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 ؛"اقتصاد مقاومتى"
 شمشير چوبين خامنه اى

 
قبول کردن صورت مسئله با عبارات و فرمولهائى که                 
توسط رژيم اسالمى و رسانه هايش در هر دوره بدست               

يک خطاى فاحش سياسى در درک                            ،داده ميشود    
اينکه امروز و       .  روندهاى واقعى جامعه ايران است             

فرداى اقتصاد ورشکسته و بحران زده ايران حتى براى            
خود دست اندرکاران و سران آن ناروشن است ترديدى              

اينکه اين حکومت با مشخصات کنونى سياسى و           .  نيست
ايدئولوژيکش و تقابلها با دنياى غرب نميتواند حداقل                    
ملزومات سازماندهى يک اقتصاد بازتوليد شونده در                   
چهارچوب تقسيم کار جهانى سرمايه را تامين کند روشن          

اينکه دنياى امروز سرمايه دارى      .  تر از هر زمانى است     
با بحرانهاى عميق و تعميق شونده اقتصادى ناتوان از                  
بدست دادن يک الگوى رشد اقتصادى است باز هم بر                  
همگان و از جمله تئوريسين هاى اقتصاد بازار روشن                 

اينکه صورت مسئله اساسى امروز                 ،و مهمتر   .  است
نه الگوهاى        ،جمهورى اسالمى نه مباحث اقتصادى              

نه قوانين مرتب بر اقتصاد و توليد و              ،مختلف اقتصادى 
سرمايه گذارى و سياستهاى مالى و پولى و غيره بلکه                  

. روشن تر از هر وقتى است           ،نفس بقاى حکومت است     
 ،بحث الگوهاى اقتصادى در يک حکومت سرمايه دارى         

مربوط به دوره اى است که ثبات سياسى حداقل فرض                 
امرى که بويژه در مورد رژيم اسالمى يک سر               .  آنست

 . سوزن اعتبار ندارد
 

واقعيت اينست بحران اقتصادى رژيم اسالمى به مراحل           
. پيچيده با پيامدهاى وخيم و غير قابل کنترل رسيده است            

سيگنالها   ،نرخ بيکارى و تورم و هرج و مرج اقتصادى           
و شواهد يک اقتصاد در حال                      

  ،يادداشت سر دبير

 

 

  ،وامانده عليه چپمحفل حمالت ايذايی يک 
 در دفاع شرمگين از رژيم اسالمی

 

 ١١صفحه آذر ماجدی                                                   

 

 

 نا دوستان مردم کيانند؟
 

 ٣صفحه علی جوادی                                                  

 

کارگران  ،کارگران شرکت فروش خودرو ايرانيان ،زنده باد شوراها: در صفحات ديگر
  ... و  ،اطالعيه کنگره دوم حزب ،پارس خواب هشتگرد کرج

 

 تراکتهاى حزب عليه فقر 

 
 

 ايران؟... ليبی، سوريه
 گفتگوى مجيد خوشدل با سياوش دانشور

  ،سرنگونی انقالبی
 ! آغاز پايان اسالم سياسی

 
 ١٣صفحه پدرام نوانديش                                                

 

نگذاريم قربانيان کشتارهای جمهوری اسالمی 
 را به فراموشی بسپارند

 

 ١٢صفحه حبيب نصوحى                                                

٢صفحه   

 

 در باره قرار حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 !صراحت خصيصه جنبش ماست

 

 عليه فقر و گرانى
 وظايف کمونيسم و طبقه کارگر



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

فروپاشى و خارج از کنترل را               
اما اگر مسئله         .  منعکس ميکند    

اگر دنياى        ،صرفا اقتصادى بود      
امروز و مهمتر مردم در ايران با          
رژيم اسالمى معضلى نداشتند و            
آنرا بعنوان حکومت مشروع در           

اگر      ،ايران برسميت ميشناختند         
معضالت سياسى و تقابلهاى                    
جريان اسالمى در منطقه و جهان         
جمهورى اسالمى را در انزوا فرو      

آنوقت ميشد به چنين            ،نبرده بود  
اقتصاد بحران زده اى مانند ديگر         
سرمايه دارى هاى بحران زده                

ميشد .  پول و سرمايه تزريق کرد       
 ،اعتبار داد و سرمايه گذارى کرد        

ميشد راجع به الگوهاى اقتصادى         
و رفع موانع رشد و ايجاد اشتغال          

اما در ايران   .  و غيره صحبت کرد   
امروز اين سواالت محلى از                    

پوچ و بى پايه و          .  اعراب ندارند  
شعارى و بدور از واقعيات                       
سياسى و اقتصادى جمهورى                  
اسالمى بعنوان يک حکومت                   
سرمايه دارى بحران زده و در               

 . حال تالشى است
 

در ايران امروز مسئله نه برسر             
حال   -الگوى اقتصادى                      

ناسيوناليستى با ادويه اسالمى و يا       
بلکه برسر بقاى        -بازار آزادى      

نظامى است که دارد روى                         
شعار .  تناقضاتش خرد ميشود           

در چهارچوب   "  اقتصاد مقاومتى  "
اقتصاد سرمايه دارى دنياى                     
امروز و ملزومات کارکرد آن و           
همينطور مختصات اقتصاد درهم       

به شمشير چوبى و        ،ريخته ايران 
توهمات دون کيشوتى ميماند که به      

 . جنگ آسياب بادى آمده است
 

اما اگر صورت ظاهر شعارها و           
تبليغات پوچ خامنه اى و شرکاى           

پشت     ،اسالمى را کنار بگذاريم          
اين شعار نه الگوئى از اقتصاد                

نه رجعتى به                     ،وجود دارد      

 

 ؛"اقتصاد مقاومتى"
 ...شمشير چوبين خامنه اى

دولتگرائى و سيستم کوپنى                
و نه حتى        ،دوران جنگ است    

جمهورى اسالمى در اوضاع          
کنونى ميتواند به رئوس فرمال       

شوراى "و اعالم شده آن توسط      
اين .  بپردازد"  عالى اقتصاد    

شعارى اساسا سياسى است و           
محصول تناقضات و ريشه               
هاى سياسى بحران اقتصادى          

شعار .  رژيم اسالمى است           
به معنى     "  اقتصاد مقاومتى    "

چيزى جز        ،صرف اقتصادى   
بيان اسالميزه شده اعمال                    
رياضت اقتصادى و مجازات          
جمعى شديدتر طبقه کارگر و           
مردم محروم توسط رژيم                   

اتفاقا ماهيت اين   .  اسالمى نيست 
شعار دقيقا بر سياست و جهت          
کل سرمايه جهانى عليه طبقه           

. کارگر منطبق است                              
جهتگيريهاى شبه ناسيوناليستى    

نه   ،در توضيح مبانى اين شعار     
خودکفائى "رجعتى به بحث              

و يا چهارچوبهاى       "  اقتصادى
و "  حمايت از توليدات داخلى     "

رقابت در بازار منطقه اى و             
بلکه سرمايه گذارى            ،جهانى

دست راستى اساسا سياسى و           
بسيج ناسيوناليستى سرمايه               
اسالمى در تقابل با طبقه                      
کارگر و توجيه استثمار شديد و      
اعمال فقر شديدتر براى تداوم         

 . بقاى حاکميت اسالمى است
 
جمهورى اسالمى     "  مقاومت"

با " داخلى"نه در قلمرو اقتصاد 
بلکه در جبهه        ،اقتصاد جهانى  

سياسى و نظامى در منطقه و            
در جبهه تقابل همه جانبه با                
کارگران و مردم معترض در          

. داخل کشور در جريان  است         
شعارى "  اقتصاد مقاومتى       "

يک اسم رمز مانند                      ،پوچ
و     ،جامعه مدنى و اصالحات        

حجابى برسر سياست فقر و              

٢۶۶شماره   
فاقه اقتصادى در جدالهاى بخش                
هاى مختلف سرمايه دارى و                        

 . اردوهاى تروريسم جهانى است
 

پاسخ کارگران در سراسر دنيا و در        
ايران به سياست رياضت اقتصادى        

. و اعمال فقر و فالکت روشن است         
کارگران نه فقط هزينه بحران                     
سرمايه را نميپردازند بلکه راسا               
ميتوانند جامعه اى را سازمان دهند          
که مبتنى بر رفع نيازهاى همگان و         
آزادى و خوشبختى فرد و جامعه               

پاسخ کارگران به خامنه اى و        .  باشد

شرکا نه به فقر و فالکت                              
نفى حکومت فقر و                ،اقتصادى
و انقالب عليه بنيادهاى            ،اختناق

نظام مبتنى بر کشتار دستجمعى            
سياسى و اقتصادى شهروندان               

بايد ماهيت و مضمون و            .  است
اقتصاد "سياستهاى منتج از شعار       

و اهداف رژيم اسالمى      "  مقاومتى
بايد .  را شناخت و آنرا درهم کوبيد     

عليه کليت اين اوضاع با پرچم               
با پرچم      ،برابرى و رفاه       ،آزادى

سوسياليسم و کمونيسم کارگرى           
 . * بميدان آمد

 

  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                       
ابتدا .  محلى توسط تشکيالتهاى حزب انتخاب ميشوند                 

) کشورى(انتخابات سراسرى و سپس انتخابات محلى                   
نفر از          ٢٠در انتخابات سراسرى              .  برگزار ميشود    

همه رفقاى عضو حزب     .  نمايندگان کنگره انتخاب ميشوند    
 . حق دارند براى انتخابات سراسرى کنگره کانديد شوند

 
آخرين تاريخ براى اعالم کانديداتورى انتخابات سراسرى           

لطفا .  است   ١٣٩١مرداد      ٢٢برابر با        ٢٠١٢اوت      ١٢
کانديداتورى خود را به آدرس ايميل ويژه کنگره اعالم                   

 . کنيد
 

Wupiran.congress2@gmail.com 
 

 کميته برگزارى انتخابات کنگره دوم 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٢ژوئيه  ٢٢



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

حزب اتحاد کمونيسم    دفتر سياسى    
کارگری در باره تحوالت در                   
حزب حکمتيست قرار زير را                 

حزب اتحاد  : "تصويب کرده است   
کمونيسم کارگری شکست خط               
راست کورش مدرسی در حزب           

حکمتيست   –کمونيست کارگری       
را يک پيروزی برای جنبش                    
کمونيسم کارگری دانسته و اين              
حزب را با اعالم برافراشتن پرچم       
کمونيسم کارگری منصور حکمت      
نزديکترين نيروی سياسی بخود           

 ".ارزيابی ميکند
 

رفيق رحمان حسين زاده، رئيس           
دفتر سياسی حزب کمونيست                  

حکمتيست، در مصاحبه     -کارگری
ای در نشريه کمونيست هفتگی              

، در مورد قرار                ١۴٠شماره      
مصوب دفتر سياسی حزب اتحاد          
کمونيسم کارگری اظهار نظر                
کرده و از جمله عنوان  کرده                    
است که اين قرار مناسبات فيمابين       
را منعکس نميکند و به نوعى                   

راجع "  عدم صراحت و شفافيت      "
به جهت سياسى حزب ما در قبال          
حزب حکمتيست اشاره کرده                  

در اين زمينه تاکيد و                    .  است
توضيح چند نکته را ضرورى                

 ميدانيم؛
 
بدنبال تحوالت در حزب                  -١

قرار حزب ما اوال               ،حکمتيست
ناظر براين است که حزب                         
حکمتيست شما هستيد و نه محفل           

 ،ثانيا.  کودتاچى جدا شده از حزب      
نقدهاى سياسى و جدلهاى صورت      
گرفته در نقد ديدگاههاى کورش            
مدرسى را مثبت و کمونيستی                  
کارگری و رو به جلو ارزيابى                

و ثالثا در تقابل با اين                  .  ميکند
ديدگاههاى غير کمونيستى و                   
راست کورش مدرسی تاکيد بر              
برافراشتن پرچم منصور حکمت         
را يک پيروزى براى اين خط                 

 

 در باره قرار حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 !صراحت خصيصه جنبش ماست

 . ميداند
 
ترديدى نيست هم در حزب         -٢

ما و هم در حزب شما و کل                 
نيروهاى طرفدار کمونيسم               
کارگرى درک واحدى در باره       
تحوالت سياسى اين جريان و يا      
تحوالت در حزب شما وجود            

ما ميپذيريم که فعال با           .  ندارد
خط راست  "شما در قبال تبئين       

در حزب      "  کورش مدرسى     
حکمتيست اختالف نظر داريم        
و اين را امرى بسيار طبيعى             

اما دستکم در اينکه           .  ميدانيم
حزب ما نقدهاى مختلفى راجع        
به ديدگاههاى کورش مدرسى         
داشته و رفقاى حزب                              
حکمتيست چه در ايندوره                   
بصورت علنى و چه قبلتر                  
نقدهاى مشابهى از جمله راجع        

همخطی    ،به اقدام زشت کودتا      
کورش مدرسی با بهمن شفيق،       

کارگر "چرخش به سياست               
، اعالم متعارف شدن    "کارگری

رژيم اسالمی، دفاع خجول از         
دولت احمدی نژاد و سياست             
حذف يارانه ها، کمرنگ شدن         
مبارزه برای سرنگونی رژيم         

خاک خوردن منصور     ،اسالمی
حکمت در حزب حکمتيست در     

سياست نادرست            ،دوره ای     
کورش مدرسی در برخورد به       
دانشجويان آزاديخواه و برابری    
طلب پس از دستگيری آنها،              

سنديکا و امثالهم        -بحث شورا  
نبايد اختالفى وجود        ،داشته اند  

ما داريم راجع به       .  داشته باشد  
همين سياستهاى معرفه و غير         
کمونيستى کارگرى حرف                 

 . ميزنيم
 
. قرار ما صريح است                 -٣

همينطور ما در دفاع از                        
موجوديت حزب حکمتيست و        

در        ،ارگانهاى منتخب آن             

٢۶۶شماره   
همکارى در قبال پروژه هاى                       
سياسى و در نزديک شدن براى باز         
کردن باب ديالوگ سياسى راجع به         
مسائل کمونيسم کارگرى با                           

ترديدى .  صراحت تمام عمل کرديم      
نيست در ميان دو حزب رفقائى                  
ديدگاهها و تمايالت فردى شان را             
نيز اعالم کرده اند اما مصوبه                      
حزبى ما فعال همين قرار است که             
منتشر شده و در ديدارهاى رسمى            
هم تاکنون همين مضامين منعکس           

 . شده است
 
و باالخره ما برای پيروزی                  -۴

کمونيسم کارگری منصور حکمت          
مبارزه می کنيم و در اين راه از هر          
تالش اصولى و برابر و ضرورى           
با کمونيستهاى کارگرى دريغ                     

از نظر ما براى فراتر    . نخواهيم کرد
رفتن از همکارى و ديالوگ رفيقانه        
و ظاهر شدن بعنوان نيروهاى يک          

بايد         ،جنبش و سنت سياسى                     

ملزومات مادى و سياسى آن در            
نقطه .  دو حزب فراهم شود                 

عزيمت سياسى ما منافع جنبش             
کمونيسم کارگرى و توان اين                 
جنبش براى دخالت جدى و                       
کمونيستى کارگرى در تحوالت           

اين منافع و پرچم        .  سياسى است  
کمونيسم منصور حکمت قطبنماى     

ما به  .  حرکت ما را تعريف ميکند     
سهم خود در فراهم شدن اين                     
ملزومات و برداشتن گامهاى                 
محکم و اصولى تالش خواهيم               

اميدواريم که رفقاى حزب         .  کرد
حکمتيست نيز سياست مشابهى را      

 . دنبال کنند
 

 زنده باد 
 !کمونيسم منصور حکمت

 
هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

 اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٢اوت  ٧

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net  
 

www.m-hekmat.com 

 

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای 
صبح  ٧بهتر پنجشنبه ها ساعت 
و نيم  ٦به وقت لس آنجلس و 

 بعد از ظهر بوقت تهران 

. از شبکه کانال يک پخش ميشود  



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

اخيرا مظفر محمدی در مطلبی              
دوستان مردم        "تحت عنوان               

به طرح نقطه نظراتی           "  کيانند؟
پرداخته است که به لحاظ متفاوت         

که بايد به آنها           ،حائز اهميت اند     
هدف اين يادداشت           .*  پرداخت

 : نشان دادن و اثبات چند تز است
 
نظرات مظفر محمدی منعکس       -١

کننده گوشه ای از نقطه نظرات              
جريان راست و کودتاچی کورش        
مدرسی و همفکرانشان مانند بهمن      

اين .  شفيق و ايرج آذرين اند                 
نظرات را به همين اعتبار بايد نقد         

 . کرد
اين نقطه نظرات تماما در                 -٢

مقابل نقطه نظرات و سياستهای            
اعالم شده کمونيسم کارگری                   
منصور حکمت در قبال منشاء               
بحران حکومتی رژيم اسالمی و           
ارزيابی از حکومت اسالمی قرار      
دارند و اعالم تقابلی آشکار عليه           
اين سياستهای کمونيستی و                       

 . راديکال هستند
استنتاجات سياسی و تشکيالتی       -٣

اين سياستها تداوم پاسيفيسم و                   
مقابله با تحزب کمونيسم کارگری        
و تالش اين دوره کمونيسم                         
راديکال برای تصرف قدرت                 

 . سياسی است
 

 چرا؟ چگونه؟
مظفر محمدی پس از کودتای          -١

جريان راست کورش مدرسی و            
حزب کمونيست        "شرکا در                

تا مدتها   "  حکمتيست  –کارگری   
به همراه   .  شريک اين جريان بود     

اين جريان عليه رهبری رسمی و         
منتخب پلنوم حزب برخاست و               
مهر و امضای خود را پای تاييد             
چنين اقدام ضد کمونيستی ای قرار      

اما پس از چندی و با روشن           .  داد
شدن دورنمای شکست جريان                
کودتاچی در نقطه نظرات خود در      
ادامه حمايت از اين محفل تجديد            

 

 نا دوستان مردم کيانند؟
 

 علی جوادی

نظر کرد و تالش کرد از اين             
محفل به لحاظ تشکيالتی کناره       

متاسفانه مطالبی که    .  گيری کند 
تاکنون به امضای ايشان پس از      
شکست جريان کورش مدرسی      
در حزب حکمتيست درج شده         
است تماما نشاندهنده هم نظری      
و هم فکری سياسی ايشان با              
نقطه نظرات سياسی حاکم بر          
جريان پاسيو کورش مدرسی و      
جريانات مشابه از جمله محفل        
بهمن شفيق و ايرج آذرين                    

 ،نوشته اخير ايشان            .  است
تماما "  دوستان مردم کيانند؟      "

بيانگر نقطه نظراتی است که           
 . در اين راستا قرار دارد

 
مظفر محمدی آشکارا               -٢

سياستهای کمونيستی و                        
راديکال منصور حکمت در             
زمينه ارزيابی از موقعيت و            
جايگاه سياسی حکومت                       

ماهيت و نفس                        ،اسالمی
 ،بحرانهای رژيم اسالمی                  

بحران پايه ای رژيم اسالمی            
سياست و        ،در زمينه اقتصاد      

و محتوم بودن                       ،فرهنگ
سرنگونی رژيم اسالمی را در       
کنار نقطه نظرات چپ سنتی و       
راست ارتجاعی قرار ميدهد و        
آشکارا عليه اين سياستها اعالم      
جنگ ميکند و طبقه کارگر را          

فرا "  اردو"به مقابله با اين              
 . ميخواند

 
قرار دادن سياستهای راديکال        
کمونيستی در کنار سياستهای         
راست و ارتجاعی اپوزيسيون        
بورژوايی يک تحريف تماما           
آشکار و تماما اپورتونيستی             

حتی ذره ای پايبندی به         .  است
حقيقت و اصوليت ايجاب                    
ميکرد که ايشان با صراحت             
تمام به ارائه نقطه نظرات خود       

مظفر محمدی مانند      .  بپردازند

٢۶۶شماره   
هر فعال سياسی ديگری که به نقطه         
نظرات جديد و در اين مورد راستی        
رسيده است ميتواند اعالم کند که               
ديگر باوری به سياستهای که در               

 ،گذشته ها به آن تعلق داشته است              
به نقطه نظرات جديدی                .  ندارد

ميتواند مانند بهمن         .  رسيده است    
شفيق و ايرج آذرين اعالم کند که به         
نقد نظرات منصور حکمت رسيده           

اما نميتوانند رياکارانه نظرات    .  است
روشن منصور حکمت را در کنار           
نظرات چپ سنتی و راست                           
ارتجاعی قرار دهد و بدون ذکر نام          
و نشان صاحب اين نظرات به نقد             

 .همه جانبه و تمامی آنها بپردازد
 

نقل قول زير تماما نشان دهنده اين            
 . رياکاری ايشان است

 
يک اميد و استدالل ديگر مبنی بر          "

سرنگونی حتمی و خودبخودی                  
جمهوری اسالمی از ديدگاه                          
بخصوص بخش چپ اپوزيسيون،           
وجود نارضايتی توده ای از رژيم            
به داليل مختلف اقتصادی، سياسی،        
اجتماعی و فرهنگی و بدليل                          
مغايرت و ناخوانايی روبنای                       
فرهنگی و مذهبی جمهوری اسالمی      
با آرزو و خواست و زندگی آزاد و           
مدرن و مرفه و دخالت مذهب در              
زندگی مردم و تحميل آپارتايد جنسی 
و فشار فرهنگی بر زندگی جوانان           

 ".بوده است
 

کدام فعال مدعی کمونيسم است که            
آشنايی روشن و دقيقی با صاحب               

 واقعی اين تزها نداشته باشد؟  
 

واقعيت اين است که اين رياکاری             
بخشی از تالش و الزمه نقد نظرات         

.  کمونيستی منصور حکمت است             
چرا آنچه که در سياستهای اخير                 
ايشان جديد است نقد نقطه نظرات             

در غير اين     .  منصور حکمت است    
صورت نقد نظرات اپوزيسيون                 
راست بورژوايی ويژگی و نقطه              

ايشان در   .  تمايز اين نظرات نيست      
يک تالش مذبوحانه بدون اعالم                
نقطه نظرات رسمی منصور حکمت     
ابتدا اين نظرات را جملگی به                      
نظرات اپوزيسيون راست و                         
ارتجاعی گره ميزند و سپس به نقد            

. اين نظرات می پردازد    "  فله ای "
اما ما کمونيستهای کارگری مدافع      
سياستهای منصور حکمت اجازه        
نميدهيم که مظفر محمدی يا هر             
رفيق ديروزی چنين اهدافی را              

از اين رو    .  بسادگی به پيش ببرند    
در ادامه اين يادداشت گوشه ای             
از تحليل پايه ای منصور حکمت         
در قبال بحران همه جانبه رژيم             
اسالمی و جنبش سرنگونی طلبانه      
توده های مردم را بمنظور                        
جلوگيری از تحريفات ايشان درج      

 .  ميکنيم
 

از طرف ديگر تحليل های                        
دوم "منصور حکمت جايگاه                  

مبانی نظری و سياسی      "  خردادی
نقطه نظرات جريان کورش                    

بهمن   ،مدرسی و هم فکران ايشان     
به      ،شفيق و ايرج آذرين را                   

مظفر .  روشنی نشان ميدهد              
 : محمدی ميگويد

 
زيگزاگ ها، گيج سری ها و                "

تغيير سياست و مواضع                              
اپوزيسيون در مقاطع مختلف در         
سه دهه اخير بسيار متنوع و                    

از ديدگاه اين      .  سرسام آور است     
اپوزيسيون، جمهوری اسالمی             
رژيم مطلوب بورژوازی ايران           
نيست، رژيم آخوندی است، از              
عهده بحران های سياسی،                        
اقتصادی و فرهنگی اش بر نمی           
آيد،  توانايی سازمان دادن                         
سياست، اداره جامعه و اقتصاد             
ايران و جذب سرمايه و ورود به          

در ...  بازار بين المللی را  ندارد          
نتيجه سرنگونی و يا جابجايی                

 ".قدرت الزم و حتمی شده است
 

اين نظرات تماما نظراتی هستند           
۵صفحه که منصور          



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

حکمت جايگاه روشنی برای آنها تعريف کرده                  
ديدگاه دوم خردادی که حجاريان نماينده                :  است

 .اصلی آن است
 
اما استنتاجات سياسی و تشکيالتی اين                           -٣

سياستهای جديد چيست؟ مظفر محمدی با اين تزها          
عمال پرچم کدام پراتيک سياسی ای را برافراشته            

 است؟ 
 

در يک کالم و بطور خالصه بايد گفت که اين                     
تزها در ابتدای خود وداعی با تالش کمونيسم و                 
کارگر برای سرنگونی رژيم اسالمی و تصرف              

همانطور که دوم خرداد            .  قدرت سياسی است       
و حفظ رژيم اسالمی در        "  اصالح"جنبشی برای    

تقابل با جنبش توده ای برای سرنگونی رژيم                      
اين تزها نيز تماما در همين جهت اند         .  اسالمی بود 

واقعيت اين است    .  و دارای چنين مضمونی هستند      
که نيروهايی که قد علم ميکنند تا کمونيسم منصور          
حکمت را به مصاف بکشند و نقد بکشند به لحاظ              
عملی جايگاهی بجز جايگاه جا افتاده دوم خرداد              

راهی برای فرار از اين واقعيت مادی                 .  ندارند
 . نيست

 
از اين رو است که اين جريان در گام اول به نقد                  

مذبوحانه اين  .  تحزب کمونيسم کارگری می نشيند      
تحزب و تالش کمونيستی را شکست خورده اعالم         
ميکند تا بتواند جايی برای تحزبی نامعلوم باز کند            
که هدف معلومی دارد و آن عدم تصرف قدرت                 

تالشی که ايرج ُآذرين و       .  سياسی در جامعه است     
 . کورش مدرسی پرچمدار آن هستند

 
بعالوه و در آخر بايد نکته ای را به نيز مظفر                       

مظفر محمدی اميدی به         .  محمدی يادآوری کرد     
آينده و تالشهای کمونيسم در ايران در پس                             

آيا بهتر نبود در اين                .  تحوالت حاضر ندارد       
 موقعيت دست به قلم نمی بردند؟  

 
در خاتمه بمنظور درک عميق تر نظرات منصور          
حکمت در تقابل با جريانات دوم خردادی بظاهر             

اخير مظفر محمدی و ساير هم رديفان                  "  چپ"
توجه همه عالقمندان را به تحليل های زير           ،ايشان

که بخشی از سخنرانی منصور حکمت در سمينار          
که "  آيا پيروزی کمونيسم در ايران ممکن است؟         "

جلب     ،در انجمن مارکس لندن ارائه شده است                 
 . ميکنم

*** 

 

 ...نا دوستان مردم کيانند
 

٢۶۶شماره   
 

 چه اتفاقی دارد می افتد؟
 

 منصور حکمت
 

اين تحوالتى که در ايران از آن صحبت ميکنيم،            ((
ماهيتاًً چيست؟ همه قبول دارند که در ايران دارد                

برداشت ما چيست؟ چه اتفاقى      .  افتد  يک اتفاقاتى مى  
افتد؟ به نظر من در کل دو ديدگاه در                        دارد مى  

جامعه ايران، در تبيين شان از اتفاقى که در ايران             
يکى تبينى  .  دارد مى افتد، رو در روى هم هستند            

است که کل بنياد جنبش دوم خرداد و طرفدارانش              
روى آن بنا شده و آنهم اين است که جمهورى                        

سال دارد ميرود که خودش را          ٢٠اسالمى بعد از     
سازگار کند با زيست اقتصادى، سياسى و فرهنگى          
جامعه و به يک دولت متعارف و يک جامعه مدنى           
در ايران شکل دهد و اين تحوالت پروسه تبديل                   
شدن جمهورى اسالمى به حکومت ايران به معنى            

اين تز دو    .  نرمال و روتين و روزمره کلمه است           
تز اکثريتى   .  تز حجاريان است    .  خردادى ها است    

ها، توده اى ها و تز همه کسانى است که به يک                    
پتانسيل تحوالت   .  معنى سرنگونى را رد ميکنند           

انقالبى را در ايران رد ميکنند و ميگويند بايد بدون           
"خشونت جلو رفت     يا اصالح   "  خشونت گريزى  . 

طلبى اسالمى يا غير اسالمى همه در چارچوب اين         
تز عمومى است که بحث بر سر تغيير نظام نيست،           
اگر هم باشد انتهاى پروسه اى است که در آن                        
دولت متعارف دارد تشکيل ميشود و جمهورى                   
اسالمى خودش پرچمدار اصالح خودش شده است          

و از اين   .  افتد  و اين روندى است که دارد اتفاق مى         
طريق جمهورى اسالمى جايگاه خودش را در                    
ايران پيدا ميکند، در مناسبات بين المللى پيدا                         

يعنى .  ميکند، در اقتصاد جهانى پيدا ميکند و غيره          
کسانى که ميخواهند سرنگونى را رد کنند ميروند             
روى اين چارچوب که جمهورى اسالمى دارد به              

. حکومت بورژوازى ايران تحول پيدا ميکند                       
روبناى سياسى و رژيم سياسى ناظر بر توسعه                   

اش هم چنين و      کاپيتاليسم در ايران و مدل اقتصادى      
در نتيجه قطب اول بحران                .  چنان خواهد شد       

. جمهورى اسالمى را بحران جناحى آن ميداند                   
در .  اش را معضل بخشى از حکومت ميداند         معضل

اين سيستم فکرى کليت جمهورى اسالمى زير                    
سئوال نيست بلکه بخشى از آن که با اين رشد                        

. ناسازگار است زير سئوال است و بايد عقب بنشيند 
، "تماميت خواهى   "،    "انحصار طلبى   "در نتيجه       

کلماتى است که براى توصيف بخش نامناسب و                 
اين توصيف ها   .  عقب مانده حکومت مطرح ميکنند    

براى آن بخشى استفاده ميشود که از قرار جلوى                 
روند پيدايش جامعه مدنى زير چتر اصالح طلبى              
اسالمى را گرفته و از نظر قطب اول اين اشکال                

اما باقى رژيم و حتى قانون اساسى چيزهائى         .  است

اين .  است که ميتواند بعدا تعديل شود            
قطب حکومت جمهورى اسالمى را در        

بيند، راست را در بحران              بحران نمى  
راست را مايه بدبختى اين              .  بيند    مى

حکومت ميداند و فکر ميکند راست                 
عقب بنشيند اوضاع روى غلطک                     

 . افتد مى
 

اين ديدگاه، به نظرم يک قطب عمومى          
اسالمى و   -  است که اصالح طلبان ملى       

ها، دو خردادى ها و                                 حکومتى
اپوزيسيون پرو رژيم همه تقريبا به يک        

گيرند و در نتيجه          درجه در آن جا مى        
يک احساس خويشاوندى بين                                
اپوزيسيون داخل و خارج حکومت در          

اين قطب رئيس    .  اين قطب وجود دارد     
دانا را، بطور مثال، بخشى از جنبش               
عمومى خود براى اصالح جمهورى              
اسالمى ميداند و ميگويد ما هر کدام                  
بخشى از يک جنبش وسيع سياسى                    

يا اينکه اين دوره تاريخى دارد          .  هستيم
به کمک اين آدمها وارد يک دوره جديد         
ديگر ميشود که جمهورى اسالمى                    
تعديل شده و وضعيت اقتصادى ايران            

 . درست شده و غيره
 

در مقابل، ديدگاهى است که ميگويد اين        
بحران کليت جمهورى اسالمى است و          
جمهورى اسالمى کالًً با روند تاريخى           
که در ايران دارد اتفاق مى افتد،                          

اين .  ناسازگار است و سرنگون ميشود       
بحران .  بحران، بحران سرنگونى است     

جمهورى .  کليت جمهورى اسالمى است   
اين سيستم هم        .  اسالمى رفتنى است       

قرار .  مبانى و مقدمات خود را دارد              
نيست جمهورى اسالمى حکومت                     
متعارف بورژوازى در ايران بشود و            
يک دوره از انباشت سرمايه در اين                 

روند اوضاع اين   .  شرايط صورت گيرد  
در .  است که نيروهايى اينها را بيندازند       

اين ديدگاه بحث اين است که روند                      

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

اوضاع سياسى به اين سمت ميرود 
نه فقط    .  که رژيم اسالمى بيفتد          

يک تناقض  ))  جمهورى اسالمى ((
است، بلکه پروسه رفع آن از نظر        

روند .  تاريخى شروع شده است         
اوضاع اين است که نيروهايى                

اين آن چارچوبى   .  اينها را بيندازند  
است که بحث من در آن قرار                    

من به اين کمپ تعلق               .  ميگيرد
دارم و فکر ميکنم بخش اعظم يا            
شايد همه کسانى که اينجا نشسته            
اند هم به اين کمپ تعلق دارند که            
اين بحران کليت جمهورى اسالمى     

جمهورى اسالمى در               .  است
تناقض با يک واقعيت تاريخى                
است و بايد برود و روند رفتنش             

در اين     .  هم شروع شده است            
چارچوب ميرسيم به اينکه در اين        
پروسه کمونيسم چه شانسى دارد و      
چطور از دل اين قضيه بيرون مى       
آيد؟ من راجع به بنياد بحران                    
جمهورى اسالمى و نيروهايى که        
مطرح هستند، چند کلمه اى                       

سپس سعى ميکنم     .  صحبت ميکنم  
شانس کمونيسم را در چارچوب            
اين وضعيت بحرانى، در                           
چارچوب معادالت سياسى،                     
اقتصادى فرهنگى به نسبت بقيه            
نيروهائى که در ميدان هستند و              
مبارزه ميکنند و براى رسيدن به           
قدرت مبارزه ميکنند، بررسى کنم      

 . و ملزوماتش را بشمارم
 

اولين ريشه بحران جمهورى                   
مشکل .  اسالمى اقتصاد است            

اقتصاد ايران بد سياستى                             
رفسنجانى يا فالن اقدام و سياست         
غلط دولت يا فالن اشتباه در                      

. رابطه با صنايع و مديريت نيست       
اقتصاد ايران اقتصاد يک کشور           

ميليونى است که در جهان                 ٧٠
سرمايه دارى امروز از حوزه                
عمومى انباشت سرمايه در مقياس      

هر .  بين المللى بيرون افتاده است       
کشورى را در اين موقعيت قرار           
دهيد از نظر اقتصادى بدبخت                 

 

 

 ...چه اتفاقی دارد می افتد

اينطور نيست که گويا       .  ميشود
کسى سياست غلطى را اتخاذ            
کرده و اقتصاد ايران خراب             
شده است، فقر زياد شده و يا              

سرمايه .  ثروت بايد تعديل شود    
دارى بايد سرمايه دارى باشد و      
رشد کند تا بتواند حداقل رفاهى       
که شرط پا برجا بودن آن است        

بايد بتواند      .  را تامين کند           
نيازهاى سرمايه و نيازهاى              
تکنولوژيک جامعه را رفع کند       
و بتواند به صاحبان وسائل                
توليد سودى را برگرداند و به           
بخش توليد کننده جامعه نيز               
معاشى را تا اين سيستم بتواند           

سرمايه دارى    .  ادامه پيدا کند      
ايران و سرمايه دارى اگر                  
بخواهد اينکار را بکند بايد در         
بازار جهانى کار کند و در                  

المللى جاى خود را          مقياس بين 
به عينه مى بينيم که         .  پيدا کند  

جمهورى اسالمى و اقتصادى         
که جمهورى اسالمى باالى سر      
آن است بيرون از حيطه                      
انباشت جهانى سرمايه قرار             

نه به اين عنوان        .  گرفته است  
که انباشت نميکند و يا حتى                
رشد نميکند، رشد جزئى هم              
ميکند، ولى به اين عنوان که             
اينجا جائى نيست که سرمايه            
بيايد با يک شتاب کافى با توجه       
به رشد جمعيت، با توجه به                
توقعات مردم آنجا، با توجه به         
نيازهاى اقتصادى، سياسى و          
فرهنگى جامعه، با يک شتاب          
کافى نيازهاى جامعه را                       

چون مقدار       .  برآورده کند      
سرمايه اى که بايد اينجا بريزد        
و اشتغالى که بايد ايجاد کند و            

اى که بايد مصرف          تکنولوژى
شود براى يک چنين شکوفائى        
اقتصادى و يا به راه افتادن                 
اقتصاد ايران، به ميزانى است،     
که سرمايه دار بومى از طريق       
اضافه محصولى که بدست مى       

. آورد، نميتواند تامين کند                   

٢۶۶شماره   
ارزش اضافه اى که بايد در ايران            
ريخته شود، بايد بخشى از يک                    

((تقسيم کار جهانى باشد          )) ايران. 
بايد منشاء و جائى براى صدور                  

بتوان در آنجا توليد         .  سرمايه باشد  
کرد، کارى که کشورهائى که يک           
دوره شکوفائى اقتصادى دارند،                

جمهورى اسالمى    .  انجام داده اند       
چون .  شانس رشد اقتصادى ندارد         

يک اقتصاد منزوى سرمايه دارى            
که با منابع خود تنها مانده باشد،                  
بخصوص در شرايط دنياى امروز         
که تکنولوژى خيلى تعيين کننده                  
است، نميتواند شکوفا شود                             

تکنولوژى مقدار زياد پول                          (
رشد اقتصادى به جاى            .  ميخواهد

پابرجائى در جهان سرمايه دارى             
.) معطوف به غرب احتياج دارد               

جمهورى اسالمى جواب مسائل                
اينکه .  اقتصادى مملکت را نميدهد       

حاال نفت اين هفته باال رفته يا ده                 
روز بعد پائين آمده يا غيره دردى              

حتى اگر نفت را          .  را دوا نميکند      
 ٥دالر و از حاال تا            ٣٥بشکه اى    

 ٧٠سال ديگر هم بفروشند، جامعه          
ميليونى را با اين درآمد نفت نميشود        

در نتيجه جمهورى          .  اداره کرد     
ريشه اصلى   .  اسالمى مشکل دارد     

مشکالت جمهورى اسالمى اين                 
اقتصاد، بحران اقتصادى، و ناتوانى      
از پاسخگوئى به مسائل اقتصادى             

ميشود فرض کرد که اگر              .  است
اينها اقتصاد شکوفائى داشتند، اگر           
وضع مالى شان خيلى خوب بود،              
ميتوانستند نيروهاى طرفدارشان را       
بسيج کنند، از نظر سياسى مخالفين         
خود را ساکت کنند، و از نظر                      
فرهنگى يک درجه اختناق فرهنگى       

ولى اين اقتصاد به آنها       .  را بقا دهند   
اجازه نميدهد که اختناق و سرکوب          
فرهنگى را با سوبسيد اقتصادى به           

ممکن است     .  جامعه تحميل کنند        
عربستان سعودى اينطور دارد طبقه      
متوسط خود و حتى کارگران مهاجر      

و مثال بگويد    .  را راضى نگهميدارد   
خوب باالخره وضع حقوق              :  که

اينطور است و طب مجانى است،             
حاال چکار دارى که شيخ اينطورى         
است؟ چکار دارى که حق راى                   

ولى .  ندارى، برو زندگيت را بکن         
ميليون آدمى که در            ٦٠ايران با      

گرسنگى زندگى ميکنند و جامعه اى      

است که ميداند دنيا چطور است،          
جامعه در بسته اى نيست، با اين            
شرايط نميتواند به بقا خودش                   

 . ادامه دهد
 

نکته دوم و منشا دوم بحران،                   
بنظر من مسئله         .  سياسى است    

سياسى در ايران يک مسئله نسلى        
مسئله سازمانى و فردى           .  است
به اين معنى نيست که اين         .  نيست

نارضايتى افرادى از حکومت              
يا بحث حقوق مدنى افراد          .  است

است يا بحث اين است که                            
سازمانهاى اپوزيسيونى هستند که      

. گردن به حکومت نميگذارند                
يک نسل جديدى   .  بحث نسلى است  

است که اين چارچوب سياسى را         
علت اينکه نميخواهد       .  نميخواهد

هيچ دليل سياسى ندارد جز اينکه          
يک .  ميداند دنيا جور ديگرى است

جوان بيست ساله در ايران هيچ             
بيند که بنا به تعريف              دليلى نمى  
تر و عقب      تر، محروم   بايد بدبخت 

مانده تر از کسى باشد که در                     
يونان، ترکيه يا فرانسه يا                           

اين نسل   .  انگلستان زندگى ميکند    
 ٢١اين نسل قرن       .  اينترنت است  

مسئله .  پذيرد   اين نسل نمى    .  است
پذيرد،    اين نيست که اکثريت نمى        
پذيرد،     سازمان حزب توده نمى          

پذيرد، حزب                له نمى               کومه
پذيرد،      کمونيست کارگرى نمى         

پذيرند،          سلطنت طلبها نمى                
مسئله اين    .  دمکراسى ميخواهند   

. پذيرد     است که اين نسل نمى                
بيحقوقى سياسى را از جمهورى          

اين مشکل     .  پذيرد     اسالمى نمى    
 . اينها است

 
در اين چارچوب است که تاکتيک       
سازمانهاى سياسى براى                           
آزاديخواهى معنى و برد وسيع              

به نظر من اگر               .  پيدا ميکند    
حکومت مسئله حق راى و                        
سکوالريسم را تامين نکند                        

سکوالريسم سياسى، يعنى اينکه       (
هر کسى بنا به تعريف بعنوان                 
شهروند حق راى، آزادى فعاليت         
سياسى، آزادى مطبوعات و                    

، مردم    )آزادى بيان داشته باشد          
برند، مهم نيست با       سرشان را مى   

٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

اين نسل را يا       .  اى   چه ايدئولوژى  
) نسل(بايد شکست بدهند و يا اين          

براى اينکه  .  آنها را شکست ميدهد    
اين نسل را شکست بدهند ابعاد               
اختناقى که حاکم ميکنند بايد خيلى        

اينکه نسل قبلى تان را     .  وسيع باشد 
ما سرکوب کرديم ديديد، جواب             

ميگويد کردى   .  نسل جديد نميشود    
 . که کردى من چيزى حس نميکنم

 
اگر شما با ايران سر و کار داشته           
باشيد و نوع تصورى که اين نسل         
جديد از سياست دارد را تجربه               

ميگويد : بينيد کرده باشيد اين را مى
ام اين است، آدرسم اين             من خانه  

است، اسمم اين است، کارمند فالن      
يا رئيس فالن بخش دانشکده                     
هستم، لطفا بگوئيد فالن کس از              
رهبرى حزب کمونيست کارگرى       

يا من ميخواهم   .  به من زنگ بزنند    
با ايکس و واى صحبت کنم و پاى         
تلفن ميگويد آقا اين چه مملکتى               

اى الدنگ      است يا ميگويد خامنه        
اين آدم هيچ     .  فالن و فالن ميکند      
سال پيش،      ٢٠تصورى از اينکه       

سال پيش اينها کرور            ١٠- ١٢يا    
ميداند .  اند، ندارد   کرور اعدام کرده  

اعدام کرده اند ولى ميگويد اينها             
. البد طى پروسه اى بوده است               

چطور ممکن است آدمى عادى              
مثل من را، از دانشگاه بردارند و         

يا مثال   .  ببرند کارى با من بکنند         
چطور ممکن است در کارخانه در      

حق .  کنند)  چنين کارى (اين مقياس   
به يک  .  خودش ميداند حرف بزند     

درجه فرقش با زمان شاه اين                    
زمان شاه يک شهروند آدم         .  است

يعنى شما فرض     .  محسوب نميشد  
ميکرديد که زير دست و پاى                    

ميدانستيد . سلطنت و ساواک هستيد
نبايد حرف بزنيد، در اين قضايا             

شهروند امروز       .  دخالت کنيد      
فکر .  ايرانى اينطورى نيست            

ميکند حکومت بدون او سر پا                  
فکر ميکند با عراق            .  ماند    نمى

. اند  قربانى داده .  جنگ کرده است   

فکر ميکند تصميم سياسى با او       
است و باالخره خود حکومت          
هم معلوم است مجبور است              

. مدام روى بسيج مردم کار کند       
يک شهروند ايران امروز آن           
آدم تو سرى خورده زمان شاه          

هرچقدر هم رژيم              .  نيست
استبدادى و عقب مانده است              
ولى او براى خودش شخصيت       

اين يک فضاى         .  قائل است    
اين نسل اينطورى    .  ديگر است 

نسل قبلى همچنان دارد        .  است
يواشکى جزوه رد ميکند، نسل        
ما هنوز دارد آسته ميرود و               

آيد و يواشکى از اين            آسته مى  
. سوراخ به آن سوراخ ميرود          

جوانهاى اين دوره دارند رسماًً       
عليه حکومت شعار ميدهند،             
فحش ميدهند، حرفشان را                  
ميزنند و فکر ميکنند وسط                 

فکر .  فرانسه زندگى ميکنند         
ميکنند قاعدتا کوفى عنان اگر          
آنجا شلوغ شود به دادشان                   

واقعا اينطورى فکر         .  ميرسد
تصورى از اختناق          .  ميکنند

ندارد چون تصورى از يک              
بايد او   .  شکست سياسى ندارد     

به نظر من      .  را شکست دهند     
حکومتى ميتواند به جنگ اين          
نسل برود و او را شکست بدهد       
که يکپارچه باشد و از دل يک          
جنبش در آمده باشد، به طورى       

. سال پيش بودند        ٢٠که اينها      
يک حکومت متفرقى که                      
مشروعيت خودش براى                     
خودش زير سوال است با                   
اولين هجومى که به مردم ببرد        
و اولين دفاع مردم بکنند از                

بيشتر .  درون متالشى ميشود       
اينها، اگر بخواهند به مردم                
حمله کنند کرور کرور صف           
حکومت را ترک ميکنند و                 
پيش مردم استغفار ميکنند و              

براى .  ميگويند که ما نيستيم          
اينکه ميدانند اين بحث را                     

با سپاه پاسداران و         .  اند   باخته

٢۶۶شماره   
 ٧٠بسيج نميشود در يک کشور                 

ميليونى با يک جامعه بيدار و پر                
. اين را فهميده اند     .  توقع روبرو شد   

درنتيجه اين مسئله سياسى بايد                    
 . جواب بگيرد

 
آيا جمهورى اسالمى ميتواند    :  سئوال

جواب سياسى کافى به اين مسئله               
بدهد؟ آيا ميتوانيم يک جمهورى                 
اسالمى داشته باشيم که آن حرمت            
سياسى و اختيار عمل و حقوق مدنى       
که يک شهروند ايرانى امروز فکر         
ميکند بايد داشته باشد را به او بدهد           
و هنوز جمهورى اسالمى بماند؟               

! جواب من به اين سوال نه است                
جمهورى اسالمى اگر حقوق مدنى          
را به رسميت بشناسد اولين تصميم          
آن شهروندان نسبتا آزاد انحالل                 

ميگويند .  جمهورى اسالمى است        
ميگويند باشد راى   .  بيائيد راى بدهيد  

ميدهيم به آنهائى که طرفدار                          
سرنگونى هستند، حاال چه ميگوئيد؟      
در نتيجه جمهورى اسالمى پاسخ              

 . سياسى ندارد
 

کسانى که فکر ميکنند، آخوند خاتمى    
آيد و با لبخند و مسامحه و تساهل          مى

و غيره مسئله را ساکت ميکند، اين           
طرف .  بينند    شکاف نسلى را نمى         

سالش است، چند           ٥٥-٥٦خودش    
دفعه زير دست ساواک و بعد                        
جمهورى اسالمى شالق خورده و            
سرکوب شده و اعدامى داده، االن             

فکر .  ديگر ذله از زندگى است               
ميکند اين مقدار از اصالحات راه             

تاکتيک او اين است که     .  نجاتى است 
خود و حزب و      .  يواش يواش برويم   

سازمان و گروهش را ميبيند که تا             
چند وقت پيش زندان بودند يا تا چند          
وقت پيش زير دست و پاى حکومت        
بودند، تو سرى ميخوردند و موتور         
سوارها ميزدند در صف                                 

 . تظاهراتشان
 

اما کى گفته نسل امروز بايد به اين            
آخوندى که حاال مى آيد و ميخواهد           
نو انديشى کند رضايت بدهد؟ چرا و       
از کجا اين را در آورده ايم که                       

ساله   ٣٥تا    ١٨آرمانهاى يک نسل      
امروز ايران با آخوند جواب                         

تلويزيون .  ميگيرد؟ اين را نميخواهد    

بيند که        را که روشن ميکند مى            
بيند که      مى.  آمريکا چه خبر است      

بيند     ژاپن چه خبر است و مى                  
فرانسه چه خبر است و فکر                       
نميکنم احد الناسى چيزى کمتر از         

ممکن است مردم اين     .  اين بخواهد 
را يک پروسه ببينند و بگويند از            
آخوندها هزار و يک جنايت بر مى       
آيد، بايد طورى برويم که ضربه            
نخوريم و آهسته و يواش يواش                

ولى کسى اگر از آنها                  .  برويم
بپرسد شما چه ميخواهيد، جالب              
است خبرنگارهاى جدى تر غربى       
که ميروند و ميپرسند شما چى                  
ميخواهيد جواب ميگيرند، اينها              

از دست اينها ديگر خسته          .  بروند
يک زندگى مثل زندگى        .  شده ايم  

تمام گزارشهاى     .  شما ميخواهيم    
واقع بينانه از خانه هاى مردم                    
ايران نشان ميدهد که اينها اصًال             

اينها اصًال   .  اسالم سرشان نميشود    
اين حکومت را يک اپسيلون قبول        

بينيد که      هيچکس را نمى     .  ندارند
سال پيش بگويد بله          ١٥مثال مثل     

امام خمينى را من خيلى قبول                    
دارم، و انقالب کرديم که امام                    

هيچکس اينرا  .  خمينى بيايد سرکار   
ميگويند نافرمانى ميکنيم،   .  نميگويد

قبول نداريم، آقا پينک فلويد، ما               
. بايد پينک فلويد گوش بدهيم                     

نميدانم گزارش بى بى سى را ديده         
ايد؟ طرف ميگويد آقا ما مردم                  

آقا با اين   .  پينک فلويد گوش ميدهيم   
چرا ".  الدنگه"يارو راه نرو اين           

رفتى با اين مصاحبه ميکنى، اين           
طرفدار حکومت است؟ مردم                  

در .  اينطورند و علناًً هم اينطورند       
نتيجه بحث دمکراسى يک بحث             

سازمان شش در چهار    .  نسلى است 
اپوزيسيون دو نسل قبل، يک نسل         
قبل، که تاکتيک ميزند براى                      
اصالحاتى در حکومت، طورى که     
حاال قانون اساسى خودشان را                 
اجرا کنند، يادش ميرود که اين                 
نسل هيچ تعهدى به اين پروسه                 

آن چيزى که ميخواهد را           .  ندارد
ميخواهد، نه يک کمى بهتر شدن            

اصال صورت       .  اوضاعش را      
مسئله از اپوزيسيون شروع نشده          

صورت مسئله از مردم عليه     .  است
حکومت شروع شده و اپوزيسيون        

دوباره فعال        

 

 

 ...چه اتفاقی دارد می افتد

٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

در نتيجه استراتژى        .  شده است   
اکثريت يا حزب توده يا سازمان            
زحمتکشان هيچ است، پوچ است،       

درست .  هر چى ميخواهند بخواهند   
به همين خاطر است که در چار              
چوب چنين سيستمى کسانى که با          
وجود اينکه اصالحات ميخواهند و     
ميخواهند حکومت را تعديل کنند،        

. در کمپ ارتجاع قرار ميگيرند            
براى اينکه اهالى چيز ديگرى                
ميخواهند و عمًال دفاع از اصالح         
جمهورى اسالمى، دفاع از تعديل        
جمهورى اسالمى، بيشتر وجه               
حفظ جمهورى اسالميش به چشم          
مى آيد که اين ميخواهد تعديلش               
کند و نگهش دارد و ما نميخواهيم          
و اين نخواستن خيلى وسيعتر از            

 . اين است
 

در بعد فرهنگى، ارزشهائى که              
جامعه با آن زندگى ميکند و                       
تصويرى که از شان خود دارد و           
تصويرى که از رفتار و روش                
خود دارد با اين حکومت در                     

سيستم ارزشى       .  تناقض است      
جمعيت و اهالى با اين حکومت در   

طرف خودش را        .  تناقض است   
موجود ديگرى ميداند، تصويرى         
که از زندگى دارد تصوير                         
متفاوتى است با آن چيزى که اين           

در .  حکومت ميخواهد اعمال کند       
نتيجه مردم زندگيشان را، پشت             
پرده، بيرون از دست حکومت به         

. محيطهاى خانوادگى برده اند                
بيرون دست حکومت دارند آن               

اين مثل   .  زندگى را ادامه ميدهند       
در .  موقعيت زن در جامعه است         

قوانين جمهورى اسالمى موقعيت       
زن اصًال تطابقى با موقعيت زن            

زن در    .  در جامعه ايران ندارد         
جامعه ايران آنقدر تو سرى خور          
نيست که در قانون جمهورى                   
اسالمى تو سرى خور تصوير                

حقوق   اينقدر در خانواده بى   .  ميشود
نيست که در قانون جمهورى                   
اسالمى بى حقوق تصور ميشود،         

اينقدر در عرصه سياسى                    
بيحقوق نيست که در قانون                
جمهورى اسالمى در سطح               

جامعه .  حقوق است     فرمال بى  
و ))  باال((زن را آنجا ميداند           

جمهورى اسالمى اينجا                        
مردم هم دارند             )).  پايين((

ميگويند .  زندگيشان را ميکنند     
. ما که ميدانيم شکاف آنجا است      

اين تصوير از شان و حرمت            
خود، ارزش خود، و نحوه                  
زندگى فرهنگى خود، اين                  
تصوير در تناقض است با                  

اينهم تعديل   .  جمهورى اسالمى  
به نظر من اجزا        .  بر نميدارد  

حکومت :  آنرا ميشود شمرد         
غير مذهبى و جامعه مدرن                

به .  غربى الگوهاى اين است        
نظرم اگر برويد و از مردم                
بخواهيد تصوير کنند در چه              
شرايطى ميخواهند زندگى                 

: درصدشان ميگويند     ٩٠کنند،   
ما براى تعطيالت رفته بوديم           
يونان يا فالن کشور يا ترکيه،          

. ميخواهيم مثل آنها زندگى کنيم     
کسى را بخاطر لباسش اذيت            
نميکنند، آدم ميتواند آهنگ                 
گوش بدهد، سينما ميشود رفت،     

کسى .  شبيه اروپا و آمريکا            
نميگويد من خيلى دوست دارم         
ايران شبيه عربستان سعودى          

! بشود، خوب شد پرسيديد                 
. هيچکس اين تصوير را نميدهد    

همه ميگويند دوست داريم اينجا     
اين تناقض  .  جور ديگرى بشود   

اين تناقض در        .  واقعى است   
ذهن حزب کمونيست کارگرى       

اين تناقض در زندگى         .  نيست
روزمره مردم و کشمکش                  
بيست ساله جمهورى اسالمى با     

اگر مجموعه اينها    .  مردم است 
را کنار هم بگذاريد، تصويرى       
که از اين روند بدست مى آيد            
اين است که رفع اين بحران               
جمهورى اسالمى با حفظ و               
بقاء جمهورى اسالمى تناقض        

٢۶۶شماره   
اين بحران تا وقتيکه جمهورى     .  دارد

تا .  اسالمى هست، رفع نميشود              
جمهورى اسالمى سرجايش هست          

به .  اين بحران سرجايش خواهد بود      
اين معنى ما از بحران آخر صحبت         

خيلى ها ميگويند شما خيلى         .  کرديم
وقت است از بحران آخر صحبت             
ميکنيد، پس کى؟ به نظر من جامعه         
روى پله آخر مانده و بايد اين پله را          

پله ديگرى بعد از     .  باالخره طى کند   
پله بعدى نبود           .  اين پله نيست          

جمهورى اسالمى است وگرنه رو           
بحث بحران آخر يعنى    .  همين پله ايم  

يعنى اين يک وضعيت سياسى        .  اين
است، راه حل سياسى دارد، به مردم       
عقب نشينى فرهنگى نميتوانند                    

راه حل اقتصادى           .  تحميل کنند     
نميتوانند داشته باشند و در نتيجه                
شرايطى که جمهورى اسالمى                   
برگردد به يک ثبات اقتصادى با                
مردمى که به آن رضايت داده اند،            
بدون يک تحول سياسى ممکن                    

يا بايد اين تحول سياسى يک        .  نيست
يورش ارتجاعى به مردم را با                     
خودش بياورد و بزنند و اين نسل را        
هم مثل نسل ما شکست بدهند، که               
اين يک حرکت عظيم در جامعه                
ميخواهد و حکومت اين توان را در         

به اين   .  خود ندارد و يا بايد بروند           
سال   ٥.  معنى اين بحران آخر است      

ديگر هم طول بکشد اين بحران آخر        
خاتمى .  جمهورى اسالمى است           

روز يکبار براى من        ٩ميگويد هر    
ما هم  .  يک بحران درست کرده اند       

روز   ٩طرف هر   .  همين را گفته ايم   
 . يکبار حس کرده يک بحرانى هست

 
اين موقعيت جمهورى اسالمى است       
و به نظر من اين پروسه قابل ادامه           

چارچوبى که ميتوانيم راجع       .  نيست
به آن صحبت کنيم اين است که اين           
رفتن جمهورى اسالمى در چه                    

و اينجا من   .  اى اتفاق مى افتد      پروسه
ميخواهم توجهتان را به دو مقوله               
جلب کنم يکى سرنگونى و يکى                 

آيا عليه جمهورى اسالمى        .  انقالب
انقالب ميشود؟ و آيا اگر عليه                       
جمهورى اسالمى انقالب نشود به            
معنى اين است که جمهورى اسالمى      
سرنگون نميشود؟ به نظر من االن           
ديگر احتمال دارد خيزشى که مردم        
عليه جمهورى اسالمى ميکنند آنقدر       

وسيع باشد که بشود اسم آنرا يک          
ولى حتى بدون       .  انقالب گذاشت   

آنهم به نظر من جمهورى اسالمى       
سقوط جمهورى     .  سقوط ميکند    

اسالمى در مقابل نارضايتى                   
عمومى محتمل است به اين خاطر      
که بورژوازى ميگويد چرا ما اين       
وزنه را به پا و گردن خودمان                

ولش کنيم،   !  آويزان نگهداشته ايم    
از شرش خالص شويم و تا مردم          
انقالب نکرده اند اين حکومت را         

. اين عملى است        .  عوض کنيم    
يعنى مبارزه مردم ميتواند منجر          
به شرايطى شود که بخشهاى                  
مختلفى از هيات حاکمه بگويند از       
شر اين حکومت خالص شويم و          

ديگر ميشود و اين       ٥٧گرنه يک    
دفعه ديگر چپ ها سرکار مى                 

در نتيجه اگر ميخواهيم               .  آيند
حکومت دست بورژوازى بماند،        

بايد کنار گذاشت،    .  بايد کودتا کرد  
بايد خودمان برويم کنار، بايد                  
بدهيم دست کسى، بايد پايه را                  

بعد از سه حلقه               .  وسيع کنيم    
حکومت جمهورى اسالمى که              
ائتالفى تر شده ممکن است جاى           

. خود را به چيز رابعى بدهد                    
برعکس ممکن است اينها کودتا           
کنند و ضد کودتا بشود عليه شان          
از طرف کسانى که کامال بيرون          

اگر .  از جمهورى اسالمى هستند      
اينها کودتا کنند ممکن است به                

ماه ارتش به طرفدارى          ٦فاصله   
آيه .  از راست غربى کودتا کند           

نيامده که حتما اگر ارتشى باشى           
. طرفدار جمهورى اسالمى هستى     

هزار و يک پروسه محتمل است          
که در آن اينها بروند، بدون اينکه         

در .  مردم انقالب کرده باشند              
نتيجه اين دو حالت هر دو باز                  

بحث من اين نيست که                .  است
مردم انقالب ميکنند و اينها را                

بحث من اين        .  سرنگون ميکنند   
است که مردم اينها را سرنگون            

بهتر است انقالب بشود          .  ميکنند
چون پروسه اى که طى ميشود              

تر در        خيلى راديکالتر و عميق         
جامعه ريشه ميدواند ولى بهرحال       

 . مردم اينها را سرنگون ميکنند
 

. اين دو قطب در ديدگاه ها هست          
٩صفحه من ديدگاه             

 

 

 ...چه اتفاقی دارد می افتد



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

خنده (حجاريان را گذاشتم بعدا خودش باز کند                            
آن .  من ديدگاه خودمان را توضيح دادم                ).  حضار

ديدگاه دوم خردادى هم در نشريات مختلف هست                     
فصل کتاب در آمده و بحث خودش         ٥کتاب در آمده،    (

و ديدگاه مقابل هم بحث خودش را دارد و              ).  را دارد 
ميخواهد به من و شما و خيلى از مردم ايران بقبوالند             
که بله شما در يک جمهورى اسالمى تعديل شده،                      
گردن ميگذاريد و دست از فعاليت سياسى ميکشيد و              

خيلى !  پاسخ ما اين است که نه        .  جامعه نرمال ميشود   
حرف ما را حداقل از خود         .  ما قبول نميکنيم   !  ممنون

ما قبول کنيد که عده زيادى از مردم اين راه حل را                   
 . اين دو قطبى هست، اين دو ديدگاه هست. نميپذيرند

 
پيش از اين نيز رفيق حامد خاکی به نکاتی مهم در  * (

 )اين زمينه اشاره کرده اند

 

 عاملين فقر و فالآت
 

 !فقر بيداد ميكند
 !بيكاری مستاصل ميكند
 !گرسنگی عذاب ميدهد

 !فالآت تباهی جسمی و روحی مياورد
 !جامعه با يك فاجعه انسانی مواجه است

 !ميليونها تن زير چنگال فقر و فالآت خورد ميشوند
 !در اينجا ما با قحطی مواجه نيستيم

 !در اينجا ما با خشكسالی و آمبود منابع طبيعی مواجه نيستيم
 !در اينجا ما با آمبود نيروی انسانی و متخصص روبرو نيستيم

 !در اينجا حتی با آمبود منابع مالی روبرو نيستيم
 

اما در اينجا ما با رژيمی سر و آار داريم آه منفعت و صيانت و ادامه حيات مردم اصال                             
 .مسئله اش نيست

 .اما در اينجا ما با رژيمی سر و آار داريم آه اقتصاد جامعه برايش همچون پاالن خر است
اما در اينجا ما با رژيمی مواجه هستيم آه ميلياردها تومان توسط سرانش هر روز مال                           

 .خور ميشود و در بانكهای جهانی پس انداز ميشود
اما در اينجا ما با رژيمی مواجه هستيم آه هر روز ميلياردها تومان صرف هزينه ماشين                     
سرآوبگرش، سپاه، بسيج، سازمان امنيت مخوف و ارتشش ميكند و خورك، مسكن و                        

 .بهداشت و آموزش ميليونها مردم را گروگان گرفته است
اما در اينجا ما بر رژيمی مواجه هستيم آه زير سرنيزه های آن سرمايه داران به                                         

با دستمزدهای بسيار پايين، نپرداختن       .  وحشيانه ترين وجهی آارگران را استثمار ميكنند         
دستمزدها، بيكارسازيهای وسيع، شدت آار غير انسانی و محيط آار نا امن دمار از                                 

 . روزگار آارگران درمياورند
اما در اينجا ما با رژيمی مواجه هستيم آه هر اعتراض آارگری را به خاك و خون ميكشد                     

 . و هر تشكل آارگری را با نيروی مسلح درهم ميشكند
 

 پس چه سيستمی و چه آسانی عامل فقر و فالآت مردم هستند؟ 
 .نظام سرمايه داری و رژيم اسالمی حافظ اين نظام. پاسخ روشن است

 

 !مرگ بر سرمايه داری، مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی

 !مرگ بر فقر، زنده باد رفاه

 !مرگ بر حكومت فقر، مرگ بر حكومت مفتخواران

 !زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 !زنده باد آزادی، برابری، حكومت آارگری
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ٢٠١٢اوت  ۶

٢۶۶شماره   
 

 

 ...چه اتفاقی دارد می افتد

 

 

 زنده باد 
!جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
! عمومى متکى شويد  

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم 
! و مستمر توده کارگران است  

 جنبش مجمع عمومى کارگرى را 

!تقويت و گسترش دهيد  

 

 کتاب 
 کنترل کارگرى 

را از سايت حزب دريافت 
!و توزيع کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     
 

 ما آارگران بايد 
 !به جنگ فقر و فالآت برويم

 

رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم جمهوری اسالمی تمام تالشش بر اين است آه    
بار بحران سرمايه داری را با تحميل فقر و فالآت بی حد و حصر بر سر ما                         

رژيم جمهوری اسالمی با پايين نگهداشتن       .  آارگران و مردم آارآن خراب آند      
دستمزدها، بيكاری سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن هر چه وسيعتر خدمات               
بهداشتی، حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن دست تجار و بازاريها در تعيين                        
قيمت اقالم مورد نياز مردم آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی افزوده است آه آل                

 .جامعه را به سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش است آه بار مالی رقابتهای سياسی و نظامی               
با دول غرب و تروريسم دولتی و پروژه دست يابی به سالحهای اتمی را بر                      

رژيم جمهوری اسالمی در تالش عامدانه است آه با تحميل     . دوش ما خالی آند
فقر و فالآت غير قابل تحمل آمرمان را خم آند، به تباهی جسمی و روحی مان           

 .بكشاند و مقاومت و مبارزه مان را درهم شكند
 

بايد متحد و متشكل به       .  مهار اين رژيم و پايان دادن فقر و فالآت آار ماست               
با ايجاد  .  جدال با فقر و گرسنگی و به مبارزه عليه عاملين آن به ميدان آمد                    

شوراهای آارگری در محل آار و محل زندگی و برقراری آنترل توليد و                              
با .  با تامين صف متحد آارگران بيكار و شاغل در تشكل عليه بيكاری               .  توزيع

تبديل صفهای خريد مواد غذايی به اجتماع اعتراضی عليه گرانی، فقر و                            
با خواست بستن دست زالوهايی آه موجب گرانی ميشوند و آنترل               .  گرسنگی

با خواست بيمه بيكاری مكفی        .  قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای خود مردم          
 .با خواست اضافه دستمزد به تناسب نرخ تورم. برای همه افراد آماده به آار

 

با خواست بيمه های بهداشتی و پزشكی رايگان،         .  با خواست ممنوعيت اخراج   
بايد .  با خواست مسكن مناسب برای همه        .  مناسب و قابل دسترس برای همه       

بايد نويد بخش    .  ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و گرسنگی و گرانی بود                   
 . آل جامعه چشم به ما دوخته است. جدال برای رفاه و آسايش همگان بود

 

. مبارزه عليه فقر و فالآت امروز جزيی از مبارزه ما برای بقا و زندگی است                  
اين مبارزه را بايد تا به      .  جزيی از مبارزه ما برای يك جامعه مرفه و آزاد است          

 . زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل طبقه ما و آل جامعه به پيش برد
 

 !زنده باد مبارزه و همبستگی آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

 !زنده باد اتحاد آارگران شاغل و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

 !مرگ بر رژيم اسالمی سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

٢۶۶شماره   
 

 فقر و گرسنگی 
 !را نبايد تحمل آرد

 

آارگران و مردمی آه گرانی، گرسنگی، هزينه های آمرشكن                     
مسكن، دآتر و درمان و اياب و ذهاب و تحصيل فرزندانتان                           
آمرتان را شكسته و زندگی را بر شما تنگ آرده است؛ آارگران               
و مردمی آه تحمل تان از فرط تنگدستی، نداری و استيصال به                  
سر رسيده است؛ آارگران و مردمی آه خشم و تنفر از عاملين و               

 مسببين فقر و فالآتتان وجودتان را به آتش ميكشد؛
 

برای هر مشكلی راهی است و برای پايان دادن به اين شرايط                      
مبارزه، اتحاد و تشكل تنها ابزارهايتان      .  غير انسانی پاسخی است   

 .برای مقابله با اين وضعيت است
 

هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به                      
ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی              

 .بدل شود
هر آارخانه و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه                    

 .فقر و فاقه و نداری بدل شود
از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را                      

 .آاست
 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به                     
 دولت،

 از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، 
از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته           

 تا نپرداختن وامهای مسكن،
از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و                  
توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از طريق تشكلهای                        

 شورايی و توده ای،
 

و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما                    
بايد رژيمی را آه     .  است، يعنی نظام سرمايه داری را از بين برد           

حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست                   
 . به زير آشيد

 

 !فقر و فالآت عامل تباهی است

 !زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ٧



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

کمدی تراژدی محفل کورش                    
مدرسی به ته خط رسيده است، اما       
هنوز دارد با سيلی صورت                       

. خويش را سرخ نگاه می دارد               
يک خصيصه ويژه اين محفل،               

از همان  .  فرافکنی و قلدری است     
زمانی که نطفه اين محفل بسته                
شد، با اتکاء مطلق به اين روش به     
زورآزمايی در عرصه سياست             

گويی اين محفل   .  مشغول شده است  
جز تخريب هيچ چيز از دنيا و                 

حال که     .  تاريخ نياموخته است        
سرشان به سنگ خورده است نيز         
بر روی ابرهای تکبر راه می                  

گويی دنيا را آب برده و               .  روند
کاری .  اينها را خواب برده است         

به جامعه، مبارزات واقعی ميان           
جنبش های مختلف اجتماعی و               

دنيا را يک   .  مبارزه طبقاتی ندارند  
هر روز با       .  بالماسکه می بينند      

. يک لباس در آن ظاهر می شوند          
جريانی که اين چنين از اجتماع و         
مبارزه سياسی واقعی پرت است،        
روشن است که فاقد حافظه                        

هر روز يک کله         .  تاريخی باشد  
معلق می زنند و به روی خود نيز          
نمی آورند که مردم حافظه دارند           
و گذشته و سوابق را فراموش                 

راستش برايشان اهميتی   .  نمی کنند 
اينها به مبارزه طبقاتی      .  نيز ندارد 

طبقه کارگر، به کمونيسم و                       
مبارزات مردم برای سرنگونی            

دقيقا .  رژيم اسالمی بی ربط اند           
چون حوصله شان از مبارزه                   
واقعی سر رفته بود، است که                   

اعالم "  رژيم اسالمی را متعارف    "
سياست حذف يارانه ها را       .  کردند

بنفع کارگر و زحمتکش ارزيابی          
در چهارچوب  "  انتخابات"کردند؛  

رژيم اسالمی را با انتخابات در             
کشورهای دموکراسی غرب يکی       

و مبارزه مسالمت آميز        .  خواندند
 .*را پيشه کردند

 

 

  ،وامانده عليه چپمحفل حمالت ايذايی يک 
 در دفاع شرمگين از رژيم اسالمی

 
 آذر ماجدی

اما متاسفانه در دنيای واقعی             
نمی توان در يک نقطه ساکن            

راست روی اينها دارد به      .  ماند
از .  نقطه نهايی می رسد                 

متعارف خواندن رژيم اسالمی      
تا دفاع شرمگينانه از رژيم                
اسالمی تحت نام مبارزه با                 

. امپرياليسم راه کوتاهی بود             
اخيرا نوشته های مختلفی از             
اين محفل منتشر شده است که          
هر يک بنوعی دارد به                          
نيروهای کمونيست و چپ                 
انقالبی حمله می کند و در پس         
اين حمالت تلويحا از رژيم                

از .  اسالمی دفاع می کند                
تريبونال بين المللی در محاکمه      
جنايات رژيم اسالمی در دهه          

تا تالش های نيروهای چپ       ۶٠
برای تحکيم سنگر چپ در                
جامعه در مقابله با رژيم                       
اسالمی و اپوزيسيون ارتجاعی     
رژيم، فرصت هايی برای                  
حمله به چپ و دفاع شرمگين           
از رژيم اسالمی بدست آنها               

تحت نام مبارزه با       .  داده است  
" بورژوازی امپرياليستی              "

دست به حمالت زشت عليه               
هر .  نيروهای چپ می زنند          

تالش اين نيروها برای تحت            
فشار قرار دادن رژيم اسالمی         
و تحکيم سنگر چپ و                             
برافراشتن پرچم چپ در مقابل       
اپوزيسيون راست ارتجاعی را      

به جيب            "  سخاوتمندانه"
ارتجاع بورژوايی                                "

هر .  می ريزند   "  امپرياليستی
حرکتی برای افشاء و عقب                
راندن رژيم جنايتکار اسالمی         
را پروژه غرب و ناتو می                  

آيا با همين استدالل اين         !  نامند
محفل نميتوان گفت اگر هر                
تقابلى با جمهورى اسالمى                
حتى با پرچم سوسياليستى و              

" پروژه امپرياليستى    "انقالبى     

٢۶۶شماره   

چرا موضع شما دفاع از                    ،است
 رژيم اسالمى نيست؟  

 
حتی سازمان اکثريت جرئت نمی             
کند اينطور صريح نيروهای چپ و         
کمونيست را مدافع ناتو و                                

اينها .  بورژوازی امپرياليستی بنامد    
قرار است سازمان اکثريت و توده            

نقش سازمان   .  ای های جديد باشند       
اکثريت در زمان جنگ ايران و                  
عراق را قرار است اکنون اين                     

حمله به نيروهای     .  محفل بازی کند    
چپ و کمونيست و پرو امپرياليست        
خواندن آنها، دفاع از مخالفين                      
تريبونال بين المللی، نقد کسانی که           

بودن رژيم      "  غير متعارف     "به      
اسالمی قائلند، همه تحت نام غصب        

قرار است بهترين   "  حکمتيست"شده  
دفاع غير مستقيم و شرمگين اين                

 .جريان از رژيم اسالمی باشد
 

اما حکمت و سياست های راديکال          
و کمونيستی او معرفه تر از آنست            
که اينها بتوانند اين سياستهاى دست         

هر .  راستى تحت نام وى پيش ببرند       
کس که نگاهی به اين مواضع                       
راست و ارتجاعی می اندازد،                     
بيگانگی کامل آنها را با کمونيسم               

. منصور حکمت درک می کند                   
راستش اين اسم اکنون وبال گردن            

دوست و         .  آنها شده است                 
همسنگرشان بهمن شفيق هم به آنها          
توصيه کرد که اين نام را تغيير                   

حفظ اين نام فقط از روی                 .  دهند
. لجبازی با حزب حکمتيست است           

بايد گفت که بايد نامی مناسب                       
سياست های خويش بيابند تا                          

تفاوت .  گوشهای شنواتری پيدا کنند      
اين نام و آن سياست ها از زمين تا              

اين محفل اولين            .  آسمان است     
جريانی نيست که از يک حزب چپ        
و راديکال کمونيستی به اين مواضع       

 . ارتجاعی رسيده است
 

*** 

يک نگاه کوتاه به معلق های               *
اين محفل، مواضع کنونی شان را       

کورش .  نيز توضيح می دهد              
در حزب    ١٩٩٩مدرسی در سال     

کمونيست کارگری عليه بهمن               
شفيق و جريان دو خردادی                       
حواشی او که از حزب استعفاء             

در سه  .  کردند، شاخ و شانه کشيد      
چهار سال اخير آقای مدرسی                 
کامال به سياست های ارتجاعی             
بهمن شفيق پيوسته است، اينرا              
فقط ما افشاء و اعالم نکرديم،                 
اکثريت حزب وقت شان نيز اين           
روند پر شتاب به سوی محفل                  

راست او را      "  کارگر کارگری  "
آيا کورش مدرسی         .  نقد کردند    

بروی خويش آورد؟ کوشيد اين             
درجه ای را برای        ١٨٠چرخش  

مردم، جنبش کمونيستی و طبقه            
الزم .  کارگر روشن کند؟ خير           

 . ندارد
 

اين محفل زمان انشعاب از حزب        
کمونيست کارگری، رهبری وقت      
آن حزب را به اين خاطر که                     
بجای رفتن به پلنوم خواستار                  
تشکيل کنگره شده بود، به زير پا          
گذاشتن اصول حزبی و سازمانی        
متهم کرد و اين حرکت را آنچنان         
بزرگ و غيرقابل گذشت تشخيص     

. داد که از اين حزب انشعاب کرد        
چند سال آزگار بخشی از رهبری        
وقت حزب کمونيست کارگری را      
زير بار اتهام و توهين برد، چرا           
که به قول آنها انشعابی به اين                  
خانمان خرابی را به آنها تحميل            

اما زمانی که حزب          .  کرده بود   
اتحاد کمونيسم کارگری اين                     
انشعاب را اجتناب پذير و به حال         
جنبش کمونيسم کارگری مضر            

کورش مدرسی در           ،اعالم کرد   
١٢صفحه يک مصاحبه     



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

 .برای طرد چپ سنتی ناميد" انقالب"انشعاب را 
 

اين پايان      ،خير.  اما کاش کار به همين جا ختم می شد                
چند ماه پيش همين محفل عليه رهبری                 .  ماجرا نيست  

رسمی و منتخب پلنوم و دفترسياسی حزب حکمتيست                 
کودتا کرد، سايت های حزب را که از مدتی قبل پس                       
وردشان را تغيير داده بود، به تملک خود درآورد، خزانه          
ی حزب را غصب کرد؛ چون بقول آنها رهبری حزب                

! بهمين سادگی ."  مواضع حزب را زير پا گذاشته است         "
کسی که خواست و تالش برای تشکيل کنگره حزبی که              
به اختالفات درون حزب رسيدگی کند را يک گناه کبيره             
ناميده بود و به بهانه آن يک حزب بزرگ و مهم را دو                   
شقه کرد، خود باين خاطر که رهبری رسمی و منتخب                
حزب مواضع او را نقد کرده بود و حاضر نشده بود به                 
رهبری فقاهتی او تن دهد، فاقد هر نوع حق آب و گل به               
حزب اعالم کرد؛ نه تنها به خواست شرکت در پلنوم                     
وقعی نگذاشت و باصطالح کنگره ناموفق خود را                          
برگزار کرد، بلکه اکثريت حزب را از سايت ها و خزانه        
  .حزب محروم و نام حزب را نيز با قلدری غصب نمود

 
همين محفل، زمانيکه وزارت اطالعات کامپيوترهايشان         
را هک کرده بود، در روز روشن، به يک حزب چپ و               

پرووکاتور "به اشخاص سرشناس و قديمی انقالبى اتهام           
در پاسخ به       .  و مامور وزارت اطالعات زد             "  پليس

نقدهای احزاب و افراد کمونيست و چپ، بجای قبول                     
اما اکنون آقای حاج     .  اشتباه خود، اتهامات را تکرار کرد      

عليه سنتی     "محمدی در نوشته ای تحت عنوان                              
ژست متمدانانه بخود گرفته و روی منبر                "  …منسوخ

. رفته است و درس اخالق و تمدن به جامعه می دهد                       
اعالم ميکند که نمی توان بی دليل و سند به کسی اتهام                    

 .زد
 

نمونه های بسيار بيشتری از کله معلق زدن های کورش             
اما برای نشان دادن          .  مدرسی و محفلش وجود دارد            

همين نمونه ها     .  ماهيت اين جريان همين تعداد کافيست          
کافيست تا نشان دهد که تا چه ميزان اين جريان به جامعه 

تا چه حد اين      .  و مبارزات واقعی درون آن بيربط است          
زندگی می   "  در دنيای مجازی    "محفل به قول خودشان         

کسی اينها  .  کند و دست دن کيشوت را از پشت بسته است         
را جدی نمی گيرد، چرا که اينها خود را جدی نمی                           

قادر نيستند از يک موضع دو روز پيش شان دفاع       . گيرند
کنند؛ نميتوانند يک ذره انسجام در مواضع سياسی در                  

تنها نقطه انسجام اين     .  طول يک سال از خود نشان دهند        
محفل قلدری، ژست و پز انقالبی، تکبر و از دنيا و مافيا              

 * .طلبکار بودن است
 

 

  ،وامانده عليه چپمحفل حمالت ايذايی يک 
 در دفاع شرمگين از رژيم اسالمی

٢۶۶شماره   
 

 مواضع حبيب نصوحی کادر حزب
تشکل دفاع از مبارزات مردم ايران "در جلسه 

 "در هامبورگ
 67بمناسبت بزرگداشت ياد قربانيان تابستان 

 
 

نگذاريم قربانيان کشتارهای جمهوری 
 اسالمی را به فراموشی بسپارند

 
جنايت بزرگی در ادامه کشتار سال          67کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در تابستان          

کشتار آزاديخواهان  .  هيچ بهانه ای کشتار دسته جمعی زندانيان را توجيه نميکند          .  بود  60
. و سرکوب انقالب بزرگترين وظيفه جمهوری اسالمی بود که بخوبی از عهده آن برآمد                

اکثر زندانيان سياسی زمان سلطنت پهلوی که با تالش انقالبيون از زندانها آزاد شده                           
اکثر کسانی که به نبود آزادی تشکل و                 .  بودند توسط جمهوری اسالمی کشتار شدند           

مطبوعات و به نبود برابری و به وجود فاصله طبقاتی در دوران شاه اعتراض نموده و                    
بسياری .  بدست جانيان جمهوری اسالمی کشتار شدند       ،شرکت کرده بودند    57در انقالب   

بخاطر داشتن يک اعالميه از حزبی يا تشکلی غير اسالمی يا اسالمی غير خودی کشتار               
 . شدند

 
. جمهوری اسالمی آلترناتيو دولتهای حافظ سرمايه داری در ايران بود برای اين منظور               

دولتها و  .  اپوزيسيونی را تقويت کردند که عليه انقالب و دشمن آزادی و برابری بود                      
. صاحبان مديای جهانی نسل کشی جمهوری اسالمی را ديدند و به روی خود نياوردند                     

نبايد اجازه دهيم جنايتهای هولناک و بزرگ جمهوری اسالمی بفراموشی سپرده شوند و                
 . بايد کاری کنيم تا در آينده اين فاجعه بزرگ تکرار نشود

 
بزرگداشت ياد قربانيان و افشای جنايتهای جمهوری اسالمی همچنين شکايت به                                  

برای جلوگيری  .  دادگاههای بين المللی وظيفه هر آزاديخواه و شاهدان اين فجايع ميباشد              
از تکرار اين فاجعه بايد آن نيروهايی که از طرف دولتهای آلترناتيو ساز در ايران                              

يکی از آن      .  بررسی شده و افشا شوند             ،مشغول جا زدن بعنوان اپوزيسيون هستند             
اپوزيسيون قالبی آنهايی هستند که سه دهه جنايت جمهوری اسالمی را تاييد ميکنند و                       
فقط به سه سال از جنايات جمهوری اسالمی نقد دارند که با نامهای مختلف پشت سر                          

 . موسوی مشغول مغلطه اند و مبلغ ديالوگ و صلح و انتخابات باصطالح آزادند
 

برای جلوگيری از سر کار آمدن آلترناتيو جنايتکار و نسل کش دقت به آلترناتيو برانداز                  
برای اينکه براندازی و فروپاشی ناتو و بازوهای مسلح               .  و فروپاش و افشای آنهاست       

دولتهای آلترناتيو ساز عليه کارگران و زحمتکشان و آزاديخواهان ميباشد و نتيجه اش                     
 . بجز ناامنی و نابرابری و رياضت کشی       نخواهد بود

 
از نظر ما سرنگونی انقالبی کليت جمهورى اسالمى و حکومت کارگری بهترين                               

تنها در چنين آلترناتيوى است که مردم ميتوانند آزاد و برابر و مرفه                         .  آلترناتيو است  
 * .زندگی کنند

 

نه بخاطر  ،کليه سران و دست اندرکاران جنايت عليه مردم ايران
بايد در  ،عقايد ارتجاعى شان بلکه بدليل جنايت و قتل نفس

!دادگاههاى علنى و عادالنه و منتخب مردم محاکمه شوند  
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شايد برای تعدادی اين توهم بوجود   
بيايد که پس از سرنگونی انقالبی         
رژيم جمهوری اسالمی در ايران،      
اسالم سياسی امکان بقاء خود را           

ی ديگری     'می تواند در مدلها              
همچون دولت های عدالت و                     
توسعه  ترکيه ای و اخيرا اخوان            

تا .  المسلمينی مصر، بازتوليد نمايد   
به آنجا که دولتهای بورژوازی               
غربی برميگردد، پس از تجربه            
کنار زدن سکوالرها در ترکيه و           
روی کار آوردن احزاب اسالم               
گرايی همچون حزب عدالت و               
توسعه، به باز توليد اسالم سياسی        
مدل اردوغانی در منطقه                            
خاورميانه و ديگر کشورهای به           

. اصطالح اسالمی پرداخته است         
همين دولتها جريانات مشابهى را         
در کشورهايی چون تونس و                    
مصر و ليبی به مردم بپاخاسته اين       

 . کشورها حقنه کردند
 

سوال اينست که آيا اين مخلوق                
 ،های ارتجاعی دمکراسی غربی        

يعنى اسالم سياسی طرفدار آمريکا     
در اين فرايند ميتواند جان سالم               
بدر ببرند؟ آيا اين دولتها ميتوانند           
دوام و بقاى خود را حفظ کنند؟                
برای پاسخ به اين دو سئوال و                  

بايد   ،سئوالهايی در اين چهارچوب    
نقشی را که اسالم سياسی در                    
ايران و منطقه و در يک دوره                 
معين بر عهده داشت را مورد                  

 . تدقيق بيشتری قرار داد
 

رژيم ضد انقالب اسالمی                           
و     57محصول سرکوب انقالب          

بند و بست دولتهاى غربى در                  
از ترس کمونيسم و     .  گوادلوپ بود 

خمينى را به نوفل لوشاتو         ،کارگر
. کردند"  رهبر انقالب   "بردند و       

کارکرد تاکنونی اسالم سياسی،             
بازتوليد تمام مناسبات عقب مانده         
و ارتجاعی اعم از سرکوب جنبش      
های آزاديخواهانه و برابری                    

 
 

  ،سرنگونی انقالبی
 ! آغاز پايان اسالم سياسی

  
 پدرام نوانديش

طلبانه کارگران و زنان در                
ايران و منطقه و تحميل قوانين        
عهد بوقى اسالمى به جامعه              

اين رژيم ضد           .  بوده است     
انقالبى به شديد ترين وجهى             
طبقه کارگر و کمونيسم را                  

امروز نيز  .  سرکوب کرده است  
در مقابل خيزشهاى راديکال و       

 ،توده اى در کشورهاى منطقه       
دولتهای غربی در فقدان                      
آلترناتيوى مطلوب و در تقابل         

در صدد بر        ،با امواج انقالبى    
آمده اند تا مدل ديگری از                     
اسالم سياسی را به مردم منطقه  

رژيم اسالمی در       .  حقنه کنند   
ايران همچون دولتهای اسالمی     
ای که هم اکنون با حمايتهای             
مالی و لجستيک غرب در                  
کشورهای منطقه روی کار              
ميايند، محصول توافق دولتهای    
بورژوازی و سازمان های               
امنيتی آنان  در يک دوره                    

 . استبحرانى 
 

اما در متن بحران جهانی                    
سرمايه داری و موقعيت                     

رژيم اسالمی        ،متالطم منطقه   
در آستانه سقوط قرار گرفته             

هيچ يک از نسخه های         .  است
تاکنونی نهادهای بورژوازی          
جهانی اعم از صندوق بين                 
المللی پول و بانک جهانی و يا         
راه حلهای نوکران داخلی آنها         
تاکنون نتوانسته است رژيم               
اسالمی را از سرنوشت محتوم      

سياست تحميل    .  سقوط برهاند   
فالکت اقتصادی رژيم و                      
بورژوازی جهانی عليرغم               
کارکرد کوتاه مدت آن نيز                  
نسخه ای قابل اعتماد برای                
دوام و بقاء رژيم اسالمی نبوده       
و نيست و جامعه ايران را در           
آستانه يک انفجار عظيم قرار          

رژيم اسالمی رفتنى   .  داده است 
 . است

٢۶۶شماره   
سقوط رژيم اسالمی به همان ميزان       

که برای جنبش انقالبی دارای                     
اهميت است و با سرنگونی انقالبی          
آن است که ميتوان دست به کار                   
برپايی يک جامعه آزاد و برابر و              
مرفه و انسانی شد، برای نيروهای          
مدافع وضع موجود و دولتهای                    
بورژوازی غربی، يعنی زنگ خطر     
انقالب عظيم اجتماعی ای که بساط         

. اين جانيان اسالمی را جمع ميکند          
برای بورژوازی ای که خود در                
احتضار است و هر روز بيشتر در          
بحران دست و پا ميزند، اين دست و        
پا زدنهای رژيم معنای ديگری يافته       
است که همانا بايستی يا از ميان                  
نيروهای پرو رژيم آلترناتيويی                  
بسازد و يا از ميان نيروهای پرو               
غربی و سلطنت طلبان نيروئى                  
 . برای فردای سقوط رژيم سرهم کند

 
اما سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی        
به معنای پايان دوره اسالم سياسی           
نوع جمهوری اسالمی و حتی آغاز         
ريزش و فروپاشی اسالم سياسی               
نوع عدالت و توسعه ای و اخوان               
المسلمينی و گسترش حرکتهای توده      

با .  ای وسيع در منطقه خواهد بود           
توجه به اين فاکتور، يعنی رشد                   
جنبش سرنگونی انقالبی رژيم، و به       
طبع آن سقوط اسالم سياسی در                   
جامعه ايران و تاثير اين سرنگونی          
بر جنبشهای راديکال منطقه ای،              
دولتهای بورژوازی غربی و آمريکا     
کليت تالش خود را معطوف به                   
تعديل و رام کردن رژيم اسالمی                
ايران نموده و همزمان آلترناتيو                 
سازی از ميان نيروهای مدافع                    

هدف .  وضع موجود را آغاز کردند      
اين تالشها اينست تا روند سرنگونی       
رژيم از کانال انقالب عبور نکرده           
و از باالی سر مردم و کارگران                 
قدرت سياسی را دست به دست                   

تالش و تحرک تتمه های                .  کنند
اصالح طلبان مانده در داخل رژيم،        
بخش هايی از طيف اصولگرا و باند       
جنايتکار رفسنجانی معطوف به اين       

 . چهارچوب است
  

اين رژيم در صورت سرنگونی                
انقالبی آن و قدرت گيری يک                      
حکومت کارگری، معادله دو قطبی        
تروريسم دولتی دولتهای غربی و            

آمريکا و اسرائيل را از يک سو            
و تروريسم اسالم سياسی به                     
رهبری رژيم اسالمی را بر هم             
زده و قطب سوم يعنی مردم                     
آزاديخواه و برابری طلب را                   

در آن      .  ميداندار خواهد کرد          
صورت تمام رژيم های اسالم                
پرو غربى مصافى بزرگ تر را          
مقابل خود تجربه خواهند کرد که         
هم اکنون بارقه هاى آن در                        
کشورهای تونس و مصر به                    
صورت تظاهرات برای نان ديده        

 . ميشود
 

دهه اول قرن بيست و يکم، ضمن        
آنکه اوجگيری بحران های همه          
جانبه سرمايه داری در اروپا و             
آمريکا و بسياری از مناطق جهان      
را در خود داشت که هم اکنون                
نيز در آن دست و پا می زند،                   
شاهد عروج جنبش اجتماعی                  
بزرگی بر عليه سرمايه داری                

اما دهه دوم قرن بيست و              .  بود
يکم، شاهد نه تنها سرنگونی                    
ديکتاتورهای خون ريزی از نوع       
قذافی و بن علی و مبارک بوده               
بلکه شاهد سرنگونی رژيم  هار و       
جنايتکار اسالم سياسی تهران                

افول و شکست اسالم    .  خواهيم بود 
سياسى درست مانند عروج آن               
تاثيرات عميق منطقه اى و جهانى       

 . خواهد داشت
 

جنبش کمونيسم کارگری و حزب        
اتحاد کمونيسم کارگری پيشاپيش        
نيروهاى خواهان تغييرات بنيادى      
تالش ميکند و پرچمى براى                    
سازماندهی و تشکل طبقه کارگر        
و توده های وسيع کارکن و زنان          
و جوانان آزاديخواه و برابری               
طلب برای سرنگونی انقالبی                
رژيم جمهورى اسالمى و شکست      

 * .جنبش اسالم سياسی است
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 مجيد خوشدل
چه وحشتناک است وقتی برای               
کنشگران سياسی يک جامعه                   

مفهومی انتزاعی پيدا           »واقعيت«
دولت »وقتی                     ...کرده باشد    
  Tony Blair بلر «کارگری

اعتراضات ميليونی مخالفان جنگ    
در بريتانيا را با لودگی به سخره            
گرفت، بايد می دانستيم، جهان                
سياست، و سياست جهانی بر                   

 .پاشنه پلشتی ها می چرخد
وقتی کمپين های ميليونی ضد                 
جنگ در اقصا نقاط جهان از                   
سوی ائتالف اسالم گرايان و                    

به گروگان گرفته        »چپ جهانی  «
شد، بايد می دانستيم، تاريکی و              
تحجر کمر جنبش های اعتراضی        

. را خواهد شکست؛ و شکست                
وقتی در مقدمه مصاحبه ای در              
اوايل سال جاری، به حتمی بودن          
سقوط اسد اشاره کردم، طيفی از           
خوانندگان گفتگو گله مندانه آن               

برای اين  !  نوشته را محکوم کردند   
انسانها عرصه سياست يعنی                   

؛ »خانه خدا «دستکش های سفيد و      
يعنی پاک کردن صورت مسئله             
های اجتماعی، و جايگزين کردن        
شان با کليشه ها، ذهنيت ها،                      

واقعًا چه            .آرمانها و آرزوها          
وحشتناک است وقتی برای                       
کنشگران سياسی يک جامعه                   

مفهومی انتزاعی پيدا        «واقعيت»
 .می کند

 

*    ** 
 

پس از قائله ليبی، نوبت به سوريه        
قذافی رفت، اسد هم رفتنی        .  رسيد
دير و زود دارد، سوخت و          .  ست

حتا اگر جبهه جنگ        .  سوز ندارد  
با .  به لبنان و ترکيه گسترش يابد          

بسته شدن پرونده سوريه، پوشه            
اجرای .  ايران گشوده خواهد شد        

اين سناريو دير و زود دارد،                     
در آن     .  سوخت و سوز ندارد            

 

 ايران؟... ليبی، سوريه
 گفتگو با سياوش دانشور

 به نقل از سايت گفتگو
net.goftogoo.www 

شرايط نه از غول ناسيوناليسم        
روسيه کاری ساخته است و نه        

. از سرمايه داری هار چين               
های فله ای         »محکوم کردن  «

دردی را دوا که نمی کند،                    
حال .  خودش ريشۀ دردهاست     

بنشينيم و به جای ارائه تحليل           
هايی جامع از پيامدهای                       
ليبياييزه شدن ايران، هی                     
محکوم کنيم و از اين راه                      
تلويحًا از استبداد مذهبی ايران        

 .دفاع نماييم
 

خيلی ها  :  تلخی ماجرا اينجاست  
فراموش کرده اند که                              
بزرگترين دشمن واقعی در سی     
و چهار سال گذشته نه در                    
خارج از مرزها، در داخل                 
ايران رسالت تاريخی خود را          

اين نکته از آن    .  انجام داده است  
جهت حائز اهميت است که                

جنبش «بخش بزرگی از بدنه           
در مخالفت    »جهانی ضد جنگ   

با جنگ، تظاهرات متعددی در      
پشتيبانی از قذافی، خامنه ای و       
اسد برگزار کرده و سپس پرچم      
های سرخ را به بيرق های                 

. سبز و سياه سنجاق کرده است      
آيا هموندان ايرانی آنان نيز در        
وقت مقتضی چنين خواهند                

 کرد؟ 
 
 »ايران؟...  ليبی، سوريه       «

موضوع گفتگوی تلفنی من با        
اين .  سياوش دانشور است         

گفتگو بر روی نوار ضبط شده      
 . است

 
سياوش دانشور خوش            *

 .آمديد به اين گفتگو
 
خيلی ممنون  .  درود بر شما      -

از وقتی که گذاشتيد؛ در خدمت       
 .تان هستم

٢۶۶شماره   

پيش از آنکه پوشه پرسش هايم          *
را باز کنم، اين سوأل برای من                    
مطرح بوده که چرا اغلب نيروهای        

در اينجا  (سياسی ايرانی مقيم خارج     
در سالهای  )  طيف های مختلف چپ    

گذشته قادر نبودند، رخدادها و                  
حوادث ايران را قبل از وقوع پيش          

روی کلمه  .  بينی و سپس تحليل کنند
به .  پيش بينی خط قرمز می کشم            

 نظرتان چرا؟
 
شايد نشود يک جمع بندی کلی از           -

اما عمومًا   .  همه نيروها بدست داد       
نکته ای که مدنظر شماست، به نظر        

دوری از   :  من پاسخ اش اين است         
به معنی فيزيکی نمی     (شرايط ايران   

به معنی دخالت در جنبش              )  گويم
های واقعی اجتماعی، سرمنشاء                

. تحليل های غير واقع بينانه است              
البته مسائل ديگری هم در اين                      
موضوع دخيل است، اما من فکر              

 .می کنم، اين نکته اساسی تر است
 

پرسش ام را به دليل اهميت اش           *
خرد می کنم و به سالهای قبل می              

نيروهای سياسی اپوزسيون      :  روم
نتوانستند علم کردن هاشمی                        
رفسنجانی را در دو دوره پيش بينی    

عين همين ماجرا در مورد             .  کنند
 88، خرداد   76محمد خاتمی، خرداد  

در ايران       «انتخابات»و انواع           
هنوز که    .  تکرار و بازتکرار شد         

هنوز است، کمتر نيروی سياسی             
يک  «88خيزش   »توانسته برای      

تحليل جامع ارائه دهد؛ فارغ از                 
 . منافع سياسی و تشکيالتی شان

لطفًا به نکته ام توجه کنيد که شامل        
بخش اول، ناتوانی    .  دو بخش است   

نيروهای اپوزسيون در پيش بينی و  
و بخش دوم   .  تحليل وقايع در ايران    

داليل آن؛ داليلی که آرمانها و                      
ايدالها را به جای واقعيت ها می                

 .نشاند
 

در مورد نکته اول، شايد نظر            -
آمدن .  من با شما فرق کند                      

رفسنجانی، خاتمی و يا جريان               
موسوم به جنبش سبز؛ به هر حال        

. اينها مهره های حکومتی بودند           
در مقاطعی که حکومت با يک              
بحران عمومی روبرو ست؛                   
بحرانهای داخلی و بين المللی،              
حکومت در چارچوب نظام                     
نيروهايی را با تابلوهای معين               

در اين  .  سياسی به جلو می فرستد     
عرصه، من فکر می کنم در کل            

اما .  تفاوت خاصی ايجاد نمی کند       
وقتی به جامعه و اعتراض مردم          
برمی گردد، خب، بستگی به                  

اگر نيرويی   .  تحليل نيروها دارد     
فکر می کند که جامعه ايران به              

اسالمی رضايت داده، و چنين    . ج 
تحليلی داشته باشد، خب،                           

، «88خرداد    »رخدادهايی مانند       
و رويداهای قبل و بعد       «تير 18»

از آن برای آنها رويدادهای                      
اما نيروهايی   .  عجيبی خواهد بود    

که تقابل مردم با حکومت را در            
جنبش های اجتماعی معين ببينند،       
طبعًا فکر می کنند، شرايط جامعه       
 .می تواند هر لحظه انفجاری باشد

 
به نظر من در جامعه ای که                      
اختناق زده است، به دقت رياضی       
نمی شود پيش بينی کرد، چه وقت       
و در چه وضعيت معينی يک                  
جنبش اجتماعی يا يک قيام توده            

درست مثل   .  ای سر بلند می کند        
اتفاقات خاورميانه؛ که تمام جهان       
و سازمانهای جاسوسی دنيا که به        
همه چيز اشراف دارند، پيش بينی       
نمی کردند که در تونس و مصر           

که جزو کشورهای باثبات                (  
، چنين اتفاقاتی      )خاورميانه بودند  

نکته بعدی، عدم دخالتگری    .  بيافتد
١۵صفحه و ناتوانی در      
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. دخالتگری نيروهای سياسی ست      
يعنی نتوانستن در اين که ُمهر                  
سياسی معينی به روند تحوالت              

که اين برمی گردد به                  .  بزنند
رابطه نيروهای سياسی با جامعه          

 . و ميزان نفوذ آنها
 

اشاره کرديد، ظهور رفسنجانی       *
و خاتمی بخشی از تمهيد                            

اين درست، اما        .  حکومتی بود   
طيفها و اليه هايی از جامعه به               

اتفاقًا حلقۀ   .  پشت سر آنها رفتند      
های موجود    «تحليل»مفقوده در    
به اينجا که رسيديم،          .  اينجاست

نيروهای سياسی اپوزسيون                  
را پاک     «مردم»صورت مسئله       

در پيوند با طرح ام مثال              .کردند
از يک گردهمايی   :  ديگری می زنم  

در شهر لندن، دو روايت با صد و         
هشتاد درجه اختالف بيرون داده         

، يعنی    «روايت»گفتم    .  می شود   
پرسش ام   .«تحليل»تعريف، و نه    

در يک    :   را مستندتر می کنم          
دوره چهار ساله از نزديک به                
پنجاه نفر از فعاالن سياسی                      
اپوزسيون در پيوند با وقايع                    
ايران نظرخواهی کردم، آن هم              

مثًال .  پيش از وقوع آنها در ايران      
در  «انتخابات»در رابطه با نتايج      

در اين نظرخواهی ها که تا      .  ايران
ميالدی ادامه داشت         2004سال   

و همه آنها در به اصطالح                       (
نشريات کثيراالنتشار ايرانی در           

، حتا يک         )خارج منتشر شدند        
نمونه سراغ ندارم که پيش بينی           

می خواهم   .  ها درست بوده باشد      
بگويم فعاالن سياسی ما حتا اگر           
بيينند، چشمها را می بندند؛                     
صورت مسئله های اجتماعی را           
پاک می کنند و صورت مسئله                
های ذهنی را جايگزين اش می             

 .کنند
 

خب اگر کسی صورت مسئله            -
اجتماعی را بطور کلی پاک کند،          
به نظر من بی ربطی خودش را با         

 

 ايران؟... ليبی، سوريه
 ...گفتگو با سياوش دانشور 

اما در    .  جامعه بيان می کند          
مورد دو نکته ای که در سوأل         

يکی، رأی   .  تان مطرح کرديد    
مردم به بخش يا جناحی از                 

. حکومت در دوره های مختلف    
و   -به نظر من اين مسئله اساساً      

از انتخاب        -نه بطور کلی          
آگاهانه مردم نشأت نمی گيرد،        
بلکه از اين نشأت می گيرد که         
انتخاب ديگری در مقابل آنها           

آنها اين دوره را    .  نبوده و نيست  
پشت سر گذاشتند و با منطق              
عاميانه بد و بدتر يکی را                     

و البته يک         .  انتخاب کردند    
تعدادی هم به طور واقعی                   

. منافع شان را در وجود ج                 
 . اسالمی می بينند

 
در رابطه با قسمت دوم سوأل           
تان؛ اينکه چرا وقايع ايران               
پيش بينی نمی شود و تحليل               

اگر .  روشنی داده نمی شود           
حمل بر خودستايی نشود؛                  
بويژه در رابطه با ماجرای                
جنبش سبز و نمايش انتخابات،       
و اينکه دنيا فکر می کرد که              
موسوی دارد به کاخ رياست            
جمهوری می رود، الاقل من            
يکی از کسانی بودم که شش              

در     »انتخابات«روز قبل از           
مقاله ای خاطرنشان کردم که           
اساسًا چنين اجازه ای به                       
موسوی نخواهند داد که به کاخ       
رياست جمهوری برود؛ به هر       
قيمتی شده سعی خواهند کرد و        
به طرقی متوسل می شوند که          

 .  اين مسئله اتفاق نيافتد
 

به هر حال اين پيش بينی ها                
من فکر می کنم        .  کافی نيست  

اگر چارچوب سياسی جامعه           
ايران برای کسانی که درگير           
مسئله هستند روشن باشد؛                  
تحليل پايه ای تری وجود داشته      
باشد و تحليل را با اخبار باال و         
پايين نکنند؛ فاکتورهای جزئی       

٢۶۶شماره   
و روزمره نتواند اساس و چارچوب       

اجتماعی را از      -تحليل های سياسی   
بين ببرد، من فکر می کنم، می شود         
پيش بينی های روشنی ارائه داد؛              

 . البته نه به دقت رياضی
 

به دليل کمبود وقت روی اين                *
موضوع بيشتر مکث نمی کنم، اما          
از شما خواهش می کنم، موضوع           
مصاحبه را در پيوند با واقعيتها در         

. نظر بگيريد؛ حتا واقعيتهای تلخ            
البته من تالش می کنم، هدايت                    

 «چه خواهد شد    »گفتگو در فريم       
ليبی، « ».چه بايد باشد     »باشد تا      
، موضوع           »ايران؟...  سوريه

برای .  مصاحبه من با شماست              
شروع؛ به نظرتان بازيگران اصلی       
صحنه سياست در سوريه چه                     
نيروها، گروه بندی ها و دولتها                

 هستند؟
 
در حال حاضر نيروهای ارتجاع         -

بين المللی؛ ناتو، پنتاگون، و بطور           
غيرمسقيم تر دولتهای غربی و                   
اتحاديه اروپا؛ و در سطح منطقه               
اتحاديه عرب، ترکيه، اخوان                       
المسلمين نيروهايی هستند که درگير      

. از طرف ديگر ج          .  ماجرا هستند  
اسالمی و جريانات اسالم سياسی،           
نيروهايی اند که در چارچوب                     

قبل تر    .  سوريه دخالت می کنند           
حرکتهای [مردم صحنه گردان                  

بودند؛ از فاکتورهای         ]  اعتراضی
اصلی دخيل در تحوالت سوريه                

من ارزيابی ام اين است که           .  بودند
دست کم از پنج شش ماه گذشته                    
مردم سوريه عمًال از صحنه                        
سياست سوريه قيچی شده اند و                    

 ...صحنه گردانان
 

آيا خود آنها از صحنه سياست              *
 ... کنار رفتند يا عواملی باعث شد

 
به .  خير، خودشان کنار نرفتند           -

نظر من روند اوضاع به سمتی                   
رفت که به نوعی سناريوی ليبياييزه       
کردن سوريه در دستور کار قرار            

تجربه ليبی باعث شد که              .  بگيرد
کنترل تحوالت در خاورميانه و                 
شمال آفريقا سمت ديگری پيدا کند            
که در اين موضوع فاکتورهای                  

ولی به هر حال      .  زيادی دخيل است   

جنگ داخلی که عمًال در سوريه           
شروع شده، تظاهرات قهرمانانه         
مردم سوريه را عمًال متوقف                  

 .کرد
 

به ادعای دو نفر از فرماندهان   *
سپاه »سپاه پاسداران، نيروهای        

از آغاز ناآرامی ها در              «قدس
. سوريه حضوری فعال داشته اند      

از طرفی در چند ماه گذشته کمپی        
در منطقه ازمير ترکيه داير شده          
تا کمکهای نظامی عربستان                  
سعودی و قطر را با هماهنگی               
ترکيه به طيفی از مخالفان اسد             

اياالت :  خالصه کنم           .برسانند
متحده امريکا از طريق متحدان           
خودش برای به زير کشيدن رژيم       
اسد تالش می کند؛ و رژيم بعث             
سوريه با پشتيبانی ايران، روسيه     
و تا حدی چين در تالش برای                 

ابقای اين نظام مستبد            .  حفظ    
نظرتان را راجع به طرح         .هستند

باال می شنوم، با اين يادآوری                
چه »مجدد که محور مصاحبه               

چه بايد  »است و نه      «خواهد شد 
يعنی می رويم به استقبال       .«باشد

حوادثی که ممکن است در                       
سوريه اتفاق بيافتد، ورای                      
خواسته من و شما و بسيارانی از    

 .انسانهای مترقی
 

طرحی که شما اشاره کرديد،            -
طرح های    .  طرح درستی ست       

: ديگری هم در دست اجراست              
اپوزسيون سازی، آلترناتيوسازی؛   
رقابت دولتهای غربی، شکافهای        
دولتهای امپرياليستی، رقابت چين     
و روسيه در منطقه با آمريکا و              

. متحدان اش؛ و جريانات اسالمی       
. همه اينها در سوريه دخيل هستند       

حلقه مشترک تمام اين واقعيتها              
تالش آنهاست که محوری را در           

. منطقه به عقب نشينی وادار کنند        
در [به نظر من پروسه اصالخات       

به پايان رسيده و هر               ]  سوريه
طور شده می خواهند حکومت              

 .اسد را به زير بکشند
 

روسيه نقش محوری در                *
در .  وقايع سوريه بازی می کند         

دو سه هفته گذشته لحن کانال               
١۶صفحه  تلويزيونی  
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RT (Russian Today)  
نسبت به اسد به شکل محسوسی         

اين توضيح را در          .  تغيير کرده   
رابطه با اين کانال تلويزيونی                 
بدهم که با ظاهر به ظاهر مترقی           
اش منافع سرمايه روس را دنيال        

نظر شما چيست؛ آيا                .می کند   
سقوط اسد دير و زود دارد،                      

 سوخت و سوز ندارد؟
 

به نظر من راه وسطی وجود              -
اگر طرح کوفی عنان پياده       .  ندارد

می شد، عمًال سياست روسيه،                
. اسالمی عملی می شد     .  چين و ج   

ولی نه روسيه و نه هيچ کشور                
. ديگر تا آخر پای کسی نمی ايستد        

اين کشور اگر ببيند روند اتفاقات           
به سمت ديگری می رود، سعی             
می کند، امتيازات و منافع شان را         
تأمين کنند و پشت اسد را خالی                

به هر حال، شما می دانيد که       .  کنند
روسيه پايگاه نظامی در سوريه             
دارد و در منطقه منافع بسياری              

به نظر من روسيه مقاومت        .  دارد
کرد، اما وقتی فهميد قضيه تمام              
شده، سعی کردند به درجه ای لحن    
شان را نرم کنند و به رفتن اسد                
رضايت دهند؛ طبعًا برای حفظ              

 . منافع و امتيازات خودشان
 

با سقوط اسد چهره سوريه و            *
منطقه خاورميانه بکلی دگرگون         

ظاهرًا بزرگترين بازنده    .  می شود 
سقوط رژيم بعث سوريه،                          
حکومت ايران، و به زبانی اسالم        
سياسی شيعی در منطقه                             

به نظر    .  خاورميانه خواهد بود       
شما بعد از سقوط اسد، عکس                
العمل رژيم ايران چه خواهد بود؟        
آيا حاکميت ايران گمان نخواهد             

 کرد که هدف بعدی آنها هستند؟
 

اصطالحی در بخشی از                  -
اپوزسيون ايران رايج شده، با اين        

بعد از سوريه نوبت             :  مضمون
که اين گفته، بيشتر         .  ايران است  

تداعی کننده دوره ای ست که           
جرج بوش تهديد نظامی عليه           

در آن   .  کشور عراق می کرد       
زمان هم عده ای می گفتند، بعد       

اين .  از عراق نوبت ايران است    
شعار از تمايلی ست که می                
خواهد بوسيله ناتو حمله نظامی     

 ... صورت بگيرد تا
 

هدف اين مصاحبه؛ پرسش        *
های من و اظهارنظر شما که           

. چنين هدفی را دنبال نمی کند         
ما می خواهيم به سمت                         
اتفاقاتی که ممکن است در                
سوريه و ايران اتفاق بيافتد،           

 . برويم
 
بله، من فقط می خواستم به            -

. آن نکته اشاره ای کرده باشم          
اما نکته ای که شما طرح می            

و آن  .  کنيد، کامًال درست است     
اينکه امروز صف بندی ای در       

اسالمی، .  خاورميانه هست و ج   
حماس، سوريه، حزب اهللا و              
نيروهای مؤتلف شان سعی می      
کنند در مقابل ائتالف عربستان      
و اخوان المسلمين و مابقی                 

با .  موقعيت شان را حفظ کنند         
شکست در صفوف حکومت            

. سوريه، واضح است که ج              
اسالمی وضع اش خيلی بدتر           
می شود؛ حزب اهللا خيلی                     

به دليل همين    .  محدود می شود   
پيچيدگی ست که جنگ در                  
سوريه، عمًال شکل يک جنگ        
نيابتی با کل اين محور را به              

و به همين دليل      .  خودش گرفته 
اسالمی تمام تالش اش را        .  ج  

در .  می کند  ]  برای حفظ اسد    [
ضمن امروز که بحِث استفاده          
سالح شيميايی مطرح می شود       
که حزب اهللا در اختيار رژيم             
سوريه قرار داده، بيشتر از اين      
نگرانی ناشی می شود، و به              
اين نکته تأکيد می کند که                     
جنگی که در حال انجام است با       

٢۶۶شماره   
کل پديده ای ست که به آن اشاره                  

 . کردم
 

پرسش قبلی را اينگونه فرموله          *
به نظر شما اياالت متحده        :  می کنم 

امريکا و هم پيمانان اش چه                         
سناريويی برای رژيم ايران در نظر       

 گرفته اند؟
 

ايران، مقداری با کشورهای               -
شما اشاره ای    .  منطقه فرق می کند     

داشتيد به اسالم نوع اخوان                            
المسلمين؛ که من به آن می گويم                 
اسالم پروغرب، که امروز در متن         

به نظر من ترجمان     .  استيصال است 
اين اقدام در ايران اين خواهد شد که         
جريان اصالحات حکومتی را                    

 .دوباره به صحنه سياسی برگردانند      
به پرسش تان برگردم، به نظر من            
سياست آمريکا در قبال ايران يک            

مادامی .  سياست پراگماتيستی است     
پروژه [که اين پروژه                                         

در ايران شکست           [«اصالحات»
اما .  را حفظ می کند   ]  نظام[نخورده،  

وقتی اين پروژه شکست بخورد، به         
نظر من فشار می آورند برای                      
سرنگونی حکومت؛ از طرقی که             
مقدور باشد و شرايطی که وجود                

 . داشته باشد
 

فرضيه ای که حدود شش ماه               *
پيش در مصاحبه با حسين باقرزاده       
طرح کردم را با شما در ميان می               

پيامد تحريم های اقتصادی        :  گذارم
در ايران، در فاز اول گرانی سرسام       
آور و بيکارسازی های اقشار کم             

در فاز دوم، شاهد            .  درآمد است   
اعتراضات توده ای در رابطه با                
گرانی ها، ناياب شدن اقالم مصرفی       

اين .  و بيکارسازی ها هستيم                
اعتراضات آرام آرام اليه های                    
بيشتری از جامعه را با خودش                  

در چنين موقعيتی      .  همراه می کند     
حاکميت مذهبی ايران مثل گذشته             
اعتراضات و خيزش های توده ای          

اما پرسش می    .  را سرکوب می کند    
فلسفه وجودی ناوهای              :  شود

هواپيمابر آمريکا، فرانسه و                       
انگلستان در خليج فارس چيست؟           
در مرحله ای که اعتراضات توده             
ای گسترش پيدا کرده، اين احتمال          
هست که کنترل نسبی مناطقی از              

ايران از دست رژيم اسالمی                    
در اين برهه اين           .  خارج شود   

امکان وجود دارد که حکومت              
ايران برای سرکوب مخالفان از          

. هواپيما و هليکوپتر استفاده کند      
در اين مقطع زمانی اين احتمال            

منطقه پرواز   «می رود که طرح         
در بخش هايی از                    »ممنوعه

فضای هوايی ايران به مورد اجرا      
و اين تکرار تجربه     .  گذاشته شود 

ليبی، و سناريوی احتمالی کشور       
نظرتان را راجع به       .سوريه است 

اين فرضيه می شنوم؛ فرضيه ای       
که درستی بخش هايی از آن در            

 .ماههای گذشته ثابت شده
 
به نظر من حضور نيروهای             -

نظامی امريکا در منطقه، صرفًا          
اسالمی و   .  به دليل فشار به ج             
به نظر می   .  عمليات روانی نيست  

رسد به تدريج حضور آمريکا در         
منطقه به نسبت تحوالت، شدت             

اگر امريکا در    .  بيشتری می گيرد   
اوايل داشت با مسايل جاری راه            
می آمد؛ به نوعی آزمون و خطا            
می کرد، بعد از تحوالت تونس و         

 . مصر اين سناريو تغيير کرد
 

در [من فکر می کنم خطر جنگ           
وجود دارد؛ نه لزومًا در       ]  ايران؟

اما فکر می     .  آينده خيلی نزديک    
کنم سناريوی ديگری هم محتمل           

همانطور که شما هم اشاره       .  است
کرديد، اگر اعتراضات در ايران        

اسالمی کنترل   .  باال بگيرد و ج        
اش را بر کليت جامعه از دست              
بدهد؛ مثًال اشغال خوزستان، يا به       
راه انداختن خواستهای قومی و             
تقويت جريانات قومی در بخش            

يعنی طرحی   .  های مختلف ايران    
داشت،    »امريکن اينترپرايز  «که   

امکان اجرا شدن اش در ايران               
در نتيجه من فکر        .  محتمل است  

می کنم، برگزاری يک سری                 
کنفرانس ها، تحرکات سياسی؛             
نقل و انتقاالت نظامی و اعمال               
فشارها در اين مجموعه قرار                 

البته بايد ديد مجموعه                .  دارد
به نظر من   .  شرايط چه خواهد بود   

به دقت نمی شود گفت که صد در          
صد جنگ و حمله نظامی                           

١٧صفحه آلترناتيو   

 

 ايران؟... ليبی، سوريه
 ...گفتگو با سياوش دانشور 



يک دنياى بهتر                                                                 ١٧صفحه     

 .خواهد بود يا مسائلی ديگر
 

فرضيه دوم ام از شنيده هايم             *
از يکی دو تا از کنفرانس های                

دامن :  غيرايرانی در لندن است         
زدن به بخشی از نارضايتی های          
واقعی در ايران و انعکاس وسيع         

توجه داشته باشيد از                 (آنها      
نارضايی های واقعی صحبت می         

؛ )کنم و نه از نارضايی های کاذب       
عمده کردن خواستهای                               
ناسيوناليستی، و به زبانی بيرون       

 .کشيدن آتش از زير خاکستر
به نظر شما با قرار دادن کارد در          
زير گلوی حاکميت ايران،                         
بازيگران اصلی صحنه سياست           

 در ايران کدام نيروها هستند؟
 

اگر منظورتان از نيروها،               -
سازمانها و احزاب سياسی                        
اپوزسيون است، شايد االن دقيقًا            

بخاطر اينکه    .  نشود چيزی گفت      
. جنبش های اجتماعی مقدم ترند           

اگر پروسه و روند اوضاع قطبی         
شود، جريانات جديدی سر                        
برخواهند آورد؛ ائتالف های                   
جديدی شکل می گيرد؛ همانطور         
که در مورد کشورهای ديگر                   

ولی بطور کلی      .  شاهد اش بوديم    
اردوی راست دست باال خواهد              

اردويی که طرفدار غرب       .  داشت
اسالمی با   .  است؛ خصومت ج         

دنيای غرب را ندارد و منافع                    
  ...سرمايه جهانی را قبول می کند

 
از کدام نيروها صحبت می                 *
 کنيد؟

 
سابقی ها،     -ترکيبی از رژيم        -

ناسيوناليست ها، نيروهای جنبش        
اسالمی، حتا بخشی از                  -ملی

حکومتی ها که در موفعيتی از                
به نظر   .  رژيم فاصله می گيرند        

من اينها يک اردوی مهم و                         
به نظر من     .  قدرتمند خواهند بود    

در مقابل اينها اردوی ديگری                  

شکل می گيرد که تحوالت از          
باال را قبول نمی کند و به                     

و .  انتخاب مردم توجه دارد           
اينها ترکيبی هستند از نيروهای     
چپ، کمونيست، طبقه کارگر؛       
و به درجه ای سکوالرها هم             
می توانند اردوی چپ جامعه           

اينکه کدام     .  را تشکيل دهند        
نيرو در اين دو حوزه می تواند        
ابتکار عمل سياسی و يا نقش            
رهبری کننده را به معنی رايج        
کلمه به دست بگيرد، بايد به               
روند تحوالت اجتماعی توجه          

 .کرد
 

بخشی از فعاالن سياسی            *
نقش خارج کشور را در تغيير         
و تحوالت ايران نقشی محوری     
می بينند، بی آنکه ابعاد آنرا             

: منظورم اين است      .  باز کنند   
کدام نيروها؟ در ضمن شکل            
تأثير گذاری آنها چگونه است؟     
شما نقش خارج کشور را به            
طور عام در تغيير و تحوالت            

 آتی ايران چگونه می بينيد؟ 
 

به نظر من در کشورهای              -
اختناق زده نيروهايی که در              
خارج کشور هستند، از آنجا که      
خودشان داوطلبانه به خارج             
کشور نيامده اند و آنها                            
محصول جانبی اختناق سياسی      

به .  هستند، هميشه نقش دارند        
اين معنی ديوار چينی بين                   

من .  خارج و داخل کشيده نشده      
فکر می کنم تحوالت سياسی            
ايران از شعارها و جهتگيری          
های نيروهای مقيم خارج الهام       

همانطور که نيروهای      .  گرفته
مقيم خارج از تحرکات سياسی       
در داخل ايران در سياست و             
 .برنامه هاشان تأثير می گيرند

 
در رابطه با حضور و                  *

دخالت نيروهای طيف چپ در         
تحوالت آتی در ايران چه                    

٢۶۶شماره   
نظری داريد؛ اگر نخواهيم                             

بکنيم؟  «ايمانی»اظهارنظرهای       
توجه داشته باشيد که سالهاست               
نيروهای طيف چپ در خارج کشور       
حتا نتوانسته اند همديگر را تحمل           
کنند و يک کار جمعی قابل قبولی را        

 .در يک شهر سازمان بدهند
  

به ]  معضل؟[من تصور نمی کنم         -
قول شما تحليل های ايمانی يا                        

[ايدئولوژيک باشد    سنت ]  مسئله؟. 
های سياسی مختلف است و خواسته        

ولی بطور کلی اگر         .  های مختلف  
چپ را از اين زاويه نگاه کنيم که               
مخالف تبعيض است؛ نظامی                       
سکوالر می خواهد؛ آزادی و                       
برابری می خواهد؛ يک حکومت             
منتخب مردم می خواهد؛ به دخالت          
مردم در سرنوشت خودشان را باور      
دارد، اين نيروها می توانند با                       

به نظر من    .  يکديگر همکاری بکنند   
چپ در ايران اگر نخواهد تجربه               

در ايران تکرار شود، اگر         57سال  
نخواهد در حاشيه قرار بگيرد، اگر         
نخواهد اپوزسيون اپوزسيون باشد و      
اگر نخواهد صرفًا يک جريان                     
افشاگر باشد، بايد برای قدرت                     
سياسی حرکت کند و ملزومات آن            

در حال حاضر من         .  را آماده کند     
فکر می کنم، در مقابل                                       
آلترناتيوسازی راست، شکل دادن به     
يک آلترناتيو سوسياليستی؛ با تمام           
تنوع ديدگاهی و اختالفاتی که                      

. هست، نقطه عزيمت مهمی است            
که البته تالش هايی در اين زمينه               
شده؛ در زمينه پاسخ دادن به                         
نيازهايی که مبارزه در جامعه ايران      

 ...دارد
 

 اين نيازها کدامند؟ *
 

دفاع از آزادی ها و دفاع از                     -
موارد باال می      .  حقوق اوليه مردم     

تواند چارچوب و مبنای همکاری             
نيروهايی که مرزهای مشخصی با         

اسالمی دارند؛ خواهان دخالت         .  ج
ناتو برای تحوالت در ايران نيستند          

در تقابل چپ و          .  را فراهم آورد      
راست، به نظر من اينها مسائلی                 
هستند که می شود برای اش نيرو              
گذاشت و برای احقاق اش تالش                 

 .کرد

شالوده اظهارنظرتان روی           *
. هاست؛ نظر به آينده دارد «بايد»

ها بگذرم،   «بايد»اما اگر از اين       
پرسش اين خواهد بود که در حال       
حاضر و در وضعيت فعلی                        
نيروهای طيف چپ چه نقشی می       
توانند در تحوالت ايران بازی                

 کنند؟
 
ی که مورد اشاره       «بايد»اين      -

حتمًا .  شماست، بخشًا عملی شده        
 ... از نشست آلمان

 
اما اين  .  بله، تالش هايی شده       *

تالش هنوز در فاز اول اش است         
 .و نمی دانيم چه خواهد شد

 
هنوز به نتيجه     !  کامًال، کامالً     -

. ای نرسيده و راه زيادی بايد رفت      
اما من فکر برای آن مسير بايد               

در غير اينصورت راه    . تالش کرد
به نظر می      .  حل ديگری نيست     

رسد هيچ نيروی سياسی به اندازه        
کافی قدرت ندارد که اعتماد طيف       

را به خودش    ]  ايران[چپ جامعه    
در نتيجه می شود           .  جلب بکند   

حول اين خواستها اردويی تشکيل       
. داد؛ اردوی چپ و آزاديخواهانه       

اگر اين اردو مرزی دارد،                        
مرزهای ايدئولوژيک و جناح               

اجتماعی آن با     -بندی های سياسی  
من فکر  .  طيف راست جامعه است   

می کنم اين اردو می تواند يک               
انتخاب به جامعه بدهد و آن اينکه         
انتخاب فقط بين آمريکا و پنتاگون        

اسالمی نيست؛ انتخاب        .  و ج        
سومی هم به معنی سياسی کلمه             

و اين اردو می تواند زمينه      .  هست
های رشد اجتماعی چپ را خيلی         

 .سريع فراهم کند
 

به نوعی به يک همکاری                *
اما .  جبهه ای اشاره می کنيد              

تجربه های تاکنونی پروژه های          
اتحاد و همکاری در طيف چپ              

اينگونه بوده  )  و طيفهای ديگر   (  
که تمام آن تالش ها در همان فاز         

. اول به انتهای خودش رسيده              
متأسفانه چون وقت اين گفتگو به    
پايان رسيده، جايی برای بسط              

. دادن بيشتر موضوع نيست                  
گفتگو را به      

 

 ايران؟... ليبی، سوريه
 ...گفتگو با سياوش دانشور 

١٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

جمع بندی می برم با طرح اين                
با توجه به حوادث کشور     :  پرسش

سوريه؛ با توجه به قطب بندی               
های سياسی در سطح جهان؛ با            
توجه به بحران اقتصاد جهانی؛ و       
البته با توجه به اوضاع ايران و            
عملکرد جنايتکارانه حاکميت               

سال       33استبدادی ايران در                
گذشته، شما چه چشم اندازی                  
برای حکومت اسالمی ايران در           

 ميالدی می بينيد؟  2012سال 
   
که االن از نصف        2012سال     -

اش سپری شده، به نظرم بحران            
اقتصادی در ايران عميق تر می            

اسالمی راه حل              .  شود؛ ج       
اقتصادی برای فائق آمدن به اين            
بحران ندارد؛ انزوای سياسی و             

اسالمی بيشتر می      .  ديپلماتيک ج  
شود و به همين اعتبار وضعيت             
اقتصادی و گرانی، تقابل با                       

. حکومت اسالمی را دامن می زند      
که همين باعث منشاء انشقاق در           

بايد ديد   .  درون حاکميت می شود      
که حکومت ايران به اين مجموعه       

به نظر  .  چه واکنشی نشان می دهد    
اسالمی انتخاب زيادی در     .  من ج   

چون اگر     .  مقابل خودش ندارد        
جامعه آرام بود، می توانست هر           

به مجرد اينکه            .  کاری بکند     
اعتراض ها در ايران شروع                   
شود، به نظر من مجموعه باال                 

در آن  .  تأثيرات بيشتری می گذارد   
وقت بايد ديد مسائل به کدام سمت          

 . خواهد رفت
 

بخشی :  يک پرسش حاشيه ای      *
از نيروهای موسوم به اصالح               

و اقليتی در        (  طلب در داخل            
 «رفرم»دارند روی پروژه ) خارج

در حاکميت، و به ميدان آوردن              
کار می   «اصالح طلبان »طيفی از   

به نظرتان آيا احتمال رفرم         .  کنند
در حاکميت اسالمی ايران هست؛        
آنهم در چنين موقعيتی؟ يا اينکه          
با اين سناريو می خواهند طيفی            

از نيروهای سياسی را به                  
 بازی بگيرند؟

 
اسالمی .  به نظر من ج             -

آگاهانه دارد بر متن بن بست             
اش تالش می کند، سناريو                  

. ديگری را به صحنه بياورد            
من فکر می کنم موفق نمی                 

چون اصالح طلبان تا اين     .  شود
لحظه پاسخ روشنی به آنها                 

و در عين حال              .  نداده اند    
اصالح طلبان حاضر به                      
اجرای هيچ نوع رفرمی                      

آنها امتحان شان را پس      .  نيستند
اگر قرار است در           .  داده اند   

ايران رفرمی صورت بگيرد،        
بايد محصول اعتراضات از            

منتهی به نظر من       .  پايين باشد  
اسالمی پراگماتيست است     .  ج   

و وقتی احساس خطر کند،                 
ممکن است هر جام زهری را         
سر بکشد؛ هر نوع عقب نشينی      

ولی واقعيت امر    .  را انجام دهد   
اسالمی با همان   .  اين است، ج     

. مختصاتی که می شناسيم ج            
اسالمی است؛ به محض اينکه        
سيمای عقب نشينی ديده شود،         
جامعه ايران آنرا به ضعف                
حاکميت ترجمه می کند و با               
تهاجم به حکومت به آن پاسخ           

 ...می دهد
 

ميالدی    2013آيا در سال         *
حکومت اسالمی ايران هنوز          

 در قدرت است؟
 
بسته به اين دارد که ما چه              -

بسته به اين دارد که        .  می کنيم 
. طبقه کارگر چه کار می کند           

بسته به اين دارد که اردوی                
. آزاديخواهی چه کار می کند          

اگر مردم را بکشانند به طرف         
آمريکا و ناتو؛ اگر تبليغ کنند            
که اصالح طلبان حکومتی                
قرار است کاری انجام دهند؛            
اگر به سياستهای ناسيوناليستی      

٢۶۶شماره   
اميد ببندند، به نظر من برای                       

اسالمی سر    .  سالهای طوالنی ج       
اما اگر از طرق       .  کار خواهد ماند    

انقالبی؛ يک راه حل آزاديخواهانه        
اتخاذ کنند و تجارب منطقه و                      
جامعه ايران را در نظر بگيرند،              

اسالمی ممکن است خيلی                .  ج
. نبود ج    .  زودتر سرنگون شود        

اسالمی در گرو اين است که                       
نيروهای مخالف اش در عرصه             

 . اجتماعی چه عملکردی دارند

سياوش دانشور از شرکت تان         *
در اين گفتگو يکبار ديگر تشکر           

 .می کنم
 

از شما هم ممنون ام که وقت                 -
گذاشتيد؛ تشکر می کنم و خسته               

 . نباشيد
 

*** 
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 ايران؟... ليبی، سوريه
 ...گفتگو با سياوش دانشور 

 

 کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج
 !دستمزدهای تيرماه معوق

 

روز از پايان تير ماه گذشته است اما خبری              18امروزهيجدهم مرداد ماه،     
از پرداخت دستمزدهای کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج                      

نفر از      10روز مراجعه و پيگيری مداوم بيش از                     18در اين      .  نيست
کارگران کارخانه برای نقد شدن دستمزدها به عوامل کارفرما همچنان                       

اما عوامل کارفرما با تهديد کارگران به اخراج و بيکارسازی و           .  ادامه دارد 
در عين حال توسل به وعده های پوچ و توخالی امروز و فردا همچنان از                    

مالک و  "  وفايی پور . "پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران طفره ميروند       
اعتراض بی اعتراض، ما با      :  مدير کارخانه خطاب به کارگران گفته است        

اين همه گرفتاريهايی که امروز داريم ديگر حوصله شنيدن آه و ناله و                           
اوضاع همه جا به هم ريخته، بعلت تحريمها          !  غرغر کارگران راهم نداريم   

مگر   ،واردات نداريم، بعلت فقر و بی درآمدی مردم بازار فروش هم نداريم           
 . اينکه معجزه کنيم تا همه چيز به خوبی و خوشی حل و فصل شود

 

چرخ اقتصاد ورشکسته بيش از هر         .  جناب وفايی پور راست می فرمايند        
سال حاکميت حکومت جهل و جنايت اسالمی         33زمان ديگری در طی اين      

در اين روزها   .  بيکاری و فقر و گرانی هم بيداد ميکند         .  به گل نشسته است    
بعلت گرانی و فقر سرسام آور بسياری از مردم و زحمتکشان حتی برای                   

بله، در اينکه گرانی و فقر و محروميت             .  تهيه نان شبشان هم درمانده اند        
بيداد می کند و در اينکه اقتصاد منزوی، بحران زده و ورشکسته حکومت                

اما، چرا ما کارگران    .  اسالمی هر روز متالشی تر می شود ترديدی نيست          
و خانواده هايمان بايستی تاوان فساد و دزدی و بحران و ورشکستگی                           

 حکومت اسالمی و سرمايه داران را بپردازيم؟ 

 

نفر کارگر      10کارخانه پارس خواب واقع در هشتگرد کرج با بيش از                      
هزار تومانی و يک       389قراردادی، با قراردادهای يکساله و دستمزدهای         

توليد کننده انواع تشک خواب و الياف         ،عصر  5صبح تا     7شيفت کاری از    
شيفت کاری بود      3نفردر    40پيش از اين تعداد کارگران        .  پوليستر ميباشد 

نفر از کارگران از کار اخراج و بيکار              30اما در چند ماه اخير بيش از            
شده و با اينحال هم اکنون امنيت شغلی و معيشت کارگران فعال شاغل هم                    

 . در معرض تهديد و خطر جدی است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ٨ – ١٣٩١مرداد  ١٨



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

گرسنگى و    ،گسترش فقر و فالکت     -١
گرانى سرسام آور و                       ،سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از                
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                     

گسترش بيکار سازيها و اخراج                    
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

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

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

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

و مردمى ناراضى و                  ،کرده است    
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                 

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز                

وظيفه فورى جنبش         .  واقعى است    
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      

در .  کارگران و مردم گرسنه است             
عين حال طرح اين 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 بقاى حکومت           

جمهوری اسالمی نه         .  دامن ميزند    

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

ميخواهد و نه ميتواند اين اوضاع        
تحميل فقر و         .  را تخفيف دهد        

فالکت يک سياست رژيم اسالمی          
برای بزانو درآوردن کارگران و            

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى،               -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى             
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای        

. براى نابودی فقر ندارند                            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                  
وعده بهبود اين اوضاع را                         
نميدهد، بلکه چند نسل از کارگران      
را به جان کندن براى بازسازی              

خرابيهاى ناشى  "سرمايه دارى و    
فرا "  از عملکرد حکومت اسالمى    

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

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

يا 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 طبقه    .  و مردم ميداند  
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                  

٢۶۶شماره   
مسبب مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و        
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى            

رژيم اسالمى،     .  ناشى از آن ميداند             
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى                    

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى است   
که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداخته       

مافياى "مساله اين نيست که گويا          .  اند
نميگذارد دولت کارش را           "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده                
اين حکومت مافيايی سرمايه و           .  است

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

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

کمونيسم و  .  مختلف سرمايه تبديل شوند   
طبقه کارگر بر 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 وضعيت      .  است
موجود يکی از اشکال محتمل اعتراض         

اما در اين       .  در چنين وضعيتی است          
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 روشن              

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

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

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

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                         

فالکت، ترسيم افق و سازمان و                     
بعنوان سه رکن مهم تضمين       ،رهبرى

تبديل .  پيشروى و پيروزى است              
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 و 

دسترسی 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 

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است    
در هر گوشه جامعه 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 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     
 

 اخراج کارگران 
 ! شرکت فروش خودرو ايرانيان

  

نفر از      3در طی چند روز گذشته                ،بنا به خبر دريافتى        
کارگران زحمتکش شرکت خدماتی و فروش خودرو ايرانيان         

بنا به دستور کارفرما از کار              )  وابسته به ايران خودرو        (
هم اکنون زنگ خطر و شمارش          .  اخراج و بيکار گشته اند       

معکوس اخراجها در شرکت فروش خودرو ايرانيان بصدا                
درآمده و در آينده نزديک خطر اخراج و بيکاری بسياری از             

بهانه عوامل   .  کارگران فعال شاغل را نيز تهديد می کند                   
کارفرما در اخراج کارگران رکود در بازار و مهمتر تعطيلی          
برخی خطوط توليدی در شرکت ايران خودرو بعلت                              

عوامل کارفرما به کارگران          .  تحريمهای اقتصادی ميباشد      
برويد نگاهی به بلوارهای داخل محوطه ايران                  :  گفته اند  

خودرو بياندازيد تا ببينيد بی نهايت خودروهايی که بعلت                     
تحريمهای آمريکا و اروپا بطور ناقص توليد شده و همانجا                

در همچين    .  بعلت کمبود قطعات و لوازم رها شده اند                        
شرايطی که نه توليد مناسب و نه بازاری در کار است کارگر   

 به چه درد ما می خورد؟
 

بله، ماهيت کثيف و ضد انسانی مبتنی بر سود نظام سرمايه                
اگر سرمايه در لجن بحران و رکود و                 .  داری همين است    

ورشکستگی فرو رود، اگر سرمايه بازار سود و کسب و                     
اين کارگرانند که     ،کارش به هر دليلی متزلزل و ناکارا شود          

بايد در دسته های هزاران هزار نفری از کار و زندگی بيکار      
مهم .  و ساقط شده و از حق زندگی و معيشت محروم شوند                 

نيست که ميليونها نفر انسانهای شرافتمند خانواده های                           
کارگری چگونه تباه شده و چگونه به جهنم فقر و بيماری و                 

. تن فروشی و بيکاری و محروميت و انهدام سرازير ميشوند           
اگر دوران، دوران رونق کسب و کار و سودآوری سرمايه                
باشد باز دوباره اين کارگرانند که بايد با فروش ارزانتر                        
نيروی کار و تحمل استثمار سنگين بر اثر فشار شديد کار                    
غير انسانی و تحميلی در البالی چرخ دنده های خطوط                        
توليدی کارخانه ها خرد و متالشی شوند تا سودهای ميلياردی  

در هر حال اين      .  به حسابهای بانکی حضرات سرازير شود        
خانواده های شرافتمند و محروم کارگرانند که قربانيان اصلی         

 . فساد و سودجويی سرمايه دارى اند
 

با )  وابسته به ايران خودرو     (شرکت فروش خودرو ايرانيان       
ماهه و    6نفر کارگر قراردادی با قراردادهای          100بيش از    

صبح تا    8هزار تومانی و ساعت کاری از          389دستمزدهای  
عصر فروشنده و ارائه دهنده برخی خدمات ايران خودرو             5

دفتر مرکزی شرکت در خيابان جنت آباد          .  به مشتريان است   
 .تهران واقع است
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٢۶۶شماره   

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

 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
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