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 سياوش دانشور
 

 بحران سرمايه دارى و 
 موقعيت نيروھاى اپوزيسيون ايران 

 

بحران دنياى سرمايه دارى جوانب و پيامدھاى 
گسترده اى دارد که يک به يک بايد دقيقا به 
آنھا توجه کرد و در دل اين اوضاع راه 
پيشروى جنبش کمونيستى طبقه کارگر را 

يکى از پيامدھاى بى اعتبارى .  ھموار کرد
و بويژه  ،عمومى کل نظام سرمايه دارى

فروپاشى ايدئولوژيک و اقتصادى 
موقعيت  ،نئوکنسرواتيسم و راست افراطى

جديد نيروھاى اپوزيسيون جمھورى اسالمى و 
. جنبشھاى سياسى و طبقاتى جامعه ايران است

ھمراه با شکست راست افراطى و به محاق 
اپوزيسيون راست  ،رفتن سياستھاى نظم نوينى

ايران قطبنماى سياسى و فکرى اش را بدرجه 
بى افق ميشود و در موقعيت .  زيادى گم ميکند

متقابال انتقاد ضد .  نامساعدترى قرار ميگيرد
کاپيتاليستى کمونيسم کارگرى و مارکسى به 
وضع موجود و مطلوبيت آلترناتيو کارگرى در 

اھميت .  موقعيت مساعدترى قرار ميگيرد
بررسى موقعيت جديد اپوزيسيون راست در 
متن بحران سرمايه دارى نيز ھمين است و 
گرنه اھداف و سياستھا و خط مشى اين 
اپوزيسيون ھمواره نقد شده و بى ربطى آنھا با 
منافع واقعى و زمينى طبقه کارگر و دھھا 
ميليون مردم در جامعه ايران پيشتر مستدل 

 . گشته است

 

جنبش راست پرو غرب و ناسيوناليسم   -١
 ايرانى 

راست پرو غرب و سلطنت طلبان اساسا قرار 
بود زير چتر حمايت سياسى و نظامى آمريکا 

حتى بخشھاى معدودى از آنھا که .  بقدرت برسد
٢صفحه ظاھرا با حمله نظامى   

 ،بحران سرمايه دارى و رژيم اسالمى ،!شبح مارکس در آمريکا ميگردد در صفحات ديگر؛
 . و ستون آخر...   ،اخراج در ايتکو پرس

  ،يادداشت سردبير

 ھشدار به ناسيوناليسم کرد مدافع کومه له
 !"ترمزھايتان را چک کنيد"
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

تصويرشان از  ،مخالف بودند
نزديک شدن بقدرت به حمايت 

نظام .  آمريکا و غرب متکى بود
اينھا قرار بود و ھست که طرفدار 
پر و پاقرص آمريکا و سيستم 
سياسى و اقتصادى سرمايه دارى 

پالتفرم اقتصادى اين .  امروز باشد
جنبش اساسا نسخه ھاى بانک 
جھانى و سياستھاى اقتصادى 
ھمين خطى است که شکست 

اين جريان نه فقط .  خورده است
به گرانى و فقر سرمايه دارى 
اسالمى اعتراض واقعى نداشت 

" جھانى"بلکه مسئله فقر را امرى 
ميدانست و در ايران ھم آنرا 

راست پرو غرب ".  طبيعى"
اگرچه در دوره ھاى مختلف 
سياستھاى متضاد و مختلفى را 
تست کرد اما اساس چھارچوب 
نظام مورد نظرشان ھمان بود و 
مردم نيز چنين تصويرى از اين 

آقاى داريوش .  جريان داشتند
ھمايون قبلتر و بدون تعارف به 
مردم اعالم کرده بود که ايران 
بايد بازسازى شود و مردم نبايد 

آنھا در .  توقع داشته باشند
چھارچوب فکرى و سياسى و 
طبقاتى شان و از موضع يک 
. بورژوا حرف نادرستى نميزدند

راست پرو غرب در قياس با 
جمھورى اسالمى خود را نيروى 
شايسته ترى براى اداره سرمايه 

 . دارى ايران ميداند

 

اما امروز موقعيت راست پرو 
غرب بعد از فروپاشى برجھاى 
مالى نظام سرمايه دارى چگونه 
است؟ به نظر من شکست راست 
افراطى در آمريکا و بى اعتبارى 
عمومى سرمايه دارى ھر نوع 
آلترناتيو مشابه آن را دچار 

امروز .  معضالت جدى ميکند
 ،وعده سلطنت مشروطه دادن

وعده ورود ايران به بازار جھانى 
وعده  ،و رابطه با آمريکا دادن

الگوھاى بازار و راست افراطى 
با موانع اساسى  ،به مردم ايران
مردم ھمه جا دارند .  مواجه است

راجع به اين بحران و تاثيراتش 
بر زندگى واقعى و ھر روزه خود 

طبقه کارگر و .  صحبت ميکنند

سياست و پالتفرم اقتصادى ريشه 
دار طبقات اجتماعى جامعه 

اينھا پوچ ترين و .  ايران نبود
دست به سينه ترين نيروھاى در 

موجوديت .  خدمت پنتاگون بودند
سياسى شان نيز بر اساس 
کمکھاى مالى نھادھاى مشابه 

امروز با شکست .  متکى بود
نئوکنسرواتيسم و راست افراطى 

کل موجوديت و  ،در جھان
استراتژى اين نيروھاى دست 
ساز به بن بست العالجى 

اگر ديروز بر مبناى .  ميرسد
جنگ و سرباز آمريکا بودن 

که اين اميد بويژه  ،اميدى داشتند
در سال گذشته تماما به ياس 

امروز سقوط قبله  ،تبديل شد
آمالشان در آمريکا وضعيت اينھا 
. را بمراتب وخيم تر ميکند

ايندوره دوره اى است که 
فدراليسم جزو بى اعتبارترين 
سياستھائى است که ميتوان در 
مقابل جامعه گذاشت و بيش از 
پيش با ريشخند و تمسخر مردم 

 . روبرو خواھد شد

 

 مجاھدين خلق -

مجاھدين در اساس يک نيروى 
متعلق به جنبش ملى اسالمى 

اينجا اشاره اى به موقعيت .  است
جديد مجاھد بعنوان يک نيروى 
مخالف رژيم و نيروئى که 
اميدش را به حمله آمريکا بسته 

وضعيت سياسى .  بود کافى است
مجاھدين بدنبال حمله آمريکا به 
عراق و رويدادھاى متعاقب آن 
. بيش از پيش تير و تار شد

وضعيت کنونى آمريکا و موانع 
جديترى که در مقابل آن در 

و  ،خاورميانه قرار گرفته است
بويژه منتفى شدن بيشتر حمله 
نظامى به ايران تماما افق اين 

معضل .  جريان را کور ميکند
امروز مجاھدين تنھا اسالمى 
بودن و بى ربط بودن به 
روندھاى پايه اى جامعه ايران 

بلکه سياسى و  ،نيست
امروز نفس .  استراتژيک است

بقا براى مجاھدين سوال واقعى 
سھام سياسى مجاھد نيز .  است

در متن سقوط سھام 
نئوکنسرواتيويسم تا اطالع ثانوى 

مجاھدين ھر .  بشدت سقوط ميکند
درجه کادر و نيروى جان بر 

در فقدان  ،کف ھم داشته باشند
يک سياست و استراتژى زمينى 

 بحران سرمايه دارى و 
 ...موقعيت نيروھاى اپوزيسيون ايران 

اکثريت عظيمى سرمايه دارى را با 
پوست و گوشت شان لمس ميکنند و 
عواقب بالفصل بحران اقتصادى را 

بى اعتبارى .  بر زندگى شان ديده اند
عمومى سرمايه دارى شامل کل 
طرفداران سرمايه دارى ميشود و 
شکست راست افراطى در آمريکا 
بويژه اپوزيسيون سينه چاک 
طرفدار آنھا را از نظر سياسى 

معناى اين تحول .  زمينگير ميکند
جھانى بر راست پرو غرب بى 
اعتمادى بيشتر جامعه به آينده اى 
. است که اينھا به مردم وعده ميدھند

اگر سرمايه دارى در غرب آنھم به 
لطف کار ارزان طبقه کارگر در 
کشورھائى مانند ايران ميتواند درجه 
اى از آزادى سياسى را سوبسيد 

در سرمايه دارى نوع ايران و  ،کند
ترکيه و مصر تنھا ميتواند بر 
اختناق و فقر گسترده تر متکى 

موقعيت جنبش راست پرو .  باشد
غرب در پس اين بحران ضعيف تر 

 . از سالھاى اخير شده است

 

 ناسيوناليسم قومى و فدراليستھا -

 ،برخالف جنبش راست پرو غرب
فدراليسم در ايران اساسا يک طرح 

منشا و ريشه .  دست ساز بود
تاريخى در جدالھاى آن جامعه 

بجز حزب دمکرات .  نداشت
کردستان ايران که پايه اى در ميان 
بورژوازى کردستان داشت و بدليل 
سردرگمى و ناتوانى اش در 
تشخيص روندھاى سياسى به 

مابقى شبه  ،فدراليسم چرخيد
سازمانھا و بخشا باندھاى سياسى 
طرفدار فدراليسم اساسا ساخته و 
پرداخته طرحھاى نظم نوينى و 
. ايدئولوژى منحط پست مدرنيسم بود

فدراليستھا مستقل از اينکه راجع به 
نھايتا استراتژى   ،خود چه ميگويند

بقدرت رسيدن آنھا مبتنى بر حمله 
اينھا پيشمرگان .  نظامى آمريکا بود

بمباران "دنياى نظم نوين و 
. بوش و چنى بودند"  پيشگيرانه

قرار بود بوش حمله کند و اينھا 
نمايندگان "بعنوان دستجات مسلح و 

" خود گمارده قوم و خلق خودى
فدراليسم بعنوان .  بميدان بيايند

جنبشى دست ساز مبتنى بر ھيچ 

٧٢شماره   
و متکى بر منافع طبقات اجتماعى 
و در فقدان حمايت يک نيروى مھم 
دولتى براى نزديک شدن به گوشه 

بيش از پيش دچار  ،اى از قدرت
بحران ھويت و نفس موجوديت 

 . سياسى ميشود

 

 -جمھوريخواھان و ملى   -٢
 اسالميھا

طيف ملى اسالمى در اپوزيسيون 
عمدتا طرفدار جناحى در حکومت 

ابراز وجود سياسى .  اسالمى است
و عروج و افول آن با آمدن و 
. رفتن اين جناح رابطه مستقيم دارد

برخالف برخى اظھارات و لفاظى 
ھاى تبليغاتى اينھا مبنى بر 

و بعضا دادن "  عدالت اجتماعى"
تصويرى رنگ و رفته از سوسيال 

پالتفرم اقتصادى اينھا  ،دمکراسى
از گنجى تا انوع جمھوريخواھان 
در اساس تاچريستى و اتفاقا کپى 
مطابق اصل ھمين نئوکنسرواتيوى 

اينھا چه .  است که فرو ريخته است
نسب خود را به ولتر برسانند و چه 

در مورد وجه  ،طرفدار بوش باشند
اقتصادى پالتفرمشان ساکت 

وانگھى عاقلترين ھاى اينھا .  ھستند
ميدانند که سرمايه دارى در ايران 
بدون کار ارزان و اختناق سرپا 

تاريخا ھم اين خط منشا .  نمى ماند
بسيج بورژوازى ايران براى 
يکدوره معين نبوده و اگر ھم در 
تعادلى به قدرت برسد دريچه اى 

در ھر .  به تعادلھاى پايدارتر است
حال وضعيت اينھا با توجه به 
استراتژى مسالمت جويشان در 
قبال رژيم اسالمى و اميدشان به 
 ،پوست انداختن تدريجى حکومت

ذھنى بودن اين استراتژى با 
واقعيات سياسى و اجتماعى جامعه 

و  ،ايران و حکومت اسالمى
ھمينطور بسته شدن پرونده دو 

تمام .  خرداد سالھا قبل بحرانى شد
پروژه ھاى سياسى اين خط يکى 
. بعد از ديگرى به بن بست رسيدند

حتى فضائى که در متن شکست 
راست افراطى براى نوعى از 
دولتگرائى باز شده است نميتواند 
موقعيت اين نيروھا را در سياست 

   .ايران تغيير دھد

 

در يک نگاه وسيع تر نه فقط رژيم 
اسالمى بلکه کل اپوزيسيون راست 
ايران داراى پالتفرم اقتصادى 

٣صفحه عمدتا مشترکى   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

پالتفرم اقتصادى رفسنجانى .  است
و خاتمى و احمدى نژاد ھمان 
نسخه بانک جھانى و مبتنى بر 
. بازار لجام گسيخته است

خصوصى سازيھا در ايران و 
قانون  ۴۴پياده کردن اصل 

اساسى رژيم يک نقطه اشتراک 
جناحھاى حکومت و اپوزيسيون 
راست پرو غرب و ملى اسالمى 

اشتراکات اينھا بعنوان .  است
نيروھاى طرفدار سرمايه دارى و 
جامعه طبقاتى بسيار بيشتر از 
اختالفات خانوادگى و تاريخى 

امروز خود جمھورى .  اينھاست
اسالمى نيز دراين بن بست گير 

دولتى که در قلمرو .  کرده است
سياست و پروپاگاند و حتى نظامى 
در چھار گوشه خاورميانه با 

ھمزمان  ،آمريکا در مى افتد
سياستھائى را پياده ميکند که نعل 
به نعل از بانک جھانى و صندوق 

در .  بين المللى پول ديکته شدند
باره تاثيرات اين بحران به 
جمھورى اسالمى و اسالم سياسى 

اما تا به . بايد جداگانه صحبت کرد
اپوزيسيون راست ايران 

بحران جھانى امروز  ،برميگردد
و شکست پالتفرمى که دو دھه 
سيماى سياسى و اقتصادى جھان 

افق و استراتژى  ،را شکل داد
اينھا را بدرجات متفاوت زمينگير 

امروز کمتر کسى .  کرده است
دراين اپوزيسيون ميتواند در 
مقابل مردم از سرمايه دارى دفاع 
کند و يک آينده سياسى مبتنى بر 
سرمايه دارى را با اعتماد به نفس 

ترديدى .  در مقابل جامعه بگذارد
نداشته باشيد که مورد ھجوم 
. مستمعين شان قرار ميگيرند

وضعيت امروز راست بگونه اى 
است که ھر نيروى طبقه حاکم 
بايد سھمش را از بى اعتبارى 
عمومى سرمايه دارى بپردازد و 
ھر نيروى طرفدار دمکراسى نظم 
نوينى بايد براى تجديد حيات 
 . فکرى و سياسى خود فکرى بکند

 

 کمونيسم کارگرى -٣

و  ،تمام اھميت اين اشاره کوتاه
در مورد  ،تاکيد ميکنم خوشبينانه

قلمداد "  سوسياليستى"اوضاع 
کارى که از سران وال .  کنند

استريت و نھادھاى بزرگ 
سرمايه دارى و سخنگويانش 

اما .  اينروزھا صورت ميدھند
اين خط پايه اجتماعى واقعى 
ندارد و مضافا اينکه نميتواند از 
چھارچوب ھاى جديد فکرى و 

اينھا در .  سياسى جھانى جلو بزند
مقابل ابتدائى ترين خواستھا و 
معضالت ھمين امروز مردم 

با .  بسرعت خلع سالح ميشوند
اينحال نبايد مجال ھيچ نوع 
سياست دفاع از سرمايه را در 

" سوسياليستى و دولتى"زرورق 
 . داد

 

دوره کمونيسم  ،در ايران دوره
نکته اساسى .  طبقه کارگر است

اينست که شکست راست افراطى 
و بى افقى اپوزيسيون راست در 
ايران بالفاصله به معنى پيروزى 
و پيشروى جنبش سوسياليستى 

تمام مسئله .  طبقه کارگر نيست
اينست که اين فرصت بى نظير 
سياسى و شرايط مساعد براى 
عروج راه حل کارگرى براى 
آزادى جامعه درک شود و از آن 
بعنوان تخته پرشى براى 
پيشروى کمونيسم کارگرى 

 بحران سرمايه دارى و 
 ...موقعيت نيروھاى اپوزيسيون ايران 

پيامدھاى بحران سرمايه دارى به 
اپوزيسيون راست از نظر من 
اينست که بيش از ھر زمان 
امکاناتى براى عروج راه حل 
کارگرى عليه کل سرمايه دارى 

طبقه کارگر و جامعه .  فراھم ميکند
ايران دولتھا و باندھاى متفرقه 
. حکومت اسالمى را تجربه کردند

اينھا ھر جنگى بر سر مال و پول و 
قدرت با ھم داشتند اما ھر کدام از 
ديگرى در روند  محروم تر کردن 
طبقه کارگر ھارتر بودند و اتفاقا 
. دراين قلمرو دعوائى نداشتند

اپوزيسيون راست ايران نيز در 
وضعيت سرمايه دارى بحرانزده 
امروز و بنا به اشتراک پايه اى و 
 ،طبقاتى شان با سرمايه دارى

بدرجات متفاوت ازاين بى اعتبارى 
تاثير مستقيم ميگيرد و جايگاه آنھا 
در اذھان توده مردم کمرنگ تر 

اين شرايط حقانيت نقد و .  ميشود
پرچم کمونيستى طبقه کارگر در 
تقابل با اوضاع موجود را برجسته 

جنبشى که دھه ھاى متمادى .  ميکند
پرچم آنتى کاپيتاليستى را برافراشت 
و در بدترين شرايط از مارکس و 
کارگر و ضرورت و مبرميت 
انقالب کارگرى قاطعانه و سربلندانه 

امروز بايد در قامت  ،دفاع کرد
آلترناتيو سياسى جامعه با تمام 

سقوط .  اعتماد بنفس بميدان بيايد
برج و باروھاى راست افراطى و 
بى اعتبارى عمومى سرمايه دارى 

ميتواند  ،و ظھور سھمگين مارکس
و بايد با پراتيکى کمونيستى به 
قدرت و پيشروى کارگر و جنبش 
رھائى بخش اش از وضعيت موجود 

 .  ترجمه شود

 

مخاطراتى نيز در راھند؛ اوال جناح 
ھائى از اپوزيسيون راست و 
جريانات چپ سنتى و طرفداران 
سرمايه دارى دولتى تالش ميکنند 
شکست پرچم لجام گسيخته بازار و 
رجعت سران آنھا به درجه اى از 

حقانيت دولتگرائى "کنترل دولتى را 
دسته جمعى .  جا بزنند"  اقتصادى

" انتقادات"تالش خواھند کرد با 
. بستر رسمى خود را ھماھنگ کنند

حتى بخشا تالش خواھند کرد ھر 
اقدام سرمايه دارى را براى کنترل 

٧٢شماره   
حزب توجه رھبران .  استفاده شود

و فعالين کمونيست و سوسياليست 
طبقه کارگر را به اين وضعيت 

حزب .  ويژه سياسى جلب ميکند
توجه جامعه ايران و توده ھاى 
عاصى از نظام اختناق و فقر و 
فالکت سرمايه دارى اسالمى را به 
. شرايط ويژه امروز جلب ميکند

درصد بسيار کمى از ھزينه ھائى 
که صرف نجات سرمايه ھا ميشود 
ميتواند گرسنگى و فقر مطلق و 
مرگ از بيماريھاى قابل عالج و 
دھھا درد ديگر را در جھان ريشه 

تنھا کارگر و کمونيسم .  کن کند
ميتواند يک آينده خوشبخت و آزاد 

تنھا .  و انسانى را به ارمغان بياورد
کارگر و کمونيسم ميتواند آزادى 

نظامى  ،بياورد چون سرمايه دارى
که بر استثمار طبقاتى و تبعيض و 

اساسا  ،سرکوب متکى است
حقانيت مارکس .  نميتواند آزاد باشد

و برپائى يک جامعه آزاد و برابر 
و مبتنى بر توليد نيازھاى انسان 
امروز بيش از ھر زمان اثبات 

کار و وظيفه مبرم .  شده است
جنبش کمونيستى طبقه کارگر 
اينست که اين حقانيت سياسى را به 

حزب .  پيروزى سياسى تبديل کند
اتحاد کمونيسم کارگرى با تمام قوا 

 . *  در اين جھت تالش ميکند

 پخش نشريه و اسناد حزب در اصفھان
 

تعدادی از فعالين  ،مھرماه ٢٧يکشنبه شب  ،بنا به گزارش دريافتى
 ،عليه گرانی و فقر"کمونيست در اصفھان قطعنامه حزب در باره 

يک دنياى  ٧١و نشريه شماره "  وظايف جنبش کمونيستى طبقه کارگر
 . بھتر را در محالت فقير نشين اصفھان پخش کردند

 

 ،صمديه لباف ،بنا به گزارش اين اسناد حزبى در خيابان ھای کھن دژ
الزم به ذکر است .  امام رضا و صارميه اصفھان در خانه ھا انداخته شد

که خيابان ھای نام برده محل سکونت محروم ترين اقشار طبقه کارگر 
و ھمچنين بيکاران در شھر اصفھان می باشد که در شرايط زير خط 

 . فقر زندگی ميکنند
 

محالت و مراکز کارگرى بويژه مناطقى ھستند که بايد زير پوشش 
حزب .  مستمر تبليغات کمونيستى و توزيع ادبيات حزب قرار گيرند

تالش اين فعالين را براى توزيع ادبيات کارگرى و کمونيستى ارج 
 .ميگذارد و به آنھا خسته نباشيد ميگويد

 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨٧مھر ماه  ٢٧ – ٢٠٠٨اکتبر  ١٨   
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بر خالف تبليغات کودنانه سران 
حکومت اسالمی، بحران جھان 
سرمايه داری بر عمق و دامنه بن 
بست اقتصادی و سياسی و 
اجتماعی رژيم اسالمی خواھد 

رژيم اسالمی در پس اين .  افزود
بحران نه مجرا و زمينه ای برای 
نفس کشيدن بلکه برعکس 
موقعيت خود را شکننده تر و 

پی .  تضعيف شده تر خواھد يافت
آمدھای اقتصادی و سياسی و 
اجتماعی بحران جھان سرمايه 
داری بر رژيم اسالمی کدامند؟ 
داليل و مبانی اساسی چنين 

 ارزيابی ای چيست؟
 

تشديد بحران اقتصادی رژيم 
 اسالمی

از واقعيت پايه ای نظام سرمايه 
سرمايه .  داری بايد شروع کرد

در .  داری نظامی جھانی است
ھرگوشه ای از جھان از 
. قانونمندی يکسانی تبعيت ميکند

ھر چند که در ھر جامعه ای از 
ويژگيھا و خصوصيات خاص 
خود برخوردار است، اما ماھيت، 
عملکرد و ھدف فعاليت اقتصادی 

توليد .  در اين نظام يکسان است
سود و انباشت سرمايه مرز و 
مليت و قوميت و مذھب نمی 

" دھکده ای"بعالوه جھان .  شناسد
است تنگاتنگ که با خطوط 
اينترنت و گردش سرمايه و انتقال 
تکنولوژی و اطالعات و تحرک 
. نيروی کار در ارتباط دائم است

حتی ديوارھای چين و مرزھای 
کشوری ھم مانعی در مقابل 
گسترش دامنه ھای بحران سرمايه 

به .  داری به ساير جوامع نيستند
اعتباری ديگر ھمانطور که در 
دوران رونق اقتصادی سرمايه در 
سطح جھان علی العموم ما شاھد 
گسترش عرصه ھای سودآوری و 
سرمايه گذاری و انباشت ھستيم، 
در دورانھای رکود و بحران 
اقتصادی ھم شاھد انتقال و 
تاٽيرات بحران بازار جھانی بر 
بازار داخلی در کشورھای 

واقعيت اين .  مختلف خواھيم بود
است که نرخ سود در نظام 
سرمايه داری گرايشی به نزول 

افت درآمد دولتی عمال به معنای 
انتقال بحران اقتصادی در سطح 
جھانی به سرمايه داری در ايران 

 . است
 

بحران اقتصادی نظام سرمايه 
داری جھانی بدون شک تاٽيرات 
و تبعات گسترده خود را بر 
سرمايه داری در حکومت 
اسالمی و ھر جامعه ديگری 

در ايران، بحران .  خواھد گذاشت
و بن بست اقتصادی رژيم 
. اسالمی را تشديد خواھد کرد

برای اٽبات اين مساله راه چندان 
مسئولين .  دوری نبايد رفت

بانکی رژيم اسالمی از ھم اکنون 
زنگھای خطر را به صدا در 

موقعيت اقتصادی .  آورده اند
رژيم اسالمی در واقع حاصل 
جمع واقعيات بحران اقتصادی 
جھان سرمايه داری با بن بست 
. اقتصادی رژيم اسالمی است

اين رژيم به لحاظ اقتصادی ھيچ 
اينگونه .  چشم اندازی ندارد

نيست که در دوران رونق 
اقتصادی سرمايه داری جھانی 
از ويژگی ھای آن بھره مند 

بر عکس ويژگی .  خواھد شد
ھای رژيم اسالمی، مختصات 
سياسی و ايدئولوژيک آن، در 
واقع مانعی جدی در تبديل بازار 
داخلی ايران به بخشی ارگانيگ 
و ادغام شده در بازار جھانی 

واقعيات سياسی، مسائل .  است
اساسی خاورميانه، جنگ دو 
قطب تروريستی جھان معاصر، 
آن ويژگی ھای عمومی ای 
ھستند که عالمت اقتصادی 
بزرگی در باالی سر حکومت 

مساله اين .  اسالمی قرار ميدھند
است که بحران سرمايه جھانی 
بحران اقتصادی رژيم اسالمی 
را تشديد ميکند، اما رونق آن 
الزاما تاٽيری در موقعيت 
. اقتصادی رژيم اسالمی ندارد

رژيم اسالمی به لحاظ اقتصادی 
. يک پروژه شکست خورده است

بن بست رژيم اسالمی عالجی 
راه حلی برای موقعيت .  ندارد

اقتصادی در ھم شکسته رژيم 
رژيم .  اسالمی قابل تصور نيست

اسالمی بنا به فاکتورھای سياسی 
و عمومی ای شکست خورده 

اقتصاد ايران در .  است
چھارچوب نظام اسالمی پاسخی 

ھيچ نوع گشايش اقتصادی . ندارد
تا زمانيکه رژيم اسالمی حاکم 

بحران سرمايه داری، بحران 
 حکومت اسالمی

 على جوادى

دارد و يک مکانيسم مقابله با گرايش 
نزولی نرخ سود صدور سرمايه به 
عرصه ھای جديد و سود آورتر در 

صدور سرمايه و .  سطح جھان است
گسترش عرصه ھای جديد 
سودآوری در عين ارزش افزايی و 
انباشت در عين حال زمينه و 
مجرايی برای صدور بحران نظام 
در شرايط رکود و افت اقتصادی به 

تصور .  حوزه ھای ديگر ھم ھست
اينکه که تنھا شرايط کارکرد روتين 
و يا رونق اقتصادی در جھان 
سرمايه داری به جوامع ديگر منتقل 
. شود، تصوری ساده انگارانه است

در دوران کنونی حتی بازار داخلی 
دور افتاده ترين جوامع نيز به 
اشکال مختلف، متاٽر از ويژگی 
ھای بازار جھانی سرمايه و بحران 

 . و افت و خيز آن قرار دارد
 

ارتباط و در ھم آميختگی بازار 
جھانی و بازار داخلی جوامع 
مختلف در شرايط کنونی به اشکال 
. مختلف متحقق و تامين ميشود

صدور سرمايه، صدور کاال، و 
صدور وسايل مصرف زندگی و 
نيازمنديھای توليد، حلقه ھای اين 
. ارتباط تنگاتنگ را تشکيل ميدھند

اما رژيم اسالمی حوزه صدور 
و اين مساله .  مستقيم سرمايه نيست

خود را در پائين بودن درصد 
سرمايه صادر شده به کل سرمايه 
. در گردش در جامعه نشان ميدھد

اما پائين بودن حجم سرمايه مستقيم 
صادر شده به ايران را حجم باالی 
صدور کاالھای مصرفی و وسايل 

در .  توليدی عموما جبران ميکنند
عين حال اگر چه سھم صدور 
مستقيم سرمايه خارجی به کل 
سرمايه در بازار داخلی در نگاه 
اوليه محدود است اما برای پی بردن 
به واقعيت نقش سرمايه و عملکرد 
آن در بازار داخلی ايران بايد به 
نقش و عملکرد اقتصادی و منشاء 

منشاء .  سرمايه دولتی پرداخت
سرمايه دولتی در ايران اساسا 

در آمد نفت .  سرمايه خارجی است
در واقع ھمان نقشی را در بازار 
داخلی ايران ايفا ميکند که صدور 
. سرمايه در جوامع ديگر ايفا ميکند

در حال حاضر سقوط در آمد نفت و 

٧٢شماره   

عالوه بر .  است، قابل تصور نيست
اين احتمال ھر نوع گشايش 
اقتصادی کاپيتاليستی حتی بدون 
نظام اسالمی کمرنگ تر شده 

اراجيف خامنه ای و احمدی .  است
نژاد و رفسنجانی حتی راه حل 
موقتی ھم برای بن بست اقتصادی 

ھرگونه گشايش .  رژيم نيست
اقتصادی حتی بطور موقت ھم 
مستلزم سرنگونی رژيم اسالمی و 
تغيير حکومت سياسی در جامعه 

"است ھيوالى اقتصاد، جمھورى . 
اسالمى را به سمت سقوط 

 )منصور حکمت." (ميراند
 

 پی آمده ھای سياسی و اجتماعی  
موقعيت سياسی رژيم اسالمی 
تابعی از قدرت سرکوبگری رژيم 

رژيم اسالمی برای سر پا .  است
. ماندن بايد بزند، تا باقی بماند

روزی که نتواند سرکوب کند، 
در .  روز سقوطش آغاز ميشود

مقابل مردمی است که در تکاپوی 
مستقل از .  سرنگونی اش ھستند

افت و خيزھای جنبش توده ھای 
مردم برای سرنگونی، مساله 
قدرت سياسی و تعيين تکليف 
دولتی مساله ای باز و يکسره نشده 

رژيم اسالمی در مقابل نسل .  است
جديدی از مردم، نسل جوان، قرار 
دارد که در عرصه سياست تاريخ 
کوله بار زخمھای وارده بر جامعه 
در سالھای استقرار حاکميت 
خونين رژيم اسالمی را بر پيکر 

اين شرايط تصاوير .  خود ندارند
بيان کننده موقعيت دائمی رژيم 

کمتر رژيمی قادر به .  اسالمی اند
 . دوام در چنين شرايطی است

 
اما شرايط حاد جھانی چه تاٽيری 
بر بحران سياسی رژيم دارد؟ 
برای پاسخ بايد به تغيير موقعيت 
جنبشھای اجتماعی در اپوزيسيون 

يک پی آمد .  نگاھی انداخت
تحوالت اقتصادی حاضر شکست 
پرچم وحشی ترين مدافعين بازار 

آنچه .  آزاد در سطح جھانی است
که ارتجاع جھان سرمايه داری، 

انقالب "
۵صفحه   
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، نام گذاشته بودند، عمال "ريگان
شکست .  به پايان خود رسيده است

ريگانيسم و تاچريسم در حقيقت 
بيانگر پايان تھاجم افراطی ترين 
جناح سرمايه جھانی در دوران 
پس از جنگ سرد در اذھان 

حتی کودن ترين .  جامعه است
مدافعين سرمايه داری ھم اين 

شکست .  واقعيت را انکار نميکنند
تھاجم بازار و شکست جريان 

" نئو کنسرواتيو"راست افراطی 
در کاخ سفيد، مجموعا به افول 
سياسی نيروھا و جناحھای متعدد 
اين جنبش در سطح جھانی منجر 

اين جناحھا در اقصی .  خواھد شد
نقاط جھان را از سوخت الزم 
برای پيشروی بی بھره خواھد 

در حقيقت بحران راست .  کرد
ترين جناحھای سرمايه در سطح 
جھانی به بحران و وخامت بيشتر 
موقعيت سياسی جريانات راست 
پروغربی در اپوزيسيون ايران 

حتی اگر اين .  ترجمه خواھد شد
رابطه يک رابطه يک به يک 

بدون ترديد رابطه ای .  نباشد
اين گرايشات که در .  مستقيم است

پس تعرض بازار آزاد و پروژه 
ھای نئوکنسرواتيوھا زمينه ھايی 
برای قدرت گيری يافته بودند، با 

و عدم "  پروژه عراق"شکست 
قابليت تکرار آن دچار يک 

بحران .  ديپرسيون سياسی شدند
کنونی اين جريانات را در يک 
موقعيت وخيم سياسی تر قرار 

کسانی که پرچمدار .  داده است
پروژه ھای رياضت اقتصادی 
ھستند، کسانی که دست بی رحم 
بازار را درمان دردھای جامعه 
معرفی ميکردند، کسانی که 
پرچمدار لجام گسيختگی سرمايه 
و قرار دادن سرنوشت جامعه در 
انقياد سرمايه بودند، چشم انداز 
مطلوبی برای حقنه کردن اين 
عقايق ارتجاعی و ضد انسانی به 

اين شرايط منجر به .  جامعه ندارند
حاشيه ای شدن اپوزيسيون راست 
پروغربی در تحوالت سياسی 

اگر سناتور .  جامعه خواھد شد
مک کين کانديد حزب 
جمھوريخواه آمريکا بخاطر قرار 
گرفتن در کنار جورج بوش مورد 
انزجار بخش وسيعی در جامعه 

تخفيف، به کشمکشھای اجتماعی 
و طبقاتی در جامعه حدت 

تشديد .  بيشتری می بخشد
پالريزاسيون طبقاتی يک 
. محصول چنين شرايطی است

رژيم اسالمی در شرايطی که 
مردمی به کمين آن نشسته اند، 
در شرايطی که کمونيسم 
کارگری نگاھھا را به طرف 
آلترناتيو خود جلب کند، در 
شرايط شکننده تر و وخيم تری 

مردم به .  قرار خواھد گرفت
دنبال پاسخ معضالت سياسی 

به دنبال راه حلی .  حاضرند
آزادی .  انسانی ميگردند

ميخواھند، رفاه ميخواھند، 
برابری اقتصادی و سياسی 

اين شرايط و ويژگی .  ميخواھند
ھا يعنی گسترش مقبوليت راه 

راه حل .  حل کمونيسم کارگری
ھای بورژوايی و بازار آزادی و 
راست پروغربی اساسا بی 

 . اعتبار شده اند
 

مسلما فاصله بسياری ميان 
مقبوليت و ماديت بخشيدن به 
پيروزی در يک مصاف سياسی 

تحقق چنين .  سترگ است
شرايطی محصول تالشی ھمه 

اما عليرغم پيچيدگی .  جانبه است
ھا و موانع تحقق چنين پروژه 
ای، جامعه ايران ميتواند 
پرچمدار اولين انقالب کارگری 

بحران سرمايه داری، بحران 
 ...حکومت اسالمی

آمريکا قرار دارد، کسانيکه فرياد 
را سرميدادند، "  تانکيو بوش"

نميتوانند سرنوشت چندان متفاوتی 
واقعيت اين است که ھم .  داشته باشند

جورج بوش در "  حزبی ھای"
اپوزيسيون ايران ھم سرنوشت 

راه فراری .  جورج بوش ھستند
حاشيه ای تر !  برايشان نيست

 .خواھند شد
 

اين ويژگی ھا از طرف ديگر ھر 
چه بيشتر جنبش کمونيسم کارگری 
و آلترناتيو کارگر و کمونيسم را در 
محور اصلی سياست در جامعه در 
قبال ساير جنبشھای اجتماعی قرار 

در پس واقعيات خشن بحران .  ميدھد
جھان سرمايه داری، اذھان 
پرسشگری که به دنبال پاسخھای 
پايه ای در قبال بحران جھانی 
ميگردند، مارکس و کمونيسم 
کارگری و منصور حکمت را می 

شرايط کنونی چشمھا را بيش .  يابند
از گذشته به سوی کمونيسم کارگری 

مقبوليت آلترنايتو .  خيره ميکند
رھايبخش و انسانی کمونيسم 
کارگری يک واقعيت انکار ناپذير 

برجسته شدن موقعيت .  است
کمونيسم کارگری، کمونيسم بدون 

٧٢شماره   
 .  در قرن بيست و يکم باشد

سران رژيم اسالمی به تکاپو افتاده 
کودنانه در پس اين بحران به .  اند

دنبال راھی برای گسترش موقعيت 
ايدئولوژيک اسالم در جامعه و 

ميکوشند اينگونه .  منطقه ھستند
وانمود کنند که بحران جھان 
سرمايه داری زمينه ای برای 
عروج ارتجاع پوسيده و گنديده 

در شرايطی اين .  اسالمی است
خزعبالت را تکرار ميکنند که 
شبح مارکس بار ديگر در قلب 
جوامع سرمايه داری به گردش در 

اين اراجيف را نميتوان .  آمده است
جدی گرفت، بيان استيصال رژيم 

اينھا تبليغات رژيمی در حال .  است
خودشان ھم ميدانند .  احتظار است

ميدانند که .  که اسالم رفتنی است
اسالم و حکومت اسالمی مورد 
انزجار اکٽريت عظيم توده ھای 

جامعه ايران در آستانه .  مردم است
عظيم ترين تحول ضد مذھبی در 

جمھوری .  جھان معاصر است
. اسالمی در لبه پرتگاه است

بحران جھان سرمايه داری منجر 
به تشديد بحران رژيم اسالمی 

. راھی فراری نيست.  خواھد شد
دگرگونی عظيم اوضاع اجتناب 

متمدنترين راه، .  ناپذير است
سرنگونی رژيم اسالمی و خلع يد 
سياسی و اقتصادی از سرمايه و 
اسالم در پس يک انقالب کارگری 

 ! *اين ھدف ماست. است
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خامنه اى و ساير سران رژيم 
اسالمی با حمله به مارکسيسم و 
کمونيسم به بحران جھان سرمايه 

حمله سران .  داری برخورد کردند
رژيم به مارکسيسم و کمونيسم 
اتفاقا بيان وحشت آنھا از زمينه 
اجتماعى مساعدى است که بويژه 
در ايران و در متن تالشھای 
کمونيسم کارگری و بى اعتبارى 
عمومى سرمايه دارى براى 
آلترناتيو کارگرى و کمونيستى 

 .  پديد آمده است

 

خامنه اى ميگويد :  ديدنی است
مارکسيسم و ليبرال دمکراسى دو 
رقيب جھانى جنبش اسالمى بوده 
اند که يکى بعد از ديگرى زمين 

احمدى نژاد ياد امام .  خورده اند
زمان و ادعاى ماموريت جھانى 
! براى ھدايت بشريت افتاده است

خامنه اى و احمدى نژاد و 
الريجانى و جنتى صرفا 
خوشحالى شان را از مشکالت 

اينھا اگر .  آمريکا بيان نميکنند
نمک نشناس نباشند، بايد در 
خلوت خود از آمريکا ممنون 
باشند که در متن جدال با بلوک 
رقيب شرق و ملزومات سرکوب 

دستشان را گرفت و  ۵٧انقالب 
آنھا را به قدرت حاشيه جامعه  از 

در واقع اما اين اوباش .  رساند
آدمکش رو به جنبش اسالمى 
سخن ميگويند و تالش ميکنند اين 
بحران اقتصادى و شکست 
ايدئولوژيک راست افراطى را 

 . پيروزى خود قلمداد کنند

 

اما اينھا خواب و خيال و سرخ 
. نگاھداشتن صورت با سيلى است

جمھورى اسالمى تنھا موقتا و در 
کوتاه مدت ميتواند از منافذى که 
اين بحران ايجاد کرده و از جمله 
موقعيت تضعيف شده تر آمريکا 

اما اين خوشبينى .  نفسى بکشد
بسيار بسرعت جاى خود را به 
واقعيات سرسخت اقتصادى و 
سياسى ميدھد و معضل ديرينه بقا 
را براى رژيم اسالمى جديتر 

وضعيت .  ايران سير رشد داشت
سياسی جنبش ھای اجتماعی، 
مقبوليت سياسی کمونيسم مارکس 
و منصور حکمت و بی اعتباری 
آلترناتيو راست پرو غربی در 
متن تحرک طبقه کارگر در 
جامعه بيش از پيش امکان و 
زمينه اجتماعى رشد راه حل 
. کمونيستی را تقويت ميکند

ترديدی نيست وضعيت امروز 
دنيا و بى اعتبارى سرمايه دارى 
و به جلو آمدن مجدد مارکس و 
حقانيت راه حل سوسياليستى، 
بايد خامنه اى و سران رژيم را 

اين جفتک اندازيھا .  نگران کند
تنھا تبليغات پوک ضد آمريکائى 
نيست بلکه واکنشى آگاھانه و 
سياسى به مخاطراتی است که 

آنھا .  در مقابلشان قرار دارد
اوضاع و سير آن را تشخيص 
داده اند و پيشاپيش به استقبال آن 

 . رفته اند

   

حقيقت اما اينست که اسالم 
سياسى بطور کلى و جمھورى 
اسالمى بطور مشخص از اين 

اين .  بحران قويتر بيرون نمى آيد
بحران به تشديد بحران حکومت 

آنھا .  اسالمی ھم منجر خواھد شد
نميتوانند بحران اقتصادى و 
شکست سياسى و ايدئولوژيک 

" پيروزى"راست افراطى را 
اسالم نه اقتصاد .  خود بنامند

دارد و نه "  متفاوت و برترى"
اين بحران حاصل رشادتھاى 

آنھا ھنوز بايد براى .  آنھاست
عضويت در سازمان تجارت 
جھانى و وارد شدن به پيمانھاى 
اقتصادى سرمايه دارى جان 
بکنند و ھنوز بايد نظام گنديده 
شان را براساس نيازھاى بازار 
و سود و جنايت و اسالم سرپا 

حرفھاى خامنه اى و .  نگھدارند
شرکا براى کارگران پشيزی 

مردم  در پس اين .  ارزش ندارد
اظھارات ھراس حکومت و 
قدرت مارکس و کمونيسم را 

 . جستجو ميکنند

 

 بحران سرمايه دارى و جمھورى اسالمى
 در حاشيه اظھارات خامنه اى و سران رژيم

" ليبرال دمکراسى"آنھا عليه .  ميکند
ھرچه بگويند کل حکومتشان در 
حقيقت ابزار ھمين نظام سرمايه 

عليرغم ادعاھای .  داری است
پوچشان خود عاملين ھمان سياستھا 

با ھمان قوائد بانک جھانى و .  ھستند
صندوق بين المللى پول پيش 

خود مجريان سياسى .  ميروند
سرمايه داران و کارفرماھای دزد 

حکومت اسالمی حکومت .  ھستند
. کثيف ترين جناحھای سرمايه است

بحران سرمايه داری در حقيقت 
عليرغم کشمکش .  بحران آنھا است

ھايشان بحران سرمايه داری بحران 
اين مرتجعين .  طبقه اين اوباش است

نيز ناچارند با تبعات اين بحران 
بايد با کاھش قيمت نفت و .  بسازند

انقباض سرمايه گذاريھا آنھم بشدت 
بيشترى در جائى مانند ايران روبرو 
شوند و بعنوان يک جز سرمايه 
دارى بحران زده دنيا با تبعات 
سياسى و اقتصادى جھانى و منطقه 
اى و کشورى اين بحران روبرو 

سکوت اينھا در مورد بحران .  شوند
سرمايه دارى و لفاظى اسالمى عليه 

بجاى برسميت "  ليبرال دمکراسى"
. شناسى واقعيت از ھمين روست

برخالف آنھا کمتر کودنی در دنيا 
فکر ميکند که ايندوره دوره رشد 

" ھدايت بشر"جنبش اسالمى براى 
 . است

 

اما جالب اينست در جائى که امروز 
ھر روزنامه و ھر راديو و 
تلويزيونى بيمورد و بامورد از 
مارکس صحبت ميکنند و حتى 
راستھاى ضد کمونيست ناچارند 
خطر رشد عقايد مارکسيستى و 
 ،سوسياليستى را خاطر نشان کنند

اين حضرات آدمکش حمله به 
مارکسيسم و کمونيسم را مجددا 

و اين البته از سر !  شروع کرده اند
خروس بى محل بودنشان نيست 

در .  بلکه آگاھانه و سياسى است
ايران چپ و کمونيسم طبقه کارگر 
. بطور کلى زمينه رشد وسيع دارد

عقايد سوسياليستى حتى در دوره 
قبل که در غرب با استھزا از طرف 

در  ،ميدياى رسمى روبرو ميشد

٧٢شماره   
خامنه اى و سران رژيم در وارونه 
کردن مارکسيسم و کمونيسم اتفاقا 
با سران دست راستى بازارھاى 
بورس و بانکھا و دولتھاى سرمايه 
دارى و رسانه ھاى نوکر ھم آواز 

تبليغاتشان از يک جنس .  ھستند
آنھا ھم سياست دولتى کردن .  است

بانکھا و موسسات اقتصادى توسط 
امثال بوش را رياکارانه اقدامی 

آنھا ھم .  مينامند"  سوسياليستى"
مانند ساير مبلغين کودن 
بوروژازی سقوط سرمايه دارى 
دولتى شوروی  را سقوط 

" مارکسيسم"سوسياليسم و شکست 
ھمه شان تالش دارند .  می نامند

نفرت مردم از سرمايه دارى و 
نقش مخرب آن در نابودى زندگى 
شان را شيادانه به سوسياليسم ربط 

 . دھند

 

اين تبليغات رژيم اسالمی تنھا 
باعث تشديد انزجار طبقه کارگر و 
مردم محروم از اين رژيم خواھد 

بھتر است بجاى اين تشبثات .  شد
. خاک ديگری برسرشان بريزند

تبليغات ضد کمونيستى اگر تا 
مدتى پيش و در اوج عوامفريبى 

" دگرانديشى"بازار و دمکراسى و 
با  ،ھنوز اينجا و آنجا موثر بود

وضعيتى که سرمايه دارى اکنون 
به آن دچار شده است ديگر تماما 
. به ضد خود تبديل شده است

امروز گوشھا و چشمھا براى 
شنيدن و ديدن باز است و تبليغات 
ضد کمونيستى تنھا نفرت از 
. گويندگانش را موجب ميشود

ايران يکى از مساعد ترين جوامع 
. براى عروج مجدد کمونيسم است

خامنه اى و شرکا بعنوان حکام و 
سران نظام نکبت سرمايه داری 
اسالمی در ايران حق دارند نگران 

رندی آخوندى چاره ساز .  باشند
دور نيست روزی که از .  نيست

کل حکومت اسالم و سرمايه در 
ايران در پس يک انقالب عظيم 

 .  کارگری خلع يد شود

 

 !مرگ بر جمھورى اسالمى

 !مرگ بر سرمايه دارى
  !حکومت کارگرى ،برابرى ،آزادى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧مھر ماه  ٢۶ – ٢٠٠٨اکتبر  ١٧
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خصومت ناسيوناليسم با منصور 
حکمت و کمونيسم کارگری قابل 

منصور حکمت اولين .  درک است
و تنھا رھبر کمونيستی است که 
پس از مدفون شدن مارکسيسم 
زير آوار تعابير بورژايی و خرده 
بورژوايی پوپوليستی، پرچم 
مبارزه قاطعانه و سرسخت عليه 
ناسيوناليسم را در وجوه مختلف 
تئوريک، سياسی و سازمانی بلند 

منصور حکمت در طول .  کرد
ربع قرن مبارزه مارکسيستی، 
موفق شد به يک کمونيسم قوی، 
راديکال و برمبنای تئوری 
. مارکس در ايران شکل دھد

مبارزه با ناسيوناليسم از ھر نوع 
آن، عظمت طلب و قومی، يک 
وجه مھم اين مبارزه پر افتخار 

 . است

 

جای تعجب نيست که ناسوناليسم 
کرد از ھمان ابتدای نزديک شدن 
کومه له به مارکسيسم انقالبی يک 
جنگ آشتی ناپذير با منصور 
حکمت را آغاز کرد و ھنوز نيز 

ناسيوناليسم .  به آن ادامه ميدھد
خجول درون کومه له و 
ناسيوناليسم ھار در حزب 
دموکرات و دفتر ماموستا شيخ 
عزالدين حسينی و در قالب 
احزاب ناسيوناليست کرد عراق 
يک آن از نبرد آشکار و پنھان 
عليه منصور حکمت باز 

ترور شخصيت يکی از .  نايستادند
طرق شناخته شده و کثيف اين 
جريان عليه منصور حکمت بوده 

 .است

 

تبليغات کثيف عليه منصور 
حکمت برای مدت طوالنی يکی 
از تم ھای ھميشگی راديو حزب 

بويژه .  دموکرات کردستان بود
زمان جنگ داخلی در کردستان 
ميان کومه له و حزب و 
. دموکرات اين تبليغات اوج گرفت

حزب دموکرات می کوشيد اين 
را مسبب "  فارس"مارکسيست 

جنگ قلمداد کند تا با تحريک 

" ای مردم زحمتکش کردستان
که يکی از اسناد پرافتخار کومه 
له در تاريخ کردستان است، 

 . نوشته منصور حکمت است

 

مبارزه برای حقوق زن در 
کردستان يکی از لحظات 
درخشان مبارزه کمونيسم با 
مردساالری و عقب ماندگی 

موقعيت .  ناسيوناليسم کرد است
زنان در کردستان و تشکيالت و 
مقرات کومه له ھنگام ورود 
منصور حکمت به کردستان بی 
شباھت به وضعيت زنان تحت 

تغيير اين .  رژيم اسالمی نبود
شرايط، عقب راندن زن ستيزی 

ناسيوناليستی جان   –اسالمی 
سخت و فراھم آوردن شرايط 
نستبا برابر برای دخالت زنان 
در فعاليت ھای تشکيالتی، 
سياسی و بويژه نظامی حاصل 
فعاليت توقف ناپذير و 
مارکسيستی منصور حکمت 

ھمين واقعيت که اکنون در .  است
ميان امضاء کنندگان بيانيه 
فراکسيون کومه له اسم کادرھای 
زن کومه له را می بينيم و اين 
واقعيت که اکنون درون کميته 
مرکزی کومه له شاھد حضور 
زنان ھستيم، ھمه دستاورد نبرد 
قاطعانه منصور حکمت با 
مردساالری از نوع بسيار عقب 
مانده آن در کردستان و درون 

اين .  تشکيالت کومه له است
دوستان اگر يک لحظه به آن 
دوره بيانديشند، بياد مياورند که 
در تشکيالت کومه له نه تنھا 
زنان بی حقوق و نابرابر بودند، 
بلکه حجاب اجباری و آپارتايد 

زنانی که .  جنسی نيز حاکم بود
از شھرھای ديگر به کردستان و 
به کومه له در مناطق آزاد می 
آمدند، اولين چيزی که دريافت 
می کردند، يک تکه روسری بود 
که بايد بر سر می گذاشتند و 
تعداد بسياری درس اخالق که 
ھمه يادآور مردساالری اسالمی 

تمام اين عقب .  و آخوندی بود
مردم "ماندگی ھم تحت پوشش 

دھات عقب مانده اند و ما بايد به 
" مذھب توده ھا احترام بگذاريم

 .توجيه می شد

 

مبارزه با مذھب و عقب ماندگی 
و خرافات آن محصول کار او 

 ھشدار به ناسيوناليسم کرد مدافع کومه له
 !"ترمزھايتان را چک کنيد"

 

 آذر ماجدی

احساسات ناسيوناليستی مردم در 
کردستان و پيشمرگان کومه له 

اين .  شرايط را به نفع خود بچرخاند
اما پس از .  تبليغات به جايی نرسيد

استعفای منصور حکمت از حزب 
کمونيست ايران و تشکيل حزب 
کمونيست کارگری ايران، ھمين 
تبليغات کثيف و دروغين توسط 
برخی از رھبری کومه له، از جمله 
عبدهللا مھتدی که خود از مخالفين 
آتش بس يک جانبه با حزب 
دموکرات پيشنھادی منصور حکمت 
. بود، در محافل مختلف تکرار شد

به متن پياده شده از نوار پرسش و (
پاسخ منصور حکمت در شبکه 
پالتاک  که در ھمين شماره به چاپ 

 .)رسيده است رجوع کنيد

 

اتھام نابودی کومه له ابتدا توسط 
دفتر شيخ عزالدين حسينی، بويژه 
پس از پيوستن کومه له به نيروھای 
مارکسيسم انقالبی، رفتن منصور 
حکمت به کردستان و سپس تشکيل 
حزب کمونيست ايران، طرح شد و 
سپس پس از جدايی منصور حکمت 
توسط بخشی از رھبری وقت کومه 
. له، بويژه عبدهللا مھتدی تکرار شد

اکنون ھم بازمانده ھای مفلوک 
ھمين خط دارند اين اتھامات مندرس 

از .  و رنگ باخته را تکرار می کنند
کومه له "يک طرف ھنوز سرود 

سر می دھند و از "  واک پوالن
طرف ديگر مدعی اند که منصور 
حکمت و کمونيسم کارگری کومه له 

 . را نابود کردند

 

زمانی که ميخواھند افتخارات 
کمونيستی کومه له را برشمارند، 
ھر آنچه بر آن انگشت می گذارند 
دستاورد و نتيجه کار شبانه روزی 
منصور حکمت است، اما جا به جا 
او را متھم می کنند که با نيت قبلی 
برای توطئه نابودی کومه له به 

به چند نمونه .  کردستان رفته است
از دستاوردھای ترقی خواھانه و 
انسانی در کومه له که محصول 
تالش ھای بی وقفه منصور حکمت 

حقوق پايه "بيانيه :  است، توجه کنيد

٧٢شماره   

تا زمان تشکيل حزب .  است
کمونيست ايران، در مراسم تدفين 
و يادبود رفقای کمونيست جان 
باخته، فاتحه خوانده می شد و از 
. مسجد اوراد مذھبی پخش می شد

رفقای کمونيستی که قصد ازدواج 
داشتند به حضور آخوند فرستاده 

مراسم ازدواج ابراھيم .  می شدند
عليزاده با گلی خرمی در بيژوه در 

اولين ازدواج  1362شھريور 
اما حتی .  مدنی در کومه له است

برای رسميت يابی اين ازدواج ھم 
عده ای از جمله منصور حکمت و 
من به چادری با حضور نمايندگان 
دفتر شيخ عزالدين حسينی دعوت 
شديم تا به آنھا اطالع داده شود که 
از اين پس ازدواج ھا در کومه له 

 . غيرشرعی خواھد بود

 

حفظ جان کمونيست ھايی که ھر 
روز در جنگ در کردستان به 
زمين می افتادند يکی از دغدغه 
ھای شبانه روزی منصور حکمت 

باالخره با تبيين استراتژی .  بود
کمونيستی جنگ در کردستان او 
موفق شد آمار کشته شدگان و 
مجروحين را بميزان زيادی کاھش 

تعداد بسياری از کادرھا و .  دھد
اعضای کومه له و خانواده ھايشان 
جان خود را مديون تالش ھای 
شجاعانه و خستگی ناپذير منصور 

تالش ھای او برای .  حکمت اند
سبک کردن اردوگاه ھای کومه له 
در خاک عراق و سرعت بخشيدن 
به پروژه اعزام به خارج کشور 
جان بسياری از اين انسان ھا را 
از کودک و پير و جوان از مرگ 
. و آوراگی حقارت بار نجات داد

اين پروژه که طرح آن توسط 
منصور حکمت داده شد و عبدهللا 
مھتدی با شتاب بسيار مسئوليت آن 
را بعھده گرفت و تا پيش از جدايی 
ما از حزب کمونيست ايران در 
تشکيالت ژست اجرای آن را می 
گرفت، بعدا توسط شخص او و 
ناسيوناليست ھای رياکار به پروژه 
. نابودی کومه له تغيير نام پيدا کرد

اينھا آن چنان 
٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

رياکار اند که در خلوت اذعان 
می کنند که جان خود را مديون 
منصور حکمت اند ولی در مقابل 
جامعه منصور حکمت را متھم به 

 .نابودی کومه له می کنند

 

بايد از ناسيوناليست ھای جبونی، 
چون فرخ معانی، پرسيد که چرا 
در زمان تشکيل فراکسيون 
کمونيسم کارگری درون حزب 
کمونيست ايران اکثريت وسيع 
کادرھا و رھبری کومه له به اين 
فراکسيون پيوستند؟ بخش وسيعی 
از رھبری زحمتکشان، از جمله 
عبدهللا مھتدی، و از امضاء 
کنندگان فراکسيون فعلی از آن 

منصور حکمت فريب .  زمره اند
شان داده بود؟ بايد به آنھا ھشدار 
دارد که يادآوری تاريخ به نفع 

منصور حکمت .  شان نيست
متاسفانه ديگر در ميان ما نيست، 
اما ياران او که ھمواره با افتخار 
در کنار او برای برافراشتن پرچم 
کمونيسم و مارکسيسم جنگيده اند، 
ھنوز ھستند و دروغ ھای آنھا را 

 . بی مھابا افشاء خواھند کرد

 

اشاره به استعفای تعدادی از 
اعضای کميته مرکزی حزب 
کمونيست ايران و کومه له در 
پلنوم شانزده حزب کمونيست يکی 

در .  از اين وقايع تاريخی است
ھمان مقطع منصور حکمت 
توصيه کرد که نوارھای اين پلنوم 
در ميان کليه اعضای حزب پخش 
شود، تا مانع ھمين تاريخ نگاری 

کليه نوارھای .  ھای دروغين گردد
اين پلنوم پياده شده و متن آن 

منصور حکمت در .  موجود است
آن مقطع بخاطر حفظ حرمت 
انسان ھای زبون و جبونی که 
خود را پيرو منصور حکمت می 
ناميدند و با گريه اعالم می کردند 
که اشتباه کرده اند، و مخلصانه 
در رکاب کمونيسم کارگری و 
منصور حکمت مبارزه خواھند 
کرد، تصميم به عدم انتشار آن 

ما نيز بخاطر احترام به .  گرفت
اين تصميم منصور حکمت 
تاکنون از چاپ آنھا صرفنظر 

ی اش  ن ع ان م ت ردس ک
ه انسان  يست ک اين ن
در ھر لحظه مشغول 
غی و  ي ل يک فعاليت تب
ی و  ج روي ت
سازمانگرانه بر مبنای 
ری  ارگ م ک س ي ون م ک

ه .  است بلکه اينست ک
ده  رن يش ب ما نيروی پ
اين حرکت را بدرستی 
م و از  ي ن ک ي ظ م ف ح
ن  ي ي ع ای ت اه ھ ذرگ گ
م ي دھ ي ور م . کننده عب

رد  اگر کسی ايراد بگي
ه  ا " ک ار م ام ک م ت

امروز شده حفظ خود، 
ان  حفظ انسان ھا، ارگ
اری  ه ک ا، ادام ھ
ری،  ارگ اطات ک ب ارت
پس ارگان ھای تبليغی 
ی و  ج روي و ت

ا  ی م دھ ان ازم ... س
د؟ ن ن ی ک ار م ک " چ

جواب من جوابی است 
ه  30که بايد  خرداد ب

ا داده  رادھ وع اي اين ن
ه  نست ک ميشد و آن اي
وم  ج ن ھ م ی دش ت وق
ه  برده است، کسی ک
واقعا می خواھد کاری 
رد آن روز  ب از پيش ب
ه  گ ش را ن ف ص

 ."ميدارد

 

ما تاوان اين روش "
. را پيشتر پرداخته ايم

ما تاوان اين را داده 
ايم که مستقل از اينکه 
اوضاع عينی چگونه 
است به کار خودمان 
بر طبق اولويت ھای 
تعريف شده مان ادامه 

 30ما در مقطع .  داديم
خرداد به اصل حفظ 
خود و به اصل عقب 
نشينی منظم کم توجه 

به اين فکر .  کرديم
نکرديم که بھرحال 
فردايی وجود دارد، 
اين دوره می گذرد و 
ما بھرحال بايد بدانم 

ماه ديگر، بعد از  6که 
گذار از اين دوره، در 
چه موقعيتی قرار 

از اتحاد .  ميگيريم
مبارزان کمونيست به 

 ھشدار به ناسيوناليسم کرد مدافع کومه له
 !"...ترمزھايتان را چک کنيد"

اما ادامه اين تاريخ نگاری .  کرده ايم
دروغين راھی بجز انتشار آنھا 

 .برايمان باقی نخواھد گذاشت

 

خوشبختانه نوار .  اسناد بسيار است
مباحث منصور حکمت در آن مقطع 

اسناد کتبی مصوب .  موجود است
. پلنوم ھا و کنگره ھا وجود دارند

يک نگاه به اين اسناد، افشاء گر 
چھره کثيف و رياکار ناسيوناليسم 

يکی از اين اسناد که .  کرد است
بيانگر توجه زائدالوصف و انسانی 
منصور حکمت به جان و حرمت 
تک تک انسان ھای حاضر در 
مقرھای کومه له است را می توان 

متن .  يافت"  اسناد خليج"در کتاب 
پياده شده نواری که منصور حکمت 
برای تشکيالت کومه له پيش از 
آغاز جنگ خليح ارسال کرده است، 
تالش او برای حفظ تشکيالت کومه 
له و حزب کمونيست ايران را در 

اين .  منطقه به روشنی بازگو می کند
نوار در توضيح قطعنامه 

فراکسيون کمونيسم کارگری در "
مورد موقعيت و وظايف ما در قبال 

 .است" جنگ احتمالی در خاورميانه

 

ه جنگ را "  ال ی مس ت وق
ا  ع م، طب ي ن برجسته می ک
ی را  اي زھ داريم يک چي

م ي ن ی ک گ م رن م از .  ک
ام  م م ت جمله و عمال داري
اره  ان درب ث م ح ب
ان در  دورنمای فعاليت م
کردستان در عرصه ھای 
جی  روي مختلف تبليغی، ت
و سازماندھی را کمرنگ 

ه در ... .  می کنيم بحثی ک
ه ھست و در  اين قطعنام
ل  واقع روح آن را تشکي

... می ھد اينست که اگر 
ما وظايف سياسی اساسی 
ه  ع ام ی در ج ن و روش
د  اي ه ب م ک ان داري کردست
ت  وق م، آن ري ب ش ب ي پ

شرط الزم انجام ...  امروز
ه از  اين وظايف اينست ک
رون  ي اين دوره درست ب

م ي ائ ي ی .  ب اس ي ط س خ
کارگری در   –کمونيستی 

٧٢شماره   
رفيق  300-200تنھايی 

در آن يک سال دستگير 
شدند که عده زيادی از 

ما .  آنھا بعدا اعدام شدند
چنان تلفاتی داديم چون 
به معنی واقعی اين را 
نفھميديم که اگر قرار 
است آينده ای برای چپ 
و کمونيسم ايران وجود 
داشته باشد، يک شرط 
آن اينست که انسان 
ھايی که قرار است اين 
آينده را تضمين کنند 

(حفظ شوند منصور ." 
حکمت، بحران خليج و 
رويدادھای کردستان 

 .)17عراق، ص 

 

امضاء کنندگان بيانيه فراکسيون و 
مدافعين ناسيوناليست ديگر کومه 
له که اکنون در شرايط امن خارج 
کشور و پس از يک دوره کناره 
گيری و استراحت بياد زنده کردن 
کومه له افتاده اند و در اين راه در 
حال دويدن به آغوش ناسيوناليسم 
ھار از نوع زحمتکشانی، به 
منصور حکمت حمله می کنند و 
اتھامات دست چندم و مندرس 
بسوی او و کمونيسم کارگری 
پرتاب می کنند، جان و آسايش 
کنونی خود و خانواده ھايشان را 
مديون ذکاوت، تيزھوشی و 
شجاعت رھبری منصور حکمت 

منصور حکمت عمال کومه .  ھستند
له و بويژه بخش کمونيستی آن را 

اين .  از مرگ و نابودی نجات داد
گرايش ناسيوناليستی و چپ سنتی 
بود که ميخواست تا آخرين قطره 
خون پيشمرگان کومه له با حزب 
دموکرات بجنگند، چندين ھزار 
نفر را در شرايط آوارگی در 
مقرھای کومه له در خاک عراق تا 
ابد نگاه دارد، ھر روز ده ھا نفر 
را در جنگ ھای ماجراجويانه و 
بی حساب و کتاب و بی نقشه به 

 . کشتن دھد

 

برای يادآوری تاريخ بايد اين نکته 
را نيز يادآور شد که يکی از 
دلسوزترين مھره ھای رھبری به 
حال مال و امکانات تشکيالت 

اتفاقا آن بخش .  منصور حکمت بود
از رھبری کومه له که اکنون در 
سازمان زحمتکشان و بعضا در 

ميان امضاء 
٩صفحه   
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کنندگان اين بيانيه ھستند با 
حيف و ميل امکانات مالی 
کومه له به شکل کادو خريدن 
برای نور چشمی ھا و محافل 
خود مانند خان ھای عشاير پول 
خرج ميکردند و اين منصور 
حکمت بود که می کوشيد مو 
از ماست حساب ھای مالی 

منصور حکمت درست .  بکشد
پيش از باال گرفتن جدال ھای 
درون تشکيالتی و قبل از اعالم 
فراکسيون، تمام پول تشکيالت 
را که در حسابی به نام او بود 
به حساب يکی از رفقای اصلی 

تمام .  رھبری وقت منتقل کرد
. اسناد اين نيز موجود است

ھشدار داديم که يادآوری تاريخ 
از اين پس .  به زيان تان است

در دست بردن به تاريخ کمی 
 .دقت بيشتر بکار بريد

 

اما چرا اين حمالت .  در خاتمه
ناسيوناليسم کرد به منصور 
حکمت و کمونيسم کارگری 
شدت گرفته است؟ علت آن 

با مرگ منصور .  روشن است
حکمت حزب کمونيست 
کارگری ضربه جبران ناپذيری 

انشعاب و انشقاق .  متحمل شد
در صفوف حزب، ناسيوناليسم 
را به تکاپو و تحرک انداخته 

ميخواھند از آب گل آلود .  است
اکنون ھر فردی .  ماھی بگيرند

که از احزاب منتسب به 
کمونيسم کارگری حرفی ميزند 
و ادعايی می کند خود مسئول 

ما نيز در اين نوشته .  آن است
اما .  قصد دفاع از آنھا را نداريم

ناسيوناليسم و ارتجاع راست و 
چپ سنتی می کوشند از اين 
شرايط بھره برداری سياسی 
کنند و به منصور حکمت حمله 

. اين اما مجاز نيست.  کنند
! ترمزھايتان را چک کنيد

تحريف و .  تاريخ ثبت شده است
دروغ تان سريعا افشاء خواھد 

در اين جدال بازنده شما و .  شد
 .*ناسيوناليسم است

 

به فرعى شدن تقابل نظامى ما منجر 
بشود، بطورى که بتوانيم کارمان را 

من طرفدار فرعى کردن .  بکنيم
جنگ وقتى که پيروزى کافى را به 

بحث جنگ .  دست آورديم، بودم
. جنگ تا پيروزى را نقد کردم

اين .  روى نظامى را نقد کردم چپ
سندش ھست که به نظرم بايد ھمين 

ميگذارمش در (روزھا چاپش بکنيم 
بعدا رفيق ).  سايت روزنه ببينيد

ابراھيم عليزاده اين سياست را 
. له اعالم کرد بعنوان سياست کومه

ھايشان  له و بحث ھاى کومه قطعنامه
و من بعدا (اى که داشتند  در جلسه

گرايانه و  کامال خط نظامى)  شنيدم
روانه و تا نفر آخر بايد جنگ  چپ

در صورتى که بحث .  کرد، داشت
من اين بود که اصال اين کار را 

بحث من اين بود که وقتى .  نبايد کرد
اين تناسب قوا تضمين شد که حزب 
دمکرات نميتواند جلوى فعاليت ما 
را بگيرد، ما بايد جنگ را فرعى 
تلقى کنيم، يک نيروى معينى به آن 
اختصاص بدھيم که حزب دمکرات 
را کنترل کند و ما کارمان را پيش 

اين را پيروزى دوفاکتو .  ببريم
ھمه .  اش ھست مقاله.  تعريف کرديم

گفتند و به  »به به«قبول کردند، ھمه 
اگر عبدهللا .  خط رسمى تبديل شد

له و  مھتدى گفته باشد جنگ کومه
دمکرات را منصور حکمت به ما 
تحميل کرد، به نظر من بايد در 

من ھنوز .  خيلى چيزھاش شک کرد
سختمه باور کنم اين آدم بتواند، 
. کسى بتواند چنين چيزى بگويد

له در اين مورد  کميته مرکزى کومه
اين جنگى بود که .  تصميم گرفت

 .له در آن سربلند بود کومه

 

در مقطع کنگره ششم من براى 
ولى قبل .  کنگره به آنجا رفته بودم

از کنگره بخاطر بمباران اردوگاه 
باعث شد که ما متفرق بشويم و 
نتوانيم کنگره را در آن مقطع در 

در جلسات کميته .  اردوگاه بگيريم
له در آنجا بود که من  مرکزى کومه

بخاطر اينکه انشعابى در حزب 
دمکرات صورت گرفته بود، 

بس يکجانبه به حزب  پيشنھاد آتش
عبدهللا .  دمکرات را مطرح کردم

مھتدى، جواد مشکى و صالح 
بس يکجانبه  مازوجى به پيشنھاد آتش

ابراھيم عليزاده .  راى ممتنع دادند
خوشبختانه استقبال کرد و من اين 

بس  سند اعالم آتش.  نوشته را نوشتم
يکجانبه به حزب دمکرات و ايده 

ھشدار به ناسيوناليسم 
 کرد مدافع کومه له

ترمزھايتان را چک "
 !"...کنيد

 :خالد على پناه

در شھر ما، .  من يک سوال دارم 
يوتبورى، يک دفعه عبد مھتدى آمده بود 

گفتم، .  و من شخصا ازش سؤال کردم
له و  نظرتان در رابطه با جنگ کومه

اين جنگ :  حزب دمکرات چه بود؟ گفت
اگر .  را منصور حکمت به ما تحميل کرد

در اين مورد من اطالع دارم، باالخره در 
ميخواھم .  جلسات کميته مرکزى بودى

بدانم که اين چقدر واقعيت داره و آيا نظر 
شما در آن موقع در رابطه با جنگ 

له و حزب دمکرات چه بود؟ و  کومه
 موضع عبدهللا مھتدى چه بود؟ 

 .خيلى ممنون

 

 :منصور حکمت

جنگ را حزب دمکرات شروع کرد، در 
عزيزترين .  اورامان رفقاى ما را کشتند

کسان ما را که صورتشان از جلوى 
آن موقع من در .  چشمان ما کنار نميرود

له، با رھبرى  در مقر کومه.  کردستان بودم
له نشستيم و درباره چه بايد کرد  کومه

بحث اين بود که حزب .  صحبت کرديم
اى زده است، اگر ما  دمکرات يک ضربه

اين حرکت را نديده بگيريم، اگر اين 
حرکت نظامى حزب دمکرات پاسخ 
نظامى از ما نگيره، حزب دمکرات 
حاکميتش را در مناطق آزاد کردستان، 
تثبيت ميکند، به اين معنى که آدم اجازه 

و .  نخواھد داشت تبليغات کمونيستى کند
له به آن گردن  اين چيزى بود که کومه

در نتيجه سياست بر اين شد که . نميگذاشت
. حزب دموکرات بايد جواب نظامى بگيره

 .اين تا اينجا

 

در رابطه با موضع عبدهللا مھتدى، من 
فکر نميکنم کسى بوده باشد در آن کوه و 
تپه که مخالف اين بوده باشد که حزب 

منتھى .  دمکرات بايد جواب نظامى بگيرد
اينکه چه جوابى بگيرد بعدھا موجب 

اتفاقا من نويسنده و .  ترى شد بحثھاى وسيع
بحث .  پيشنھاد دھنده آتش بس يکجانبه بودم

در مورد اين که اين جنگ کجا ميخواھد 
من .  ھاى بعدى شد برود، موضوع بحث

اى دارم در مورد ماھيت جنگ  يک نوشته
که بعدا به سياست رسمى تبديل شد در 

که  »جنگ جنگ تا پيروزى«مقابل سياست 
عمال بطور ناخودآگاه بر اين دوستان و 

له حاکم بود، اين  کميته مرکزى کومه
سياست بر اين مبتنى بود که جنگ بايد به 
شکست نيروھاى نظامى حزب دموکرات 

من در آن نوشته گفتم چنين .  منجر بشود
گفتم که جنگ بايد .  چيزى غير ممکن است

٧٢شماره   

و اين .  بس يکجانبه مال من است آتش
در صورتى .  بس را اعالم کرديم آتش

که سياست دوستان ديگر و سياست 
بس  عبدهللا مھتدى اين بود که اين آتش

رس است، و ما بايد حزب  زود
دمکرات را به يک توافق 

تر و به يک ھمزيستى  استراتژيک
در .  تر با خودمان بکشانيم استراتژيک

بس دادن يک امتياز  نظر آنھا اين آتش
اين .  من گفتم اين توھّم است.  ساده بود

توھّمى بود که عبدهللا مھتدى ھميشه 
تقسيم استراتژيک کردستان :  داشت

بين دو حزب جنبش که االن ھم رفته 
 .دنبال آن

 

بس يکجانبه بحث من بود،  بحث آتش
بحث فرعى کردن جنگ بحث من 

تحريک عليه آدمى که مال .  بود
کردستان نيست االن ديگر حرفه 

اينھا ميخواستند به بخش .  اينھاست
بس  انشعابى حزب دمکرات آتش

بحث من اين بود که چه فرقى .  بدھند
ميکند؟ چرا به بخش انشعابيش 

بس ميدھيد و به جناح قاسملو  آتش
بس نميدھيد؟ بجاى اينکه با  آتش

باصطالح رھبرى انقالبى دوستى 
بکنيم و با جناح قاسملو جنگ، اين 

من گفتم .  بس را بايد به ھمه داد آتش
که االن موقعيتى است که ميتوانيم 

شان را شاھدى  شان را، تفرقه انشعاب
اعالم کنيم پيروز .  بر ضعفشان بگيريم

شديم و جنگ را فرعى اعالم کنيم و 
جنگ را تمام شده اعالم کنيم و فقط 

 .بگوييم از خودمان دفاع ميکنيم

 

اسناد اين ھست، خوشبختانه  
اند،  شخصيتھاى آن دوره ھمه زنده

آن .  شان اکثرشان، فکر ميکنم ھمه
جلسات که در زير زمينى در سليمانيه 
گرفته شد شھود زيادى داشت، اين 

ھايشان ممکن است در  شھود بعضى
اين مسائل را بايد .  اين اطاق باشند

حقايق تاريخ کردستان صحه .  بگوييم
اين .  ميگذارد به اعتبار و حقانيت ما

براى ھمين است .  شان ميدانند را ھمه
که وقتى ميگوييم سند چاپ ميکنيم، 
ميروند به معلم چغلى ميکنند که آقا آقا 

ما سند .  اينھا دارند سند چاپ ميکنند
چاپ ميکنيم چون اين اسناد حقانيت ما 

 .را نشان ميدھد
 

اين متن از روى نوار پياده شده و  -
توسط آذر ماجدى از نظر انشايى 

 *.اديت شده است

 در مورد جنگ کومه له و حزب دموکرات و ادعاھای دروغين ناسيوناليسم
 "با منصور حکمت"پالتاک در اتاق  ٢٠٠١دسامبر  ٢٦بخشى از جلسه 
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اخيرا اطالعيه :  يک دنيای بھتر
ای از طرف شما منتشر شده که 

حاوی يک نقد سياسی به چاھى  
ساخته يک خانم ايرانی به نام 
ماندانا مقدم در شھر گوتنبرگ، 

ظاھرا اين نقد با .  سوئد است
برخوردھای تندی از جانب ايشان 

لطفا توضيح .  مواجه شده است
دھيد که ماجرا چيست و شما به 
چه دليلی اين نقد را منتشر کرده 

 ايد؟

 

ماندانا مقدم و  :شھال نوری
 25ھمکارانش در روز 

در چھارچوب يک سپتامبر
در "  ھنری  -جشنوارۀ فرھنگی"

ناحيۀ مرکزی شھر گوتنبرگ 
پروژه خود را به معرض نمايش 

پروژه ايشان تعبيه چاھی  .گذاشت
است که قرار بوده يک دھانه آن 

گوتنبرگ باز "  برونز پارکن"در 
باغ   شود و دھانه ديگر آن در

 .خانۀ ھنرمندان در تھران

 

ماندانا مقدم در مصاحبه ھای 
راديويی خود می گويد که اين 
پروژه را با بودجه شھرداری و 

فرھنگی سوئد،   -نھادھای ھنری 
در شروع کار .  انجام داده است

قرار بر اين بوده که نصف ھزينه 
اين پروژه از طرف تھران تامين 
شود، ولی به داليل و مالحظاتی 
جمھوری اسالمی حاضر به تقبل 

مسئولين "زمانيکه .  آن نشده است
خانه ھنرمندان زير قول خود می 

ماندانا مقدم ھمکاران "  زنند
سوئدی خود را متقاعد ميکند که 
ھمه ھزينه را تقبل کنند تا سر 

در ايران "  ھنری"ديگر اين چاه 
تحت حاکميت رژيم اسالمی تعبيه 

اما با گذشت چند سال و .  شود
جابجايی قدرت در جناحھای 
مختلف رژيم اسالمی، رژيم 
اسالمی به اين پروژه پاسخ نھايی 

از قرار مسئولين .  منفی می دھد
ذيربط در رژيم اسالمی به کنه 
پروژه ايشان پی برده و متوجه 
شده اند که چنين طرحی فقط و 
فقط انسان را به ياد چاه جمکران 
می اندازد که نشانگر درجه تحجر 

من گذشت، بجز "  ھنر نشناس"
اينکه تصور کنم اين سنگھايی 
که بصورت استوانه روی ھم 
چيده شده است و آنھم در زير 
يک آالچيق شيشه ای، می تواند 

من فکر کردم .  يک چاه باشد
شھرداری در حال ساختن يک 
استراحتگاه برای مردمی است 

 . که از آن محل گذر می کنند
 

بعد از مشاھده اطالعيه ای که بر 

چارچوب آالچيق نصب شده بود 
با .  متوجه بخشی از ماجرا شدم

ارجاع به سايت گوگل در 
جستجوی اطالعات در مورد 
خانم ماندانا مقدم، بسياری از 
سايتھا در مقابل چشمان حيرت 

سايت راديو .  زده من باز شد
پژواک سوئد به زبان فارسی، به 
خبرگزاری مھر برخوردم و تمام 
توضيحات در مورد اين ھمايش 

به نام چاه را در آنجا "  ھنری"
در بخشھای ديگر متوجه .  يافتم

شدم که ماندا مقدم  بغير از اين 
پروژه کارھای خود را در بی 
ينال ونيز ھم به نمايش گذاشته 

ماندانا مقدم به ھمراه .  است
ھيأتی از طرف رژيم اسالمی و 
در مشايعت سميع آذر، مشاور 
فرھنگی خاتمی، رئيس موزه 
ھنرھای معاصر، ھنرنمايی 

بعالوه ايشان پروژه  .  کرده بود
بعدی خود را که در خارج از 

تبعيد زنگ "ايران تحت نام در 
معرفی شده بود را به "  بزنيم

. جمھوری اسالمی نيز اجرا کنند
کدام انسان شرافتمندی می تواند 
بپذيرد که شخصی در قالب ھنر، 

خود را در "  ھنر"خود و 
راستای سياست خارجی 

" ايران"جمھوری اسالمی با نام 
اين آن حلقه .  به مردم بفروشد

مفقوده است که از طرف تعدادی 

 ھنر و چاه جمکران ،آزادى بيان
 گفتگو با شھال نورى

 . حکومت اسالمی است
 

ماندانا مقدم پس از شکست طرح 
تعبيه سر ديگر چاه در ايران تحت 
رژيم اسالمی، به سراغ کشور چين 
ميرود تا شايد بتواند از پتانسيل 
تحجر اسالميھاى چين در جھت 

استفاده "  گفتگوی تمدنھا"پيشبرد 
ايده ايشان اينست که با ايجاد .  کند

ھمان .  ايجاد کند"  ارتباط"اين چاه 
نوع ارتباطى که متحجرين در چاه 
جمکران با امام زمان شان برقرار 

 . ميکنند
 

وقتی ما گفتيم اين خانم محترم و 
دارند با "  گفتگوی تمدنھا"سياست 

ماليات شھروندان ارتجاع سياسی 
زمانه را تبليغ ميکنند و دم در 
انتخابات رژيم را پيشاپيش آب و 
جارو ميکنند، صدای ايشان و 

شان "   ادبی"و "  ھنری"مشاوران 
امثال آقای ناصر زراعتی بلند شده 

 !"آزادی بيان در خطر است"که 
 

نقد سياسی از يک :  يک دنيای بھتر
کار ھنری چه جايگاھی دارد؟ 
ايشان ظاھرا معتقد است که کارشان 
صرفا ھنری است و ربطی به 

نظر شما در اين .  سياست ندارد
 مورد چيست؟

 

از نظر من ھر انسانی  :شھال نوری
با ديد و بينش سياسی خود به مسائل 

من ھم . پيرامونی خويش می نگرد
با ھمين ديد به عملکرد پيش 

که ميخواھد " چاه"برندگان پروژه 
با پنھان کردن ماھيت ارتجاعی 
رژيم اسالمی صد ھزار اعدام، 
پروژه خود را به مردم بفروشد، 

من به نوشته ھای . نگاه می کنم
ماندانا مقدم مراجعه می کنم تا 
سياستی را که در پشت اين پروژه 

.          پنھان شده به نمايش بگذارم  
 

اکتبر، روز جھانی  10ما در روز 
عليه اعدام، عليه حکومت صد ھزار 
اعدام در مرکز شھر گوتنبرگ ميز 

من ھمانروز اين پديده .  کتاب داشتيم
ھمه چيز از ذھن .  را مشاھده کردم

٧٢شماره   
از اپوزيسيون جمھوری اسالمی 

اينجا است که .  ديده نمی شود
سياست پشت اين ھنر شرقزده خود 

 . را به نمايش می گذارد
 

شما از جانب :  يک دنيای بھتر
خانم ماندانا مقدم و برخی از 
طرفداران ايشان به سلب حق 
. آزادی بيان ايشان متھم شده ايد

چرا چنين اتھامی به شما زده شده 
است؟ اصال چرا بحث به مقوله 

 آزادی بيان کشيده شده است؟
 

من نقدم به اين اثر  :شھال نوری
و اعتراض خود را به "  ھنری"

سياست ھای پشت پرده آن، تحت 
روح "پروژه ھای سوئدی و "نام 

 "در کالبد ماندانا مقدم"  امام زمان
. به تعدادی از سايتھا ارسال کردم

بعد از درج مطلب ارسالی من در 
تعداد قابل مالحظه ای از سايت 
ھای اپوزيسيون، ماندانا مقدم در 
يک مصاحبه تلفنی با راديو سپھر 

اکتبر با ھمکاری  17در روز 
ناصر زراعتی، به نقد و اعتراض 
من واکنش نشان داد و با فرياد 

آزادی بيان در خطر "وامصيبتا 
من را متھم به نقض آزادی "  است

 .بيان کردند
 

اينھا حافظه اما واقعيت چيست؟ 
تاريخی مردم مقيم سوئد را دست 
کم گرفته اند و انگار نه انگار که 
ھمين چند سال پيش بود که 
دررابطه با برپايی جلسه برای 
سميع آذر، مشاور فرھنگی رئيس 

به "  لبخند بر لب"جمھور 
گوتنبرگ، مورد اعتراض مردم 
آزايخواه و برابری طلب قرار 
گرفتند و در نتيجه اين جلسه لغو و 

 .پروژه آنھا ناکام ماند
 

مردم بخاطر می آورند که اين 
خانم ھنرمند نازک طبع، زير 

" ھنر و آزادی بيان"ھمين پوشش 
درھمين چند سال پيش، سميع آذر 
را به گوتنبرگ دعوت کردند و 

تالش .  مھماندار ايشان بودند
مخالفين رژيم اسالمی که مانع 
پيشبرد طرح آنھا شده عصبانيت 

ھمفکران .  اين خانم را برانگيخت
اين خط و اپوزيسيون رژيم در 
زمان برو و بيای دو خرداد، در 
اروپا و آمريکا بارھا نقش 

مھمانداران 
١١صفحه   
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سفرای فرھنگی و نويسندگان اين 
اين واقعيت .  جناح را بازی کردند

 . تلخ شھره خاص و عام است

 

. بحث ما با اينھا برسر ھنر نيست
اين بحث ھنری نيست بلکه 

ما اصوال بحثی در .  سياسی است
مورد ھنر سياسی و غير سياسی 
نداريم و معتقديم اگر مردم ھمه 
امکان بروز خالقيت ھايشان را 
داشته باشند بازار ھنر اليتيستی 

بنابراين بحث را .  ھم تخته ميشود
به عرصه ھنر کشاندن اساسا 
ھدفش گرد و خاک به پا کردن و 
مردم را دنبال نخود سياه فرستادن 

 . است

 

حتی بحث برسر آزادی بيان 
مگر نه اينست .  ماندانا مقدم نيست

که ايشان با کمک دولت و کمون 
در وسط شھر نمايش ارتجاع براه 
انداخته اند و رسانه ھا ھم تريبون 
در اختيارشان گذاشته اند تا اين 

 –ھنری اسالمی "  نبوغ"
جھانسومی را معرفی کنند؟ معلوم 
نيست اين ناله و فريادھا برسر 
چيست؟ اتفاقا بحث برسر آزادی 
بيان ما و مردمی است که با اين 
. نمايش ارتجاعی روبرو ميشويم

ايشان بعنوان ھنرمند دو خردادی، 
کسی که با جمھوری اسالمی 
برای ايجاد سر ديگر چاه در 
تھران تماس ميگيرد، ھمراه با 
ھمفکرانش عناصر رژيم را برای 
جلسه و سخنرانی دعوت ميکند و 
برای آخوند خاتمی سينه چاک 
ميکند، آزادی بيانشان را ھمواره 

اين مردم سرکوب شده .  داشته اند
توسط رژيم اسالمی اند که از 

 .آزادی بيان محرومند

 

" دمکراتھای"نکته اينست که اين 
اسالم زده که ژست ولتر مابانه 

بايد "می گيرند و شعار ميدھند که 
جان داد تا مخالف حرفش را 

معلوم نيست چرا زمانی "!  بزند
که مخالفين رژيم سرکوب اسالمی 
حرکت آنھا را نقد می کنند، باز 
برای طرف ديگر جان ميدھند؟ 

"کرده اند ما از ترس اين : 
جماعت نان به نرخ روز خور، 
جرئت نمی کنيم که با صدای 
خود روی خط راديوھا حرف 

اما به آنھا اجازه نمی .  بزنيم
دھيم که شعور ما را دستکم 

 !"بگيرند
 

اين تناقض البته نه به آزادی 
بيان مربوط است و نه به ھنر 
بی خاصيت و ارتجاعی امثال 

. اين دعوا سياسی است.  ايشان
اين دعوا دستکم از کنفرانس 
برلين تا امروز ادامه دارد و 
اينھا جواب استداللھايشان را 

حقايق ھم به ھزار .  گرفته اند
شکل روشن شده و جای 
ھيچگونه موش و گربه بازی را 

تصوير .  باقی نگداشته است
سازی قالبی اينھا از اين جدال، 
مبنی بر مدافعين آزادی بيان و 
مخالفين آن را ھيچ کسی که ذره 
ای شعور سياسی دارد، جدی 

 . نمی گيرد

مساله اصلی بر سر اين است که 
دو خرداد دوباره در جامعه 

 ھنر و چاه جمکران ،آزادى بيان
 ...گفتگو با شھال نورى

آن چنان نازک طبع و نازک 
نارنجی می شوند که داد و فرياد می 
زنند آزادی بيان شان سلب شده است 
و تھديد شکايت به پليس را پيش می 

اين بساط ريا و دروغ و دفاع .  کشند
دروغين از آزادی بيان و خلط 

مردم .  مبحث را بايد جمع کرد
 !کنفرانس برلين را فراموش نميکنند

 

خانم ماندانا مقدم و ارکستر مدافع 
آزادی بيان تا به خودشان مربوط 
است آزادی بيان دارند و اگر ندارند 
. بايد از دولت سوئد مطالبه کنند

چون آزادی بيان بحثی در حيطه 
رابطه دولت و شھروند است و نه 

ھمچنين توصيه .  شھروند و شھروند
می کنيم که بحث ھنری در مورد 
کپی چاه جمکران در سوئد را بھتر 
است در جاھائی مانند شعبه ھنری 
سازمان تبليغات وزارت ارشاد 
اسالمی پيش ببرند و نه در جامعه 

اما اگر او و امثال او .  سوئد
و "  ھنر"ميخواھند زير پوشش 

مجددا دکان دو خرداد "  آزادی بيان"
جمھوری اسالمی را اينجا باز کنند، 
درست مانند کسانی که در آلمان و 
سوئد زير پوششھای مشابه 
ميخواھند پای فاشيستھا را دوباره 
باز کنند، با سد محکم کمونيستھای 
کارگری و مخالفين رژيم و 
. سرنگونی طلبان مواجه خواھند شد

خوب است اينھا يادشان باشد که ما 
. و مردم با اين رژيم در حال جنگيم

ميدانھای اين جنگ از شھرھا و 
خيابانھا و کارخانه ھای ايران تا 
لندن و پاريس و برلين و استکھلم و 

اگر رابطه .  نيويورک گسترده است
سياسی آنھا با رژيم اسالمی و جناح 
ھائی از آن براساس آزادی بيان 
قاتلين مردم است، رابطه ما 
برعکس براساس آزادی بيان مردم 
است که توسط اين رژيم بخون 
کشيده شده و ھر روز بخون کشيده 

ما نميگذاريم دراين دعوای .  ميشوند
سياسی، خودشان را زير حجاب 

 . پنھان کنند" آزادی بيان"و " ھنر"
 

واقعيت اين است که مردم بسياری 
به تلفن راديويی ما و به تلفن من 
زنگ زده اند و اين جمالت را بيان 

٧٢شماره   
ايران در آستانه مضحکه انتخابات 
. رئيس جمھور فعال شده است

بدنبال آنھا دو خردادی ھای خارج 
کشور نيز از خانه ھای خود با 
ماموريت معين سياسی بيرون آمده 

در زمان رياست جمھوری .  اند

خاتمی، کمونيسم کارگری اين 
اين بار نيز .  سياست را افشاء کرد

ما يک لحظه از افشای اين سياست 
ارتجاعی و ضد مردمی دست بر 

 .*نخواھيم داشت
  

 

 تلويزيون برای يک دنيای بھتر
 بعد از ظھر بوقت تھران   ۵ساعات : جمعه

 ظھر بوقت تھران   ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يک 
ست، .  برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است  ي بيطرف ن

اه و .  جانبدار است ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي مدافع حق
ی .  سعادت انسانھا است ست ي ال رای يک جمھوری سوسي ا ب م

ه .  مبارزه ميکنيم ا را ب ه ھ ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي
 . اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

 مجمع عمومى 
کارگران در . ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است

جنبش ! اعتراضات جارى به سنت مجمع عمومى متکى شويد
!            مجمع عمومى را تقويت و گسترش دھيد

به حزب اتحاد کمونيسم ! کمونيستھا ،کارگران

!اين حزب شماست! کارگرى بپيونديد  
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چرخ )  و تاحدودى آمريکا و کانادا(شبحى بر فراز اروپا 
سوالى تاريخى محافل سياسى تازه دموکرات و !  ميزند

ايرانى در خارج کشور را آشفته و سر "  دگر انديش"اخيرا 
معضلى عميق و فلسفى طرح شده است .  درگم کرده است

 . آزادى بيان: که پاسخى ژرف ميطلبد

 

صحبت بر سر آزادى بيان ما مردم، ما .  اما اشتباه نکنيد
زنان، ما کارگران، ما کمونيستھا، ما آته ايستھا، ما 
دوستداران علم و ھنر و زيبايى و عدالت و حقيقت و شادى 

خير، بحث اين محافل بر سر آزادى بيان .  در ايران نيست
سوال اينست !  رژيم و شخصيتھايش در خارج کشور است

آيا ما نيروھا و افراد مخالف رژيم در خارج کشور آنقدر از 
اين بيست سال آموخته ايم، آيا آنقدر از چشمه گواراى 
انتخاب رھائيبخش سيد محمد خاتمى به راس قوه مجريه 

تمرين "رژيم اسالمى سيراب شده ايم، آيا آنقدر 
کرده ايم که ھمصدا با ولتر فرياد برآوريم که "  دموکراسى

حاضريم جانمان را بدھيم تا الجوردى ھا و مھاجرانى ھا و 
سروش ھا در خارج کشور بتوانند آزادانه حرفشان را 

 ! بزنند؟

 

شايد کسانى که در ايران زير لگد اسالمند و اين سطور را 
اما باور .  ميخوانند از اين فضاى ماليخوليايى حيرت کنند

اين سوال مسخره، گاه حتى به ھمين .  کنيد واقعيت دارد
زمختى، به روى مخالفان جدى رژيم در خارج کشور 

" آزادى خواھى"و اگر فکر ميکنيد اين .  پرتاب ميشود
معوج مثال پرچم نسلى است که فرضا در خارج بدنيا آمده و 

در اين صف پر .  شايد ايران را نميشناسد، اشتباه ميکنيد
افتخار، ھستند کسانى که ھنوز سالگرد تشکيل سازمان 

سال قبل را  ٣٠چريکى و عروج مشى مسلحانه شان در 
جشن ميگيرند، کسانى که ھنوز خاطرات زندانشان در 
رژيم شاه و رژيم اسالمى موضوع اصلى گپ شب عيدشان 

زن مبارز مخالف اوباش طالبان، 
براى يک معدنچى يورکشايرى 

 ١٩٩٨تعريف کنيد که در سال 
عده اى بنام آزادى بيان، قربانيان 
و مخالفين رژيم اسالمى در خارج 
کشور را از پيکت کردن، شعار 
دادن، سد معبر کردن، تظاھرات و 
اشغال سالن و غيره براى 
جلوگيرى از پروپاگاند و پا سفت 
کردن رژيم اسالمى در خارج 

آنھا به شما .  کشور بر حذر داشتند
خواھند گفت که اين آزاديخواھى 
بدلى از کجا مايه ميگيرد و چقدر 
 .کھنه و پاخورده و آبروباخته است

  

 

در اين ميان يک چيز دارد بيش از 
ھر :  ھر زمان مسجل ميشود

مخالف آزاديخواه رژيم اسالمى، 
ديگر بايد به حزب کمونيست 

 . کارگرى بپيوندد

 

  ٥نشريه ايسکرا شماره 

  ١٩٩٨مه  ١٥ - ١٣٧٧ارديبھشت  ٢٥

 آزادى بيان از نوع دوم
 

 منصور حکمت

است، کسانى که ھنوز نميتوانند تعداد دقيق 
عزيزان و يارانشان را که در رژيم اسالمى به 
. جوخه ھاى اعدام سپرده شده اند شمارش کنند

ماليخوليايى است، اما اين ماليخوليا از حقيقتى 
. عميقا عقاليى است.  مھم مايه ميگيرد

چرخشھاى سياسى مھمى در ايران و در 
 . اپوزيسيون ايران در جريان است

 

يک فضاى قطبى و بشدت پربار بدنبال 
آکسيونھاى رو به رشد حزب کمونيست 
کارگرى عليه حضور و ابراز وجود مقامات و 
شخصيتھاى رژيم اسالمى در خارج کشور 

فرياد اعتراض اين .  بوجود آمده است
. آزاديخواھان نوين از ھر منفذى برخاسته است

طومار جمع ميکنند، تحريف ميکنند، جعل 
ما از .  ميکنند، ھشدارميدھند، برچسب ميزنند

به حکم اوضاع داخل .  اين فضا استقبال ميکنيم
ايران، به حکم اعتصابات کارگرى و موج 
اعتراضات رو به رشد مردم، به حکم برخاستن 
زنان، زمان تفکيک سياسى جدى نيروھاى 

صف مخالفين .  اپوزيسيون فرا رسيده است
مردم .  واقعى رژيم بايد برجسته و تفکيک شود

بايد انقالبيون را از خاتميون و آزاديخواھان را 
با ھر .  از توجيه گران رژيم اسالم تميز دھند

طومار و ھر راديوى محلى و ھر اطالعيه 
ھنرى در خارج که حزب کمونيست -سياسى

کارگرى و آکسيون ھايش عليه مقامات رژيم را 
بنام نامى آزادى بيان محکوم ميکند، صف 
واقعى مبارزه براى آزادى بيان در ايران صد 
بار بيشتر با نام کمونيسم و با حزب کمونيست 

 . کارگرى جوش ميخورد

 

اما باالخره آزادى بيان چه ميشود؟ در اين باره 
در اين فاصله سعى کنيد براى .  بايد بعدا نوشت

يک آکتيويست سابق جنبش ضد پينوشه، براى 
يک مبارز پير ضد فاشيست، براى يک 
پيشکسوت مبارزه با رژيم آپارتايد، براى يک 

٧٢شماره   

 درباره آزادى بيان
  ١٩٩٨ژوئن  ١٢مصاحبه راديو انترناسيونال استکھلم با منصور حکمت  

در جريان ھستيد که بدنبال :  راديو انترناسيونال
گسترش آکسيونھاى جريانات اپوزيسيون 
ازجمله حزب کمونيست کارگرى در خارج 
کشور عليه سران رژيم اسالمى ايران، بحث 
حول آزادى بيان بين سازمانھاى سياسى، قطبى 

ممکن است نظر حزب کمونيست .  شده
کارگرى در مورد آزادى بيان را بيشتر براى 

 شنوندگان توضيح بدھيد؟ 

 

بگذاريد يک نکته راجع به  :منصور حکمت
ھمين بحث مشخص بگويم، خيلى جالب است 

که بحث آزادى بيان باب شده باشد، منتھا آرزو 
ميکردم بحث بر سر آزادى بيان مردم باشد؛ آزادى 
بيان ما و کسانى که تحت سرکوبند و دارند با اين 

جالب است که بحث جديد .  رژيم مبارزه ميکنند
آزادى بيان، راجع به آزادى بيان رژيم در خارج 

امروز خوشبختانه رسم .  به اين برميگردم!  است
است که ھمه از آزادى بى قيد و شرط بيان دفاع 

بيست سال پيش، فکر ميکنم اولين جريان و .  بکنند
حزب سياسى که مقوله آزادى بى قيد و شرط بيان و 
آزاديھاى بى قيد و شرط سياسى را در برنامه اش 
گنجاند و در جامعه ايران مطرح کرد اتحاد 

تصور نميکنم در تاريخ .  مبارزان کمونيست بود

صد ساله اخير، از انقالب مشروطيت تا 
امروز، ھيچ حزب سياسى، خواست آزادى 
بى قيد وشرط و نامحدود بيان و آزاديھاى 
بى قيد و شرط و نامحدود سياسى را مطرح 

وقتى ما اين را مطرح کرديم .  کرده باشد
چون آن موقع .  خيلى کفرآلود تلقى ميشد

آزادى :  فرمول انقالبى چپ راديکال اين بود
 . براى خلق، سرکوب براى ضد خلق

 

يادم ھست در يک نوشته با چريکھاى فدائى 
١٣صفحه اين بحث را داشتيم که بى   
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قيد و شرط بودن آزادى بيان، 
شرط حمايت از آزادى پائين در 

ھر نوع قيد و .  مقابل باالست
شرطى روى آزادى بيان و آزادى 
ابراز وجود سياسى، ابزارى است 
براى اينکه قدرت فائقه در جامعه 
از مجراى آن تبصره، آزادى عده 
اى را در جامعه، در پائين، 

تبصره گذاشتن روى .  محدود کند
آزادى در ھر سيستمى به ضرر 
. پائين و به نفع باالست

خوشبختانه آن دوره گذشته، االن 
ھمه متقاعدند که آزادى بى قيد و 
. شرط بيان بايد وجود داشته باشد

آن موقع .  اين البته پيشرفتى است
به ما ميگفتند آزادى بى قيد و 
شرط بيان به معنى دفاع شما، 

" ميزان"براى مثال، از نشريه 
مھندس بازرگان است، که حزب 

بھرحال .  هللا ميخواست ببندد
 . اوضاع فرق کرده

 

در مورد خود مقوله آزادى بيان، 
اين يک جزء اليتجزاى برنامه 
حزب کمونيست کارگرى است، 
نه فقط آزادى بيان به معنى يک 
خواست سياسى بلکه ھر نوع 
ابراز وجود معنوى و اجتماعى 

برنامه ما معتقد است جلو .  انسان
حرف زدن و ابراز وجود 
ھيچکس را نميشود تحت 
فرمولبنديھايى نظير اھانت به 
عفت عمومى، اھانت به شعائر 
ملى، تضعيف اقتصاد جنگى و 

اينھا ھمه ابعادى از .  غيره گرفت
آزادى بيان ھستند که برنامه ما به 

بعضى .  تفصيل بحث کرده است
فکر ميکنند چون بحث آزادى بيان 
است، اين مربوط به صنف 
نويسنده است، چون آنھا ھستند که 

" بيان"ظاھرا چيزھائى را 
بخاطر اينکه بيان را به .  ميکنند

گفتار و نوشتار محدود مى بينند، 
ميگويند آزادى بيان، آزادى 
سخنوران و نويسندگان محسوب 

در نتيجه ھرجا بخواھند .  ميشود
نشان بدھند آزادى بيان نقض شده، 
به سراغ نويسنده اى ميروند که 
براى مثال رمانش سانسور شده، 
. که البته خود اين کار بدى است

اما آزادى بيان، آزادى ابراز 

يک تعرض سياسى ارتجاعى به 
آزادى بيان واقعى مردم را 

حرف زدن سروش، .  بپوشانيد
خاتمى، مھاجرانى، خامنه اى، 
الجوردى در اروپائى که آزادى 
بيان تضمين شده است، به اين 
معنى است که اينھا تريبون از 
دولت ميگيرند، حرفشان را 
ميزنند، حال اگر من ھم بيايم با 
شيپورى، ترومپتى، ساکسيفونى، 
چيزى، آنقدر صداى ناھنجار در 
بياورم کسى حرف اينھا را 
نشنود، من آزادى بيان اينھا را 
نقض نکرده ام، دارم آزادى بيان 

من نه فقط .  خودم را ابراز ميکنم
حاضر نيستم جانم را بدھم که 
الجوردى حرفش را بزند بلکه 
دارم مبارزه ميکنم و حاضرم 
جانم را بدھم که الجوردى ديگر 

من .  ھيچوقت نتواند حرف بزند
سعى ميکنم ھر نوع ابراز وجود 
سياسى را از اسالم سياسى 

اين را عين آزاديخواھى .  بگيرم
فکر ميکنم ھمه ما .  خودم ميدانم

ھمينطوريم، من کمونيست شده 
ام که سعى کنم چيزھائى در اين 
جامعه براى ھميشه ساکت بشود 
و بشريت آنھا را پشت سر 

معلوم است که حاضر .  بگذارد
نيستم جانم را بدھم اينھا حرف 

 . بزنند

 

سوال اولم در رابطه : ...  شنونده
با آزادى بيان است موقعى که 
ميگوئيم بدون قيد و شرط ديگر 

در برنامه .  بايد ھمه گير باشد
اول حزب کمونيست ايران آمده 
بود که آزادى بدون قيد و شرط، 
ولى مشخص کرده بود که مثال 
براى سلطنت طلبھا و امثال اينھا 
. نباشد، اين خودش شرط است

دوم اينکه امروز در ھمين 
. راديو، اکثريت ھم صحبت کرد

آيا اين نشانه توھم به اکثريت 
است يا اينکه در فکر وحدتى در 
آينده ميباشيد، چون موقعى که 
جريانھايى مثال در کردستان با 
ھم بنشينند، فورا حزب کمونيست 
کارگرى در تمام نشريات ھمه را 
زير سوال ميبريد، آيا اين امروز 

 چه علتى دارد؟ 

 

در برنامه ما که  :منصور حکمت
قيد و شرط براى آزادى بيان و 

در برنامه .  آزادى سياسى نيست

 ...درباره آزادى بيان

 freedom ofمعادل .  وجود است
expression يعنى آزادى اينکه ،

خودت را به ھر شيوه اى که 
به )  از جمله(ميخواھى بيان کنى 

االن در آمريکا .  شيوه ھاى ھنرى
بحث است که آيا ميشود جلوى 
سوزاندن پرچم آمريکا را بگيرند يا 

بحث مقابل که تا اين لحظه .  نه
نگذاشته جلوى اين کار را بگيرند 
اينست که اين جزء آزادى بيان 

آن کس با سوزاندن پرچم .  است
آمريکا ميخواھد احساسى را نمايش 
. بدھد و اين حق ھر کسى است

آزادى بيان به اين ترتيب فقط آزادى 
گفتار نيست، آزادى ابراز وجود 
سياسى آدمھاست و در درجه اول 
تضمينى است که پائين جامعه از 
باال گرفته که فعاليت انسان از دست 

مصون از .  اندازى باال مصون باشد
دست اندازى قدرت فائقه در جامعه 
اعم از دولت، يا براى مثال در 
چارچوب دانشگاھى، دانشگاه 
بخواھد روى استادى سانسور 
بگذارد، يا کارفرما بخواھد روى 
کارگر و فعاليتھايش سانسور 

حکم آزادى بيان تضمين .  بگذارد
آزاد بودن پائين براى به نمايش 
گذاشتن احساس و نظر و ديدگاه 
خود و مطلع کردن بقيه از آنست به 

متاسفانه اين .  ھر شيوه و ھر مديوم
بحث آنچنانکه شما گفتيد االن ظاھرا 

 . برعکس شده

 

شنونده اى  :راديو انترناسيونال
نظرتان را درباره گفته ولتر پرسيده 

حاضرم جانم را بدھم تا مخالفم "که 
 " حرفش را بزند

 

من اتفاقا به ھمين  :منصور حکمت
نکته در نوشته کوتاھى در ايسکراى 

ميدانم ولتر اين را .  اشاره کرده ام ٥
گفته و من ھم حاضرم جانم را بدھم 
که جامعه اى باشد در آن ھمه 

ولى اگر .  بتوانند حرفشان را بزنند
فرمولبندى اين باشد که آيا حاضريد 
جانتان را بدھيد تا الجوردى، 
سروش، مھاجرانى، خاتمى و خامنه 
اى بتوانند حرفشان را در خارج 
آزادانه بزنند؟ ميگويم داريد از يک 
فرماليسم کالمى استفاده ميکنيد تا 

٧٢شماره   
حزب کمونيست ھم، که آنھم در 
دوره ما نوشته شد و ما طرح آنرا 
نوشتيم، قيد و شرط روى آزادى 

روى .  بيان و آزادى سياسى نبود
بحث بر سر اين بود که .  تشکل بود

آيا جامعه، متشکل شدن احزابى را 
تحمل ميکند که آگاھانه، عامدانه و 
با اعالم رسمى خودشان، احزابى 

که اين .  راسيست و فاشيست ھستند
بنظرم بحث بازى براى ھر جامعه 

ھر جامعه ميتواند تشخيص .  است
بدھد آيا اجازه متشکل شدن و مقر 
و دفتر داشتن به سازمانى را که 
علنا و رسما جزء ايدئولوژيش 
ھست و به آن ميبالد که براى مثال 
ضد زن، ضد کرد يا ضد سياه 

اين .  پوستھاست، مجاز ميداند يانه
بيشتر يک سوال تاکتيکى است تا 

تشکل با بيان فرق .  پرنسيپى
اگر عده اى با ھدف آزار .  ميکند

رساندن، براى مثال، به اقليتى در 
جامعه سازمانى درست کنند، حتما 
بايد قانونى وجود داشته باشد که 
دامنه عمل اين سازمان را کنترل 

ولى آزادى بيان بنا به تعريف .  کند
آزادى اى است که شما از آن 
طريق نظر و احساس تان را و 
حتى راسيستى ترين حرفتان و ھر 
چيزى را بيان ميکنيد بدون اينکه 
تماس فيزيکى و حضور مادى در 
زندگى بقيه داشته باشيد، بقيه 
ميتوانند بيان شما را تماشا کنند يا 

شما تعرض .  بشنوند و رد شوند
بيان به اين .  بيشترى از آن نميکنيد

حتى .  معنى ميتواند مصون باشد
زشت ترين نظرات، بايد بيانش 
آزاد باشد چون چيزى که امروز 
بنظر شما زشت ميآيد، طرف البد 
معتقد است درست است و بايد به 
کرسى بنشاند و شما نميتوانيد قبل 
از پروسه اى که در آن حقيقت 
کشف ميشود يکطرفه اعالم کنيد 
حقيقت اين است و فقط کسانى که 
اين را ميگويند ميتوانند آزادى 

آزادى بيان، آزادى .  داشته باشند
زمخت ترين، ناھنجارترين و 

اين .  ناگوارترين بيان ھاست
در .  شاخص آزادى بيان است

نتيجه بنظر من ھيچ حدود و 
حتى .  ثغورى نبايد داشته باشد

حدود و ثغورى که اآلن براى مثال 
در آمريکا براى کنترل 
پورنوگرافى تحت عنوان عفت 
عمومى را جريحه دار کردن 
ھست، يک حدود و ثغور نسبتا 
رسمى بر آزادى بيان است که 

کسانى که در 
١۴صفحه   
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کار پورنوگرافى ھستند ھميشه با 
آن بحث اساسى دارند يا براى 
مثال آزادى بيان ژورناليستھاى 
فرانسوى و آمريکائى و انگليسى 
در جنگ خليج، جنگ آمريکا و 
عراق، بشدت در چارچوب 
منفعت ملى و منفعت جنگى 
محدود شد که سروصداى خيلى 

بنظر من .  ھايشان را در آورد
 . حدود و ثغورى نبايد باشد

 

راجع به نکته دوم، آيا حاال که ما 
با کسان ديگرى در اپوزيسيون 
حرف زده ايم ميخواھيم با آنھا 

تا آنجا که به .  وحدت کنيم يا نه
حزب کمونيست کارگرى مربوط 
ميشود، خير ما قصد وحدت با 
سازمانھايى که ايشان اسم بردند 

ولى زير ھر سقفى با ھر .  نداريم
فکر ميکنيم .  کسى ظاھر ميشويم

ھر جائى که عده اى حرف ميزنند 
و عده اى گوش مى دھند ما ھم 
. ميتوانيم حضور داشته باشيم

فکر (شخصا راجع به حضور، 
کنم منظورشان حضور کومه له 

بنظرم مھم )  در پارلمان کرد است
. اين است آنجا چه چيزى گفته اند

نفس اينکه سازمانى جائى برود 
 -حرفش را بزند ايرادى ندارد 

يک جاھائى ايراد دارد که ميشود 
بطور عملى نشان داد اين به 

ولى   -ضرر جنبش تمام ميشود 
بيشتر اين مھم است آنجا چه گفته 
اند؛ آيا نسبت به آن مرجعى که 
در آن شرکت کرده اند توھم ايجاد 
کرده اند يا عليه آن مبارزه کرده 

اين چيزى است که بايد بطور .  اند
من شخصا به کسى .  کنکرت ديد

بخاطر صرف ظاھر شدن پشت 
يک تريبون، دور يک ميزگرد يا 
در يک ساختمان با احزابى کامال 
. مخالف خودش ايرادى نمى بينم

اصال قرار است تبليغات و 
پروپاگاند در مقابل تبليغات دشمن 
باشد و اگر دشمنى در سنگرى 
حرف ميزند بايد رفت و در 
مقابلش ظاھر شد و حرف خود را 

شخصا مشکلى با اين قضيه .  زد
 . ندارم

 

 . کنترل جامعه

 

در مورد حرف دوست شنونده 
که آيا ھمه مخالفان ما الجورديھا 
ھستند، نه ما اين را گفته ايم نه 

راجع به .  من اينطور فکر ميکنم
اينکه ايشان تضمين ميخواھند که 
سرکوب نشوند، من ميگويم اين 
تضمين را بايد از کسانى 

من .  خواست که سرکوب ميکنند
اگر ايشان را در صف مقدم 
مبارزه با جمھورى اسالمى، که 
سمبل سرکوب مردم است، ببينم، 
اگر ايشان را ببينم به سرکوب 
کمونيستھا، به سرکوب 
اعتراضات کارگرى، به 
سرکوب زن در آن جامعه 
اعتراض ميکند، نه اينکه در 
خانه خودش، بلکه مثل يک 
حزب سياسى، طبعا به او حق 
ميدھم ھزار و يک ايراد ھم 

ولى شما شاھد يک قطب .  بگيرد
بندى در خارج کشور ھستيد که 
طرفداران يک حکومت، 
حکومت جمھورى اسالمى که 
ھمان آقاى مھاجرانى، وزير 
کابينه و عضو قوه مجريه اش 
است و در آن من و شما و 
دوست شنونده مان بيحقوق 
ھستيم، رژيمى که از ترس 
ترورش، بايد ھنوز اينجا ھم 
مواظب خودمان باشيم، 
طرفداران قوه مجريه آن 
حکومت، بحث آزادى بيان را به 
زمين اپوزيسيون جمھورى 

طورى که .  اسالمى مى آورند
گويا آنھا مقدارى آزادى بيان از 

اين ديگر !  ما طلبکارند
دوست من، .  عوامفريبى است

حرفى ندارم، بنشينيم راجع به 
تجربه شوروى حرف بزنيم، من 
. ھيچوقت پروسوويت نبوده ام

احتماال بيشتر کسانى که بايد 
بنشينند و بحث کنند که چى شد 
در شوروى اينطور شد از 
. دوستان خود اين رفيقمان ھستند

من پروچين نبوده ام، اما بنشينيم 
من .  راجع به چين حرف بزنيم

بحث من اينست .  خودم نظر دارم
تضمينى که شما از کمونيستھا 
ميخواھيد براى اينکه آيا آزادى 
بعد از يک انقالب کمونيستى چه 
حدود و ثغورى خواھد داشت، 
در انديشه کمونيستھاست نسبت 
به جامعه، رابطه شان با 
مناسبات مالکيت، از بين بردن 

 ...درباره آزادى بيان

عنوان ميشود  :راديو انترناسيونال
که آزادى بيان شما، نوع حرف زدن 
. شما به مقدسات عده اى بر ميخورد

اين مقدسات بايد محترم شمرده 
شوند، خواه مقدسات ملى، خواه 

آيا به .  مذھبى و خواه اخالقى باشد
چنين چيزى قائل ھستيد؟ اما قبل از 
جواب، به سوال شنونده ديگرى 

 : توجه کنيد

 

 

آيا ھميشه گرايشات ...    :شنونده
مخالف در وجود امثال الجوردى 
تبلور پيدا ميکند؟ شما به مسائل بعد 
از انقالب اکتبر و سرکوب 
گرايشات مختلف توسط بلشويکھا 
توجه کنيد؛ ھمه اينھا الجوردى ھا 
بودند؟ چه تضمينى وجود دارد که 
من بخاطر ھر نظرم بعنوان يک 
گرايش بورژوازى توسط شما 

 سرکوب نشوم؟ 

 

راجع به سوال  :منصور حکمت
خودتان و بحث مقدسات، من ابدا 
ھيچ مقدساتى را دليل کافى نميدانم 
براى اينکه جلوى حرف زدن کسى 

جلوى اينکه کسى حرف .  گرفته شود
و نظرش را با جامعه در ميان 

اين ابدا مجاز نيست، .  بگذارد
تعريف مقدسات براى جامعه، ابزار 

بنظر .  کنترل و سرکوب جامعه است
من سخن گفتن و نقد کردن ھيچ 
چيزى نميتواند مانعى داشته باشد ھر 
قدر ھم براى کسانى مقدس باشد، 

در .  وگرنه جامعه جلو نميرود
برنامه حزب کمونيست کارگرى 
گفته ايم آزادى انتقاد بدون قيد و 
شرط، آزادى نقد و محدود نبودن به 
. تمايالت و اخالقيات طرف مقابل

اين ابزارھا ھميشه از باال به سمت 
کسى که براى .  پائين اعمال ميشود

مثال ميگويد عفت عمومى جريحه 
دار شد، منافع اجتماعى اقتصادى 
خودش را در چارچوب بحث عفت 
عمومى پوشانده و وقتى به شما 
ميگويد عفت عمومى را جريحه دار 
کرده ايد، دارد با يک گرايش تغيير 

اين .  دھنده در جامعه مقابله ميکند
گوشه اى است از کنترل مردم و 

٧٢شماره   
داليل انقياد و اختناق و وجود 
دولت و از بين بردن طبقات 
ستمگر و ستمکش، اينھا تضمين 
کمونيسم است براى آزادى، نه 

شما ممکن .  اخالق شخصى من
است فکر کنيد فالنى حتما آدم جاه 
طلبى است يا ممکن است فردا به 

قرار نيست .  دوستش زور بگويد
در جامعه به اين معيارھا اعتماد 

مگر شما خاتمى را بھتر از .  بکنيم
کمونيستھا ميشناسيد؟ يا حاضريد 
به وجدان مھاجرانى بھتر قسم 
بخوريد تا مسئول حزب کمونيست 
کارگرى ايران در خارج کشور؟ 

شما بايد جامعه اى را تصور .  نه
کنيد که در آن زور معنى پيدا 
نميکند، که پائين رھا شده و 
ميتواند از خودش دفاع کند و 
چيزى به اسم باال و پائين مورد 

به شرط "کمونيستھا .  پيدا نميکند
و "  بيا به من اعتماد کن"و "  چاقو

، "ببين چقدر آدم نجيبى ھستم"
ما .  بحث آزادى را مطرح نميکنند

که دنبال راى در انتخابات نگشته 
ما ميگوئيم بياييد بنياد جامعه، .  ايم

که بر مبناى استثمار و ظلم است، 
را زير و رو کنيم، ھر چقدر من و 
شما آدمھاى بدى باشيم ولى در 
جامعه اى که ديگر طبقاتى وجود 
ندارند و من مجبور نيستم براى 
شما کار کنم تا نان شبم را بگيرم و 
در نتيجه مجبور باشم به حرف 
شما گوش کنم و اگر اعتراض 
کردم شما قشون بياوريد و مرا 
سرکوب کنيد، آنوقت در ھمچنين 
جامعه اى ھمه آدمھا آزادى دارند 
و تضمين آن ھم نظام اجتماعى و 
رھائى پائين و بى پايه شدن پديده 

يک .  دولت و انحالل ارتش است
رژيمى با سرکوب دينى، با سپاه 
پاسداران، با شکنجه و سنگسار 
سر کار است و ھنوز ھم دارد 
ميکشد، طرفداران آن حکومت 
آمده اند در خارج کشور آزادى 
بيانشان را از يک جنبش سياسى 
به اسم کمونيسم کارگرى ميخواھند 
که طرفدار انحالل ارتش، انحالل 
سازمانھاى مخفى، آزادى بى قيد و 
شرط سياسى، برابرى کامل زن و 
مرد، آزادى تشکل و اعتصاب 

فکر نميکنيد يک اتفاق !  است
ماليخوليائى اين وسط افتاده؟ فکر 
نميکنيد يک چيز عجيبى دارد 
اتفاق ميافتد؟ مثل اينست که، براى 
مثال، يکى از وزراى معتدل 
پينوشه بگويد آزادى بيان ما را 

مخالفان رژيم 
١۵صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۵صفحه     

يا فالن وزير !  نقض کرده اند
صنعت و تجارت ھيتلر که يک 
ذره معتدل تر از او بوده، به 
جنبش ضد فاشيستى اعتراض کند 
که چه تضمينى دارم شما سر کار 
! بيائيد آزادى را رعايت کنيد؟

آخر اينھا ھمين االن در سرگوبگر 
ترين رژيمھاى تاريخ نشسته ايد و 
. دستشان تا آرنج در خون است

معيارھاى اخالقى و شرفى که به 
خاتمى و مھاجرانى حاکم است با 

من و شما .  من و شما فرق ندارد
اگر روزى در آن حکومت بوديم، 
اآلن ھوار ميکشيديم ميگفتيم ما با 
اينھا نيستم، در اين جنايت شريک 
نيستم، بياييد اينھا را سرنگون 

. حرفى که ما داريم ميزنيم.  کنيم
حاال وزير ارشاد اسالمى، يعنى 
وزير سانسور جمھورى اسالمى، 
از من کمونيست در خارج کشور 
آزادى بيان طلبکار شده؟ فکر 
ميکنم ابعاد اندازه گيرى مساله را 

زشت است اين .  بايد نگھداشت
 . حرکت

 

در رابطه با  :راديو انترناسيونال
ھمين صحبتى که شما کرديد، 

 ١٨١"  کار"اطالعيه اى در 
ارگان اکثريت، به امضاى 
اکثريت، حزب دمکراتيک مردم 
ايران و جمھورخواھان ملى ايران 
درج شده که افشاگرى ما عليه 
مھاجرانى و سروش را يک عمل 
خشونت آميز و حمله شخصى 
تلقى کرده و آن را محکوم کرده 

 نظرتان چيست؟ . اند

 

من فکر ميکنم  :منصور حکمت
. قضيه تقريبا سوررئاليستى شده

يک مبارز ضد آپارتايد را بياوريد 
اين صحنه را نشانش بدھيد، 

" اکثريت"اين روزنامه :  بگوئيد
است، آن جمھورى اسالمى است 
. و اينھا چپھا و کمونيستھا ھستند

رژيم از اينھا صدھزار نفرى 
کشتار کرده، در آن مملکت زن 
حق ندارد حرف بزند و اخيرا 
معلوم شده که حتى راجع به 
. نابرابرى زنان ھم نبايد حرف زد

در آن مملکت زنان را به جرم 

در مورد  :منصور حکمت
محاکمه آدمھا، بنظر من ھر 
کسى در دنيا ممکن است محاکمه 
بشود، اگر پرونده مشخص با 

اتھام .  ادله کافى عليه اش باشد
. گروھى به کسى نميشود زد

افراد سازمانھاى سياسى را 
نميشود بر مبناى تاکتيکھاى 
سياسى آن سازمانھا محاکمه 

شما اگر از آدم بخصوصى .  کرد
شکايت کنيد و ادله کافى به 
مرجع ذيصالحى بدھيد البد بايد 
پيگيرى کند و تازه بايد دادگاه 
ببيند اتھامات شما تاييد ميشود يا 

من بعنوان شخص البد از .  نه
خيلى کسان نارضايتى دارم و 
حتما به توجه مراجع صالحه 

در حکومت کارگرى .  ميرسانم
حتما آدمھا بايد مسئوليت 
. اعمالشان را بر عھده بگيرند

ولى در لحن صحبت دوستمان 
تھييجى بود که اتفاقا اگر صحبت 
از عدالت باشد من فکر ميکنم 
ديگر اين تھييج را نبايد داشته 

عدالت يعنى اينکه ھر کس . باشيم
مسئول کارى باشد که خودش 

 . کرده است

 

سوال  :راديو انترناسيونال
ديگرى شده که آيا حمله به 
عوامل جمھورى اسالمى در 
خارج کشور، نقض آزادى بيان 

 آنھا نيست؟ 

 

حمله البته کلمه  :منصور حکمت
حمله ممکن است .  وسيعى است

. مخالف قوانين آن کشور باشد
نميشود کسى را زد و زخمى 
کرد، ممکن است چيزى مخالف 
آزادى بيان نباشد ولى غيرقانونى 
باشد، با سالمت جسمى 
شھروندان آن کشور در تناقض 

ولى اعتراض از پھلو، .  باشد
اعتراض پائين به پائين، 
اعتراض شھروند به شھروند، 
اعتراض بخش خصوصى به 
بخش خصوصى، نقض آزادى 

اگر يک نفر بيايد دم .  بيان نيست
خانه ما چھارپايه بگذارد و 
شروع کند اھانت کردن که براى 
مثال زن عقلش کمتر است، 
سياھھا کثيف اند، ايرانيھا فالن 
جورند و يک سرى حرفھاى 
تبعيض آميز و تحريک آميز 
بزند، من ممکن است يک شيپور 

 ...درباره آزادى بيان

عشق ورزى، به جرم اينکه به 
صاحب جنسى شان پشت کرده اند 

در آن مملکت قبر .  سنگسار ميکنند
خيلى از آدمھا معلوم نيست کجاست، 
خيليھا نميدانند عزيزترين کسانشان 

که "  اکثريت"اين .  کجا دفن شده اند
يک دوره با رژيم ھمکارى کرده، و 
اين رژيم بوده که آنھا را نخواسته و 
بيرون کرده، حاال باز يک در باغ 
سبزى ديده، چنين سازمانى، 
قطعنامه صادر کرده و روشن ترين 
قربانيان خشونت را، از خشونت 
عليه رژيم در خارج کشور برحذر 

. من فکر ميکنم ميخندند!  کرده است
فقط به اين خاطر که ما به .  ميخندند

زبان مھجور فارسى حرف ميزنيم و 
ادبياتمان با خط مھجور فارسى 
نوشته ميشود و دنيا از آن تاثير 
نميپذيرد و خبر ندارد، ميتوانيم در 
. اين دنياى ماليخوليائى زندگى کنيم

اين .  وگرنه ھمه به اين ميخندند
مردمند که تحت خشونت جمھورى 
اسالمى اند، اين اپوزيسيون است که 
زير خشونت جمھورى اسالمى 

بھترين رفقاى ما را زده اند، .  است
رھبران کارگرى آن مملکت را 
کشتار کرده اند، بھترين کسان 
جنبش دانشجوئى را کشتار کرده 
اند، عزيزترين فعالين آزاديخواه 
دوران شاه را اينھا از روى ليست 
. شاه و حتى وسيعتر از آن زده اند

بياييد کاله خودتان را قاضى کنيد، 
زشت نيست يک سازمان سياسى 
اطالعيه بدھد و حزب کمونيست 
کارگرى را از خشونت عليه 
جمھورى اسالمى برحذر بدارد؟ من 
اين ماليخوليا را درک نميکنم، نه، 

يعنى .  به يک معنى درک ميکنم
ميتوانم به اعداد خيلى کوچک و به 
حقارتھاى خيلى زياد فکر کنم ولى 
نميتوانم درک کنم چطور يک آدم 
واقعى به اين درجه و به آن ابعاد 

 . کوچک تنزل ميکند

 

سوالم از آقاى ...    :شنونده ديگر
منصور حکمت اينست که در يک 
حکومت آينده کارگرى آيا افرادى 
مثل فرخ نگھدار بايد محاکمه بشوند 

 يانه؟ يعنى تمام باند اکثريت؟ 

 

٧٢شماره   
بر دارم و چنان با صداى بلند بزنم 

من .  که کسى حرف او را نشنود
آزادى بيان طرف را نقض نکرده 
ام، ممانعت کرده ام از زدن آن 
حرفھاى مشخص در آن معبر 
. معين در آن روز و ساعت معين

اين آزادى .  اين کار حق من است
بيان من است، به معنى 

expressionنه به معنى گفتار ، .
آزادى نمايش دادن احساس و 
عواطفم به جامعه است و اگر اين 
باعث بشود که او نتواند حرفش را 

آزادى بيان .  بزند، فبھا از نظر من
مصونيت در مقابل تعرض 

اين تمام بحث حقوقى .  باالست
آزادى بيان .  آزادى بيان است

فرمول ديگرى براى سعه صدر و 
و "  حاال بگذار حرفش را بزند"
" نظر ھر کسى محترم است"

آزادى بيان بحثى حقوقى .  نيست
است درباره مصون بودن شھروند 
از تعرض مقامات، نھادھا و 
کانونھاى سياسى که قدرت را در 
دست دارند يا ميتوانند از کانال 
قوانين در زندگى آدمھا تاثير 

مصون بودن در مقابل .  بگذارند
اگر دولت مربوطه .  تعدى آنھاست

بيايد دست اين شخص را بگيرد و 
ببرد ممکن است آزادى بيانش را 
نقض کرده و دادگاه به نفع او راى 

ولى اگر من شيپور بزنم، داد .  بدھد
بزنم و جمعيت را بسيج کنم ھو 
اش کنند، عين آزادى بيانم را ابراز 

آزادى بيان او .  کرده ام نه برعکس
وقتى که اجازه اش را از پليس 

 . گرفته تضمين شده است

 

سوال مشابھى  :راديو انترناسيونال
از آقاى مصطفى مدنى شد بطور 
مشخص در مورد مھاجرانى، 
ايشان اعتقاد داشتند ھرگونه 
آکسيون عليه گرايشى که در ايران 
دارد حال با زور، عقب نشينى، 
تمکين يا ھرچيز، به درجه اى از 
مطالبات و آزاديھاى مردم گردن 
ميگذارد از نظر ايشان نادرست 

اما سوال آخرم از شما، آيا .  است
حزب کمونيست کارگرى، اين 
گونه آکسيونھا، نظير آکسيون 
آلمان عليه سروش يا استکھلم عليه 
مھاجرانى را ادامه خواھد داد و 

 چگونه؟ 

 

اجازه بدھيد راجع  :منصور حکمت
به صحبت آقاى 

١۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۶صفحه     

مدنى چيزى بگويم؛ من اگر جاى 
مھاجرانى يا خاتمى باشم حتما 
تشکر ميکنم از ايشان، حتما، 
چون چه دفاعى از اين بھتر که 
يکى بيايد بگويد تعرض به اينھا 

اگر مھاجرانى ادب .  درست نيست
داشته باشد بايد بگويد خيلى 

 . متشکرم آقاى مدنى

 

در مورد اينکه پرسيديد آيا 
اينگونه آکسيونھاى حزب 
کمونيست گسترش پيدا ميکند، 
يک عده فکر ميکنند در مقابل 
حرکتھاى سياسى و اعتراضى ما 
بعنوان عناصر آزاديخواه آن 
جامعه عليه رژيم ارتجاعى 
ايران، با به اصطالح طومار 
جمع کردن و اطالعيه صادر 
کردن، مثال فضاى خارج کشور 
فضائى ميشود که ما برويم در 
پناھگاه بنشينيم و جمھورى 
اسالمى بتواند در خارج جلساتش 

ما از اين طومار جمع .  را بگذارد
کردنھا راستش استقبال ھم 

من اين را دارم ميگويم .  ميکنيم
براى اينکه تعجب نکنند که 

، ما بر "فشارھا"عليرغم اين 
. خودمان فشارى حس نميکنيم

بخاطر اينکه مردم ايران دارند 
آن کسى که در ايران .  نگاه ميکنند

دارد عين ھمين کار را که ما 
ميکنيم ميکند، يعنى رژيم را زير 
فشار ميگذارد، متحدش را در ما 
پيدا ميکند و ميگويد زنده باد 
حزب کمونيست کارگرى ايران 
که در خارج عرصه را به اينھا 

اگر در اين فاصله ايده .  تنگ کرده
ھاى کج و کوله کسى، ايده ھاى 
به اصطالح خود راضى کن کسى 
راجع به آزادى بيان که ھيچ 
ربطى به مقوله آزادى بيان ندارد 
جريحه دار ميشود، مشکل از 

ميتواند .  تلقيات فلسفى طرف است
به آزادى بيان از يک دريچه 
واقعى تر و سياسى تر و واقعا 
انسانى تر نگاه کند، نه از زاويه 
تاکتيکى که چيزى به نفع خاتمى 

ما در خارج اگر .  تمام ميشود يا نه
ما يک (بتوانيم بطرق سياسى 

سازمان خشن نيستيم، ما يک 
سازمان سياسى ھستيم، تظاھرات 

ندارد، ما قرارھاى فعلى 
سازمانمان بر اين نيست که 
مزاحم اکثريت در تشکيل جلسه 

ولى اين معنى اش .  اش بشويم
اين نيست که نمى رويم در 
سالن، دست بلند نميکنيم، 

ھمه اين .  حرفمان را نميزنيم
ولى ميتوانند .  کارھا را ميکنيم

مطمئن باشند که حزب کمونيست 
کارگرى قصد جلوگيرى از 
برگزارى جلسات سازمانھاى 

به ھيچ .  اپوزيسيون را ندارد
 . وجه

 

منصور  :راديو انترناسيونال
حکمت متشکر از تماستان، اگر 

 . نکته پايانى اى داريد بفرمائيد

 

فقط ميخواھم از  :منصور حکمت
ھمه دوستانى که بحال اوضاع 
ايران و از يک موضع واقعا 
آزاديخواھانه دل ميسوزانند، 
خواھش کنم و بخواھم که به 
حزب کمونيست کارگرى 

اين اوضاع اخير دارد .  بپيوندند
بعد .  نشان ميدھد کى کجا ايستاده

، "دوران"از ھمه بحثھا راجع به 
شوروى و چين، عصر نوين و 

 ...درباره آزادى بيان

ميکنيم، آکسيون ميکنيم، پيکت 
از اين طرق )  ميکنيم، شعار ميدھيم

مشخص اگر ما بتوانيم مانع بشويم 
که يک عامل جمھورى اسالمى در 
خارج جلسه اش را تا آخر برگزار 
کند، ما به اين مى باليم و به اين کار 

 . ادامه ميدھيم

 

چيزى که بنظر من خيلى گوياست 
اين است که خود طرفداران خاتمى 
در اپوزيسيون ھيچ فرقى بين 
. خودشان و اين جناح قائل نيستند

مثال اگر ما برويم به آقاى مھاجرانى 
آقاى معروفى اين را به !  بگوئيم ھو

خودش ميگيرد و ميگويد سرکوب 
يا براى مثال اگر ما به سروش .  شدم

اعتراض کنيم، يک نفر در سازمان 
. باصطالح چپى ناراحت ميشود

يعنى حاضر نيستند بين خودشان و 
سروش، بين خودشان و مھاجرانى 

اين ديگر مشکل من .  فرق بگذارند
ما عليه سروش تظاھرات .  نيست

کرديم نه عليه ھمفکران سروش در 
ھنوز کارى به اينھا .  اپوزبسيون
حتى اگر ميکرديم حق .  نداشته ايم

خط سياسى ما .  داشتيم، ولى نکرديم
اين نيست که از فعاليت مخالفين 
رژيم ممانعت کنيم، حتى اگر اين 
مخالفين رژيم شعارشان اين باشد که 

ما سياست .  بايد با رژيم ساخت
پيکت کردن و ممانعت از تشکيل 

آن بخشى که .  جلسات اينھا را نداريم
درست سوژه فعاليت و باصطالح 
پيکت کردن و ممانعت کردن 

چه .  ماست، خود رژيمى ھا ھستند
رژيمى اآلن، چه رژيمى اى که تازه 

ما با .  بازنشسته و منتظر خدمت شده
دوربين روابط داخل جناحھا را 
دنبال نميکنيم که درست از ھمان 
لحظه که يک نفر مغضوب واقع 
شد، در آغوشش بگيريم و بگوئيم به 

به من چه که .  اردوى انقالب پيوسته
آقاى سروش چند وقت است به 
اپوزيسيون داخل کشورى رژيم و 
طرفدار يک جور حکومت ديگر 

اين مشکل آقاى .  اسالم تبديل شده
. سروش است با دوستان قديمى اش

اينھا با ھم اين حکومت را سر کار 
ولى اگر فرض کنيد .  آورده اند

اکثريت برود جائى جلسه بگذارد، با 
اينکه موضعش با سروش فرقى 

٧٢شماره   
نظم نوين جھانى، شيوه ھاى توليد، 

مدرنيسم و مدرنيسم و   -پست
ھرچى، باالخره االن دارد روشن 
ميشود چه کسانى عليه اسالم 
ارتجاعى عصر ما ايستاده اند، چه 
کسانى جلوى ناسيوناليسم ارتجاعى 
عصر ما ايستاده اند و باالخره چه 
کسانى جلوى رژيم اسالمى 

جاى .  ارتجاعى کنونى ايستاده اند
ھمه کسانى که دوست دارند در 
يک جامعه آزاد زندگى کنند و اين 
را حق بشر ميدانند، در حزب 

اسم ما حزب کمونيست .  ماست
کارگرى است ولى درش بروى 
ھمه کسانى که ميخواھند در صف 
اين حزب براى اين اھداف مبارزه 
کنند باز است و ھر کسى که به 
اين حزب بپيوندد از ھمان روز 
اول انگار سى سال است عضو 
اين حزب بوده، ھمه حقوق دخالت 
. در سرنوشت اين حزب را دارد

فراخوانم به ھر کسى که اين 
روزھا مى بينم و يا حاضر است 
پنج دقيقه گوشش را به من قرض 
بدھد اين است که بپيونديد به حزب 

 . ما
 

  ٧به نقل از نشريه ايسکرا شماره 

  ١٩٩٨ژوئن  ١٢ - ١٣٧٧خرداد  ٢٢

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 

 منصور حکمت و کنترل کارگرى
 

 !قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست
 

ارگرى رل ک ت ن اره ک  ،نوار سمينار منصور حکمت در ب
ارگرى  ،  ١٩٨۵آوريل  در سايت حزب اتحاد کمونيسم ک

ه .  و سايت منصور حکمت موجود است وار را ب ن ن اي
ل  اف ح شرو و م ي ران پ ارگ دست ک د و ب دقت گوش کني

 . کارگرى برسانيد
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با محبت جواب .  سالمش ميکنم
از او ميخواھم .  سالمم را ميدھد

چند دقيقه از وقتش را به من بدھد 
مگر :  که با لبخندی تلخ ميگويد

شماھا بياييد و با کارگری مثل من 
حرف بزنيد و پای درد دلھايم 

از صبح .  ھفتاد سال دارم.  بنشينيد
کله سحر که بيدار ميشوم بايستی 
پياده راه بروم تا غروب که آفتاب 

 .نيز خسته ميشود و ميرود

 

از او ميپرسم که کارش چيست؟ 
که منتظر پايان سئوالم نمی ماند و 

يک عمر توی شھرداری :  ميگويد
خراب شده کار ميکردم و حاال ھم 
. آخر عمری بايستی باغبانی کنم

آخر مگر اين روا است که من 
ساله با اين پا درد تا غروب  70

ھمينطوری راه بروم؟ اون ھم 
 ھزار تومان؟ 205برای ماھی 

 

با حرارت حرف .  نگاھش ميکنم
دلم نمی خواھد حرفش را .  ميزند

کارگر باغبان پارک .  قطع کنم
  2پارک چيتگر به .  چيتگر است

فاز تقسيم ميشود و او کارگر 
با اين وصف .  است 2باغبان فاز 

از او ميپرسم چرا در اين سن و 
سال باز ھم کار ميکند و چه 

 اجباری دارد؟

 

چرا مجبور نيستم؟ از شھرداری 
ھزار تومان  250ماھی 

 250با .  بازنشستگی ميگيرم
نفر نان خور  7ھزار تومان و 

 .چطور سر کنم؟ پس مجبورم

 

 205ميگويم شما گفتی ماھانه 
 ...ھزار تومان دستمزد ميگيری

اين ماه :  معترض جواب ميدھد
. ماه پيش را ميدھند 3دستمزد 

ماه طلب کار  2يعنی ما ھميشه 
 .ھستيم

  

مثل اين که ميداند که چه پرسشی 
اين فاز که فاز :  خود ميگويد.  دارم

بايستی  ،پارک چيتگر است 2

علی آقا ماھانه چقدر دستمزد 
 ميگيری؟

ھزار تومان  250ميگويد 
از دستمزدش .  دستمزد ميگيرد

ھزارتوان کرايه يک اتاق را  50
ھزار تومان نيز  30.  ميپردازد

ھزينه رفت و آمد ھر روزش 
اون ھم اگر از مترو .  است

 170علی ميگويد با .  استفاده کند
ھزار تومان يک ماه را بايد سر 
. کند اون ھم اگر اتفاقی نيافتد

بايستی خود و زن و فرزندش 
چشمانشان را به روی بسياری 

 .از خواست ھای زندگی ببندند

 

در جواب سئوالم که ميپرسم قبال 
چه کار ميکرده و چقدر سابقه 

قبال کارگر :  کار دارد ميگويد
دستانم حساسيت .  نانوايی بودم

تا آرنج ھايم .  پيدا کرده بود
مجبور شدم .  خارش ميگرفت

!بايد ريشه اينھا را کند  
 پدرام نو انديش

 70نفر کارگر داشته باشد ولی  200
نفر ھستيم که کارھای اين فاز را 

 70شيری ميخواھد با .  انجام ميدھيم
نفرکارگر را  200نفر کارگر کار 

 130يعنی ما بايد کار .  انجام دھيم
نغر ديگر را که وجود ندارند ولی 
اون بی شرف پولش را به جيب 

 .ميزند را انجام دھيم

 

 از شيری ميپرسم که کيست؟

. پيمانکار اينجا است ،شيری نامرد
او مدير شرکتی است به نام اقبال که 

 . پيمانکار اينجا است

 

از زندگيش ميپرسم که آيا راضی 
 ھست يا نه؟

: با لبخندی تلخ جوابم را ميدھد
. راضى ھستم؟ چه سئوالى است

ولی حاال که ميخواھی بدانی برايت 
سال عمرم  70بگويم که من از اين 

ھيچ راضی نيستم چرا که ھمه آن 
ھمه آن سالھا .  درد و رنج بوده است

. کار و زحمت بی نتيجه بوده است
که ھمه اش )  شاه(زمان اون مردک 

توھين و بی حرمتی  ،بی حقوقی
و اين زمان ھم حق کشی و ستم .  بود

 .که خودت شاھدش ھستی

 

از او ميپرسم به نظرش چه کاری 
بايد کرد که جوابم را با يک جمله 

 :ميدھد و دنبال کارش ميرود

شايد آن .  بايد ريشه اين ھا را کند
موقع روی آسايش و آرامش را 

 .ببينيم

 

مشغول نوشتن ھستم که از دور 
سالم ميکند .  جوانی به طرفم می آيد
اسمش را می .  و در کنارم می ايستد

پرسم که با لکنت زبان جواب 
علی قربان زاده اھل قوچان :  ميدھد

او نيز .  و ساکن سرآسياب مالرد
کارگر مشغول کار در  70يکی از 

ھر روز .  پارک چيتگر است 2فاز 
ميبايست از سر آسياب مالرد کرج  

 .تا پارک چيتگر را بيايد

 

٧٢شماره   

از .  کارم را رھا کنم و بيايم اينجا
با .  شب اينجا ھستم 7صبح تا  7

نظافت :  کمی خجالت ادامه ميدھد
 .سرويس بھداشتی را انجام ميدھم

  

 علی آقا از زندگيت راضی ھستی؟

و !  چقدر ھم:  خند ه کنان ميگويد
خدايا مرديم از :  آنگاه ميگويد

 ! خوشی

علی آقا اجازه ميدھی يک عکس 
ازت بگيرم؟ عقب عقب ميرود و 

 .*  آماده برای عکس ميشود

نفر از پرستاران و پرسنل اداری بيمارستانھای کرمانشاه  6000حدود 
 1387مبالغ اضافه کاری انجام شده مربوط به  مرداد و شھريور ماه 

بنا به گفته يکی از مسئولين .  خود را تاکنون در يافت نکرده اند
ماھه اين پرستاران  2طلب  ،حسابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مبلغی حدود يک ميليارد و ھشتصد ميليون تومان است که تاکنون 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به بھانه ھای مختلف از جمله بھانه 

 .کسری بودجه از پرداخت آن طفره رفته است
 

انجام کار بطور نقدی و پرداخت دستمزد از جانب حکومت اوباش 
اين در شرايطی است !  اسالمی سرمايه داران با نسيه کاری و جر زنی

که پرستاران زحمتکش بخاطر فشارھای روز افزون زندگی و نيازھای 
ناچار  ،ضروری اقتصادی خانواده ھايشان برای گذران روزمره زندگی

کاری که آرام آرام روان و .  به تن دادن به انجام کار اضافه ھستند
در ماه گذشته بر اثر اعتراضات .  جسمشان را فرسوده و تباه ميکند

مکرر پرستاران و بحرانی که بر اثر اين اعتراضات دامن دانشگاه علوم 
حکومت اسالمی در ھراس از  ،پزشکی کرمانشاه را گرفته بود

اعتراض و خشم پرستاران در يک اقدام نا گھانی و شتابزده اقدام به بر 
کناری ايزدی رئيس دانشگاه علوم پزشکی و بکار گماری يکی ديگر از 

ماھه پرستاران  4مھره ھای سوخته به نام نوری زاد نمود و فورا طلب 
 . مرحله پرداخت نمودند 2را طی 

 

 4اگر طلبھای :  يکی از پرستاران بيمارستان فارابی کرمانشاه ميگفت
اينھا .  ماه ما و حتی حق مسکن ھای معوقمان را دادند از ترسشان بود

نوری زاد و ايزدی ھر دو مھره .  ذاتشان دزدی و مفتخوری است
ما برای نقد .  حکومت اند و حکومت اسالمی دشمن جان و زندگی ما
کليد کار در .  کردن طلبھايمان راھی جز اعتراض و اعتصاب نداريم

الزم به ياد آوريست بر اثر تحميل  فقر و فالکت و !  دست خود ماست
فشارھای روز افزون اقتصادی و ھمچنين کار سنگين و فرساينده و عدم 
پرداخت دستمزدھا از جانب حکومت اسالمی سر مايه داران جو در 

 .*ميان پرستاران ناراضی بيمارستانھای کرمانشاه ملتھب می باشد

 !باز ھم دستمزدھای پرداخت نشده پرستاران کرمانشاه،
 ليال احمدى
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با شروع قرن بيست و يکم 
شاھديم که ھمچنان ارتباطات 
بيشتر و نزديکتر جامعه بشری و 
رشد تکنولوژى به کاھش فقر و 
. اختالف طبقاتی منجر نشده است

امنيت زندگی را افزايش نداده و 
فاصله طبقاتی را کمتر نکرده 

بلکه در بسياری از زمينه .  است
فقر و  ،محروميت ،ھا بيکاری

فاصله طبقاتی را افزايش داده و 
اميد به زندگی را در ميان 
بسياری از جوامع کاھش داده 

اين وضعيتی است که .  است
بسياری از سخنگوھای نظام 
سرمايه در ايران گناه را بر گردن 

می اندازند که "  ضعف مديريت"
بدون شک اين ضعف وجود دارد 
اما اين دليل تراشی برای طبيعی 
نشان دادن نظام سرمايه و نجات 
. سرمايه از تيغ انتقاد است

بسياری از اين برنامه ريزان و 
) از نوع دوخردادی(مديران فعلی 

نسخه ھای صندوق بين المللی 
بانک جھانی و سازمان  ،پول

تجارت جھانی را تنھا راه حل 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

در ھمين .  کشور ايران می دانند
راستا بود که مسئوالن رژيم 
اسالمی در زمان دوخرداد به 
سازمان تجارت جھانی 
درخواستی دادند و چون از تبعات 
داخلی و حمله جناح راست نگران 
بودند به صورت محرمانه اين 

 .درخواست فرستاده شد

 

به دنبال اين درخواست و با ھدف 
نزديک شدن ايران به بازار 
جھانی سياست ھای ديگری نيز 

دعوت از :  در پيش گرفته شد
سرمايه گذاران خارجی و تغيير 
قوانين برای جذب اين سرمايه 
سرلوحه کار ضابطين اقتصادی 

قبل از آن نيز .  رژيم قرار گرفت
در دوره به اصطالح سازندگی 
پس از جنگ زمينه ھای اين 
مسئله به صورت حذف 

يکسان سازی نرخ  ،سوبسيدھا
 ،اصالح قوانين گمرکی ،ارز

خصوصی سازی و تعديل نيروی 
اين .  کار به اجرا در آمده بود

برنامه ھا که پيشنھاد مشخص 

که برنامه اصالح اقتصادی 
ايران را در چارچوب قانون پنج 

 .ساله سوم  ادامه دھند

اجرای يکسان سازی نرخ   -٢
 .ارز را با شدت ادامه دھند

صندوق واکنش مطلوب   -٣
سرمايه گذاران خارجی را در 
خريد اوراق قرضه يورو 
مشاھده کرد و به ھمين خاطر 
ايران را در مسير اصالح 
اقتصادی و ورود به يک 
پارچگی اقتصاد و بازارھای 
 .مالی جھانی در نظر می گيرند

صندوق مشاھده کرد که   -۴
نگھداری ثبات اقتصادی کالن 
برای موفقيت اصالحات 

 .اقتصادی ضروری است

 

جالب است که در اين توصيه 
ثبات اقتصادی کالن را برای 
موفقيت اصالحات اقتصادی 
ضروری می داند و در حقيقت 
به نوعی نھادھای اقتصادی نظير 
بنياد مستصعفان و آستان قدس 
رضوی و نھاد ھای کالن ديگر 
را که راھبرد اقتصادی کالن را 
در دست دارند مورد تاييد قرار 

از اين به بعد موج .  می دھد
جديدی از سرمايه ھای خارجی 

طرح .  به ايران سرازير می شود
ھای قديمی سدھا و آب رسانی 
ھمانند سد کارون و غيره تکميل 

ژاپن يک وام سه .  می شود
ميليارد دالری برای ايران 

طرح ھای .  تصويب می کند
پارس جنوبی يکی پس از 
ديگری به شرکت ھای بزرگ 

 .نفتی واگذار می شود

 

 ،عالوه بر سرمايه ھای توتال
 ،ھيوزينگر ،شل ،انی ،ريسپول

ھالی برتون و حدود سی شرکت 
خارجی در صنايع نفت و گاز  و 
ده ھا سرمايه گذاری مشترک 

 ،ايرانسل ،  90ديگر نظير ال 
به صورت مستقيم به ...  تاو و 

سرمايه گذاری مبادرت می کنند 
و شرکت ھای زيادی مانند ال 

نيز در طرح ...  فيليپس و  ،جی
ھای مختلف شرکت می کنند که 
حاصل اين سرازير شدن سرمايه 
. جھانی به بازار ايران است

مسئوالن جمھوری اسالمی از 
باز بودن مرزھای ايران برای 

 ايران و بازار جھانی
 

 على طاھرى

صندوق بين المللی و بانک جھانی 
بود برای ايجاد زمينه ھای سرمايه 

  .گذاری ضروری اعالم شده بود

 

 1376جمھوری اسالمی از سال 
شکل جديد سرمايه گذاری را به 

ھر .  شکل بيع متقابل به کار گرفت
چند در اين زمينه قبال قرارداد توتال 
و چند قرارداد ديگر به اين شيوه 

اما به کارگيری اين .  اجرا شده بود
شکل جديد در ابعاد مختلف و ساير 
زمينه ھای صنعتی از قبيل برق 

باعث شد که سرمايه ھای ...  و 
نسبتا بيشتری به ايران سرازير 

بيش  82به طور کلی تا سال .  شود
ميليارد دالر سرمايه را  13از 

ھمراه با جذب فن آوری خارجی 
  .جذب می کند

 

دور جديد ورود سرمايه جھانی به 
زيرا دور اول که .  ايران آغار شد

پس از سال ھای جنگ ايران و 
با بوجود آمدن  ،عراق آغاز شده بود

اشکاالتی در روابط ايران و غرب 
در تالش اول .  فروکش کرد

جمھوری اسالمی برای پيوستن به 
بازار جھانی طرح ھای زيادی در 
صنعت نفت و گاز و ھمچنين سد 
سازی و توسعه خودروسازی آغاز 

اما به علت ناتمام ماندن .  شده بود
بسياری از اين طرح ھا در اواخر 
دوره به اصطالح سازندگی ايران 
را کشور طرح ھای نيمه تمام می 

دور دوم که در زمان به .  گفتند
اصطالح  اصالحات آغاز شد با 
تالش برای اتمام طرح ھای نيمه 
تمام و حرکت جدی برای پيوستن 
ايران به سازمان تجارت جھانی و 
پيشبرد توصيه ھای بانک جھانی و 
صندوق بين المللی پول صورت 

اين موج ھنگامی شدت .  گرفت
 10بيشتری می گرفت که در تاريخ 

ل .صندوق بين المللی پ 81مھر 
گزارش داد که توصيه ھايی را به 
ايران ارائه داده و از روند اجرای 
اين توصيه ھا در سال گذشته ابراز 

در اين گزارش .  رضايت شده بود
 :آمده است

به مقامات ايران توصيه می شود   -١

٧٢شماره   
سرمايه گذاری خبر می دادند و 
تمام تالش بر آن بود که ھر نوع 
مانعی را از جلوی اين سرمايه 

 .گذاری ھا بردارند

 

در اين زمينه رييس اتاق بازرگانی 
سرمايه گذاران خارجی می :  گفت

توانند با ھر زمينه ای در ايران 
فعاليت کرده و از تضمين سود و 
سرمايه خود از طرف دولت 

اين سرمايه گذاری .  مطمئن باشند
. ھا به ھيچ وجه در مخاطره نيست

 ،ھزينه ھای پايين توليد:  او گفت
با  ،کارگر و جمعيت مصرف کننده

اصالحات صورت گرفته برای 
کاھش تعرفه ھا و رفع موانع 

اقداماتی است که از  ،بازرگانی
سوی ايران برای ورود به سازمان 
تجارت جھانی صورت گرفته 

در ھمين زمان که اين  .است
بانک  ،اظھارات بيان می شود

جھانی برای نشان دادن حسن نيت 
ميليون دالری به  630يک وام 

ايران می پردازد تا شرکت ھای 
چند مليتی را برای سرمايه گذاری 
از آينده سرمايه در ايران مطمئن 

 .سازد

 

 نفت

مدير عامل شرکت نفت و گاز 
پارس اعالم می کند که سرمايه 
گذاری در صنايع نفت و گاز طی 
برنامه چھارم گسترش خواھد 

او ضمن اعالم اين مسئله  .  يافت
پارس جنوبی کال به  11که فاز 

: توتال واگذار شده است ميگويد
حجم سرمايه پيش بينی شده 
صنعت نفت در برنامه چھارم 

ميليارد دالر است که  80توسعه 
ميليارد دالر از  23از اين ميزان 

 57منابع داخلی و بقيه يعنی 
ميليارد دالر از سرمايه گذاری 

در اين  .خارجی خواھد بود
سرمايه گذاری ھای جديد تالش بر 
آن است که رضايت سرمايه 
گذاران به ھر ترتيب جلب شود و 
امتيازات فراوانی به آنان داده شود 
تا عليرغم وجود مسائل سياسی در 
رابطه جمھوری اسالمی و غرب 
اين سرمايه گذاری ھا ادامه يافته و 
سرمايه گذاران از اينده سرمايه 

 .خود مطمئن شوند

 

١٩صفحه در ھمين راستا   
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وزير نفت اعالم می کند که 
قراردادھای ما بيشتر به صورت 
دراز مدت است و کمتر به 

و اين .  صورت تک محموله ايست
مسئله بيانگر انحصار فروش نفت 
و گاز به شرکت ھای بزرگ با 
. قراردادھای دراز مدت است

زيرا در قراردادھای تک محموله 
ای قيمت نفت به روز محاسبه شد 
و گرانی قيمت نفت به سود 
. شرکت صادر کننده خواھد بود

در صورتی که در قراردادھای 
دراز مدت که ھمراه شرکت ھای 
بزرگ آنھا را در شرايط رکود 

قيمت نفت به  ،بازار منعقد ميکنند
کمترين بھا محاسبه شده و سود 
اصلی آن نصيب شرکت ھای 

سود شرکت ھای .  بزرگ می شود
نفتی به خصوص در صنايع نفت 
و گاز ايران در شرايط تحريم آن 
چنان زياد بود که سرمايه گذاران 
آمريکايی عليرغم تحريم سرمايه 
ھای خود را از طريق شرکت 
ھای ديگری که در ايران سرمايه 
گذاری می کردند به ايران منتقل 

 ،سھام شرکت ھای شل.  کردند
رسپول و توتال و بسيای از 
شرکت ھای انرژی توسط شرکت 
ھای سرمايه گذاری امريکايی 

بر طبق .  خريداری شده است
 8گزارش نيويورک تايمز 

ميليارد  7.3صندوق مالی امريکا 
ميليارد دالر  570دالر سھام و 

دارايی در شرکت ھای انرژی که 
در ايران فعاليت می کنند سرمايه 

 .گذاری کرده اند

 

آنچه مسلم است در جحم عظيم 
سرمايه گذاری ھا در صنايع نفت 
و گاز ايران تمام سرمايه ھای بين 
المللی مشارکت دارند و اينکه 
بسياری موارد تبليغ ميشود که 
اروپايی ھا علی رغم مخالفت 
امريکا ريسک سرمايه گذاری در 
ايران را می پذيرند چندان حقيقت 

زيرا در اين سرمايه .  ندارد
. گذاری ھا ھمگان مشارکت دارند

در نتيجه ادغام ايران در بازار 
جھانی اقتصاد سرمايه ھيچ گاه 

ھر چند روند .  متوقف نشده است
اين ادغام در سال ھای جنگ 

خبر از انعقاد قرارداد دوميليارد 
دالری در جھت مونتاژ يک 
خودرو جديد در ايران دادند که 
با ھمکاری شرکت رنو فرانسه و 
شرکت توسعه صنعت اتوموبيل 

مرکب از شرکت ھا (ايران 
 250ساالنه )  ايران خودر وسايپا

. ھزار خودرو سواری توليد کنند
اين طرح با افت و خيزھايی 
بالخره به تصويب رسيد و با 
تغييراتی در امتيازات طرفين به 

بر طبق .  کار خود ادامه داد
قرارداد نھايی فرانسوی ھا 
پذيرفتند که شرايط ايران برای 

درصدی خودرو  20صادرات 
در اين .  را به اجرا درآورند

زمينه يکی از مسئولين ايران 
خودرو گفت علت عقد چنين 
قراردادھايی وابستگی فنی ما به 

اين .  شرکت ھای خارجی است
مسئله در زمينه خودروھايی که 
در ايران ساخته می شود نيز 

توليد پرايد و پژو و .  صادق است
کليه اتوموبيل ھايی که مارک 
داخل را دارند و ظاھرا ايرانی 
ھستند ھر يک به نوعی وابسته 
به دانش فنی شرکت ھای 
خارجی ھستند و در حقيقت می 
توان گفت ما دانش فنی ساخت 
خودرو را ھنوز بدست نياورده 

بلکه داشن فنی ساخت .  ايم
خورويی مثل پيکان را ھم از 

زيرا نتوانسته ايم .  دست داده ايم
يکی ديگر از .  ان را ارتقا دھيم

مديران ايران خودرو چنين می 
پژو برای استفاده از :  گويد

چراغ سبز نشان  206پالتفرم 
ولی با تغيير مديريت .  داده بود

در ايران خودرو اوضاع تغيير 
اول قرار بود پژو طرح را .  کرد

به ما بدھد اما بعد احساس خطر 
کرد تصميم گرفت خودش پژو 

 . صندوق دار به ايران بدھد 206

 

خودرو سازی پس از نفت يکی 
از بزرگترين صنايع کشور است 
که به صورت کامل در چرخه 
توليد سرمايه ھای بين المللی 
قرارگرفته است و در اين زمينه 
نه تنھا خودروسازان با سرمايه 
ھای بين المللی ادغام شده اند 
بلکه قطعه سازان نيز مجبور به 
دريافت حق امتياز از شرکت 
ھای خارجی ھستند تا بتوانند 
قطعات خود را به خودروسازان 

شرکت ھای بزرگ .  بفروشند

 ...ايران و بازار جھانی

مقداری کند شده بود اما شتاب آن در 
سال ھای بعد اين کندی را جبران 
کرده و در سال ھای اخير شتاب 

بخشی از ادغام .  بيشتری يافته است
اين سرمايه در سال ھای اخير به 

 :شرح زير است

 

 مخابرات

در صنايع مخابراتی شرکت ايران 
با سرمايه )  ترک سل سابق(سل 

گذاری مشترک بنياد مستصعفان و 
درصد  51وزارت دفاع به ميزان 
درصد  49شرکت ھای داخلی و 

شرکت ھای خارجی تاسيس شده 
درصد ليست سھام داران  9.  است

 ،ايران سل شرکت ھای نوکيا
زيمنس و ساير شرکت ھای اروپايی 

در گزارش ديگری .  ديده می شوند
آمده است که سود طرف خارجی 

بدون احتساب (قرارداد به نرخ ثابت 
ميليارد دالر است و  6)  تورم

کشمکش ميان مجلس و دولت گفته 
شد که لغو اين قرارداد موجب 

ميليارد دالری  18ضرر و زيان 
 .خواھد بود

 

ھمچنين در مساله توليد گوشی تلفن 
ھمراه سرمايه گذاری مشترک 
داخلی و خارجی صورت گرفته 

تفاھم  11بر طبق گزارشھا .  است
نامه ميان کنسرسيوم ھای شرکت 

شرکت نيمه ھادی عماد و  ،ھوشمند
موسسه سروش رايانه و شرکت 

دراين قرارداد .  نوکيا امضا شد
شرکت مالزيايی ام موبايل و شرکت 
ھای اروپايی تله کام نيز مشارکت 

برای سھولت در امر توليد .  دارند
 60تعرفه قطعات وارداتی از 

درصد کاھش يافته  10درصد به 
است تا سود سرمايه گذاری تضمين 
شود و بازار در اختيار اين شرکت 

به دنبال اين امر .  ھا قرارگيرد
شرکت ھای زيمنس و نوکيا 
مذاکرات گسترده ای را برای 

 .مونتاژ در ايران انجام دادند

  

 خودروسازی

خبرگزاری ھا  83در ابتدای سال 

٧٢شماره   
ديگری با ھمين روش در اين 
زمينه شروع به سرمايه گذاری در 

و  200توليد بنز .  ايران کردند
مونتاژ ايران  350و بنز ای  280

 . در ايران خودرو آغاز شده است

 

يک مقام  84مھرماه  3در تاريخ 
سيتروئن   -بلند پايه شرکت پژو 

برای بستن قراردادھايی با شرکت 
ھای ايرانی جھت توليد قطعات 
خودرو و صادرات آن به ايران 

اين سفر منجر به بستن .  آمد
قرارداد خريد يک ميليون يورو 
قطعه از قطعه سازان در ايران شد 
و مسئوالن خودروسازی ابراز 
اميدواری کردند که با پيشرفت در 

ميليارد  30اين زمينه از بازار 
يورويی فروش قطعات پژو به 
زودی يک ميليارد يورو نصيب 

مدير .  قطعه سازان در ايران شود
سيتروئن در انتھا چنين   -خريد پژو

شرکت را بررسی  50ما :  گفت
بايد .  قرارداد بستيم 18.  کرديم

کيفيت در سطح جھانی باشد و 
... حمل قطعات اقتصادی باشد و

در حقيقت مقابل تمام در باغ 
سبزی که ازجانب برنامه ريزان 

او به ھمان  ،ايرانی دريافت کرد
منطق خودش متوسل شد که بايد 
سودآوری تضمين شود و کل 
صنعت ايران و برنامه ريزان بايد 
بسيج شوند تا سود آوری شرکت 

 .ھای بزرگ را تامين کنند

 

در حالی که دو بخش مھم اقتصاد 
جھانی  يعنی انرژی و خودرو بر 

ايران  ،اقتصاد جھانی مسلط ھستند
نيز در اين دو بخش به صورت 
کامل  به مدار سرمايه جھانی 
کشيده شده است و با افت و خيز ھا 
و مقاومت ھا و پس رفت در 
انتھای دو دھه از فعاليت اقتصادی 
شاھد ھماھنگی دو بخش عمده 
اقتصاد ايران با اقتصاد جھانی 

توليد خودروھای ديگری .  ھستيم
به موازات اين مساله در بخش 
ھای ديگر گردش اقتصاد کالن از 
جمله بخش سرمايه مالی و گردش 
سھام در بورس گام ھای اساسی 

 .برداشته شده است

 

 بورس 

سھام بسياری از شرکت ھای 
٢٠صفحه عمومی نظير   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

شرکت پتروشيمی  ،وزارت نيرو
. و بانک ھا در بورس عرضه شد

سازمان بورس برای حفظ منافع 
کارگزاران و حفظ انحصار با ھر 
گونه گسترش درتعداد کارگزاران 
مخالفت می کرد و شرکت ھای 
سرمايه گذار به طرف جذب 
سرمايه ھای کالن و سرمايه ھای 

شرکت .  خارجی روی آوردند
ھای سرمايه گذاری به مشتريانی 
خدمات می دھند که گردش کاری 
باالی ده ميليارد لایر را سرلوحه 
کار خود قرار دھند و از پذيرش 
مشتريان با سرمايه کم خودداری 

(کنند زيرا اين شرکت ھای . 
سرمايه گذاری به اطالعات 
انحصاری دسترسی دارند که آن 
را در خدمت مشتريان خرد قرار 

 ) نمی دھند

 

شرکت ھای سرمايه گذاری در 
سرمايه گذار  17ايران توانسند 
شرکت پذيرفته  14خارجی را در 

سازمان تامين (شده در بورس 
 ،گروه صنعتی ملی ،اجتماعی

سازمان  ،رنا ،گروه صنعتی خاور
سيستم بانکی   ،صنايع ملی ايران

را جذب )  و سازمان پتروشيمی
کنند و سرمايه ھای خود را با 

دبير کل بورس .  آنان ادغام کنند
درحال :  در اين زمينه می گويد

حاضر برای سرمايه گذاری 
خارجی به منظور بنگاه داری 
يعنی مديريت و اداره شرکت ھا 
محدوديتی وجود ندارد و 
متقاضيان خارجی می توانند با 
مراجعه به سازمان سرمايه 
گذاری خارجی پذيرفته شده در 
بورس در وزارت امور اقتصاد و 
دارايی مجوزھای الزم را اخذ و 
برای خريد ھر شرکتی در بورس 

ھمچنين رييس .  بھادار اقدام کنند
سازمان بورس از واگذاری سھام 

وابسته به (سرمايه گذاری ملت 
به يک خريدار )  بانک ملت

 .خارجی خبر می دھد

 

از  84بھمن  5ھمچنين در تاريخ 
سه سرمايه گذار خارجی جھت 
شرکت در بازار بورس تھران 

آنچه مسلم است دولت ھای 
 ،مختلف از اصالح طلب

سازندگی و غيره ھمه در اين 
) رشد سرمايه(سيستم اقتصادی 

ھماھنگ عمل کرده اند و ھر 
يک کار ديگری را تکميل کرده 

مساله جالب توجه آن است .  است
که بسياری از منتقدان طرفدار 
نظام سرمايه داری از آن جھت 
جمھوری اسالمی را مورد انتقاد 
قرار می دھند که در پيوستن به 
بازار جھانی شتاب الزم را 
نداشته اند و طرفداران سياست 
ھای خالص نئوليبرالی خواھان 
سرعت ھرچه بيشتر در اين 

اين حاميان سياست .  زمينه ھستند
ھای جھانی سرمايه اين طور 
اقمامه دليل می کنند که اگر 
سياست ھای اقتصادی شتاب 
بيشتری بگيرد و ايران در 
پيوستن به بازار جھانی توصيه 
ھای بانک جھانی و صندوق 
تجارت جھانی را با شتاب 
بيشتری عملی کند فضای سياسی 
بازتر خواھد شد و آزادی ھای 
سياسی اجتماعی نيز افزايش 

 .خواھد يافت

 

انھا می گويند با پذيرش آزادی 
سرمايه دولت ھای ديکتاتور 
مجبور می شوند آزادی زنان و 
آزادی ھای سياسی اجتماعی را 
بپذيرند و بسياری از آزادی ھای 
مدنی با ورود سرمايه جھانی 

اما اين نکته .  ھمراه خواھد بود
را پنھان می کنند که سرمايه 
خواھان امتياز و سود بيشتر 
است و دموکراسی تنھا شعار نخ 
نما شده برای بدست آوردن 

 ...ايران و بازار جھانی

دعوت بعمل آمد و اين سه سرمايه 
ميليون يورو  240گذار مجوز خريد 

سھام شرکت ھای ايران عضو 
به گفته .  بورس را دريافت کردند

تحليل اين شرکت :  يک مقام بورس
ھا بر آن بوده است که تا پايان نيمه 

شاخص بورس به  84اول سال 
تنزل خواھد کرد و امکان  8400

خريد پر سود و ارزان فراھم خواھد 
در اين زمينه رييس بانک .  شد

اقتصاد نوين و مدير عامل شرکت 
سرمايه گذاری غدير گفتند حضور 
سرمايه گذاری خارجی اعتماد به 

در ھمين .  بورس را باز می گرداند
دوره دولت يک ھيات اقتصادی 
انگليسی را برای خروج بورس 
اوراق بھادار از رکود به ايران 

و به اين ترتيب سومين .  دعوت کرد
بخش اقتصاد کالن ايران در 
بازارجھانی از طريق شرکت ھای 

اين ادغام .  بزرگ ادغام شده است
 .در بخش کالن ھمچنان ادامه دارد

 

از آن جمله می توان دعوت از 
سرمايه گذاری ھای خارجی در 

و )  آب و برق(بخش ھای انرژی 
سرمايه گذاری در اين زمينه و 
واگذاری ساخت نيروگاه ھا و سدھا 
با قراردادھای طوالنی مدت و کوتاه 

زمينه برای اين .  مدت را نام برد
سرمايه گذاری نيز از نظر قانونی 

با تغيير در قوانين .  فراھم شدند
سرمايه گذاری در سال ھای اخير 
امتيازات زيادی به سرمايه ھای 

مجلس بر .  خارجی داده شده است
طبق قوانين سرمايه گذاری خارجی 

"اعالم می کند سرمايه گذاران : 
خارجی می توانند  در نيرو گاه ھای 

راھھا و بھره برداری  ،برقی کشور
از ھفت فرودگاه کشور مشارکت 

ھمچنين به بانک ھای خارجی ...کنند
اجازه داده می شود  دفاتر خود را 
در ايران داير کنند و برای مقدمه 
بانک استاندارد چارتز آلمان دفتر 
خود را در کيش راه اندازی می کند 
و از ساير بانک ھا دعوت می شود 
شعبه ھای خود را داخل ايران داير 

 ".کنند

 

 سياست گذاران اقتصادی رژيم

٧٢شماره   
سلطه بر بازار و منابع کشورھای 

 . ديگر است

  

سھم خواھی در سرمايه گذاری 
 :ھای داخلی و خارجی

در پيوستن جمھوری اسالمی به 
بازار جھانی و روند سرمايه 

يکی از مسائل مھم  ،گذاری ھا
سھم نھادھا و جريان ھای حکومتی 

از مدت ھا پيش .  مختلف است
معلوم بود که ھر جناح بدون 
مخالفت با اصل سرمايه گذاری ھا 
و پيوستن ايران به بازارجھانی با 
قبول شرايط اين بازار تنھا مسئله 
نوع سھم و نوع شريک داخلی يا 

اولين .  خارجی مطرح است
قراردادھايی که در مجلس نھم 
مورد چالش قرارگرفت عبارت 

و قرارداد  90بودند از قرارداد ال 
ايرانسل برای اپراتور تلفن ھمراه 

يا ...  و قرارداد فرودگاه پيام و
مخالفت با اين .  شرکت تاو

قراردادھا و ده قرارداد ديگر جلب 
اين بود که پس از لغو قرارداد 
سپاه خود اين قرارداد را بست و 
در پاسخ سوال که سپاه توان راه 
اندازی تجھيزات فرودگاه را ندارد 
گفته شد که پيدا کردن شريک 
خارجی را به عھده سپاه بايد 

 .گذارد
 

با تمام اين تالشھا و امتيازاتى که 
به سرمايه از جيب طبقه کارگر 

ھنوز سرمايه دارى ايران  ،ميدھند
يک سرمايه دارى بى ثبات و 
. فالکت زده و غير مطمئن است

موانع تبديل شدن سرمايه دارى 
ايران به جزئى انتگره از نظام بين 

 . *المللى در اساس سياسى اند

تمام فالسفه جھان را تفسير 
 کرده اند، 

حال آنکه مسئله برسر 
!تغيير آنست  

 

 کارل مارکس



يک دنياى بھتر                                                                 ٢١صفحه     

حزب حکمتيست، باالخره، پس از 
چندين تالش ناموفق در تغيير 

، به نقطه  شش "آرايش رھبری"
معلوم شد که .  سال پيش بازگشت

پست ليدری برايشان مشکل زا 
آرايش رھبری جمعی .  بوده است

بدون آوردن اسم آن اتخاذ شده 
اما چرا از بردن اين نام .  است

پرھيز می شود؟ برای پيشگيری 
از اينکه، آنھايی که پس از مرگ 
منصور حکمت بی وقفه برای 
حفظ آرايش رھبری جمعی، طرح 
منصور حکمت در حزب 
کمونيست کارگری، تالش کردند 
و نسبت به عواقب آن ھشدار 

ما که گفته : "دادند، به آنھا نگويند
 !"بوديم

 

پست ليدری حذف شد و رھبری 
حزب به دفتر سياسی واگذار شده 

اما کورش مدرسی، به .  است
سياق ھميشگی بايد شکست خود 
را بعنوان رھبری داھيانه خويش 

بايد در ھمان زمان که .  جا بزند
دارد عقب نشينی می کند، خود را 
در مقام واالی رھبری بزرگ و 
. آينده نگر و تيزھوش قرار دھد

بايد خود را با منصور حکمت 
مقايسه کند و نشان دھد که به 
تئوری و تزھای او درافزوده 

کمدی   –اين تراژدی .  داشته است
زندگی سياسی کورش مدرسی، 
حداقل، در شش سال گذشته بوده 

برخورد شخصی به .  است
سياسيون و کاربست آن در تحليل 
سياست ھای شان مذموم شناخته 

اما در مواردی اجتناب .  شده است
از اين برخورد موجب تحليل 
ناقص و ارائه تصويری نادرست 

در .  از شرايط و سياست ھا است
مورد نقش شخصيت در تاريخ 

معموال از .  بسيار گفته شده است
اين مبحث برجسته کردن نقش 
مثبت انسان ھا و رھبران مد نظر 

اما در رابطه با .  بوده است
سرنوشت حزب کمونيست 
کارگری پس از مرگ منصور 
حکمت، در مورد بويژه دو تن 
بايد اين متد را در ابعاد منفی و 

در عمل با يک تير دو نشانه زده 
انشعاب و انشقاقی که   -1.  ميشود

کورش مدرسی و يارانش نقش 
تعيين کننده ای در آن داشتند، به 
حساب منصور حکمت گذاشته 

کورش مدرسی   -2ميشود؛ و 
خود را ھم طراز منصور 

 .حکمت قرار می دھد

 

برای کسانی که از نزديک با 
ايشان فعاليت کرده اند و روش 
ھای ايشان را در فعاليت 
تشکيالتی، در جلسات و در 
زمان ارتکاب اشتباھات از 
نزديک مشاھده کرده اند، اين 
روش شناخته شده و پاخورده 

اين اولين بار نيست که .  است
زمانی که ايشان و نقش شان 
مورد نقد قرار می گيرد، با يک 
جا خالی نه چندان متبحرانه، نقد 

 . را متوجه فرد ديگری می کند

 

اما در صحبت ھای ايشان حقايق 
اگر به . انکار ناپذيری نھفته است

سبک ايشان و حزب حکمتيست 
آشنا باشيد، دريافته ايد که حقايق 
تلخ ھيچگاه صريح و علنی 
مطرح نمی شوند، بايد ميان 

بايد با يک ذره .  خطوط را خواند
بين بزرگ به کشف حقايق در 

در اين .  ميان خطوط پرداخت
: گفته يک حقيقت مھم وجود دارد

در حزب يک "ايشان "  موقعيت"
." نقطه ضعف مھم حزب است

نه از اين رو که گويی رھبری 
اين حزب از نظر تئوری و 
سياسی از کورش مدرسی 
. کوچک تر و بی اطالع تر است

از اين رو که تمام سياست .  خير
ھايی که بر مبنای شان حزب 

ساله مورد  4حکمتيست در اين 
نقد قرار گرفته است، توسط 
. ايشان تبيين و فرموله شده است

عالوه بر ما که ھمواره اين 
سياست ھا را نقد کرده ايم، طی 

سال کادرھای مھمی در  4اين 
نقد اين سياست ھا از رھبری و 
سپس از حزب حکمتيست 

 . استعفاء کرده اند

 

يکی از "  منشور سرنگونی"
جدال برانگيز ترين اين سياست 

چرحش به راست .  ھا بوده است
اين سياست قابل چشم پوشی 

 حذف ليدر، متعارف شدن رژيم اسالمی
 و سرنوشت دن کيشوت وار ليدر

 

 آذر ماجدی

کورش .  مخرب آن بررسی کرد
 .مدرسی يکی از اين موارد است

 

به اين نقل قول از مصاحبه ايشان 
 : با نشريه پرتو توجه کنيد

کسی که ادبيات حزب ما را "
تعقيب کرده باشد ميداند که اين 
بحث تقريبا از بدو تشکيل حزب ما 
و راستش از بدو تشکيل حزب 
کمونيست کارگری تا مقطعی که ما 

حزب .. .   .در آن بوديم مطرح بوده
کمونيست کارگری عليرغم انتقاد 
منظم و مکرر منصور حکمت بيش 
از اندازه به او متکی بود و اين 
موقعيت حزب را بشدت آسيب پذير 

اين موقعيت بازھم .  کرده  بود
متاسفانه در حزب حکمتيست 

اينجا ھم اين .  تکرار شده است
حزب چه از بيرون و چه در 
مکانيسم ھای درونی بيش از اندازه 

ما بارھا در .  به من وابسته است
پلنوم ھا و جلسات دفتر سياسی در 
اين مورد بحث کرده ايم و شخصا 
بارھا اشاره کرده ام که موقعيت 
من در حزب در دراز مدت يک 
. نقطه ضعف مھم حزب است

حزبی که اينقدر به يک نفر وابسته 
  ."باشد آسيب پذير است

 

ايشان معموال ديگر به منصور 
حکمت در تئوری ھای بديع، 
ظاھرا نوين، اما بشدت قديمی و 
. سنتی خويش، اشاره ای نمی کند

نام منصور حکمت فقط زمانی برده 
می شود که قرار است نقطه ضعف 

با منصور "  ھمرديفی"ايشان با پز 
حکمت به نقطه قوت برجسته ايشان 

اين ھم يکی از آن موارد .  بدل شود
در اين اينجا بطور .  است

غيرمستقيم و به زبان بی زبانی 
صدمات جبران ناپذيری که به 
حزب کمونيست کارگری بعد از 
مرگ وی، وارد شد، به حساب 
. منصور حکمت گذاشته ميشود

کورش مدرسی دارد به سياق 
ھميشگی خود، در مقابل حمالت 
آتی جا خالی می دھد و توپ را در 
. زمين منصور حکمت می اندازد

٧٢شماره   

ه مقوله انقالب ائطرح و ار.  نيست
دو مرحله ای در جنبش کمونيسم 
کارگری، کار آسانی بنظر نمی 
رسيد، ولی ايشان موفق شد که اين 
تبيين ظاھرا نوين، چپ سنتی را 

اما .  به حزب حکمتيست بقبوالند
رفقای متعددی پس از استعفا از 
اين حزب نقد اين سياست ھا را 
. موضوع کار خود قرار داده اند

رژيم اسالمی "  متعارف شدن"
يکی ديگر از تحليل ھای ناب 

اين تحليل نيز با نقد .  ايشان است
بردن سوسياليسم .  بسيار روبرو شد

از بيرون، توسط دانشجويان و 
تحصيلکردگان به درون طبقه 
کارگر، تز قديمی ای که حتی در 
بسته بندی جديد نيز قرار نگرفته 
بود، پس از شکست پروژه 
دانشجويائى شان که سياست ھا و 
تاکتيک ھای رھبری را به نقد 

 . کشيده بود، دوباره ابداع شد

 

سياست ھای انحرافی، راست 
سال  4کورش مدرسی به اين 

قبل از انشعاب .  محدود نميشود
درون حزب کمونيست کارگری 
نيز سياست ھای ايشان با سيل نقد 

يک ماه پس .  و ناباوری روبرو شد
از مرگ منصور حکمت ايشان 
تزھای راست اتئالف با جناح دو 
خردادی درون رژيم را به رھبری 

حزب کمونيست  16وقت و پلنوم 
تشکيل مجلس .  کارگری ارائه داد

موسسان و دولت موقت با 
بازماندگان دو خردادی رژيم 
. بخشی از تزھای اين طرح بود

مغاير با اين طرح راست و 
ونيسم کارگری، که خود را کم

برای ليدری حزب پس از مرگ 
منصور حکمت، از زمانی که 
منصور حکمت در بستر بيماری 
بود، آماده کرده بود، حکم شوک 

 16الکتريکی را برای پلنوم 
در ھمان زمان ما اين تزھا .  داشت

را راست و در زمره سياست ھای 
جريانات پرو رژيمی ارزيابی 
کرديم و ايشان تزھايشان را پس 

گرفت تا بعد از 
٢٢صفحه   
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انشعاب به شکلی ديگر و در قالب 
 .منشور سرنگونی دوباره علم کند

 

راستش تا آنجا که به سياست ھا و 
تاکتيک ھای انحرافی، راست و 
از نوع چپ سنتی، ارائه شده 
توسط کورش مدرسی در شش 
سال اخير برميگردد، انسان از 

اما .  وفور در مضيقه می افتد
ھمين مثال ھا برای پايين کشيدن 
يک رھبری که خود را تئوريسين 
و رھبر سياسی بالمنازع کمونيسم 

پس .  کارگری ميداند، کافی است
جای تعجب نيست که نقش ايشان 
به يک نقطه ضعف مھم در حزب 

اگر .  حکمتيست بدل شده است
حزب حکمتيست زودتر از اين 
پست ليدری را حذف نکرده 
است، بخاطر بی لياقتی ساير 
کادرھای رھبری اين حزب 
نيست، به اختالفات درون حزب 
کمونيست کارگری پس از مرگ 
منصور حکمت و مبحث جدل 
برانگيز رھبری، درون اين حزب 

 . برمی گردد

 

کورش مدرسی و رفقايی که در 
از حزب کمونيست  2004سال 

کارگری انشعاب کردند، امر 
رھبری را به مساله مرگ و 

انتخاب .  زندگی حزب بدل کردند
ليدر و کنار گذاشتن طرح رھبری 
جمعی که توسط منصور حکمت 

حزب ارائه شده و به  14به پلنوم 
اتفاق آراء تصويب شده بود، را 
اين رفقا به موضوع اختالف 
عميق و جناح بندی در حزب بدل 

تبليغات برای ضرورت و .  کردند
مبرميت ليدر، و انتخاب کورش 

در "  فرد دوم"مدرسی بعنوان 
حزب به يک کمپين تفرقه افکنانه 
. و ايجاد انشقاق در حزب بدل شد

اصطالح فرد دوم را اين رفقا در 
حزبی ابداع کردند که عمدتا بعلت 
تالش ھای منصور حکمت، از 
استفاده از چنين مقوالتی و نمره 
دادن به کادرھای رھبريش بشدت 

 .اجتناب می کرد

 

سياسی اش، بويژه نزد کسانی که 
او را از نزديک می شناسند، 
بخاطر روش ھای تفرقه افکنانه 

روش ھای .  اش مشھور است
متبختر و متکبرانه ايشان در 
خرد کردن و تحقير شخصيت 
طرف مقابل، بجای پاسخ دادن به 
بحث و نقد وی حتی در زمان 
حيات منصور حکمت نيز مورد 

حاضرين .  نقد جدی قرار داشت
در کنگره سوم حزب، جلسه ای 
را که منصور حکمت بعلت 
پزشکی ناگزير از ترک جلسه 

در اين .  شد، به تلخی بياد دارند
صحنه يک طنز تلخ تاريخی 

گويی يک دست .  موجود بود
نامرئی داشت پيش پرده 
سرنوشت حزب پس از مرگ 
منصور حکمت را در کنگره 
سوم به کادرھای حزب و جنبش 

فيلم ھای ويدئويی .  نشان می داد
ھيچگاه .  اين صحنه موجود است

خشم منصور حکمت را ھنگام 
تماشای اين ويدئو از ياد نمی 

 . برم

 

گفتم که البته برای کسانی که "
ميخواھند اين نقش را بازی کنند 
تنھا با نوشتن يا فعاليت عملی و 
زحمت کشيدن نميشود اين نقش 

ھر دو اين نقش ھا .  را بازی کرد
برای رھبری حزب حياتی ھستند 
اما رھبری کردن يک نقش به 

يک .  اعتبار خود و ثالث است
بايد جنگجو .  کار متمايز است

. بود خواه با قلم يا خواه با اسلحه
بايد توانست تشکيالت را از 

بايد به .  جائی به جائی رساند
حرکت مان چھره سياسی و 
عملی متمايز داد، بايد پيروزی 
را تعريف کرد، بايد ملزومات 
رسيدن به پيروزی را نشان داد، 
بايد يک افق ھمه جانبه و پيگير 
داشت، بايد ھمه حزب را در 
نظر داشت، بايد کار ھا را به 
سرانجام رساند، بايد راه پيدا 
کرد، بايد متحد کرد و مھمتر از 

اين يکی .  ھمه  بايد ابژکتيو بود
 ." بخصوص مھم است

 

آنچه در زير می آيد واقعا که 
اين .  يک طنز تاريخی است

تصوير و توصيف را بايد در 
. مقابل فرويد گذاشت تا تحليل کند

گويی کورش مدرسی دارد، در 

 حذف ليدر، متعارف شدن رژيم اسالمی
 ...و سرنوشت دن کيشوت وار ليدر

ايشان طبق روش ھميشگی، به 
درون حزب کمونيست "  افتضاح"

کارگری بر سر پست ليدری، به 
چنان اشاره "  محفل بازی"رقابت و 

می کند که گويی ايشان ھيچ نقشی 
" افتضاح"در شکل دادن به اين 

" محفل بازی"و "  رقابت و مسابقه"
گويی ايشان صرفا با .  نداشته است

نيت سياسی و خيرخواھی برای 
آينده حزب جلو آمده است و بقيه اين 
. شرايط را به حزب تحميل کرده اند
. آخر انصاف ھم خوب چيزی است

کمپين ترور شخصيت سازمان يافته 
توسط اين رفقا عليه آن بخشی از 
رھبری که قاطعانه از رھبری 
جمعی دفاع می کرد، و آنھايی که 
بطور تاکتيکی از اين طرح دفاع 
می کردند تا موقع انتخاب خودشان 
بعنوان رھبر برسد، را کادرھای 
درگير در اين جدال از ياد نخواھند 

و  18و  17، 16پلنوم .  برد
مبارزات اين دوره را يک بار در 

به روش ھای .  ذھن خود مرور کنيد
بسيار ناپسندی که در کمپين 
انتخاباتی اتخاذ کرديد کمی 
بيانديشيد، به حزب سازی موازی 
درون حزب کمونيست کارگری 
فکر کنيد، شايد از بلندی ھای رفيع 

 .اخالقی تان کمی پايين بياييد

 

در تعريف پايين از نقش رھبر که 
کورش مدرسی ارائه می دھد، دقت 
کنيد، آنگاه متوجه می شويد که اتفاقا 
بخاطر شکست در ايفای اين نقش 
است که او ناگزير از کناره گيری 

ايشان با رھبری بالمنازع .  است
شان يک بخش مھمی از کادرھای 
کمونيسم کارگری را که در کنار 
منصور حکمت مبارزه کرده بودند، 
تحويل خط و سياست چپ سنتی 

"دادند " افق ھمه جانبه و پيگير. 
چپ سنتی ايشان نه تنھا نقش مھمی 
در انشعاب در حزب کمونيست 
کارگری ايفاء کرد، بلکه حزب 
حکمتيست را نيز عمال در حاشيه 

اجتماعی راديکال   –مبارزه سياسی 
 . در جامعه قرار داد

 

" متحد کردن"از ھمه جالب تر 
کورش مدرسی طی مبارزه .  است

٧٢شماره   
قالب اين کلمات بشيوه ای 
ناخودآگاه سرنوشت خود را در 

 :مقابل جامعه قرار می دھد

 

ھمه ما قھرمانان دنيای ذھنی "
خودمان و يا مظلومين اين دنيا 
ھستيم اين واقعيت ما را بسوی 

سم و يا نارسيسيسم يسوبژکتيو
حس تناسب از ...  سوق ميدھد

دست ميرود و شخص بسادگی در 
. دنيای خيالی خود غرق ميشود

اگر درجه ای از اين برای ھرکدام 
از ما مجاز باشد چنين موقعيتی 
يک رھبر يا يک رھبری را بر باد 

 ."       ميدھد

 

ايشان اعالم می کند که بعلت 
عمال "تاخير در تاريخ کنگره 

مجبور بوديم رھبری نشسته حزب 
را از کميته رھبری به دفتر 

خط تاکيد در ." (سياسی منتقل کنيم
چرا اين چنين تعجيل .)  اصل است

و شتابی الزم شده است؟ چرا نمی 
شد توسط کميته رھبری کار 
رھبری نشسته را ادامه داد؟ چه 
شرايطی اين اجبار و شتاب را 
تحميل کرده است؟ تمام شواھد از 
وضعيت نابسامان و آشفته حزب 

استعفای .  حکمتيست خبر ميدھد
اعضای رھبری حزب مانند يک 

حزب .  روند دائمی ادامه دارد
اثر و .  دچار يک رکود کامل است

نشان چندانی از آنھا در مبارزه 
. واقعی و اجتماعی ديده نميشود

پس از کلی فضل فروشی در 
دنيای "مذموم بودن مبارزه درون 

، به اين دنيا بازگشته اند "مجازی
و در اين دنيا نيز حضور 

 . چشمگيری ندارند

 

بايد حزب را از اين آشفتگی، از 
ھم پاشيدگی و رکود و رخوت 

يک عامل اصلی اين .  نجات داد
بايد .  شرايط وجود ليدر است

. محترمانه ليدر را کنار گذاشت
بايد در مقابل در و ھمسايه آبرو 
داری کرد و با سيلی صورت را 

اما کيست که .  سرخ نگاه داشت
بنظر .  نداند مساله اصلی کجاست

ميرسد که در خلوت و پشت 
درھای بسته به يک توافق و 
سازش برای حفظ حزب رسيده 

ليدر و کميته رھبری که يک .  اند
سالی در 

٢٣صفحه   
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کشمکش بودند، ھر دو کنار می 
روند و بجای آن دفتر سياسی 
. جديد رھبری را بدست می گيرد

حتی جسارت آن را ندارند که در 
جلوی چشم جامعه به اختالفات و 

آيا اين .  مشکالتشان اعتراف کنند
وضعيت تکرار داستان دن 
 کيشوت در دنيای مجازی نيست؟

 

کورش مدرسی، باز به سياق 
ھميشگی، با متانت کناره گيری 

در پايان برای دفتر .  نمی کند
 : سياسی خط و نشان می کشد

 

واقعيت اين است که ارگان ھا "
سياست ھای خود را با قطعنامه 
. ھا و مصوبات اعالم ميکنند

افراد اما خط  به معنی اخص تر 
در نتيجه .  آن را انتخاب ميکنند

خط و سياستی که من ظرف 
چندين سال گذشته مطرح کرده ام 
بعنوان يک انتخاب در ميان 
انتخاب ھای ديگر، در مقابل 
رھبری حزب و کل حزب قرار 

به نظرم اين حزب .  خواھد گرفت
ھميشه .  را واقعی تر خواھد کرد

رياست دفتر سياسی کرد و از آن 
پس با چوب الی چرخ گذاشتن 
فعاليت ھيات نشسته رھبری، 
شرايط را برای پايين کشيدن 
ليدر وقت و انتخاب شدن دوباره 
خود به ليدری با يک نقشه دقيق 

وقتی اين پروژه .  دنبال کرد
موفق نشد، يک انشعاب دردناک 

و اکنون .  را به حزب تحميل کرد
قيام "اين فاجعه را بعنوان 

 . توصيف می کند" شورانگيز

 

در پايان به حکمی که ما در ابتدا 
پرسش کننده جام .  داديم ميرسد

از .  زھر را روی ميز ميگذارد
او می پرسد که آيا حذف ليدر 

در مورد "  تجديد نظر"بمعنای 
مساله ليدری و موضع وی در 
جدل ھا و جدال ھای پيشين 

 :ايشان جواب می دھد. است

  

نظر من در مورد پست ليدر "
. حزب ھمان است که قبال گفته ام

اما جايگاه عملی اين پست به 
شرايط فعاليت حزب بستگی 

در دوره ھای متحول .  دارد
سياسی و دوره ھای انقالبی به 
اعتقاد من نقش ليدر در حزب 
حياتی ميشود و در دوه ھای 
متعارف تر اما اھميت اين نقش 

از نظر من با توجه .  کمتر ميشود
به کاھش سرعت تحوالت 

 حذف ليدر، متعارف شدن رژيم اسالمی
 ...و سرنوشت دن کيشوت وار ليدر

معتقد به حزب تعدد نظر و وحدت 
اين قدم مھمی در .  اراده بوده ام

البته تا  .تحقق اين ھدف ھم ھست
مدتی ممکن است حرف من را به 
حساب کل رھبری حزب ميگذارند 
و دفتر سياسی در موقعيت دشواری 

اما اگر دفتر سياسی .  قرار گيرد
نقش خود را درست بازی کند و 
واقعا خود را در قالب رھبر حزب 
و جنبش قرار دھد،  اين مساله به 

 ."تدريج رفع ميشود

 

عمال دارد ميگويد، نقش رھبری 
خود را به طرق ديگر ادامه خواھد 

اين بار اول نيست که کورش .  داد
مدرسی، ظاھرا بخاطر منافع 
حزب، از پست ليدری کناره گيری 
ميکند و خود را قھرمان فداکاری 

در  4پيش از کنگره .  جلوه ميدھد
حزب کمونيست کارگری نيز ھمين 

گفت که بنفع .  نقشه را پياده کرد
گفت .  حميد تقوايی کنار می کشد

برای پست رئيس دفتر سياسی نيز 
نفر اين  300.  کانديد نخواھد شد

شنيدند و  4صحبت را در کنگره 
يک ماه بعد در .  برای او کف زدند

جلسه دفتر سياسی خود را کانديد 

٧٢شماره   
سياسی در ايران اين فرصتی است 
که حزب ما بعضا به خود به 
پردازد و موانع قديمی تر را از 

با شکل گرفتن يک .  پيش پا بردارد
دوره تحول انقالبی ديگر در ايران 
بايد اين نقش را زنده کرد و مجددا 
. آن را در آرايش رھبری گنجاند

به نظر من در دوره گذشته حزب 
حکمتيست از وجود اين مکانيسم 
در متمايز کردن خود استفاده کرد 
و اين نقش برای ما بسيار مفيد 

ھمانطور که گفتم امروز .  بود
اوضاع برای اين نقش آنقدر 

 ."اورژانس نيست

 

اين مورد از آن مواردی است که 
تئوری به کمک توجيه موضع 
اتخاذ شده ميايد، بجای آنکه مبنای 

شرايط رژيم .  اتخاذ موضع شود
اسالمی متعارف توصيف ميشود و 

انقالبی تا حذف  2002شرايط سال 
پست ليدری در حزب حکمتيست 
بعنوان شکست تزھا، سياست ھا و 
رھبری کورش مدرسی فھميده 

چه در اوج و چه در .  نشود
حضيض ايشان قھرمان سوار بر 
اسب سفيد است که بر تارک 
جنبش کمونيسم کارگری نشسته 

اما ظاھرا تراژدی زندگی .  است
ايشان در اين نھفته است که قابليت 
ھا، استعداد ھا و ظرفيت ھای 
!ايشان را توده ھا درک نکرده اند

 * 

 !ايران خودرو، اخراج کارگران سايت يک ايتکو پرس
 

نفر ديگر از کارگران قراردادی سفيد امضا با قراردادھای يک طرفه در راستای ادامه سياست اخراج و  5طی چند روز اخير  ،بنا به خبر دريافتى
ر بيکارسازی کارگران قديمی و به کارگيری کارگران جديد تحت شرايط بدتر کاری به دستور مدير توليد و چھره منفور ضد کار گری بلوری از کا

 . اخراج شدند
 

اخراج اين کارگران ظاھرا بدون ھيچ بھانه و دليلی صورت گرفته و بلوری مزدور سر مايه حتی حاضر نشده در اين زمينه جوابی به کارگران 
سال سابقه کار بوده و ھم اکنون قربانى سياستھاى ضد کارگرى سرمايه  3تا  1ھريک از اين کارگران اخراجی دارای .  اخراجی و معترض  بدھد

ھر اخراج کارگران به معنى رھا کردن آنھا به ھمراه خانواده ھای شريف و  ،در وضعيت وخيم اقتصادى امروز ايران.  داران مفتخور شدند
 . محرومشان در جھنم بيکاری و فقر و نگرانی عميق نسبت به چگونگی ادامه زندگی است

 

تمام وعده ھای مديران دزد ايران خودرو بخصوص آنچه را که در مراسم مزخرف عيد فطرشان به :  يکی از ھمين کارگران اخراجی عنوان ميکرد
و داستان اخراج و بيکار سازيھا ھمچنا ن به قوت  ،ھمان است که بود...  دستمزدھا ھمان است که بود، فشار کار و.  کارگران وعده داده اند دروغ است

 !خود باقی است
 

نفر کارگر قراردادی سفيد  1500سايت يک ايتکو پرس از مجوعه ھای پرسی اصلی و مھم ايران خودرو در جاده کرج قزوين است که  بيش از 
 .ھزارتومانی مشغول به کارند 219امضا يک طرفه تحت شرايط کاری سنگين و خطرناک در شيفتھای فشرده کاری با دستمزدھای 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨٧آبان ماه  ١ – ٢٠٠٨اکتبر  ٢٢   
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!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

  ،ستون آخر
 !شبح مارکس در آمريکا در گشت و گذار است

 على جوادى

اغراق نيست اگر ادعا کنم که اين 
روزھا بيشتر از مجموعه ده سال 

، "سوسياليسم"گذشته کلمات 
و "  کمونيسم"و "  مارکسيسم"
را در رسانه ھای "  مارکس"

بايد .  تلويزيونی آمريکا شنيده ام
. اذعان کنم که به نوعی جالب است
. به نوعی ھم باورنکردنی است

چگونه است که بعد از سقوط بلوک 
شرق، بعد از حمالت ھارترين 
جناحھای سرمايه که پايان مارکس و 
کمونيسم و تاريخ را اعالم کرده 
بودند، ما دو باره شاھد طرح 
مارکس و سوسياليسم و کمونيسم در 

 رسانه ھای اصلی آمريکا ھستيم؟ 

 

اشتباه نبايد کرد، کسی در اين 
ارگانھای تبليغاتی سرمايه در آمريکا 
به يکباره مدافع مارکس و 
. سوسياليسم و کمونيسم نشده است

کسی در اين صف به حقيقت نقد 
مارکس و حقانيت امر کمونيسم 

شايد .  کارگری واقف نشده است
نگاھی سطحی تمام مساله را در تم 
انتخاباتی مک کين کانديدای حزب 
. جمھوريخواه آمريکا جستجو کند

مگر نه اينکه به اوباما می تازند که 
. مارکسيست است.  سوسياليست است

کمونيست است؟ براستی چه اتفاقی 
افتاده است؟ چگونه است که بحث 
سوسياليسم در جامعه دو باره مطرح 

 شده است؟ 

 

. دمکراتھا نيز به بحث دامن ميزنند
از کانديدای .  اما از زاويه ای ديگر
در اين که .  خود دفاع ميکنند

و .  سوسياليسم چيست و چه نيست
يک تفاوت ويژگی دوران حاضر 

تبليغات جناح راست کارآيی .  است
گويا .  خودش را از دست داده است

ديگر سوسياليسم تير زھرآھگينی 
نيست که در جامعه آمريکا ناکار 

اتھامی نيست که رقبا را از .  ميکند
مرعوب .  ميترساند.  ميدان بدر ميکند

از .  ديدنی است.  حذف ميکند.  ميکند
قرار سوسياليسم در آمريکا آن 
شيطانی نيست که ھر نوع دشمنی با 
. آن معنا و مبنای سياستی ميشود

پی .  مک کين ھر روز حمله ميکند
لين، معاونش، نيز با کودنی خاصی 
حواسش را بر اين مساله متمرکز 

سرنوشت رياست .  کرده است
اما .  جمھوری برايشان مساله است

از قرار قضيه بسيار فراتر از اين 
کمتر سابقه داشته است .  امر است

که کانديد رياست جمھوری يک 
حزب اصلی را در آمريکا به 
کمونيست بودن و مارکسيست بودن 

اين مساله ويژگی .  متھم بکنند
خاصی به اين انتخابات در آمريکا 

ھمکاری "  اتھام"پيش از آن .  ميدھد
و نشست و برخاست با يک 

را امتحان "  تروريست غير نادم"
آنھم تاثير چندانی .  کرده بودند

و ھر بار که بر شدت .  نداشت
تبليغات خود می افزايند از قرار بر 
 . بی اعتباری خود ھم اضافه ميکنند

 

؟ "سوسياليستی"اما چرا اين تھاجم 
مگر اوباما چه کرده است؟ چه گفته 
است؟ تحسين شم طبقاتی نمايندگان 
راست و ارتجاع غير قابل وصف 

اين "  مسبب"کلمه کليدی .  است
" توزيع درآمد"وضعيت از قرار 

گويا در گفتگويی چند دقيقه .  است

اين کلمات از جانب اوباما بيان شده 
اشاره ای به معافيتھای مالياتی .  است

برای افراد کم در آمد وعده و 
از اين دو .  وعيدھای انتخاباتی است

 . کلمه به سوسياليسم رسيده اند

 

آيا اين مجموعه جنجال بر سر ھيچ 
نه به اين .  دعوا واقعی است!  است؟ نه

اعتبار که اوباما ذره ای از سوسياليسم 
نه .  و عدالت اجتماعی بويی برده است

به اين اعتبار که دو سر اين کشمکش 
به دو اردوگاه متفاوت اجتماعی تعلق 

نه، از اين رو که ھرگونه .  دارند
سازش و عقب نشينی از سنگرھای 
راست افراطی و بازار آزاد را در 
حقيقت پيشروی مارکسيسم و جنبش 

ميدانند که .  سوسياليستی ميدانند
محصول اين شرايط را اگرچه حزب 
رقيب در کوتاه مدت ببرد، اما در ميان 
مدت اين جامعه است که از راست 
افراطی روی برگردانده است و به 

اين است "  خطر"و .  دنبال پاسخ است
آتی شان "  تعادل"که شايد اوباما نقطه 

ميدانند که در سراشيبی قرار .  نباشد
کجا خواھند ايستاد از پيش .  گرفته اند

سوسياليسم، "  خطر. "تعيين نشده است
اميد سوسياليسم دو باره زنده شده 

مارکس در فضا در گشت و .  است
 . *گذار است

 يک دنياى بھتر 
!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      

 www.for-abetterworld.com 


