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 سياوش دانشور 

 
 

 رويدادهاى سياسى ايران
 آرامش قبل از طوفان

 

 چه   ،بنظر ميرسد دور اول جدالهاى سياسى در ايران                 
جنگ بقا باالئى ها و چه جنگ مردم عليه حکومت                          

اما اين   .   دچار يک نوع بن بست شده است                   ،اسالمى
تصويرى يک بعدى از واقعيتى چند وجهى و پيچيده                      
است و کل حقيقت وضعيت امروز را بعد از اعتراضات            

بررسى موقعيت نيروهاى      .  دو ماه اخير ترسيم نميکند          
 :درگير تصوير بن بست و انتظار را نفى ميکند

 

 احمدى نژاد –جناح خامنه اى 

سياست اين جناح يکسره کردن قدرت سياسى و دورخيز           
براى تصفيه و حذف نيروهاى رقيب درون حکومتى                   

اگر کل حکومت اسالمى با سياستهاى داخلى و بين         .  است
 نيازى به نمايش            ،المللى راست افراطى موافق بود              

انتخاباتى و دستگيرى و پرونده سازى و برپائى                                
از آنجا که طيف بزرگى      .  بيدادگاههاى شنيع اسالمى نبود   

در حکومت اسالمى ادامه اين روشها را عليه نفس بقاى              
 لذا تداوم      ،نظام اسالمى ميبيند و خواهان تعديل آنست               

خامنه اى تنها ميتوانست مبتنى بر           -سياست احمدى نژاد   
. سناريوئى باشد که تاکنون پرده هاى اول آن را ديده ايم               

براى .  ما براين روند قبل از نمايش انتخابات تاکيد کرديم          
يک تشريفات شبه قانونى و                "  انتخابات"اين جناح        

کرونولوژيک اجبارى بود و نه مکانيسمى براى تفويض          
به هر حال داشتن مشروعيت            .  قدرت به جناح مقابل        

اما اين خط نه خود را بر        .  قالبى از نداشتن آن بهتر است     
اين اجبارها و مکانيزمهاى اسالمى انتخابات متکى کرده          

. است و نه اصوال ميخواهد چنين تصويرى از خود بدهد            
تداوم سياست سرکوب در داخل و چنگ انداختن بر                       

تمامى قدرت سياسى و اقتصادى و               
وادار کردن رقبا به قبول هژمونى اين       

  ،"راه سبز اميد
 رويای کودنانه جمهوری اسالمی دوم
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 يک شرط تداوم سياست                 ،خط
تهاجمى و تروريستى اسالم                     

. سياسى در منطقه و جهان است           
خامنه اى و شرکا وقتى ديدند که            

دارد بالى جانشان         "  انتخابات"
 راهى نداشتند جز اينکه            ،ميشود

کافه را بهم بزنند و قمه هايشان را   
" خوديها و غير خوديها        "بروى   
در اين مسير هرچه که            .  بکشند

برايشان مقدور بوده انجام دادند و        
اگر از تداوم با قدرت آن ناتوان              

 تنها دليلش اينست که مضمون      ،اند
پيروزى براى اين جناح فعال با             
سد مقاومت درونى و بيرونى                 

فلج و بن بست      .  روبرو شده است   
کنونى اين جناح صرفا به اين                 

آنها نه پيروز شده اند        .  دليل است 
آنها .  و نه شکست خورده اند               

ناچارند دستاوردها و تلفاتشان را        
بشمارند و خود را براى تعرض           

توقف اين جناح    .  بعدى آماده کنند   
بسرعت آنها را از موقعيت                      

 . امروز نيز پرت ميکند

 

 ، موسوى         ،جناح رفسنجانى         
 کروبى

سياست اين جناح زدن ترمزى به        
سياستهائى جناح مقابل است که            
بزعم آنها کل نظام و کشور را در         

. آستانه فروپاشى قرار داده است         
براى اولين بار طيف وسيعى از           

ها و   "  اصالح طلب  "راستها و      
آخوندهائى که ديگر جا و مکان             

 هم آواز شدند تا        ،سابق را ندارند   
از شر احمدى   "  رهبر"با فشار به    

اجزاى اين    .  نژاد خالص شوند       
ائتالف هر کدام مشروطه خود را        
دنبال ميکرد اما بدليل منافعى                 
مشترک به  تقابل با دولت احمدى         

طيف وسيع      .  نژاد کشيده شد          
آخوندها ديدند که جمهورى                      
اسالمى دارد روند پاکستانيزه                
شدن را طى ميکند و در آن                        
موقعيت و منافع دستگاه لفت و               
ليس آخوند توسط رقباى اسالمى          

مضافا اينکه آنها   .  مصادره ميشود 
تالش دارند که نفرت برحق مردم       
از اسالم و جمهورى اسالمى را           
به نفرت مردم از دولت احمدى             

تالش دارند  .  نژاد قاتل محدود کنند   

در .  خاصى به طرفين بدهد              
جمهورى اسالمى همواره                     
جناحى که در قدرت بوده است            
جناح مقابل را صرفا محدود                 

تمام مسئله اينست که    .  کرده است 
اينبار اوضاع جمهورى اسالمى       

خط خامنه اى و           .  فرق ميکند   
تامين هژمونى آن در کل                         
جمهورى اسالمى تابع اينست که      

. هر مانعى را از سر راه بردارد        
عميق شدن شکافهاى درون                  
حکومتى و هجوم گسترده مردم         

 -جنگ"امکان سيکل قديمى                
را مسدود کرده     "  سازش پلکانى  

 هر         ،زمان سازش        .  است
 روز به روز محدودتر        ،سازشى

. و در موارد زيادى کور ميشود         
خامنه اى حتى اگر احمدى نژاد          

 از پس نيروى    ،را هم قربانى کند   
وحشى و قوى اى که در قلمرو            
اقتصادى و نظامى پشت او                    

. بصف شده است نميتواند برآيد         
خامنه اى حتى اگر تا ته خط                   

 دوره کوتاهى ميتواند                 ،برود
يک .  باشد"  ژنرال امام مشرف   "

جامعه هفتاد ميليونى را با                       
حکومت نظامى و ترور روزمره     

با .  نميتوان سرپا نگهداشت             
اينحال تداوم سياست اين جناح و        
تداوم قدرتش در گرو تداوم                    
تصفيه اليه هاى بيشترى از                   

و مطيع و ساکت               "  خوديها"
اين .  کردن بخش بيشترى است        

تنها راهى است که بروى خامنه         
 . اى و شرکا باز است

 

براى کمپ رفسنجانى و کروبى         
و موسوى نيز همين قانون                      

بقاى آنها در            .  صادق است     
حکومت اسالمى نه بعنوان افراد      

 بلکه   ،توسرى خورده و ناتوان        
بعنوان يک جناح که تالش دارد         
مسير جمهورى اسالمى را تعيين     
و فعال مايشائى طرف مقابل را          

 تنها متکى به اعمال       ،محدود کند 
قدرت و روشهاى مشابه با خامنه      

آنها ناچارند با خامنه        .  اى است  
اى و دولت احمدى نژاد دربيافتند      

آنها اگر  .  و عواقب آن را بپذيرند     
نميخواهند سکوت کنند و گوشه          
اى خود را با چهار اعالميه و               

 ناچارند راه      ،پيام سرگرم نکنند     
هاى پائين کشيدن خامنه اى و               
احمدى نژاد را بيابند و آن را                 

اين هم داستان            .  عملى کنند     
 داستان همين   ،سالهاى آينده نيست 

 رويدادهاى سياسى ايران
 ...آرامش قبل از طوفان 

حساب اسالم و جمهورى اسالمى            
قديم را از دولت فعلى و سياستهايش       

اما اين بلوک در مسيرش      .  جدا کنند 
" رهبر معظم "به تخت سينه قدرت       

خورد و ناچار شد وارد دعوائى                
شود که نه براى آن آماده بود و نه              

 ،اينها.  ميتواند از آن پس بنشيند              
همانطور که خودشان اذعان                       

 انتظار داشتند با راه انداختن  ،ميکنند
نوار کهنه دو خرداد را     "  موج سوم "

تکرار کنند و فکر نميکردند که                  
خامنه اى حتى موسوى از فيلتر                 

نخست وزير      "گذشته و            "  آقا"
. را هم تحمل نکند         "  محبوب امام   

فتواهاى پشت سرهم که دولت                    
احمدى نژاد و سياستهاى خامنه اى         
و اخيرا خود او را زير سوال                       

 تالش اين کمپ براى                        ،ميبرد
اين .  تغييرى در برزخ کنونى است       

 –جناح و طيف مخالفين خامنه اى           
احمدى نژاد با ديدن نمايش مضحک   
بيدادگاههاى دوستانشان تا ته ماجرا       

موسوى و کروبى و      .  را خوانده اند   
رفسنجانى و ديگران هر مانورى            
بدهند نيازمند حمله متقابل و به                   

اگر جناح  .  اندازه کافى موثر هستند     
خامنه اى ميتواند از موضع قدرت          
مانور بدهد و تدريجى تر برنامه و           

 براى جناح    ،سياستش را پيش ببرد     
مقابل سازش با وضعيت موجود به         
معنى خونريزى ممتد و مرگ حتمى    

اگر امروز هنوز براى زدن         .  است
موسوى و رفسنجانى و خاتمى اين          

 معنى اش اين        ،پا و اين پا ميکنند         
نيست که اين جناح تضمينى پايدار          

اينها حتى از دامنه           .  گرفته است   
مانور جناح خامنه اى برخوردار             

 .  نيستند

 

 قانون مشترک بقاى دو جناح 

دو جناح جمهورى اسالمى هدفشان       
حفظ نظام و حفظ موقعيت سياسى و        
اقتصادى خودشان در مقابل يورش        

اين تناقض  .  مردم به کل نظام است      
آنهاست که نميتوانند کار طرف                 
مقابل را يکسره کنند و دستش را از        
قدرت سياسى و اقتصادى تماما                 

اما اين تناقض قديمى در     .  کوتاه کنند 
هر شرايطى و بويژه شرايط امروز       
نه معتبر است و نه ميتواند دلگرمى        

١١۴شماره   
اين کمپ  .  ماه هاى پيش رو است       

براى مقابله با آنچه رخ داده است          
. راهى جز اين پيش رو ندارد                  

و وعده تشکيالت " موج سبز اميد "
درست کردن و غيره يک مشت             

بزک "بيشتر شبيه      .  داستان است  
است تا يک         "  نمير بهار مياد        

سياست واقعى و موثر در جنگ            
باند خامنه اى با          .  کنونى قدرت   

يک اشاره ميتواند هر روزنامه و         
اعالم کند و   "  منحله"تشکيالتى را   

بانيانش را بعناوين مختلف پاى              
ميز محاکمه بکشاند و يا صاف و           

اين کمپ نيز        .  ساده ترور کند       
فرصت ندارد چهار سال ديگر               
ناخن بجود تا ببيند داستان                           
جمهورى اسالمى احمدى نژاد و           

چنين .  خامنه اى چه ميشود                  
فرصتى را اگر خامنه اى هم به               

 مردم به اين نظام                   ،آنها بدهد    
زمان نه فقط براى                 .  نميدهند

سازش بلکه حتى براى حفظ نيرو         
 . نيز گذشته است

 

معضل دو طرف اينست که                       
اوضاع نميتواند به جاى اول خود         
برگردد و طرفين نميتوانند در                 

اين .  موقعيت فعلى متوقف شوند        
دو راهى مرگبار را بايد پاسخ داد         
و پاسخ ها از هر سو خرد کننده               

چه ورود تمام عيار به اين          .  است
جنگ و چه تسليم از هر سو نتايج          

. کمابيش يکسانى ببار مى آورد             
قانون بقاى دو جناح مشترک است       
و قانون جنگ کنونى نيز                             

مهمترين فاکتورى که       .  همينطور
بن بست کنونى و تشديد جنگ                  
جناحها را به اين مرحله رسانده             
است همان قدرت ميليونى است که      
قصد ندارد سير حرکت و تالش             
براى خواستهاى خود را به                       

اين بن  .  مقدرات دو جناح گره بزند    
بست راه خروج و سازش از باال           

 . را ندارد

 

 اردوى مخالفين حکومت اسالمى 

امروز کمتر کسى ترديد دارد که           
دعواى سياسى در ايران سه                     
طرف دارد و يک طرف اساسى و       
تعيين کننده آن اکثريت مردمى                

. هستند که اين بساط را نميخواهند       
مردمى که در هر فرصتى براى            
بيان اين نخواستن و شفاف تر                  

کردن آن تالش      
٣صفحه . ميکنند  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى اسالمى دراين دوره              
تالش کرد با نشان دادن سبعيت و         
خشونت بى حد و حصر و تجاوز         
دسته جمعى به زندانيان بگويد که        

. تمام شد   "  ماه عسل انتخابات       "
جمهورى اسالمى يعنى کشتار و          

. شکنجه و تجاوز دسته جمعى               
رژيمى که ابواب جمعى مسلمان          
و آخوند و قديم شکنجه گر خود              

وابسته "را حاضر است با اتهام            
پاى ميز   "  به آمريکا و کودتاچى       

بيدادگاههاى اسالمى بکشاند                  
حسابش از جانب مردم روشن               

جوانانى که در کهريزک ها     .  است
و اوين و دهها زندان بى نام و                  
نشان زير شکنجه جان باختند و يا        

 خرداد  ٣٠ و    ٢۵در تظاهراتهاى    
 مردمى که اين          ،به قتل رسيدند      

اوضاع را ديدند و دامنه                              
و سياست موسوى ها        "  شهامت"

 امروز در جاى      ،را تجربه کردند   
اکثريت عظيم  .  ديگرى ايستاده اند   

اين مردم نه اميدشان را به خاتمى        
و موسوى و کروبى و رفسنجانى         
گره ميزنند و نه با اشاره آنها در            
خانه هايشان تمرين مبارزه                      

اين .  خواهند کرد "  مسالمت آميز "
کمپ نيازى ندارد خود را به                    
محدوديتهاى تاريخى جدال                      
بخشهاى حکومتى براى بقا محدود    

اين کمپ نه اهداف جناح              .  کند
هاى حکومتى را دنبال ميکند و نه       
دامنه قدرت و انتخابهاى آن در              

. چهارچوب جناح هاى رژيم است     
براى جنبش توده اى امروز                     
شکاف در باال تنها امکان ابراز            
وجود و تالش براى پيشروى                  

خود موسوى بهتر از هر           .  است
کسى ميداند که اين مردم نه براى         
اهللا و اکبر و نه براى خمينى و نه           

. براى اسالم به خيابان نيامده اند          
آنها بسرعت ديدند که شعارهاى           
مردم سران حکومت و پايه هاى           
اسالمى آن مانند حجاب را نشانه          

 . گرفت

 

 به حکم فرصت       ،براى مردم نيز    
تاريخى و تالشى در باال و بى                 
اعتبارى حکومت در عميق ترين        

 تنها راه اينست       ،اليه هاى جامعه   

عميق جهانى و تشديد بحران                
اين يعنى    .  حکومتى شده است       

خط مشى سرکوب پاسخ رژيم             
اسالمى را نميدهد و شکست                 

 . خورده است

 

اما جناح مقابل نيز تنها با                         
ربطى "و اين کارها      "  وااسالما"

به اسالم و جمهورى اسالمى و           
نميتواند خود را از      "    امام ندارد 

اوال سخنان با    .  مهلکه نجات دهد   
شهامت نسل پيشين و قربانيان             
تجاوز در زندانها نوک کوه يخ            

اين فريادها هم اين سياست     .  است
را شکست ميدهد و هم اتفاقا                   
نشان ميدهد اسالم و جمهورى             

کجايش را   .  اسالمى همين است     
 بايد منتظر فوج        ،هنوز ديده ايد    

فوج از قربانيانى باشيد که                      
شهادت بر تجاوز در زندانهاى           

. ايران در سه دهه گذشته ميدهند       
ثانيا مردم از اين جماعت                        
ميپرسند حاال که اينکارها                       

 حاال که اينها        ،نيست"  اسالمى"
 ،"آبروى اسالم را برده اند                 "

ميفرمائيد چگونه بايد کنارشان           
زد و خودتان براى اينکار چه              
ميکنيد؟ نسخه امثال کروبى که           

طرح اين        "  قهرمان"گويا        
موضوع شده اينست که درست          
مانند داستان قتل هاى زنجيره اى      

نجات " و براى     ،در دوره خاتمى  
 ،"آبروى اسالم و کل نظام                     

عده "مسئوليت آنرا روى دوش          
خب !  بگذارند"  اى خود سر         

بسيار روشن است که اگر اين              
نيست "  اسالمى"وحشيگريها هم    

 البد  ،و هم ميخواهند با آن بسازند  
همان حداقل مردم متوهم به اينها        
با دو فحش به اسالم و آخوند                  

سياست جدا   .  ازشان رد ميشوند    
کردن سفره اسالم از جمهورى           
اسالمى دير زمانى است که                  

نميتوان .  شکست خورده است        
زير پرچم خمينى و جمهورى              
اسالمى توسط الجوردى ها و             
داود رحمانى ها و شکنجه گران        
بنام در زندانهاى ايران به                       
جوانان و زندانيان سياسى تجاوز      
کرد و همان تاريخ را جعل کرد          
و در مقابل خامنه اى و ديگران           

به مردم     "  پرچم مبارزه    "بنام     
زمان براى اين شعبده       .  فروخت

من .  بازيهاى سياسى گذشته است    
از موسوى و کروبى و ديگران          
ميپرسم که اگر شاهدانى بيايند و         

 رويدادهاى سياسى ايران
 ...آرامش قبل از طوفان 

که از روى جمهورى اسالمى رد             
مردم هدفشان تغيير نکرده          .  شوند
 در مقابل سرکوب مرعوب           ،است

 ، نااميد و بى افق نشده اند         ،نشده اند 
بلکه روشهاى پيشروى و فرصتهاى     

تشديد .  مغتنم را جستجو ميکنند             
جدال باالئى ها هنوز بهانه و                        
فرصت اعتراض به مردم ميدهد و         
اعتراض مردم شکاف باالئى ها را        
تعميق و امکان تعرض نهائى به کل       

جامعه .  اين بساط را تسهيل ميکند         
بدرستى درک ميکند که بن بست              
باالئى ها و عدم امکانشان نه در                
سازش و نه در تمام کردن کار                    

 انعکاس وحشت همه شان          ،حريف
از نيروى سهمگينى است که در                

مردم .  کمين شان نشسته است                
عليرغم تلفاتى که دادند با اعتماد               

احساس قدرت  .  بنفس و تعرضى اند    
و اميد به امکان سرنگونى يک                  

اين کمپ    .  باور عميق شده است          
ناچار است در جبهه هاى متعدد                 
مداوما تعرض کند و راه پيشروى            

 . را بگشايد

 

 مسئله تجاوز در زندانها

يک مورد مسئله ترانه موسوى                  
داستان تراژيک ترانه                .  است

موسوى و اساسا گزارشهاى تجاوز       
 که يکماه     ،دسته جمعى به زندانيان      

پيش حتى انعکاسى درخور در                  
 ،رسانه هاى اپوزيسيون نيافت                  

ناگهان موج برگشت اش گريبان کل       
" گمنام"ترانه  .  اسالم را گرفته است   

هم ندا شد و ترانه هاى نسل پيش                
اين .  يک به يک صدايشان بلند شد         

تصوير امروز حکومت اسالمى در      
حکومت :  داخل و خارج است               

" اعتبار"اين  !  ريپيست هاى اسالمى  
و .  سه دهه حکومت اسالمى است         

دقيقا همين اسکاندال و بى اعتبارى         
است که مشتى آيت اهللا سنگين وزن        
را به صرافت جدا کردن سفره                   
اسالم از جمهورى اسالمى با دولت       
احمدى نژاد و رهبرى خامنه اى               

در حکومتى که قرار     .  انداخته است 
بود با مشت آهنين نمايش قدرت                 

 نه فقط توان دفاع از توحش               ،دهد
اسالمى اش را ندارد بلکه روشهاى       
سرکوبش منجر به بى اعتبارى                 

١١۴شماره   
از تجاوز هر روزه و مستمر به              
کودکان شش و هفت ساله تا                       
دوازده ساله در بند کودکان در                
زندانهائى مانند زندان تبريز و                

آقا "توسط مسئولين بند امثال                   
ها در دوران صدارت             "  بيوک

خودشان و رياست جمهورى                   
خامنه اى و رفسنجانى و امام شان        

 آنوقت هنوز حساب       ،حرف بزنند  
اسالم و امام و نظام را از حساب            
احمدى نژاد و خامنه اى و                           
سرداران تازه بدوران رسيده سپاه       
جدا ميکنند؟ شک نکنيد که اين                
سياست نميگيرد و در نطفه                       

 . شکست ميخورد

 

مناسبات جديد سه طرف دعواى           
سياسى ايران به جائى رسيده است       
که امکان سازشها و وقت خريدن          
ها بسيار محدود و در مواردى                

اين .  زيادى ناممکن شده است             
ويژگى پروسه اى است که پايان            
جمهورى اسالمى بر پيشانى آن             

جمهورى اسالمى  .  حک شده است   
به هر سمتى بچرخد از کل اين                
ماجرا ضعيف تر و متشتت تر و            
بى اعتبارتر بيرون مى آيد و همين   
امکان و مبرميت سرنگونى آن را        

. در نگاه جامعه برجسته تر ميکند       
در رويدادهاى دو ماه اخير دو                 
جناح حکومت و کل جمهورى                
اسالمى ضربه جدى خورد و                   
متقابال مردم عليرغم قربانيانى که       
از آنها گرفتند در بهترين موقعيت        
سالهاى اخير در تقابل با رژيم                 

مردم برنده تاکنونى      .  اسالمى اند  
باخت باالئى ها         –بازى باخت       

 . هستند

 

 !طوفان در راه است

وضعيت امروز آرامش قبل از               
به حکم مولفه هاى       .  طوفان است  

سياسى جامعه ايران و موقعيت              
 جناح     ،عينى جمهورى اسالمى         

هاى حکومت نميتوانند در                         
وضعيت کنونى بمانند و بناگزير           
تعرض از هر دو سو تشديد خواهد       

باالنسى طالئى براى حفظ           .  شد
نظام و سازشى در باال متصور              

تا با باالى جمهورى                 .  نيست
اسالمى مربوط است تنها يکراه             
ذهنى وجود دارد که به تقابل و                
تنش ميان جناح ها پايان دهد و آن          

اينست که يک        
۴صفحه جناح رسما                 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

معنى اين تسليم چيزى نيست جز برسميت شناسى سياست و               .  تسليم شود 
اما اين اگر ممکن بود با وضعيت امروز روبرو                .  هژمونى جناح مقابل   

هر دو جناح براى رسيدن به اين غير ممکن امروز راهى جز                      .  نبودند
. ندارند"  بقا و نجات نظام   "مقاومت و حمله متقابل و تا ته خط رفتن براى            
اين تصور که مردم در       .  و نکته مهمتر اينست که مردم فرصت نميدهند           

روزى تعطيل به ديدن نمايش جنگ گالدياتورهاى اسالمى آمده اند و بعد               
از شکست و يا پيروزى يکى به خانه شان برميگردند تصورى احمقانه                   

دامنه جنگ و سازش جناح     .  خود رژيميها هم چنين تصويرى ندارند     .  است
ها تابعى از قدرت و اعتراض مردم در جامعه عليه جمهورى اسالمى                      

 محدود و      ، هر هفته و هر روز             ،اين دامنه در اوضاع کنونى          .  است
هر اشتباه محاسبه در باال ميتواند بعنوان چاشنى                        .  محدودتر ميشود   

انفجارى در پائين عمل کند و هر تحرک وسيع در پائين هر توافق باالئى                 
اوضاع سياسى ايران به دورانى از آرامش و                          .  ها را بهم ميزند           

جامعه تازه   .  برنميگردد"  سرخوردگى"و موجى جديد از          "  بازنگرى"
خود را بازيافته است و نيروى عظيم و نفرتى عظيم تر براى هجوم به                       

جمهورى .  طوفان در راه است   .  کل حکومت اسالمى در خود انباشته است      
 . *     اسالمى رفتنى است

 !کارگران ايران خودرو

تحميل فقر و فالکت به کارگران و حتی ندادن دستمزد و مزايای کار                       
در .  انجام شده، نقطه توافق همه جناح های سرمايه داری در ايران است            

وقت .  ايران سرمايه داری بدون اختناق و کار ارزان امورش نميگذرد              
شرايط .  آنست که شوراها و سازمانهای مستقل کارگرى را برپا کنيم                   

سياسى ملتهب اين امکان را ميدهد که وسيعا کارگران ايران متشکل                      
همه جا شوراها، کميته های کارخانه، و مجامع عمومی را برپا                 .  شوند
تنها با اتکا به قدرت توده ای کارگران ميتوانيم خواستهاى فورى                .  کنيد

مان را تحميل کنيم و با اتکا به همين قدرت ميتوانيم بعنوان رهبر آزادى               
 .جامعه بميدان بيائيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 1388 مرداد 25 – 2009 اوت 16

 

 ايران خودرو، ايتکو پرس
 باز هم سنوات پرداخت نشده کارگران

بنا به خبر دريافتی، مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی های استفاده نشده              
 نفر از کارگران سايتهای يک و دو ايتکو                 1500سال گذشته  بيش از           

پرس، عليرغم اعتراضات و پی گيريهای مکرر کارگران بعلت کار                         
شکنی و دزديهای کالن باندهای حاکم بر ايران خودرو همچنان پرداخت                

به دستور نياکان مدير ايتکو          .  نشده و پا در هوا به قوت خود باقيست                  
پرس، هفته گذشته در آخرين روزهای کاری قبل از شروع تعطيالت                        

هزار تومان بابت       100مبلغ    !  اجباری تابستانی، بطور علی الحساب             
سنوات و مرخصی های استفاده نشده به حساب کارگران واريز نمودند تا               

 !مبالغ اصلی باقی مانده را همچنان با کار شکنی و جر زنی باال بکشند

 

مبلغ سنوات ساليانه برابر با حداقل پايه دستمزد ماهيانه کارگران يعنی                    
 هزار تومان می باشد و همچنين بعلت فشردگی و شدت کار، که در                 219

جمعه ها و تعطيالت هم اجباری است، ديگرعمال برای کارگران آن هم با              
بنا به اعالم   .  جيب خالی مجال و فرصتی برای استفاده از مرخصی نيست          

يکی از مسئولين مالی ايتکو پرس سنوات و مبلغ مرخصی استفاده نشد                    
 هزار تومان است که تا اين        400 تا   300هر يک از کارگران مبلغی بين        

لحظه بدليل کار شکنی سرمايه داران و عوامل کارفرما پرداخت نشده                     
الزم به ياد آوريست اين روزها پس از اتمام تعطيالت اجباری                        .  است

تابستانی، به دليل اخراجهای گسترده ای که طبق روال هر ساله در دست                
اقدام و اجراست، کارگران را برای پی گيری مطالباتشان با مشکالت                       

 .جدی روبرو ساخته اند

 

سايت يک و دو ايتکو پرس از جمله مجموعه های پرسی اصلی ايران                      
 کارگر قراردادی سفيد امضا با پايه دستمزدهای         1500خودرو با بيش از     

 .  شيفت سنگين و پر خطر کاری ميباشد3 هزار تومانی در 264
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گفت و شنود با رهبری حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

  ،چشم انداز تحوالت سياسی
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از عموم عالقه مندان براى شرکت و نبادل نظر در اين 
 . جلسه دعوت ميکنيم

 رويدادهاى سياسى ايران
 ...آرامش قبل از طوفان 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مير حسين موسوی در ديداری با      "
اعضای انجمن پزشکی ايران               

تشکيالت راه سبز      :  "اعالم کرد  
اميد به عنوان يک نهضت فراگير       
و رنگ سبز نماد ايجاد اين راه و           
مطالبه اجرای بدون تنازل قانون         

عليرضا ".  اساسی شعار آن است      
بهشتی مشاور ارشد ميرحسين              
موسوی در ادامه گفته است که              
محمد خاتمی و مهدی کروبی از           
اعضای مرکزی شورای مرکزی      

راه سبز اميد خواهند      "  تشکيالت"
" راه سبز اميد   "اضافه کرد      .  بود

شبکهای اجتماعی است که بر                
مبنای اهداف حداقلی، مانند                     

تحقق قانون اساسی و عملی                  "
و بويژه  "  کردن تمام ظرفيتهای آن   

" بخش مربوط به حقوق ملت              "
هر :  "و افزود   ."  تشکيل ميشود   

کسی که مسئله انقالب ايران را به       
عنوان حادثه ای که تجلی خواست       
مردم ما بوده باور دارد و يا تعهد          
و پايبندی به قانون اساسی را به             
عنوان يک مبنا بپذيرد، ميتواند             

اين ".  وارد اين تشکيالت شود           
مبانی تالش جمهوری اسالمی              
دوم يا جمهوری اسالمی سبز                 

 .است

 

 ما و آزادی احزاب 

ايجاد هر تشکل و يا حزبی در                 
فردای سرنگونی رژيم اسالمی و       

 در    ،استقرار حکومت کارگری       
 امری       ،جمهوری سوسياليستی      

عادی و در زمره حقوق اوليه                 
سياسی هر فرد و يا مجموعه ای           

در جمهوری      .  از افراد است          
سوسياليستی مورد نظر ما آزادی        
ابراز وجود قيد و شرط و                           

 ،آزادی بيان    .  محدوديتی ندارد    
 تحزب و             ، تشکل      ،مطبوعات

اعتصاب در زمره حقوق طبيعی         
هر جمع  .  هر شهروند جامعه است   

و کثری از شهروندان جامعه                  
 ،ميتوانند حزب مورد نظر خود           

 ، دست راستی               ،حزب چپ        
 سبز و يا       ، ناسيوناليستی  ،اسالمی

هر حزب مورد نظر خود را                    

نگرش مصباح يزدی و          :  "بود
پيروانش نگرش اسالم سياه است      
که رای مردم در آن تشريفاتی              
است و محورش واليت فقيه                  

 محور   ،و در اسالم سبز       .  است
در اولی فقها ولی       .  مردم هستند  
 در دومی وکيل            ،مردم هستند   

انقالب   "،؟ اسالم سبز        "!مردم
و قانون اساسی آن             "  اسالمی

. اجزای متفاوت اين جريان است      
کماکان رکن اين حاکميت     "  فقها"

" راه سبز اميد   .  "سبز مذهبی اند   
به اين اعتبار يک جريان                         

. اسالمی و تماما ارتجاعی است        
متعهد و ملتزم به تمامی بنيادهای      

 . کثيف رژيم اسالمی است

  

تقسيم اسالم به سياه و سبز شايد           
برای باندها و دستجات ارتجاع          
اسالمی يک رکن تمايز اين                   
دستجات و باندهای اسالمی                  

اما برای مردمی که از             .  باشد
اسالم و حکومت اسالمی بيزارند     
و برای بزير کشيدن آن به ميدان        

 تاکيدی بر سياستهای          ،آمده اند   
اين تقسيم   .  ارتجاعی حاکم است    

بندی اسالمی نه مايه وجد و                   
شعف مردم بلکه باعث انزجار و      
بيزاری و تحرک بيشتر آنها عليه      

از .  کليت بساط اسالمی است           
طرف ديگر قانون اساسی رژيم         
اسالمی يک قانون تماما                          
ارتجاعی و اسالمی و مبتنی بر          
بی حقوقی و نابرابری مطلق زن       
و مرد و بی حقوقی انسانها در              

سيستم کثيف        .  جامعه است       
 ، فرودستی زن      ،آپارتايد جنسی   

حاکميت سياه مذهبی و استقرار          
يک نظام استثمارگر از مبانی             

قوانين .  اصلی چنين نظامی است    
اين نظام نه ضامن حقوق مردم           
بلکه نافی هر جزء حقوق انسانی       

بدون ترديد     .  در جامعه است        
مردم ضد اسالمی وقعی به چنين       

اما .  تالشهای نخواهند گذاشت        
اهداف واقعی اين جريان چيست؟     
به دو فاکتور اصلی بايد اشاره             

  .کرد

 

 اهداف واقعی

 جريان اصالح طلب حکومتی   -١
در شرايطی که جناح ديگر                    
جمهوری اسالمی کمر به حذف         
اين جناح از حاکميت رژيم                    

 نيازمند نيرو   ،اسالمی بسته است  

  ،"راه سبز اميد
 رويای کودنانه جمهوری اسالمی دوم

 

 على جوادى

آزادی احزاب از نقطه       .  ايجاد کنند  
نظر ما يک رکن آزادی های فردی         

  .و اجتماعی و مدنی است

 

هرچند که مساله ايجاد احزابی که            
حتی برای اجرای قوانين اسالمی            

 امری آزاد و بخشی         ،تالش ميکنند  
از حقوق مدنی افراد است اما مساله       
ايجاد حزب توسط چنين افرادی                
منوط به اعالم نتيجه دادگاه بررسی       
جنايت سران رژيم اسالمی به جرم         

. جنايت عليه مردم ايران است                   
 کروبی و بسياری     ، خاتمی ،موسوی

از کسانی که امروز در صدد ايجاد         
و کال جريان          "  راه سبز اميد         "

 خود  ،اصالح طلبی حکومتی هستند    
 ،در زمره سران رژيم اسالمی اند          

بايد در دادگاههای عادالنه مردم               
بايد به نقش آنها در        .  محاکمه شوند 

تمامی جنايتی که عليه مردم در                  
طول سه دهه حاکميت سياه اسالمی        

نتيجتا .  صورت گرفته رسيدگی شود   
" راه سبز اميد       "بحث در زمينه           

بحثی در چهارچوب حقوق                           
به چند  .  شهروندان در جامعه نيست    

نکته در اين ارزيابی از اين حرکت        
اهداف اعالم شده و    :  بايد اشاره کرد  

اهداف واقعی اين جريان کدام                     
 است؟ آينده شان چيست؟ 

 

 اهداف اعالم شده

ميرحسين موسوی و عليرضا                    
بهشتی اهداف اين جريان را                         

" شبکه ای اجتماعی      "سازماندهی    
" حقوق"بمنظور تحقق اهداف و              

مندرج در قانون اساسی رژيم                     
جمهوری .  "اسالمی بيان کرده اند       

اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه                  
 قانون اساسی و        ،"يک کلمه کمتر     

 نه يک کلمه بيشتر و نه             ،بندهايش
اين تمام اهداف       .  يک کلمه کمتر      

رنگ .  اعالم شده اين جريان است        
" نماد اين حرکت   "سبز اسالمی هم      

مبانی فلسفی و فکری اين             .  است
و "  سياه"جريان بر تقسيم اسالم به         

پيش از   .  استوار شده است    "  سبز"
آن محسن کديور در اين زمينه گفته         

١١۴شماره   

و توان از جامعه برای مقابله با               
نيازمند دفاع از   .  جناح راست است  

موجوديت ارتجاعی خود در قبال        
قداره بندان جناح خامنه ای و                   

هم اکنون     .  احمدی نژاد هستند        
بخش اصلی آنها در بی دادگاههای      
اسالمی تحت محاکمه به جرم                  

کثيف اسالمی   "  اقدام عليه نظام     "
احمدی نژاد وعده داده    .  قرار دارند 
سرشان را به طاق             "است که         

خامنه ای هم بر         ".  خواهد کوبيد  
. عليه شان اتمام حجب کرده است        

جالدشان قاضی مرتضوی مشغول    
تمام کردن پرده های نمايش تحقير       

از .  و ارعاب اسالمی شان است         
اين رو در شرايطی که تقابل                     
جناحهای رژيم اسالمی به حذف           

 اين جناح    ،جناحی تبديل شده است    
برای بقاء بدنبال نيرو از جامعه             

راه سبز اميد يک رکن                .  است
اما تمام   .  تالش اين جريان است        

  .هدف آن نيست

 

 جريان موسوی و اصالح                   -٢
طلبان حکومتی ميدانند که در دو           
حالت امکانی برای بقاء و تداوم             

ميدانند که جناح    .  آينده خود ندارند   
راست در پس تالش برای                          
سرکوب اعتراضات مردم در عين     
حال اقدام به سرکوب و جارو                  

از .  کردن اين جريان خواهد کرد        
طرف ديگر اين جريانات توهمی         
ندارند که مردم سرنگونی طلب             
نيز در صورت گسترش                              
اعتراضات و تداوم رادکاليزه شدن     
اين جنبش بساط رژيم اسالمی و            
به همراهش بساط اين جناح را هم        

از اين رو برای       .  بر خواهند چيد    
مقابله با اين دو حالت بايد بکوشند         
تا اعتراضات مردم را کنترل و              

و تنها اميد ناچيزشان       .  مهار کنند  
در اين هدف ارتجاعی راه اندازی       
جنبشی ارتجاعی و حرکتی                       
بمنظور قالب زدن بر اعتراضات        

مردم سرنگونی    
٧صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

وحشت در بازار اسالمی و برخی       
 قضايا

بحران سرمايه اسالمی اول                     
بدجوری يقۀ بازار را گرفته                    

اينها که   .  است، ولش هم نميکند       
عليه جمهوری اسالمی بازار                 
ِ  هوا پس              تعطيل ميکنند، داستان
                    ِ است، کمربندها را بايد تنگ

يعنی .  تنگ کرد را نميفهمند               
قيمه پلوی بازار        .  مفهوم نشدند   

. ديگر بوی گند حاجی گرفته                  
حاجی ديگه قيمه پلوش خاصيت          

مکه را هم دارند           .  قديمو نداره   
رفتنش ديگه       .  تعطيل ميکنند      
حاجی ديگه       .  صرف نميکنه      

بابا از    .  نميکشه تاوون پس بده         
اينهمه که باال کشيدی يک خورده        

. ِاخ کن بده حکومت الزمش داره        
حاج آقا   .  بايد تير و تفنگ بخره          

. تير و تفنگ خريدن خرج داره             
الت و لوت تربيت کردن که                     

. طرحو اجراييش کنه خرج داره         
مردم عزم کردن در قلعه رو از             

اين يکی رو        .  جاش در بيارند       
حاليت ميشه؟ يا هنوز سرت بوی          

 قيمه پلو ميده؟ 

 

ما بچه بوديم    !  بازار بين الحرمين   
مدرسه ميرفتيم ازش مداد                         

″ مملکت″.  ميخريدم اينهم بسته شد   
خودمان  که بوديم هر مداد و دفتر        
و کتاب و قلم دوات لوکس از                    
جعبه های بازار بين الحرمين در         

نصف بيشتر جوانيمان را    .  می آمد 
گذاشتيم و تهران را گز کرديم                 
باالخره کشف نکرديم اين بازار           

بله، .  بين الحرمين المّسب کجاست   
حاج آقاهای اين بازار و چندينِ              
ديگر از بازارهای صاحب نام هم       

″هر وقت           .  مشتری نداشتند     
بازار نمی آيند      ″  مشتريان عزيز  

تنها کسادی بازار نيست که حاج           
کسادی بازار  .  آقا را نگران ميکند    

را حاج آقا ميتواند يکی دوسال               
منتها در منطق بازار       .  تحمل کند  

خلوت شدن هر بازاری نشانۀ                
خطر .  شلوغ شدنش در آينده است     

در اين است که هجوم آيندۀ                        

سرمايه داری در ايران تا اينجای      
قضيه از اسالم رفسنجانی                      

کمونيستها .  نتوانسته فراتر برود    
سرعت باال،         .  عجله کنيد        

پيچ و واپيچ و       .  ترمزهای خوب  
 . گردنه زياد برايتان گذاشتند

 

کروبی اين روزها دارد برای              
سرمايۀ تيپ رفسنجانی گريه راه      

و الحق که حق مطلب   . می اندازد 
را در درجات باالی آخوندی به          

کارش ″  عيب″منتها    .  جا آورد   
اين است وقتی گريز به شکنجه           
ها و ارعابها و تجاوزها آنهم با            
شهود ميزند، تا قتلهای زنجيره           
ای زمان خاتمی ميرود و تا                    
همينجايش هم تا چه درجه بااليی       

حاال حساب کنيد   .  وحشتناک است 
که جلوترهايش چقدر وحشتناک        
بود که گريز زدن سطح باالی              
آخونديش در آنجاها آلزايمر                  

خوبست که اسداهللا             .  ميگيرد
″به    ″  شهيد″الجوردی را از          

. تنزل درجه داد           ″    مرحوم
باالخره اين شيخ اسالمش تا                  

انتظار .  اينجا بيشتر کش نمی آيد      
نداشته باشيد در گريز زدنهای             

″به         ″    مرحوم″بعدی  از           
 .  تنزل مقامش بدهد″ معدوم

 

دقت کنيد که کروبی در                             
اعتراضيۀ اخيرش به توهين                

در ″:  کنندگان به او چه ميگويد         
عرض چند روز تعدادی کشته            
شده و برخی آسيب ديده اند به               
طوری که دندانها و سرها                       
شکسته شده است و حتی                          
چشمانی کورشده است و برخی         

. تحت شکنجه ها جان باخته اند          
اين در حالی است که معموًال                
شکنجه ها برای گرفتن اعتراف        
با حساب و کتاب صورت                       
ميگيرد و حتی اگر آن فرد زير            
شکنجه از حال برود او را به                
بيمارستان منتقل ميکنند و باقی           
بازجويی رادر حالی انجام می            

. دهند که او تحت درمان است             
بنابراين از اين جهت من می                 

 

 )٢(صحنه های پيشِ  رو 
 

 سعيد مدانلو

مشتريان به بازار تهران و                            
هرکجای ديگر آن مملکت ازهمان          
هجومهای بدی که خبرش را ميدادند    

اينجاست که تعدادی از کله           .  باشد
گنده های نزول اسالمی خور اين             

و کله پا        ″  افشاگری″بازار بايد        
خطيراسالم ″شوند تا بقيه موقعيت          

 . را درک کنند″ و مصلحت مسلمين

 

ارزش ″حاج آقايان ماليات بر                     
ارزش .  نميخواهند بدهند   ″  افزوده

افزوده، ناِم دوِر ضريح امام طواف        
و سه بار با آب ُکر غسلِ  تطهير                 

با ارزش  .  داده شدۀ همان سود است     
ارزش ″عبارت  .  اضافه اشتباه نشود  

را بيشتر رفسنجانی                ″  افزوده
او زبان و لب و           .  مصرف ميکند  

! دهانش نميگردد بگويد، سود                   
″شنيدن واژۀ سود هميشه برايش             

″حاال ما هم ميگم          .  بود″  وحشتزا
تا به محبوبيت به        ″  ارزش افزوده  

″شدت صعود کردۀ ايشون نزد                 
 .  کمی بيفزايد″ صاحبدالن سبز

 

در شرايطی که مردم با خشونت               
حکومت در افتاده اند و به                              
درافتادنهای بعدی فکر ميکنند، امر       
سرفيدن از مردم کار را برای                     

. حکومت به جاهای باريک ميکشاند    
مطالبات اقتصادی قوی و بنيان کن         
با بی ثباتی و سرگيجۀ حکومت در          
باال و تورمی که دارد سر به                         
ملکوت اعال ميکشد، اينجا سرمايه         
داران بايد برای نجات سرمايه                   

بويژه مردمی که         .  قربانی بدهند    
خرج بازار رفتن هم در جيبشان                
نيست و جلوی جنايتکارهای                       

بنابراين .  اسالمی هم درآمده اند            
حکومت ناگزير است حلقه را در             

″طرد کامل   .  باال هنوز تنگ تر کند    
از حوزه عمل قدرت    ″  اصالح طلبی 

سياسی، آن بخش از سرمايۀ                        
اسالمی را که در شرايط قدرت                 

″ها  ″  اصالح طلب ″دولتی داشتنِ      
بيشتری به جيب        ″  ارزش افزوده   

ميزند، در موقعيت نا به بهنجاری            
قرار ميدهد و بشدت ناراضی                     

رفسنجانی و تيپ و طايفۀ           .  ميکند
. سرمايۀ او به اين جبهه متعلقند                 

١١۴شماره   

گويم که خشونتهايی از سوی                  
افرادی ناآگاه و بی تدبير صورت        
گرفته که بی سابقه است و البته              
اين رفتارها در قبال افرادی بوده          
که تنها به انتخابات اعتراض                  

 ″داشته اند

 

مالحظه ميکنيد؟ من هم بی خيال          
اين يک تکه از نوشته را خواندم           
آخر پاراگرافش انگار چراغ                  

! موشی بهمان زد برقمان پريد              
دقت کنيد اين شيخ دارد کدهای               
شکنجه کردن را به شکنجه گران        

. جمهوری اسالمی يادآوری ميکند    
حساب ″اين کدها يا به قول او                  

شکنجه کردن معمول در        ″  کتاب
جمهوری اسالمی است که از آن          
بيشتر رفتن را ايشون باهاش                   
مخالف است نه با شکنجه ای که            

ی معمول  ″حساب کتابها ″کدها و    
جمهوری اسالمی را که در                      
حضور امام تعيين شده، رعايت           

کروبی معترض است که        .  ميکند
چرا فراتر از حد تعريف شده و              
کدهای تعيين شده شکنجه پذيرفته        
شده در جمهوری اسالمی فراتر           

فهم و شعور آدمی در          .  رفته ايد  
مورد اين نوشتۀ کروبی قضاوت         

 ديگری ميکند؟  

   

توده ايها اين روزها بابت اينکه             
چه باليی به دست چه کسانی بر            
سر سران و صاحب نامان  حزب         

ميترسند .  توده آمد جيک نميزنند       
سرِ  رشته بيشتر از اين بگسلد و            
چنان بگسلد که انگار زمين و                 

 . زمان ازهم گسيخت
 

شکنجه و اعمال هرگونه آزار                
روحی و روانی در مورد هرکسی      

 برای 

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  

٧صفحه   
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کاناليزه کردن اعتراضات مردم در مجاری قوانين               .  طلب است  
 اسالم سبز و ناب محمدی يک رکن ديگر هدف              ،ارتجاع اسالمی 

اين جريان ابلهانه پنداشته است که استفاده مردم          .  اين حرکت است  
 آرمانها و   ،از شکافهای درون رژيم به معنای باور مردم به عقايد           

گويا فراموش کرده اند که مردم در             .  يا اهداف اين جريان است        
 هدف   ،موسوی بهانه است      "،گرماگرم اعتراضات فرياد ميزدند      

از قرار فراموش کرده اند که هدف مردم نه                    ".  کل نظام است    
  .بلکه نابودی آن است" اصالح رژيم"

 

  تکرار مضحک دوم خرداد،آينده راه سبز اميد

جناح اصالح طلب حکومتی در نااميدی به دنبال تکرار جنبش                    
تفاوت اينجاست که هم جامعه عوض         .  ارتجاعی دوم خرداد است     

 هم رابطه مردم با رژم اسالمی تغيير فاحشی کرده                     ،شده است  
 و هم جدال جناحهای رژيم اسالمی متاثر از اين شرايط                       ،است

اگر در دوران عروج دوم          .  ديناميسم ديگری بخود گرفته است         
 چهارچوبهای نظری و سياسی اين جنبش ارتجاعی جايی             ،خرداد

 در دوران کنونی ما           ،در تقابالت فکری جامعه پيدا کرده بود               
تقلب در  "مردم به بهانه     .  بهيچوجه شاهد چنين مولفه هايی نيستيم       

 به يک جنگ با رژيم متوسل شدند           ،به خيابانها ريختند  "  انتخابات
و آنچه شاهديم دقايق متفاوت يک رو در رويی کامل برای بزير                  

هم جناح راست و      .  کشيدن هيوالی اسالمی حاکم بر جامعه است          
هم جناح اصالح طلب صدای لرزش زمين زير پای اعتراضات                

اعتراضات اخير پيش پرده ها      .  مردم سرنگونی طلب را شنيده اند      
نه .  و پيش لرزه های يک انفجار عظيم اجتماعی در جامعه است               

مردم توهمی در پيگيری هدفشان برای سرنگونی رژيم اسالمی                
  .دارند و نه جناح راست و ارگانهای سرکوب و اطالعاتی اش

 

اما نه مردم سرنگونی        .   تکرار دوم خرداد است         ،راه سبز اميد    
طلب اشتها و تمايلی برای اين مضحکه دارند و نه رژيم در                             

رژيمی .  سراشيبی سقوط اسالمی ظرفيت تکرار آن پروژه را دارد     
که تمامی ارکانش در زير ضرب اعتراضات مردم قرار گرفته                  

 اجازه چنين نمايشی را       ، مردمی که درکمين اش نشسته اند         ،است
پروژه راه سبز اميد به         .  به اصالح طلبان حکومتی نخواهند داد          

 .اين داستان قابل تکرار نيست.  سقط خواهد شد،دنيا نيامده

 

خيزش کنونی نشان   .  جمهوری اسالمی به ته خط خود رسيده است        
 ،"راه سبز اميد   "آنچه را که      .  آغاز پايان اين هيوالی سياه است         

پروژه اميد نجات جمهوری اسالمی و بازگشت به دوران                                
حاکميت اسالمی ميداند از نقطه نظر جناح راست به                  "  طاليی"

اين تقابل کل    .  معنای زوال پايه های تاکنونی رژيم اسالمی است           
  .حاکميت رژيم اسالمی را در مقابل ما شکننده تر خواهد کرد

 

جمهوری اسالمی اول جمهوری       .  جمهوری اسالمی رفتنی است      
جمهوری اسالمی سبز به دنيا نيامده دفن                  .  اسالمی آخر است     

 . * خواهد شد

 

  ،"راه سبز اميد
 ...رويای کودنانه جمهوری اسالمی دوم

از نظر   .برای تغييرعقيده و يا هر منظور ديگری جرم جنايی محسوب ميشود              
کمونيستها اين عمل بشدت محکوم و مردود است و نيز تحت هيچ شرايطی در                  
مورد کسی که مرتکب اين عمل جنايتکارانه شده نيز به منظورهای سياسی                       

اين عمل به عينه پنهان کردن تمام جنايتهائى است که             .  نميتوان تخفيف قائل شد    
″و   ″  حقوق بشر  ″.  جمهوری اسالمی طی ساليان مديد مرتکب شده است                   

البد هر يکی در يک        .  تان را بگذاريد درِ  کوزه آبش را بخوريد              ″  دمکراسی
ميتوان تا نود و هشت درصد              ″  مصلحت سياسی  ″بندشان نوشته به خاطر           

 .  دهشتناکترين جنايات يک حکومت را يکجا قلم گرفت

 

آخر توی آن مملکت کدام کس به       .  را ميدهند ″  خوب″حاال به مردم وعدۀ خمينی      
جز همان آدمکشهای ديروز و امروز جمهوری اسالمی خجالت نميکشد برای                 
اين مردم يک چهرۀ خوب از خمينی ترسيم کند؟ مگر با شستن، تپاله تميز                            
ِ  خمينی اند و روی حساب                                 ميشود؟ آنهم در مقابل کسانی که خودشان انده

. مصلحت و ضرورت همان نظام و بنيانگذارش دنبالۀ کار او را ميگيرند                            
که نبود هزار و چهارصد سال پيش بميرد حاال بتوانند هزار و                 ″  اکرم″پيغمبر  

به او  ″  اکرم و تکريم  ″و  ″  حکيمانه″يکصد معجزۀ و اعمال محيرالعقول و کالم        
همان خمينی رو بالکن بای بای کن، تمام اعمال و کردار و گفتار                .  نسبت بدهند 

حتمًا خواهد ديد و    .  اگر کسی نديد و نشنيد    .  و احکامش ضبط شده و موجود است 
 . *هرچه سريعتر بهتر. رفتنی هستيد. بی جهت تپاله شويی نکنيد. خواهد شنيد

       ٢٠٠٩هجدهم آگست 

١١۴شماره   
 

 ....صحنه های پيشِ  رو 

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

  ،برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم اسالمی -
 

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

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

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



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در دهه      .  دنيای غريبی است          
 به فکرمان هم خطور                   1360

نميکرد که يک روز بازجويان و         
شکنجه گران رژيم اسالمی عليه         
شکنجه در مجامع بين المللی                   

تصور هم        .  دادخواهی کنند       
نميکرديم که همسران و فرزندان        
طراحان سيستم بازجويی و                     
شکنجه پيچيده اسالمی در مقابل           
زندان اوين تجمع کنند و نامه تظلم       

. خواهی به رهبر شان بنويسند              
ليست تمام شان را آماده کرده ايم           
تا با سرنگونی جمهوری اسالمی        
تک تک شان را در دادگاه های             
عادالنه برای جنايت عليه بشريت       
و بخاطر جنايت عليه رفقای                    
عزيزمان و شکنجه های وحشيانه      
ای که تحمل کرده ايم، محاکمه               

در اين ليست، نام های اکبر        .  کنيم
گنجی، حجاريان، مير حسين                  
موسوی، کروبی، مخملباف،                 
محسن سازگارا و بهزاد نبوی                
درکنار رفسنجانی، خاتمی، خامنه     
ای و احمدی نژاد در راس ليست          

اين جانيان صد ها           .  قرار دارد   
 . شاکی خصوصی دارند

 

اما زمانيکه کارد دسته خود را               
ميبرد، هر چيزی امکانپذير                    

در سال های اخير، به             .  ميشود
ميزانی که نفرت مردم عليه رژيم        
اسالمی تعميق گشته، جدال دو              

اين .  جناح نيز تشديده شده است          
جدال بر سر چگونگی حفظ و                 
تداوم نظام شکل گرفته است و               
اکنون به جايی رسيده که ديگر              

. نقطه بازگشتی بر آن نيست                   
شکاف آنچنان عميق شده که قابل         

به جان هم افتاده اند؛     .  ترميم نيست 
جنايات يکديگر را افشاء ميکنند؛        

. دزدی های هم را رو ميکنند                  
اسب ها    :  "بقول مهدی بازرگان      

وقتی به سربااليی ميرسند گلوی          
اين ."  يکديگر را گاز ميگيرند           

وصف حال دو جناح رژيم                        
 .اسالمی است

 

در خيزش اخير مردم، جناح                   

دسته گل های مبتکرانه ديگری          
هم در خدمت نظام اسالمی و در        

شان به آب   "  امام محبوب "رکاب  
داده است، دادگاه های عادالنه            
مردم به تمام آنها در زمان خود           

 .رسيدگی خواهد کرد

 

آقای گنجی سردمدار اين حرکت       
اما او تنها شکنجه گر      .  شده است 

. و بازجو فعال اين حرکت نيست      
آقايان مخملباف و سازگارا نيز           
از همکاران آقای گنجی هستند            

، در    1360که در سال های               
شان خمينی، به        "  امام"رکاب    

شغل شريف بازجويی و شکنجه        
مشغول بوده اند و زنان بی                     

را در     "  بدحجاب"حجاب و          
خيابان ها مورد اذيت و آزار                 

اکنون همه اينها    .  قرار ميداده اند   
و "  هنرمند"به دانشگاه رفته اند،      

شده اند و در فرنگ         "  فيلسوف"
برای خود آبرو و اعتبار دست و        

اينها را بايد به مردم      .  پا می کنند  
عليه همه شان پرونده        .  شناساند

های قطور شاکيان خصوصی            
 .وجود دارد

 

خوب چه  :  ممکن است گفته شود    
اشکالی دارد که يک جانی سابق        
به جنايات خود پی ببرد، تصميم         
گيرد که تاوان آنها را پس دهد و          
بکوشد عليه جنايت و به                           
دادخواهی قربانيان جنايت                     
بپيوندد؟ در پاسخ به اين سوال             
بايد گفت که نه تنها هيچ اشکالی         
در اينکار وجود ندارد، بلکه                 

. بسيار رضايت بخش نيز هست        
اما اين مساله شامل حال                           
بازجويان و شکنجه گران سابق         

" هنرمندان و فيلسوفان              "و        
آقايان .  حاضر اسالمی نميشود       

گنجی، مخملباف، سازگارا و               
امثالهم، نه تنها از گذشته خود              
ابراز پشيمانی نميکنند، نه تنها            
از قربانيان جنايت هايشان                     
درخواست بخشش نميکنند، بلکه      
در کمال وقاحت، طلبکار هم                

با وقاحت کامل از رژيم        .  هستند
اسالمی، از امام خمينی و تمام             
خدمات بی دريغ شان در                          
استحکام اين نظام دفاع هم                      

اينها متعلق به جناح              .  ميکنند
اصالح طلبان حکومتی اند که             
در مقابل جناح راست برخاسته          

در افشای شکنجه ها و                 .  اند

 کمدی اخير جنبش سبز
 !دادخواهی شکنجه گران

 

 آذر ماجدی

راست وحشيانه به مردم هجوم                  
عالوه بر حمالت خشن در           .  آورد

خيابان ها و ضرب و شتم مردم تا             
پای مرگ، چندين هزار نفر را                   
دستگير و بازداشت کرد و تاکنون           
چند صد نفر چه در خيابان ها و چه          

دنيا .  در زير شکنجه جان باخته اند        
عليه اين خشونت و جنايت به فرياد         

مساله سرکوب خشن، جنايات       .  آمد
و شکنجه در زندانهای جمهوری             
اسالمی به يک موضوع دائم در               

 .اخبار بين المللی بدل شده است

 

در اين ميان، تعدادی از خود                        
رژيمی ها، از جناح اصالح طلبان         
حکومتی نيز دستگير و شکنجه شده       

زير شکنجه عده ای از آنها               .  اند
و در دادگاه های فرمايشی       "  تواب"

رهبران و نمايندگان     .  محاکمه شدند  
جريان اصالح طلب دولتی که زير         
پرچم اسالم سبز گرد آمده اند، به              
دادخواهی به مجامع بين المللی                  
مراجعه کرده اند، پتيشن امضاء               
نموده اند و از دبير کل سازمان ملل         
خواسته اند که دادگاه بين المللی،               
رهبران جناح راست را بجرم                     

 . محاکمه کند" جنايت عليه بشريت"

 

جالب اينجاست که راس اين                          
حرکت يا سخنگوی اصلی آن، خود        
از بازجويان و شکنجه گران رژيم          

اکبر .   است   1360در سال های           
گنجی صدها شاکی خصوصی                  

ايشان مسبب دستگيری              .  دارد
هزاران جوان کمونيست، چپ،                

. مجاهد و ضد رژيم اسالمی است           
ايشان از بازجويان زندان اوين بوده      

اکبر گنجی تعداد بيشماری را      .  است
اکبر گنجی     .  شکنجه کرده است        

بهمراه حجاريان از سازماندهندگان      
اصلی سازمان اطالعات جمهوری       

عالوه بر اين پرونده        .  اسالمی اند  
مشعشع در جنايت و شکنجه، آقای          
گنجی هنرهای ديگری نيز داشته             

به شهادت آقای ناطق نوری،       .  است
اکبر گنجی در خيابان های تهران            
بر پيشانی زنان و دختران بی                      

حتما .  حجاب پونز می کوبيده است       

١١۴شماره   

تجاوز در زندان های رژيم دارند         
دعوای جناحی شان را حل و                    

با جمهوری اسالمی    .  فصل ميکنند 
اتفاقا .  و جنايات اش کاری ندارند       

عليه ساير بخش های اپوزيسيون،       
کمونيست ها، نيروهای چپ و                
حتی جنبش ناسيوناليسم پرو غرب      
عر و تيز هم ميکنند، به آنها                       

 .پرخاش ميکنند

 

به اين دار و دسته بازجويان و                 
شکنجه گران سابق، يک ليستی از      
وکال و نويسندگان متعلق به جريان     
اصالح طلب دولتی را نيز بايد                

اينها مستقيما در جنايات          .  افزود
رژيم نقش نداشته اند، اما سی سال       
است که بنوعی جنايات رژيم را            

اگر دوره ای که در     .  لوث کرده اند  
ايران بودند، بخاطر فعاليت در              
کمپ اصالح طلبان دولتی زياد به        
آنها سخت نميگرفتيم و ترس از              
سرکوب را بعنوان توجيه ای                   

اکنون که در   .  برايشان قائل ميشديم  
خارج زندگی ميکنند، اين گناه                
شان را نمی بخشيم و در انظار                

 . جهان افشايشان ميکنيم

 

خانم شيرين عبادی يکی از اين               
چهره های سرشناس کمپ اصالح      
طلب دولتی است که با افتخار زير       

. پرچم سبز اسالم سينه ميزند                  
ايشان وکيل دادگستری است و                

" دفاع از حقوق بشر        "يک دفتر      
خانم عبادی    .  سازمان داده است      

بخاطر فعاليت هايش که به گفته             
با اسالم در            "خود بهيچوجه            

جايزه نوبل صلح      "  تناقض نيست  
ايشان يک   .   را برده است       2003

بار رسما اعالم کرده که ميخواهد         
جايزه نوبل اش را تقديم خاتمی               

يکی ديگر از نام های ليست       .  (کند
يک بار  )  جنايتکاران عليه بشريت   

خاضعانه در           
٩صفحه   
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مجلس اسالمی اعالم کرده است          
که دست بوس اين دزدان                            

. سرگردنه و جانيان اسالمی است      
ما اين حرکات را به موقع خود               

اما فعاليت های اخير       .  نقد کرديم  
ايشان در لوث کردن جنايات سی         
ساله رژيم اسالمی نابخشودنی              

 .است

 

 اگر ايشان يک فرد عادی و                    
عامی جامعه بود و ادعا ميکرد             
که از جنايات رژيم بی اطالع                 
بوده است، شايد ميشد قبول کرد،         
اما اين حرکت را به يک وکيل               

و "  حقوق بشر "دادگستری و فعال    
که جايزه نوبل هم      "  حقوق زنان "

ايشان .  برده است، نميتوان بخشيد     
اخيرا در سفرشان به سئول مدعی       

حتی در يک          "شده است که              
زندان، دولت به بازجويان اجازه         

." شکنجه زندانيان را داده است           
اين ادعا  .  واقعا که شرم آور است     

به زبان ساده يعنی اينکه رژيم                
تاکنون شکنجه نميکرده است و            
اکنون هم در يکی از زندان هايش        

 . شکنجه انجام گرفته است

 

" زبان حقوقی "ما را با استفاده از       
ايشان دارند   .  نميتوانند رنگ کنند    

با مردم ايران، با هزاران مادر و          
پدری که فرزندان خود را در                  
زندان های رژيم از دست داده اند        
و با فرزندانی که بخاطر جنايت            
رژيم از ديدن پدر يا مادرشان                 

. محروم شده اند، بازی ميکنند              
ايشان دارند هزاران بازمانده                 

 را که هنوز        1360جنايات دهه     

 ، مرداد ماه     ٢٧ديروز سه شنبه        
اعضاى رهبرى سنديکاى نيشکر      
هفته توسط شعبه دوم بيدادگاه                 

. دزفول مجددا محاکمه شدند                  
اتهامات وراد شده به فعالين                     

تبليغ عليه نظام از طريق     "سنديکا  
، "مصاحبه با رسانه های بيگانه         

، "ارتباط با افراد معاند نظام               "
 ،"تشکيل سنديکای غير قانونی        "

تحريک کارگران عليه سران      "و  
 .  بود" نظام

 

فر وکيل مدافع                 محمد اوليايی     
کارگران با تکيه به اسناد موجود         
بدفاع از کارگران پرداخت و                 
خواهان تجديد جلسه دادگاه پس از      
صدور رای از سوی دادگاه تجديد      

اين درخواست با    .  نظر اهواز شد   
 به بعد از          موافقت قاضی پرونده    

صدور حکم از سوی شعبه                      
سيزدهم دادگاه تجديد نظر اهواز         

در جريان اين            . موکول شد     
محاکمات و پرونده سازى نهايتا          
آقايان محمد حيدری مهر، فريدون     
نيکوفر، نجات دهلی و جليل                   
احمدی حکم برائت گرفتند اما               
اتهامات ذکر شده کماکان آقايان            
رضا رخشان مسئول روابط                   
عمومی و علی نجاتی رئيس                   
اخراجى هيات مديره سنديکای             
کارگران هفت تپه را تهديد                       

 .کند می

 

جمهورى اسالمى با بهانه هاى             
مختلف تعرض به سنديکاى                    

 ،کارگران نيشکر هفت تپه                      
سنديکاى شرکت واحد اتوبوس            

 و ديگر       ،رانى تهران و حومه         
فعالين کميته هاى کارگرى را                

آوردن مجدد         .  ادامه ميدهد        
اعضاى شوراى اسالمى به                     
نيشکر هفت تپه و تهديد فعالين               

 کمدی اخير جنبش سبز
 ...دادخواهی شکنجه گران 

پس از گذشت دو دهه نتوانسته اند            
با شکنجه های وحشيانه زندان های        
جمهوری اسالمی، کنار بيايند، به           

از اين پس خانم       .  ريشخند ميگيرند  
عبادی و شرکاء نيز در کابوس                  
های دائمی کشتار و شکنجه اين                

 . قربانيان نقش بازی خواهند کرد

 

ما کمونيست ها از همان ابتدا                       
جنايات وحشيانه رژيم را که از                 
روز قدرت گيری آغاز شد و در                

 ابعادی باورنکردنی          1360دهه     
خود .  بخود گرفت، افشاء کرده ايم        

را برای محاکمه تمام سران رژيم            
از هر دو جناح و کليه آمران                         
جنايات اين حکومت حاضرکرده            

پرونده های قطور شان را آماده      .  ايم
در شرايط کنونی نيز که       .  نموده ايم 

جنايات رژيم در سطح جهان دارد           
برمال ميشود، به اين فعاليت خود              

اما به اين        .  شدت خواهيم بخشيد       
سالوسان اسالمی اجازه نميدهيم که        

. به چشمان مردم ايران خاک بپاشند      
به اين جانيان و مدافعينشان اجازه            
نميدهيم که سی سال جنايت اين                  

به .  رژيم را زير خاک کنند                     
جنايتکاران عليه بشريت اجازه                 
نخواهيم داد که ژست مدافعين                    
حقوق بشر و مدافعين حقوق                         

. زندانيان سياسی را بخود بگيرند           
کليه اين جانيان و تمام مدافعين                   
رنگ و وارنگ شان را افشاء                     

مردم ايران رژيم         .  خواهيم کرد    
اسالمی را به زير خواهند کشيد و            
تمام اين جانيان را محاکمه خواهند          

در آن روز مدافعين جبون اين       .  کرد
جنايتکاران بايد سر خود را از شرم        

 .  *به زير اندازند
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و اتهامات   "  دادگاهى"سنديکا و      
مضحکى که براى آنها تدارک               

 همه تالشى براى درهم         ،ديده اند  
شکستن سنديکا و تشکل مستقل             
کارگران و تحميل نهاد جاسوسى         

. و ارتجاعى شوراى اسالمى است    
کارگران هفت تپه براى دفاع از           
فعالين سنديکا ضرورى است در         
روزهاى بيدادگاه دسته جمعى به         
محل بروند و از همکارانشان                 

کارگران هفت تپه          .  دفاع کنند    
براى درهم شکستن سياستهاى              
ضد کارگرى رژيم و تحميل                    
شوراى اسالمى و اختناق در                  

 ضرورى است به مجمع         ،مجتمع
عمومى متکى شوند و تصميمات         
و تالشهايشان را از طريق مجمع         

هر زمان     .  عمومى پيش ببرند        
کارفرما و دولت نتيجه بگيرند که        
فشارهاى وارد شده اثرى بر اراده      
کارگران ندارد و تحميل شوراى          

 دمشان را     ،اسالمى ممکن نيست    
روى کولشان ميگذارند و عقب             

 . مينشينند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
نمايش مضحک بيدادگاه کارگران      
هفت تپه را محکوم ميکند و از               
کارگران اين مجتمع ميخواهد                
دسته جمعى از همکاران شان و            

. فعالين سنديکا حمايت کنند                     
ضرورى است حمايت و                           
همبستگى با نمايندگان سنديکا و           
مقابله با سياستهاى ارتجاعى و              
ضد کارگرى جمهورى اسالمى           
همه جا توسط کارگران و فعالين          
کارگرى در داخل و خارج                       

 .  گسترش يابد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٩ اوت ١٩ – ١٣٨٨ مرداد ٢٨

متکى مجمع عمومى کارگران در اعتراضات جارى به 
ظرف اعمال اراده مستقيم و مجمع عمومى  ! شويد

جنبش مجمع عمومى   ! مستمر توده کارگران است
!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 يک دنياى بهتر
!را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

سواالت و نظرات تان را با نشريه در 
! ميان بگذاريد  

 در باره بيدادگاه 
 کارگران نيشکر هفت تپه
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پس از انتشار يادداشت انتقادی              
: پس از سه دهه جنايت                          ("
همراه ما         "،"درکنار مردم      "

با سئواالت متعددی              ")  مردم
سئواالت عمدتا ناشی   .  مواجه شدم 

 شگفت زدگی و           ،از عدم باور      
تعجب در عمق راست روی در            
سياست حزبی بود که زمانی اميد        
و آرزوی کمونيستهای نسلی برای     
تصرف قدرت سياسی و                             
سازماندهی يک جامعه آزاد                    

برايشان هنوز     .  کمونيستی بود    
قابل تصور نيست که اين حزب             
در ادامه تغيير و تحوالت درونی         

 ،اش اکنون به سياست توده ايستی      
سياست دوگانه در قبال جناحهای     "

.  روی آورده است   ،"رژيم اسالمی 
ميپرسند چه باليی بر سر اين                  
حزب آمده است که يک جناح                 
رژيم اسالمی را به شرط آنکه در        
مقابل جناح ديگر رژيم اسالمی            

همراه "و  "  مردم"بايستد در صف    
 آنهم      ،قرار ميدهد     "  ما مردم     

درست در زمانيکه مردم برای             
سرنگونی کل بساط رژيم اسالمی      
بپاخواسته اند؟ ميخواهند بدانند که      
مساله چيست؟ چه داليلی برای             
اين چنين راست روی آشکار و             
مخدوش کردن صف توده های              
مردم آزاديخواه و همراهی با                  
بخشی از ارتجاع سياه اسالمی              

حزب "وجود دارد؟ چرا                            
در زمان     "  کمونيست کارگری    

رهبری حميد تقوايی به اين روز          
افتاده است؟ بهت و شوک يک                
واکنش عمومی مستقل از درجه           
دوری و نزديکی به اين حزب                

  .است

 

در زمان انتشار مطلب ميدانستم           
که با ناباوری برخی روبرو                    

ميدانستم که برخی        .  خواهم شد   
تالش خواهند کرد     "  دير باوران  "

غلط و يا   "  تعبير"که اين نقد را به      
منظور نويسنده   "  بيان نا روشن    "

ميدانستم که اين امکان    .  تقليل دهند 
وجود دارد که مانند دفعات قبل              
مطلب را از روی سايتشان                       
بردارند و اثبات اين سياست را به        
اعتماد به گفته نويسنده مشروط             

 يک چرخش به            ،نقطه عطف   
 چنين سياستهائی در                 ،راست

صورت پيگيری و تداوم ميتواند       
هر سازمانی مدعی کمونيسم را         

واقعيت اين است    .  به زمين بزند   
در "  دوگانه"که اتخاذ سياست          

قبال جناحهای رژيم اسالمی يک      
روش برخورد توده ايستی و                

پايه .  اکثريتی شناخته شده است       
فکری چنين سياستی تقسيم رژيم       

و "  ارتجاعی"اسالمی به جناح        
ضد "و     "  مردمی  "،"مترقی"

اين تقسيم بندی      .  است"  مردمی
کاذب و ارتجاعی همواره به                 
جريانات ملی اسالمی و مشخصا      
جريانات توده ايستی و اکثريتی          
امکان داده است که از يک جناح       
رژيم آدمکشان اسالمی در مقابل      

هر .  جناح ديگر حمايت کنند            
زمان که شکافهای در درون                
رژيم باال گرفته است سياست               
وقيحانه دفاع از يک جناح رژيم        
اسالمی هم به همان اندازه در               
ميان اين صفوف باال گرفته و               

سياست .  زمينه پيدا کرده است         
اعالم شده اخير توسط حميد                  
تقوايی تفاوت محتوايی با سياست     

. جريانات توده ايستی ندارد                  
اما به لحاظ   .  جوهرش يکی است  

آن قرار   "  چپ"عملی در جناح       
 تمام آن نتايج توده                     ،ميگيرد

ايستی را از سياست اخيرش                 
اگر جريانات     .  استنتاج نميکند    

توده ايستی اساس سياستشان                
دفاع از جناح اصالح طلب                    

 ،حکومتی و موسوی است                    
سياست اعالم شده حميد تقوايی          
حمايت مشروط از اين جناح                 

مشروط و   .  رژيم اسالمی است     
تا زمانيکه عليه احمدی نژاد و          "

خامنه ای می جنگد در کنار                   
" همراه ما مردم       "،"مردم است  

اين سياست همانقدر              .  است
است که سياست راه              "  چپ"

کارگر در زمان عروج دوم                  
تداوم و      .  بود"  چپ"خرداد      

پافشاری بر اين سياست اين                  
جريان را در مسيری قرار                     
خواهد داد که جريانات کهنه کار       
توده ايستی و اکثريتی اکنون                 

  .پرچمداران آن هستند

 

 دالل اتخاذ چنين سياستی 

چرا حزبی که اعتراض تاريخی       
 ،را آفريد     "  کنفرانس برلين     "

تالش دوم خرداد برای پر و بال          

: پس از سه دهه جنايت"بازتاب مقاله 
 "همراه ما مردم "،"در کنار مردم"

 على جوادى

از اين رو حتی دقيقه و ثانيه            .  کنند
ای که اين سياست ارتجاعی بيان              

بايد .  شده بود را در نوشته قيد کردم       
اذعان کنم برای محکم کاری متن             
نوار را يکی از رفقا برای ثبت در           

  .آرشيو حزب پياده کرد

 

در طی هفته ای که از انتشار آن                 
يادداشت ميگذرد هيچ واکنشی از            

هيچ .  اين حزب مشاهده نشد                   
کمونيستی در اين حزب که سياستها       
و حزب خود را کماکان در                            
چهارچوب نظری و سياسی                         

 ،کمونيسم منصور حکمت می بيند         
گويی .  نقدی بر اين سياست نکرد          

آيا بايد اين    .  هيچ اتفاقی نيفتاده است    
سکوت را عالمت رضای خاطر             
نيروها و کادرهای متشکل در اين           
حزب قلمداد کرد؟ آيا باز هم بايد                
بايد منتظر بود و ديد؟ آيا می                         
پندارند که با سکوت ميتوانند مساله        
را نيم کالج رد کنند؟ اميدوارم که             

به چند مساله بايد          .  اينطور نباشد   
ابعاد و نتايج اين               :  اشاره کرد    

سياست در صورت پافشاری کدام          
است؟ داليل چيست؟ استثناء يا يک        
قاعده؟ برای طرد اين نگرش و                 
جلوگيری از تعميق اين سياستها چه       

 بايد کرد؟

 

 ابعاد فاجعه آميز تداوم يک سياست 

ترديدی نيست که اتخاذ اين سياست         
محصول يک پروسه چرخش به               

اتخاذ چنين  .  راست در سياست است   
حرکتی .  سياستی تصادفی نيست         

اين يک چرخش   .  يک شبه هم نيست   
حياتی به راست در يک مقطع                    
سياسی تعيين کننده از تاريخ                        

احزاب .  تحوالت جامعه است             
بسياری در اين تند باد ميتوانند                    

آيا خط حميد تقوايی       .  قربانی شوند  
را "  حزب کمونيست کارگری          "

قربانی چنين سياستی خواهد کرد؟          
مقاطع مشابه برای کسانی که تاريخ       
چپ و کمونيسم ايران را از نزديک        

پيکار .  " بسيارند  ،دنبال کرده باشند    
مقاطع و     "  ۵٩کار     "و     "  ١١٠

رويدادهای معين و سرنوشت                     
يک .  سياهی را ياد آوری ميکنند           

١١۴شماره   

گيری در خارج کشور را در                    
زمان منصور حکمت با شکست           

 صدها مطلب و نقد      ،مواجه ساخت 
در افشای جوهر تالشهای دوم                
خرداد و اصالح طلبان حکومتی          

 همواره در راس           ،نگاشته است   
مبارزه برای سرنگونی انقالبی            
رژيم اسالمی قرار داشته است               
اکنون در زمان رهبری حميد                  

در "  دوگانه"تقوايی به سياست           
برخورد به رژيم اسالمی روی              
آورده است؟ چرا اين حزب به                 
نيرويی که هشت سال در حاکميت       
رژيم اسالمی در تمام جنايتهای             

 ،اين رژيم شريک و سهيم بود                 
اعالم ميکند به شرط مقابله با                   
جناح راست رژيم اسالمی در                 

قرار خواهد      "  ما مردم     "کنار      
گرفت؟ چگونه ميتوان جريان خط       

 سازمان مجاهدين    ،امامی موسوی 
 جبهه مشارکت        ،انقالب اسالمی   

 و جامعه روحانيت مبارز     ،اسالمی
را به شرط مقابله با جناح راست            

همراه ما   "و   "  ما مردم  "در کنار     
قرار داد؟ آخر اين تغيير و        "  مردم

پوست اندازی اين حزب را                       
 چگونه ميتوان توضيح داد؟ 

 

پاسخ را بايد در رشد گرايش و                
سياستهای پوپوليستی و راست در       

هيچ واکسن از      .  اين حزب يافت     
پيشی هيچ جريانی را تا ابد در                 
مقابل تحوالت اجتماعی واکسينه          

واقعيت اين است که اين       .  نمی کند 
سياستها محصول يک روند                     

همانقدر .  چرخش به راست است       
که از انقالب کارگری و پيشبرد            
امر آن دور شدند همانقدر هم به              

اين موقعيت      .  راست چرخيدند     
نتيجه و عاقبت جرياناتی است که         
بمنظور گسترش پايه های سياسی        
و نفوذ خود به راست می چرخند           

به قول     .  شوند"  توده ای    "تا     
تاريخا احزاب    "منصور حکمت        

چپ وقتی خواسته اند اجتماعی              
 به                  ،بشوند

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اينطور توجيه  .  راست چرخيده اند  
کرده اند که جامعه راست تر از             
آنهاست و اگر رای ميخواهند بايد        

و البته تاريخا    .  به راست بچرخند   
هم در اين کار شکست خورده                

) ١٩٩٩ مه   ،حزب و جامعه  "  (اند
و عين اين روند را ما در رابطه             

" حزب کمونيست کارگری        "با     
  .مشاهده ميکنيم

 

از قرار رهبری اين حزب در                 
مکنونات قلبی خود می پندارد که         

 راست شده    ،شده اند "  سبز"مردم  
بنای سازش و مصالحه با              .  اند

. يک جناح از رژيم را دارند                   
يک "  برکناری"هدفشان فقط            

از .  جناح از رژيم اسالمی است         
با "اين رو اين حزب هم بمنظور          

 اين سياست راست       ،بودن"  مردم
و توده ای را در دستور خود                    

اين يک روايت     .  قرار داده است    
از اتخاذ اين سياست ارتجاعی               

اين .  توسط اين حزب ميتواند باشد     
سياست ناشی از سرخوردگی از         
سياست پوپوليستی در اين حزب          
است که زمانی جنبش سرنگونی         
طلبانه توده های مردم را تماما               

می "  چپ"و      "  سوسياليستی"
پنداشت و اکنون با مشاهده                        

و بمنظور عقب       "  حرکت سبز   "
نماندن از غافله به اين سياست                

اين .  راست روی آورده است             
راست روی ادامه منطقی و روی        

روی "  چپ"ديگر سکه آن                 
واقعيت .  پوپوليستی ديروز است      

اين است که نه مردم بر خالف               
تالشهای ارتجاعی جريانات توده       

 ،ايستی و جناحی از حاکميت                 
شده اند  "  اصالح طلب "و  "  سبز"

سرنگونی "و نه تمام نيروهای              
به يک اردوی اجتماعی          "  طلب

نيروهای و توده    .  واحد متعلق اند   
های سرنگونی طلب به طبقات و         
جنبشهای اجتماعی متفاوت تعلق         

اردوی سرنگونی طلبی         .  دارند
اردوی همه با هم و واحدی                       

سرنگونی طلبی بودن           .  نيست
شرط کافی برای مترقی بودن و            

 شرط الزم   ،آزاديخواه بودن نيست  
همه نيروهای سرنگونی   .  آن است 

تاسف .  حکومتی تغيير داده است   
 . آور است

  

 چه بايد کرد؟

سکوت در قبال اين سياست                 
ما .  بهيچوجه مجاز نيست              

خوشحال نيستيم که اين جريان          
به چنين مواضع توده ايستی                

نقد صريح و    .  روی آورده است   
بی شائبه چنين سياستی و کال             
خط مشی ای که به اين سياست          
منتج شده است يک وظيفه                    
کمونيستی و هر کادر اين حزب       
است که کماکان سرنوشت                   

" حزب کمونيست کارگری             "
حتی بعنوان يک حزب                           

برايش حائز اهميت     "  راديکال"
هيچ راه مماشات طلبانه        .  است

چنانچه اين   .  ای موجود نيست     
 چنانچه    ،سياست ها نقد نشوند         

: پس از سه دهه جنايت"بازتاب مقاله 
 ..."همراه ما مردم "،"در کنار مردم"

طلب سقوط رژيم اسالمی را حلقه           
ای در ايجاد نظام سياسی مطلوب             

اين نيروها به جنبشها      .  خود ميدانند 
و افقهای متفاوت اجتماعی تعلق               
دارند و با اوجگيری جنبش                           
سرنگونی طلبی ما شاهد شکل                   
گيری تشديد شکافهای درون اين              

از طرف ديگر   .  نيروها خواهيم بود  
مردم آزاديخواه و برابری طلب                

. نشده اند "  اصالح طلب "و  "  سبز"
مسلما گرايش ارتجاعی سبز در                
بخشهای ناچيزی در جامعه دارای          

اما تکليف توده مردم          .  نفوذ است   
استفاده مردم از          .  متفاوت است    

شکافهای درون رژيم اسالمی نه             
نشان تمايل واقعی مردم به يک                  
جناح بلکه نشاندهنده اين واقعيت              
است که مردم از اين دعواها                        
بمنظور سوق دادن کل رژيم                        
اسالمی به سوی پرتگاه استفاده                 

اين دعواها مجرا و              .  کرده اند    
امکانی به مردم برای تعرض عليه         
کليت رژيم اسالمی را داده است و           

  .نه هيچ چيز ديگری

 

ما همان زمان جوهر اين سياستهای       
پوپوليستی خط حميد تقوايی را نقد           

بر اين واقعيت ساده تاکيد            .  کرديم
کرديم که با شکست دوم خرداد نه            
جريانات ملی اسالمی از صحنه               
سياست حذف شده اند و نه جريانات       
ناسيوناليست پرو غربی با شکست         
سياست حمله نظامی آمريکا در                 

تاکيد کرديم که نميتوان              .  عراق
نيروهای متفاوت سرنگونی طلب           

. را در يک ظرف واحد ريخت                  
رويدادهای اخير حقانيت اين                       
سياست کمونيستی و شکست                       
سياستهای پوپوليستی را يکبار                  

  .ديگر نشان داد

 

حزب کمونيست   "متاسفانه رهبری     
به جای نقد سياستهای           "  کارگری

پوپوليستی خود آن را با سياست                
بمراتب مخرب تر توده ايستی                    

سياست جنبش  .  جايگزين کرده است  
سرنگونی جنبشی تماما                                   
سوسياليستی است را با سياست                 
مماشات با جناح اصالح طلب                    

١١۴شماره   
مبانی سياسی آن نقد و به کنار زده         

 اين حزب به سرنوشت تمام        ،نشود
آن احزاب راديکالی دچار خواهد          
شد که با اتخاذ سياستهای راست به        

. پديده تماما ديگری تبديل شدند               
بنظر ميرسد خيزش توده های                  
مردم برای سرنگونی رژيم                       
اسالمی انعکاس وارونه ای در               
سياستهای رهبری اين حزب داشته      

زمانيکه مردم در ابعاد               .  است
ميليونی به ميدان می آيند تا کار               

 اين    ،رژيم اسالمی را تمام کنند            
" دفاع مشروط "حزب به صرافت      

از جناحی از رژيم اسالمی می                
افتد و شرايط خود برای همراهی           
با يک جناح از رژيم اسالمی را              
از زبان ليدر حزبی اش اعالم                   

نبايد اجازه داد که اين حزب .  ميکند
 .دچار چنين سرنوشت تلخی شود         

* 

 

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا 

!تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى 

!جامعه است  
پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در 
ه اوال،                       ن است ک ه اي وط ب ن ايران قبل از هر چيز م
طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم          
درت             سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر سر ق
انيا جريانات اپوزيسيون راست و           سياسى بگذارد، 

ا،      –ملی   ال اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ث
ه            توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاست
وان         اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بعن
ل             اب يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و ق

ا      .   تحقق بنگرند  ى م ات تحقق اين ملزومات وظيفه حي
 . است



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هدف اوليه مبارزات پر شور                  
 عليرغم  ،جنبش توده اى در ايران     

قالبهاى ظاهرى و گذرا که اختناق       
 نفى جمهورى   ،به آن تحميل ميکند   

اسالم و حکومت      .  اسالمى است  
اسالمى وصله اى ناجور به                     

اسالم و      .  جامعه ايران است          
انقالب "حکومت اسالمى و                    

نه هدف آگاهانه نسلهاى      "  اسالمى
پيشين بلکه محصول يک يک                

جمهورى .  سرکوب خونين است      
اسالمى محصول يک تحميل                 
سياسى است و نفى آن نيز بطرق          

ديدگاههائى .  سياسى ممکن است      
که تالش داشتند عقب ماندگى                 
فرهنگى و قوائد اسالمى و لذا                 
اختناق و خشونت حاصل از آنرا          

" اعتقادات و فرهنگ مردم         "به    
نسبت دهند امروز شبيه                              

. دايناسورها در تاريخ اند                          
ديدگاههائى که دوره اى طوالنى          

ايران جامعه   "تالش داشتند لباس       
را به تن مردم     "  اى اسالمى است   

کنند تا سياستهاى ارتجاعى خود و      
از جمله مماشات با رژيم اسالمى        
را توجيه کنند امروز جزو                        

اين فرض   .  مهجورين سياسى اند    
ساده که ايران قرن بيست و                      

 مهمترين کشور منطقه با          ،يکمى
 ،تاريخى مملو از جدالهاى سياسى     

جامعه اى طبقاتى است و به اين            
اعتبار جنبشهاى اجتماعى و                   
طبقاتى متخاصم با فرهنگهاى               
عتيق و پيشرو در آن وجود                      

 امروز يک واقعيت بديهى        ،دارند
تحرک .  و غير قابل بحث است           

 ، روش زندگى مردم        ،نسل جديد  
 رابطه اى که با               ،توقعات آنها   

  ،جهان پيرامونشان برقرار ميکنند    
و اشکال مبارزه اجتماعى به                  
تئوريهاى کاسبکارانه و ارتجاعى      

اسالم و    .  مهر باطل زده است          
فرهنگ اسالمى همانقدر فرهنگ       
و منش و روش زندگى بخشى از          
جامعه ايران است که هارى                     
کريشنا بودن يا مسيحى بودن در          
يک جامعه غربى ميتواند                          

آزادانه بخشى از مردم      "  انتخاب"
حتى اگر بپذيريم بخشى از        .  باشد

اينها مطلقا بيانگر سوال       .  هستند
اساسى جامعه و رودروئى                    
نيروهاى واقعى جدال طبقاتى در      

. يک کشور معين نيستند                         
اصالحات و قانونگرائى طرح           
ميشوند تا پتانسيل اعتراضى در        
جامعه براى تغيير را در                          
چهارچوبهاى حکومتى قالب               
بزنند و بقا حکومت را تضمين            

رفسنجانى و خاتمى و               .  کنند
موسوى قرار نيست ذره اى به            
بنيادهاى جمهورى اسالمى دست     

 برعکس آنها هزار بار              ،بزنند
گفته اند که براى حفظ نظام و                

آنها هر   .  بقاى آن تالش ميکنند       
جنگ و تخاصمى با جناح هاى           
ديگر داشته باشند در حفظ اساس       
جمهورى اسالمى اشتراک                   

 . دارند

 

بنابراين بحث اصالح طلبى به            
روايت باالئى ها تالشى براى              
نگهداشتن قلعه اى است که مورد      

و بخش    "  غير خوديها   "تهاجم    
. عظيمى از مردم در جامعه است    

تالشى براى گسترش محتاطانه         
پايه حکومت براى حفظ و                      

معنى سياسى و     .  استمرار آنست  
واقعى رايج شدن اين بحث                     
اينست که جدال برسر بود و نبود       
جمهورى اسالمى به مسئله روز       
تبديل شده است و انعکاس اين              
تمايل و جنبش واقعى نيز در                 
چهارچوب حکومت خود را                 
بصورت اين صفبندى نشان                 

با همين    .  ميدهد و نه برعکس         
فرض بايد به شعارها و آينده اى         
که هر جنبش بدست ميدهد                      

جدال برسر بود و     .  برخورد کرد 
نبود جمهورى اسالمى با جدال           
برسر آينده جامعه ايران يک                

 . جدال واحد است

 

 جمهورى اسالمى 

وقتى مير حسين موسوى بيانيه           
جمهورى اسالمى نه     "ميدهد که     

يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه              

 

  ،"جمهورى ايرانى" نه ،نه جمهورى اسالمى
 !زنده باد جمهورى سوسياليستى

 

 دانشورسياوش 

 ،جامعه تعلقات مذهبى دارند                       
نميتوان سيستم سياسى و ادارى                 
جامعه را براساس اعتقاد اين و آن           

اگر در آن     .  بخش جامعه برپا کرد      
جامعه آزادى مذهب و المذهبى                 

 اگر قانون جامعه    ،وجود داشته باشد  
مصونيت و حقوق فردى و                            
اجتماعى شهروندان را مستقل از             
تعلقات اين و آن فرد و گروه                          

 موقعيت اسالم در     ،برسميت بشناسد 
ايران بعنوان جنبشى که خواهان              
برپائى جامعه اى براساس عقايد               
اسالمى است در ضعيف ترين شکل      
خود در صد سال گذشته قرار                      

تصوير جامعه ايران زير        .  ميگيرد
حجاب اختناق تصويرى وارونه و          

 . جعلى است و نه تصويرى واقعى

 

 ديکتاتورى و اصالح طلبى

و جنبشى به اين         "  اصالح طلبى  "
عنوان در حکومت اسالمى يک               

در ايران   .  بسته بندى کاذب است        
بحث برسر اصالح نظام موجود و          

 بحث    ،تطبيق آن با زمانه نيست              
برسر بقا است که خود را در                        

بيان "  اصالح طلبى    "چهارچوب     
جنبش هاى واقعى براى             .  ميکند

بهبود و اصالحات به نفع توده مردم       
 زنان  ،را بايد در تالش طبقه کارگر      

و نسل جديد جستجو کرد و نه در               
تالش آخوندهاى حکومتى براى بقا        

ظرفيتهاى "نظام و بکار انداختن             
هر "!  معطل شده قانون اساسى             

زمان دولتها و حکومتهاى مبتنى بر       
ديکتاتورى و سرکوب هر جلوه                

 ،آزاديخواهى به بن بست ميرسند            
هر زمان نيروئى بيرون ديوارهاى        

" خطرى"دژ حکومتى بعنوان                  
 هر زمان ثبات    ،واقعى طرح ميشود  

و امنيت حکومتها به سوال روز                
بورژوازى و حکومتگران تبديل             

 طيفى در درون حکومت             ،ميشود
جامعه   "،"قانونگرائى"پرچمدار      

 ،"پروسترويکا  "،"مدنى
اين .  و غيره ميشوند     "  اصالحات"

عبارات و شخصيتهائى که با آن                
 اسامى رمز و                ،تداعى ميشوند     

شخصيتها و بازيگران دوران گذار        

١١۴شماره   
 بايد هر ذهن متحجرى                ،"کمتر

قبول کند که از نظر ايشان دعوا             
برسر بقاى جمهورى اسالمى با            
تمام متعلقات و تاريخ خونين                    

دعوا برسر بستن سدى بر        .  آنست
مردم و چهار     "  زياده خواهيهاى  "

ميخ کردن آنها در دوران خمينى و       
در .  قانون ارتجاع اسالمى است        

جامعه اى که اختناق در طول يک        
قرن مردم را بيخ ديوار گذاشته               

از حضور مردم در              "نميتوان     
براى تشريفات سلطنتى و     "  صحنه

 ،اين مردم   .  اسالمى سود جست       
عليرغم اينکه بدليل اختناق و                   
سرکوب شديد ممکن است از هر          
وسيله اى براى بيان اعتراض                 

 هدفشان        ،موقتا استفاده کنند               
شکستن سدهاى اختناق و باز                   

همين .  کردن راه پيشروى است         
مردم هر جا بتوانند انتخاب کنند به       

 جمهورى          ، انحالل         ،انحالل"
راى ميدهند و       "  اسالمى انحالل   

هر جا بتوانند شعار و تمايل واقعى       
شان را بيان کنند با مرگ بر                      
جمهورى اسالمى و جمهورى                

بيش .  اسالمى نميخوايم بيان ميکنند   
از پيش روشن ميشود که بحث                
امروز در ايران برسر اصالحات        
و دفاع از پرچم خونين خمينى و            

 بلکه      ،تروريسم اسالمى نيست          
بحث برسر نفى جمهورى اسالمى      

 ،اگر چنين سوالى نبود              .  است
خاتمى و موسوى و ديگران                      

 . موضوعيتى نداشتند

 

 جمهورى ايرانى 

يکى از شعارهاى بخشى از مردم         
در تظاهراتها که توسط طرفداران      
قديمى و امروز سرخورده                         
جمهورى اسالمى در بيرون                    

 شعار       ،حکومت برجسته شد             
 جمهورى          ، آزادى         ،استقالل"

اين نکته را بايد تاکيد     .  بود"  ايرانى
کرد که بسيارى از شعارهاى                   
مردم در تظاهراتها واکنشى و در         
ابراز مخالفت با آنچه حکومتيها            

طرف در   .  ميگويند طرح ميشود     
نماز جمعه ميگويد مرگ بر                     
آمريکا و مردم پاسخ ميدهند مرگ       

 ،يکى ميگويد استقالل    .  بر روسيه  
 جمهورى اسالمى تا                     ،آزادى

خمينى و چهارچوبش را از                       
حکومت اسالمى در مقابل خامنه          

 و عده اى پاسخ ميدهند  ،اى بگذارد 
 ،استقالل
١٣صفحه  ،آزادى  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حتى اگر اين       !  جمهورى ايرانى   
شعار بعنوان شعارى آگاهانه                  

 ،طرح شده باشد شعارى بى محتوا    
ناسيوناليستى با ظرفيتهاى مخرب     

. راسيستى و جنگ طلبانه است            
استقالل از کى و از چى؟ وقتى              
هر بورژواى مرتجع و هر رهبر         
جنبشهاى اسالمى و قوم پرست تا        
سوپر آريائى و فاشيست از وسائل      
شکنجه و سرکوب تا هر وسيله             
مورد نياز سلطه حاکميتش تا نان          
مردم را از بازار جهانى تهيه                  

 استقالل چه معنى دارد؟            ،ميکند
وقتى تالش همه بورژوازى ايران      
در درون و بيرون حکومت                     
اينست که وارد بازار جهانى شود        
و به عنوان بخشى از نظام جهانى        
موجود برسميت شناخته شود                 
استقالل چه معنى دارد؟ استقالل          
براى بورژوازى تنها يک معنى          
ميتواند داشته باشد و آن آزادى               
استثمار در حيات خلوت بازار              
داخلى و تعيين سهم مستقل از                  
ثروتى است که طبقه کارگر                    

آزادى .  توليد کرده است   "  ايرانى"
نيز در تاريخ همواره توسط                     
جنبشها و حکومتهائى قالب                      
خورده است که دامنه آزادى را             
براساس منافع مادى و امتيازات           
سياسى و اقتصادى طبقه حاکم               

آزادى يکى از     .  تعريف کرده اند    
واژه هاى مقدس در فرهنگ                    
سياسى مردم در طول تاريخ                   
بشرى است اما تبئين از آزادى              
توسط جنبشهاى متخاصم طبقاتى        
همواره در مقابل هم قرار داشته           

آزادى پديده اى واحد و غير          .  اند
قابل بحث و اثبات شده مانند                     

 معنى   ،فرمول هاى شيمى نيست       
آزادى تابعى از آنست که چه طبقه    
اى قدرت سياسى را در دست                 
دارد و تا چه حد در وجود يا عدم           

آزادى نه  .  وجود آزادى ذينفع است   
وعده است نه اعتماد شخصى به           
اين و آن فرد و نه هديه اى که                   

قرار "  نمايندگان خدا و سايه خدا     "
آزادى .  است بر ما ارزانى دارند       

محصول نبردهاى آزاديخواهانه         
براى نفى بنيادهاى ارتجاع و                  

آزادى محصول      .  اختناق است     
جنبشهاى واقعا آزاديخواهانه است     

راستى آينده ايران بعد از                         
جمهورى اسالمى است و نه                 
شعارى با مضمون و درجه                   

. آگاهى جنبش توده اى امروز             
تالشى براى  "  جمهورى ايرانى "

بدست دادن يک انتخاب دست              
راستى ناسيوناليستى براى تداوم       

. اختناق و ارتجاع در ايران است      
بدرجه اى که ماندگارى                           
جمهورى اسالمى زير سوال               

 ايستگاه ها و نقطه                       ،ميرود
سازش ها در مقابل سير مبارزه         

. مردم يک به يک برپا ميشوند           
يک محور سياست انقالبى و                
کارگرى اينست که کليه اين نقطه      
سازشها را درهم بکوبد و نفى              
جمهورى اسالمى را با نفى کليه        
ارکان و بنيادهاى ارتجاع و                  

 . اختناق پيوند دهد

 

 جمهورى سوسياليستى

اگر اين ديدگاه که جمهورى                   
اسالمى رفتنى است و تالش                 
براى بزير کشيدن آن در ابعاد              

 فرض  ،توده اى شروع شده است    
ورود به بحث مسائل ايران باشد        
آنوقت يک بحث واقعى برسر              

کدام .  شکل دادن به آينده است           
آينده سوال واقعى است که هر              
روز با نزديک شدن نفى                          
جمهورى اسالمى خود را مطرح     

جنبشهاى اجتماعى اصلى    .  ميکند
در ايران آينده هاى متفاوتى را            

 –جنبش ملى         .  ترسيم ميکنند    
اسالمى به شمول بخش بيرون            

 مادام  ،حکومتى و شبه الئيک آن     
که جمهورى اسالمى هست                   

اين .  خواهان سرنگونى آن نيست    
جنبش در بهترين حالت خواهان        
نوعى جمهورى اسالمى تعديل          
شده است که در چند حلقه و                    

به   –شايد صد سال         –تدريجى   
حکومتى شبيه حکومتهاى ترکيه      
و ديکتاتوريهاى سرمايه دارى           

حتى .  ديگر در منطقه تبديل شود     
 –آن بخشهائى از جنبش ملى                

اسالمى که نه شخصا مسلمان اند       
و نه دل خوشى از جمهورى                  

 وجود و بقاى             ،اسالمى دارند    
جمهورى اسالمى را به يک راه         
حل انقالبى و تغيير بنيادى در              
جامعه ايران ترجيح ميدهند و اين   

اما .  را با هزار زبان بيان ميکنند      
و "  اصالحات"بحث و اسم رمز      

پديدار شدن اپوزيسيون هاى                 
دربارى جمهورى اسالمى تا               

 

  ،"جمهورى ايرانى" نه ،نه جمهورى اسالمى

 ! ...زنده باد جمهورى سوسياليستى

که چه بطور سلبى و چه بطور                    
ايجابى ميخواهند آزادى را در                    
چهارچوب مقدورات تاريخى                    

 . متحقق کنند

 

بى "  جمهورى ايرانى  "و باالخره      
ربط ترين شعارى است که تاکنون          

کسى در دنياى      .  مطرح شده است     
 ، حتى انواع بورژواها                 ،امروز

جمهورى "حکومت شان را با                    
و "  جمهورى آلمانى "و  "  آمريکائى

جمهورى "و    "  جمهورى سوئدى   "
بجز .  و غيره تبئين نميکنند    "  عراقى

فاشيستها که تاکيد ويژه اى بر نژاد           
 ،و مليت و خاک و خون دارند                    

و "  هويت ملى "اضافه کردن پسوند     
نه نام کشور و جغرافياى معين به             
جمهورى بعنوان شعار فاقد تاريخ           

کسانى تالش کردند که                 .  است
را در تقابل با       "  جمهورى ايرانى  "

نه مخالفت آتئيستى با اسالم       –اسالم  
بلکه در قالبى عرب           –و مذهب      

آنهائى که دراين      .  ستيز تبئين کنند     
و "  هويت ايرانى "شعار زنده شدن      

را ميبينند و غرق        "  بازيابى خود  "
در نستالوژى عقب مانده                                

 حتى صورت           ،ناسيوناليستى اند     
ظاهر رويدادهاى سياسى ايران را         

ترديدى نيست که    .  درک نکرده اند   
ناسيوناليسم يک گرايش واقعى و             
يک جنبش سياسى در آن جامعه                
است که رنگين کمانى از اسالمى تا        

اما .  فاشيستى آن را ميتوان پيدا کرد      
جامعه اى که بشدت به دنياى امروز   
و دستاوردهايش سمپاتى نشان                   
ميدهد و قرنطينه فکرى و فرهنگى         
را با هزار روش و زبان پس                        

 در چهارچوب تنگ                          ،ميزند
 ،استقالل.  "اسير نميشود  "  ايرانى"

شعارى "   جمهورى ايرانى     ،آزادى
جدى با وزنى قابل توجه در اذهان           
و تمايالت واقعى مردم نيست و                 
تالش عده اى براى تبديل آن به يک        

اما طرح  .  آلترناتيو به جائى نميرسد    
شعارى با افق و اهداف جنبش                     
ناسيوناليستى که دوران بعد از                   
جمهورى از اسالمى را هدف خود          

. قرار داده است کامال محتمل است        
اسم "  جمهورى ايرانى   "در واقع        

مستعار و نتراشيده انتخاب دست              

١١۴شماره   
آنجا ميتواند ادامه پيدا کند که بقاى         
جمهورى اسالمى در افق ديده                

هر زمان رفتن جمهورى           .  شود
اسالمى مسجل باشد و به عباراتى        
زمان براى جمهورى اسالمى                

 جدال واقعى بر     ،تماما گذشته باشد  
سر آينده و انتخاب چپ يا راست            
بطور کلى به مهمترين معادله                 

 . سياسى جامعه تبديل ميشود

 

آلترناتيو راست جامعه ايران                   
راست .  آلترناتيوى پنتاگونى است     

غربى راسا نميتواند طى انقالبى و      
با سازماندهى جامعه عليه                          
جمهورى اسالمى بقدرت نزديک        

راست يا در شکل کودتا و با       .  شود
حمايت دولتهاى غربى و ناتو و              
رسانه هايشان و يا در سناريوى             
فروپاشى جامعه و جنگ داخلى و        
يا در معامله اى برسر نجات                     
سرمايه دارى و دست بدست شدن        
قدرت طى يک بند و بست از باال           

. ميتواند به قدرت نزديک شود               
راست حتى با مکانيزمهاى يک             
انتخابات واقعا آزاد نميتواند در              
ايران قدرت را بگيرد يا احتمال             

. قدرتگيرى آن بسيار ضعيف است    
راست اپوزيسيون يا طرفدار حمله      
آمريکا به ايران و رسيدن به                     
قدرت روى تلى از اجساد و حمام          
خون است و يا فعال تالش دارد در        
يک ائتالف اعالم نشده با سبز                 
اسالمى خود را به دور بعدى                   

شخصيتهاى اين کمپ خود .  برساند
را براى ايفاى نقش کرزاى ها و             
چلبى ها و سيستانى هاى ايران               

در نتيجه مهم نيست      .  آماده ميکنند 
" رفراندوم  "،چه شعارى ميدهند      

انتخابات آزاد زير      "ميخواهند يا      
يا "  نظارت مراجع بين المللى             

يا "  دولت موقت آشتى ملى                "
مهم .  و غيره   "  دولت در تبعيد      "

اينست که راه رسيدن اين اردو به          
قدرت سياسى تنها ميتواند به کمک     
دولتهاى غربى و ترجيح سياست          

. خارجى آنها راجع به ايران باشد         
" جمهورى ايرانى   "اينجاست که       

کاغذ کادوئى است که تالش دارد          
همين محتواى ارتجاعى را                       

در "  جمهورى ايرانى  .  "،بپوشاند
بيان شرق زده و ضد غربى اش             
يعنى همان جمهورى اسالمى                  
تعديل شده و در بيان پرو غربى             
اش يعنى نيروهاى دست راستى            

 . طرفدار پنتاگون

١۴صفحه    



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى سوسياليستى اما بر نفى       
وضع موجود همانطور که هست         

حاصل جمهورى     .  مبتنى است    
 نابرابرى  ، تبعيض نه   ،اسالمى نه 

 حجاب و آپارتايد       ، اختناق نه    ،نه
 استثمار و بردگى               ،جنسى نه    
 حکومت مبتنى بر              ،مزدى نه    

 ،شرع و فرهنگ منحط ملى نه              
يعنى يک جامعه آزاد و خوشبخت       

يعنى يک جمهورى   .  براى همگان 
جمهورى .  سوسياليستى

سوسياليستى محصول يک انقالب     
. پيروزمند کارگرى است                         

جمهورى سوسياليستى يعنى پايان      
دادن به صد سال ارتجاع و                       

. اختناق ملى و سلطنتى و اسالمى       
جمهورى سوسياليستى يعنى پيوند     
دادن ايران با جهان امروز و                   
برپائى جامعه اى مبتنى بر                       
دستاودهاى پيشرو بشرى و فراتر      

جمهورى .  رفتن از آن                      
سوسياليستى يعنى پايان                              

حکومتهاى حزبى و تک حزبى و         
جمهورى .  ايدئولوژيک

سوسياليستى يعنى پايان دادن به           
تبئين آزادى به روايت طبقه                     
بورژوازى و تامين آزادى و                   
رهائى چه در ظرفيت فردى و چه       

جمهورى .  در ظرفيت جمعى           
سوسياليستى يعنى نفى طبقات و           

 يعنى نفى بنيادى         ،بردگى مزدى  
ترين قانون اساسى جامعه سرمايه      
دارى و به اين اعتبار نفى                           
ضرورت هر نوع اختناق و                     

جمهورى .  ارتجاع سياسى           
سوسياليستى يعنى تحقق آزادى نه       
فقط در قلمرو قانونى بلکه تامين           
مادى تحقق آزادى در قلمروهاى         

جمهورى .  اجتماعى و اقتصادى      
سوسياليستى يعنى اداره و کنترل         
جامعه و تقسيم خوشبختى توسط           
شهروندان آزاد از انقياد سياسى و       

. فرهنگى و اقتصادى و طبقاتى            
جمهورى سوسياليستى يعنى                  
رنسانس ضد اسالمى در قلب                 

کشورهاى "خاورميانه و                          
و پايان دادن به يک              "  اسالمى

معضل مهم دنياى امروز يعنى              
جمهورى .  تروريسم اسالمى        

سوسياليستى يعنى آزادى و رهائى     
زن در پيشرفته ترين شکل ممکن        

در .  منجر شود "  جديدى"ميتواند و بايد به نفى هر نوع اختناق و ارتجاع           
مسير امروز براى نفى جمهورى اسالمى بدوا بايد نقطه سازشها را                        
شکست و شعارهائى را طرح کرد که آزادى و برابرى شهروندان را به              

نيروهاى اين کمپ اکثريت عظيمى از      .  سوال اصلى سياست تبديل ميکند    
. جامعه ايران است که بطور واقعى نفعى در تداوم وضع موجود ندارد                

 و محرومان جامعه از تداوم وضع                ، نسل جديد     ، زنان  ،طبقه کارگر  
ميان باالئى ها چيزى عايدشان نميشود بجز دادن                 "  تغيير"موجود يا     

جمهورى سوسياليستى  .  قربانيان ديگرى براى باال رفتن ارتجاع نوينى          
مبتنى بر تمايالت آزاديخواهانه اکثريتى عظيم براى نفى وضع موجود                

 ! *        زنده باد جمهورى سوسياليستى. است

 

  ،"جمهورى ايرانى" نه ،نه جمهورى اسالمى

 ! ...زنده باد جمهورى سوسياليستى

و خالصى از سلطه فرهنگ منحط         
شرقى و ضد زن و واپسگراى                    

جمهورى .  مردساالر و اسالم زده        
سوسياليستى يعنى تحقق آرمانهاى          
ديرينه بشرى براى آزاد زيستن و            
نفى بنيادهاى اختناق و ارتجاع و              

 . نابرابرى

 

جمهورى سوسياليستى ضرورى و       
هر نوع    .  ممکن و مطلوب است          

تداوم جمهورى اسالمى و هر نوع          
آلترناتيو دست راستى در خود                    
جرمى انفجارى از تقابلهاى درونى       

کسى که ميخواهد               .  را دارد       
و "  ايرانيگرى"و        "  ايرانيت"

تعصبات ملى و قومى را با مذهب            
بعنوان عناصر قدرت کنار هم                   

 دارد نسخه جنگ داخلى و         ،بگذارد
. لشکرکشيهاى فردا را تجويز ميکند    

 و     ، يوگسالوى    ، افغانستان    ،عراق
. دهها مورد تجارب ديگر موجوداند     

کسى که ميخواهد گذشته را در                   
 سلطنت    ،پوششى جديد اعاده کند          

اسالمى را کنار بزند و سلطنت                  
 دارد به    ،شاهى نوع دوم را بياورد       

مردمى که دو بار از سلطنت عبور         
کرده اند توهين ميکند و اساسا                    
جامعه ايران و تمايالت آن را                      

راه حل راست براى     .  نشناخته است 
 مستقل از اينکه زير        ،جامعه ايران 

 فرضش    ،چه پرچمى عنوان شود         
تداوم وضع موجود به شکل ديگر            

 ،فرضش تداوم طبقات              .  است
 تداوم             ، استثمار            ،مزدبگيرى

 تداوم       ،شکافهاى وسيع طبقاتى            
 و به اين              ،تبعيض و نابرابرى        

اعتبار تداوم اختناقى است که بتواند       
. اين سيستم را سرپا نگهدارد                      

نميشود حقوق و آزادى بخش                       
وسيعى از جامعه را چه با حکم                  

و چه با حکم       "  شرعى و اسالمى    "
سلب کرد و مردم            "  منافع ملى   "
نابرابرى و تبعيض      !  باشند"  آزاد"

 مهم نيست اسم        ،اختناق الزم دارد    
 ،دولت و پرچم اين اختناق چيست            

دمکراتيک و پارلمانى است يا                   
سلطنت مشروطه يا جمهورى                    

اختناق دو قلوى سرمايه          .  اسالمى
دارى در کشورهائى مانند ايران              
است و نفى جمهورى اسالمى                     

١١۴شماره   

٣صفحه   

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
Tel: +1 310 402 6567 

 

 هيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 

 com.yahoo@AzarMajedi)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  
 

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

   markazi.wupi@gmail.com 
     

 !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 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ارتجاع حاکم از تجاوز بعنوان يک سالح کارا در شکستن روحيه و             
شخصيت انسان ها و برای ارعاب و به سکوت کشاندن معترضين               

 .استفاده خواهد کرد

 

بايد برای  .  بعنوان يک تالش پيشرو، بايد تابوی تجاوز را شکست             
ايجاد شرايطی مبارزه کنيم که جامعه قربانيان تجاوز را به گرمی                 

بايد بيرحمانه   .  در آغوش گيرد و برای کمک به آنها بسيج شود                    
تجاوز يک تعرض   .  اخالقيات عقب مانده و مذهبی را به نقد بکشيم           

يک جنايت است و بايد جامعه به         .  بيرحمانه و خشن به انسان است       
اين چشم به آن بنگرد، متجاوزين را محاکمه و مجازات کند و به                      

در عين حال بايد         .  قربانيان تجاوز کمک و همياری ارائه دهد                 
قربانی تجاوز نبايد      .  بکوشيم پرده شرم را از دور تجاوز بدريم                 

شخصيت قربانی  .  احساس شرم، بی حرمت و بی شرف شدن کند              
. تجاوز نبايد بخاطر اخالقياتی که با تجاوز تداعی ميشود، خرد شود           

بايد فضايی را ايجاد کنيم که قربانی تجاوز بتواند در مورد تجربه                   
هر چه بيشتر و راحت تر در مورد تجاوز     . دردناک اش صحبت کند 

 .صحبت شود، تابوی تجاوز سهل تر خواهد شکست

 

يکی از اتفاقات مثبت در اين دوره، صحبت کردن تعدادی از                             
زندانی های سياسی سابق در مورد تجربه تجاوز در زندان های                     

به .  تاکنون فيلم دو زن زندانی سياسی پخش شده است             .  رژيم است 
اين قربانيان خشونت و تجاوز رژيم اسالمی بايد درود فرستاد که                   
اين چنين با شهامت در مقابل دوربين از تجربه تلخ شان صحبت                     

اين فيلم ها تاثير بسيار مهمی بر شکستن اين تابو و دريدن                 .  ميکنند
بکوشيم با يک مبارزه آگاهانه عليه           .  پرده شرم از حول آن دارد          

اخالقيات عقب مانده و ارزش های مذهبی حاکم اين سالح وحشيانه             
 *.را از دست ارتجاع بدر آوريم

 منشور 
  آزادی، برابری و رفاه

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

 آزادی

لغو کليه  .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش        :  سکوالريسم  -١
آزادی مذهب و بی          .  قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند                  

 .مذهبی
 

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

  
، لغو  "جرم سياسى "لغو مقوله    :  آزادی تمامی زندانيان سياسی       -٣

مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات متضمن                        
 .تعرض به جسم و روان افراد

 

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

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

 

 برابری

برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در              :  برابری زن و مرد      -۶
 .لغو جدا سازيها و آپارتايد جنسی. لغو حجاب. حقوق مدنی و فردی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان، صرفنظر         :  برابری حقوقی   -٧
 . از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه

تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان               :  حداقل دستمزد    -٨
در شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد        .  تشکل های سراسری کارگری    

 .يک ميليون تومان باشد
 

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

 .رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                          -١٠
هزينه مسکن   :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان              
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

١١۴شماره   

 وقتى کارگر از انقالب صحبت 
ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز 
. ميخواهد و چه چيز نميخواهد

ما خواهان انقالب کارگرى عليه 
کل سيستم سرمايه دارى و کل 

قدرت طبقه سرمايه دارى 
ما خواهان انقالب . هستيم

کمونيستى هستيم که جامعه 
موجود را از بنياد دگرگون 

!ميکند  

 ...ستون آخر 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخبار مربوط به تجاوز های                    
وحشيانه در زندان های جمهوری      
اسالمی توجه همه را بخود جلب          

راديو ها و تلويزيون      .  کرده است 
های فارسی زبان، نشريات و                 
وبالگ ها همه درباره تجاوز در          

البته .  زندان های رژيم مينويسند       
طبق معمول، اصالح طلبان                    
حکومتی سبز جامه، بدنبال افشای      
تجاوازات اخير در زندان توسط          
کروبی، فقط در مورد تجاوزات          

اما همه   .  در دور اخير مينويسند       
ميدانند که اين رژيم جنايتکار                 
اسالمی هميشه از تجاوز بعنوان          
يک نوع شکنجه خشن استفاده               

حتی بر طبق نص          .  کرده است   
صريح اسالم، تجاوز به دختران          
باکره قبل از اعدام يک امر عادی        

 بوده   1360در زندان های دهه           
جانيان اسالمی اين کار را        .  است

نه فقط بمنظور شکنجه، بلکه                  
بعنوان صواب دنيا و آخرت انجام       

 .می داده اند

 

نه فقط ارتجاع اسالمی، بلکه تمام       
نظام های ديکتاتوری، از تجاوز         
برای شکنجه زندانيان سياسی و           
بمنظور شکستن و خرد کردن آنها      

قربانيان تجاوز     .  استفاده ميکنند    
فقط زنان زندانی نيستند، بسياری        
از مردان زندانی نيز مورد تجاوز      

تجاوز برای       .  قرار ميگيرند      
شکستن دشمن، در جنگ ها نيز           

. مورد استفاده قرار ميگيرد                    
ارتشيان غالب به زنان تجاوز                

بخشی از فعاليت های            .  ميکنند
سازمان های بين المللی حقوق زن      
در مناطق جنگ زده عليه اين                 
خشونت و جنايت متمرکز شده              

تالش برای کمک به                 .  است
قربانيان تجاوز يکی از فعاليت              

 . های اين سازمان ها است

 

از زندان نيز آنها را رها نميکند،       
اما در عين حال در خود احساس        

در .  غرور و افتخار نيز می کنند      
کشورهای تحت ديکتاتوری، يا         
در ميان جنبش های عليه اشغال         
نيروی خارجی، زندانيان سياسی     
در زمره قهرمانان جامعه                       

لذا پس از         .  محسوب ميشوند    
آزادی، قربانی شکنجه يک                   
احساس دوگانه دارد، هم تحت             
کابوس شکنجه است و هم به                 

 . گذشته خود افتخار ميکند

 

اما زندانی سياسی يا اسير جنگی       
ای که مورد تجاوز قرار گرفته           
است، عموما يک احساس شرم          

از .  بر وجودش مستولی ميشود       
اين رو است که شکنجه گران و          
ارتش های غالب برای شکستن          
و خرد کردن روحيه و شخصيت       
اسير خود از تجاوز بعنوان يک         
ابزار کاری شکنجه استفاده                   

بمنظور روشن تر شدن       .  ميکنند
بحث بخشی از گزارشی که در           

در مورد تجاوز به        "  پيک نت  "
گفته . انتشار رسيده را نقل ميکنيم 

شده که اين گزارشی است که               
توسط يک جراح و دستيار او               
 .برای پيک نت ارسال شده است

 

اکثر قريب به اتفاق افراد                      "
حاضرند بميرند و اين عمل با              

پس در همين      .  آنها انجام نشود     
مرحله يا دست از جان می                      
شويی و ديگر هيچ چيز برايت            
اهميت ندارد جز انتقام يا اينکه            
ديگر هيچوقت جرات و جسارتی     

از طرف    ...  برايت باقی نمی          
ديگر تاثيری که روی اطرافيانت     

تصور کن بچه تو را      .  می گذارد 
ممکن است از          .  کسی بکشد    

قصاص او بگذری اما اگر                     
بفهمی کسی به فرزندت تجاوز           

  ،ستون آخر
 تجاوز بعنوان يک شکنجه

 تجاوز بعنوان يک تابوی شرم آور
 آذر ماجدی

طبق گزارشات، در يوگسالوی                
سابق، نيروهای ناسيوناليست                    
متخاصم بوفور از تجاوز به زنان            

برای شکستن روحيه آنها       "  دشمن"
تجاوز به زنان       .  استفاده کرده اند      

" غيرت"بمثابه تهاجم به        "  دشمن"
ناسيوناليستی آنها مورد استفاده                 

در مناطق جنگ        .  قرار ميگرفت   
زده در آفريقا نيز وضع به همين                

 .منوال است

 

اما چرا تجاوز بعنوان شکنجه و              
برای شکستن زندانی يا دشمن اين        
چنين شايع است؟ و چگونه ميتوان      

 با آن مقابله کرد؟

 پاسخ به سوال اول ميتواند ضمنا             
. بخشی از پاسخ به سوال دوم باشد          

اخالقيات، ارزش ها و سنن مذهبی         
به تجاوز همچون يک تابو و عملی         

طبق .  بسيار شرم آور مينگرد               
قوانين و سنن اسالمی، قربانی                   
تجاوز، مجرم محسوب و مجازات          

در بسياری از جوامع تحت       .  ميشود
حاکميت اسالم، زنی که مورد                    
تجاوز قرار گرفته محکوم به                      

اين افکار و ارزش    .  سنگسار ميشود 
های عقب مانده و متحجر به انسان          
قربانی تجاوز بعنوان يک موجود           
تحقير شده، بی حرمت و بری از               

اگر چه زنان     .  شان انسانی مينگرد    
اولين قربانيان تجاوز بشمار می               
آيند، اما تنها قربانی اين جنايت                   

تجاوز به مردان برای     .  شنيع نيستند 
شکستن روحيه و شخصيت آنها نيز       

 .امری متداول است

 

يک حقيقت دردناک در مورد                     
قربانيان تجاوز احساس شرمی است     
که آنها را بعضا تمام عمر آزار می         

زندانيان سياسی، عليرغم            .  دهد
فشارهای روانی بسياری که متحمل      
ميشوند، فشارهايی که پس از آزادی     

١١۴شماره   

کرده تحت هيچ شرايطی حاضر            
 .نمی شوی شخص را ببخشی                

 .حتی به قيمت مرگ 
اما اتفاق جدی تری که برای                      
شخصی که به او تجاوز شده است         
می افتد اينست از او يک فرد                     

تجاوز .  افسرده و منفعل می سازد       
شکستن و خرد کردن افرادی است       
که باشکنجه های معمول خرد نمی       

معموال اين افراد انسانهايی       .  شوند
هستند که از لحاظ روحی بسيار              
قوی هستند و معموال اگر اين افراد       
تحت درمان دارويی قرار نگيرند         
خودکشی می کنند چرا که دايم در          
اين فکر هستند که از حرمت                      
شرف خودشان نتوانسته اند دفاع           

 ."کنند
 

اين توصيفی است از قربانی                     
همين .  تجاوز و نزديکان او                 

برداشت عمومی و اجتماعی از              
تابوی تجاوز و وضعيت قربانی آن      
بخوبی نشان ميدهد که قبل از هر            
چيز برای مقابله با استفاده از                    
تجاوز بعنوان يک شکنجه، بايد              
عليه اين نگرش و عليه اخالقيات           
و ارزش هايی که به تجاوز چنين           
جايگاهی ميدهد، مقابله کرد،                    
اخالقياتی که تجاوز را مترادف با         
نابودی شرف انسانی قربانی می           

تا زمانی که جامعه به تجاوز        .  بيند
بعنوان يک جنايت يا شکنجه                     
صرف برخورد نکند، و به آن                  
چنين بار اخالقی و روحی الصاق         
کند، تا زمانی که تجاوز در جامعه        
و در ارزش های و اخالقيات                    
حاکم، يک تابو اجتماعی و اخالقی       
محسوب شود، تا زمانی که جامعه        
و اخالقيات حاکم قربانی تجاوز را        

مايه شرم و                
 خجالت بشناسد، 

٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

١۵صفحه   


