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 سياوش دانشور

 

 محدوديتهاى جدال باالئى ها
 

خامنه اى و سپاه پاسداران روزهاى قبل از نمايش                           
تهديد به سرکوب شديد و برخورد         "  قدس"اسالمى روز    

آنها نه ميتوانستند اينروز را برگزار نکنند و            .  تند کردند 
نه مايل بودند که در اينروز از شکست تاکنونى شان در               

هدف خامنه اى براى      .  سرکوب مردم ستر عورت شود       
از سر گذراندن روزى       :  اينروز بشدت مينيماليستى بود      

که سمبلى از نمايش قدرت اسالم سياسى در منطقه و                     
معموال وقتى نقاط قدرت هر دولت و جريان            !  جهان بود 

 حاکى از آنست که      ،و فردى به نقاط ضعف تبديل ميشود        
قلعه از درون در حل فتح شدن است و آخرين سنگرهاى             

و زمانى که    .  فرو ريخته است   "  ايدئولوژيک"فکرى و    
 تنها ابزار براى       ،نفوذ معنوى و سياسى از بين ميرود             
تهديدهاى جناح   .  حفظ موقعيت زور و سرکوب است              

احمدى نژاد اما نه جناح مقابل را ترساند و               –خامنه اى    
سران جمهورى اسالمى در جناح موسوم به        .  نه مردم را  

اصولگرا همراه با تيم باديگاردهايشان به        –اصالح طلب   
البته آنها هم روزهاى قبل تا توانستند نماز           .  خيابان آمدند 

 ، تند نشويد  ، شعار ندهيد  ،آرام باشيد "وحشت خواندند که     
 ، به جائى حمله نميکنيم        ،جائى را قرار نيست فتح کنيم          

قرار بود  .  و همه اينرا ميدانند   "!  فقط ميخواهيم سبز باشيم   
و هست که اعتراض مردم را در چهارچوب نظام و                       

 .  قانون خامنه اى ها و اسالم خمينى اسير و قالب بزنند

 

. هيچ جناح حکومت به اهدافش نرسيد       .  اما ورق برگشت  
البته سبزها توانستند در اينروز خودى نشان دهند و                        

اما .  موسوى ها چند صباحى ميتوانند با آن مانور دهند               
آوردن نمادهاى سبز در اينروز توسط مردم اساسا و بدوا           

جا نزديم و تسليم       "پاسخى به سپاه و خامنه اى بود که                
همينطور جناح ها هيچکدام        .  اين حقيقتى است    ".  نشديم

اين جنگ   .  نميتوانند عقب بنشينند    .  تسليم ديگرى نشدند    
اين فلج سياسى فعال خود را                .  مرگ و زندگى است         

٢صفحه بصورت جنگ فرسايشى بروز ميدهد        

 

 وظايف دانشجويان کمونيست

 شعارها 
 !و جنبش ها

 
 

 ٢١صفحه على جوادى                 

 با يکی از کارگران ى کامران پايدار گفتگو
  منطقه کارگری بومهن -کارخانه بهسوز خودرو 
 کمونيسم کارگرى
  و تروريسم

 در حاشيه ترورهاى اخير سنندج
 

 ١٩                    صفحه سياوش دانشور

  ،يادداشت سردبير

حفظ نظام در مرحله کنونی گزينه ای "از 
 "حفظ رهبری نظام"تا " واقعگرايانه

 ٩صفحه على جوادى                                                      

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 يا توجيه تئوری تودہ ايستی
 ١١صفحه آذر ماجدى                                                     

 قدرت نمايی مردم عليه رژيم اسالمی
 !اسالمی به روز مضحکه رژيم بدل شد" قدس"روز 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت بازگشايی دانشگاهها

 !به ميدان بيائيد" آزادی و برابری و رفاه"با پرچم سرخ 

 کارگران پارس ، از صنعت نفت چه خبر،پخش پيام حزب در تهران: در صفحات ديگر
... و ، اخبارى از سنندج، در باره ترورهاى سنندج، کارگران خودرو الهيجان،جنراتور  



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تا جناحى امکان تعرض جديترى        
دور قبل را هر دو          .  را پيدا کند    

جناح باختند و مردم عليرغم                    
قربانيانى که دادند پيروز صحنه          

مردم تناسب قوا را بهم               .  شدند
 اوضاع رژيم را متزلزل        ،ريختند
 روحيه و شادابى و اعتماد        ،کردند

بنفس و همبستگى در مقابل                      
حکومت در ابعادى وسيع احيا               

عليرغم "  قدس"روز         .  شد
تمهيدات دو جناح نيز به همين                

نه خامنه ايها و         .  نتيجه ختم شد     
سرداران متجاوز و شکنجه گر             
سپاه حرفشان پيش رفت و نه                   

. موسوى و کروبى و ديگران                 
. مردم کار خودشان را کردند                 

" قدس"کسى به مراسم روز                    
 همه به خيابان آمدند تا                  ،نرفت

 ، شکست نخوردند    ،بگويند هستند  
. و حرفهاى تندترشان را بزنند              

هم دو جناح     "  قدس"بازنده روز     
با اين تفاوت که          .  حکومت بود   

خامنه ايها فهميدند که کارهاى               
تاکنونى و سرکوبها و                                   
بيدادگاههاى نمايشى نه فقط موثر        
نبوده بلکه تاثير برعکس داشته             

 -کروبى  -کمپ موسوى    .  است
خاتمى دلگرمى            -رفسنجانى

بيشترى پيدا کردند و در عين حال       
معلوم شد که اين جماعت امکان           

چون آنچه  .  کنترل مردم را ندارند    
 شعارهائى که    ،در خيابانها گذشت  

 ساعتها جنگ و            ،سر داده شد       
 اساسا   ،گريز با نيروى سرکوب        

 .   عليه کل جمهورى اسالمى بود

  

صحبت از تالش خامنه اى براى         
دلجوئى از رفسنجانى و ناطق                

ميگويند مقدمات      .  نورى است     
. سازشى در باال در جريان است          

اسم "خامنه اى روز يکشنبه گفت        
بردن از ديگران در اعترافات               

خود اعترافات   "اما   "  قبول نيست  
خطاب اين عبارات  ". درست است 

اين .  رفسنجانى و ناطق نورى بود    
سياستى است که در بهترين حالت       
تالش دارد با ايجاد شکاف در                 
کمپ مقابل موقعيت را کمى بهتر        

" پائين کشيدن فتيله ها      "کند و با       
. براى تجديد سازمان وقت بخرد         

اعتبار اينها نزد رسانه هاى        .  اند
غربى اينبود که اپوزيسيون                  

اينها کسانى بودند      .  دربارى اند  
که قرار بود دروازه دژ اسالمى         

باز "  دشمنان"در ايران را بروى    
به همين دليل وقتى بيرون        .  کنند

ميشوند "  ضد نظام  "مى آيند و        
بايد بروند ته صف مخالفين                   

. قديمى جمهورى اسالمى بايستند    
ديگر اهميت و نقش سابق را تا            

 . اطالع ثانوى ندارند

 

 نه    ، نه دنياى غرب          ،نه مردم   
تحليگران جديتر فکر نميکنند که      
گويا قرار است امثال سروش و          
منتظرى و خاتمى و موسوى و            
ديگران جمهورى اسالمى نوع          
دومى را با دايره و دنبک                        

و "  موج سبز   "و    "  اصالحات"
اين احتمال در         .  غيره بسازند    

. ايران بشدت غير واقعى است           
تمام اهميت اپوزيسيون هاى                 
دربارى در کشورهائى مانند               
ايران براى غرب اينست که طى       
روندى وسيله تغيير رژيم از                 
درون و از باال و بدون دخالت              

مشکل دقيقا   .  انقالبى مردم شوند    
در بى ربط بودن اين استراتژى          

اپوزيسيون دربارى           .  است
سلطنت اسالمى در ايران تنها             
وقتى در چهارچوب جمهورى            

" قانون اساسى      "اسالمى و              
ميتوانند و امکان به صحنه آمدن        
دارند که دورنماى سقوط رژيم           

. توسط مردم مسجل شده باشد              
نقش تاريخى اين جريانات همان        

" جنبش سبز .  "نيست که ميگويند  
. به اين معنا پايش در هواست              

نقش واقعى اين جريانات                         
حکومتى نه تغيير رژيم با                       
روشهاى مسالمت آميز و قانونى       

 

 ...محدوديتهاى جدال باالئى ها 

اما اين روشها بشدت از اوضاع                
اگر قرار بود با بودن يا       .  عقب است 

نبودن رفسنجانى و امثالهم معضل          
نظام حل شود که جمهورى اسالمى        

معضل از  .  در موقعيت امروز نبود    
رفسنجانى شروع نشده است تا با              

. بدست آوردن دل او حل شود                     
ظاهرا هنوز طرح رفسنجانى                     
پالتفرم کمپ مخالفين براى برون           

اما اين طرح    .  رفت از بحران است    
: با دو مانع اساسى مواجه است                  

و آدمکشانى   "  آقا" بيت خود        ،اول
که در آن جمع شدند حاضر به                     

آنها ميخواهند کار را    .  سازش نيستند 
 سازش در باال         ،دوم.  يکسره کنند  

حتى اگر رفسنجانى و موسوى و              
 به   ،کروبى و خاتمى هم قبول کنند         

معنى به خاک ماليدن دماغ خامنه             
اى و بقدرت رسيدن موسوى بجاى         

اگر چنين  .  احمدى نژاد نخواهد بود     
 مسئله اى     ،نتيجه اى در افق باشد         

حل نشده است بلکه فقط تنش در                
باال را کمى تخفيف دادند و شکست         

اما اين دو   .  پذيرفتند" آبرومندانه"را  
مانع اساسى تر    .  مانع در باال است     

مردم با سازش        .  در پائين است       
باالئى ها متوقف نميشوند و همين            

. امکان سازش را از بين برده است        
شعار موسوى موسوى اگر سازش         

 نه در طرفدارى از              ،کنى خائنى   
موسوى بلکه تالشى براى باز                    

 . گذاشتن شکافها در باال است

 

اما مستقل از تحليل و بررسى                     
 اين     ،احتماالت در جدال باالئيها           

سوال اساسى مطرح است که چه              
وقتى اپوزيسيون دربارى ميتواند بر     
اريکه قدرت تکيه زند؟ آيا امکان             
عينى چنين کارى وجود دارد؟                   
افرادى مانند سروش که بد مستى             
کرد و از نظام بيرون پريد و از خدا    

براى جناياتش طلب     -و نه مردم       –
.  يک شاخص است         ،مغفرت کرد   

اين سير ريزش نيروهاى نظام است      
 ، کديور ،سروش.  که آغاز شده است   

 و ديگران              ، مهاجرانى      ،گنجى
آغازى براى بيرون پريدن حلقه                
هاى ديگرى از حکومت اسالمى             

اما تمام اهميت و تمام کارت             .  اند
بازى اينها اينبود که در درون نظام         

١١٩شماره   
و غير انقالبى بلکه نجات رژيم از       

 . تعرض انقالبى مردم است

 

و در تاريخ ايران همواره اين نوع        
جريانات خود عامل شکل دهنده به      

اگر هم  .  اوضاعى باثبات نبوده اند    
در مقاطعى بقدرت برسند تنها                

. دريچه اى به تعادلهاى ديگر اند           
معنى اين حرف اينست که اينها              
جرياناتى بيربط به تاريج جدالهاى       
ريشه دار طبقاتى در آن جامعه در        

نه ميتوانند   .  يک دوره انقالبى اند      
پلى واقعى به آينده اى پايدار باشند        
و نه ميتوانند در مقابل مسير                     

. واقعى سياست سدى ايجاد کنند            
هميشه نوبت اين جريانات وقتى            

. ميرسد که ديگر دير شده است              
محدوديتهاى جنگ باالئى ها                   
مربوط به سياست و تاکتيک و                
درجه تند بودن و يا سازشکار                  

اين محدوديتها     .  بودنشان نيست    
اساسا ناشى از جايگاه تاريخى                

. شان در سير تحول سياسى است         
چه بسا  "  قدس"شعارهائى که روز    

جاهائى با پوشش نماد سبز داده              
 و کل حکومت اسالمى را                 ،شد

 بيش از هر               ،زيرپا ميگذاشت    
مسئله اى محدوديت جدال باالئيها        

بدرجه اى که     .  را بنمايش گذاشت   
جامعه بيشتر تعرض ميکند امکان       
سازش در باال کورتر ميشود و               

بيربط "  قانون اساسى "پرچمداران  
اگر مسئله غير مترقبه اى که         .  تر

بتواند کل وضعيت داخلى را تحت       
 ايران  ،الشغاع قرار دهد رخ ندهد      

وارد دوران بدون بازگشتى شده            
است که موسوى ها در مقابل                   
اولين امواج آن نميتوانند حتى يک       

" قدس"روز    .  خاکريز برپا کنند      
يک نمونه ديگر اثبات اين واقعيت       

 . * بود



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 رفقای دانشجو

امسال سال تحصيلی در شرايط بسيار                  
جامعه وارد دورانی   .  ويژه ای آغاز ميشود   

توده های  .  از تالطمات انقالبی شده است       
عظيم مردم برای بزير کشيدن رژيم                      

 استبدادی و ضد زن بپاخواسته             ،اسالمی
 رفاه و حقوق مدنی      ، برابری ،اند و آزادی  

رژيم جمهوری    .  خود را طلب ميکنند           
سياست سرکوب و کشتار و شکنجه و                .  اسالمی راه خروجی ندارد       

. تجاوز پاسخگوی اين موج اعتراضی و برآمد عظيم توده ای نيست                      
اصالح طلبان حکومتی نيز قادر نخواهند شد اعتراضات مردم را در                   

جمهوری .  چهارچوبهای ارتجاعی قانون اسالمی محدود و کنترل کنند            
اين اعتراضات آغاز پايان سه دهه حاکميت سياه            .  اسالمی رفتنی است   

 .  اسالمی در جامعه ايران است

 

آنچه .  تحوالت امروز ايران فقط بر سر بود و نبود رژيم اسالمى نيست              
امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها ميليون انسان چگونه             

اين آينده ميتواند،     .  آن آينده دارد امروز ساخته ميشود          .  خواهند زيست  
بار سلطنتى و اسالمى      اگر ما شکست بخوريم، تکرار همان گذشته نکبت       

اما اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه اين             .  در قالبى جديد باشد    
. اى آزاد و برابر و مرفه و انسانى خواهد بود               آينده شاهد برپايى جامعه    

اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات باالدست و فرودست،                جامعه
بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخالقيات                             

 . يک جامعه آزاد سوسياليستى. ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض

 

در چنين شرايطی نقش و وظايف شما دانشجويان آزاديخواه و برابری                 
چشمهای بسياری به     .  طلب و کمونيست بيش از هميشه برجسته است             

دانشگاه همواره سنگر    .  انتظارات باالست .  طرف شما دوخته شده است      
اين بار نيز شما بايد تضمين کنيد که نه            .  مبارزه برای آزادی بوده است     

تنها دانشجو و دانشگاه يک گردان مهم مبارزاتی برای آزاديخواهی و                  
برابری طلبی و رفاه و انسانيت است بلکه در پيشاپيش صفوف مردم                     

 . برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی قرار دارد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری همه شما را به تشديد مبارزه برای                             
در شوراهای سرخ خود متشکل         .  سرنگونی رژيم اسالمی فراميخواند      

. اوباش بسيجی و نيروهای انتظامی را از دانشگاهها بيرون کنيد            .  شويد
 رفاه را در تمامی دانشگاههای و مراکز              ، برابری ،پرچم سرخ آزادی   

. به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد         .  علمی به اهتزاز در آوريد       
 . حزب اتحاد کمونيسم کارگری حزب شماست

 

 علی جوادی

 

 دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٢ – ١٣٨٨ شهريور ٣١

 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت بازگشايی دانشگاهها

آزادی و برابری و "با پرچم سرخ 
 !به ميدان بيائيد" رفاه

 

  حکومت کارگرى، برابرى،آزادى
 

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و                 "  آزادى"
فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و         
نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از                        
چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين             
دولتى بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى             
از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه آميز و عقب مانده                  
جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر             

  .و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى

 

يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى                        ،   "برابرى"
شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسيت، بلکه برابرى در امکانات                
مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و                        
اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در اعمال اراده در                         
سرنوشت اقتصادى، سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره مندى                
از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و برابرى در مبارزه           
براى فايق آمدن بر هر عقب ماندگى و کمبود ـ برابرى اى که تنها با                             
درهم کوبيدن مالکيت خصوصى بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله،                      
ازميان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و ثروت جامعه در                 
مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى                            

  .حاصل ميشود
 

، يعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت                      "حکومت کارگرى    "
استثمار شدگان و توليد کنندگان کل ثروت جامعه بر عليه استثمارگران،                 
حکومت بردگان مزدى امروز و ناجيان فرداى جامعه، حکومت کسانى                
که جامعه، نفس موجوديت و ثروت آن، بر کار و تالش مدام آنها بنا شده                   

مقاومت .  انقالب کارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير بکشد                .  است
بورژوازى در برابر انقالب و بويژه در مقابل اشتراکى شدن وسائل                          
توليد، حتى پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتى اش ادامه خواهد                          

از اينرو تشکيل يک حکومت کارگرى که اين مقاومت را خنثى کند          .  يافت
حکومت .  و فرمان انقالب را به اجرا در بياورد، امرى حياتى است                         

کارگرى نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتى مافوق جامعه و طبقات               
اما اين حکومت، که به همين اعتبار در              .  حکومتى طبقاتى است   .  نيست

تئورى مارکسيسم ديکتاتورى پرولتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت                
استثمار شده جامعه براى ديکته کردن حکم آزادى و برابرى انسان ها به                

از .  طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه هاى آنهاست                      
نظر شکل، حکومت کارگرى يک دولت آزاد است که تصميم گيرى و                     
اعمال اراده مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه                  

حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى گذرا          .  را سازمان ميدهد  
است که با تحقق اهداف انقالب ضرورت وجودى خود را از دست ميدهد               

 * .و زوال پيدا ميکند

١١٩شماره   

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

کارگرى عليه کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه 
ما خواهان انقالب کمونيستى . سرمايه دارى هستيم

! هستيم که جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند  
 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دانشگاه در کشورهاى             -١    
استبدادى محلى براى رشد                       

سياست سرکوب    .  کمونيسم است   
حکومتهاى سرمايه دارى تنها               
وقفه اى دراين واقعيت ميتواند               

دانشگاهها در انقالب      .  ايجاد کند  
 مرکز قدرتمند چپ موجود              ۵٧

جامعه بود و تنها با سرکوب                    
سروش "  انقالب فرهنگى "خونين  

و شرکا توانستند اين وقفه را ايجاد   
کشتار دانشجويان مبارز و        .  کنند

کمونيست در متن موج اعدامها و        
، نهايتا        ۵٧سرکوب انقالب               

" پيوند حوزه و دانشگاه    "نتوانست  
دانشگاه اسالمى    .  را عملى کند       

. دانشگاه اصالح طلب نشد        .  نشد
در .  دانشگاه پست مدرنيست نشد      

کشورهاى غربى عمدتا دانشگاه          
محيطى براى تربيت کادر و                    
عنصر متناسب با ساختارهاى               
سياسى و اجتماعى محافظه کار           

دليل اين را امر بايد در               .  است
تناسب قواى طبقاتى چپ و راست      
در جامعه و افق کمابيش مسلط از        
زندگى و آينده و نرمهاى اجتماعى      
ديد که دوران دانشگاه يک مرحله       

اين موقعيت در کشورهاى     .  آنست
اختناق زده و در متن بيحقوقى               
سياسى و اجتماعى مردم و فقر و          
ناامنى اقتصادى، زمينه تمايل                
حرکت و اعتراض دانشجويان را       
به کمپ چپ جامعه و اعتراض             

عروج .  راديکال سوق ميدهد           
مجدد تمايالت سوسياليستى در             
دانشگاه در دل اختناق و سرکوب        
تنها اين حکم پايه اى را اثبات                 
ميکند که دانشگاه بويژه در                       
کشورهائى مانند ايران محلى                 
براى رشد کمونيسم و عقايد                     

 .آزاديخواهانه و آوانگارد است

 

 دانشگاه در عين حال                 -٢    
محيطى علمى براى شناخت و               
کسب دستاوردهاى فکرى،                     
نظرى، فرهنگى، آموزشى،                   
علمى، سياسى و اجتماعى بشريت     

وجه مشخصه محيط               .  است
آکادميک تقابل با جهل و خرافه و         
عقب ماندگى سياسى و اجتماعى،       
اتکا به علم و تفکر و توانائى                    

هويت سياسى جنبش            -۴    
دانشجوئى نيز هويتى پايدار و             
منعکس کننده شيوه زندگى و                

بلکه .  موقعيت دانشجويان نيست    
هويتى است دورانى، بخشا سيال      

هويت جنبش   .  و در حال تکوين      
دانشجوئى در هر دوره تابعى از       
موقعيت و مشخصات سياسى و          

طبقاتى در جامعه       -نقد اجتماعى  
زمانى دانشگاه با مبارزه        .  است

ضد شاهى و ديدگاههاى ضد                
امپرياليستى ناسيوناليسم چپ              

چپى که  .  خود را تعريف ميکرد     
نقدش به وضع موجود از                        

، "ريخت و پاش سرمايه دارى        "
وجود صنايع        "،         "وابستگى"

، فراتر نميرفت و مدافع        "مونتاژ
و آرمانهاى    "  بورژوازى ملى   "

. ناسيوناليستى و رفرميستى بود        
امروز نقد چپ جامعه نقدى                   
کارگرى و ضد کاپيتاليستى است      
و الجرم اعتراض دانشجو بيانى       
از اين داده اجتماعى و طبقاتى             

تجارب قريب سه دهه             .  است
حاکميت جمهورى اسالمى، آمدن    
و رفتن انواع ديدگاههاى اسالمى      
و ناسيوناليستى در دانشگاه، بن          
بست و شکست عملى خط دوم             
خردادی اصالح رژيم، بن بست        
و شکست پست مدرنيسم و افق            
اميد به باال، و مهمتر؛ واقعيات            
سياسى و اجتماعى جامعه ايران        
مانند فقر و اختناق و شکاف                  
عظيم طبقاتى، از دانشگاه                      

. سنگرى براى مبارزه ميسازد          
سنگرى که پرچم آمال و                          
آرزوهاى پيشرو جامعه را                    

 .بازتاب ميدهد

 

تحرکات روز افزون در         -۵    
دانشگاههاى ايران در سالهاى            
اخير پايان يکدوره را اعالم                  

پايان دوران تاريک             .  ميکند
سرکوب گسترده چپ و انزواى         
آن، پايان رکود و پراکندگى و              
سرخوردگى ناشى از سرکوب           
انقالب، پايان قالب زدن انديشه و      
نقد و حرکت دانشجو در                           
چهارچوب جناح هاى حکومتى،      
پايان بروبياى افکار و تئوريهاى       

 وظايف دانشجويان کمونيست
بالفعل بشر، و الجرم اخذ قالبهاى             

. انديشه انتقادى و آرمانگرايانه است    
برآمد اعتراض راديکال در دانشگاه     
در کشورهائى مانند ايران،                          
محصول ضرب شدن انتقاد                          
اجتماعى و آرمانگرائى در واقعيت       
عينى جامعه اى است؛ که بقايش را         
به خرافه و اختناق و مذهب و                      
ناسيوناليسم و فقر و استثمار متکى          

به اين اعتبار اعتراض      .  کرده است 
و تحرک دانشجوئى در شرايط                  
امروز ايران، تنها ميتواند بعنوان            
بخشى پيشرو از يک جنبش وسيع            
اجتماعى و طبقاتى عليه وضع                   

اما نقد راديکال    .  موجود پيش برود   
کارگرى نه تنها نقد به وضعيت                 
موجود است و نه تنها نقد در ميان             

دانشگاه، بعنوان    .  دانشجويان است   
بخشى از جامعه، حامل گرايشات            
اجتماعى و تعلقات طبقاتى و                        

 .محصوالت سياسى آنهاست

 

 دانشگاه و دانشجو بخشى             -٣    
الينفک از جامعه و سوخت و ساز           

به اين اعتبار        .  سياسى آن است       
ترمينولوژى و   "  جنبش دانشجوئى  "

تحرک سياسى  .  عنوان دقيقى نيست   
در دانشگاه همواره انعکاسى از                
جدالهاى پايدارتر سياسى و طبقاتى        

قشر دانشجو هويت   .  در جامعه است  
واحد طبقاتى ندارد، منفعت                          

دانشجو .  استراتژيک واحد ندارد        
طبقه نيست، اما منعکس کننده                    
اهداف و تعارضات طبقاتى در                  

دانشجو به مثابه           .  جامعه است     
شهروند و عضوى از طبقات و                 
جنبشهاى سياسى و اجتماعى، و با           
توجه به خصلت موقتى هويت                    
دانشجوئى، همان افق و اهداف                  
سياسى و تمايالتى را دنبال ميکند            
که در سطحى پايه اى تر جنبشهاى          
اجتماعى مختلف در جامعه دنبال             

اگر   –"  جنبش دانشجوئى  .  "ميکنند
صرفا با منافع و مطالبات رفاهى              

 -خود ويژه دانشجو تبئين نشود                  
جنبشى نيست که به اعتبار دانشجو         
بودن و منافع استراتژيک و سياسى        
دانشجو بعنوان يک حرکت پايدار           

 .تبئين شود

 

١١٩شماره   

توجيه گر وضع موجود، پايان               
قدر قدرتى راست افراطى، پايان         
دوران رخوت و نااميدى، پايان            
افقهائى که با خصوصيات                        

پايان .  ايندوران منطبق بودند           
ايندوره و عروج نسلى اميدوار و         
مدرن که بدهى خاصى به اين                 
تاريخ ندارد، تالطمات اجتماعى و     
طبقاتى در جامعه، و عروج مجدد       
نقد کمونيستى و کارگرى، زمينه         
اجتماعى تحرکات و رشد                          
اعتراض پيشرو در دانشگاهها             

نقد کارگرى و ضد                     .  است
کاپيتاليستى و مارکسيستى به                  
وضعيت موجود را کمونيسم                  

کمونيسم .  کارگرى نمايندگى ميکند  
کارگرى بستر اصلى نقد                            
سوسياليستى وضعيت موجود               
است و امروز هر حرکت                          
آزاديخواهانه و برابرى طلبانه در      
جامعه، گوشه اى از اين نقد                      
اجتماعى کارگرى را منعکس               

دانشگاه بعنوان يک مرکز     .  ميکند
فعال فکرى و سياسى بيش از هر         
مکان ديگر اين ديدگاهها را                     

کمونيسم کارگرى   .  بازتاب ميدهد  
منصور حکمت در شکل دادن و          
تکوين نسل جديد سوسياليست                

 .نقش اساسى داشته است

 

اين روند اما بايد در سطوح                  
 مختلف تثبيت شود؛  

 

  تبئين استراتژى سياسى -١    

استراتژى سياسى قطب نماى             
فعاليت و پيشروى هر جنبش                   

کمونيسم کارگرى  .  اجتماعى است 
در ايران براى سرنگونى رژيم            
اسالمى، الغا نظام سرمايه دارى          
و برپائى يک حکومت کارگرى           

استراتژى سياسى   .  مبارزه ميکند  
چپ در دانشگاه نميتواند از                      
استراتژى طبقه کارگر و                           
سوسياليسم کارگرى بطور کلى            

حکومت اسالمى را        .  جدا باشد   
دانشجو به تنهائى نميتواند                         

سرنگونى امر      .  سرنگون کند     
جامعه و طبقه        

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. کارگر و احزاب سياسى است             
حتى تامين و تحميل آزاديهاى                 
سياسى محصول تحرک عمومى         
تر و راديکال و انتقادى در جامعه       

دانشگاه بايد تريبونى براى      .  است
اعالم و برجسته کردن                                
خواستهائى باشد که اردوى آزادى      
و برابرى و سوسياليسم مطرح              

دانشگاه بايد نوک تيز و           .  ميکند
فشرده اعتراض سوسياليستى و           
حرکت سلبى عليه قدرت فائقه و           
نيروهاى متعدد کمپ راست بطور    

استراتژى سوسياليستى  .  کلى باشد 
در دانشگاه متکى به تقويت                      
گرايش راديکال و سوسياليستى           
در جنبشهاى اعتراضى مختلف           

ارکان اساسى اين                    .  است
استراتژى نقد موانع اين جنبشها،         
معرفى و تقويت خواستهاى                     
جنبشهاى آزاديخواه و برابرى               
طلب، توده گير کردن مبانى نقد            
سوسياليستى در هر قلمرو معين،        
ايفاى نقش بعنوان جنبشى                          
آوانگارد، و تثبيت سنتى                             
سوسياليستى در حرکت و تشکل          

 .و اعتراض دانشجوئى است

 

يک رکن مهم اين استراتژى                
نمايندگى نسل جديد و تصويرش          

دانشجويان پيشرو   .  از آينده است    
نسل .  بخش آگاه اين نسل هستند          

جديد جمهورى اسالمى را                        
ضد تبعيض و ضد              .  نميپذيرد

مذهب بودن، برابرى طلب بودن،      
مدرنيست و غربى بودن، ويژگى        

. اکثريت عظيم نسل جديد است             
جناح چپ و مشخصا کمونيسم               
کارگری نماينده حرکت و                         
اعتراض دانشجوئى و انعکاس             

. کاراکتر سياسى اين نسل است            
اگر چهارچوبهاى حکومتى و                
ظرفيتهاى مشابه در اپوزيسيون          
راست که تداوم وضع موجود                 
فرض پايه اى اش است، نميتواند         
افق نسل جديد جامعه ايران باشد،        
آنوقت چپ ترين نقد به نظام                     
موجود، يعنى کمونيسم و                           
سوسياليسم و برپائى جامعه اى             
آزاد و برابر و انسانى، ميتواند و          
بايد به افق اين نسل و سنت                        

عظيم مردم عمل ميکند، افق                 
راست در اشکال جديد و حتى              

و زير چتر حمايتى قدرت     "  چپ"
فائقه در مقابل چپ صف آرائى          

حتى اگر فاکتور سرکوب     .  ميکند
را موقتا ناديده فرض کنيم،                    
راست در کليت آن تالش ميکند          
چپ جامعه و کمونيسم و نقد                  

. سوسياليستى را به حاشيه براند        
اعتراض راديکال اجتماعى و            
تقويت و تثبيت سنت اعتراضى          
آن در جامعه، نيازمند يک جدال        
بدون وقفه در قلمرو افکار و                 

دفاع از آرمان و            .  آراء است   
آلترناتيو کارگرى براى آزادى           
جامعه، نقد نظريات و مکاتب              
ارتجاعى و دست راستى، نقد               
استراتژيها و سياستهائى که به            
عناوين مختلف اختناق و                         
حاکميت سرمايه را تحکيم و                 
بازسازى ميکنند، و تالش برسر       
تبديل کمونيسم به افق جامعه،              
يک قلمرو تعطيل ناپذير جدال            

 .در دانشگاهها است

 

دانشگاه نيازمند يک خانه                   
تکانى از ميراث عقايد ارتجاعى       
و رنگارنگى است که؛ چه راسا         
در قاموس کالسيک افکار و                
ايدئولوژيهاى دست راستى، و            
چه در لباس چپ و انواع                         
سوسياليسم هاى بورژوائى و               
غير کارگرى، فلسفى و                            
ايدئولوژيک، ناسيوناليستى و             
آوانتوريستى در دوره هاى                    

اين . مختلف ابراز وجود کرده اند 
بدون بدست گرفتن قدرتمند سنت      
نقد مارکسيستى و کمونيستى                

اگر .  کارگرى غير ممکن است       
قلب اين جنبش با هر اعتراض و        
اعاده حق و گردن نگذاشتن                   
ميزند، مغز اين جنبش بايد متکى       
به کمونيسم مارکس و منصور            
حکمت و جدال براى تثبيت و               

جدال .  توده گير کردن آن باشد          
فکرى براى سوسياليسم و                      
کمونيسم با جدال فرقه اى نبايد            

کمونيسم .  يکى فرض گرفته شود    
در دانشگاه بايد با بسترهاى                   
اصلى تفکر بورژوائى در بيافتد        
و در اين متن هم خانواده هاى               
آنها را نيز در حاشيه بستر                      

امروز در ايران    .  رسمى نقد کند   
نقد سرمايه و مدافعين سرمايه              
دارى، نقد ناسيوناليسم و شبه                

هاى مذهب زده، نقد          "  ليبرال"

وظايف دانشجويان 
 ...کمونيست 

مبارزاتى اش در دانشگاه تبديل                 
فى الحال در دانشگاههاى             .  شود

کشور اين نقد سوسياليستى و                       
کمونيستى کارگرى خود را در                  
اعتراض و خواستهاى دانشجويان          

 .بازتاب ميدهد

 

يک رکن ديگر استراتژى                         
سوسياليستى در دانشگاه دفاع از              
آزادى و برابرى زن و مرد و نفى             
نظام آپارتايد و قوانين مترتب برآن         

مسئله زن يک خصوصيت         .  است
مهم هر تحول سياسى در ايران                  

هجوم زنان به دانشگاه جزئى      .  است
از مقابله روزمره با آپارتايد                         

ميزان دانشجويان زن   .  اسالمى است 
در ايران عليرغم تمام محدوديتهاى        
اسالمى يک شاخص ساده براى               

.  تشخيص اين تالس اجتماعى است       
استراتژى سوسياليستى بايد توجه           

انسان .  اکيدى به اين امر داشته باشد      
محورى کمونيستى و مخالفت با                
نفس تبعيض در الفبا و اصول                     
سوسياليسم، بر توجه دقيق و ويژه           

براۍ هر  .  به اين قلمرو تاکيد ميکند     
ذره از حقوق و آزادى زن بايد                    
جنگيد و زنان در اين جنگ فى                   

روشن است آزادى    .  الحال درگيرند 
و برابرى کامل زن و مرد در نفى            
نابرابرى بنيادى اين جامعه پاسخ             
ميگيرد که تبعيض براساس جنسيت      
در خانواده و در جامعه تنها                          
انعکاسى از اين نابرابرى بنيادى             

 .است

 

 جدال برسر افکار و افق               -٢    
 جامعه

دانشگاه يک سنگر جدال برسر             
هژمونى سياسى   .  افق جامعه است     

در هر جنبش اجتماعى  بدون                      
. داشتن هژمونى فکرى ممکن نيست    

افقهاى راست در دانشگاهها شکست     
اما اين به معنى پايان          .  خورده اند  

ابراز وجود آنها در جامعه و                        
مادام که جمهورى     .  دانشگاه نيست  

اسالمى و ارتجاع در ايران سر کار       
است، مادام که منافع عينى طبقات           
دارا و بخشهاى مختلف بورژوازى        
بعنوان سدى در مقابل اکثريت                    

١١٩شماره   
جنبش ملى اسالمى، نقد قوم                      
پرستى و مذهب پاستوريزه و                  
بقاياى ديدگاههاى منحط پست                 
مدرنيستى که اجزا و آکتورهاى            
استراتژى نظم نوينى اند، نقد                   

" چپ"وارياسيونهاى آن در زبان       
که زير پرچم دمکراسى و حقوق           
بشر سينه ميزنند، قلمروهاى                   

 .اصلى مصاف فکرى اند

 

  رهبرى و سازمان -٣    

اعتراض و حرکت دانشجوئى            
. نيازمند يک رهبرى هم افق است       

در شرايط امروز فعالين مختلفى           
در جلو صف اعتراض قرار                    
ميگيرند، براى دخالت دانشجويان      
تالش ميکنند، به اجتماعات جهت        
ميدهند، شعار و قطعنامه تهيه                 
ميکنند، در مباحث شرکت ميکنند،     
و ابراز وجود چپ را بطور کلى           

اينها .  در دانشگاه تامين ميکنند           
همه پيشروى است اما بشدت                   

اگر درپس هر           .  ناکافى است     
موفقيت نتوان در ارتفاعى بلندتر          
قرار گرفت، تکرار همان موفقيت       
و تبديل آن به يک مناسبت ديگر             

. پيشروى نيست، درجا زدن است        
اعتراض و تحرک دانشجوئى                
امروز نيازمند عروج صفى از              
رهبران محبوب و توده اى و قابل         

عروج اين صف         .  اعتماد است    
اختيارى نيست بلکه امرى                        
اجتماعى و پراتيکى و حاصل کار       

رهبرى در متن    .  سازمانيافته است 
يک مبارزه توده اى اعمال و                    

مبارزه امرى علنى     .  تامين ميشود  
و اجتماعى است، به طريق اولى           
رهبرى سياسى مبارزات نيز                  

کسانى .  همين خصوصيت را دارد    
که به سوال و مشغله امروز اين              
جنبش پاسخ ميدهند، فعالينى که             
جهت و قطبنماى دانشجو را رقم            
ميزنند، رهبرانى که مورد اعتماد        
و پشتيبانى دانشجويان هستند،                
امنيت بيشترى دارند و بعنوان                
رهبران جنبش دانشجوئى در هر          

. دوره برسميت شناخته ميشوند             
يعنى توسط مجمع هاى دانشجويان      
بعنوان سخنگويان و رهبران خود       

و اين ما را به             .  برگزيده شوند   
مادام که وضعيت    .  تشکل ميرساند 

به روال امروز پيش رود،                         
رهبران دانشجوئى بناچار در                 
سطح محافل و نشريات باقى                    

خواهند ماند و         
۶صفحه سنتى پايدار و           



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سبک کارى توده اى شکل نخواهد      
در فقدان مکانيزمهائى که      .  گرفت

اين ارکان؛ يعنى رهبرى و                       
سازمان و دخالت آگاهانه دانشجو        
را تامين کند، اين خطر همواره             
وجود دارد که حرکت دانشجوئى         
به طرف آوانتوريسم و يا                           

   .پاسيفيسم متمايل شود

 

 تشکل توده اى مستقل  -۴    

امروز ايجاد سازمانهاى توده             
اى و مستقل از دولت دانشجويان         

. يک ضرورت عاجل است                    
در ايران،     "  جنبش دانشجوئى    "

بدليل سرکوب سياسى و پادگانى          
کردن دانشگاهها، فاقد سازمان             
متحد کننده و دربرگيرنده                           

سازمانى که     .  دانشجويان است    
متکى به يک سنت پايدار و                       
فرهنگ فعاليت سياسى راديکال و     

پيشروان و فعالين       .  پيشرو است   
دانشجويان بايد به اين ضرورت          

پاسخ دهند و امر تشکل توده اى              
دانشجويان را در دانشگاههاى              
کشور به مشغله و اولويت                         

تشکيالت و  . دانشجويان تبديل کنند 
. سازمان علنى را بايد برپا کرد            

تشکل هسته اصلى يک پيشروى          
پايدار و تثبيت دستاوردهاى                    

در کشورهاى      .  تاکنونى است     
اروپائى به اقتباس از دمکراسى           
نيابتى، دانشجويان در                                  

و "  پارلمانهاى دانشجوئى          "
. نهادهاى مشابه متشکل ميشوند          

وظايف اين نهادها بنا به ساختار           
سياسى موجود، تربيت کادر براى     
همين سيستم در فرداى پايان                    

موضوعاتى .  دوران دانشگاه است  
مانند خواستهاى رفاهى                              
دانشجوئى، عليرغم توجه به آنها،       
جايگاه اساسى در کل استراتژى و      

اين .  کارکرد اين تشکلها ندارد           
الگوها که خود را در قالب                        
اتحاديه ها و کنفدراسيونها و                    
پارلمانهاى دانشجوئى متجلى                
ميکند، در جامعه اختناق زده و              
سيستم سياسى در ايران و                          

جهان "کشورهاى موسوم به                   
فاقد موضوعيت عملى و          "  سوم

دانشگاه ها در        .  اجتماعى است   

و يا جمعهاى      "  دانشجويان چپ  
ويژه سوسياليستها و کمونيستها          

اين نوع تشکلها     .  را تشکيل داد    
ضرورى اند اما با تشکل وسيع          
و توده اى دانشجويان يکى                     

يک شوراى کارگرى يا       .  نيستند
مجمع عمومى کارگران يک                
مرکز صنعتى نميتواند صرفا              
تشکل دربرگيرنده کارگران                
سوسياليست باشد، بلکه ظرف            

اما ايجاد   .  تشکل کارگران است    
تشکلى که اهداف آزاديخواهانه          
اى دارد و توده دانشجو را در               
مکانيزم طبيعى خود وارد                      
ميکند، اين امکان را به گرايش           
سوسياليستى ميدهد تا بجاى                   
فعاليت و تالش محفلى و ميکرو         
به فعاليت و تبليغات وسيع و                  

چپ را        .  ماکرو روبياورد       
اجتماعى تر کند و هژمونى                   
سوسياليستى را در دانشگاهها            

رهبران چپ در چنين    .  تثبيت کند 
فعاليت .  مکانيزمى ايمن ترند         

سنت سياسى و    .  موثرترى دارند 
سازمانى قويترى را پايه                         

چنين تشکلى همزمان     .  ميگذارند
که مدافع پرنسيپهاى آزاد و                    
انسانى است، راست را در ابعاد        

تنها .  وسيع ميتوانند ايزوله کنند       
مرز يک تشکل مستقل                              
دانشجوئى، نپذيرفتن عناصر              
وابسته به حکومت و نيروهاى            
اطالعاتى و امنيتى و کسانى                 
است که در سرکوب دانشجويان        

چنين تشکلى     .  نقش داشته اند        
ميتواند نشريه معتبرى را منتشر       
کند، پرچم دفاع از آزادى بيان را    
در مقابل اختناق بدست بگيرد، و       
تريبونهاى دانشجوئى را در                  
مجامع عمومى دانشجويان معنى      

      .مادى و واقعى بدهد

 

مطالبات رفاهى             -۵    
 دانشجويان

يک موتور محرکه اعتراض           
دانشجويان در ابعاد وسيع،                    
معضالت مشترک رفاهى                     

امروز هزينه تحصيل و    .  آنهاست
آموزش يکی از اقالم عمده                    

براى دانشجويان    .  زندگی است   
کمونيست و سوسياليست اين نه          
امرى ابزارى، نه امرى                           

، بلکه موضوعى مهم و     "صنفى"
قائم بذات در راستاى دفاع از               
حقوق و حرمت و آسايش                        

. دانشجو بعنوان يک انسان است      

وظايف دانشجويان 
 ...کمونيست 

ايران به تشکلى نياز دارند که اوال،        
وسيعترين توده دانشجو را در خود         

ثانيا، توده دانشجو را با    . متشکل کند 
عمل مستقيم و دخالت مستمر در               

ثالثا، .  امر خويش به ميدان آورد            
رابطه اى ديناميک با سوخت و                 
ساز سياسى جنبشهاى آزاديخواهانه      
و برابرى طلبانه در جامعه ايجاد              

بعنوان بخشى از جامعه از آنها       .  کند
تاثير بگيرد و متقابال در سير                       
حرکت خود به انسجام و قدرت آنها         

به اين اعتبار نام تشکل             .  بيافزايد
اهميت درجه اول را ندارد، هرچند         
نامى که مختصات اين راديکاليسم          
توده اى را بازتاب دهد، وجه معرفه    

اتحاد .  بهترى براى آن است                  
شوراهاى دانشجويان و جنبش                   
مجامع عمومى دانشگاهها، که خود       
را با دخالت مستمر و توده اى و                 
آزاد و برابر دانشجو مشخص ميکند      
و فاقد بورکراتيسم ذاتى ساختار                
اتحاديه اى و نيابتى است، و به اين           
اعتبار از وزن و قدرت باالئى در            
ميان توده دانشجويان برخوردار              
است، اشکال سازمانى مناسبترى           

 .براى تشکل دانشجويان است

 

يک سوال ممکن است اين باشد             
که آيا ايجاد تشکلى که وسيعترين             
توده دانشجو را به عضويت                         
ميپذيرد، عمال به يک ائتالف و                  
وحدت گرايشات سياسى و طبقاتى          
منجر نميشود؟ پاسخ اينست که اين          
تشکل حزب نيست، سازمان توده            

در چنين     .  اى دانشجويان است          
سازمانهائى گرايشات اجتماعى               

گرايشات .  تعين فراکسيونى مى يابند   
اجتماعى وحدت نميکنند، بلکه در           
يک مکانيزم مبارزاتى و زنده و               
سياسى براى تامين هژمونى خود            

در اين سازمان           .  تالش ميکنند     
دربرگيرنده دانشجويان که بايد به            
همت دانشجويان کمونيست پايه                
ريزى شود، چپ ها و سوسياليستها        
و آزاديخواهان وزنه بمراتب                      

وضعيت .  قويترى خواهند داشت        
امروز دانشگاهها همين را گواهى          

در فقدان چنين راه حلى،             .  ميدهد
تنها ميتوان تشکلهائى مانند                           

اتحاديه "يا     "  دانشجويان مبارز    "

١١٩شماره   
ناميدن "  صنفى"گرايش راست با      

اين خواستهاى دانشجويان غير              
سياسى گرى را دامن ميزند و                  
عمال سياستى ارتجاعى را تبليغ            

برخى از گرايشات چپ           .  ميکند
نيز با تحقير تالش دانشجو براى            
تحقق اين مطالبات همين ديدگاه را       

. در شکل ديگرى دنبال ميکنند              
براى سوسياليستها دفاع از معيشت     
و رفاه و محيط ايمن جزئى                         
الينفک از دفاع از آزادى و                       

. برابرى انسان بطور کلى است            
زمانى گران شدن بليط اتوبوس              
محرک يک جرقه سياسى و                      

يا اعتراض  .  اعتراض وسيع ميشد   
کارگر براى ندادن دستمزد                       
بالفاصله و بنا به ماهيت دولت و           
مقابله آن با اعتراض کارگر به               

لذا .  امرى سياسى تبديل ميشود           
تبئين ها و سياستهائى که از                       
سازماندهى دانشجويان برسر                
مطالبات رفاهى دانشجو و آموزش     
رايگان شانه خالى ميکند، نگرشى      

اين .  غير سوسياليستى است              
گرايش متوجه نيست که اين                      
مجرائى است که دانشجو قدرت و        
تشکل جمعى خود را باز ميشناسد،      
ماهيت سازشکارانه گرايشات               
راست را ميشناسد، و حقانيت                  
رهبرى سوسياليستها را اثبات                

حضور در قلمرو دفاع از        .  ميکند
مطالبات رفاهى دانشجويان، باال          
بردن توقع دانشجو از محيط                     
زندگى و درس، داشتن امکانات            
الزم براى زندگى و فعاليت و                  
تحقيق، مخالفت با محدوديتهاى             
تحميل شده و تالش براى تغيير               
آن، خواست محيط ايمن تر و                    
مرفه، و تالش براى تحقق آنها                
يک قلمرو مهم متحد کردن و                   
 .متحد نگهداشتن دانشجويان است

 

تالش براى الغاى قوانين         -۶    
 اسالمی در دانشگاهها

يک رکن فعاليت دانشجويان                
مقابله با فضاى موجود نظامى و            
مذهبى و آپارتايد رسمى و قانونى         

ترديدى نيست  .  در دانشگاهها است  
که جمهورى اسالمى فقط در                   

اما .  دانشگاه قانون عوض نميکند      
ميتوان بقدرت دانشجو اين قوانين        

. را دوفاکتو و تدريجا الغا کرد                
يعنى ميتوان دانشگاه را به                         
آزادترين محيط سياسى ايران                 

. تبديل کرد               
٧صفحه براى اين کار            



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بايد در کنار برپائى جلسات و                 
اجتماعاتى که دانشجو را به اين            
موضع براند که نبايد پذيرفت،               
مسائل متنوعى را هدف قرار داد؛       
از جمله اعتراض به نظامى و                
امنيتى کردن دانشگاهها و                         
خواست انحالل اين نهادها و                   

. بيرون راندنشان از دانشگاه                 
مقابله با جدا سازى و قوانين                    
آپارتايد جنسى، زير سوال بردن          
مرتب نرمها و قوانين، مقابله با             
فرهنگ مردساالر در ميان                      

مقابله با سياست ضد      .  دانشجويان
علمى در فضاى آکادميک و                    

مقابله با مذهبى       .  شکستن تابوها   
کردن محيط آموزشى و طرح                
خواست جدائى دين از دولت و از        

راه انداختن   .  آموزش و پرورش     
جنبش آزادى بيان و تبديل آن به             

. يک ويژگى بديهى در دانشگاه            
هويت دادن به اين فعاليتها با                    
طرح شعارهائى مانند؛ دانشگاه           

دانشگاه حوزه و       !  پادگان نيست   
دانشگاه زندان زنان   !  مسجد نيست 

 .و غيره! نيست

 

  تاکتيکهاى روز -٧    

سمتگيرى اجتماعى و طبقاتى            
دانشگاه ها، دفاع از چپ و                        
سوسياليسم در جامعه، جدال                   
برسر افق و راه حل کارگرى در          
جدال قدرت، تامين امر رهبرى و       
سازمان توده دانشجويان، و                     
حضور فعال در مبارزه براى                
مطالبات رفاهى دانشجويان،                  
ارکان مهم فعاليت سياسى در                  
دانشگاهها براى تثبيت و پيشروى      

اما اگر همه اين               .  چپ است    
سطوح بتواند در اشکال مختلفى           
متحقق شوند، هنوز يک محيط              
سياسى و فعال نيازمند تالش                   
روزمره براى معنى کردن اين              
افق و استراتژى و زنده نگه                     
داشتن دانشگاه بعنوان يک سنگر        

اين .  مبارزه سوسياليستى است        
مسئله ما را به مقوله تاکتيک هاى        

تاکتيکهائى که به      .  روز ميرساند  
سواالت روز و اساسى در جامعه        
مربوط است و توجه جامعه را در       
ابعاد وسيع ترى بخود جلب                      

کشاندن دانشجويان پشت سياستها    
و پروژه هاى خود از قبيل                      

انرژى هسته اى       "،    "انتخابات"
، تبليغات                 "حق ماست                

ناسيوناليستى، چماقدارى و ايجاد     
مزاحمت براى مردم، حمله به            

دانشگاه و   .  زنان، و غيره است      
اعتراض دانشجوئى بايد مرتبا            
مواضع روشنى در قبال اين                  
مسائل بگيرد تا قادر شود                        
هژمونى سوسياليستى طبقه                  
کارگر را در قلمروهاى مختلف         

اتخاذ چنين        .  گسترش دهد       
سياستهائى دانشگاه هاى کشور          
را به يک کانون سياسى فعال و           
مرکزى پر جنب و جوش و آگاه          
تبديل ميکند و توده دانشجويان را      
به اليه اى موثر از فعالين و                   
کادرهاى اردوى آزادى و                      

   .برابرى ارتقا ميدهد

 

 جمعبندى؛    

دانشگاهها در ايران بويژه در          
شرايط سياسى امروز يک نقش         

اين .  تعيين کننده ميتوانند ايفا کنند    
امر بدوا وظايف دانشجويان                 

موقعيت امروز   .  کمونيست است  
چپ در دانشگاهها تنها در                      
صورتى تثبيت ميشود که                        
کمونيستها بتوانند گامهاى اساسى     
بردارند و ماحصل اين                              
اعتراضات را بچينند و به يک            

. سنت قوى مبارزاتى تبديل کنند        
تثبيت هژمونى چپ در دانشگاه         
و مقابله با سياست سرکوب در            
گرو يک پيشروى سراسرى در         

نه جدال  .  قلمروهاى مختلف است  
فرقه اى، نه فعاليت پراکنده و               
آکسيونى، نه بى سازمانى                       
دانشجو، نه فقدان يک رهبرى            
قدرتمند، و نه بى برنامگى قادر          
نيست اين پيشروى سراسرى را        

حتى خطر اين هست      .  پاسخ دهد 
که با سرکوب و اعمال فشار اين        
دستاوردها عقب رانده شود و              
مجددا دانشگاه مجموعا دست              

ايندوره از     .  راست ها بيافتد         
فعاليت و مبارزه پرشور                          

وظايف دانشجويان 
 ...کمونيست 
بايد تصريح کرد که تاکتيک      .  ميکند

براى جريان سوسياليستى تناقضى         
. با اهداف و آرمان اجتماعى ندارد          

ما نميتوانيم از دريچه تاکتيک مبشر      
امرى که  .  سياستهاى ارتجاعى شويم  

سنتا در ميان چپ اردوگاهى سابق          
مرسوم بوده است و تاکتيک                         

تبديل شده     "  پلتيک"برايشان به         
براى کارگر و جنبش                   .  است

سوسياليستى و کمونيستى تاکتيک          
وسيله اى در خدمت رسيدن به                    
استراتژى است و ماهيتا در تناقض        

 .با آن قرار ندارد

 

سازماندهى جنبش            )  الف    
 :همبستگى

معنى عملى دفاع از طبقه کارگر          
و جنبشهاى آزاديخواهانه نبايد به             
اعالم موضع سياسى صرف تقليل          

قلب اعتراض در دانشگاه بايد       .  يابد
همراه با تپش اعتراض طبقه و                   

. حرکتهاى آزاديخواهانه بزند                    
اقدامات مشخصى بايد در اين زمينه      
در دستور روز قرار گيرد؛ از                    
جمله سازمان دادن جنبش همبستگى     
با اعتراضات طبقه کارگر، ايجاد            
کانونها و گروههاى کارى براى               
حمايت از کارگران، اطالع رسانى       
در مورد اعتصاب و مبارزه                        
کارگرى، اعالم همبستگى نمايندگان    
دانشجويان در ميان اعتصابيون،             
بحث پيرامون جايگاه اعتراضات و       
اعتصابات کارگرى در جلسات و           

از اين جمله   ...  مجامع دانشگاهى و    
همين سياست در مورد ديگر           .  اند

جنبشهاى اعتراضى و برابرى طلب     
ميتواند در اشکال مناسب پيش برده        

 .شود

 

اعالم موضع در قبال مسائل      )  ب    
 :سياسى

يک جنبش سرزنده و فعال و                    
يک رهبرى خوش فکر و تيز،                   
مرتبا در مورد مسائلى که در                      
جامعه ذهنيت توده مردم را شکل             

يک .  ميدهد واکنش نشان ميدهد            
مثال در اين زمينه واکنش در قبال           
تالشهاى رژيم در دانشگاهها براى        

١١٩شماره   
دانشجويان بايد جمعبندى شود و            
حرکت براى ايجاد سازمان                      
سراسرى دانشجويان در                             
دانشگاههاى بزرگ و مراکز                  
اصلى عمال به دوره و تتمه                        

" انقالب فرهنگى      "محصوالت       
سوسياليسم ضد  .  مهر پايان بگذارد  

کاپيتاليستى و قرن بيست و يکمى         
بايد با مشخصات دوره خود به                
ميدان بيايد و از روشهاى غير                 
موثر، محدود، فرقه اى، آکسيونى       
صرف، و ماجراجويانه اجتناب            

اعتراض و حرکت                     .  کند
دانشجويان بايد با قطبنماى سياسى      
و استراتژى طبقاتى کارگر براى         

. آزادى جامعه هماهنگ شود                  
دانشگاهها در ايران ميتوانند و بايد      
به قلب تپنده آزادى و برابرى و               
يک مرکز فعال سياسى و يک                 
الگوى آوانگارد در منطقه و جهان      

الزمه اين داشتن          .  تبديل شوند    
بينش و سبک کارى اجتماعى و             

. نقدى عميق به وضع موجود است     
ما در اين راه بدوا دانشجويان                  
کمونيست را مورد خطاب قرار            
ميدهيم و براى تامين اين افق و                

. روش کار نهايت تالش را ميکنيم       
فراخوان ما بدوا به کمونيستها و            
سوسياليستها بعنوان پيشروان اين        

تنها اين اليه از            .  حرکت است   
دانشجويان ميتوانند اين سنت                   
مبارزاتى و سازمانى را پايه                    

سنتى که مرتبا           .  گذارى کنند     
بازتوليد شود و با رفتن عده اى از         
دانشجويان از دانشگاه، اين قلب            

 .تپنده همچنان تپنده بماند

 

ما دانشجويان کمونيست و                     
سوسياليست را به بحث و تعمق              
در باره جوانب اين پالتفرم که در         
خطوط کلى تدوين شده است                     

 !فراميخوانيم

 

 مصوب دفتر سياسى

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ژانويه  -١٣٨۶ديماه 

! آزاديخواهان، کمونيستها،کارگران  
!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

!اين حزب شماست  



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، شهريور  ٢٧روز جمعه       ،مردم
در تجمعات وسيع و گستردہ خود         
رژيم اسالمی و مقدسات آن را به         

رژيم اسالمی از       .  سخرہ گرفتند   
مدتی پيش برای راهپيمايی روز          

خامنه .  تدارک ديدہ بود      "  قدس"
ای و سپاہ برای مردم شاخ و شانه        

 تهديد     ، اولتيماتوم دادند        ،کشيدند
کردند و اعالم کردند که هر نوع          
اعتراضی را در اين روز شديدا           

اما مردم به   .  سرکوب خواهند کرد  

. اين داد و هوارها وقعی نگذاشتند      
 مردم از ساعات اوليه       ،در تهران 

 در دسته های کوچک و              ،صبح
بزرگ از نقاط مختلف به سوی             
ميدان انقالب و ميدان آزادی براہ         

و تظاهرات وسيع چند ده        .  افتادند
هزار نفری ضد جمهوری                        
اسالمی در نقاط مختلف شهر                 

نيروهای سرکوب     .  برگزار شد    
رژيم با مردم درگير شدند و                     
کوشيدند که تجمعات آنها را                     

اما عليرغم تمام اين     .  پراکندہ کنند 
تمهيدات تظاهرات اعتراضی               
مردم حتی در نزديک دانشگاہ               

 محل نماز جمعه و                         ،تهران
سخنرانی احمدی نژاد نيز در                 

همچنين تظاهرات     .  جريان بود    
مختلفی ضد جمهوری اسالمی در      

 ،شهرهای ديگر از جمله شيراز          
 اصفهان و برخی        ، رشت  ،تبريز

 .ديگری از شهرها بوقوع پيوست

 

اين يک نمايش قدرت عظيم عليه         
سه ماہ       .  رژيم اسالمی بود            

 ، کشتار  ،سرکوب خونين و خشن      
شکنجه و تجاوز در زندان های             
رسمی و غير رسمی نتوانست               
عزم مردم را در تداوم مبارزات           
حق طلبانه خود عليه جمهوری             

رژيم بر اين   .  اسالمی متزلزل کند  

" قدس"مردم روز    .  تبديل کردند 
را در زادگاہ آن به سخرہ                         

 ،ارکان سياسی              .  گرفتند
ايدئولوژيک و سرکوب رژيم             
اسالمی يکی پس از ديگری                  
مورد حمله جنبش اعتراضی و           
آزاديخواهانه مردم قرار می                

ديروز ماہ رمضان هم            .  گيرد
جمهوری اسالمی سی سال      .  بود

است که از طريق سرکوب خشن      
مردم را مجبور کردہ است تا به          

ماہ .  روزہ داری تظاهر کنند            
رمضان عمال در جامعه                          

. حکومت نظامی برپا ميشود               
ديروز مردم اين سنت را نيز                

 . شکستند

 

همانطور که بارها تاکيد کردہ              
 مردم حکم به سرنگونی                 ،ايم

 در کمين    ،رژيم اسالمی داده اند     
اين رژيم نشسته اند و از هر                  
فرصتی برای ابراز اعتراض و        
انزجار خود عليه آن استفادہ                  

توازن قوا به نفع مردم          .  ميکنند
سالح سرکوب و     .  چرخيدہ است  

. ارعاب ديگر کارساز نيست              
رژيم ديگر قدرت ارعاب مردم          

ديروز ثابت شد که اين      .  را ندارد 
افت و خيزها عقب نشينی بخشی       
از خيزش آنها عليه جمهوری              

. اسالمی سر باز ايستادن ندارد          
جمهوری اسالمی در مقابل يک        

راہ .  بن بست قرار گرفته است         
جدال دو جناح   .  پس و پيش ندارد   

رژيم به يک نقطه برگشت ناپذير      
تعيين تکليف کامال    .  رسيدہ است 

رژيم اسالمی  .  بدست مردم است   
 .رفتنی است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری            
تاکيد ميکند که در اين شرايط               

 طرح خواست های                    ،خطير
واقعی مردم و اعالم علنی و                  
گستردہ آن از اهميت بسيار                   

خيزش .  بااليی برخوردار است     
مردم برای به زير کشيدن رژيم         

 تالشی برای تحقق و             ،اسالمی

 

 قدرت نمايی مردم عليه رژيم اسالمی
 !اسالمی به روز مضحکه رژيم بدل شد" قدس"روز 

تصور بود که سياست سرکوب ضد       
انسانی و خشن کارساز شدہ و مردم        

. را مرعوب و ساکت کردہ است              
آنچنان بخود اطمينان پيدا کردہ بود         
که رسانه های بين المللی را که چند        
روز بعد از آغاز خيزش مردم از             

 برای     ،کشور اخراج کردہ بود              
راهپيمايی روز قدس به ايران                    

قرار بود که هم به             .  دعوت کرد   
جهانيان نشان دهد که بر اوضاع               
مسلط است و مردم را عقب راندہ و        
هم رسما پروندہ جنگ با مردم را             

 . برای دورہ ای بايگانی کند

 

. اما تمام نقشه هايش نقش بر آب شد        
مردم نه تنها به            .  شکست خورد   

هشدارها و اولتيماتوم های خامنه             
 بلکه    ،ای و سپاہ وقعی نگذاشتند            

عمال به فراخوان های جناح اصالح      
 - دار و دسته موسوی       ،طلب دولتی 

خاتمی به تظاهرات آرام و        -کروبی
. شعارهای ختثی نيز توجهی نکردند    

درگيری در نقاط مختلف کشور با           
 به آتش کشيدن        ،نيروهای سرکوب  

خودروهای سپاہ و ادامه تظاهرات         
ساعت ها پس از پايان تجمع                         

چهرہ متفاوتی به کشور            "  قدس"
مردم ديروز نه تنها رو در         .  بخشيد

روی رژيم و دستگاہ سرکوب آن             
 نه تنها نشان دادند که                   ،ايستادند

 بلکه   ،برای آن ترہ خورد نميکنند          
. مقدسات آن را نيز به سخرہ گرفتند       

مردم نشان دادند که جنگ همچنان          
ادامه دارد و آنها عزم جزم کردہ اند        
تا شر اين رژيم را از سر خود کم              

 .کنند

 

توسط خمينی و بمثابه     "  قدس"روز  
يک پايگاہ ايدئولوژيک آن در سطح      

بمدت سی   .  منطقه سازمان داده شد     
سال در اين روز جمهوری اسالمی        
بعنوان رهبر جنبش اسالميستی                

اما مردم   .  قدرت نمايی کردہ است       
را در    "  قدس"ديروز عمال روز          

مقابل چشمان حيرت زدہ                                
سردمداران جمهوری اسالمی و              
رهبران دار و دسته های متنوع                 
جنبش اسالميستی به روز اعتراض      
عليه رژيم اسالمی و اسالم سياسی         

١١٩شماره   
 برابری و       ،آزادی"دستيبابی به       

مردم از سرکوب و        .  است"  رفاہ
 ، از تبعيض و بی عدالتی         ،اختناق

از فقر و فالکت و استثمار جانشان       
از زن ستيزی   .  به لب رسيدہ است    

 ،و حکومت مذهبی بيزارند                      
اکثريت عظيم مردم خواهان يک          

 برابر و مرفه و                 ،جامعه آزاد    
اين خواست و تمايل        .  سکوالراند

مردم بايد به شکل شعارهای                     
 . صريح و روشن اعالم شود

 

مسئوليت سنگينی بر دوش جنبش        
 جنبش کمونيسم کارگری قرار       ،ما

ما بايد جناح اصالح طلب          .  دارد
دولتی که ميکوشد مبارزات مردم        
را عقيم کند و در چهارچوب تنگ        
و محدود قانون اساسی اسالمی              

 وسيعا و قاطعانه          ،محبوس نمايد  
بايد نقطه توقف   .  طرد و افشاء کنيم   

ها و سازش هايی که راست و                  
ارتجاع در مقابل مبارزات                        

 ،آزاديخواهانه مردم قرار ميدهند        
حزب اتحاد   .  بسرعت خنثی کنيم     

کمونيسم کارگری با تمام قوا در             
حزب برای    .  اين جهت ميکوشد      

سازماندهی يک انقالب کارگری         
 ،برای سرنگونی رژيم اسالمی            

واژگونی نظام سرمايه داری و              
برقراری جمهوری سوسياليستی         

خواست های واقعی     .  تالش ميکند 
مردم تنها در چنين شرايطی قابل          

 ،يک جامعه آزاد         .  تحقق است    
 يک دنيای بهتر          ،برابر و مرفه      

حق مسلم ما است و تنها يک                      
انقالب کارگری پيروزمند دستيابی    
به چنين جامعه ای را تضمين                   

حزب مردم آزاديخواہ را         .  ميکند
به پيوستن به صفوف خود فرا                 

 .ميخواند
 

 مرگ بر جمهورى اسالمى

 زنده  باد جمهورى سوسياليستى 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ٢٨ – ٢٠٠٩ سپتامبر ١٩



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

داريوش همايون در يک اجالس          
حزبی شان به نقدی که ما بر                     
سياست راست و ارتجاعی حزب        

حفظ نظام در    "مشروطه مبنی بر     
مرحله کنونی گزينه ای                               

 با    ،گذاشتيم."  واقعگرايانه است   
ما .  تفرعن خاصی پاسخ داده است    

را متهم کرده است که سياست                
ايشان را خارج از متن نقل و نقد           

اما پاسخ ها نشاندهنده        .  کرده ايم  
عمق و دامنه اين سياست توسط             
اين جريان دست راستی و                         

 عذری بدتر از  ،ناسيوناليست است 
نگاهی ديگر به اين سياستها       .  گناه

و توجيهات ارتجاعی ضروری           
 . است

 

بيان تمام حقيقت يک نقطه قوت            
. جنبش کمونيسم کارگری است            

سياست برای ما برخالف                          
جريانات بورژوايی عرصه ای           

 ، تحريف    ،برای دروغ پردازی        
حقيقت به  .  رياکاری و اتهام نيست   

جنبش ما بر حقايق          .  نفع ماست   
ما نيازی به     .  عميق استوار است    

سياسی و انتقادات    "  خرده گيری "
ما کليت و نقطه        .  نداريم"  خرد"

قدرت و ستون فقرات اين                          
نشان .  جريانات را نقد ميکنيم            

ميدهيم که چرا و چگونه سياست          
و اهداف اين جريانات در نقطه              

 خواستها و مطالبات       ،مقابل منافع 
نقد .  عموم توده های مردم است          

جريانات راست و بورژوايی                 
گوشه ای از تالش ما برای هموار      
کردن راه پيشروی مبارزات طبقه     
کارگر و مردم آزاديخواه و رفع            
موانع و نقطه سازشهای مورد               
نظر اين جريانات با رژيم اسالمی      

يک رکن پيشروی کمونيسم     .  است
و کارگر و آزاديخواهی در گرو           
نقد مستمر گرايشات راست و                 

اسالمی   –ناسيوناليستی و ملی           
کل پارگرافی که اين                  .  است

سياست ارتجاعی حزب مشروطه      
در آن قيد شده است از اين قرار             

 : است
 

حفظ نظام در مرحله کنونی                  "
برای .  گزينه ای واقعگرايانه است   

 ،نداند که کسب ذره ای آزادی             
 تحقق هر درجه ای از          ،برابری

حقوق مدنی و مطالبات پايه ای           
مردم مستلزم سرنگونی تمام و           

اين .  کمال رژيم اسالمی است          
سياست در شرايطی که                            

 ،"مرگ بر ديکتاتور   "شعارهاى  
مرگ بر    "،"مرگ بر خامنه ای   "

مرگ بر     " و          ،"احمدی نژاد    
در خيابانها    "  جمهوری اسالمی   

 عکسهای      ،فرياد زده ميشود           
خامنه ای و خمينی زير پای                   

 ،مردم معترض له ميشود                       
در .  سياستی فوق ارتجاعی است    

خدمت ارتجاعی ترين جريانات        
 . حاکم بر جامعه قرار دارد

 

داريوش همايون بمنظور حقنه           
کردن اين سياست به تصوير                
سازی از تغيير و تحوالت جامعه      

تا ديروز انقالب     .  متوسل ميشود  
و خيزش عظيم توده های مردم           

و "  خشونت"را مترادف با               
" انهدام جامعه  "و   "  خرابکاری"

قلمداد ميکردند و امروز                          
ويرانی جمهوری   "سرنگونی و      

پوشيده "را مترادف با      "  اسالمی
اين ".  شدن از گورستانها                

جريانات ميدانند که در پس                    
تحوالت انقالبی در جامعه امکان     
قدرت گيری شان بسيار ناچيز            

کودتا و جنگ شيوه و               .  است
روش مناسب چنين جرياناتى              
برای نزديک شدن به قدرت                  

از اين رو يک           .  سياسی است   
رکن سياستشان بر ترساندن و             
ارعاب مردم از روی آوری به           
سياستهای راديکال و انقالبی               

ميکوشند مردم را     .  استوار است  
از سرنگونی انقالبی رژيم                    

از اين رو بوضوح            .  بترسانند
نشان ميدهند که در پيشبرد اين            
سياست ارتجاعی تا حفظ ارکان         

مرحله "نظام اسالمی حاکم در           
. پيش خواهند رفت            "  کنونی

خامنه ای و احمدی نژاد تهديد              
ميکنند که برای حفظ نظام                      
ارتجاعی شان از کشته ها پشته           
خواهند ساخت و از هيچ جنايتی         

مسلما .  رويگردانی نخواهند کرد   

 " حفظ نظام در مرحله کنونی گزينه ای واقعگرايانه"از 
 "حفظ رهبری نظام"تا 

 على جوادى

در آوردن دمکراسی ليبرال از                  
موقعيت کنونی نمی توان از روی           
ويرانه جمهوری اسالمی و ايرانی         
که از گورستان ها پوشيده خواهد             

می بايد به آنان که               .  شد گذشت   
ميخواهند با کنار زدن عناصر                   
تبهکار به حکومت رنگ بهتری              

 ."  بدهند کمک کرد

 

شايد ادعا شود که کل پاراگراف نيز       
. نقل شده است       "  خارج از متن       "

اينهم از قرار پاسخی و دريچه ای             
برای فرار به جلو است؟ اما                         
واقعيت اين است که جايی برای                

داريوش .  توجيه و پرده پوشی نيست    
همايون در اين مجموعه رسما و               
بدون هيچگونه ابهامی اعالم کرده          

حفظ "  مرحله کنونی  "است که در       
نظام آدمکشان جمهوری اسالمی             
يک گزينه واقعگرايانه از نظر اين         

ايشان تاکيد ميکند که       .  حزب است  
 ،بايد به آنها      "  مرحله کنونی   "در    

 به  ،يعنی به اصالح طلبان حکومتی     
 به دوم         ،جريانات سبز حکومتی        

 به آنها که نه برای                       ،خرداديها
سرنگونی رژيم اسالمی بلکه برای       
تعديل آن بمنظور حفظ بنيادهای آن         
در مقابل اعتراضات مردم تالش             

 به آنها که ميخواهند به                   ،ميکنند
بايد  "  رنگ بهتری بزنند    "حکومت   

اين سياست ابهام بردار     .  کمک کرد 
و ما باز    .  توجيه پذير نيست   .  نيست

تاکيد ميکنيم که دربست ارتجاعی و       
در چهارچوب ارتجاع اسالمی و             

 حداقل   ،در خدمت حفظ و بقای آن          
 . است،"مرحله کنونی"در 

 

يک توجيه داريوش همايون اين                
است که بگويد هدفش حفظ نظام در        
مرحله کنونی است و نه در تمام                 

! مراحل؟ عذری بدتر از گناه                     
حساب توده مردم آزاديخواه و                    
سرنگونی طلب از اين جريان و                

روشن .  سياستهايش کامال جدا است     
نيست که با اين توجيه آيا ايشان                  

. ميتواند حتی دو نفر را هم قانع کند         
حفظ نظام اسالمی در هر مرحله ای     
و به هر بهانه ای يک سياست تماما         

کيست که  .  و هميشه ارتجاعی است    

١١٩شماره   

در جنايت پيشگی رژيم جمهوری        
اما اتفاقا   .  اسالمی ترديدی نيست     

ميزان کشته  "اگر کسی دلش برای      
مردم در اين         "  هزينه"و     "  ها

مبارزه سرنوشت ساز سوخته                
باشد بايد به جای اتخاذ سياستی که        
مستلزم حفظ اين رژيم آدمکش در        

و نتيجتا تداوم آن     "  مرحله کنونی "
است به سياست قاطع برای                       

و اين   .  سرنگونی آن متوسل شود      
اقدامی بر خالف جوهر و ماهيت          
اهداف اين جريان دست راستی              

سرنگونی رژيم اسالمی در     .  است
پس يک انقالب کارگری اتفاقا                

 ، اصولی ترين            ،انسانی ترين      
آگاهترين پروسه سرنگونی رژيم        
اسالمی و تحقق آزادی و برابری          
 .و رفاه و يک نظام سکوالر است

  

اما در عين حال اعالم ميکنند که            
شان "  مرحله ای    "اين سياست         

ميگويند شايد فردا سياست        .  است
شايد؟ اما     .  ديگری اتخاذ کنند         

سياست امروزشان در پيش روی         
و تا اطالع ثانوی اين                .  ماست

رسما اعالم کرده   .  سياستشان است 
اند که سرنگونی طلبی در                          

بعالوه بايد      .  دستورشان نيست     
" مرحله کنونی       "پرسيد اين                

جادويی از چه زمانی آغاز شده              
 چه زمانی پايان ميگيرد؟             ،است

واقعيت اين است که اعتراضات و       
خيزش توده های مردم سرنگونی        
طلب تنها رژيم را به هراس                      

 اين جريانات هم          ،نينداخته است   
نگران آينده خود و سرنوشت                   
سرمايه و طبقه سرمايه دار در               

. تحوالت جاری در جامعه هستند        
از اين پتانسيل راديکال و                            
آزاديخواهانه و چپ اين جنبش               

از اين  .  عظيم به هراس افتاده اند       
اين "رو بنظر بايد گفت که                         

انتهای زمانی مشخصی       "  مرحله
هر .   پايان آن روشن نيست       ،ندارد

چه راديکال تر      
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و چپ شدن اين اعتراضات اين             
گرايش ارتجاعی را در نزد اين            

 . جريانات تقويت خواهد کرد

  

اما تاريخ اين جريان مملو از                   
در .  اتخاذ چنين سياستهايی است       

زمان رياست جمهوری رفسنجانی    
نزديک بود کفش و کاله کنند و               

در .  شوند"  خدمتگزاری"عازم    
دوران دوم خرداد به دفاع از اين          

و .  جريان ارتجاعی برخاستند          
زمانيکه دوم خرداد شکست                    

 اسناد حزبی آن دورانشان        ،خورد
امروز .  را از انظار پنهان کردند       

هم با عروج مجدد اصالح طلبان          
حکومتی و حاد شدن کشمکش               
جناحهای رژيم اسالمی به حمايت      
از جناح اصالح طلب برخاسته             
اند و در حمايت از آنها به مقابله            
با سياست سرنگونی طلبی انقالبی     

. توده های مردم متوسل شده اند            
حزب مشروطه تاريخ و فصل               
مشترکی قابل مالحظه ای با تالش      

. اسالمی دارد     -جريانات ملی        
ميکوشند بر دوش ارتجاع                        
حکومتى به اهداف خود نزديک           

   .شوند

 

داريوش همايون در پاسخ به نقد            
ما ابعاد ديگر اين سياست                           

: ميگويد.  ارتجاعی را بيان ميکند     
شکست احمدی نژاد اولويت ما          "

و ادامه ميدهد که اين                  "  است
خارج "سياست در مرحله کنونی        

از اين سيستم و بر ضد اين                       
شود به اين منظور            سيستم نمی  

رسيد پس در چهارچوب اين                  
هر چيزی در       .  رژيم بايد باشد      

چهارچوب اين سيستم باشد                   
اش حفظ اين سيستم است             معنی

يعنی با چنان اولويتی ما به                      
خواهيم    می.  سيستم کاری نداريم    

در چهارچوبش به يک هدفی                 
فردا ممکن است اولويت       .  برسيم

تاکيد از من    ."  (چيز ديگری باشد   
حرفشان به زبان ساده اين      )    است

است که در اين مرحله تصميم                
گرفته اند بمثابه يک جريان درون      

. حکومتی عرض اندام کنند                     

نفرت و انزجار از     .  بنيادی است 
رژيم اسالمی بی حد و حصر               

فريادهای سرنگونی طلبانه   .  است
توده های مردم فضای جامعه را        

سياست سرکوب   .  پر کرده است    
و ارعاب و توحش جناح راست         

اين .  عمال شکست خورده است       
تحوالت در عين حال نشان داده          
است که جناح اصالح طلب قادر       
به کنترل و مهار اعتراضات                
مردم در چهارچوب ارتجاعی            
قانون اساسی جمهوری اسالمی        

سرنگونی .  و جدال جناحها نيست   
رژيم اسالمی مستقل از تالش              
هر جناحی از حاکميت و يا هر            
جنبش ارتجاعی خارج از                       

 

حفظ نظام در مرحله کنونی گزينه ای "از 
 " ...حفظ رهبری نظام"تا " واقعگرايانه

سياستشان را در چهارچوب نظام            
اتخاذ اين       .  پيش خواهند برد             

سياستهای ارتجاعی تنها يک مزيت      
نقد و کنار زدن اين جريانات        .  دارد

و حاشيه ای کردنشان را در مبارزه        
برای اذهان و افکار عمومی توده            
های مردم در مبارزه برای آزادی           
و برابری و رفاه برای ما تسهيل                

 سياه بر     ،تعجب آور نيست    .  ميکند
سفيد اعالم کرده اند که در اين                     

". ما به سيستم کاری نداريم    "مرحله  
ما همواره تاکيد کرده بوديم که اين           
يک جريان بورژوايی و دست                   

از .  راستی و ضد انقالبی است               
انقالب و هر تحول راديکالی بيشتر        

. از ارتجاع اسالمی در هراس است      
بمنظور مقابله با راديکاليسم و                   

 حتی  ،آزاديخواهی به هر وسيله ای      
 ،تالش برای حفظ نظام اسالمی                

 . متوسل خواهند شد
 

اما حزب مشروطه در همين مکان          
گزينه .  "ارتجاعی متوقف نميشود      

برای اين جريان يک        "  حفظ نظام  
در .  واقعيت سياسی مهم است               

پروسه پيشبرد اين سياستشان به                
. هم ميرسند   "  رهبری نظام   "حفظ    

رهبری "مگر ميشود بدون حفظ              
به حفظ نظام نائل آيند؟                  "  نظام

سياستی که حتی بسياری از                         
 -موسوی  -مرتجعين جناح کروبی       

. خاتمی در حال گذار از آن هستند           
از اين رو در اين مسير ارتجاعی             
اين بخش از سياست اخيرشان را             

با صراحت    .  هم روشن کرده اند         
گزينه حفظ نظام     :  "خاصی ميگويد  

در مرحله کنونی واقعگرايانه هم             
هست چون با هيچ شعار ديگری به         

شود رسيد مگر در         آن منظور نمی   
من .  چهارچوب جمهوری اسالمی     

ای و          ام خود خامنه             حتی گفته    
اطرافيانش را بايد هشدار داد که بر       
خطر احمدی نژاد برای خودشان             

اين واقعگرايی است      .  بيدار شوند  
تر   برای رسيدن به آنچه امروز الزم      

 )تاکيد از من است." (از همه است
 

 در خاتمه

جامعه دستخوش يک تحول عظيم و       

١١٩شماره   
حاکميت يک واقعيت انکار ناپذير       

اما سرنگونی رژيم اسالمی     .  است
ما برای يک      .  تمام مساله نيست     

 يک زندگی شاد و                ،آينده بهتر   
 ، يک جامعه آزاد    ،خالق و انسانی   

 برای پايان دادن به      ،برابر و مرفه  
تمامی مصائب موجود در جامعه         

انقالب کارگری    .  مبارزه ميکنيم   
 ، متمدنانه ترين          ،مطلوب ترين     

قاطعانه ترين شکل پايان دادن به           
تمامی مصائب موجود در اين                 

 موانع و          .جامعه وارونه است         
ايستگاههای که جرياناتی مانند              
حزب مشروطه ميکوشند در برابر     

 به سرعت حاشيه    ،مردم قرار دهند  
 . *ای خواهد شد

 پخش پيام حزب در تهران
 

 تيمى از فعالين حزب           ، شهريور  ٣١ سه شنبه        ،بنا به خبر دريافتى       
 .مناطقی از شهر بزرگ تهران را تحت پوشش تبليغاتی خود قرار دادند

 

رفقاى تيم تبليغاتى صدها نسخه از پيام پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم               
کارگری در باره اوضاع سياسی ايران را در مناطقی از شهر تهران                   
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 نشريه يک دنياى بهتر
سواالت و ! را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد

! نظرات تان را با نشريه در ميان بگذاريد  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کورش مدرسی بد جوری گير               
 –مواضع ارتجاعی     .  افتادہ است  

تودہ ايستی در قبال خيزش مردم          
عليه رژيم اسالمی کار دستشان            

حزب کمونيست       .  "دادہ است      
-ح ک ک  "  (حکمتيست  -کارگری

بخاطر نظرات تودہ ايستی           )  ح
 ، ليدر حزب           ،کورش مدرسی     

بشدت به تقال افتادہ است تا آبروی       
. رفته را به نوعی بازگرداند                   

 زدن تئوريک و              واروپشتک     
اپورتونيسم نظری يکی از                       
خصائص چشمگير کورش                     

. مدرسی و حزب متبوع اش است       
بايد گفت که تاريخ اين هفت سال           

سياسی   –جای سرافکندگی نظری    
عميقی برای ايشان و حزب متبوع      

زيگزاگ زدن های        .  شان دارد   
نظری مشخصه تاريخ          -سياسی

اما .  اين هفت سال ايشان است             
آنچه همچون يک طناب محکم              
اين زيگزاگ ها را بهم متصل                

 مبنای تودہ ايستی نظری           ،ميکند
ايشان و اپورتونيسم ناشی از اين          

 .ديدگاہ است

 

يک روز به دفتر سياسی حزب             
کمونيست کارگری برای پر                   

پالتفرم "  خالء استراتژيک"کردن  
تشکيل دولت موقت با حجاريان و       
دو خردادی های حکومتی پيشنهاد     

چند ماہ بعد   )  ٢٠٠٢پائيز    (،ميدهد
اعالم ميکند که با چند هزار نفر            
ميشود خانه سه نفر از سران                   

دولت "رژيم را تسخير کرد و                
اعالم "  حزب کمونيست کارگری    

يک روز    )  ٢٠٠٣پائيز    .  (کرد
منشور سرنگونی تنظيم ميکند و          
همان تزهای دولت حجاريان را           
در اين بسته بندی جديد به حزب            
جديد التاسيس ارائه ميدهد؛ يک            
سال بعد اعالم ميکند جنبش                      
سرنگونی شکست خوردہ و                    
جمهوری اسالمی به رژيم                        

اما از    .  متعارف بدل شدہ است         
 مدت کوتاهی بعد      ،بخت بد ايشان   

از اعالم شکست جنبش                               
 خيزش عظيم مردم             ،سرنگونی

 جمعيت       ،عليه رژيم اسالمی            
ميليونی مردم را به خيابان ها                 

 يک موضع   ،اصالح طلب دولتی  
 ،راست تودہ ايستی اتخاذ کردہ           

حمايت از   "  راديکال"اما ظاهر     
مبارزات مردم را حفظ کردہ                

بنظر ميرسد که منشور           .  است
سرنگونی را زود بايگانی                      

يکی نيست بگويد حاال          !  کردند
چکار داشتيد جنبش سرنگونی را     

 " شکست دهيد؟"

 

ح که بويژہ در يک        –ح ک ک      
سال اخير با اتخاذ مواضع راست      
و ارتجاعی بشدت در ميان                     
جنبش چپ و کمونيستی بی                   

 با اتخاذ موضع      ،اعتبار شدہ بود   
ارتجاعی در قبال مهمترين واقعه     
سياسی دو دهه اخير جامعه يعنی       

 ،خيزش آزاديخواهانه مردم                 
بشدت به تقال افتادہ است تا ظاهر 
يک حزب کمونيستی را حفظ               

فراخوان اعتصاب عمومی   .  "کند
که "   مرداد در کردستان      ٢٨در   

 ،قرار بود با بستن دکان ها                     
" صف مستقل طبقه کارگر                "

کردستان را در مقابل رژيم                   
تشکيل دهد و به اين ترتيب                     
مبارزہ مستقل طبقاتی را به طبقه      
کارگر ايران آموزش دهد يک             

پز "پردہ در اين نمايش                             
. بود"  کارگری  –کمونيستی      

برای نقد اين سياست                                (
به آذر     .  ک.  ناسيوناليستی ر    

فراخوان اعتصاب          "،ماجدی
عمومی به کردستان و دم                        

يک دنيای    ،"خروس ناسيوناليسم 
 ) ١١١ بهتر

 

از همه مضحک تر پناہ گرفتن            
در سنگر انقالب پرولتری برای       

هيچ .  مقابله با خيزش مردم است     
چيز از جانب حزبی که خود را           

 شرم آور تر     ،کمونيست می نامد   
از اين نيست که همسو شدن خود        
با ارتجاع حاکم را با دفاع از                 

. انقالب پرولتری توجيه کند                
اعالم کند که علت فراخوان خانه       
نشينی به مردم و طبقه کارگر از        
شدت کارگری بودن و کمونيست      

شنيدہ بوديم که    .  بودن شان است   
با سيلی صورت را سرخ نگاہ             

 اما اين خط مشی بجای         ،ميدارند
 دارد به طبقه                  ،سيلی بخود     

 مارکس و منصور                    ،کارگر
راستش از   .  حکمت سيلی ميزند    

اين حزب و رهبری اش بيش از         

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 يا توجيه تئوری تودہ ايستی

 آذر ماجدى

مياورد و سه ماہ جنگ و گريز                   
علنی و رو در رو مردم و رژيم                 

 . آغاز ميشود

 

کورش مدرسی با اين خيزش عظيم        
چگونه برخورد ميکند؟ اين خيزش        
را با سخاوتمندی خاصی تقديم جناح   

. اصالح طلب دولتی ميکند                          
مبارزات مردم را دربست تحت                
رهبری و در دفاع از جريان                        

خاتمی و      –کروبی          –موسوی    
اين بذل و     .  شرکاء توصيف ميکند    

بخشش تودہ ايستی به همينجا ختم             
 اکثريت کارگران را هم              ،نميشود

پشت احمدی نژاد قرار ميدهد و                 
آنگاہ به کارگران و مردم ميگويد             

 اين جنگ شما      ،برويد خانه بنشينيد   
 اين نبرد دو جناح رژيم                   ،نيست
البد هر وقت وقتش بشود              .  است

حزب حکمتيست به رهبری کورش      
مدرسی شما را به مبارزہ فرا                      

فعال آنها آمادہ نيستند و            !  ميخواند
طبقه کارگرهم آگاہ و متشکل                   "

انسان ياد اين طنز ميافتد           ."  نيست
تقريبا تمام مردان بزرگ جهان ما        "

 ، بتهوون      ، موتزارت      ،مردہ اند      
حال خودم هم     ...   اليوت     ،پوشکين

 )مجله پانچ." (زياد تعريفی ندارد

 

البته بايد اذعان کرد که اتخاذ اين               
موضع از بدشانسی کورش مدرسی      

اگر مردم يک سال زودتر به        .  است
اين اعتراض عظيم دست زدہ                     

اعالم شکست  " يعنی قبل از        ،بودند
آنگاہ  ايشان و        "  جنبش سرنگونی  

حزب شان موضع ديگری اتخاذ               
ميتوانستند منشور            .  ميکردند

سرنگونی را که بخاطرش آنقدر نقد       
 در    ،شنيدند و از آن دفاع کردند               

مقابل جناح اصالح طلب دولتی                
باالخرہ موضع راست      .  قرار دهند  

بطور نمونه  .  داريم تا موضع راست   
 روی ديگر      ،همتای سياسی ايشان     

 يعنی   ،سکه خط مشی تودہ ايستی          
حميد تقوايی و حزب متبوع اش                 

 با در پيش گرفتن سياست                     ،نيز
 –برخورد دوگانه به جناح موسوی        

خاتمی و خودداری از           –کروبی   
به جناح     "  برخورد ايدئولوژيک    "

١١٩شماره   

دست .  اين نميتوان انتظار داشت        
پيش گرفتن و طلبکار بودن از دنيا       
را در کروموزوم های اينها                      

 .حکاکی کردہ اند

 

پردہ جديد اپورتونيسم تودہ                    
 ايستی

سمينار کورش مدرسی تحت                   
کمونيسم و انقالب                 "عنوان         

از استراتژی    -پرولتری در ايران   
 ٢٩در تاريخ     "  تا مبانی تاکتيکی    

 تقاليی جديد برای            ٢٠٠٩اوت    
توجيه موضع ارتجاعی اخير                  

بخش قابل مالحظه ای از           .  است
اين سمينار صرف اين ميشود که          
اثبات شود جامعه ايران سرمايه            

معلوم نيست پرداختن    .  داری است 
 چه   ١٣٨٨به اين بحث در سال             

اين بحث قرار       .  ضرورتی دارد   
نيست پاسخ احدی را چه در چپ           

تبيين .  جامعه و چه در راست بدهد     
 ، اکنون    ،شيوہ توليد در جامعه            

سوال حتی يک رگه دو نفرہ در              
 . گوشه جامعه هم نيست

 

سوال اينست که پس چرا ايشان              
وقت خود و مخاطبين اش را با                
اين بحث هدر ميدهد؟ هدف اين              

گرفتن پز مارکسيستی         -١بحث    
قرار است ايشان با پرداختن     .  است

شکسته بسته به مقوالت مورد                 
-١٣۵٧بحث در سال های                        

يعنی پروبلماتيک جنبش                    ۶٠
 مقوالتی که         ،مارکسيسم انقالبی    

منصور حکمت عليه جنبش                      
پوپوليستی مورد بحث تئوريک            

 هم برای خود يک سابقه      ،قرار داد 
سياسی ابداع کند و هم        –تئوريک  

در ژست يک تئوريسين                              
بحث   -٢.  مارکسيست ظاهر شود    

در پشت يک        .  را مخدوش کند       
١٢صفحه بحث بظاهر              



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تئوريک در مورد شيوہ توليد و             
تناقض طبقات و غيرہ گاف                      

سياسی اخير     –بزرگ تئوريک      
وگرنه .  را خلط و مخدوش کند            

حتی اگر از اين ايشان بپذيريم که         
را "  مبارزہ طبقات    "تمام چپ         

 باز نه علت      ،فراموش کردہ است   
و نه معضل    "  فراموشکاری"اين  

 تبيين   ٢٠٠٩چپ ايران در سال         
اشتباہ از شيوہ توليد در جامعه               

با هر تعريفی از نظام                 .  است
 تمام چپ اکنون بر     ،سرمايه داری 

سرمايه داری بودن ايران متفق             
 . القول است

 

يک تم اصلی اين سمينار تاکيد بر        
طبقاتی بودن جامعه و لزوم تحليل       

بايد .  طبقاتی ازهمه پديدہ ها است      
ديد آيا اين حکم گريبان ايشان را           
از موضع ارتجاعی در قبال                    
خيزش مردم در مقابل رژيم                    
اسالمی خالص ميکند يا خير؟               
تمام نظريه بافی ها در مورد                    

 تناقض طبقاتی و        ،تحليل طبقاتی  
مبارزہ طبقاتی برای توجيه اين            
موضع است که خيزش اخير                  
کامال و دربست در غالب                           
دعواهای دو جناح رژيم قرار                
دارد و در تناقض کامل با منافع             
طبقه کارگر است و لذا شرکت               
طبقه کارگر در اين جنگ  در                 

انقالب "تقابل با سياست                             
اين در واقع         .  است"  پرولتری

همان تکرار موضع پيشين است          
که اين بار با بسته بندی پر زرق            

استراتژی و تاکتيک         "و برق         
 . ارائه شدہ است" انقالب پرولتری

 

 ،اگر صد بار ديگر کلمات طبقاتی      
 شيوہ توليد و     ، کارگری ،پرولتری

 لنين و منصور         ،اسامی مارکس  
حکمت و نام کتاب های کاپيتال و         
مانيفست کمونيسم در اين سمينار         
تکرار ميشد باز ذرہ ای در                       
محتوای موضع ارتجاعی اين                
حزب در قبال خيزش مردم                      

سنگر گرفتن اين      .  تخفيف نميداد  
چنينی پشت انقالب پرولتری و             

به اين معنا ديدگاہ      .  استوار است 
کورش مدرسی بسيار منسجم              

زيگزاگ های سياسی او        .  است
نيز کامال در چهارچوب اين                 

تنها تفاوت    .  ديدگاہ قرار دارد       
 شهامت در         ٢٠٠٢ با         ٢٠٠٩

 . ابراز علنی و صريح آن است

 

در اينجا برای بيان توضيح                    
روشن اين ديدگاہ و نشان دادن             
تناقض ديدگاہ کورش مدرسی با        

 به خود منصور    ،منصور حکمت 
حکمت رجوع ميکنيم و از زبان        
خود او دو ديدگاہ متفاوت را                  

 . توضيح ميدهيم

 

در مورد کل اين مبحث با يک           "
مقدمه اى راجع به اوضاع                      
سياسى امروز ايران بحثم را                

اين تحوالتى که      .  شروع ميکنم  
در ايران از آن صحبت ميکنيم،         
ماهيتاًً چيست؟ همه قبول دارند           
که در ايران دارد يک اتفاقاتى             

برداشت ما چيست؟ چه      .  افتد  مى
افتد؟ به نظر من        اتفاقى دارد مى   

در کل دو ديدگاه در جامعه                     
ايران، در تبيين شان از اتفاقى             
که در ايران دارد مى افتد، رو              

يکى تبينى   .  در روى هم هستند       
است که کل بنياد جنبش دوم                   
خرداد و طرفدارانش روى آن بنا      
شده و آنهم اين است که                              

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

اين تز دو      .  روزمره کلمه است    
تز حجاريان   .  خردادى ها است     

تز اکثريتى ها، توده اى ها      .  است
و تز همه کسانى است که به يک         

. معنى سرنگونى را رد ميکنند           
پتانسيل تحوالت انقالبى را در            
ايران رد ميکنند و ميگويند بايد           

. بدون خشونت جلو رفت                        
يا اصالح     "  خشونت گريزى    "

طلبى اسالمى يا غير اسالمى               
همه در چهارچوب اين تز                      
عمومى است که بحث بر سر                
تغيير نظام نيست، اگر هم باشد            

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 ...يا توجيه تئوری تودہ ايستی 

مبارزہ و تناقض طبقاتی ممکن                 
 ،است بيانگر زرنگی سياسی باشد         

اما در عين حال نشانگر بی ربطی           
 ،سخنران به تزهای انقالبی مارکس     

کمونيسم پراتيک لنين و کمونيسم             
. کارگری منصور حکمت است               

مساله اينجاست که  فرموالسيون              
الکن سخنران بيانگر اينست که                 
خود سخنران هم با استدالل های               

 .خويش قانع نيست

 

اين جدال تماما جدال دو جناح                "
 "است و ربطی به مردم ندارد

ما قبال اين نظريه و تحليل را                        
مفصال نقد کردہ ايم و ماهيت تودہ            
ايستی اين شيوہ تحليل  را نشان دادہ        

 ،به علی جوادی            .  ک.ر.  (ايم
خيزش عظيم تودہ های مردم برای      "

 حزب     ،سرنگونی رژيم اسالمی         
يک دنيای  "    حکمتيست کجا ايستاد؟  

قصد نيست که    )  ١٠٨ و    ١٠٧  بهتر
. آن مباحث را در اينجا تکرار کنيم         

اما تاکيد بر چند نکته ضروری و             
 .مفيد است

 

تحليل کورش مدرسی بر چند تز               
کامال متناقض با تزهای پايه ای                 
ديدگاہ کمونيسم کارگری منصور            

تحليل و     -١.  حکمت استوار است     
ارزيابی  وی از تناقضات پايه ای            
جمهوری اسالمی بعنوان نظام                  

تحليل از       -٢بورژوايی حاکم؛          
ماهيت جدال جناح های رژيم؛                   
نظريات راست وی در هفت سال             
اخير از اين درک و ديدگاہ نشات              

البته چند سالی طول        .  گرفته است  
کشيد تا کورش مدرسی صريحا                
نظرات متناقض خود با ديدگاہ                    
کمونيسم کارگری منصور حکمت         

از پالتفرم تشکيل      .  را اعالم کرد     
دولت موقت با دو خرداد در سال              

 تا اعالم شکست جنبش                   ٢٠٠٢
سرنگونی و اکنون تقديم خيزش                
مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی      

 که  ،به دو جناح دولتی به ديدگاهی         
منصور حکمت ديدگاہ دو خردادی         

 ،تودہ ای مينامد           –يا اکثريتی          

١١٩شماره   
انتهاى پروسه اى است که در آن           
دولت متعارف دارد تشکيل ميشود      
و جمهورى اسالمى خودش                      
پرچمدار اصالح خودش شده است      
و اين روندى است که دارد اتفاق           

و از اين طريق جمهورى      .  افتد  مى
اسالمى جايگاه خودش را در                   
ايران پيدا ميکند، در مناسبات بين        
المللى پيدا ميکند، در اقتصاد                    

يعنى .  جهانى پيدا ميکند و غيره          
کسانى که ميخواهند سرنگونى را        
رد کنند ميروند روى اين                             
چارچوب که جمهورى اسالمى             
دارد به حکومت بورژوازى ايران     

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

اش هم چنين و چنان                   اقتصادى
آيا کمونيسم در            (."خواهد شد    

ايران پيروز ميشود؟ سايت                       
com.hekmat-m.www ( 

 

. اين ديدگاہ کورش مدرسی است          
الزم نيست راہ دوری برويم تا                
شواهد تطابق ديدگاہ او را با اين             

تودہ   –ديدگاہ دو خردادی اکثريتی      
در همين سمينار او      .  ای پيدا کنيم   

خيلی روشن ديدگاہ اش را فرموله        
تز نامتعارف بودن    .  و بيان ميکند   

رژيم اسالمی را به ريشخند                      
در ادامه بمنظور رد اين        .  ميگيرد

تز که رژيم اسالمی حکومت                   
متعارف نظام سرمايه داری و                

 اعالم  ،بورژوازی در ايران نيست   
ميکند که سرمايه داری تحت                   
جمهوری اسالمی پيشرفت های            
بسياری کردہ است و در مناسبات        

 ،بين المللی و بازار سرمايه جهانی     
چين و روسيه را جايگزين غرب          

 تلويجا ميگويد   ،بعالوہ.  نمودہ است 
. که اين يک پروسه ناگزير است          

" طالبان هم اگر بود       "،از نظر او   
بايد عمال بعنوان دولت سرمايه              

 . داری عمل ميکرد

 

در زير توصيف ديدگاہ دوم يا                  
ديدگاہ مقابل که منصور حکمت            
خود را به آن متعلق ميداند را                    

 .ميخوانيم

 

در مقابل، ديدگاهى است که                   "
ميگويد اين               
١٣صفحه بحران کليت              



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى اسالمى است و                          
جمهورى اسالمى کالًً با روند                
تاريخى که در ايران دارد اتفاق             
مى افتد، ناسازگار است و                         

اين بحران،      .  سرنگون ميشود     
بحران .  بحران سرنگونى است        

. کليت جمهورى اسالمى است              
. جمهورى اسالمى رفتنى است            

اين سيستم هم مبانى و مقدمات                
قرار نيست       .  خود را دارد             

جمهورى اسالمى حکومت                     
متعارف بورژوازى در ايران               
بشود و يک دوره از انباشت                    
سرمايه در اين شرايط صورت             

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

ديدگاه بحث اين است که روند                
اوضاع سياسى به اين سمت                     

نه .  ميرود که رژيم اسالمى بيفتد        
يک ))  جمهورى اسالمى   ((فقط    

تناقض است، بلکه پروسه رفع آن       
. از نظر تاريخى شروع شده است      

روند اوضاع اين است که                          
اين آن  .  نيروهايى اينها را بيندازند   

چهارچوبى است که بحث من در         
من به اين کمپ     .  آن قرار ميگيرد   

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

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

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

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

 )همانجا( .و ملزوماتش را بشمارم

 

اطالعيه دفتر سياسی حزب                  
کمونيست کارگری ايران                       

 ،درمورد رويدادهاى اخير ايران     
 )  ١٣٧۶آذر

 

کورش مدرسی اما چنين ميگويد       
چند تا کتاب چپ ديدہ ايد که                "

بگويند چرا ائتالف موسوی و             
خاتمی عليه احمدی نژاد و خامنه      
ای و غيرہ با هم اينطوری دعوا          
ميکنند؟ مگر ديوانه شدہ اند که            
رژيم شان را سر خودشان                      
خراب کنند؟ از آن کسی که                    

بگذريم ."  ميگويد نامتعارف است  
که از کورش مدرسی هم که به            
چپ برای عدم انتشار کتاب در           

 کتابی  ،اين زمينه سرکوفت ميزند   
اما ايشان کمی بعد تر        .  نديدہ ايم 

در همين سمينار دعوای دو جناح   
را دعوايی بر سر اقتصاد اعالم         

بعالوہ اينکه جناح احمدی    .  ميکند
خامنه ای در مناسبات بين         -نژاد

المللی و در بازار جهانی به چين        
و روسيه روی کردہ اند و جناح          
ديگر خواهان مناسبات با غرب         

 . است و قس عليهذا
 

تودہ   –اين ديدگاہ دو خردادی            
ايستی از جمهوری اسالمی و              
تناقضات و جناح بندی های آن            
ريشه تحليل جاری و موضع                
ارتجاعی اخير کورش مدرسی و      

تحليل و  .  حزب متبوع اش است     
 اما موضع        ،ديدگاہ يکی است       

سياسی در قبال اين اعتراضات          
. تودہ ای ميتواند متفاوت باشد             

 بنابراين  ،يکی از آن دفاع ميکند      
پشت جناح اصالح طلبان دولتی        
و جريان موسوی جمع ميشود يا         

 ،اگر بخواهد خيلی راديکال باشد      
به اصالح طلبان دولتی و                        
جماعت موسوی برخورد دوگانه     

يکی ديگر مانند کورش        .  ميکند
بچه را با آب     "مدرسی و حزبش     

و اين       "  وان بدور ميريزد            
مبارزات را ارتجاعی ارزيابی          

اينها ظاهرا ضد                  .  ميکنند
 اما عمال     ،جمهوری اسالمی اند    

 ،با فراخوان خانه نشينی به مردم      
. با جناح راست همسو ميشوند            

اين تراژدی دردناک اين حزب           
 .است

 

کورش مدرسی اين موضع                   
ارتجاعی را تا حد منطقی آن                 

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 ...يا توجيه تئوری تودہ ايستی 

تحليل کورش مدرسی از علت و               
ماهيت جدال جناح ها نيز در                        
چهارچوب ديدگاہ اول و متناقض با        
ديدگاہ کمونيسم کارگری منصور            

ديدگاہ کمونيسم   .  حکمت قرار دارد    
کارگری که کامال منحصر بفرد و           
متمايز است به روشنی در اطالعيه       
مصوب دفترسياسی حزب                           
کمونيست کارگری چند ماہ پس از          
رياست جمهوری خاتمی اين چنين         

 . فرموله و بيان شدہ است

 

کشمکش هاى اخير ميان جناحهاى      "
رژيم اسالمى، صرفا نقطه آغازى          
بر يک سلسله درگيرى هاى اجتناب      
ناپذير و به مراتب حاد تر و خرد               
کننده تر در درون حکومت اسالمى       

يک واقعيت بسيار ساده پشت      .  است
تمام اين کشمکش هاست، و آن                   

مردم ايران حکم به رفتن           :  اينست
محتوا و    .  رژيم اسالمى داده اند          

مبناى جنگ داخلى امروز در                     
حکومت ارتجاع اسالمى، اختالفات     
نگرشى جناحهاى چند گانه رژيم بر       
سر اقتصاد دولتى يا بازار،                           
برقرارى يا عدم برقرارى مناسبات       
با غرب، يا حتى اختالفات عقيدتى          
بر سر اسالم و اسالميت و واليت             

 سال قبل    ٥اين داستان    .  فقيه نيست 
جدالهاى امروز، نتيجه             .  نيست

تکاپوى مذبوحانه جناحهاى حاکميت    
براى حفظ نظام منحوس اسالمى در      

. برابر حکم تاريخى مردم است                
همه، در داخل و خارج ايران، در            
داخل و خارج حکومت، چهره                   
خشمگين مردمى را که عزم کرده           
اند کار رژيم را تمام کنند، از پس              

ايران ديگر  .  انتخابات اخير ديده اند    
براى ضد انقالب اسالمى به شيوه           
هاى تاکنونى قابل حکومت کردن            

جدال امروز جناحهاى              .  نيست
حاکميت جدالى بر سر حفظ نظام              

جدالى بر سر يافتن و           .  شان است  
حاکم کردن آن سياست و آن                          
چهارچوبى براى رژيم اسالمى                
است که به زعم هريک ميتواند                  
بساط ديکتاتورى و لفت و ليسشان           

اين کابوس    .  ...  را محفوظ بدارد      
خيزش مردم است که اينها را بجان         

 ،جنِگ بازنده ها  (."  هم انداخته است  

١١٩شماره   
وی اعالم ميکند که تا                .  ميبرد

زمانی که مسجل نشدہ است که               
يک انقالب کارگری دارد رژيم             

 ،اسالمی را سرنگون ميکند                    
سرنگونی به ضرر کارگران                  

يک سناريو فقط به نفع             .  "است
اگر جمهوری   .  طبقه کارگر است    

اسالمی بيافتد و اوضاع مثل لبنان        
بشود و شلم و شولوا شود هيچ به            

 ." نفع طبقه کارگر نيست

 

 سياست    ،با کارگر کارگر کردن          
 کمونيستی کارگری                     ،راست
 !نميشود

اين سمينار قرار است گريبان                  
کورش مدرسی و حزبش را از نقد       
کمونيستی نسبت به ماهيت راست       
و ارتجاعی موضع در قبال                       

اين .  خيزش مردم خالص کند             
سمينار قرار است به ايشان و                   

 –حزبش يک تصوير کمونيستی          
کارگری بدهد؛ اينطور وانمود کند      
که از شدت پرولتری بودن اينها            
مبارزات مردم را ارتجاعی                     

اما اوضاع پس    .  ارزيابی کردہ ند   
تر از آن است که با گرفتن يک پز         

پرولتری و نقل قول        –کمونيستی  
از مارکس و لنين و منصور                      
حکمت بتوان اين گاف بزرگ را          

ديدگاہ ايشان آن       .  الپوشانی کرد   
چنان عميق تودہ ايستی است که دہ       
تا نقل قول ديگر از مارکس و لنين        
و منصور حکمت هم نخواهد                   
توانست بوی تعفن آن را تخفيف             

انقالب پرولتری سنگری          .  دهد
است که اينها برای خالصی از نقد       
کمونيستی و آبرو داری به آن پناہ         

 .بردہ اند

 

اين خصلت اين جريان است که              
. مردم را بشدت دست کم ميگيرد          

آن چنان مشغول ستايش خود اند            
که خود نيز دروغ های خويش را          

آخر چه کسی اين          .  باور ميکنند   
روی آوری ناگهانی به کارگر را          
نزد اينها جدی ميگيرد؟ کسانی که        

 يادشان   ،با اين جريان آشنا هستند       
نرفته است که چگونه کورش                  
مدرسی دو سه سال پيش بخود                 
اجازہ داد علنا به کارگران شرکت       
نفت توهين و پرخاش کند؛ يادشان        
نرفته که مدتی پيش تالش های                
مشقت بار کارگران برای متشکل        

١۴صفحه شدن را در قالب      



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سنديکا با تحقير به اتحاديه نخود           
حتی الزم   .  فروش ها تشبيه کرد       

نيست به گذشته و تاريخ رجوع             
 در روز     ،در همين سمينار    .  کنيم

راستش من  "روشن ايشان ميگويد    
 هيچ    ،غير از حزب حکمتيست          

حزب ديگری را نمی بينم که                   
خيلی صريح و سادہ و روشن                 
گفته باشد که اين سبز جنبش ما               

يا ادعا ميکند که در             ."    نيست
ميان جنبش چپ هيچ اسمی از                

با .  طبقات و طبقه کارگر نيست          
يک مزاح بی مزہ ميگويد که                  

کارگر   "،تمام سايت های چپ         "
طبقه فری    .   است   (free)"  فری
در ادبيات کمونيستی        ...  .  است

." ايران طبقه کارگر وجود ندارد        
يا اعالم ميکند که منصور حکمت       
بيست سال پيش گفت که کارگر             

هنوز هم     "،نزد اينها پيدا نميشود      
معلوم نيست چگونه   !"  پيدا نميشود 

رويشان ميشود اين مواضع رق            
 ،بايد از آنها پرسيد         .  را بگيرند   

خوب نزد خود شما کارگر پيدا               
ميشود؟ لطفا از اسب پايين بياييد          

اينگونه ژست   .  با بقيه راہ برويد      
بجای کمک    .  ها برازندہ نيست       

 .بهتان بيشتر ضربه ميزند

 

اين تحريف ها و پز های                             
پرولتری ممکن       –مارکسيستی     

است بخشی از کادرهای اين                   
 اما قادر       ،حزب را راضی کند         

نيست به هيچيک از نقد های                    
کمونيستی از راست روی اين                

با پز پرولتری     .  حزب پاسخ دهد    
نميتوان برای خود اعتبار                          

بنظر ميرسد که    .  کمونيستی خريد 
ذرہ ای اميد به رهبری اين حزب         
برای اصالح مواضع شان                       

اما اگر هنوز ذرہ     .  نميتوان داشت 
ای احترام به منصور حکمت در          

 بايد از آنها       ،خود احساس ميکنند    
خواست که نام خود را تغيير دهند        
و همانگونه که عکس منصور               
حکمت را از روی سايت شان                
برداشتند از جلسات شان نيز                   

اين بی انصافی محض    .  حذف کنند 
و بی احترامی کامل به منصور             
حکمت است که اين مواضع                    

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 ...يا توجيه تئوری تودہ ايستی 

راست و ارتجاعی که در تناقض               
آشکار و روشن با مواضع منصور          
حکمت قرار دارد را تحت نام                      

و زير عکس او بخورد      "  حکمتيسم"
 .مردم دهند

 

*** 
  جالب اينجاست که ايشان با تبختر            1  

 ،خاصی نسبت به يک چپ موهوم                   
سی سال قبل اين        "مکررا ميگويد که        

البته يک بار هم نام      ."  احکام پيروز شد  
کسی که اين بار و رسالت تئوريک را            
بر دوش گرفت و اين تئوری را به                     
پيروزی رساند و پوپوليسم را شکست           

البد به اين خاطر که              .  ( نميبرد   ،داد
دوست ندارد مثل کسانی که از         "ايشان  

 نقل    ،حضرت محمد نقل قول ميکنند            
و سپس در دنباله بحث        !")  قول بياورد 

اش باز با يک حالت ستايش از خود و             
های موهوم اعالم        "  چپ"تحقير آن        
سی سال پيش چپ ها معتقد        "ميکند که    

." بودند که ايران سرمايه داری نيست           
راستش کمی انصاف و حقيقت طلبی هم       

ما کاری به سابقه        .  خوب چيزی است    
 ،تشکيالتی ايشان نميداشتيم       –سياسی   

ها "  چپ"اگر ايشان اينطور به                      
فقط گذرا بايد اشارہ         .  سرکوفت نميزد  

 يکی از آن چپ هايی که بايد                      ،کنيم
مورد خطاب تحقير آميز کورش                        

 خود کورش            ،مدرسی قرار گيرد           
ايشان در آن مقطع و تا          .  مدرسی است 

چندماهی پيش از تشکيل حزب                           
کمونيست ايران عضو رهبری سازمان       
رزم انقالبی بود که جزو جناح راست            
 . پوپوليسم و ناسيوناليسم چپ ايران بود

 

 از جانب سازمان    ١٣۶١ايشان در سال    
متبوع اش ماموريت يافت تا به                            
کردستان سفر کند و کومه له را از                     
دست سازمان اتحاد مبارزان کمونيست       

. و جنبش مارکسيسم انقالبی نجات دهد         
نقد بسيار ارتجاعی ايشان به برنامه                 
مشترک ا م ک و کومه له و مواضع                  
مارکسيسم انقالبی به منصور حکمت            

اما از آن رو بی پاسخ ماند که               .  رسيد
ايشان خيلی سريع از مواضع                     -١

ارتجاعی وقت خود عقب نشست و به             
 -٢جنبش مارکسيسم انقالبی پيوست؛            

 چپ تر و مطرح تر          ،نقدهای جدی تر   
از آن پيش از اين بطور مفصل پاسخ               
گرفته بود و عمال پاسخ به اين نقد عتيق         

 .را از موضوعيت می انداخت

١١٩شماره   

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/mk0720
09/petition.html 

 آدرس جديد وب سايت حزب
 

www.wupiran.org 
 

 آ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

 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 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سالم و خسته         :  کامران پايدار    
نباشيد و تشکر از اينکه دعوت              

. من را برای گفتگو پذيرفتيد                   
منطقه کارگری بومهن يکی از             

چرا؟ .  مراکز مهم کارگريست         
بومهن کجاست و چه ويژگيهائی          

 دارد؟

 

بومهن :  کارگر بهسوز خودرو         
 20منطقه ای است که در                          

کيلومتری شرق تهران واقع شده          
شايد برای بسياری نامی           .  است

ناآشنا و غريب باشد اما برای ما            
کارگران جهنم کار و مرگ،                   
گرسنگی و فقر و محروميت و              

اينجا برای خيل     .  جدال زندگيست  
دهها هزار نفر کارگر مهاجر                 
شهرستانی نامی آشنا، محل کار و       
استثمار و بهره کشی و جای                    

کارگران مهاجری   .  زندگی است  
که از صبح تا شب در البالی                  
چرخ دنده های کارخانه ها، در             

 با تحمل        ،ميان دود و آلودگی           
گرسنگی و انواع محروميت                  

اما افسوس    .  ارزش می آفرينند       
. خودشان از همه چيز بی بهره اند      

بسياری از کارگران در ساعات           
پايانی شب گرسنه و خسته شب را    
در آلونکها و اتاقکها و دکانهای             

. اجاره ای به صبح ميرسانند                  
بومهن البته فقط برای اين دسته از   

 برای      ،کارگران اينطور است          
سرمايه داران نوکيسه و                             
ميلياردری که تشنه سود و ثروت        

.  بهشت حفاظت شده ای است       ،اند
بهشتی که همه قوانين و اصولش          
بر اساس بردگی و بيحقوقی مطلق      
کارگران و احترام به سرمايه و             
همه اصول ضد انسانيش بنا شده          

بومهن منطقه صنعتی و           .  است
کارگری گسترده ای است که از           
شهرکهای صنعتی و بخشهايی              
مانند شهرک صنعتی کمرد، سياه        

تشکيل ...  سنگ و خرم دشت و          
 . يافته است

 

گفتی کارگران     :  کامران پايدار    
مهاجر شب را در ميان آلونکها،           

اينها .  دکانها و اتاقکها ميگذرانند       

نشستن و خوابيدن در اين                        
پارکينگها بعلت شيب زياد سخت      
است و از امکانات حمام و                      
دستشوئی مناسب و بهداشتی هم         

 . خبری نيست

 

از محل کارت       :  کامران پايدار   
بگو، کارخانه بهسوز خودرو،           
چند نفر کارگر دارد؟ ساعت کار       

 و توليدش چيست؟

 

 مالک     :کارگر بهسوز خودرو        
کارخانه بهسوز خودرو سرمايه        
داری بنام نوری است که به                   

حدود .  خاندان نوری مشهورند       
 نفر کارگر که عده ای از             150

آنها قراردادی با قراردادهای               
 264سفيد امضا و دستمزدهای          

قرارداد .  هزار تومانی هستند         
سفيد و يک طرفه يعنی روز اول       

 نوری برگه سفيدی جلو     ،استخدام
ما گذاشته و ما هم بناچار امضا           

نه .  هيچی معلوم نيست   .  کرده ايم 
ساعت کار، نه بيمه، نه مقدار              

فقط اسمش     .  دستمزد و غيره        
تازه همين قرارداد   .  قرارداد است 

را هم با عده ای از کارگران                  
نبسته و ماهيانه با هزار منت و            
غرولند و ابراز نارضايتی مبلغی     
کمتر به اين کارگران می                        

البته چندان هم بی                 .  پردازد
اگر قرار باشد      !!  وجدان نيست  

يک وقتی ماموری از اداره بيمه        
و يا کار بيايد فورا چند روز قبل          
با چند نفر از کارگران قرارداد           
فرمايشی ميبندد و عده ای از                 
کارگران را هم تا اوضاع قرمز         
است به مرخصی بدون حقوق و        

اگر مامور     .  اجباری ميفرستد    
اداره کار و بيمه هم شک کند                

. يواشکی با پول دهانش را ميبندد     
 3کارخانه بهسوز خودرو از               

 تا از   2.  کارگاه تشکيل شده است   
سوله های اصلی در همين منطقه      
بومهن و کمرد هستند و کارگاه            
سوم که تقريبا نقش توزيع کننده          
هم دارد در سه راه افسريه واقع          

ساعت کار اسمی و                 .  است
 4 تا        30/7ظاهری در اينجا           

اما اضافه کاری       .  عصر است   
 شب و    7 عصر تا     4اجباری از    

بسياری مواقع تا اواخر شب                 
خط توليد اين مرکز      .  ادامه دارد 

توليد انواع قطعات و لوازم يدکی      
 . خودرو پرايد است

 

 با يکی از کارگران ى کامران پايدار گفتگو
 منطقه کارگری بومهن -کارخانه بهسوز خودرو 

چه نوع مکانهايی هستند؟ امکانا ت        
و شرايطشان برای زندگی کارگران     

 و خانواده هايشان چگونه است؟

 

امکانات :  کارگر بهسوز خودرو         
ببين .  هيچ و هيچ و باز هم هيچ                 

هزاران نفر کارگر از شهرستانها            
برای فرار از بيکاری و گرسنگی           

به اينجا آمده   .  به اينجا پناه آورده اند     
اند برای لقمه نانی تا فقط زنده                     
بمانند و به ناچار به هر شرايط                   
سختی و زندگی در هر تنگنائی تن          

کارگر واقعا در اينجا چاره       .  ميدهند
يا به کار و اين شرايط      .  ای هم ندارد 

دشوار و تحقيرآميز زندگی تن                   
 يا بيکاری و گرسنگی و               ،ميدهی

. آوارگی در خيابانها منتظر توست        
حضرات سرمايه دار و صاحبان             
کارخانه ها هم فقط به سود خود می         

آنها فقط کارگر مطيع و             .  انديشند
امر برداری را می خواهند که از             
صبح تا شب در محيط کارخانه                  

چه .  برايشان کار و توليد کند                  
اهميتی دارد که کارگر گرسنه است       
و خانواده اش شب را در کجا و                   
چگونه ميگذراند؟ به همين دليل عده      
ای سودجو برای اسکان کارگران و      
خانواده هايشان دست به ساخت و            
سازهای عجيب و غريب و                           
ناهنجاری بنام دکان و اتاقکهايی               
زده اند که اين مکانها را به                            

مساحت هر  .  کارگران اجاره ميدهند  
 5 تا    3يک از اين دکانها و اتاقکها          

در گوشه ای از همين           .  متر است  
آلونکها حمام و دستشويی هم ساخته       

در گوشه ديگری آشپزی می           .  اند
کنند و گوشه ديگر محل خواب و              

در هر يک از اين      .  استرا حت است  
اتاقکها يک خانواده کارگری و يا             

 کارگر مجرد    5 تا    2بطور متوسط    
اجاره بهای هر يک     .  زندگی ميکنند 
 ميليون تومان پيش      3از اين دکانها      
 هزار تومان   50 تا   30و مبلغی بين    

 . کرايه ماهيانه است

 

برخی از کارگران که توان اجاره            
 ،کردن دکان و اتاقک را ندارند                 

پارکينگهائی را با نيم متر شيب تند          
. برای زندگی اجاره کرده اند                      

١١٩شماره   
قسمتهای اصلی     :  کامران پايدار    

کارخانه کجاها هستند و خطرات          
 و فشار کاريشان چگونه است؟

 

کارخانه از  : کارگر بهسوز خودرو 
 -1:   بخش اصلی تشکيل ميشو د      4

-3جوشکاری     -2برش و پرس        
کار .  انبار و بسته بندی     -4آبکاری  

در هر کدام از اين قسمتها فشار و          
سنگينی و خطرات خودش را                  

کارگران برش و پرس               .  دارد
هميشه با بريدگيهای دست و پا و            
تاندونها روبرو هستند و بدتر از            
اين همين چندی پيش ها يکی از              
کارگران به نام عباس قلی زاده که        
جوشکار با سابقه و ماهری هم                
هست انگشت شصت دستش در             

! زير دستگاه پرس قطع شد                      
کارگران قسمت جوشکاری                     
بخاطر استنشاق انواع گازهای              
آلوده ناشی از جوش و برق به                 
بيماريهای تنفسی و چشمی مبتال           

قسمت آبکاری هم به                .  هستند
تعدادی از کارگران انبار    .  همچنين

بعلت جابجائی بارها و بسته های          
سنگين به درد هميشگی کمر و               

البته در قست      .  مفاصل گرفتارند  
انبار تعدادی زن کارگر را هم                 
بعنوان بسته بند به کار گرفته اند            
که اينها هم ساعت کارشان                        
طوالنی تر است و هم                                    

 ! دستمزدهايشان کمتر

 

در محيط کارخانه دوربينهای مدار     
بسته کار گذاشته اند که کار                       
کارگران و سرعتشان را در حين         

حتی .  کار  کنترل می کنند                     
دستشوئی رفتن کارگران توسط            
شخص نوری و بخصوص کنترل       
توليد مزدورش به نام ياوری                   

به کارگری  .  بشدت کنترل می شود   
که بيش از چند بار دستشوئى رفته        
باشد تذکر داده ميشود و در                        

در .  صورت تکرار مواخذه ميشود   
بعضی قسمتها هم کار را بصورت      
کنتراتی و قطعه ای از کارگر                  
تحويل می گيرند که اين فشار                  
سرعت و شدت کار باعث خستگی    
زياد و حوادث و سوانح ناگواری          

 . برای کارگر هم ميشود

  

وضعيت امکانات  :  کامران پا يدار   
رفاهی و بهداشتی، سرويس اياب         

و ذهاب و ناهار    
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کارگران چگونه است؟ 

 

امکانات :  کارگر بهسوز خودرو      
 ،رفاهی و بهداشتی در حد صفر           

از سرويس اياب و ذهاب هم                    
خبری نيست و هر روزه هر                    
کارگری مقداری از غذای شب             
مانده اش را با خود بعنوان ناهار          

 . می آورد

 

اين روزها        :  کامران پايدار       
آخوندهای ريز و درشت حکومت       
اسالمی به جان هم افتاده اند و بد           

. جوری همديگر را گاز ميگيرند        
البته دليلش بپاخاستن مردم عليه           

مردم اين   .  کل اين حکومت است      
 سال جنايت و قتل و        30حکومت  

نظرت در   .  دزدی را نميخواهند     
 باره اين اوضاع چيست؟

 

من فکر   :  کارگر بهسوز خودرو     
ميکنم همه آخوندها دزد و                          

همه .  همه اينها قاتلند    .  جنايتکارند
اينها اين حکومت جمهوری                    

 ساله را برای ما                30اسالمی    
رفسنجانی، .  درست کرده اند           

موسوی، کروبی، خاتمی و                      
آخرينشان احمدی نژاد و خامنه             

. ای را هم ديده ايم چکار کرده اند         
جز اينکه اوضاع زندگی                           
بخصوص ما کارگران بد و بدتر          

 همه   ،ميشود؟ سبز و سياه نداره          
از يک آخور      .  شان يکی هستند     

ميخورند و منفعتشان هم مشترک        
. ولی مردم راست می گويند    .  است

همه ما خسته شديم و به جان                     
اين جمهوری اسالمی با کل     .  آمديم

 

 عليه حضور احمدى نژاد تير خالص زن
 !رئيس دولت شکنجه و تجاوز در نيويورک اعتراض کنيد

 

احمدى نژاد براى شرکت در اجالس سازمان ملل عازم نيويورک                         
" نماينده مردم "از سازمانى که امثال احمدى نژادها را بعنوان                .  است

 انتظارى   ،ميپذيرد و به آنها تريبون ميدهد تا از دنيا طلبکار شوند                         
از دولتهائى که با غرولند بدتر از احمدى نژادها را تر و خشک              .  نيست

کردند و ماموريت شان امضاى  چند قرارداد براى کمپانيهاى سرمايه                
ما نه مشاور سياسى ميزبانان مرتجع               .  دارى است انتظارى نيست        

 . سازمان ملل هستيم و نه ميهمانان مرتجع ترى مانند احمدى نژاد

 

اما يک حقيقت ساده وجود دارد که جهان نميتواند رويش را از آن                           
احمدى نژاد رئيس جمهور دولتى آدمکش و ضد آزادى                      :  برگرداند

او کسى است که فقط در چند ماه اخير فرمان تير و تجاوز و قتل                 .  است
او رئيس مافياى   .  زير شکنجه تعداد زيادى را صادر و اجرا کرده است          

او کسى است که      .  متجاوزين و شکنجه گران و قاتلين حرفه اى است              
 ساله را تکه پاره کرد تا حکومت اسالمى بتواند                    ٢۵ تا     ١٧جوانان   

سازمان ملل و دولتهاى مشابه شايد تسليم                    .  براى دنيا قلدرى کند         
هر دولتى که     .  حکومت احمدى نژادها بشوند اما مردم ايران نشدند                

 هر  ،صريح و بدون ابهام جنايات جمهورى اسالمى را محکوم نميکند              
دولتى جمهورى اسالمى را برسميت ميشناسد و عناصر و سران آنرا                 

 تلويحا کنار جمهورى اسالمى و بر عليه               ،در مجامع جهانى ميپذيرد      
 . مبارزه مردم ايران براى نفى اين ارتجاع قرون وسطائى است

 

براى سفر احمدى نژاد همين        .  روى سخن ما با مردم آزاده دنيا است             
مردم بايد بلند شوند و نيويورک و جهان را به صحنه اعتراض تبديل                    

دولت :  خواستهاى اردوى آزادى و برابرى ساده و روشن است               .  کنند
از يک جناح   !  جمهورى اسالمى را از تمام نهادهاى جهانى بيرون کنيد         

احمدى نژاد و سران         !  حکومت براى بقاى اين نظام حمايت نکنيد                
آنها را طبق قوانين      .  حکومت مسببين جنايت عليه مردم بيدفاع هستند           

روابط سياسى و ديپلماتيک     !  موجود بين المللى دستگير و محاکمه کنيد        
! سفارتخانه هاى رژيم را ببنديد         !  با جمهورى اسالمى را قطع کنيد            

 !  حسابهاى بانکى عناصر جمهورى اسالمى را مسدود کنيد

 

 !ايرانيان آزاديخواه خارج کشور

زمين را زيرپاى احمدى نژاد و کل جمهورى اسالمى در نيويورک داغ            
همه جا عليه جمهورى اسالمى به اين مناسبت تظاهرات و                          !  کنيد

سياست مماشات با جمهورى اسالمى را از هر سو          !  اعتراض برپا کنيد  
خواهان آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى           !  افشا و عقب برانيد    

صداى مردم آزاديخواه ايران و مبارزه براى آزادى و برابرى و            !  شويد
 ! رفاه شويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ٣٠ – ٢٠٠٩ سپتامبر ٢١

 

 با يکی از کارگران ى کامران پايدار گفتگو
 ...کارخانه بهسوز خودرو 

سيستمش و با کل آخوندهای                       
رنگارنگش بايد گورشان را گم               

 .  کنند

 

از همکارتان عباس   :  کامران پايدار 
قلی زاده بگو با دست صدمه ديده            

 اش چکار ميکند؟

 

بيش از   :  کار گر بهسوز خودرو        
يکماه است که انگشت عباس در             

. زير دستگاه پرس قطع شده است          
اين حادثه البته بار اول نيست و                

همه ما   .  بار آخر هم نخواهد بود          
تاکنون .  برايش متاسف و متاثريم       

بخشی از  .  خسارتی به او نداده اند      
هزينه های درمانش را هم خودش         

نوری جنايتکار هم     .  پرداخته است  
از ديدن امثال عباس در کارخانه            

او کارگران   .  چندان راضی نيست    
فعال با  .  سالم و کاری تری ميخواهد 

همين دست بيمار مشغول کار                   
نوری هم بخاطر ترس از            .  است

شکايت و افزايش نارضايتی                     
کارگران دست به اقدامی برای                

اما موزيانه   .  اخراجش نزده است     
ميخواهد شر اين کارگر صدمه                

 .ديده را از سر خود کم کند

 

با تشکر از               :کامران پايدار      
از طرف خودم و حزب      .  همراهيت

اتحاد کمونيسم کارگری ضمن                 
صميمانه ترين ابراز همدردی با            
عباس قلی زاده و کارگران قربانى        

 برای تالش و        ،ناامنى محيط کار     
مبارزه طبقه کارگر در هرجا                   
آرزوی موفقيت روز افزون                      

 .*دارم

١١٩شماره   

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! شويد
جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! توده کارگران است

!تقويت و گسترش دهيد  



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آخرين اخباری که از مراکز صنعت نفت به           
دست ما رسيده است منعکس کننده ترس و              
وحشت جمهورى اسالمى از تحرک در اين          

در حالى که بيشتر          .  صنايع حساس است      
کارگران ايران ماهها دستمزد از سرمايه                

 در صنايع    ،داران و دولت شان طلب دارند         
نفت تالش ميکنند با سياست اخراج و پاداش          

کارفرمايان و دولت   .  کارگران را ساکت کنند   
نگران تحرک کارگرى در مراکز نفتى و                

 .  صنايع کليدى هستند

 

از .  اقدامات متعددى صورت گرفته است            
جمله تعدادی از کارگران مراکز مختلف                 
صنعت نفت را از آنجا که خيلی ها قرارداد             
رسمی ندارند اخراج کرده و بطور مستمر             
سياست تسويه کارگران معترض را دنبال              

همينطور به کارگران از نظر                   .  ميکنند
وعده پرداخت پاداش داده       "  مطيع"کارفرما  

 550 تا   300قرار است به هر کارگر از   .  اند
اين پاداش براى     .  هزار تومان پاداش بدهند      

کارگران متخصص و پيمانکار از يک                     
البته اين   .  ميليون تا يک و نيم ميليون است           

پاداش ها فعال وعده سرخرمن است و  قرار           
به کارگران و     .  نيست يکباره پرداخت شود      

پيمانکاران گفته اند حقوق تان را بطور                     
ماهيانه اضافه ميکنيم و پاداش ها قرار است          

 .  در سيستم حقوقى پرداخت شود

 

خبر ميرسد که فضاى مراکز نفتى ملتهب                
در کنار اين فضاى ملتهب نگرانيها هم       .  است

يک نگرانى بخش زيادی از            .  وجود دارد  
کارگران .  است"  موج سواری   "کارگران    

نام "  موج سبز  "نگرانند که آنچه خود را              
نهاده است از اعتراضات آنها سو استفاده                

بويژه بين کارگران پيشرو اين بحث             .  کنند
مطرح است که اين دعوا بر سر حياط رژيم           

ما بايد مواظب باشيم که قربانی اين              .  است
 . دعوا نشويم

 

 اعتصاب در پااليشگاه اصفهان

همينطور در ماه گذشته در پااليشگاه                          
اصفهان کارگران برای دريافت حقوق و                 
مزايای خود دست از کار کشيدند و در مقابل         

اين اعتصاب تنها يک     .  مديريت تجمع کردند  
مديريت پااليشگاه بسيار    .  ساعت طول کشيد   

سريع به خواست کارگران پاسخ داد و از                 
 . *تسرى و تداوم اعتصاب جلوگيرى کرد

در صنعت نفت 
 چه خبر است؟

 )الهيجان(کارخانه جلوبندی خودرو ايران 
 ! دستمزدهای پرداخت نشده و اخراج کارگران

 

 ، نفر از کارگران کارخانه جلوبندی خودرو ايران واقع در الهيجان           250 بيش از    ،بنا به خبر دريافتى   
 تاکنون موفق به دريافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری                 ،با وجود اعتراض و پی گيريهای مکرر          

اين روزها با پايان شهريور ماه قرارداد تعدادی از کارگران به                .  مربوط به مرداد ماه خود نشده اند         
پور نصيری مالک     .   نفر از کارگران در ليست اخراجی ها هستند                2پايان رسيده و تا اين لحظه             

 بارها در جواب کارگران معترضی که خواهان دريافت                   ،کارخانه و کالن سرمايه دار ميلياردر           
االن ما در شرايط بحرانی و ورشکستگی            :  دستمزدهای ناچيز خود بوده اند با گستاخی گفته است               

 کارگران هم بايد بيشتر کار کنند و توقعات خود را هم              ، بايد توليد را به انبوه بيشتری برسانيم        ،هستيم
 . پائين بياورند

 

 دستمزدهای کارگران هميشه يکماه        ،بنا به دستور پور نصيری و به بهانه بحران و کسادی بازار                     
همين امر کارگران و خانواده هايشان را برای            .  عقبتر و آنهم با تاخير و کارشکنی پرداخت ميشود             

. پرداخت اجاره خانه و تامين ابتدايی ترين نيازهای روزانه شان با مشکل جدی روبرو ساخته است                      
مائی که  .  به ما که ميرسند بايد بيشتر کار کنيم و توقعی هم نباشد              :  يکی از کارگران معترض ميگفت     

اما همين پور نصيری با درآمدهای ميلياردی و          ...  حتی در روستاهای اطراف الهيجان مستاجريم و          
 ! زندگی آنچنانی اش در کنار استخر الهيجان توقعش چقدر و چگونه است

 

 کارگر قراردادی سفيد امضا و          250کارخانه جلوبندی خودرو ايران واقع در الهيجان با بيش از                    
 سازنده انواع قطعات جلوبندی       ، هزار تومانی   264 ماهه و پايه دستمزد         2 با قراردادهای      ،يکطرفه

ساعت کار کارگران   .  خودر و سيبک است که عمدتا سفارشات سايپا و ايران خودرو را انجام ميدهد                
 و اضافه کار اجباری در ازای پرداخت حداقل ترين دستمزد تا شب ادامه                      30/2 صبح تا     30/7از  
الزم به ياد آوريست پور نصيری توانسته است با پرداخت رشوه و ايجاد روابطی با باندهای                        .  دارد

 مخصوصا با آخوند قربانی امام جمعه رشت و در ادارات                  ،حکومت اوباش اسالمی سرمايه داران       
 نفوذ زيادی بدست آورد که از اين نفوذ و روابط برای خفه نمودن صدای                     ،کار و بيمه و دادگستری     

 .کارگران معترض و اخراجی و مصدوم در محل کار استفاده می کند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  
 ١٣٨٨ شهريور ٢٧ – ٢٠٠٩ سپتامبر ١٨

١١٩شماره   

 کارخانه شاهو سابق
 

مالک جديد آن فردى بنام احمد      .  کارخانه شاهو به کارخانه ايستک خورشيد زريبار تغيير نام داده است         
همان کارخانه قديمى را کوبيدند و چند سالن جديد و بزرگ و مجهز       . نجار از پولدارهاى مريوان است 

 ميليارد تومان راه افتاده که       ٢۶کارخانه با هزينه اى معادل       .  ساختند که نوشيدنى ايستک توليد ميکند      
 نفرى  ٣٠٠حدودا  .   ميلياردش وام دولتى بوده و بقيه اش هم از جيب همين جناب احمد نجار است                  ١٢

کارخانه از ماه گذشته رسما       .  البته آمار دقيق نيست     .  با راه انداختن مجدد اين کارخانه سرکار رفتند           
قرار است  .  ميگويند بزرگترين کارخانه ايستک سازى در خاورميانه هست        .  شروع به کار کرده است    

حدود دو هفته پيش اعالم کردند که کارخانه آتش گرفته و قسمت زيادى               .  کارخانه گسترش هم پيدا کند    
به هر حال شايعه حول اين آتش سوزى هم              .  دود آتش از داخل شهر ديده ميشد         .  از آن سوخته است    

چون زمانى آتش سوزى صورت       .  زياد بود چون مردم اعتماد ندارند و هر اتفاقى اينطورى ميشود                 
حاال بعد از اين حادثه      .  گرفته که کسى سرکار نبوده و همين شک را به خود کارفرما و دولت ميبرد                   

 . *کارخانه با تعداد کمترى کار ميکند

 زنده باد شوراهاى کارگرى
!شوراها سازمان اعمال اراده مستقيم توده کارگران است  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 فضاى امنيتى شديد

خيابانهاى .  بدنبال اين ترورها اوضاع بلبشوئى شده است                   
 بازديد   ، بخصوص حاشيه شهرها        ،ورودى شهر و شهرکها        

هر کسى و هر ماشينى که       .  سپاه و نيروى انتظامى برپا کردند      
. اوضاع را هم آماده باشى کردند        .  رد ميشود بايد بازديد شود      

هر کسى که بسيج هر محله اى       .  معموال در محالت بسيج دارند  
 فراخوانده شده و شبها اسلحه دستش ميدهند و بايد در                  ،هست

. نگهبانى و کنترل عابرين و ماشينها حضور فعال  داشته باشد            
 نصف شان   ،طى روز هر چند نفرى که از کنارت رد ميشوند           

همينطور جديدا يک نوع          .    لباس شخصى و امنيتى است            
نيروى يگان ويژه آوردند که فقط از عصرها به بعد سر                            

. ميدانهاى اصلى شهر مستقر ميشوند که لباس شخصى دارند              
اما خبر اين ترورها در       .  اينها همه براى ترساندن مردم است        

 بعضا خوشحال اند و بعضا      ،ميان مردم دهان به دهان ميچرخد     
تا کنون اين اقدامات که هنوز       .  شايعات هم وجود دارد    .  نگران

 ، دولتيها هستند يا ديگران      ،معلوم نيست کار چه گروهى است       
 .دودش به چشم مردم رفته است

 

 !راجع به سلفى ها بيشتر حرف بزنيد

 که خود را پيروان صادق و بى          ،اين جماعت موسوم به سلفى     
 ابعاد فعاليت شان را گسترش        ،کم و زياد سالله پيغمبر ميدانند       

واضح است که اين نيرو از نظر اجتماعى نه جدى است           .  دادند
و نه ذينفوذ و مردم کردستان و بويژه سنندج در دوره هاى قبل             

اما همين جريان بشدت خطرناک      .  دست رد به سينه شان زدند      
از اقدامات تروريستى تا هزينه پولهاى هنگفت براى                .  است

فعاليت و جذب نيرو و سازمان پيچيده شبه القاعده اى را                           
کار اينها اينست که افراد را بدام بياندازند و                 .  درست کردند  

طى سيستم مغزشوئى و تهديد و تطميع افراد را کنار خودشان              
با کسى که بدام اينها افتاد نميشود راحت صحبت                 .  نگهدارند

اگر .  از بى منطقى تا گروکشى و ترس قابل مشاهده است         .  کرد
. بتوانند هر مخالفى را ميکشند و  وحشيانه اى هم ميکشند                       

نهى از منکر       "اخيرا مشاهده ميشود که نقش خودگمارده                   
در دسته هاى چند نفره در خيابانها           .  را هم ايفا ميکنند     "  بسيج

ميگردند و اگر مشاهده کنند که مثال جوانى با دخترى حرف                  
 با خشونت او را داخل کوچه اى ميکشند و           ،زده يا متلکى گفته   

اينها از بسيجيها و کميته چى ها             .  بشدت کتک کارى ميکنند      
قبلتر در روستاها بيشتر فعال بودند و در شهرها               .  فاالنژترند

در برخى مساجد و محافل جمع ميشدند اما بتدريج به ابعاد                       
اينها در يک کالم جريان القاعده و کپى           .  فعاليت شان افزودند   

آنها در کردستان ايران هستند که با اسامى مختلفى ظاهر                         
. مشابه شان در عراق و جاهاى ديگر وجود دارد                   .  ميشوند

نفرت و خشک مغزى و تعصب و نفهمى و عقب ماندگى و                     
يک جريان فرقه اى و       .  مطيع بودن ويژگى اين جماعت است       

بايد .  ضد جامعه ميتواند بسيار خطرناک باشد و اينها هستند                
بيشتر در مورد آنها حرف زد و مهمتر بايد با بسيج نيروى                      

به نظر ميرسد دولت آگاهانه        .  مردم آنها را سرجايشان نشاند       
بى .  دست شان را براى برخى اقدامات باز گذاشته است                        

توجهى تاکنونى نيروهاى اپوزيسيون به اين جماعت نادرست            
 . * است

 ،اخبارى از سنندج
 فرقه سلفى ها —فضاى امنيتى 

 کارخانه پارس ژنراتور 
 ! کاهش کارانه ها و اعتراض کارگران

 

 در روزهای اخير به دستور حميدی مدير عامل کارخانه                     ،بنا به خبر دريافتى      
 مبالغ پرداختی کارانه که تا بحال در اين مرکز صنعتی هر ماهه                 ،پارس ژنراتور 

 به نصف      ،به کارگران معموال همراه دستمزدهای ماهيانه شان پرداخت ميشد                    
 هزار تومان   120ميانگين کارانه دريافتی کارگران مبلغی حدود       .  کاهش يافته است  

 !  هزار تومان رسيده است60 و 50بود که هم اکنون به چيزی نزديک 

 

 را   آناناين اقدام حميدی در تهاجم به دستمزدهای ناچيز کارگران بشدت خشم                        
در روزهای گذشته کارگران سالن ماشين آالت سنگين و ديگر                .  برانگيخته است 

حميدی و    .  بخشهای کارخانه عليه کاهش کارانه ها دست به اعتراض زدند                           
برخی از دستگاههای سنگين        :  عواملش در جواب کارگران معترض گفته اند               

کارخانه از کار افتاده و بعلت تحريمها هم اکنون قادر به راه اندازی اين دستگاهها                
يکی از کارگران    !  نمی باشند و به همين دليل کارانه کارگران را کاهش داده اند                 

 ما کار ميکنيم و در مقابل                 ،اين چيزها به ما ربطی ندارد             :  معترض ميگفت  
 ! دستمزدهايمان را ميخواهيم

 

يک کالهبردارى آشکار کارفرمايان براى توجيه دزدى از جيب            "  تحريمها"بحث  
گيريم که تحريم اجازه نميدهد کارفرما                    .  کارگران و کاهش دستمزدهاست           

 چه ربطى به کاهش دستمزدها دارد؟ ساعات کار                     ،تکنولوژى جايگزين بخرد     
 کارگران   ،با همين تحريم و بحران اقتصادى            !  کارگران که کاهش نيافته است         

بسيارى از صنايع دو و سه شيفت با دستمزد زير خط فقر کار ميکنند و همواره                        
هدفشان .  اين توجيهات را خودشان هم باور نميکنند         .  چند ماه دستمزد طلب دارند      

 کارگر براى چرخاندن بخور و       ،ميبينند که بيکارى و فقر زياد است       :  روشن است 
 لذا نان خانواده کارگرى را گرو ميگيرند تا                     ،نمير خانواده نيازمند کار است          

 ، براى کسب سود بيشتر    ،سرمايه دار جماعت همه جاى دنيا   . سودشان را باال ببرند 
. راهى جز حمله به سطح معيشت و دستمزدها و دزدى از جيب طبقه کارگر ندارد               

پاسخ کارگران بايد اعتراض متحد براى نقد کردن کامل کارانه ها و پرداخت                           
در غير اينصورت سياست ضد کارگرى              .  سروقت و يکجاى دستمزدها باشد           

 . کارفرما در کاهش دستمزدها به نتيجه ميرسد

  

 ، کارگر قراردادی  1000کارخانه پارس ژنراتور واقع در فرديس کرج با بيش از            
 با قراردادهای يک     ،که از طريق شرکت انگل پيمانکاری پارس استخدام شده اند             

 شيفت فشرده و     3 در   ، هزار تومانی  297طرفه و سفيد امضا با پايه دستمزدهای          
سنگين کاری در زمينه توليد انواع ژنراتورهای توليد برق و دستگاههای جانبی                   

 . فعال ميباشد

   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ٣١ – ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٢

١١٩شماره   

 !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 



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 که    ،ترورهاى اخير در سنندج           
طى دو هفته گذشته پنج مقام رژيم        

 هرچند  ،اسالمى را هدف قرار داد    
در حاشيه سياست جارى طرح شد    

 فاکتور جديد   ،و جاى مهمى نيافت    
و خطرناکى در متن وضعيت                 
پيچيده و ملتهب سياسى ايران                 

مستقل از اينکه سرنخ اين         .  است
ترورها در دست جمهورى                      
اسالمى است و يا فرقه هاى                     

 ،اسالمى و قومى عامل آن هستند        
سوال اينست که اين ترورها به              

 ،کدام اهداف سياسى خدمت ميکند     
چه پيامدهائى بر سير مبارزه                  
آزاديخواهانه و انقالبى مردم عليه      

 و جنبش    ،جمهورى اسالمى دارد   
کمونيستى کارگرى چه سياستى           

 در قبال آن دارد؟ 

 

 در دوران                 ،زمانى دورتر        
جنبشهاى چريکى و ناسيوناليستى      

 ترور در متن    ،و ضد امپرياليستى  
مبارزه عليه دشمن جاى اساسى            
در سياست براى اين جنبشها                   

 -اساسا جنبشهاى چريکى     .  داشت
چه اسالمى و چه خلقى و                            

از ترور بعنوان        -ناسيوناليستى   
خط مشى سياسى براى جنگ با            
دولت و دشمن اصلى مورد نظر           

در نتيجه ما با        .  استفاده ميکردند  
و "  ترور سفيد   "مقوالتى مانند        

از .    روبرو بوديم "  ترور انقالبى "
 اولى چون از جانب            ،نظر اينها  

بورژوازى است مشروعيت                  
نداشت و دومى چون در خدمت            
اهداف خلقى و ملى و اسالمى و            

. است مشروعيت داشت  "  انقالبى"
ميتوان ليست طوالنى اى از                    
ارتش ها و جنبشها و گروه هاى            

 ، اروپا ،مختلف در آمريکاى التين   
آسيا و خاورميانه با تفاوتهاى                  
بسيار برشمرد که کمابيش همين          
نگرش و روش را در مبارزه                  

به قول منصور          .  شان داشتند    
زمانى بود که چپ                "،حکمت

 »ضد اميرياليست       «سنتى و                
خشونتهاى کور و تروريسم عنان       
گسيخته جريانات جهان سومى و         

تروريسم در مقياس جهانى بحدى     
ميداندار شد که اينبار انواع                    
تروريستهاى پاگونى و دولتى و         

 به نام    ،عمامه بسر و غير دولتى     
جهاد "و    "  مبارزه عليه ترور      "

 وارد يک مسابقه            ،"عليه کفر   
تروريستى شدند و دنيا را قربانى      

. ترور و کشتار و ناامنى کردند          
اشاره به ابعاد تروريسم و نقشى         
که در دنياى امروز ميتواند در            

 مهم   ،هر تحول سياسى ايفا کند         
تا به اين بحث مربوط               .  است
 تروريسم ميتواند بعنوان          ،است

مانعى در سير مبارزه مردم                  
ايران و منطقه براى سرنگونى          
جمهورى اسالمى و شکست                 

 . اسالم سياسى عمل کند

 

کمونيسم کارگرى قاطعانه عليه         
تروريسم کور و تروريسم                      
بعنوان يک خط مشى سياسى               

تروريسم همواره از زاويه    .  است
منافع و اهداف انسانى و                           
اجتماعى کمونيسم و طبقه کارگر      

از نظر      .  مطرود بوده است          
 هيچ ارتباط واقعى و               ،سياسى

مشروعى ميان مشقاتى که مردم        
محروم ايران کشيدند با سياست          
تروريستى سازمانها و فرقه                 
هائى که ادعاى مبارزه با رژيم           
اسالمى را دارند و يا خود را به           

 اعم   ،مردم ايران منتسب ميکنند      
از اسالمى و غير اسالمى،                    

تروريسم .  وجود نداشته و ندارد      
در مبارزه آزاديخواهانه کارگرى    

سياست کمونيسم     .  جايى ندارد    
کارگرى از ميدان بدر کردن                
تروريسم و قرار گرفتن در راس       
مبارزه اجتماعى براى پايان                 
دادن به مصائبى است که                        
تروريستها و بورژوازى به طبقه     

. کارگر و مردم تحميل کرده اند         
جنگ مردم با جمهورى اسالمى       
تازه در ابعاد وسيع و توده اى               

پيروزى اين   .  شروع شده است     
جنگ در گرو شرکت کارگران         
و توده مردم آزاديخواه در                      
سراسر ايران و مبارزه انقالبى          

 کمونيسم کارگرى و تروريسم
 در حاشيه ترورهاى اخير سنندج

 

 سياوش دانشور

ضد غربى را اگر نه بديده تحسين،         
. الاقل به ديده اغماض مينگريست         

ظلمى که به ملت هاى محروم و                
خلقهاى تحت ستم روا داشته ميشد           
به زعم اينان اين تروريسم را                     
بعنوان عکس العملى مشروع                    

تروريسم گروههاى   .  توجيه ميکرد  
فلسطينى، جريانات مسلمان و يا              
ارتش جمهوريخواه ايرلند، که                  
قربانيانشان را بطور روز افزونى         
مردم بيدفاع و بى خبر غير نظامى         
تشکيل ميدادند، نمونه هاى برجسته      

 در دوره هاى    »مجاز«اين تروريسم   
قبل بودند، تروريسمى که ظاهرا به       
ظلمهاى گذشته و حال پاسخ ميداد،         
تروريسمى که ظاهرا در عکس               
العمل به خشونت و سياستهاى ضد         
انسانى دولتها و قدرتهاى سرکوبگر     

جالب اينجاست که    .  پديدار شده بود   
دولت اسرائيل نيز در طول سالها            
دقيقا با عين همين استدالل، يعنى با        
استناد به جنايات و نسل کشى هاى          
غير قابل توصيف فاشيسم هيتلرى         
و جريانات ضد يهود در کشورهاى       
مختلف عليه مردم يهود، سرکوب          
خشن مردم محروم فلسطين و                    
کشتار هرروزه جوانان فلسطينى را     

 ."توجيه کرده است 

 

با بن بست و شکست جنبش                          
ناراضيان طبقه متوسط شهرى و            

 با تبديل کارگر و                      ،دانشگاهى
اعتراض کارگرى به مبارزه واقعى     

 و با شکست            ،در همه کشورها       
ناسيوناليسم ميليتانت و ناسيوناليسم       
خلقى و سوسياليسمهاى غير                       

 اين    ،کارگرى در مقياس جهانى           
يا .  جنبشها بسرعت پايان يافتند            

مضمحل شدند و يا با سيستم و                    
دولتهاى مربوطه به طرقى به                    

اما بخشهائى که       .  سازش رسيدند   
 همراه با عروج جريان           ،بجا ماند  

اسالمى که تروريسم يک رکن                  
 وارد سيرى از    ،اساسى هويتش بود  

ترورهاى کور عليه مردم بيدفاع             
بويژه جنبش اسالمى در              .  شدند

بسيارى جاها تروريسم را به                      
مسئله .  زندگى مردم تحميل کرد          

١١٩شماره   
و آگاهانه براى درهم کوبيدن                   
بنيادهاى ارتجاع اسالمى و نظام           

خط مشى     .  سرمايه دارى است        
تروريستى دقيقا عليه هدف                       
کمونيسم و طبقه کارگراست و بايد      
توسط پيشروان و فعالين سياسى به    
آگاهى عمومى مردم منزجر از              

نبايد .  رژيم اسالمى بدل شود              
اجازه داد جريانات متفرقه و                    
مرتجع سياسى دولتى و غير                     

 از مصائب مردم و نفرت          ،دولتى
شان از حکومت اسالمى با                        
سياست ترور براى خود سرمايه          

هدف ما پايان         .  سياسى بسازند    
دادن به نظامى است که آدمکشى           
و ترور و تحجر جزو اليتجزاى            

 .  آنست

  

 پيامدهاى فورى ترورهاى سنندج

پنج نفر از جانيان رژيم اسالمی             
ترور شدند که نفرت مردم از آنها         

نفرت مردم برحق   .  حد نمی شناسد  
است و خواست واقعى شان                       
سرنگونى همه اين جماعت مرتجع     

اى کاش دنيا خالى از اراذل       .  است
دنيای .  و اوباش و جنايتکاران بود     

چه .  بسيار قابل تحمل تری ميشد         
بسا بخشى از مردم نفرت شان را          

اما درک  .  با خوشحالى بروز دهند    
سياسى تر اين واقعه بايد فراتر                

همين مردم فورا با شرايط          .  رود
فوق العاده و حضور فوق برنامه          
اوباش بسيجى و اطالعاتى و لباس      

. شخصى و انتظامى روبرو شدند        
با ايستگاههاى متعدد و سيار ايست      

با فضاى  .  و بازرسى مواجه شدند     
ميليتاريستى و امنيتى و ناامن در           

جمهورى .  شهر روبرو شدند            
اسالمى هميشه کردستان را                      
ميليتاريزه کرده و بهانه کم نمى              
آورد اما از فرصت ها هم استفاده          

چه بسا وحشت اينها از             .  ميکند
عروج مبارزات توده اى در                     
کردستان باعث شده که پيشاپيش           
به استقبال مسئله بروند و ضمن             
تصفيه هاى درونى مقدمات                      
قربانى گرفتن از مردم را دست و         

اما اين ترورها اگر از            .  پا کنند  
جانب جريانات مهجور فرقه اى و       

 ،بى ريشه هم صورت گرفته باشد       
سياست ترور   .  نتايجش يکى است    

به اهداف جمهورى اسالمى کمک      
ميکند و نيروى محرکه و بهانه               
سرکوب مردم و نظامى تر کردن         

. جامعه ميشود      
٢٠صفحه وقتى چنين                  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 وقتى حساسيت     ،فضائى خلق شد    
 وقتى با هيچ     ،به آن وجود نداشت    

جريان جدى که ميتواند مسئوليت        
عملش را بگيرد و از آن دفاع کند         

 ما ظاهرا با                 ،روبرو نيستيم     
هائى مواجهيم که بطور         "  شبح"

سريال ترور ميکنند و کسى آنها           
هدف ترورها نيز       .  را نميشناسد   

امروز .  ميتواند متنوع باشد              
حکومتى ميزنند و فردا مخالفين           

ادامه اين ماجرا           .  سياسى را     
ميتواند فضائى از ترور و وحشت      
راه بياندازد که در ادامه با چاشنى       
تحريکات قومى و مذهبى و                     

هدف اين    .  عشيرتى تکميل شود      
ترورها در متن اوضاع کنونى              
ايران و در منطقه حساسى مانند           
کردستان ميتواند هدفى شوم براى       

. بجان هم انداختن مردم باشد                  
جامعه را از درون تسليم کنند و با        
سرکوب و قربانى گرفتن عقب              

 . شان برانند
 

اين سياست عليه مبارزه مردم               
براى سرنگونى جمهورى اسالمى    
است حتى اگر فقط سران رژيم را       

اين پرچمى نيست   .  هدف قرار دهد  
که طبقه کارگر و آزاديخواهان و         
زنان و جوانان در ايران را بسيج         

همه نميتوانند تروريست            .  کند
اين سياست قرار است اتفاقا   .  شوند

مردم را از پروسه سياسى بيرون        
جنبشهاى آزاديخواه و انقالبى    .  کند

را عقب براند و به ارتجاع                        
سياسى و فرهنگى و سرکوب                 

بويژه تاکنون    .  خشن ميدان دهد      
هيچ جريان شناخته شده اى در               
اپوزيسيون سياست ترور را تائيد        

گسترش "نکرده و يا آنرا بعنوان          
" مبارزه عليه رژيم اسالمى                   

به همين دليل    .  عنوان نکرده است   
اساس شايعات ميان مردم اينست         

و يا کار    "  کار خودشان است   "که  
القاعده هاى کردستان و امثال                
اينهاست که دستشان در يک کيسه      

 . است
 

 تاکيدى در باره مبارزه نظامى 

بحث و هشدار در مورد سياست           
 بحثى در باره  نفى              ،تروريستى

. مبارزه نظامى بطور کلى نيست        

برابری طلب کردستان عليه                 
هشيارى .  حکومت اسالمى است   

سياسى در اوضاع کنونى بشدت       
نبايد اجازه داد             .  مهم است      

جريانات مهجور و فرقه اى و              
 اعم از باندهاى              ،ضد جامعه    

حکومتى تا مشابهين شان در                
 سير مبارزه          ،بيرون حکومت    

آزاديخواهانه و دخالت گسترده          
. جامعه در سياست را قيچى کنند       

نبايد اجازه داد سياستهاى                        
ارتجاعى و قرون وسطائى تفرقه     

" اهل تشيع   -اهل تسنن "براساس  
بار ديگر از مردم بيدفاع                          

نبايد .  کردستان قربانى بگيرند       
اجازه داد جريانات بى ربط به             
جامعه از نفرت برحق مردم از           

 

 ...کمونيسم کارگرى و تروريسم 

. اينها دو پديده کامال متفاوت اند              
مبارزه براى سرنگونى جمهورى        
اسالمى به احتمال زياد اشکال                 
نظامى بخود ميگيرد چون اين                  
رژيم تا دندان مسلح با زبان خوش         

. کنار نميرود    از سر راه مردم           
مردم و جنبشهاى اجتماعى ناچارند      
براى نفى قدرت موجود با قدرت            

 به مراکز قدرت     ،ميليونى برخيزند 
 مقاومت ارتجاع             ،هجوم ببرند      

اسالمى را درهم شکنند و قدرت را     
به احتمال    .  از دستشان درآورند       

زياد مردم و جنبشهاى سياسى و              
 در مسير مبارزه براى               ،طبقاتى

سرنگونى جمهورى اسالمى تا               
 با ايستگاههاى   ،استقرار نظام بعدى  

مختلفى روبرو شوند و ناچار باشند      
براى حفظ قدرت خود و پيروزى           

اما کل مسائل و               .  جنگ کنند    
نيازهائى که روند مبارزه اجتماعى     

 از جمله     ،و طبقاتى الزامى ميکند      
 با تروريسم بعنوان     ،مبارزه نظامى 

خط مشى سياسى تفاوت بنيادى                
 ضرورتى در ادامه          ،اولى.  دارد

تالشى انقالبى با شرکت توده وسيع      
 ،دومى.  مردم براى آزاديشان است    

سياستى براى قيچى کردن مردم از       
پروسه سياست و تحميل شکست به      

ترور وقتى توانست به           .  آنهاست
جاى سياست و اعتراض سياسى و        

 معنى اش        ،جنگ طبقاتى بنشيند       
اينست که نيروهاى اجتماعى از             
ميدان بدر شدند و جريانات فرقه             
اى و تروريست و ضد جامعه از             

راه ما و      .  هر سو ميداندار شدند        
مردم اينست که با مبارزه توده اى          
و انقالبى اين رژيم را سرنگون               
کنيم و سران و کاربدستان جنايت           
عليه مردم را در دادگاههاى                       
منتخب و عادالنه و علنى به                        

راه حکومت       .  محاکمه بکشيم      
اسالمى و نيروهاى فرقه اى اينست      
که با تروريزه کردن فضاى جامعه       
نفس دخالت مردم در سياست را              

 .قيچى کنند
 

 مردم آزاديخواه                          ،کارگران
 !کردستان

هدف اين ترورها و پيامدهاى آن             
تماما در خدمت ارتجاع سياسى و          
بر ضد مبارزه مردم آزاديخواه و           

١١٩شماره   
حکومت اسالمى با روشهاى                   
ارتجاعى براى خود سرمايه                    

راه حل انقالبى و    .    سياسى بسازند 
خط مشى آزاديخواهانه کمونيستى      
کارگرى مبتنى بر نفى حاکميت             

ما .  ترور و توحش و اعدام است          
در جنگ نيروهاى ارتجاعى کنار       

. هيچکدامشان قرار نميگيريم                 
. دشمن دشمن ما دوست ما نيست          

در عين حال تاکيد داريم که اهداف       
و عواقب اين سياستها تماما عليه           
مردمى است که با قدرت عليه                 

 . جمهورى اسالمى بپا خاسته اند
 

 

هوشيار باشيم و نيروهاى ضد                
 . * جامعه را منزوى کنيم

 

 در باره ترورهاى اخير در سنندج
 

 پنج مقام حکومتى رژيم اسالمى در سنندج ترور            ،طى دو هفته گذشته    
در "  نماينده مردم استان آردستان      "مال محمد شيخ االسالم         .  شده اند  

 کاميابی    ، برهان عالی امام جمعه موقت سنندج                      ،مجلس خبرگان   
" قاضی" حسن داوطلب      ،"دادستان دادسرای انقالب استان کردستان       "

شورای " و سيد مهدی تخت فيروز رئيس          ،شعبه چهار دادياری سنندج    
با نام  تاکنون هيچ گروه       .  هدف اين ترورها قرار گرفتند     "  شهر سنندج 

برخی شايعات  .  ى مسئوليت اين عمليات را بعهده نگرفته است           و نشان 
رژيم اسالمی و برخی ديگر گروہ های قوم پرست يا اسالمی را عامل               

 .اين ترورها معرفی ميکند
 

نفرت مردم از آنها حد       .  اين پنج نفر همه از جانيان رژيم اسالمی اند             
دنيا قطعا بدون چنين اراذل و اوباش جنايتکاری دنيای                  .  نمی شناسد  

 بويژہ مردم سنندج    ،اما مساله اينجاست که مردم    .  قابل تحمل تری است   
بايد هشياری خود را در مقابل اين عمليات يا عمليات مشابه تروريستی             

بهيچوجه نبايد اجازہ داد که تحرکات اين چنينی به مبارزات           .  حفظ کنند 
 . آزاديخواهانه مردم عليه رژيم اسالمی خدشه ای وارد کند

 

تمام روزی که     .مردم ايران حکم به سرنگونى رژيم اسالمى داده اند             
سران و کار بدستان اين رژيم در پيشگاه مردم آزاد شده ايران به                             

اين خواست برحق مردم و روش             .  محاکمه کشيده شوند دير نيست          
نبايد اجازه داد   .   انقالبی و انسانی برخورد با اين جانيان است          ،اصولی

جريانات بى ربط به جامعه با سوء استفادہ از نفرت برحق مردم از                       
  .حکومت اسالمى براى خود سرمايه سياسى بسازند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ٣٠ – ٢٠٠٩ سپتامبر ٢١

 

!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جامعه ايران وارد دوران                          
پرتالطمی از تحوالت سياسی شده     

دورانی که  .  دوران انقالبی .  است
مساله قدرت سياسی در راس                 
اعتراضات و کشمکشهای جامعه       

دوران اعتراضات   .  قرار ميگيرد  
 قيامها  ، شورشها ،گسترده خيابانی 

و جنگ و جدال ميان توده های              
ميليونی و رژيم حاکم بر سر                    
سرنوشت و آينده قدرت سياسی             

شعارها جايگاه و نقش     .  در جامعه 
ويژه ای در اين دوره پرتالطم ايفا       

 مشتهای  ، فريادها ،شعارها.  ميکنند
 راه پيمائيهای خيابانی      ،گره کرده 

بيان خواستها و مطالبات متفاوت         
  .در جامعه هستند

 

 و خالصه      ، چکيده  ،شعار فشرده  
سياست و مطالبات در هر جامعه         

از اين دريچه نيز              .  ای است    
ميتوان نگاهی به جدال هميشگی          
جنبشهای اجتماعی در جامعه                

شعارها بازتاب حضور      .  انداخت
و تقابل گرايشات جنبشهای اصلی      

 در اين      .اجتماعی در جامعه اند      
يادداشت نگاهی به شعارهای                 
مطرح شده در اعتراضات                       

 به شعارهای سه جنبش          ،خيابانی
 جنبش             ،کمونيسم کارگری            

ناسيوناليسم پروغربی و جنبش            
اسالمی و همچنين به               –ملی     

فاکتورهای اصلی در يک بررسی     
  .عميق می اندازيم

 

 شعارها و جنبش های اجتماعی

برخی از شعارهايی که بنوعی              
بيانگر نفوذ آراء و عقايد جنبش             
کمونيسم کارگری و چپ که در             

 به قرار     ،تظاهرات بيان شده اند       
 :زيرند

 

 اين است     ، شکنجه اعدام    ،ترور"
آزادی انديشه با          "،"دين اسالم   

 آخوند باالی     ،ريش و پشم نميشه      
 رژيم   ،"منبر هيچوقت آدم نميشه      

 سرنگون          ،جهل و جنون                   
 ،ما زن و مرد جنگيم      "،"سرنگون

مرگ بر       "،"بجنگ با بجنگيم        

خود را با توجه به توازن قوای            
  .سياسی بيان کند

 

برخی شعارهايی که نشاندهنده           
حضور و تحرک جريانات                    
ناسيوناليستی پرو غربی در اين         

: اعتراضات هستند عبارتند از          
 جمهوری        ، آزادی       ،استقالل"

 ، نه لبنان        ،نه غزه      "،"ايرانی
دلير بی باک     "،"جانم فدای ايران  

نسل   "،" مالک اين خاک منم    ،منم
 و  ،" دين از سياست جدا      ،ما آريا 

 ذلت نمی         ،ايرانی با غيرت        "
 ،"ملت"در اين شعارها      ".  پذيرد

با بار و تاکيد      "  ايران  "،"خاک"
بسيار بيانگر تمايالت                                
ناسيوناليستی در اين اعتراضات      

 ملت و    ، نژاد ،ناسيوناليسم.  است
تقسيم بندی دستگاه مذهب به                 
خوب و بد از ويژگی ها و                        
تاکيدات اين جنبش ارتجاعی                

  .است

 

شعارهای جنبش سبز و جريانات      
. اسالمی متعددند           -ملی          

شعارهايی که اساسا نقدی به                 
کليت نظام جمهوری اسالمی               

 حافظ بنيادهای رژيم                  ،ندارد
شعارهايی که مذهبی . اسالمی اند 

شعارهايی که     .  و اسالمی اند        
بيانگر جدال جناحی و نه جدال           
مردم عليه کليت رژيم اسالمی            

 شعارهايی که ميکوشند             ،است
رهبری جنبش ارتجاعی سبزها         
را بر اعتراضات مردم تامين              

 جدال ميان اين جنبشها               .کنند
گسترده تر       .  هميشگی است      

. شدت خواهد گرفت    .  خواهد شد  
بيان اين واقعيت سياسی است که       
گرايشات متفاوت اجتماعی                  
رهبری سياسی واحدی را بر               

 نخواهند      ۵٧خالف تحوالت           
اين جريانات در حين         .  پذيرفت

مقابله با رژيم اسالمی در عين            
حال اهداف عمومی و سياسی              

اهدافی که  .  خود را دنبال ميکنند     
انعکاس کشمکش طبقات و                    
 .جنبشهای متصاد اجتماعی است

 

 توازن قوای سياسی

در بررسی شعارها بايد به                      
فاکتورهای ديگری عالوه بر               
نقش و کشمکش جنبشهای اصلی      

. اجتماعی در جامعه اشاره کرد         

 !شعارها و جنبش ها
 

 على جوادى

آزادی کامل برای             "،"ديکتاتور
 ،" تمام اقشار     ، نه يک عده       ،افکار

 ،"آزادی انديشه با ديکتاتور نميشه     "
 قاتل جان ما       ،خامنه ای به پا شد        "
 تاج و عباش    ، با جنبش من و تو     ،شد

حمله به اموال عمومی         "،"هوا شد  
 يابو و باتوم و        ،که بدست ما نيست     

 ،"مسلسل که تو دست ما نيست                  
 امام آخر       ،بنده رهبر نمی خوام         "

 ،نه جنتی، نه احمدی           "،"نميخوام
آزادی،   "،"لعنت به بيت رهبری          

 ،"عدالت، اين است شعار ملت                  
 مرگ بر         ،مرگ بر خامنه ای             

ايران جنايت می         "،"احمدی نژاد   
نه   "،"کند، اروپا حمايت می کند           

روسری، نه توسری، مملکت                    
کارگر نفت ما،         "،"دوست پسری   

عزا عزاست    "،"رهبر سر سخت ما   
 ،امروز، روز عزاست امروز                  

درآمد نفت ما، زير عبا است                        
 نه     ،نه شاه ميخواهيم          "،"امروز
زندانی سياسی آزاد بايد           "،"رهبر
شکنجه تجاوز ديگر اثر           "،"گردد
 از  ،دولت ما سرکوب گره     "،"ندارد

ايران شده      "،"اسراييل هم بدتره       
اين   "،" مردم چرا نشستين    ،فلسطين

 نه جنبش             ،جنبش مردم است            
جمهوری اسالمی اين          "،"آمريکا

 ، ملت انقالبی        ،آخرين پيام است        
 ، اتحاد   ،اتحاد  "،"آماده قيام است       

برانداز،   "،"ضرورت انقالب         
 ،"برانداز، شعار ملت ماست                     

آزادی، آزادی، فرياد ملت                          "
همبستگی، اتحاد، برای   " و   ،"ماست

 ."سرنگونی

 

برخی از اين شعارها ويژه جنبش            
کمونيسم کارگری علی العموم                   

 در مرکز تالقی و فصل                 ،نيستند
مشترک جنبشهای اعتراضی قرار        

در بررسی ويژگی های اين        .  دارند
 ،شعارها بايد به سرنگونی طلبی             

 ضديت  ، برابری طلبی  ،آزاديخواهی
 و    ،با حکومت مذهبی و اسالمی            

هر چند که   .  راديکاليسم  اشاره کرد    
اين جنبش هنوز نتوانسته است                   
بخش اعظم و عمده شعارها و                     
مطالبات خود را بطور روشن و               

 ،همه جانبه ای بيان و مطرح کند              
اما قادر شده است عصاره اعتراض      

١١٩شماره   

توازن قوای سياسی بايد در محور       
هر ارزيابی سياسی ای قرار داده          

اما توازن قوای سياسی يک       .  شود
جامعه .  فاکتور در حال تغيير است    

دستخوش يک تغيير و تحول                    
همه چيز در حال           .  عظيم است   

نقش و     .  تغيير و تحول است             
 ،موقعيت جنبشهای اجتماعی                 

تناسب قوای سياسی ميان مردم و          
 همه و همه در حال      ،رژيم اسالمی 

. تغيير و خود موضوع تغيير است      
نتيجتا هر ارزيابی ای که بکوشد           
موقعيت فعلی و کنونی نيروها و            
توازن قوای سياسی در جامعه را          
مبنای واقعيت وجودی گرايشات و      

 همواره  ،تحوالت سياسی قرار دهد   
به نتايج غير قابل پيش بينی و                   

جامعه .  نادرستی منتج خواهد شد       
در حال تغيير روند و سير و                      
قانونمندی متفاوتی از آنچه تا                   

 ،کنون دستخوش آن بوده است               
بر خالف تصورات   .  خواهد داشت 

باطل و سنتی گذشته چراغ راه                
آينده جامعه را             .  آينده نيست      

نميتوان از موقعيت جريانات ملی        
 جريان سبز و موقعيت       ،اسالمی  -

مناظر .  کنونی آنها بيرون کشيد         
سياسی بسرعت در حال تغيير و            

آيا چند ماه پيش تصور       .  تحول اند 
اينکه شعار مرگ بر خامنه ای در        
ابعاد دهها و صدها هزار در                     
خيابانهای اصلی شهرها فرياد زده      

 کار آسانی بود؟ برای پی               ،شود
بردن به حقايق ژرف سياسی بايد          

. به اعماق جامعه نگاهی انداخت          
. در زير پوسته سياسی جامعه                

اردوی آزاديخواهی و برابری               
طلبی و کارگر و کمونيسم يک                
نيروی اساسی و در حال عروج و        
بالنده جامعه است که در سياست و       
مبارزه طبقاتی و اجتماعی                        

هر درجه  .  نمايندگی و بيان ميشود    
تغيير توازن قوای سياسی نقش               
واقعی و جايگاه اين جنبش را                   

 آنطور که      ،برجسته تر و واقعی       
و متناظر  .  هست بيان خواهد کرد     

٢٢صفحه با اين تغيير و            



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تحوالت شعارها و مطالبات                    
جنبش کمونيسم کارگری نيز با              
روشنی و شفافيت خاص خود بيان    

 ، برابری     ،آزادی.  "خواهد شد     
 ،آزادی  "،"حکومت کارگری       

در محور اين         "   رفاه    ،برابری
  .شعارها قرار دارد

 

  رفاه، برابری،آزادی

جامعه صحنه جدال گرايشات                
کشمکش .  متفاوت سياسی است        

 جدال ميان جنبشهای                ،طبقاتی
اجتماعی يک موضوع هميشگی        

. تحوالت در طول تاريخ است               
. وقفه ناپذير و تعطيل ناپذير است       

اما کداميک از جنبشهای اجتماعی     
در اين مقطع تاريخی بيان واقعی         
مطالبات توده های وسيع مردم              
زحمتکش هستند؟ چه شعارها و           
مطالباتی بيانگر خواستهای وسيع      
توده های مردم اند؟ معيارها و               

 شاخصهای ارزيابی کدامند؟ 

 

واقعيت اين است که تصوير                    
 ،همگان از تحوالت سياسی                    

زندگی و جامعه مطلوب و ايده آل        
اما در طول تاريخ      .  يکسان نيست 

مطالبات و خواستهايی بعنوان               
شاخص سعادت و خوشبختی                  
انسانها در اذهان جامعه حک شده       

در راس اين مطالبات                .  است
 برابری و رفاه قرار                    ،آزادی
مطالباتی که بيان فشرده و       .  دارند

جوهر مطالبات توده های وسيع           
و اين ايده     .  مردم زحمتکش است    

آلها دقيقا بنيانهای مادی و معنوی         
اردوی کمونيسم کارگری را شکل     

امروز اردوی کمونيسم        .  ميدهند
کارگری تنها صف آزاديخواهی          

 برابری طلبی       ،بی قيد و شرط         
 و رفاه و سعادت همگان             ،عميق
پرچم آزادی زن در دست          .  است

پرچم رهايی     .  اين جنبش است        
. طبقاتی در دست اين جنبش است       

پرچم خالصی فرهنگی در دست         
  .اين جنبش است

 

نتيجتا يک همخوانی و تطابق                 

 

  ،برگردان سرود انترناسيونال
 سخنی با کارگران

 
 پيش به سوی شوراهای سرخ

 

 على طاهرى 

جامعه ايران به يک تعيين تکليف نهايی با خونخواران اسالمی نزديک                  
 ، بيکاری ، قتل عام و شکنجه     ، فحشا و اعتياد    ،فقر و درماندگی  .  می شود 

و هزار نا بسامانی اينچنينی جامعه ايران را به مرز يک تباهی به معنای                
برخيزيد زنجيريان  !  برخيزيد زنجيريان زمين   .  واقعی کلمه کشانده است     

 ساله اخير نشان داده است تا طبقه کارگر پا به                   50تحوالت  !  گرسنگی
 تا با وحدت طبقاتی گلوی سرمايه دار را نفشارد نتيجه                     ،ميدان نگذارد  

 نه   ،نه آسمان  .  رهاننده برتری در کار نيست        !  نهايی حاصل نمی شود      
جنبش !  خود به رهايی خويش برخيزيم ای توليد گران        !   نه خطيب  ،قيصر

های ارتجاعی طبقات دارا تا بحال نشان داده اند و به کرات گفته اند که                     
پشيزی برای ذره ای از زندگی و مواهب بشری برای ما ارزش قائل                        

رفاه و آزادی و برابری امری است که به دست خود ما نائل می                  !  نيستند
جهان جز از آن آدميان            !  فرقه عظيم زحمتکشانيم ما        !  کارگران!  إيد

 !مسکن بی مصرفان جای ديگری است! نيست

 

سناريويی سياهی که جمهوری اسالمی و جنبش های ارتجاعی حامی اش            
اما اين حد آخر نصيب نميشود جز         .  برای ما رقم زده اند حد آخری دارد         

تا به کی بايد اجازه داد         !  در سايه تشکل و همبستگی ميليونی پرولتاريا          
شيره جان ما يک روز به دست سلطنت و امروز به دست جمهوری                           

 نه رضا      ، نه رفسنجانی     ، نه موسوی     ،نه کروبی  !  اسالمی کشيده شود     
اينها خود    !   هيچ کدام منافع طبقاتی ما را نمايندگی نميکنند                         ،پهلوی

اما فردا چونان که نظم سرمايه داران نابود شوند آفتاب                           !  کرکسانند
 !جاودانه خواهد درخشيد

 

شوراهای سرخ را   .  اما راه چاره چيست؟ خود به رهايی خويش برخيزيم          
نه پست رياست جمهوری رژيم     .  شوراها ابزار اراده ماست   .  تشکيل بدهيد 

اينرا به خوبی ايادی نظام       .  نه مجلسش هيچ کدام ارگان قدرت ما نيست            
اما رود   .  ثابت کرده اند که دعوا بر سر مافيای قدرت و ثروت است                       

اعتراض و خروش و خشم زحمتکشان و زنان و جوانان را بايد هدايت                   
بايد با اعتصاب و تظاهرات برق آسا امان از جالدان          !  متشکل شويد .  کرد
 ساعت بيشتر در        6به اذعان خودشان تمام نيروی سرکوبشان                .  بريد

تا راهزن آنچه را که ربوده رها کند،        !  تهران بزرگ يارای مقاومت ندارد    
 خود به کوره خويش بردميم و آهن را                    ،تا آزادى از بند رهائی يابد            

 ! گرماگرم بکوبيم

 

گرد هم آييم و فردا             !  تشکيل شوراهای سرخ نبرد نهايی اين است                  
دنيا بايد شاهد رزمايش پرولتاريا       !  انترناسيونال طريق بشری خواهد شد      

اينک عقل از دهانه آتشفشان خويش         !  با خونخواران کثيف اسالمی باشد      
 ! اينک فوران نهايی است اين! تندر وار می غرد

 

 ! زنده باد اتحاد و همبستگى طبقه کارگر

 

 ...شعارها و جنبش ها
عميق و پايه ای ميان خواست و             
اميال تاريخی توده مردم و                        
چهارچوبهای سياسی و فکری و          

و .  مطالباتی اين جنبش قرار دارد      
هرچه که توازن قوای سياسی به           

 اين       ،نفع مردم تغيير ميکند                  
مطالبات امکان گسترده تر و                   
عمومی تر برای طرح و بروز              

اما اين خوانايی به          .  پيدا ميکنند   
معنای قرار گرفتن اتوماتيک                 
جنبش کمونيسم کارگری در راس       
مطالبات توده های مردم در هر             

تاريخ مملو از   .  برهه زمانی نيست  
مقاطعی است که جريانات                        
ارتجاعی و نمايندگان سياسی                 

 خواستها  ،طبقات حاکم توانسته اند    
و پرچم خود را بر اعتراض و                

توانسته .  مطالبات مردم حقنه کنند     
اند کمونيسم کارگری را حاشيه             

برای قرار گرفتن            .  ای کنند     
کمونيسم کارگری در راس                       
اعتراضات توده های مردم بايد            

 بايد   ، بايد سازمان داد      ،بسيج کرد  
کمبودها .  متشکل و متحد کرد            

 رژيم اسالمی با تمام                 ،متعددند
امکاناتش در اساس در صدد                   
نابودی اين جنبش و فعالينش                    

منابع .  امکانات محدود است  .  است
نفوذ .  مالی جنبش ما محدود است       

سنتها و گرايشات طبقات ديگر              
. مساله حياتی و فلج کننده است              

فائق آمدن بر اين نقاط ضعف يک        
به ميدان   .  وظيفه جنبش ما است        

آمدن طبقه کارگر در صفوف                 
مستقل خود ورق را کامال خواهد         

  .برگرداند
 

کمونيسم کارگری به      "  نه"تبديل   
مردم بپاخواسته يک کليد           "  نه"

قرار گرفتن در راس جنبش                      
سرنگونی طلبانه توده های مردم         

دوران تبديل شدن                    .  است
اعتراضات کارگر و مردم                       
زحمتکش به سکويی برای                       
پيشروی جريانات راست و                      
بورژوايی مدتهاست که به پايان           

سرنگونی رژيم      .  رسيده است     
اسالمی ميتواند و بايد با پيروزی          
آزادی و برابری و رفاه همراه و           

 .*  همزمان باشد

١١٩شماره   
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ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                       
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی             
بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو                 
ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در            

 . سراسر جامعه است
 

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

مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم                              
شوراها .  زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                

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

 . داد
 

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

 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

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

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

 

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

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه               ،مبارزاتى در آن    
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى        .  تظاهرات شبانه است  

 .  و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش            :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و بی    .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند     
 .مذهبی

 

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

  

، "جرم سياسى  "لغو مقوله     :  آزادی تمامی زندانيان سياسی        -٣
لغو 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                        -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

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

لغو جدا سازيها و آپارتايد        .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی       
 .جنسی

 

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

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان          :  حداقل دستمزد   -٨

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

 

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

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                    -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣. نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
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٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 يک دنياى بهتر
!برنامه حزب را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  

 

ر                                 ارگ ه ک ق ه اوال، طب پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از هر چيز منوط به اين است ک
ا                                ي ان گذارد،  اسى ب درت سي بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه بر سر ق

م                       –جريانات اپوزيسيون راست و ملی       ه رژي ي ل ا، توده وسيع مردمى که ع اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
ه و         ان ن اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبي

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. قابل تحقق بنگرند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. اساس سوسياليسم انسان است  

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
)اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد:                           (نام و نام خانوادگى -١  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

:سابقه تحصيالت تسلط به زبانهاى اروپائى قابليتهاى فنى و تخصص هاى حرفه اى*   

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 

 اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين اطالعات را علنى نميکند
 ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است

. ريال ايران است١٠٠٠٠ کرون سوئد و ١٠٠پوند انگليس ده يورو اروپا   


