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مصاحبه راديو 
انترناسيونال با منصور 

 تير ١٨حکمت درباره 
 

 

براى جنبش توده اى 
 سرنگونى رژيم آغاز ميشود

 

اين گفتگوى راديو انترناسيونال با منصور  توضيح؛
صورت  ١٣٧٨تير سال  ١٨حکمت بدنبال رويدادھاى 

به تاريخ  ٣٠گرفت و در نشريه انترناسيونال شمار 
انتشار مجدد اين .  منتشر شد ١٩٩٩اوت   –  ١٣٧٨مرداد 

مصاحبه تلخيص شده را با توجه به رويدادھاى اخير 
ايران و متد برخورد به آن و ھمينطور دھمين سالروز 

 .  سردبير. تير مناسب دانستيم ١٨
 

شش روزى که رژيم اسالمى را لرزاند،  :انترناسيونال
توصيف گويائى براى رويدادھاى اخير است، که بطرز 

اى نفرت عمومى عليه جمھورى  خيره کننده و بيسابقه
اسالمى و آمادگى توده مردم براى برخاستن و رويارويى 
راديکال با رژيم را روى صحنه خيابانھا آورد، تأثيرات 
اين خيزش بر رابطه آتى مردم و رژيم را چگونه 

 ارزيابى ميکنيد؟

 

اين رويدادھا اثبات حقيقتى بود که ما  :منصور حکمت
ھاى  برخالف تصورات و تبليغات اپوزيسيون و رسانه

چى بر آن تأکيد داشتيم و آن اينست که مردم ايران  خاتمى
خواست مردم نه تعديل .  جمھورى اسالمى را نميخواھند

رأى دو سال .  حکومت اسالمى، بلکه سرنگونى آن است
قبل مردم در دوراھى ارتجاعى ناطق نورى يا خاتمى، 
سند ورود آنھا در مقياس وسيع به مبارزه فعال براى 

اين رأى خاتمى .  خالصى از شر جمھورى اسالمى بود
نبود، رأى عليه رژيم، عليه اسالم و اسالميت، عليه 
اختناق و سرکوب، عليه فرھنگ ارتجاعى تحميلى، عليه 
. فقر و نابرابرى و بيحقوقى در ايران امروز بود

اين .  جمھورى اسالمى رفتنى است
آغاز بالفعل موج مبارزات وسيع و 
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

اى در ايران است که يک  علنى
ناپذير آن سرنگونى  نتيجه اجتناب

با اين .  رژيم اسالمى خواھد بود
طلبى  رويدادھا اردوى سرنگونى

در ايران، که ابدا يک اردوى يک 
نيست و "  ھمه با ھم"دست و 

نخواھد ماند، بعنوان يک جنبش 
علنى و مردمى اعالم موجوديت 

از اين تاريخ، حکم قديمى ما .  کرد
که جدالھاى جارى سياسى در 

-اى خامنه(ايران نه دو طرف 
، بلکه سه طرف دارد، )خاتمى

يک حقيقت غير قابل انکار و 
. پذيرفته شده محسوب ميشود

جدال مردم عليه کل رژيم 
اسالمى، آن عاملى است که اين 
جناحھا را در جستجوى چاره 

رويدادھاى .  بجان ھم انداخته است
اخير اعالم موجوديت مستقل و 
علنى يک جنبش مردمى براى 

اين بنظر من بر .  سرنگونى بود
روش و رفتار جناحھاى حکومت، 
احزاب سياسى و خود مردم در 
ماھھاى آتى تأثيرات تعيين 

جالب است .  اى خواھد داشت کننده
که در اين ميان الفاظ و 
اصطالحات رايج تا ديروز 
چگونه بسرعت کھنه شدند و 

ھاى سياسى  تصاوير و شمايل
. ميان ميدان چگونه دگرگون شدند

خود حکومت از خطر 
که "  ختم نظام"و "  براندازى"

گويا از بيخ گوش رژيم گذشته 
عبارت .  است صحبت ميکند

جامعه مدنى جايى گم و گور شد، 
خاتمى براى معترضين 

اى براى  رجزخوانى کرد و خامنه
. دانشجويان اشک ريخت

چى و  ھاى غربى خاتمى رسانه
ژورناليستھايى که گويى فروختن 
خاتمى به مردم ايران جزو 

شان بود، يکباره  تعريف شغلى
در ايران، .  انقالب را تيتر کردند

مردم علنا به رژيم اسالمى اعالم 
حکم سرنگونى رسما .  جنگ دادند

اين به جنبش .  به رژيم ابالغ شد
اعتراضى، و موج اعتراضات 
آتى، اعم از اعتصابى و 
تظاھراتى و خيابانى، يک ھويت 
کامال متمايز از جناحھاى 

 .حکومت ميدھد

اما اگر .  برابر کودتا تسليم بشود
براى مثال جناح دوم خرداد 
حاضر نباشد از ميدان بيرون 
برود و اندک مقاومتى در برابر 
کودتا بکند، آنگاه کودتا به 

اى مردم عليه  چاشنى خيزش توده
و اگر بنا .  کل رژيم تبديل ميشود

که (ھا کودتا کنند  چى باشد خاتمى
به ھمان اندازه قابل تصور است 

، آنوقت ديگر )که حالت ديگر
جلوى قيام مستقل مردم را 

در طول اين .  نميتوانند بگيرند
روند، در مقطعى که تناسب قوا 
بيش از اين عليه رژيم چرخيده 
باشد، کودتا و حکومت نظامى 

اما ھمين .  محتمل خواھد بود
امروز وقوع کودتا دور از ذھن 

ماجراى نامه سران سپاه .  است
پاسداران به خاتمى و پاسخھايى 

ھاى دو  که از احزاب و روزنامه
. خردادى گرفت خيلى جالب بود

ژستى توخالى بود و از جناح 
مقابل پاسخى تحقيرآميز و 

البته عليرغم . گرانه گرفت شماتت
ھمه مخاطراتى که راه انداختن 
يک موج سرکوب يا يک کودتا 
براى خود رژيم اسالمى ايجاد 
ميکند ممکن است باز اين عمل، 
. با ھر محاسباتى، صورت بگيرد

صحبت من اينست که چنين 
حرکتى خيلى زود در ھم خواھد 

خصلت ذاتى حکومت .  شکست
نظامى و کودتا اينست که اگر 
شکست بخورد، ديگر رژيم رفته 

 .است

 

اما اين به اين معنى نيست که 
جمھورى اسالمى در ھمين دوره 
به جنايات و اَعمال کثيفى دست 

برعکس، در اين .  نخواھد زد
شک نيست که يک توافق علنى 
ميان جناحھاى حکومت براى 
اِعمال خشونت عليه گروھھا و 
احزاب اپوزيسيون غير مجاز و 
ناراضيان فعال در ايران وجود 

اسم اين را ظاھرا توافق بر . دارد
" گذار از تابستان مشکوک"سر 

ميخواھند اين دور را .  اند گذاشته
ميان خود مساوى اعالم کنند، و 

اند که بايد به اين  توافق کرده
منظور از مردم و معترضين 
قربانى بگيرند و جامعه را 

...  ارعاب کنند اما نتيجه اين . 
زورآزمايى مشخص ھرچه 
باشد، سرکوب وسيع و بخانه 
فرستادن مردم در حيطه امکانات 

 

براى سرنگونى رژيم جنبش توده اى 
 ...آغاز ميشود

در مورد احتمال  :انترناسيونال
موج برگشت راست چه فکر 

اى،  ميکنيد؟ تھديدات خاتمى و خامنه
ھا و  موج دستگيرى

ھايى که يادآور  سازى پرونده
ھا و شوھاى تلويزيونى  بازجويى

نامه .  است ٦٠الجوردى در سال 
سران سپاه پاسداران به خاتمى و 

ھاى مدافع  تبليغات روزنامه
اى اين سؤال را طرح کرده  خامنه

که آيا يک موج وسيع سرکوب، 
حتى به شکل يک کودتا، در راه 
است يا خير، و اگر ھست مردم 

 چگونه با آن مواجه خواھند شد؟

 

اين تصور که  :منصور حکمت
 ٣٠رژيم اسالمى ميتواند از نو يک 

ديگر راه بياندازد، اشتباه  ٦٠خرداد 
اين دو دوره عميقا با ھم فرق .  است
گيرى  آن دوره شکل.  دارند

جمھورى اسالمى، دوران پيدايش 
يک جناح مسلط در درون آن براى 
يکپارچه کردن حاکميت و کوبيدن 
موج جديد اعتراضى در ميان مردم 

تناسب قوا ميان رژيم و .  بود
آن .  مخالفانش اساسا متفاوت بود

دوره، دوره تعرض و استقرار 
اين دوره، دوره .  رژيم اسالمى بود
. نشينى آن است اضمحالل و عقب

امروز برعکس، روند تشتت و 
. فرسايش رژيم اسالمى را شاھديم

رژيم در يک تکاپوى حاد براى بقاء 
جناحھايش دقيقا بر اين زمينه .  است

مردم، نسل .  اند بجان ھم افتاده
جديدى از مردم، عليه آن 

سياست سرکوب در .  اند برخاسته
مقياس وسيع در چنين شرايطى 
فورا رژيم را از درون دچار فلج و 
تشتت ميکند و يک تعرض فعال 

اى عليه حکومت را باعث  توده
طبعا در کل روند سقوط .  ميشود

حکومت اسالمى، در مقاطعى 
امکان رخ دادن کودتا و اعالم 

اما اين .  حکومت نظامى ھست
کودتا زمانى براى جناح کودتاگر 
موضوعيت و خاصيت پيدا ميکند 
که جناح مقابل قبال عمال از نظر 
سياسى زانو زده باشد و حاضر 
باشد ميدان را تَرک ُکنَد و براى 
حفظ اساس حکومت اسالمى در 

١٠٨شماره   
 . اينھا نيست

 

مھمترين عامل در ناتوانى رژيم از 
ميليتاريزه کردن کامل اوضاع، 

جان .  وضعيت اقتصادى است
توّرم .  مردم به لبشان رسيده است

ماھھاست دستمزد .  بيداد ميکند
بخشھاى وسيعى از کارگران را 

اند، با  و تازه آنجا که داده.  اند نداده
آن نرخ دستمزد امکان 
برخوردارى از حداقل معاش، غير 

مستقل از رويدادھاى .  ممکن است
اخير طبقه کارگر و زحمتکشان و 

بگيران جزء دارند ميآيند تا  حقوق
تکليف مسأله معاششان را روشن 

حکومت نظامى در چنين .  کنند
وضعيتى، فقط ميتواند رژيم را با 
عصيانھاى عظيم شھرى، نافرمانى 

اى در بخشھاى  علنى و توده
مختلف جامعه، ورود يکسره مردم 
به فاز نظامى و جنگ خيابانى 

نميتوان .  عليه حکومت مواجه کند
ميليونھا انسان را ھم گرسنگى داد 
. و ھم برويشان شليک کرد

ھمانطور که گفتم از اين اوباش ھر 
اما تاکتيک کودتا و .  کارى برميآيد

حکومت نظامى از پيش محکوم به 
ميخ ديگرى به .  شکست است

 .تابوت خود حکومت خواھد بود

 

خاتمى و ھمه  :انترناسيونال
تشکلھا و نشريات موسوم به 

شامل جريانات "  جنبش دو خرداد"
دانشجويى وابسته به اين جناح 
نظير دفتر تحکيم وحدت و 
تشکلھاى اسالمى ديگرى که در 
دانشگاه فعاليت مجاز دارند، 

شان از  بسرعت حمايت اوليه
حرکت اعتراضى دانشجويان در 
قبال سرکوبگرى نيروھاى 
انتظامى را پس گرفتند و ھمصدا با 

هللا و  اى و انصار حزب خامنه
ناطق نورى و جنتى و غيره 
خواھان سرکوب اين خيزش 
راديکال شدند، اين موردى از 

جناحھا در حالت بخطر "  وحدت"
بود، در عين حال "  نظام"افتادن 

کشمکش جناحھا بر سر نحوه 
مقابله با توفانى که رژيم را لرزاند 
و تحکيم موقعيت خود در جريان 
مقابله با اين توفان ھمچنان ادامه 

انداز کشمکش حاضر  دارد، چشم
 درون رژيم را چگونه ميبينيد؟

 
٣صفحه   
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بنظر من  :منصور حکمت
بندى آنھا  اختالف جناحھا و صف

در مقابل ھم نه فقط سرجايش 
ھست، بلکه با اين رويدادھا تشديد 

ھرقدر فشار مردم .  ھم خواھد شد
به کل اين حاکميت بيشتر بشود، و 
ھرقدر نظامشان بطور کلى بيشتر 
از طرف مردم تحت فشار باشد، 

. تر خواھد شد شکافھايشان عميق
برخالف بيشتر مفسران، من فکر 
نميکنم برنده اين دور، جناح 

ھا  اى و باصطالح راست خامنه
ھر دو جناح سر موضع .  بودند

حمله ھر دو جناح .  اند خود ايستاده
به مردمى که عليه کل رژيم 
برخاستند، نقطه توافق آنھاست و 

اما .  نه مبناى وحدتشان
اختالفاتشان با ھم در اين ماجرا 
. به مراتب تشديد و تعميق شد

اى که ميتوان روى آن  اتفاقا نکته
انگشت گذاشت، و بنظر من جناح 
راست به روشنى درک کرده و 
در لحن امروزش کامال پيداست، 
اين است که جناح دوم خرداد در 
صحنه برخورد فيزيکى و عمل 
تھاجمى عليه جناح رقيب دست 
کمى از او ندارد و آماده ريسک 

بنظر من اين .  کردن است
مدت دست دوم  رويدادھا در ميان

ھا در درون حاکميت را  خردادى
تر کرده است و به جناح  حتى قوى

اى فھمانده است که اوال،  خامنه
هللا و  تاخت و تاز انصار حزب

اعمال فشار خشک به 
ھا جوابگو نيست و  چى خاتمى

حتى ميتواند نتيجه عکس داشته 
باشد و ثانيا، دقيقا به دليل وجود 
مردمى که در کمين کل رژيم 

اند، براى ُکند کردن و مھار  نشسته
حرکت مردم به خاتمى و جناح دو 

بنظر من .  خرداد احتياج دارند
اآلن ھردو طرف دارند تلفاتشان 

ھايشان را  را ميشمارند و دشنه
اما در .  براى دور بعد تيز ميکنند

محاسبات ھر دو طرف قدرت 
عظيم مردم خواھان سرنگونى از 
اين پس جاى بسيار مھمترى را 
اشغال خواھد کرد و اين بر 

در .  تاکتيکھايشان تأثير ميگذارد
اين شک نيست که ھر دو طرف 
از اين تکان خوردن مردم وحشت 

برکنار ميشود و جاى خود را به 
اما بکار .  چيز ديگرى ميدھد

بردن مقوله انقالب براى اين 
جنبش اين اِشکال را دارد که 

 ٥٧تصاوير و معادالت انقالب 
را در اذھان فعالين امروز زنده 

ھاى  کند و الجرم ديناميسم
متفاوت دوره کنونى را از چشم 

بنظر من ايران .  پوشيده بدارد
ميتواند در آستانه يک انقالب 
باشد، اما چه بسا اين انقالب تازه 
با سرنگونى رژيم اسالمى، يا 
الاقل با فلج کردن آن، به معنى 
. واقعى کلمه شروع بشود

بعبارت ديگر من جنبش مردم 
براى سرنگونى را، با ھمه 
خيزشھا و قيامھا و نبردھايى که 
در بر خواھد داشت، از انقالبى 
که ميتواند از دل اين جنبش 

جنبش .  عروج کند متمايز ميکنم
طلبى ميتواند پيروز  سرنگونى

شود بى آنکه لزوما کل ماشين 
دولتى را ھدف گرفته باشد و يا 
در ھم کوبيده باشد، بى آنکه يک 
تک قيام پيروزمند عليه حاکميت 

رژيم .  صورت گرفته باشد
اسالمى ميتواند زير فشار مردم 
تجزيه شود، متالشى شود، 

ميتواند در نتيجه .  جايگزين شود
يک قيام شھرى در تھران سقوط 

ميتواند با يک کودتا از بين .  کند
اما رفتن رژيم اسالمى .  برود

بنظر من به احتمال قويتر، 
اى در اوائل سير انقالب  نقطه

. آتى خواھد بود و نه اواخر آن
انقالب ايران يک انقالب 

ھمه با "ھمگانى و يک جنبش 
انقالب ايران .  نخواھد بود"  ھم

انقالبى کارگرى خواھد بود با 
ھدف اثباتى ايجاد يک حکومت 
کارگرى، يک جمھورى 

اين انقالب از دل .  سوسياليستى
جنبش جارى و به احتمال قوى با 
موفقيت جنبش جارى عروج 

نيروھايى که حکومت .  ميکند
اسالمى را بزير ميکشند زير بار 
. يک رھبرى واحد نخواھند رفت

اين بار خامى و خوشباورى 
. را نخواھيم ديد ٥٧انقالب 

طلب اينبار به  جنبش سرنگونى
تر خواھد  مراتب تحزب يافته

احزاب و نيروھاى .  بود
طلب در عين تنش حاد  سرنگونى

با يکديگر وارد اين جدال 
اينھا آلترناتيو حکومتى .  ميشوند

ھمه نيروھا .  واحدى را نميپذيرند
سقوط رژيم اسالمى را به مثابه 

 

براى سرنگونى رژيم جنبش توده اى 
 ...آغاز ميشود

اما چاره زيادى جز ادامه .  زده شدند
و حتى تشديد کشمکش درونى با ھم 

موقعيت رژيم يک .  را ندارند
سرکوب و .  موقعيت العالج است

ترور و زدن و بستن ديگر جلوى 
اش را  مردم را نميگيرد و بيحاصلى

در مواجھه با .  اثبات کرده است
ھيوالى خيزش مردم و انقالب، 
چنين سياستى قبل از ھرچيز خود 

سياست .  حکومت را تجزيه ميکند
سرکوب نميتواند پرچم وحدت 

از طرف ديگر ھر .  جناحھا باشد
درجه گشايش سياسى، ھر 

اى براى ابراز مخالفت، بر  روزنه
شدت مبارزه مردم و اپوزيسيون 

ھر سازشى با .  غير قانونى ميافزايد
مردم، به ناسازگارى بيشتر مردم با 

االن ديگر .  رژيم منجر ميشود
به اين .  اند شعارھاى مردم را ديده

ھا ھم  ترتيب پاسخ دوم خردادى
حاّلل مشکالت رژيم و ضامن 
وحدت درونى و بقاء آن نميتواند 

رژيمى که پاسخ اقتصادى .  باشد
ندارد، راه پس و پيش سياسى 
ندارد، مورد نفرت مردم است، و 
اکنون ديگر مردم را در ميدان 

اى و علنى عليه خويش  مبارزه توده
جدال .  مييابد، قطعا رفتنى است

 .ميان جناحھا جبرا حدت ميگيرد

 

بعضى از شروع  :انترناسيونال
آيا اين .  يک انقالب سخن ميگويند

 ٥٧آيا انقالب .  يک انقالب است
دارد تکرار ميشود؟ چه تشابھاتى 
ميان جنبش امروز و آن انقالب مى 
بينيد؟ چه تصوير استراتژيکى از 

 روند اوضاع داريد؟

 

آنچه اآلن در  :منصور حکمت
. جريان است يک انقالب نيست

ميتواند شروع يک انقالب باشد، و 
بنظر من عدم تشابه .  ميتواند نباشد

ميان اوضاع اين دوران با انقالب 
به مراتب بر تشابھات آنھا  ٥٧

آنچه ما شاھديم شروع .  ميچربد
اى مردم براى سرنگونى  جنبش توده

من ترديدى .  رژيم اسالمى است
. ندارم که اين جنبش پيروز ميشود

يعنى رژيم در ادامه جنبش جارى 

١٠٨شماره   
گامى براى ايجاد نظام سياسى 

و جدال .  مطلوب خود نگاه ميکنند
واقعى ميان اين آلترناتيوھا و 

ھا، ميان جنبشھاى طبقاتى و  افق
پرچمھاى حزبى مختلف با 

طلبى  پيشروى جنبش سرنگونى
بنظر من با .  بيشتر اوج ميگيرد

سرنگونى رژيم اسالمى، جنبش 
اى بشدت در درون خود  توده

صفبندى جديدى، .  پاُلريزه ميشود
 -له و عليه پرچم کارگرى
. کمونيستى درجامعه پديدار ميشود

ما درصف مقدم جنبش 
طلبى در اين ميدان  سرنگونى

حضور پيدا ميکنيم، اما نگاھمان 
. به انقالب کارگرى.  به آنجاست

اين احتمال البته وجود دارد که 
سرنگونى رژيم و پيروزى 
کارگرى در يک پروسه ھمراه با 

ما .  ھم و ھمزمان به وقوع بپيوندند
بھترين .  براى اين تالش ميکنيم

حالت براى ما ھمين است که رژيم 
اسالمى با يک انقالب کارگرى 
سرنگون شود و بجاى آن، مستقيما 

ترين شکل، يک  مشقت و به کم
حکومت کارگرى با يک برنامه 

اما اين .  کمونيستى برقرار بشود
تنھا سير ممکن و يا لزوما 

زيرا بنظر .  ترين سير نيست محتمل
من نفس اوجگيرى جنبش 
کمونيستى کارگرى و قرار گرفتن 
آن در رأس جنبش اعتراضى 
باعث تجديد آرايش در درون طبقه 
حاکمه و پيدايش دولت بورژوايى 
جديدى بجاى رژيم اسالمى خواھد 

تر و  شد که بتواند ازموضعى قوى
تر  با برخوردارى از حمايتى وسيع

در درون خود طبقه بورژوا چه 
در ايران و چه در سطح 

المللى، با عروج سياسى طبقه  بين
. کارگر در ايران مقابله کند

بعبارت ديگر جمھورى اسالمى 
ممکن است دقيقا براى اجتناب از 
انقالب کارگرى، يا براى مقابله با 
آن، توسط خود بورژوازى کنار 

 .زده بشود

 

به ھرحال فاکتورھاى زيادى در 
آنچه من .  رويدادھاى آتى دخيلند

ميخواھم تأکيد کنم اينست که اين 
تر و  مبارزه کشدارتر، پيچيده

تر از مبارزه عليه رژيم  چندوجھى
حتى با سرنگونى .  سلطنت است

رژيم اسالمى ھمه نيروھا، حتى 
بخشھايى از خود اسالميون 

سرنگون شده، 
۴صفحه   
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براى ادامه جنگ قدرت و تعيين 
تکليف نھايى نظام سياسى و 
اقتصادى در ايران ھمچنان در 

حزب کمونيست .  صحنه ميمانند
کارگرى بايد اين پيچيدگى را در 
سياست عملى و تاکتيکھا و 
اولويتھاى سازمانى خود دخيل 

سرنگونى ھدف ماست، اما .  کند
نبردھاى تعيين .  پايان کار نيست

بايد .  ترى در راه خواھد بود کننده
نيروى آن نبردھا را از امروز 

اين دوران براى ما .  متشکل کرد
نه فقط دوران مبارزه براى 
سرنگونى، بلکه دوران بسيج 
طبقه کارگر براى ايجاد يک 
صف مستقل و حزبى براى ادامه 
مبارزه تا برقرارى حکومت 
کارگرى و خلع يد از سرمايه در 

راجع به .  سياست و اقتصاد است
معانى عملى اين تعبير از روند 
اوضاع ميشود و بايد خيلى بيشتر 

 .صحبت کرد

 

آيا بنظر شما حزب  :انترناسيونال
کمونيست کارگرى آماده ورود به 

 اين دوران و ايفاى نقش ھست؟

 

بنظر من اگر ھم  :منصور حکمت
ترين  آماده نباشد، به ھر حال آماده

اين رويدادھا دارند بر .  است
حقانيت نگرش ما به اوضاع و 
مسيرى که طى کرديم تأکيد 

ببينيد ما سازمان .  ميگذارند
ايم که وجدانمان را  سياسى نساخته

راحت کنيم، فشارى به اين و آن 
بياوريم، و داور تاريخ و تماشاچى 

حزب .  بازيگران اصلى آن باشيم
ايم که در جدال بر سر  ساخته

سرنوشت انسانھاى معاصر 
خودمان شرکت کنيم و پيروز 

يک عده کمونيست .  بشويم
طلب و  کارگرى ھستيم، مساوات

طلب و آزاديخواه ھستيم و  عدالت
ميخواھيم مساوات و عدالت و 

اگر .  آزادى را به اجرا در بياوريم
اآلن نوبت نقش بازى کردن ما 

تمام تالش .  نباشد، ھيچوقت نيست
ساليان سال جنبش ما براى 
شفافيت بخشيدن به تئورى 

 

براى سرنگونى رژيم جنبش توده اى 
 ...آغاز ميشود

کمونيسم، دفاع از مارکسيسم، دستيابى 
ھا،  به برنامه، روشن کردن تاکتيک

يافتن انسانھاى کمونيست و انقالبى و 
شان  متحد کردن و متحد نگاھداشتن

بعنوان کادرھا و رھبران کمونيست 
يک جنبش و يک جامعه، جدال با 
گرايشات فکرى و سياسى ناسازگار با 
انسانيت و عدالت و آزادى، تمام 

ھا و خطر کردنھا و کشته  دوندگى
ھا  ھا و شکنجه کشيدنھا و جنگيدن شدن

ھا و جّر و بحثھا و دود  و جلسه گرفتن
سيگار خوردنھاى ما براى اين بوده 

اى حزبى ساخته  که براى چنين دوره
باشيم که بتواند در اين جدال واقعى در 

ما اينکار را .  جامعه نقش بازى کند
بيست .  ايم اين حزب را ساخته.  ايم کرده

سال است داريم اين سالح را ميسازيم 
و صيقل ميدھيم تا بتوانيم چنين روزى 

براى ما االن .  با آن به جنگ برويم
دوران جذب نيرو .  دوران عمل است

دوران رشد است، دوران .  است
دوران .  تبليغات وسيع است

سازمانگرى است، دوران آمدن به 
جلوى صحنه سياست و دخالتگرى 

حزب ما براى چنين روزى از .  است
اى، سياسى،  نظر فکرى، برنامه

تشکيالتى و حتى روحى آماده شده 
تحوالت چند سال اخير براى ما .  است

مقدمات انتقال از يک گروه فشار، از 
يک گرايش فکرى و يک سنت 
نظرى، به يک حزب تمام عيار 

به اين عنوان ما .  سياسى بوده است
 .ايم آماده

 

بنظر من اين دوره در ايران دوره 
چه براى راست و .  تحزب خواھد بود
"چه براى چپ " کمونيست منفرد. 

ھمسايه خوبى است، اما دخالت در 
سياست به نفع انقالب کارگرى و 
کمونيسم، آنھم در جدالى که اکنون در 
ايران نضج ميگيرد، نياز به تشکل 

نياز به تشکلى دارد که بدرد اين .  دارد
در نتيجه بنظر من وقت .  کار بخورد

ھاى خوب ما به  آنست که ھمه ھمسايه
به .  يک تشکيالت کمونيستى بپيوندند

بعد از .  نيروى آنھا احتياج داريم
پيروزى و بعد از شکست دوباره 
. فرصت کافى براى متفرق شدن ھست

 * .االن وقت حزبيت است
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 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/ 

 

خساز  اري ردم در جدال ت ى م اي پيروزى و رھ
ه اين  وط ب ن ز م کنونى در ايران قبل از ھر چي
روى  ي وان يک ن ن است که اوال، طبقه کارگر بع
ه  ا ب ستى خود پ مستقل و تحت پرچم سوسيالي
گذارد،  اسى ب درت سي ميدان مبارزه بر سر ق

ی  ل ون راست و م وزيسي ات اپ ان ا جري ي  –ٽان
ا،  ٽ ال رده و ث ه ای ک اسالمی را ايزوله و حاشي
م اسالمى  ه رژي ي ه عل ع مردمى ک توده وسي
سم و جمھورى  ي ال ه سوسي د ب ه ان اخاست بپ
اسى و  و سي ي ات سوسياليستى بعنوان يک آلترن

 . اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است
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رژيم جمھوری اسالمی در 
مردم حکم .  سراشيبی سقوط است

به سرنگونی آن داده اند و اکنون 
در ابعاد ميليونی دست به کار 

جامعه .  بزير کشيدن آن ھستند
. دارد رژيم اسالمی را دفع ميکند

رويدادھای کنونی لحظات و 
دقايقی در سير سرنگونی اين 

بوی الرحمن رژيم .  رژيم است
اين جوھر تحوالتی .  بلند شده است

است که در جامعه ايران در 
ھمه در داخل و .  جريان است

خارج چھره خشمگين زنان و 
مردان و جوانانی را ديده اند که 
عزم کرده اند تا کار رژيم اسالمی 
. را، حال با ھر اسالمی، تمام کنند

ايران ديگر برای رژيم اسالمی، 
برای ھيچ جناح آن، قابل حکومت 

ھمه شان .  رفتنی اند.  کردن نيست
 .رفتنی اند

 

شکافھای درونی رژيم به شدت 
به جان يکديگر .  تشديد شده است

به روی يکديگر و حتی .  افتاده اند
خودی ترين خودی ھايشان نيز 

اين مشخصه .  تيغ ميکشند
. رژيمھای در حال احتضار است

دستگاه سرکوبشان وحشيانه به 
اما ديگر .  جان مردم افتاده است

ھمگان ميدانند که نميتوانند مردم 
. را مرعوب و خانه نشين کنند

سرکوب مردم در ابعاد گسترده 

. به زن ستيزی بود"  نه"رای 
به فقر و فالکت و "  نه"رای 

محروميت و فرھنگ ارتجاعی و 
مردم برای تعويض .  مذھبی بود

حکومت خامنه ای ھا و احمدی 
نژادھا با حکومت موسوی ھا و 
گرفتن چماق اوباش بسيجی و 
انصار حزب هللا و دادنش به 
موسوی ھا و نبوی ھا و خاتمی 
ھا و کروبی ھا و ساير چاقو 

و "  خط امامی"کشان و آدمکشان 
جنبش ارتجاعی اسالم سبز به 

 . ميدان نيامده اند

 

 مردم آزاديخواه

روزھای سرنوشت سازی در 
رژيم اسالمی در .  پيش است

ميکوشد با توسل .  مخمصه است
به شديدترين شيوه ھا و ھر 
ظرفيت ضد انسانی و وحشيانه 
ای که در خود دارد خيزش شما 

شمشير خونين .  را در ھم بکوبد
اما اين .  اسالم را از رو بسته اند

رجز خوانی ھا ناشی از 
. استيصال و زبونی شان است

ميتوان و بايد کارشان را تمام 
ھفته ھای جاری ھفته ھايی .  کرد

تعيين کننده در سير تحوالت 
. کنونی و جنبش سرنگونی است

تير را به بزرگترين  ١٨ميتوان 
روز اعتراض سراسری عليه 
رژيم اسالمی در ايران و در 

 تير را به بزرگترين روز اعتراض جھانی ١٨
 !عليه رژيم اسالمی تبديل کنيم

واليت .  برايشان غير ممکن است
فقيه و حکومت الھی ديگر نه ابزار 
ارعاب بلکه مايه تحريک و انزجار 

جامعه وارد دوره .  بيشتر مردم است
ای از تحوالت انقالبی و زير و رو 

اين تحوالت آغاز .  کننده شده است
و .  پايان حاکميت سياه اسالمی است

. اين پروسه ای پر پيچ و خم است
نقطه عطفھای تاريخی و جدالھای 

 . تعيين کننده تری ھنوز در راھند

 

جريان اصالح طلبی حکومتی، باند 
رفسنجانی،   –خاتمی   –موسوی 

ميکوشند مردم در ابتدای راه 
ميکوشند تالشھای .  متوقف کنند

مردم سرنگونی طلب را به دعوای 
درون جناحھای رژيم اسالمی 
کاناليزه کرده و يک جمھوری 
اسالمی ديگر، جمھوری اسالمی 

اما .  سبز، را به مردم حقنه کنند
مردم در نيمه راه خالصی از شر 
سه دھه حاکميت سياه مذھبی، 
ضديت با زن، آپارتايد جنسی، 
حجاب اسالمی، نابرابری سياسی و 
اجتماعی، فقر و فالکت گسترده و 
ضديت با کارگر و نفس خوشی و 
شادی و يک زندگی انسانی متوقف 

بر خالف تصور .  نخواھند شد
ژورناليستھای کودن غربی رای 
مردم در مضحکه انتخابات اسالمی 
. رای به موسوی و کروبی نبود

. به حکومت اسالمی بود"  نه"رای 

١٠٨شماره   

 . خارج از ايران تبديل کرد

 

شرط پيشروی و پيروزی، ادامه 
مبارزه سراسری عليه کليت رژيم 

با شعارھای .  اسالمی است
حکومت اسالمی نميخواھيم "

حکومت ضد زن "، "نميخواھيم
حکومت "، "نميخواھيم نميخواھيم

فقر و استثمار نميخواھيم 
حکومت استبدادی "، "نميخواھيم

و با فرياد "  نميخواھيم نميخواھيم
حق مسلم "  آزادی، برابری، رفاه"

 .  ماست به ميدان بيائيد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
طبقه کارگر و ھمه شما مردم 
آزاديخواه را در مبارزه برای 
سرنگونی رژيم و تحقق يک 
جامعه آزاد، برابر و مرفه و 
انسانی، برای ايجاد يک دنيای 
بھتر، به اتحاد حول پرچم 
رھايبخش کمونيسم کارگری فرا 

 . ميخواند
 

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی

 !مرگ بر سرمايه داری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئيه  ۵ – ١٣٨٨تير  ١۴

 آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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Bank : Wells Fargo Bank – N. America  Routing Number :  121 000 248 Account Number:  36 48 46 88 52 



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

نقدھای اخير به  :يک دنيای بھتر
برخی "  حکمتيست"سياست حزب 

از فعالين اين حزب را به واکنش 
ھيستريک و بعضا حتی شانتاژ 

اما .  غير سياسی واداشته است
مستقل از اين اقدامات بخشی از 
رھبری اين حزب تالش کرده 
است که قالب جديدی به مواضع 

در اين گفتگو اجازه .  شان بدھد
دھيد که به برخی از اين 

ميگويند .  استدالالتشان بپردازيم
تحوالت اخير ايران را بايد با 

در کردستان  ١٩٩١تحوالت سال 
عراق مقايسه کرد و نتيجه 
ميگيرند که فراخوانشان به دعوت 

خانه "از کارگران و مردم به 
عين سياست منصور "  نشينی

حکمت در قبال ناسيوناليسم کرد 
ارزيابی شما . در آن تحوالت است

 چيست؟ 

 

. عميقا اشتباه ميکنند :علی جوادی
نه خيزش عظيم توده ھای مردم 
برای سرنگونی رژيم اسالمی 
نعل به نعل با وقايع کردستان 

يکی است و نه   ٩١عراق در سال 
منصور حکمت در آن رويدادھا 
خواھان خانه نشين شدن کارگران 
و مردم آزاديخواه و صف 

چنين .  کمونيسم کارگری بود
اتھاماتی به سياست عميقا 
کمونيستی و راديکال منصور 
حکمت در قبال آن رويدادھا نمی 

 .چسبد

  

بعالوه اتخاذ اين مواضع ھم ناشی 
از کج فھمی و يا عدم درک 
. سياسی رھبری اين حزب نيست

برعکس اين مواضع ناشی از 
جايگاه سياسی و موضع توده 
ايستی است که اکنون در آن قرار 

قبال اشاره کردم .  گرفته اند
جريانی که معتقد است جنبش 
سرنگونی طلبی توده ھای مردم 
شکست خورده است، رژيم 
جمھوری اسالمی بمثابه نماينده 
بورژوازی عظمت طلب ايران 
در حال متعارف شدن است، 
بحرانھايش نه ناشی از بحران 

به .  کنتراھا ھستند صحبت ميکند
نقد سياست عميقا پوپوليستی و 
ناسيوناليستی عبدهللا مھتدی می 
پردازد که خواھان دفاع حزبی 

و "  قيام"کمونيستی از اين 
. است"  دولت برخاسته از قيام"

انتظارش آن است که 
کمونيستھايی که عمری پوپوليسم 
را نقد کرده اند، ھمه جانبه تر، 
عميق تر، طبقاتی تر و 
کمونيستی تر به بررسی 
رويدادھای اجتماعی از اين نوع 

نتيجتا يکبار ديگر به .  بپردازند
. بحث پوپوليسم می پردازد

، قيام به "قيام کارگری"تفاوت 
معنای خاص و قيام علی العموم 

چند فصل .  را، به بحث ميگذارد
فقط دو گام "از جزوه ارزشمند 

را به بحث پيرامون "  به پس
قيام به معنای "و "  قيام مردمی"

قيام . "اختصاص می دھد"  خاص
در آن بحث نام ديگری "  مردمی

برای قيامی است که اگر چه 
در آن در سطح وسيع "  مردم"

شرکت داشتند اما در چھارچوب 
افق و سياست و شرايط حاصل 
از جنگ آمريکا و نيازمنديھای 
سياسی اين ارتجاع جھانی ايجاد 

قيام "به نقد کمونيستی .  شده بود
که در نزد "  علی العموم

تبديل "  فتيش"پوپوليستھا به يک 
سياست .  شده است، می پردازد

ارتجاعی حمايت و تماس با 
را "  دولت برخاسته از اين قيام"

قيام و "تاکيد ميکند که .  نقد ميکند
خيزش مسلحانه در کردستان 
عراق کار طيفی از نيروھای 
اجتماعی و طبقاتی با منافع 

حال به ".  متفاوت و متضاد بود
تفاوت شرايط ايران و عراق 

در ايران ده سال است .  نگاه کنيد
که جنبشی با ھدف سرنگونی 

ده .  رژيم اسالمی در جريان است
سال است که جريانات اصالح 
طلب و دوم خردادی و حتی 
جريانات ناسيوناليسم پرو 
آمريکايی خواھان حذف و کنار 
زدن اين جنبش از مرکز و ثقل 

بيش از .  سياست در ايران ھستند
ده سال است که اين نيروھا 
خواھان عقيم و اخته کردن اين 

اين جنبش يک .  جنبش ھستند
رکن اصلی سياست در ايران 

شکاف جناحھا ناشی از .  است
چگونگی واکنش به اين جنبش و 
مردمی است که خواھان بزير 

بر خالف .  کشيدن آن ھستند

 

 کجا ايستاد؟” حکمتيست“حزب 
 گفتگو با علی جوادی

)٢( 

حکومتی و منبعث از ناسازگاری و 
ناخوانايی اش با نفس زندگی در 
جامعه ای غير اسالمی مانند ايران، 
بلکه بحران جناحی است، نتيجتا به 
چنين مواضع توده ايستی و 

نتيجتا مردم و .  ارتجاعی در ميغلطد
خواستھايشان را از جدالھای موجود 
در جامعه حذف ميکنند و مانند توده 
ايستھا و اصالح طلبان حکومتی 
جامعه و مردم را به صحنه جنگ 
دو اردوی ارتجاع اسالمی تقسيم 

اجازه دھيد به چند مولفه در .  ميکند
باره وقايع کردستان عراق در سال 

اشاره کنم تا جای ھيچگونه  ٩١
 .شائبه و شبھه ای باقی نماند

 

قيامی  ٩١در کردستان در سال 
صورت گرفت که آمريکا و 
جريانات ناسيوناليست پرو 
آمريکايی و کنترايی يک مولفه 
اصلی و تعيين کننده آن تحوالت 

: به قول منصور حکمت.  بودند
زمان و شکل قيام، حکومت "

اجتناب ناپذير حاصل از پيروزی 
، سرعت پيروزی اوليه قيام، ...قيام 

ترکيب اجتماعی و سياسی و 
روانشناسی قيام کنندگان، سرعت و 
نفس شکست قيام، عواقب انسانی و 
سياسی و موقعيت روحی حاصل از 
شکست قيام و نظاير اينھا ھمه از 
سياست آمريکا در منطقه و اوضاع 
ناشی از دخالت نظامی و تبليغات 
آمريکا در عراق تاثير پذيرفته 

: و بالفاصله ادامه ميدھد."  است
اين سرسوزنی به حقانيت "

خواستھای کارگران و زحمتکشانی 
خدشه ...  که در قيام شرکت کردند

اين فاکتور اصلی ."   وارد نميکند
در تحوالت کردستان عراق در آن 

فضای سياسی و .  دوره بود
ضروريات قيام در چھارچوب 
تحرکات آمريکا و نيروھای محلی 

شرايط کنونی .  آن شکل گرفت
ايران در پايه با آن شرايط متفاوت 

  .است

 

منصور حکمت در مورد قيامی که 
شرايط و نيروھای فرمان دھنده قيام 
و رھبری کننده اش آمريکا و 

١٠٨شماره   

اين "  حکمتيستھا"تصور 
اعتراضات مردم است که جناحھا 
را به جان يکديگر انداخته است و 

شکاف و دعواھای .  نه بر عکس
جناحی تنھا شرايط را برای 
حضور گسترده تر مردم عليه 

در .  کليت نظام فراھم کرده است
ايران، جريانات اصالح طلب 
حکومتی ھمواره رو در روی 
مردم و خواھان عقيم کردن 
اعتراض آنھا، خواھان محدود 
کردن اين اعتراضات به 
چھارچوبھای نظام ارتجاع اسالمی 
و خواھان قانونی کردن اين 

قيام بر عليه .  اعتراضات بوده اند
رژيم اسالمی آتشی است که به 
سوی آن دست دراز نکرده اند، 
آتشی است که کل خانه شان را 

حتی اگر به .  شعله ور خواھد کرد
چنين سياستی متوسل شوند اين 
سياست نيز به ضد خودشان عمل 

به قول منصور .  خواھد کرد
اگر برای مثال جناح دوم : "حکمت

خرداد حاضر نباشد از ميدان 
بيرون برود و اندک مقاومتی در 
برابر کودتا بکند، آنگاه کودتا به 
چاشنی خيزش توده ای مردم عليه 

و اگر بنا باشد .  رژيم تبديل ميشود
... خاتمی چی ھا کودتا کنند، 

آنوقت ديگر جلوی قيام مستقل 
. مردم را نميتوانند بگيرند

منصور حکمت، جنبش توده ای (
برای سرنگونی رژيم آغاز 

و اين عين اتفافتی است که )  ميشود
نشده اند، "  سبز"مردم .  افتاده است

از شکافھايشان برای خيزش عليه 
 .کليه شان استفاده کرده اند

 

اما سياست منصور حکمت حتی 
در رويدادھای کردستان عراق بر 
خالف تبليغات وارونه 

. خانه نشينی نبود"  حکمتيستھا"
يکی دانستن سياست اين جريان با 

سياست منصور 
٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه     

حکمت يک دروغگويی آشکار 
اجازه دھيد سياست منصور .  است

حکمت را از زبان خودش 
"ميگويد.  بشنويم با اين مقدمات : 

روشن است که پاسخ من به سوال 
پشتيبانى يا عدم پشتيبانى از قيام 
مسلحانه در کردستان عراق يک 

من ابراز .  آرى يا نه ساده نيست
وجود مسلح کارگر کرد در اين 
دوره را در ابعاد مشخصى 
درست و بجا ميدانم، اما از قيام 
ھمگانى در ابعادى که بخود 
گرفت و از جنبش تصرف شھرھا 
و مناطق نفت خيز پشتيبانى 

بنظر من خيزشى در اين .  نميکنم
ابعاد بدليل ھژمونى جنبش 
پيشمرگانه اپوزيسيون ملى و بر 
مبناى افق کسب قدرت در باد 
آمريکا بطور زودرس به کارگر 

بنظر .  و زحمتکش کرد تحميل شد
من جنبش کارگرى ميتوانست 
مسلح شود، از طريق 

ھاى محدود و موضعى و  درگيرى
اساسا با ايجاد يک صف مسلح و 
سازمان يافته کارگرى وجود 
فضاى آزادى سياسى و قدرت 
عمل کارگرى چه در برابر رژيم 
عراق و چه در برابر اپوزيسيون 
ملى، که دير يا زود از سرکوه و 
از تھران و واشنگتن برميگشت، 

اى طوالنى تر  را براى دوره
بنظر من جنبش .  تضمين کند

مسلحانه تعرضى و معطوف به 
تصرف مناطق و آزاد سازى 
کردستان گريزى از اين نداشت 
که اوال، به امتداد سياست 
دخالتگرانه آمريکا وابسته شود و 
با آن تداعى شود، ثانيا، تحت 
ھژمونى سياسى و نظامى 
اپوزيسيون ملى قرار بگيرد و 
ثالثا، به يک جنگ مرگ و 
زندگى زودرس با ارتش عراق 
کشيده شود که براى حفظ 
موجوديت خود ناگزير تعرض 

. اين اتفاقى است که افتاد.  ميکند
بنظر من سطح رشد جنبش 
کارگرى و سوسياليستى در 

تر از آن  و مھم(کردستان عراق 
، از نظر سياسى و )در کل عراق

درجه تشکل، مقدماتى تر از آن 
بود که اين جنبش بتواند در شيپور 

 

اينھا بھانه ای  :علی جوادی
برای توجيه برخوردی توده 
. ايستی به تحوالت حاضر است
. اجازه دھيد بيشتر توضيح دھم

غرش رعد  ٧٨تير  ١٨تحوالت 
. در آسمان بی ابر در ايران نبود

فراز ديگری از خواست و 
اعتراض مردم برای خالصی از 

رويداد .  شر حکومت اسالمی بود
و اتفاقی بود که در دوران 
رفسنجانی با شورشھای شھری 

در ادامه خود و .  آغاز شده بود
در دوران دوم خرداد مردم 
توانستند شکافھای درونی رژيم 
را با حرکتشان تعميق کنند و در 

تير جنبش برای سرنگونی  ١٨
رژيم بطور علنی ابراز وجود 

تير سرفصل اعالم  ١٨.  کرد
وجود علنی اين تحرک و 

بيان .  خواست مردم بود
اعتراضی و علنی توده ای 
خواست مردمی بود که از مدتھا 
پيش در بطن و در ژرفای جامعه 

تير ما  ١٨در .  در جريان بود
شاھد فوران و جاری شدن آن 

تير ھم مردم به  ١٨در .  بوديم
بھانه بستن نشريه سالم به 

کار از آنجا .  خيابانھا ريختند
اما به سرعت .  شروع شد

تمايالت واقعی مردم در 
سرنگونی رژيم به نمايش گذاشته 

ببينيد اگر متد و روش .  شد
را در "  حکمتيست"کنونی حزب 

آن دوران بکار بگيريم، بايد 
ھمان فراخوان خانه نشينی را 

اين طور نيست .  تکرار ميکرديم
تير با اين متد به ھمان  ١٨که در 

نتايجی ميرسيدند که منصور 
به نظرم به آن .  حکمت رسيد

نتايجی ميرسدند که حزب توده و 
اعالم ميکردند .  راه توده رسيد

که اتخاذ سياست راديکال در اين 
" ماجراجويانه"جنبش يک اقدام 

يک نکته را .  بود"  پوپوليستی"و 
سياست اين .  ھم اضافه کنم

جريان ناشی از مخالفت اصولی 
" پوپوليسم"و کمونيستی با 

يک متد و روش توده .  نيست
ايستی است که در ادامه به مبانی 

پوپوليسم ھمواره .  آن ميپردازم
از دو زاويه مورد نقد قرار 

نقد کمونيستی .  گرفته است
کارگری و نقد راست و توده 

 .ايستی

 

 

 کجا ايستاد؟” حکمتيست“حزب 
 ...گفتگو با علی جوادی 

وظيفه .  قيام مسلحانه نھايى بدمد
اصلى تقويت اين ابعاد جنبش 
طبقاتى کارگران در متن ضعف 
دولت مرکزى و زير سايه قدرت 
دفاع مسلحانه جنبش کارگرى از 

ايجاد قدرت دوگانه در .  خود بود
اثر و  قبال رژيم و اپوزيسيون و بى

بيخطر نگھداشتن نيروھاى دولت 
مرکزى و بورژوازى خودى براى 

تر، که در  اى ھرچه طوالنى دوره
آن بتوان ارگانھاى عمل مستقيم و 

اى را رشد داد و تحکيم  اقتدار توده
کرد، اين بنظر من ميبايست 
محتواى سياست نظامى مستقل 
جنبش کارگرى در اين دوره 

 ) فقط دو گام به پس." (باشد

 

حال اين سياست را با فراخوان 
رھبران حزب حکمتيست به 
کارگران برای خانه نشين کردن 
کارگران و مردم زحمتکش مقايسه 
کنيد، اين سياست را با  نظرات 
کورش مدرسی مبنی بر مخالفت با 
طرح شعار سرنگونی در اين 
خيزش توده ای مقايسه کنيد، تفاوت 

منصور .  ماھوی و اجتماعی است
حکمت خواھان ايجاد قدرت دوگانه 

خواھان بسط و .  در آن شرايط بود
گسترش قدرت کارگر و کمونيست 
بود، خواھان تشکل يابی و قدرتمند 
شدن صف کارگر بود که بتواند 
ارگانھای اقتدار و حاکميت خودش 

کجای اين سياست .  را شکل دھد
دعوت به خانه نشينی است؟ اين دو 

دو نگرش .  سياست متفاوت است
يکی .  اجتماعی متفاوت است
ديگری  ،کمونيستی و کارگری است
  .توده ايستی و ارتجاعی است

 

بعضا ميگويند که  :يک دنيای بھتر
نميتوان شيوه برخورد به اين 
رويدادھا را با شيوه برخورد 

 ١٨منصور حکمت به رويدادھای 
چرا که آن جنبش .  تير مقايسه کرد

اعتراضی خودجوش بود و فاقد 
رھبری اما اعتراضات اخير تماما 
در چھارچوب سياست و اھداف 
جناح اصالح طلب حکومتی در 

 پاسخ شما چيست؟ . جريان است

١٠٨شماره   
تير ھم  ١٨در رويدادھای 

جريانات اصالح طلب حکومتی 
چه در مقام مقابله با .  فعال بودند

صف اعتراضی مردم و چه در 
جريان کنترل و مھار کردن قدرت 

در آن رويدادھا .  اعتراضی مردم
ھم ما شاھد دو گرايش سياسی و 

گرايش .  اجتماعی متفاوت بوديم
سرنگونی طلبانه و گرايش اصالح 

در آن رويدادھا گرايش .  طلبانه
سرنگونی طلبانه توانست سياست 

علنا به .  خود را علنا اعالم کند
. رژيم اسالمی اعالم جنگ کرد

علنا حکم سرنگونی رژيم اسالمی 
در تحوالت .  را صادر کردند

حاضر مردم نه تنھا در ادامه 
تير اعالم وجود  ١٨جنبشی که در 

کرد، به خيزش برخاستند، بلکه در 
ابعادی گسترده و ميليونی دست به 
کار پايين کشيدن رژيم اسالمی 

ھنوز ھم در حال .  جنگيدند.  شدند
ھمه ميدانند که ھدف اين .  جنگند

مردم سرنگونی کل رژيم اسالمی 
اين جنبشی نيست که با .  است

سوت اصالح طلبان حکومتی آغاز 
اين جنبشی نيست که .  شده باشد

مير حسين موسوی يا حجاريان 
. طراحی و مھندسی کرده باشند

مسلما اين اوباش اسالمی تالش 
ميکنند که از اين جنبش برای 
اھداف جناحی خود بھره گيرند، 
اما ھدف و انگيزه و جوھر تالش 
مردم در اين چھارچوب نمی 

مردم به سوت اين جريانات .  گنجد
سبز و ارتجاعی توقف نخواھند 

به سوت اين جريانات ھم .  کرد
سلب .  شروع به اعتراض نکردند

به حکومت "  نه"اين مردم 
به "  نه"به اسالم، "  نه"اسالمی، 

زن ستيزی و آپارتايد جنسی و 
. به استبداد و بی حقوقی است"  نه"

متاسفم اما اين واقعيت را حزب 
نميتواند از جامعه و "  حکمتيست"

حرکت کنونی مردم آزاديخواه و 
جنبش .  برابری طلب بگيرد

سرنگونی يک جنبش قائم به ذات 
. و داده شده در جامعه است

مردم به رژيم "  نه"محصول 
"اسالمی است توطئه سبزھا . 

 ."نيست

 

اجازه دھيد نکته ای را ھم در 
مورد مساله رھبری در اين 

مساله رھبری .  اعتراضات بگويم
در اين اعتراضات کماکان يک 

. مساله باز است
٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

ھر چند که اين اعتراضات به چپ 
چرخيده است، اما کماکان مساله 
ھژمونی سياسی به نتيجه مطلوب 

واقعيت اين .  خود نرسيده است
است که نفس اين اعتراضات نه 
ناشی از تاسی به فراخوانھای 
حزبی و يا فراخوان احزاب 
سرنگونی طلب و کمونيست و 
آزاديخواه بلکه ناشی از ضديت 
رژيم اسالمی با نفس زندگی و 
خواستھا و تمايالت ابتدايی و 

ناشی از .  ژنتيک جامعه است
تناقض رژيم اسالمی با واقعيت 
زندگی و خواستھای اوليه جامعه 

منشاء .  و مردم در ايران است
بحران سياسی در ايران نسلی 

. سازمانی و فردی نيست.  است
ناشی از وجود نسل جديد و 
جوانی است که بنا به تعريف نمی 
پذيرد که بدبخت تر، محروم تر، 
فقيرتر و عقب مانده تر از ھم 

دليلی نمی بيند که .  نسل خود باشد
مانند ساير جوانان در اروپا و 

جوان نسل .  آمريکا زندگی نکند
. قرن بيست و يکم و اينترنت است

اين مشخصات تبيين کننده حرکت 
کنونی توده ھای مردم و مشخصا 

آنچه در اين روزھا .  جوانان است
در ايران در جريان است جنگ 
. نسل جوان با رژيم اسالمی است

ببينيد مساله اين نيست که احزاب 
سرنگونی طلب نمی خواھند و يا 
اينکه فراخوان داده اند حال مردم 

واقعيت مادی .  به ميدان آمده اند
زندگی اين نسل را به سرنگونی 
رژيم اسالمی به عنوان پيش شرط 
تحوالت سياسی در جامعه سوق 

نتيجتا مساله رھبری و .  داده است
ھژمونی سياسی کماکان مساله ای 

در حال .  باز و مورد جدال است
حاضر سه جريان اصلی جامعه 
در تالش برای تاثير گذاری و يا 
. کسب رھبری اين جنبش ھستند

جريانات ملی اسالمی و اصالح 
طلبان حکومتی ميکوشند آن را از 

مھار و کنترل .  درون عقيم کنند
آن را در قالب جدالھای .  کنند

جريانات .  رژيم به بند بکشند
ناسيوناليست پرو غربی ميکوشند 
اين جنبش را زير سلطه آراء و 

آن .  نفوذ سياسی خود قرار دھند

به نوعی ھم درست .  برخاستند
در عين حال .  تشخيص داده اند

دارند خواست واقعی مردم را از 
تالش و تقالی جريان اصالح 
طلب حکومتی برای سوار شدن 

و .  بر اين اعتراضات جدا ميکنند
از اين رو است که اين جريانات 

و "  دشمن نظام"را به عنوان 
 .دارند محاکمه ميکنند" برانداز"

 

ببينيد سيستم نگرشی حزب 
دارای تناقضات "  حکمتيست"

اين طرز .  خرد کننده ای است
تفکر بر اين باور است که جنبش 
سرنگونی طلبی توده ھای مردم 
در ايران شکست خورده و از 
. صحنه سياست حذف شده است

اما به يکباره با يک خيزش توده 
ای مردم مواجه شده است، نتيجتا 

مشغول ساختن .  نميداند چه بگويد
از "  مھندسی اجتماعی"تئوری 
و اصالح طلبان "  سبزھا"جانب 

اگر مفروضات .  حکومتی شدند
اين سيستم فکری را بپذيريم بايد 
قبول کنيم که مردم در ايران با 
يک حرکت دو ھفته ای 

" سبزھا"مرتجعين حکومتی و 
به خط شدند و در ابعاد ميليونی 

عجيب .  به حرکت در آمدند
گويا جنبشھا و جريانات .  است

اجتماعی آنھم در اين ابعاد به 
يکباره خلق ميشوند و به يکباره 
دست به يک مقابله جانانه با 

اگر .  ھارترين رژيم حاکم ميزنند
اين سيستم فکری را بپذيريم بايد 
تمام ادراکمان در مورد جنبشھای 
اجتماعی، تاريخچه و پيشينه و 
انگيزه ھا و ضروريات مادی و 
سياسی وجودی آنھا را دور 

اگر بينش فکری اين .  بريزيم
جريان را بپذيريم بايد نگرش 
مادی به جامعه و تحوالت آن را 

ما سالھا در .  به کناری بگذاريم
مقابل جريانات اسالمی و ملی 
اسالمی بحث کرديم که جامعه 

برخالف .  ايران اسالمی نيست
" حکمتيست"تزھای حزب 

جوانان و نسل جوان در ايران 
رو در روی .  اسالمی نيستند

اسالم و حکومت اسالمی ھستند، 
. حکم به سرنگونی آن داده اند

اما اين جريان به يکباره دنده 
عقب گرفته است و اعالم کرده 

" سبزھا"که مردم سياھی لشگر 
اين يک تالش لجوجانه .  شده اند

برای قبوالندن تزھايی راست به 

 

 کجا ايستاد؟” حکمتيست“حزب 
 ...گفتگو با علی جوادی 

را به تحرکات باال و افق بورژوايی 
. و ناسيوناليستی متکی کنند

ميکوشند به راه حل ھای 
کودتاگرانه و بند و بست ھای 
ارتجاعی و سوء استفاده از اين 
تحرکات به عنوان سکوی پرش 

اما در مقابل .  خود استفاده کنند
اردوی کمونيسم کارگری، که يک 
جنبش وسيع و گسترده است، تنھا 
جريانی است که مبشر آزادی و 
برابری و رفاه انسانھا در جامعه 
است، ميکوشد ھژمونی سياسی 

از .  خود را بر اين جنبش تامين کند
نظر ما کمونيسم و طبقه کارگر تنھا 
رھبر شايسته جنبش توده ھای مردم 
برای سرنگونی رژيم اسالمی 

از اين رو مساله رھبری و .  ھستند
ھژمونی سياسی يک مساله کليدی 

حلقه ای تعيين .  در اين جنبش است
کننده در پيشروی و سرنگونی رژيم 

  .اسالمی است

 

اين جريان  :يک دنيای بھتر
ميکوشد که اتخاذ مواضع راست و 
توده ايستی خود را در زرورق 

در "  انقالب کارگری"دفاع از 
انقالب "مقابل انقالبات ارتجاعی و 

چقدر چنين تعبيری از .  بپيچد"  سبز
رويدادھا و سياست اين حزب در 
قبال آن مجاز است؟ چقدر ضديت 
آشکار با پيشبرد امر انقالب 

 کارگری است؟

 

بنظرم اين نقطه  :علی جوادی
نظرات برخالف بسته بندی ھايش 
نشان يک ضديت آشکار با مصالح 
. عمومی انقالب کارگری است

در ايران در "  انقالب سبزی"ببينيد 
جنبش و خيزشی .  جريان نيست

برای سرنگونی رژيم اسالمی در 
اين تبيين رئيس دفتر .  جريان است

سياسی سپاه پاسداران و احمدی 
نژاد است که تحرک مردم را به 

و يا "  سبز"و "  انقالب مخملی"
ھدفشان .  تشبيه ميکنند"  انقالب نرم"

ھم اين است که تاکيد کنند که 
خيزش توده ھای مردم تالشی برای 
سرنگونی رژيم اسالمی است و از 
اين رو سرسختانه به مقابله با آن 

١٠٨شماره   
 .خريداری ندارد. جامعه است

 

ببينيد ما سازماندھندگان و فعالين 
اما .  يک انقالب کارگری ھستيم

قيام و انقالب کارگری اقدامی در 
خالء و در غياب تحوالت جامعه 

اقدامی در ادامه تاريخ .  نيست
تالش کارگر و کمونيسم و در 

ما در .  بستر تحوالت جامعه است
جامعه ای زندگی ميکنم که بحث 
قدرت سياسی به مساله اساسی 

حزب .  جامعه تبديل شده است
آماده باشد يا نباشد، "  حکمتيست"

بخواھد يا نخواھد، جامعه ميخواھد 
با مساله قدرت سياسی حاکم تعيين 

مردم ميخواھند رژيم .  تکليف کند
يک ھدف .  اسالمی را بزير بکشند

اساسی ما قرار گرفتن در راس 
حرکت سرنگونی طلبانه توده ھای 

ما ميکوشيم در راس .  مردم است
آن .  اين تحرک جامعه قرار بگيريم

نيروھای .  را رھبری و ھدايت کنيم
راست و اصالح طلب حکومتی را 
که ميکوشند آن را در جھت اھداف 
. خود قرار دھند، خنثی و عقيم کنيم

اما در عين حال نگاھمان به مساله 
اين .  تحقق انقالب کارگری است

جنبش و خيزش برای سرنگونی 
ما .  را بايد رھبری و ھدايت کرد

ميکوشيم اين جنبش را ھدايت کنيم 
. اما ھدفمان انقالب کارگری است

بھترين و مطلوبترين شرايط برای 
ما ھمزمانی و يکی شدن وقوع اين 

  .دو تحول اجتماعی است

 

شما در گفتگوی  :يک دنيای بھتر
قبلی به نگرش توده ايستی اين 
جريان در قبال تحوالت سياسی 
حاضر اشاره کرديد، اين مساله را 
بيشتر توضيح دھيد؟ چرا و چگونه 
اين جريان به چنين مواضع دست 

 راستی درغلطيده است؟ 

 

ببيند دو نگرش  :علی جوادی
اساسی و پايه ای از تحوالت 

يکی .  سياسی ايران موجودند
نگرشی است که کل نگرش و 
تالش دوم خرداد و اصالح طلبان 
حکومتی بر آن استوار است و در 
مقابل نگرش ديگری است که 
بحران حکومتی را يک بحران 
سياسی و ناشی از نفس موجوديت 
رژيم اسالمی ميداند، معتقد است 

که تحوالت 
٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

کنونی بخشھايی از روند دفع 
جمھوری اسالمی توسط جامعه 

اين اردوی سرنگونی طلبی .  است
است و ديگری اردوی اصالح 
طلبی است که جريانات اصالح 
طلب حکومتی معموال پرچمدار 

  .آن بوده اند

 

نگرش اول بر اين باور است که  
جمھوری اسالمی ميرود تا 

خودش را با زيست اقتصادى، "
سياسى و فرھنگى جامعه سازگار 
کند و به يک دولت متعارف و 
يک جامعه مدنى در ايران شکل 
دھد و اين تحوالت پروسه تبديل 
شدن جمھورى اسالمى به 
حکومت ايران به معنى نرمال و 

اين .  روتين و روزمره کلمه است
تز .  ھا است تز دو خردادى
ھا،  تز اکثريتى.  حجاريان است

ھا و تز ھمه کسانى است  اى توده
که به يک معنى سرنگونى را رد 

پتانسيل تحوالت انقالبى .  ميکنند
را در ايران رد ميکنند و ميگويند 
. بايد بدون خشونت جلو رفت

يا اصالح "  خشونت گريزى"
طلبى اسالمى يا غير اسالمى ھمه 
در چارچوب اين تز عمومى است 

بحث بر سر تغيير نظام :  که
نيست، اگر ھم باشد انتھاى 

اى است که در آن دولت  پروسه
متعارف دارد تشکيل ميشود و 
جمھورى اسالمى خودش 
پرچمدار اصالح خودش شده 
است و اين روندى است که دارد 

افتد و از اين طريق  اتفاق مى
جمھورى اسالمى جايگاه خودش 
را در ايران پيدا ميکند، در 
مناسبات بين المللى پيدا ميکند، در 
اقتصاد جھانى پيدا ميکند و 

(غيره منصور حکمت، آيا ." 
پيروزی کمونيسم در ايران ممکن 

اين کل نگرشی است که )  است؟
جريان اصالح طلبی حکومتی بر 

منصور حکمت .  آن استوار است
تاکيد ميکند که اين نگرش جريانی 
است که ميخواھد سرنگونی را 

کسانی که اگر مستقيما به .  رد کنند
رد سرنگونی طلبی نپردازند 
حداقل به رد طرح شعار 

 منشور
 آزادی، برابری و رفاه 

 

 آزادی
جدايی دين از دولت و آموزش و :  سکوالريسم  -١

لغو کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذھبی .  پرورش
 .آزادی مذھب و بی مذھبی. دارند

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، :  آزادی بيان  -٢
 .مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

 

جرم "لغو مقوله :  آزادی تمامی زندانيان سياسی  -٣ 
، لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا ھر "سياسى

 .نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع :  آزادى پوشش  -۴
 . پوشش

 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط   -۵
 .دادگاھھاى منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن :  برابری زن و مرد  -۶

لغو جدا .  لغو حجاب.  و مرد در حقوق مدنی و فردی
 .سازيھا و آپارتايد جنسی

 

برابری کامل حقوقی ھمه شھروندان، : برابری حقوقی -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذھب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط :  حداقل دستمزد  -٨

در شرايط .  نمايندگان تشکل ھای سراسری کارگری
 .کنونی حداقل دستمزد بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای ھمه :  بيمه بيکاری  -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی .  افراد بيکار و آماده به کار
 .معادل حداقل دستمزد رسمی

 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش   -١٠
رايگان در تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای 

ھزينه مسکن نبايد از ده درصد درآمد فرد يا :  ھمگان
 . خانواده بيشتر باشد

 

*** 

 

 کجا ايستاد؟” حکمتيست“حزب 
 ...گفتگو با علی جوادی 

سرنگونی در خيزش توده ھای مردم می 
بعضا "  حکمتيست"تزھای جريان .  پردازند

  .با تزھای پايه ای اين جريان منطبق است
 

شايد بگويند چگونه؟ ببينيد حزب 
معتقد است که جمھوری "  حکمتيست"

در .  اسالمی در حال متعارف شدن است
حال تامين شرايط و ملزومات روبنای 
. سياسی سرمايه داری در ايران است
. بحرانش بحران حکومتی و العالج نيست

احمدی نژاد نماينده ناسيوناليسم عظمت 
جنبشی برای سرنگونی .  طلب ايران است

اين .  رژيم اسالمی در جامعه وجود ندارد
حتی بخاطر .  تزھای اخير اين حزب است

توده ھای "  عدم وجود جنبش سرنگونی"
مردم منشور سرنگونی خودشان را که 
طرحی برای سازش با جريانات راست و 
ناسيوناليسم پرو غربی و جريانات ملی 

به ھر حال .  اسالمی بود، به کناری گذاشتند
: منصور حکمت در اين باره ميگويد

کسانى که ميخواھند سرنگونى را رد کنند "
ميروند روى اين چارچوب که جمھورى 
اسالمى دارد به حکومت بورژوازى ايران 

روبناى سياسى و رژيم .  تحول پيدا ميکند
سياسى ناظر بر توسعه کاپيتاليسم در ايران 

اش ھم چنين و چنان خواھد  و مدل اقتصادى
در نتيجه قطب اول بحران جمھورى .  شد

. اسالمى را بحران جناحى آن ميداند
اش را معضل بخشى از حکومت  معضل
اين قطب، حکومت جمھورى ...  ميداند

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

اين حکومت ميداند و فکر ميکند راست 
عقب بنشيند اوضاع روى غلطک 

(افتد مى و اين )  ھمانجا:  منصور حکمت." 
تزھا عينا بخشھايی از تزھايی است که 
کورش مدرسی و بعضا حزب حکمتيست 
در اين شرايط جديد بر آن استوار شده 

اطالق سياست توده ايستی به اين .  است
. سياستھا و تزھا توھين و يا اتھام نيست

بيان واقعيت و جوھر وجودی تزھای 
بی جھت نيست که .  کنونی شان است

کورش مدرسی به مقابله با طرح شعار 
. سرنگونی در اعتراضات اخير ميپردازد

متاسفانه اين حزب به مبانی ای در غلطيده 
است که در ادامه منطقی خود به يک سيستم 

ھمان .  منسجم توده ايستی منجر خواھد شود
 –مسيری است که سيستم فکری آذرين 

و اين يک ھشدار .  مقدم طی کرده است
 . جدی به فعالين کمونيست اين جريان است 
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خيزش عظيم  :يک دنيای بھتر
توده ھای مردم ايران توجه مردم 
آزاديخواه جھان و بشريت متمدن 
را به اين اعتراضات جلب کرده 

اين .  نمونه ھا بسيارند.  است
اعتراضات اکنون بعد جديد و 

ابعاد اين .  جھانی پيدا کرده است
تحول سياسی را شما چگونه می 
بينيد؟ کال نقش و جايگاه اعتراض 
مردم بپاخواسته ايران را در 

 جھان چگونه می بينيد؟ 

 

ابعاد حمايت بين  :آذر ماجدی
المللی از مبارزات مردم در ھفته 
ھای اخير کامال يک پديده 

بنظر من کال اين .  غيرمنتظره بود
چند ھفته ھمه را غافلگير کرد؛ 
ھم رژيم اسالمی، ھم جريان 
موسوم به اصالح طلب و کانديد 
ھايش برای رياست جمھوری، ھم 
خود مردم، اپوزيسيون، ايرانيان 
مقيم خارج کشور و مردم جھان 

ھيچکس انتظار چنين خيزش .  را
از حدود دو .  عظيمی را نداشت

ھفته پيش از انتخابات ميشد 
. فضای متفاوت را تشخيص داد

راھپيمايی ھای وسيع چند صد 
ھزار نفری تحت نام کمپين 
موسوی و کروبی ديگر کامال 
خصلت متفاوت اين حرکت را 

مسلم شد که مردم .  برمال کرد
. آماده يک خيزش عظيم ھستند

روانشناسی عمومی مردم و 
جامعه يک تغيير اساسی کرده 

 .بود

 

انعکاس اين اخبار در خارج 
کشور سريعا به راس اخبار بين 

توجه به سوی .  المللی منتقل شد

درگيری شان با اوباش اسالمی 
اين واقعيت را که ما ساليان 
است ميکوشيديم به دنيا بقبوالنيم 

 . برای ھمه روشن کرد

 

مردم جھان فقط به خاطر انسان 
دوستی به مبارزات مردم ايران 

آنھا خود در .  خيره نشده اند
شکست جمھوری اسالمی و 
. سرنگونی آن ذينفع اند

سال يک  30جمھوری اسالمی 
ارتجاع خونين و تروريسم 
. اسالمی را رھبری کرده است

مردم جھان اين رژيم را يک 
دشمن مھم آزادی و انسانيت و 

روشن است .  ايمنی می شناسند
که بخش عمده جھان از سوی 
ديگر نگران تحريکات و 
تحرکات دولت آمريکا بودند و 
از حمله نظامی به ايران بسيار 

اکنون مردم ايران خود .  نگران
به خيابان ھا آمده اند تا اين 

اين .  رژيم را به زير کشند
موجب شادی بسيار است و 
احساس احترام را در دنيا نسبت 
 .به مردم ايران برانگيخته است

 

مبارزه عليه :  يک دنيای بھتر
رژيم اسالمی مبارزه ای محدود 

امری .  به جغرافيای ايران نيست
منصور حکمت .  جھانی است

بارھا و بارھا تاکيد کرده بود که 
خارج کشور پشت جبھه داخل 

يک حوزه قائم به  ،کشور نيست
چه الگوھای .  ذات فعاليت است

تاکنونی در سطح جھان داشته 
ايم که ميتواند در اين زمينه 

 راھگشا باشد؟ 

 

اين گفته منصور  :آذر ماجدی

 

 کميته ھای ھمبستگی  در دفاع از 
 در ايران" رفاه ،برابری ،آزادی"

Solidarity Committee in defense of “freedom, equality & prosperity” for Iran 

 گفتگو با آذر ماجدی

و آنچه رفت که .  ايران متمايل شد
يک وجه قابل توجه .  شاھد بوديم

اين حمايت بين المللی که بيانگر 
عمق توجه دنيا به اتفاقات در ايران 
است، نمايش ھمبستگی ھنرمندان 

جون .  مشھور با مردم ايران است
ھر سه  2بائز، بون جووی و يو 

ترانه ھايی را به اين جنبش تقديم 
.  کردند و يا به فارسی خواندند

چنين حرکت ھايی ھم خود بيانگر 
عمق تاثير جنبش مردم ايران بر 
دنيا است و ھم بنوبه خود بر 
گسترش و تعميق اين ھمبستگی 

بھم پيوستگی جامعه .  تاثير ميگذارد
بين المللی از طريق اينترنت و 
تکنولوژی نوين شرايطی را بوجود 
آورده است که عليرغم سانسور 
شديد در ايران، اخبار اين ھمبستگی 
به مردم ايران ميرسد و در مردم 

بنظر من .  اميد و افتخار ميافريند
اھميت اين ھمبستگی بين المللی 

اھميتی که مردم .  بسيار زياد است
در ايران به اين مساله ميدھند را 
ميتوان از تالش گسترده شان برای 
ارسال فيلم و خبر از اتفاقات و 
اعتراضات به خارج کشور 

 .دريافت

 

اکنون بر ھمه روشن است که دنيا 
با ھيجان و توجه بسيار وقايع در 

احساس .  ايران را دنبال ميکند
ھمبستگی عمومی با مردم ايران 

مردم در دنيا دارند .  بسيار باال است
متوجه ميشوند که تبليغات رسانه ھا 
و آکادميای باصطالح ايران شناس 
چه تصوير نادرستی از مردم و 

اين .  جامعه ايران ارائه ميداده است
تصوير که جامعه ايران يک جامعه 
اسالمی است و مردم فقط يک رژيم 

اين .  اسالمی اصالح شده ميخواھند
. تصوير کامال رنگ باخته است

طی دو ھفته اعتراضات مردم و 
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حکمت در اين چند ھفته اخير 
ھم ايرانيان .  بخوبی به اثبات رسيد

مقيم خارج طی اين چند ھفته 
انگيزه بسيار باالی خود برای 
سرنگونی رژيم اسالمی و نفرت 
عميق خود از اين رژيم را وسيعا 
نشان دادند، ھم مردم جھان در اين 
. خواست مردم ايران سھيم شدند

کامال ميتوان ديد که خارج کشور 
يک جبھه قائم به ذات مبارزه عليه 

از اين رو .  رژيم اسالمی است
جمھوری اسالمی ھم به سھم خود 
بسيار تالش ميکند که بر اين جبھه 
تاثير گذارد و مانع رشد 

 .راديکاليسم آن شود

 

ميالدی يک  80و  70در دھه 
جنبش وسيع بين المللی عليه سيستم 
آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی 

ھمبستگی و حمايت .  شکل گرفت
نلسون .  بسيار وسيع و گسترده بود

ماندال به سمبل آزاديخواھی و 
انسانيت در سطح جھان بدل شده 

بخوبی بخاطر دارم که در .  بود
زمانی که ارتش بر روی  1976

نوجوانان و کودکان در شھر 
سوئتو رگبار گرفت، چگونه دنيا 
به درد آمد و موج ھمبستگی با 
جنبش عليه نژاد پرستی سرازير 

اين جنبش روز به روز قدرت .  شد
تازه در .  و وسعت بيشتری يافت

چنين پيوستگی ارتباطی  70دھه 
 . ميان مردم جھان وجود نداشت

 

جنبش ضد آپارتايد نژادی بنظر من 
الگوی بسيار مناسبی برای فعاليت 

البته بايد گفت که .  ما بدست ميدھد
ما از برخی 
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نظرات از شرايط مناسب تری 
جمھوری اسالمی .  برخورداريم

در دنيا بسيار شناخته شده تر 
نيروھای اپوزيسيون در .  است

خارج کشور نقش موثری در 
انتقال اخبار و شرايط در ايران 

تکنولوژی ارتباطاتی .  داشته اند
بسيار رشد کرده است و ديگر 
برای انتقال اخبار مجبور نيستيم 
. کامال بر رسانه ھا اتکاء کنيم

اينترنت به مردم امکان ميدھد که 
بخشی از اين کار را خود مستقال 

بعالوه جنبش اسالم .  بدست گيرند
سياسی و ماھيت زن ستيز آن 
نفرت عمومی را در دنيا 

در مقابل جنبش .  برانگيخته است
آزادی زن در ايران يک جنبش 

از تمام اين .  وسيع و توده ای است
شرايط ميتوان و بايد برای 
سازماندھی و بسيج يک جنبش 

 .بين المللی استفاده کرد

 

حزب طرح  :يک دنيای بھتر
کميته ھای ھمبستگی در دفاع از "

" رفاه در ايران ،برابری ،آزادی
مبانی .  را مطرح کرده است

سياسی اين طرح در خارج 
چيست؟ خاصيت و مزيت سياسی 
چنين تالشی در اين شرايط کدام 

 است؟ 

 

ما تالش ميکنيم که  :آذر ماجدی
مردم آزاديخواه جھان را فرا 
بخوانيم که چنين کميته ھايی را 

اين کميته ھا را .  تشکيل دھند
ميتوان در دانشگاه ھا و ھمچنين 
. در سطح شھرھا تشکيل داد

توصيف اين کميته ھا با شعار 
آزادی، برابری و رفاه به اين 
کميته ھای يک خصلت و ھويت 
مترقی و آزاديخواھانه می بخشد 
و آن را از حالت گنگ، مبھم و 
. بی ھويت کنونی خارج ميکند

بطور مثال اکنون مردم برای 

قريب به اتفاق مردم ايران نيز 
چنين پالتفرمی به ارتقاء .  ھست

جنبش و تقويت گرايش 
آزاديخواھانه و برابری طلبانه 

 .در آن کمک ميکند

 

طرح عمومی  :يک دنيای بھتر
حزب برای ايجاد اين کميته ھا 
چيست؟ حزب چه پيشنھادی 
برای پالتفرم اين کميته ھا دارد؟ 

 چگونه بايد دست به کار شد؟ 

 

ھمانگونه که در  :آذر ماجدی
پاسخ به سوال باال اشاره کردم، 
حزب فراخوان تشکيل اين کميته 
ھا را ميدھد و ميکوشد در ابتدا 
با ھمکاری تنگاتنگ با نيروھای 
نزديک تعدادی از اين کميته ھا 
را سازمان دھد و سپس بکوشد 
اين پالتفرم را با تبليغ گسترده 

ما بايد طرح ھايی .  اشاعه دھد
که از طريق البيسم دولتی قصد 

 

 کميته ھای ھمبستگی  در دفاع از 
 ...در ايران" رفاه ،برابری ،آزادی"

نشان دادن حمايت خود رنگ سبز 
درست است که .  را برگزيده اند

مردم در ايران طی اين مبارزات 
رنگ سبز را به سمبل مبارزات 
خود تبديل کردند، بايد در نظر 
گرفت که در ايران مردم تحت يک 
ديکتاتوری خشن زندگی ميکنند و 
اين مساله محدوديت ھايی را بر 

اما در .  مبارزه شان تحميل ميکند
خارج کشور ما مجبور نيستيم و 

 . نبايد اين محدوديت ھا را بپذيريم

 

تصور عمومی در ميان ايرانيان 
مقيم خارج و مردم ديگر اينست که 
يک راه نشان دادن ھمبستگی 
پذيرش سمبل ھايی است که در 
. ايران مردم به آن متوسل ميشوند

اين يک تصور نادرست است که 
توسط جريانات موسوم به اصالح 
طلب، دو خردادی ھای سابق، يعنی 
ھمان اپوزيسيون پرو رژيم تحکيم 

ما بايد واقعيت را .  و تشويق ميشود
بعالوه رنگ سبز .  به مردم بگوييم

در خارج يک معنا و مفھوم ديگر 
. دارد، با جنبش سبز تداعی ميشود

در ايران اين سبز سمبل اسالم است 
و قرار است باصطالح اسالم 

اين را بايد .  معتدل را نمايندگی کند
بدفھمی ھا و عدم .  به مردم گفت

شناخت بسياری وجود دارد و در 
اين ميان جريانات فرصت طلبی 

اکثريتی ھا و   –مثل توده ای 
اسالميست ھای طرفدار جناح 
باصطالح اصالح طلب آن را 

 .تقويت ميکنند

 

خواست و شعار آزادی، برابری و 
رفاه کامال خصلت متفاوتی را به 
. اين جنبش ھمبستگی می بخشد

ضديت کامل آن را با جمھوری 
اسالمی روشن ميکند و مرز خود 
را با تمام اين باصطالح اصالح 

مساله اينجاست که .  طلبان ميکشد
اين شعار عينا خواست اکثريت 

١٠٨شماره   
دارند فعاليت باصطالح ھمبستگی 
با مردم را به پيش ببرند افشاء 

تالش ھايی برای ساختن .  کنيم
تشکالتی ويرچوال دارد انجام 
ميگيرد که با جمع آوری تعدادی 
امضاء سازمان را اعالم ميکنند و 
بعد از طريق البيستی و تبليغات 
صرف ميکوشند اين تشکيالت را 

بايد ماھيت چنين .  در بوق کنند
 .تالش ھايی را نشان داد

 

بطور مثال سازمان مجاھدين 
. ھميشه از اين نوع کارھا کرده اند

چنين فعاليت ھايی ربطی به 
مبارزه مردم برای سرنگونی 
جمھوری اسالمی و برای آزادی، 

ما ميکوشيم .  برابری و رفاه ندارد
که بر سازماندھی از پايين تمرکز 
کنيم و بکوشيم که با فشار پايين 
روی بااليی ھا کارمان را به پيش 

اين وجه از طرح بنظر من .  بريم
برای کمونيسم کارگری بسيار مھم 

 .*و اساسی است

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

 

برای منجمد کردن حسابھای بانکی  -  
  ،سران رژيم اسالمی

 

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

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

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

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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بيش از  ،بنا به خبر دريافتى
نفر از کارگران شرکت  5000

مھر کام پارس ايران خودرو 
تاکنون موفق به دريافت 
دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری 
مربوط به خرداد ماه خود نشده 

در دو ھفته گذشته با وجود .  اند
پی گيريھای مداوم کارگران برای 
 ،نقد نمودن دستمزدھايشان

کارگران ناراضی و معترض از 
عوامل مزدور کارفرما و سرمايه 
داران چيزی جز تھديد و وعده 
ھای دروغ و امروز و فردا 

عوامل کارفرما و .  نشنيده اند
مسئولين بخشھای مختلف مھر کام 
در حاليکه ھمگی جيبھايشان پر 
از پولھای بادآورده از قبل کار 

در جواب  ،کارگران است
اعتراض کارگران گرسنه 

 ،ما ميدانيم، درک ميکنيم:  ميگويند
فشارھا زياده، ما مشکالت شما را 

) مدير مھر کام پارس(به زرکش 
گفته ايم، چکار کنيم ساپکو 
پولھای ما رو نميده، ما به فکر 
شما ھستيم، شما اگه ھمين کارتان 
را از دست دھيد چکار ميکنيد؟ و 

 !مزخرفاتی از اين دست

 

يکى از کارگران شيفت شب 
چشمھاش  ،مادرم مريضه:  ميگفت
بايد جراحی بشه، کرايه  ،نمی بينه

خانه ام پس افتاده و برای خرج و 
مخارج روزانه ھم زن و بچه ام 

از در و ھمسايه قرض .  معطلند
می کنيم  و ھزار بد بختی ديگه 

 . داريم

 

نپرداختن دستمزدھا و انواع 
کارشکنی سرمايه داران و 
عواملشان در پرداخت حقوق 
ناچيز کارگران گرسنه و محروم 
در شرايطی صورت می گيرد که 
ھر يک از عوامل و کاسه ليسان 
دزد باند زرکش ماھانه مبالغ چند 
ميليونی بدست آمده از کار و رنج 
کارگران را تحت عناوين؛ حقوق، 
پاداش، کارانه، ماموريت و غيره 

از طرف ديگر .  به جيب می زنند
در اين روزھا حکومت اسالمی 

باز ھم طرح اخراج کارگران 
 !سايپا يدک

اين روزھا دوباره سايه وحشت 
 500بيکاری و زمزمه اخراج 

نفر از کارگران سايپا يدک اوج 
در سال پيش نيز .  گرفته است

طرحھائی برای اخراج و تعديل 
کارگران وجود داشت که با 
نزديک شدن زمان مضحکه 
انتخابات حکومت جانيان اسالمی 
در خرداد امسال برای 
عوامفريبی و تحميق کارگران 
مسئله تعديل ھا و اخراج 
.  کارگران را موقتا کنار گذاشتند

حتی به دستور بذر پاش که يکی 
از نزديکان احمدی نژاد قاتل 
است بسرعت صدھا نفر از 
کارگران شرکتھای پيمانکاری 
را از اين شرکتھا منفک نموده و 
خود سايپا با اين کارگران 

ظاھرا وعدھائی .  قرارداد بست
نيز برای بھبود زند گی به کار 

 

 !ايران خودرو؛ مھر کام پارس و ايتکو پرس
 سايپا؛ طرح اخراج کارگران

سرمايه داران برای سرکوب 
وحشيانه اعتراضات مردمی صدھا 
ميليارد تومان صرف حکومت 
نظامی اعالم نشده و مراسم او باش 
چرخانی برای ايجاد جو ارعاب و 
وحشت و سانسور و سرکوب در 

 .ميان مردم نموده است

 

 ايتکو پرس

در روزھای گذشته نيز کارگران 
ايتکو پرس اعتراضاتی برای نقد 
. کردن بن ھای خوار و بار داشتند

 1500بن ھای خوار و بار حدود 
نفر از کارگران سايت يک و دو 
ايتکو پرس مربوط به اسفند سال 
پيش و فروردين و ارديبھشت و 

ھزار  30که ماھی  ،خرداد امسال
تاکنون به کارگران  ،تومان است

پرداخت نشده و ھمچنان بالتکليف 
نياکان مدير .  و پا در ھوا مانده است

ايتکو پرس در جواب کارگران 
معترض ظاھرا وعده پرداخت بن 
ھای مربوط به امسال را داده و 
گفته است بن ھای اسفند سال پيش 

؟  حضرات به روال !فعال بماند
ھميشه قصد باال کشيدن بخشی از 

 . طلبھای کارگران را دارند

 

شرکت مھر کام پارس با بيش از 
نفر کارگر قراردادی سفيد  5000

امضا و يک طرفه با پايه 
ھزار تومانی در  264دستمزدھای 

شيفت فشرده و سنگين کاری از  3
زير مجموعه ھای اصلی ايران 
خودرو در زمينه تھيه و توليد انواع 
سپر و داشبرد و لوازم جانبی 
خودرو بوده و در جاده مخصوص 

 . کرج واقع است

 

سايت يک و دو ايتکو پرس از 
مجموعه ھای مھم پرسی ايران 

کارگر  1500خودرو با بيش از 
قراردادی سفيد امضا و دستمزد 

ھزار تومانی و شيفتھای  264ھای 
سنگين و پر خطر کاری واقع در 
جاده مخصوص کرج و اتوبان کرج 

 .قزوين می باشند

١٠٨شماره   
 .گران داده شد

 

به دستور عموزاده مدير سايپا با 
 5/1کارگران زير ديپلم قرارداد 

ماه و با کارگران ديپلم قراردادھای 
ھم اکنون که .  ماه بسته اند 5/2

بسياری از کارگران در پايان 
قراردادھای سفيد امضا، يک 

از  ،طرفه و کوتاه مدت خود ھستند
جانب عموزاده و باندھای دزد و 
سرکوبگر حاکم بر سايپا يدک 
زمزمه ھای تعديل و اخراج و 
بيکار سازی کارگران بگوش می 

اين شمارش معکوس و نبود .  رسد
ھرگونه امنيت شغلی زندگی 
کارگران محروم و زحمتکش و 
خانواده ھايشان را در ابھامی رنج 

 .آور فرو برده است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩جوالى  ٨ – ١٣٨٨تير  ١٧

 مجمع عمومى 
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر و توده 

کارگران در مبارزات . اى کارگران است
جارى به سنت عمل مستقيم مجمع عمومى 

جنبش مجمع عمومى را . متکى شويد
!گسترش دھيد  

 

 يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا 

!تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بھتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى 

!جامعه است  
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قطعنامه حزب  :يک دنيای بھتر  
بر ايجاد تشکل ھای توده ای در 
محيط کار و در محيط زيست در 
سطح محلی و سراسری تاکيد 

اھميت و جايگاه اين .  کرده است
ارگانھا در شرايط کنونی و در 
 تحوالت سياسی جامعه کدام است؟ 

 

ما جنبشى براى  :سياوش دانشور
آزادى انسانھا از ھر نوع قيد و 
بند و انقياد سياسى و اقتصادى و 

مدل حکومتى که .  فرھنگى ھستيم
کمونيسم کارگرى و جنبش طبقه 
ما بدست ميدھد مبتنى بر اعمال 

مبارزه .  اراده انسانھاى آزاد است
امروز ما با تمام محدوديتھائى که 
اختناق و فرھنگ و سياست مسلط 

مبارزه  ،بورژوائى تحميل ميکند
ترديدى .  اى دراين جھت است

نيست الزامات مبارزه طبقاتى 
ميتواند به ما شرايط متفاوتى مانند 
جنگ و غيره را تحميل کند که 
بنظر در آن نميتوان به نيروى 
. توده مردم در شوراھا متکى شد

اينھا و بسيارى مسائل ديگر 
اما در ھر .  فرض بديھى ماست

شرايطى جنبش کمونيستى طبقه 
کارگر روى سازماندھى اعمال 
اراده مستقيم و مستمر و تا حد 

ما .  مقدور آزاد و برابر تاکيد دارد
حتى در دوره جنگ و شرايطھاى 
ويژه نميتوانيم دست به روشھا و 
نرمھاى طبقات حاکم و جريانات 

محدوديتھا .  ارتجاعى ببريم
ھيچوقت اصول انقالبى ما را زير 
سوال نميبرند بلکه کارکرد آنھا را 

براى ما شوراھا .  تغيير ميدھند
سنتى قديمى در متن جنبش 
راديکال طبقه کارگر است و 
ارجاع به آن در دوره انقالبى 
بيش از ھر زمان ضرورت و 

 . مبرميت دارد

 

اوضاع امروز بطور خالصه 
عبات از اينست که قدرت به 

طبقه .  خيابان منتقل شده است
حاکم و دولت مرتجع اسالمى در 

ابزار قانون گذراندن در محل 
ابزار  ،کار و محل زندگى

و  ،تضمين امنيت و آزادى نسبى
فردا ابزار قيام و در مقياسى 
وسيع تر سازمان اداره جامعه 
بعد از پيروزى و خلع يد سياسى 
 .و اقتصادى از طبقه حاکم است

 

حزب اتحاد  :نسرين رمضانعلی
کمونيسم کارگری طی دوسال 
گذشته با تصويب قطعنامه و 
قرارھا اولويت فعاليت خود را 
برای سازماندھی و رھبری يک 
انقالب کارگری اعالم کرده 

ما تالش کرديم شرايط و .  است
ملزومات فردای گرفتن قدرت 

تصويب .  سياسی را ترسيم کنيم
قطعنامه اخير حزب در ھمين 

بايد بر اين تاکيد .  راستا است
داشت ما شاھد شرايطی کامال 
متفاوت و متحول در جامعه 

رھبری حزب با .  ايران ھستيم
تحليل از اوضاع و ارزيابی 
واقعی از شرايط و ظرفيتھاى 
سازماندھی توده اى و شناخت 
موانع و گرھگاھھا با صدور اين 
قطعنامه بر ايجاد تشکلھای 

 .  واقعی توده اى تاکيد کرد

 

بنظرم  در ھفته ھای اخير مردم  
شاھد تجربه ای بی سابقه بوده 

اينکه مردم چگونه می توانند .  اند
متشکل شوند و چگونه در 
بدترين شرايط سرکوب و فضاى 
رعب و وحشت می شود 
ھدفمندتر اين اعتراضات را 

مردم در .  تداوم و گسترش بخشند
خيابانھا با قرارھائی که دھن به 
دھن ميچرخد تالش ميکنند 
جاھاى خالى را پر کنند و 
. ابتکارات مختلف را بکار بندند

راديکال شدن اعتراضات و توده 
ای تر شدن و تداوم و گسترش 
اين اعتراضات در گروه 
سازماندھی و رھبری در تمامی 

ما در مورد .  عرصه ھا می باشد
اھميت و جايگاه شوراھای 

 

 پيش به سوی ايجاد شوراھا
 گفتگو با سياوش دانشور و نسرين رمضانعلی

. مسير غير قابل برگشتى افتاده است
تمام سوال اينست که دخالت موثر 
طبقه ما و نيروى انقالبى چگونه و 

يک .  با چه ابزارھائى ممکن است
ابزار و ستون مھم اين دخالتگرى 
انقالبى شوراھا و سازمانھاى اعمال 

ما در زمينه .  اراده توده اى است
اما .  شوراھا زياد صحبت کرديم
امروز .  شرايط امروز متفاوت است

در وضعيتى ھستيم که با ابزار 
شوراھا وارد جدال برسر قدرت به 

در .  معنى روزمره آن ميشويم
کارخانه و محل کار تا محيطھاى 
آموزشى و ادارى و محالت ميتوان 
و بايد شوراھا را برپا کرد يا دستکم 
نطفه ھاى آنرا به ھر ميزان و 
متناسب با ھر تناسب قوا ايجاد و 

ھر نوع خال قدرتى .  گسترش داد
اگر بدست نيروى انقالبى و 
کمونيسم طبقه کارگر پر نشود 
توسط نيروھاى کمپ ارتجاع پر 

اھميت اين سياست در .  خواھد شد
ايندوره اينست که کارگر و مردم 
زحمتکش و انقالبى و خواھان 

قدرت .  تغيير راسا وارد عمل شوند
در .  را به ھر ميزان تجربه کنند

امور جارى و روزانه تا 
سازماندھى اعتراض و بيرون 
انداختن اوباش در ھر محيط قدم 

سنت راديکال کارگرى .  بردارند
شوراھا را بعنوان يک جنبش 
فراگير شورائى گسترش و تحکيم 
کنند تا در حلقه بعدى بتوانيم نيروى 
غير قابل حذفى باشيم و براى فتح 

شوراھا .  تمام قدرت خيز برداريم
 ،امروز ابزار اعمال اراده توده اى
 ،ابزار سازماندھى مبارزه انقالبى
 ،ابزار مقابله با نيروى سرکوب

١٠٨شماره   

واقعی که به دست خود کارگران و 
مردم زحمتکش درست شود 
بعنوان ارگانھاى اعمال ارداه توده 

اما امروز .  اى صحبت کرديم
شرايطی ايجاد شده است که مردم 
می توانند تشکلھای واقعی خود را 

شرايطی که مردم ھر  .ايجاد کنند
شب بر پشت بامھا شعارھای مرگ 
بر ديکتاتور می دھند تنھا يک 
معنی دارد و آن تقويت ھمبستگى 
و فضاى اعتماد بخودى است که 

مردم اين را به .  ايجاد شده است
فضای  .خوبی تشخيص داده اند

. رعب و وحشت شکسته است
عليرغم  ،زمانی نه چندان دور

اينکه اگر در صف نان و گوشت 
مردم می ايستادند به سران رژيم 
 ،از ريز و درشت فوش می دادند

اما به کرات می شنيدی که اعتماد 
اما امروز و در ايندوره اين .  نيست

. فضای اعتماد بوجود آمده است
ديگر مردم نظراتشان را بيان می 
کنند و برای اتحاد و ھمبستگی 
بيشتر تالش ميکنند تا مثال فردا 
شب محکمتر شعارھای مرگ بر 
ديکتاتور را تکرار کنند يا 
چگونگى تجمع شان را سازمان 

ببينيد االن وضع طورى .  دھند
است که ھر تحرک نيروی 
سرکوبگر فيلم و عکس می شود و 
بسرعت روى نت ميرود و يا 
عکسھاى مزدوران را بر روی 

اين موقعيتی .  ديوارھا می چسپانند
است که شرايط سازماندھی در 
شوراھا و تشکلھای محالت را 

 .فراھم کرده است

 

اعتراضات و مبارزات مردم در 
ايران بايد قدمھای بعدی برای پيش 
روی و مبارزه را از مرحله ای به 

شوراھا يکی .  مرحله ديگر بردارد
از بھترين اشکال برای پيش برد و 
ھدايت قدمھای بعدی و طی کردن 
اين دوران و شناختن پتانسيلھا و 
راھھای پيشرو دخالت ھر چه 
بيشتر مردم در سرنوشت خود 

مھمترين ابزار مردم ايجاد .  است
شوراھای در 

١۴صفحه   
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شوراھا امر .  محل زندگی است
تصميم گيری را بعھده بگيرند و 
در عين حال نه تنھا خواستھا بلکه 
حتی امنيت محل و مقابله با 
حضور نيروھای سرکوبگر را به 
محالت می توانند محدود و حتى 

ھمانطور که در .  منتفى کند
روزھای گذشته شاھد بوديم 
خيابانھا توسط نيروی مردم 

شاھد بوديم .  معترض مسدود شد
مردم چگونه در پس کوچه ھا 
دھھا نيروی تا دندان مسلح را به 

اين تنھا .  محاصره خود در آوردند
يک بخش از قدرت قدرت جمعى 

امر آموزش برای .  مردم است
مقابله و روياروئی با مزدوارن 
می تواند از طريق ھمين شوراھا 

در عين .   در دستور قرار بگيرد
حال بايد تاکيد کرد حراست و 
سازمانھای سرکوبگر در محالت 
بشدت ايزوله خواھند شد و قدرت 
تحرک و مقابله با مردم را 

ما در مقابل  .نخواھند داشت
سوالی قرار گرفتيم و مردم از ما 
پاسخ به شرايط امروز را می 

اينکه چگونه مقابله .  خواستند
کردن با مزدوران محلی و 
سراسری و مقابله با نيروھای 
سرکوبگر در اعتراضات چگونه 
بايد باشد؟ در پاسخ به اين 
ضرورت است که حزب اين 

  .قطعنامه را تصويب کرد

 

در دل چنين موقعيتی جنبش 
اعتراضی طبقه کارگر و مردم به 
ظرفھای مناسب تصميم گيری و 
اعمال اراده مستقيم خود نياز 

. شوراھا ابزار اينکار است.  دارد
کارگران و مردم زحمتکش 
ميتوانند و بايد در اين ظرف 
متشکل شوند و در عين حال 
تصميمات مبنی بر بھبود نه تنھا 
شرايط زيستی و کاری را قابل 
تحمل کنند بلکه در اين فرصت و 
فرصتھای پيش آمده بتواند با اتکا 
به قدرت خود مبارزات جاری را 

اگر چه تاکنون .  سازماندھی کنند
اگر  ،رسما شوراھا اعالم نشدند

چه علنی جمعھا در محالت جمع 
اما در روزھای گذشته  ،نشدند

عملکرد تشکالت توده ای را بايد 
چه عملکردھا .  بيشتر توضيح داد

 و مختصاتی مد نظر است؟ 

 

مسئله بسيار  :سياوش دانشور
ساده است و تجارب مبارزه 
سياسى و اجتماعى کارگران و 
توده مردم بفوريت ارگانھاى 
اعمال اراده توده اى را الزامى 

در ايندوران انواع .   ميکند
تشکلھا و محافل و ھسته ھا و 
جريانات مثل قارچ از زمين 

نياز باعث ميشود تشکل . ميرويند
گريزترين افراد به نوعى تشکل 
و اتحاد بر اساس منافع واقعى و 

راست .  مادى خود رو بياورند
جامعه در کليت خود تالش دارد 
از نيروى کارگران و مردم 
بعنوان پلکان ترقى خود استفاده 
کند و لذا نه فقط کارى به اعمال 
اراده توده اى ندارد چه بسا آنرا 

. ميداند"  خطرناک"مضر و 
کارگران و ھر  ،زنان ،جوانان

کسى که اين وضعيت را 
نميخواھد نيازمند نوعى تشکل 

يک .  موثر و کارا و فراگير است
خصوصيت ايندوران اينست که 
اليتيسم سياسى جايش را به 

يعنى .  سياست توده اى ميدھد
توده مردم و توده طبقه کارگر 
سياسى ميشوند و در سياست به 
. معنى وسيع کلمه دخالت ميکنند

براى پيشبرد مبارزه امروز 
از حزب .  تشکل نياز فورى است

سياسى تا تشکل توده اى به 
مھمترين ابزار در ايندوران 

شورا بعنوان تشکل .  تبديل ميشود
يعنى ظرفى که کارگران ھر 

 ،مردم ھر محله ،کارخانه
پرستاران و  ،جوانان ھر منطقه

معلمان .  کارکنان ھر بيمارستان
و ھر بخش مردم  ،ھر مدرسه

مطابق با نياز و الزامات مبارزه 
عليه جمھورى اسالمى ميتوانند 

 . خود را در آن متشکل کنند

 

مثال ايجاد و اعالم شوراى 
کارخانه بالفاصله قدرت جمعى 
طبقه کارگر را بميدان ميکشد و 
بالفاصله وارد جدال برسر تعيين 
قدرت و اختيارات و کنترل و 
نحوه سازماندھى کار و غيره 

اينھا موضوعاتى است .  ميشود
که کارگر بدون شورا نميتواند 

کارگر براى تحميل .  پيش برد

 پيش به سوی 
 ...ايجاد شوراھا 

شاھد بوديم در محالت زيادی 
جوانان به ھمراه پدران و مادران 

صحبت کردند و  ،خود جمع شدند
تصميم گرفتند که  در محالت تدابير 
امنيتی و مبارزاتی را چگونه بايد 

 .پيش برد

 

فکر می کنم مسئله مھمتر کشيدن 
مبارزات به کوچه ھا و محل 

خيابانھا اساسا حکومت .  زندگی بود
اما کوچه ھا .  نظامی اعالم نشده بود

. در دست جوانان و مردم بود
شرايطی ايجاد شده که نسل امروز 
را که به خيابان آمدند ناچار شدند 

را  57خاطرات و تاريخ انقالب 
بازخوانی کنند و جوانب فعاليتھا و 
اعتراضات و مقابله با نيروھای 

تا .  سرکوبگر را با ھم مقايسه کنند
با تجارب و شگردھای تازه به 

ايجاد  .جنگ اين رژيم بروند
تشکلھای مستقل در محيط کار و 
زيست و ايجاد شوراھای محالت و 
دانشگاھھا و مدارس برای به 
کرسی نشاندن خواستھای برحقمان 

يک واقعيت را بايد در .  مھم است
مردم بالخره ھر چند .  نظر داشت

انقالبی ھم باشند بايد کار کنند و 
. امورات زندگی را بگذرانند

بنابراين مھم است ايجاد شوراھا نه 
تنھا امر سازماندھی و تصميم 

گيری را بعھده خواھد داشت بلکه  
گامھای بعد را نيز برنامه ريزی 

طی يک ماه گذشته .  خواھد کرد
. صدھا خواست و شعار طرح شد

رسيدن به اين خواستھا تنھا از 
و .  کانال اراده مردم پيش می رود

نکته مھمتر اين است که رژيم 
اسالمی ترس و نگرانيش از جمع 

پاسخ .  شدن انسانھا دور ھم ھست
امروز مردم متشکل شدن در 
شوراھا و تشکلھای واقعيشان است 
که حزب ما به درست و به موقع بر 

 .آن تاکيد گذاشته است

   

در قطعنامه از  :يک دنيای بھتر 
شوراھا در ظرفيتھای متفاوتی 

ارگان مبارزه و :  صبحت شده است
تشکل و ارگان کنترل و اعمال 

اين جنبه از کار و .  اراده توده ای

١٠٨شماره   
خواستھايش به سرمايه داران و 
دولت مرتجع شان نيازمند شورا 

کارگر براى تامين صف .  است
مستقلش و تامين حضور سياسى 
اش بعنوان يک طبقه در جدال 
. قدرت از جمله نيازمند شورا است

از گرفتن حقوق تا اعمال کنترل 
کارگرى و اعمال قدرت در ابعاد 
مختلف شوراھا يک سالح مھم 

چه در کارخانه .  طبقه کارگر است
و چه در محل زندگى شورا ابزار 
اساسى مبارزه انقالبى و اعمال 

تجمع عمومى .  اراده توده اى است
کارگران در محل کار و محيط 
زندگى و سازماندھى ھر آنچه که 
در ھر مقطع اين اوضاع ملتھب 
. الزامى است کار شوراھا است

کارگران و مردم زحمتکش براى 
تامين ھر نيازشان راھى بجز اتکا 
به قدرت وسيع خود ندارند و اين 
قدرت وسيع تنھا در شوراھا تبلور 

شوراھا ھم تشکل .  پيدا ميکند
ھم ابزار سازماندھى  ،ھستند

اعمال اراده جمعى و توده اى 
ھستند و ھم ابزار ممانعت از 
. بازگشت ارتجاع و اختناق سياسى

شوراھا ارگانھائى ھستند که خال 
قدرت را به ھر ميزان پر ميکنند و 
امکان سازماندھى ابتکارات وسيع 
توده اى را در تقابل با ھر معضلى 
که جامعه با آن روبرو ميشود 

مثال فرض کنيد که .  تامين ميکنند
تامين حضور نمايندگان مستقيم 

حق انتخاب شدن و انتخاب  ،مردم
کردن و عزل کردن آنھم در جامعه 

اساسا و "  حق انتخاب"اى که 
اعمال  ،قانونا و شرعا وجود ندارد

کنترل بر محيط کار و زندگى و 
مقابله با تعديھاى سرمايه داران و 

نظارت  ،اوباش سياسى و نظامى
بر تقسيم و رساندن نيازھاى مردم 

اعمال  ،در شرايطھاى بحرانى
قدرت دوفاکتو تا ايجاد قدرت 

محافظت از محل کار و  ،دوگانه
زندگى با اتکا به نيروى توده اى و 
 ،در صورت نياز نيروى مسلح

بيرون راندن اوباش و آزاد کردن 
محل و منطقه و اعمال قوانين آزاد 
و انسانى و صدھا مورد ديگر 
موضوعاتى ھستند که توسط 
شوراھا و نيروى توده اى ميتواند 

شورا ظرف .  اعمال شود
سازماندھى مبارزه توده اى و 
. شکفتن انواع ابتکارات است

شورا ارگان طرح قدرتى نوين 
توسط طبقه و نيروى انقالبى در 

مقابل قدرت 
١۵صفحه   
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کھنه طبقه و نيروى ارتجاعى 
 . است

   

برای تشکيل  :يک دنيای بھتر
شوراھای محيط کار چه بايد 
کرد؟ حلقه ھای گرھی کنونی در 
اين راستا کدام است؟ موانع کدام 

 اند؟ 

 

ببينيد يکی از  :نسرين رمضانعلی
موانع بزرگ در مقابل تشکل يابی 
طبقه کارگر در محيط کارشان 

اوضاع .  فضای سرکوب است
سياسی اقتصادی و اين بن بست 
العالج رژيم اسالمی تنھا با 
سرکوب سرپا مانده است و 
شگردی که بکار می گيرد زندگی 
و حيات ميليونھا کارگر را به 

مسئله .  مخاطره جدی می اندازد
مسئله  ،دستمزدھای پايين و ناچيز

نداشتن بيمه  ،نداشتن امنيت شغلی
نداشتن ھيچ گونه  ،ھای اجتماعی

امکانات رفاھی در محل کار 
مسائلی ھستند ھر روز کارگران 

بگذاريد برای .  با آن روبرو ھستند
روشن شدن  يک مثال بياورم؛ 
کارگران گونی بافی سما در 
سنندج اعتراض کردند به عدم 

کارفرما .  ماه حقوقشان 3پرداخت 
و مديريت گفتند ما بيمه شما را 

حقوق شما را بشرطی  ،نمی دھيم
می دھيم که خودتان بيمه را 

کارگران قبول .  پرداخت کنيد
دو روز بعدش فيش .  کردند

اوال .  حقوقی کارگران را می دھند
 50ھزارتومان  15بجای 

 221ھزارتومان از حقوق 
دوما .  ھزارتومانی کم شده است

فيش داده شده اما پول به حساب 
کارگران تا ھمين امروز واريز 

ديروز کارگران در .  نشده است
مقابل دفتر مديريت تجمع می کنند 
و خواھان حقوقھای معوقه می 

کارفرما اعالم می کند اوال .  شوند
به نيروی کار شما نيازی نيست 
برويد خونه ھايتان بعد ھم نيروی 
کار زيادی موجود است که با 
خيلی کمتر از اين حاضر بکار 

ادامه اعتراض و حمله .  ھستند

شرايط کار و زندگی صحبت 
امروز موقعيتى است که .  کردند

ميتوان اين سد را شکست و 
ايجاد شوراھا در چند مرکز مھم 
کارگرى موضوع را عوض 

 . ميکند

  

جامعه شاھد  :يک دنيای بھتر 
ايجاد شوراھای محيط کار بوده 

ما  ۵٧در دوران انقالب .  است
شاھد شکل گيری شوراھای 
کارگری در مناطق مختلف 

اما شوراھا در محيط .  بوديم
زيست کمتر شناخته شده است، 

ھا به نوعی به اين "  بنکه"شايد 
. ارگانھای محلی نزديک شدند

برای شکل گيری اين ارگانھا چه 
 بايد کرد؟ 

 

تا آنجا که  :نسرين رمضانعلی
حافظه ام به من اجازه می دھد 
اتفاقا شوراھای محالت و 
مدارس و شھرھا و روستاھا در 
ھمان جابجائی قدرت در انقالب 

اما با سرکار آمدن .  ايجاد شد 57
رژيم اسالمی يک پيشوند 

در واقع .  اسالمی به آن داده شد
با خلع سالح کردن مردم قدرت 

و اين تجربه .  را از مردم گرفتند
ای است که نسل امروز بايد 

 .ھوشيار باشد

 

و اما بنکه ھا بيشتر نوعی از 
. تشکل يابی جوانان و مردم بود

بنکه ھا نه تنھا امر کارھای 
آگاھگرانه را بعھده گرفته بودند 
بلکه کنترل محالت نيز در دست 

اينھا ھمه تجاربی .  مردم بود
است که بايد امروز با ارتقا آن و 
تطبيق آن با شرايط کنونی بکار 

در جريان اعتراضات .  بست
اخير در تھران خيلی از کوچه 
ھا و محالت توسط مردم کنترل 

نيروھای انتظامی کمتر .  می شود
جرات داشتند بخصوص در شبھا 

ھم اکنون .  حضور داشته باشند
ھم نه تنھا شبھا بلکه در طول 
روز نيروھای سرکوبگر جرات 

در .  رفتن به محالتی را ندارند
واقع حکومت نظامی اعالم نشده 
ای در تھران حاکم است اما در 
اين محالت اعالم نشده کنترل در 
دست بخصوص جوانان است که 

اما اين کافی .  جای تحسين دارد

 پيش به سوی 
 ...ايجاد شوراھا 

کردن به مديريت و کارفرما وقتی 
خدايان قدرت و خدايان ثروت پشت 

تھديد کردن  ،حضرت آقا را گرفتند
ضد انقالب و "کارگران به 

از اين مثالھا خيلی "!  اغتشاشگر
ھمين ديروز طی .  زياد ھستند

گزارش ديگری می گويند کارگران 
عسلويه در خوابگاھھای که دارند 
اوال برق قطع بوده که گرمائی اين 

درجه بوده وقتی  50محل بيش از 
کارگران اعتراض کردند گفتند 

ھمين است و سريع نيروھای لمپن  
 .حزب هللا را وارد می کنند

 

اين اوضاعی است که پيش روی 
دارند با زندگی .  طبقه کارگر است

. و حيات کارگران بازی ميکنند
کارگران آن قشری نيستند که نفھمند 
منافعشان چيه و يا کال چه کسی 
دوست ندارد از شرايط زندگی 

اما کماکان .  انسانی برخوردار باشد
يکی از موانع بازدارنده برای ايجاد 
تشکلھای مستقل کارگران فضای 
سرکوب و توطئه ھائی است که 
صف طبقه کارگر را پراکنده می 

برای خود من که روزانه با  .کند
فعالين کارگری زيادی در شھرھا و 
مراکز مختلف مرتب در تماس 
ھستم ھميشه يکی از مباحث 
شناسائی و بخشا اخراج از محيط 
کار است که مستقيما کارگران را 

در .  از محل کارشان ايزوله می کند
واقع تمامی فعاليتھای اين دوره ما 
آموزش و پروده کردن جانشنيان 
است که در صورت اخراج يکی 
ديگری مجبور نشود از صفر 

شخصا فکر می کنم .  شروع کند
. ايجاد شوراھا زمان ميخواھد

زمانی که کارگران از حداقل ايمنی 
. جانی و مالی برخوردار باشند

شکی نيست در اين سالھای اخيرا 
مبارزات کارگران چشمگير بوده 

به لحاظ آماری باالترين آمار .  است
در حين اعتراضات   .را داشته است

و اعتصابات کارگران مثل يک تن 
واحد ظاھر شدند اما بعد از اتمام 

که بخشا ھم با اخراج  ،اعتراضات
چھرھای سازمانده روبرو شده 

تا اعتراض بعدی کارگران  ،است
پراکنده با ھم در مورد وضعيت و 

١٠٨شماره   
بايد ارتقا داد و بيشتر از .  نيست

تجربيات اين محالت گفت و 
من .  الگوھا و تجارب را انتقال داد

فکر می کنم تداوم اين اعتراضات 
ضرورت کنترل محالت را بيش 
از پيش برای جوانان معلوم خواھد 

در محالتى که رژيم کنترلى .  کرد
بر آن ندارد ھزار ميشود صورت 

 . داد

   

سياست کنترل  :يک دنيای بھتر
کارگری به عنوان يکی از حوزه 
ھای عملکرده شوراھای کارگری 

چند ماه پيش .  مطرح شده است
زمانيکه اين سياست از جانب 
حزب مطرح شد، مورد نقد احزاب 
به اصطالح کمونيسم کارگری و 
استقبال بسياری از رھبران 
راديکال سوسياليست کارگری 

امروز در اين زمينه .  قرار گرفت
چه ميتوان گفت؟ حق با که بود؟ 

 تاکيدات امروزی شما چيست؟ 

 

بسيار مباحث را  :سياوش دانشور
شرايط سياسى و زمان پاسخ 

بحث مھم کنترل کارگرى .  ميدھد
آنھائى که .  ھم يکى از آنھاست

شان اينست که بگويند "  ھنر"
امروز "  وقتش نيست"و "  نميشه"

ھم چنين سياستى را توصيه 
اما معلوم شد که اوضاع .  نميکنند

را نخوانده بودند و ھنوز ھم 
. نخوانده اند يا وارونه خوانده اند

اين يک سياست کمونيستى و 
پيشرو بود که امروز طبقه کارگر 
روى آن بدرجه زيادى روشن است 
. و نتايج خود را از آن گرفته است

به نظر من امروز دوره اى است 
که بسرعت به سمت ايجاد 
شوراھاى کارگرى ميرويم و اولين 
اقدامات کارگران بويژه در متن 
فقر و فالکتى که ارتجاع اسالمى 
سرمايه دارى تحميل کرده است 
راه افتادن يک جنبش وسيع کنترل 

 . کارگرى است

 

کنترل کارگرى و شوراھا براى ما 
. دو رکن يک سياست واحد ھستند

ما روى سنت راديکال عمل مستقيم 
کارگرى انگشت گذاشتيم که 
تاريخى طوالنى در جنبش 
. سوسياليستى طبقه کارگر دارد

بحث شرايط و  ،اگر بحثى باشد
ملزومات اعمال 

١۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۶صفحه     

ھر کسى چند .  چنين سياستى است
ماه پيش فکر ميکرد کارگران 

مردم زانوى غم  ،شکست خوردند
يا در مقابل  ،بغل گرفتند

ناسيوناليسم و احمدى نژاد تسليم 
امروز بايد برود و  ،شدند و غيره

يک خانه تکانى درست و حسابى 
امروز .  سياسى با خودش بکند

تکرار اين حرفھا تنھا باعث بى 
. اعتبارى مطلق گوينده اش ميشود

ما به استقبال تغيير اوضاع در 
جھان و ايران رفته بوديم و 
سياستھايمان عميقا با اين اوضاع 

امروز نه فقط .  جديد خوانائى دارد
در ايران بلکه در فرانسه و يونان 
و ايتاليا و حتى روسيه تحت 
حاکميت مافيا و کليسا و عظمت 

کنترل کارگرى طرفدار  ،طلبى
در ايران .  دارد و اعمال ميشود

وارد دوره اى شديم که اين 
سياست وسيعا بدست گرفته 

کارگران راھى جز .  خواھد شد
اين ندارند که سرمايه داران را با 
اتکا به قدرت توده اى شان عقب 
برانند و برپائى شوراھا و کنترل 
کارگرى يک حلقه مھم خيز 
برداشتن طبقه براى تمام قدرت 

قطعا اوضاع پيچيده و .  است
کشدار است و در اين اوضاع 

و يا "  جدولى"داشتن يک تلقى 
يک بعدى از سياست براى 

اما .  کمونيستھا کشنده است
کارگران ناچارند براى ھر درجه 
بھبود موقعيت شان در کارخانه و 
در جامعه به سياست کنترل 
کارگرى و سنتھاى عمل مستقيم و 
. راديکال کارگرى رو بياورند

جنبش کمونيستى طبقه کارگر اين 
 .    را تضمين خواھد کرد

   

مساله خارج  :يک دنيای بھتر
کردن کنترل محالت از دست 
رژيم بمثابه يک قلمرو فعاليت 
ارگانھا و شوراھای محل زيست 

چگونه؟ .  مطرح شده است
 چطور؟

  

ھسته اساسى  :سياوش دانشور
. اين بحث جنگ قدرت است

تھران و شھرستانھا ھمين دوره 
نشان دادند که چگونه ميتوان بر 

بحث .  کنترل رژيم فائق آمد
برسر اينست که اين روند وارد 
يکدوره آگاھانه و سازمانيافته تر 

اينکه چه .  و مستمر تر شود
کارھائى بايد کرد را نيازھا 

اما روشن است ھر .  ميدانند
درجه کنترل از پائين به معنى 
نفى کنترل باال است و معنى 
بالفصل آن لغو قوانين موجود و 

شرايط به .  تغيير تناسب قوا است
شما ميگويد چى ممکن است و 

اراده انقالبى و . چى ممکن نيست
سياست انقالبى بايد شرايط را 
درک کند و به ھمان ميزان 

 . قدرتش را اعمال کند

 

ببينيد من  :نسرين رمضانعلی
فکر می کنم ما بايد جوانب مسئله 
را بررسی کنيم چطور و چگونه 
می شود محالت را مردم به 

در واقع .  کنترل خود درآورند
بايد گفت ھر روز و ھر دوره از 
مبارزات مردم در ايران شرايط 
جديد و وظايف تازه ای را پيش 
پای مردم می گذارد و حزب ما 
بايد ابزارھا و پاسخ درخور 

گره ھگاھھا را .  اوضاع را بدھد
بشناسد و راه پيش روی را 

کنترل محالت مسئله .  ھموار کند
با .  ای نيست که غيره ممکن باشد

يک بحث ھم نمی شود گفت فردا 
تمامی محالت به کنترل مردم و 

در ھمين .  جوانان در آمده است
مدت کوتاه نسلی که امروز به 
خيابان آمده اند تجاربی را کسب 

بخشا از تجارب پدر و .  کردند
 57مادران خود که نسل انقالب 

اما کافی .  ھستند استفاده می کنند
پيش از ھر چيزی بايد .  نيست

در واقع .  ملزوماتی را آماده کرد
اين کار ھمان مردم ھمان زنان و 
جوانان است که روزھای زيادی 
را در اعتراضات عليه رژيم در 

ملزومات .  خيابانھا بودند و ھستند
اعتماد به ھمديگر است ملزومات 
درک بيش از پيش از اتحاد و 
ھمبستگی برای رسيدن به 

ملزومات شناخت .  خواستھا است
از اوضاع و تعيين وظايف بر 
اساس موقعيت اجتماعی و 

امروز می شود .  حاضر است
گفت مبارزات وازد فازی شده 
است که رژيم از کشيدنش به 

شبھا .  محالت ھراس داشته است

 پيش به سوی 
 ...ايجاد شوراھا 

امروز قدرت ھمه جا ظاھرا دست 
جمھورى اسالمى است و عواملش 
را ھر جا نشانده و مردم بايد با 
ھزار روش از بند کميته و 

و غيره "  منکرات"اطالعاتيھا و 
تصور اينکه بساط ھمه .  عبور کنند

اينھا برچيده شود تصورى غير 
وقتى حکومت در قلب . ممکن نيست

تھران و در مھمترين مناطق قدرت 
و مشروعيت ندارد و ريزش آن 

چرا بايد ھمان  ،شروع شده است
قدرت سابق را در محالت داشته 
باشد؟ روشن است که طرفداران 
 ،خودشان ھم رنگ عوض ميکنند

از خشم  ،برميگردند ،جابجا ميشوند
و چه بسا وانمود  ،مردم ميترسند

. اند"  مخالف"ميکنند که آنھا ھم 
بحث اينست که به ميزانى که 
تناسب قوا اجازه ميدھد بايد بساط 

در .  حکومت را ھر جا جمع کرد
ھمين دوره در تھران و اصفھان و 
شيراز شبھا محالت در دست 

تظاھراتھاى .  نيروى سرکوب نبود
لغو  ،شبانه و شعارھاى راديکال آن

فورى آپارتايد جنسى و دست زدن 
به بسيارى کارھا که چند ھفته قبل 

ھمه مواردى  ،غير ممکن مينمود
است که به ما ميگويد قدرت 

جاى .  حکومت اسالمى دارد ميريزد
اين قدرت را بايد اراده توده اى و 
راديکال مردم بگيرد و محالت يکى 
. از مھمترين مراکز اينکار است

متشکل  ،مراکزى براى بسيج مردم
کردنشان در قالب عمومى و مقدور 

پيشروى شان در مقابل  ،و طبيعى
و نھايتا گرفتن  ،نيروى سرکوب
 . کنترل کامل آن

 

در محالت بايد بسرعت شوراھا و 
انواع ارگانھائى را برپا کرد که 
مضمونا اراده توده مردم و قدرت 
شان را در مقابل قدرت رژيم قرار 

اگر محله را از حکومت .  ميدھد
بگيريد خيابان را ھم بسرعت 

اگر در محالت شوراھا .  ميگيريد
متشکل از کارگران و مردم 
 ،آزاديخواه و انقالبى شکل بگيرند

مبارزه انقالبى وارد دوران کيفى و 
چگونگى آن بسيار .  جديدى ميشود
جوانان و زنان در .  ساده است

١٠٨شماره   
. بر پشت بامھا شعار می دھند

ديوارھا را با شعارھای راديکال 
عکس مزدوارن را بر .  پر کردند

از پرستار و .  ديوارھا می چسپانند
دکتر محل می خواھند آنھا را 
کمک کنند که زخميھا به دست 

از آنھا ميخواھند .  رژيم نيفتتد
در اين .  مقداری آموزش بدھند

زمينه روزھا در محل کار ھمه 
دارند از شب گذشته چکار کردند 
صحبت می کنند و تجارب از اين 
. طريق انتقال داده می شود

متاسفانه حزب ما تاکنون امکان 
اين را نداشته بخاطر حجم زياد 
کار که ھمه اينھا را يکجا جمع 

اما شاھد تجارب خوب و .  کند
 . گرانبھائی در اين دوره بوديم

 

شبھا دکتر تنھا مردھا نيستند بلکه 
بقول .  زنان نقش برجسته ای دارند

يکی از دوستان می گفت باور 
نکردنی است دل و جراتی که 

از .  زنان دارند قابل تحسين است
يک طرف باتوم می خورند از 
طرف ديگر باز شعار می دھند و 
می دوند و مردم را به حمايت فرا 

بنظرم در محالت نه تنھا .  ميخوانند
مجامع عمومی و شوراھا ايجاد می 
شود بلکه کميته ھای رھبری و 
سازماندھی در حال شکلگيری 

کميته ھای اعتصاب و .   است
کميته ھای ھماھنگ کننده برای 
اعتراضات جاری نيز تشکيل 

سنگرھا سر ھر کوچه .   خواھد شد
درست می شود و مادران خود را 
سپر می کنند که جوانان صدمه 
نبينند و جوانان سپری خواھند بود 
که محالت از تعرض شبانه روزی 

ترديدی .  مزدوارن در امان باشد
ندارم ھم کنون مشغله بخش زيادی 
از مردم چگونه سازمان دادن 
اعتراضات و ايجاد شرايط برای 

شکی ندارم با گذشت .  مقابله است
ھفته کارگران و رھبران  3

راديکال سوسياليست برای 
شرايطی که اوضاع را بدست 
بگيرند خود را آماده می کنند که 
در راس اين اعتراضات برای 
سرنگونی رژيم اسالمی 

براى برپائی .  سازماندھی کنند
برای گرفتن   ،انقالبی کارگری

قدرت اين بار با دستان توانای 
بيش از پيش خود را آماده  ،خود

 . *ميکنند
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ارگانھاى اعمال اراده توده اى 
 !را ھمه جا برپا کنيد

 زنده باد شوراھا
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

رژيم اسالمی داده اند و ھم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن 
پيشروی مبارزات توده ھای بپاخواسته مردم و تحقق .  ھستند

سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و 
کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانھای مبارزاتی و 

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

 

يک ھدف شوراھا گرفتن بخش ھر چه وسيعتری از قدرت   -٢
 ،اين ارگانھا ابزار متحد شدن.  توسط توده کارگران و مردم است

سازماندھى مبارزه انقالبى و آزاديخواھانه، اعمال قدرت 
کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمھورى 

شوراھا ھمچنين از ارگانھاى قيام عليه جمھورى .  اسالمی است
در محيط زيست و کار در سطح محلی  ،بايد ھمه جا.  اسالمى اند

 . و سراسری شوراھا را سازمان داد

 

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

مستمر توده ھای مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع 
 .اسالمی شود

 

. طبقه کارگر بايد بسرعت شوراھاى خود را ايجاد کند  -۴
تامين استقالل طبقاتى و  ،شوراھا امر اتحاد صفوف کارگران

شوراھا امکان .   اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسھيل ميکند
حضور طبقه کارگر بعنوان رھبر شايسته جنبش سرنگونی 

کارگران سوسياليست   .طلبانه توده ھای مردم را فراھم مياورد
 . بايد پيشرو ايجاد شوراھا در محيط زيست و کار باشند

 

شوراھاى محالت در شرايط امروز از اھميت ويژه اى   -۵
تجربه عملى ھمين دوره نشان ميدھد که محالت .  برخوردار است

پايه سازماندھى حرکات اعتراضى  ،و تجمعات مبارزاتى در آن
بايد کنترل محالت را از .  وسيع و بويژه تظاھرات شبانه است

 .  دست جمھورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

 اطالعيه مشترک سازمان آزادی زن 
 و مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی

 

 ! مردم آزاديخواه، فعالين سياسی اپوزيسيون سرنگونی طلب
 

وده  در شرايطی که فضای بين المللی در ابعاد قابل توجه ای  متآثر از خيزش ت
ايت  ای مردم ايران عليه رژيم اسالمی است، ما وظيفه داريم تا برای  جلب حم

م کوشي ن .  و ھمبستگی ھر چه بيشتر بين المللی از مبارزات مردم در ايران ب اي
ه  ام وظيفه تک تک ما است که در کنار افشای جنايات اخير رژيم اسالمی، کارن

ردم  30 دگی م ر زن سی ب د جن اي سال سرکوب، اعدام، سنگسار و تحميل آپارت
 . ايران را  جلوی چشم شھروندان سوئد قرار دھيم

د  اي ارت م آپ ِی رژي ان اي ه دوران پ اری ب موقعيت کنونی رژيم اسالمی تشابه بسي
ط .  نژادی آفريقای جنوبی دارد د از شراي اي از اينرو ما ايرانيان خارج کشور ب

ن  ي مناسب امروز استفاده کنيم و برای ايزوله شدن جمھوری اسالمی در سطح ب
 .المللی تالش کنيم

د ن ن ک ي ارزه م ب ن .  مردم ايران برای دستيابی به آزادِی،  برابری و رفاِه م در اي
 . راستا ما بايد تالش کنيم تا حمايت بين المللی  از سه خواست زير جلب کنيم

 
ه   -1 رد اعتبارنامه رژيم اسالمى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از ھم

 المللى؛ نھادھاى بين
ن   -2 ي ادھای ب ھ ا و ن کھ ان مسدود کردن حسابھای سران رژيم اسالمی در ب

 المللی؛
 محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم ايران؛ -3
شما می توانيد با مراجعه به ميز اطالعاتی ما واقع در برونز پارکن به پيشبرد  

 . اين مھم سرعت بيشری ببخشيد
تا  16اگوست از ساعت  2يولی تا  6ھر دوشنبه  و چھارشنبه از تاريخ :  زمان

18  
م  آدرس تومار اعتراضِی مشترک سازمان آزادی زن و مرکز پيگرد سران رژي

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

 زنده باد آزادی زن
 زنده باد آزادی، برابری، رفاه

 سازمان آزادی زن
net.azadizan.www 

 مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم ايران
com.wantedbypeople.www 

Tel: 0046 0737 262622 

١٠٨شماره   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٨صفحه     

تيرماه کيھان  13روز 
شريعتمداری که عصاره جنايات 
سی ساله رژيم اسالمی در يک 
کالم است و در اين اواخر 
صفحات لجن نامه اش چيزی جز 
تھديد و ارعاب مردم و مارک 
بيگانه و ستون پنجم زدن و دادن 

نيست صفت ارازل و اوباش 
چيزی که برازنده خودشان (

بار ديگر مردم را به اعدام )   است
و محاکمه برای ايجاد آشوب و 

از اينکه اين .  بلوا تھديد کرد
جانيان که دستشان به خون دھھا 
ھزار انسان بيگناه آلوده است از 
ھيچ جنايتی فروگذار نيست شکی 

در اينکه بايد توجه تمام .  نيست
نھادھای بين المللی و مردم متمدن 
دنيا را به جناياتی که در سايه 
شوم اسالميون در ايران رخ می 
دھد و روی تمام جنايتکاران 
تاريخ را سفيد کرده است جلب 

اما .  کرد ذره ای نبايد ترديد داشت
بايد به اين سگ ھار آدمکش 
فھماند که رژيم منحوستان 

 . روزھای آخرش را طی می کند

 

چيزی از تبليغات شنيع شان در 
رابطه با سرکوب شورش ھا و 
شوھای تلويزيونی شان نگذشته 
بود که جناح ديگر ارتجاع آب 
. سردی روى سرشان ريخت

حزب کارگزاران متعلق به 

است؟ قيمت سی سال سرکوب و 
ديکتاتوری است؟ بھای خون 
صدھا ھزار انسان شريف است؟ 
اين مجسمه ھای حماقت دنيا را 

دريايی از !  احمق فرض کرده اند
نارضايتی را ميخواھند با پخش 
 سيب زمينی مجانی جواب بدھند؟

 

نه دخالت گسترده سپاه پاسداران 
نه اخراج  ،و عاملھای سرکوب
نه شکنجه و  ،ھای دسته جمعی

ضرب و شتم و آدم کشی عنان 
گسيخته قادر به کسب اپسيلون 
آرامشی برای رژيم ضد بشری 
اسالمی تا ھمين لحظه نشده 

صحنه دختران و زنانی !  است
که با دست خالی جلوی ماموران 
تا دندان مسلح رژيم سينه سپر 
می کنند به راستی تودھنی 
مناسبی برای ژست شکنجه 
گران جالدى امثال شريعتمداری 

اما ھم شريعتمداری و ھم .  است
تمام سران سرکوب بدانند که 
روز محاکمه خودشان از ھر 

پرونده .  کسی نزديک تر است
. تان را سنگين و سنگين تر کنيد

راستش مدل حقير آيشمن اسالمی 
اطاعت از .  ھم نخواھيد شد

دستور و من کاره ای نبودم و 
اين خزعبالت نجاتتان نخواھد 

تا ھمين امروز ھم که سر !  داد

قدرت بوده ايد مردم اجازه نداده 
اند يک روز آب خوش از گلوی 

انقالب در !  شما پايين برود
شرف تکوين شما و سران رژيم 
کثيفتان را راھی زباله دان تاريخ 

سران رژيم سلطنتى !  خواھد کرد
و ساواک و زندان اوين در زمان 
شاه خوابش را نمی ديدند که به 
فرصت کوتاھی به سرنوشت 

 

 به کيھان شريعتمداری
 رفتنى استحکومت منحوس تان 

 

 على طاھرى 

رفسنجانی انتخابات را منتفی 
دانست ھر چند که رد و قبول 
انتخابات اسم رمز امتيازگيری و 
دعوا بر سر قدرت و ثروت ميان 

اما اينھا .   باندھاى مافيائى است
شکافھای عميق تر رژيم مرتجعان 
. ادمکش اسالمی را نشان می دھد

ھمين امروز له له می زنند که 
جنگی از آسمان نازل شود و بتوانند 

حتی .  چند صباحی ديگر عمر کنند
برادران حکومتی خود را که سالھا 
در خدمت دستگاه سرکوب و 
شکنجه رژيم شمشير زده اند تھديد 

اما .  به اعدام و دستگيری می کنند
نه جنگ و نه اعدام و نه ارعاب و 
سرکوب قادر به سرپا نگه داشتن 
جرثومه جنايت و سرکوب و بی 

 .حقوقی رژيم اسالمی نخواھد شد

 

به راستی واماندگی کلمه گويايی  
برای رژيم در گوشه افتاده اسالمی 

حالت سران رژيم و .  در ايران است
پادوھايی مثل شريعتمداری مانند 

حيوان وحشی زخمی شده است که 
در آخر عمرش به در و ديوار 

رفته اند ميان مردم .  چنگ می زند
سھام عدالت به مبلغ ھشتاد 

گويا با .  ھزارتومان پحش کرده اند
ھشتاد ھزار تومان و مبلغھای ناچيز 
می توانند مردم معترض را راضی 

کسی نيست بگويد اين !  نگه دارند
ھشتاد ھزار تومان قيمت حرمت 

ميليون نفر  60پايمال شده انسانی 

١٠٨شماره   

شما که اصال .  اينچنينی دچار شوند
 !قابل مقايسه نيستيد

 

اما رژيم نيمه جان اسالمی را نبايد 
تا ھمين االن ضربه ھای .  امان داد

کاری بر پيکرش وارد آمده و بايد 
وظيفه .  کار را يک سره کرد

تاريخی تک تک مردم و کارگران 
و معلمان و پرستاران و آحاد 
اجتماع فلج کردن سيستم اداری و 
نظامی اين رژيم منحوس اسالمی 

زنان تا ھمين .  سرمايه داران است
االن گامھای بزرگی در مبارزه بر 
. عليه رژيم اسالمی برداشته اند

جنبش ھای اعتراضی ايران از اين 
پتانسيل برخوردارند که رژيم را 

بايد شوراھا !  به گورستان بفرستند
تامين .  را در محالت تشکيل داد

امنيت مبارزه در جلوی جانوران 
اسالمی را جوانان و مردم مبارز 

ھمانطور که در .  بايد تامين کنند
خيابان ولی عصر فرصت تکان 
خوردن به رژيم نداديد در کل 
! ايران شرايط اين چنينی بسازيد

دستگاه سرکوب رژيم در مقابل 
دستگاه !  اتحاد مردم ھيچ است

ساعته به قول خود  6سرکوب 
 .رژيم از کار افتادنی است

 

در آخر به شريعتمداری جالد بايد 
بگويم ھمين امروز ھم ما بيکار 

در اقصی نقاط دنيا .  ننشسته ايم
کميته ھای حقيقت يابی و پيگرد 
. سران رژيم تشکيل شده است

ارتباط و مماشات با رژيم اسالمی 
از سوی غرب به سادگی امکان 

شما در دنيا رسوا شده .  پذير نيست
به مدد اينترنت و ماھواره .  ايد

جنايت تان به طرفه العينی روی 
مانتيور خبرگزاری ھاى دنيا قرار 
ميگيرد و تازه کار را به اينجا ختم 

اين مبارزه را تا .  نخواھيم کرد
 * !دادگاھی تان ادامه خواھيم داد



يک دنياى بھتر                                                                 ١٩صفحه     
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 !مردم آزاديخواه

مردم حکم به .  رژيم جمھوری اسالمی در سراشيبی سقوط است
سرنگونی آن داده اند و اکنون در ابعاد ميليونی دست به کار بزير 

رويدادھای .  جامعه دارد رژيم اسالمی را دفع ميکند.  کشيدن آن ھستند
بوی الرحمن .  کنونی لحظات و دقايقی در سير سرنگونی اين رژيم است

ھمه در داخل و خارج چھره خشمگين زنان و .  رژيم بلند شده است
مردان و جوانانی را ديده اند که عزم کرده اند تا کار رژيم اسالمی را، 

ايران ديگر برای رژيم اسالمی، برای .  حال با ھر اسالمی، تمام کنند
ھمه شان رفتنی .  رفتنی اند.  ھيچ جناح آن، قابل حکومت کردن نيست

  .اند

 
 

 لس آنجلس؛  ،آمريکا

 وست وود فدرال بيلدينگ: مکان 
 جوالی  ٩بعد از ظھر،  ٧ساعت : زمان

 

 استکھلم؛  ،سوئد
 

سرگلس توری –ميدان مرکزی شھر   
بعد از ظھر  ۵ساعت  ،جوالى ٩پنجشنبه : زمان  

 

 سوئد گوتنبرگ؛ 
 

 در ميدان گوستاو آدولف 18از ساعت  ،جوالى ٨چھارشنبه  
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 

 تير در خارج کشور ١٨تظاھراتھاى 

  ١٠٨شماره 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  


