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 ۶۱رپسش           شماره   
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲ششم  اکتبر   -  ۹۹سه شنبه  پانزدهم مهر ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 "پیمان نوین"
 !پروژه ای که مرده متولد شد

 علی جوادی
 

 پرسش: ارزیابی كلی تان از این پروژه چیست؟ 

علی جوادی: تالشی ساده انگارانه بررای شر را دادن بره 

یك آلترناتیو دست راستی. الگو برداری و ت رار كریریرك 

بازرگان. توسا بره  –پروژه قدرت گیری ائتالف خیینی 

ارگانهای حافظ رژیم بررای تریریریرر خرود رژیرم؟  بررای 

ارزیابی از سرنوشت احتریرالری ایرن پرروژه كرافری اسرت 

نگاه مختصری به سابقه تالشهای این جرریران بریرنردازیرم. 

 !این پروژه مرده متولد شده است

پرسش: پس از انتشار پیام "پییان نوین" رضرا پرهرلروی  

برخی بر این عقیده هستند که نکته جدیردی در ایرن پریرام 

وجود نداشت و صرفا تکرار حرفهرای گرتشرتره برود. آیرا 

 شیا با این ارزیابی موافق هستید؟ 

علی جوادی: این پیام دارای ن ات جدیدی است كه عیدتا 

ناشی از اهدافی است كه به دنبال آن هستند. نتیجرترا برایرد 

ابتدائا به اهداف پایه ای ایرن پرروژه اشراره مرخرترصرری 

كرد. مخاطبین این پیام اساسا نیروهرای در حرال انرترقرال 

اسالمی و بخشهای از پیر رره و انردامرهرای   –جنبش ملی 

خود ح ومت اسالمی هستند. این پیام در درجره اول بره 

  .آنها است

اسالمی در حال تیییر  –واقعیت این است كه جنبش ملی 

و تحول چشیگیری است. بخشهایی از ایرن جرنربرش  كره 

اساسا در حاشیه ح ومت اسالمی بره حریرات خرود ادامره 

میدادند  علیرغم مجاهدتهایشان بره ایرن مروقرعریرت رانرده 

شده اند كه دیگر امیدی به ح ومت اسالمی نردارنرد. مری 

بینند كه ح ومت اسالمری شران رفرترنری اسرت. در دوره 

پایانی حیات خود قرار گرفته است. رویگردانی و كرنرده 

شدن از رژیم اسالمی ركن اساسی  تریریریرر و ترحرو ت 

درونی این جنبش است. رضا پهلوی بره دنربرال جرلر  و 

جتب نیروهای این جنبش است. این پریرام در بررگریررنرده 

ن ات پیشرنرهرادی رضرا پرهرلروی از جرنربرش راسرت پررو 

 –غربی  و بره ایرن اعرتربرار "جردیرد"  بره جرنربرش مرلری 

 "پیام رضا پهلوی: تکرار رویایی کهنه با پیامی "نوین
 جدال آلترناتیو راست و چپ جدی تر میشود

 محمد آسنگران 
 ۸۲۸۲سرترترامربرر  ۸۲برابر برا  ۹۹۱۱مهر  ۷رضا پهلوی روز دوشنبه 

پیامی تحت عنوان "پییان نوین" منتشر کرد. هیچنانکه بعدا نشان خواهرم 

داد این پییانی نوین بین او و بقیه نیست. این پیامی "نوین" برای رسریردن 

 یک دنیای بهتر برای همه و در راس آن برای کودکان!
 مهرماه روز جهانی کودک ۶۱

 پدرام نواندیش
در دستانم کلی اسکرنراا اسرت.برا ایرن اسرکرنراسرهرا چره … من را بنگرید 

کارها که نییتوانم بکنم. بر روی بهترین فرش آرمیده ام و قشرنرت ترریرن 

 لباا را پوشیده ام. تعج  می کنید؟

 !اساس برنامه کمونیستی ما پابرجا مانده است
 منصور حکمت

 

آنچه میخوانید پاسخ منصور حکیت به دو سوال کتبى راه آزادى  نشرریره 

این نشریه )بهیرن  ۹۱حزب دموکراتیک مردم ایران  است که در شیاره 

( به چاپ رسیده است. ما این متن را به نقا از راه آزادى در ۷۹و اسفند 

این شیاره انترناسیونال آورده ایم. از سایر جرریرانرات اپروزیسریرون پراسرخ 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 پرسش هر سه شنبه منتشر می شود! نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا

mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۵صفحه   

۹صفحه   

۱۱صفحه  
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  .اسالمی است

از طرف دیگر این پیامی به ارگانهای نظامی و امنریرتری رژیرم 

اسالمی است. پیامی به تیامیت ارترش حر رومرت اسرالمری كره 

گویا تا انتهای تاریخ نیرویری مرترعرلرق بره جرنربرش راسرت پررو 

غربی و ذاتا شاهنشاهی است. پیامی به كرلریرت سرتراه و بسریر  

منهای بخش كوچ ی از سرداران این ماشین جنایت و كشرترار 

اسالمی اسرت  كره از قررار ایرن ارگران را بره "نرهرادی ضرد 

مردمی تبدیا كرده اند". درخواست و الرتریراسری اسرت از ایرن 

  ."نیروها و به هیین اعتبار "جدید

این پیام اشاره ای هم به موقعیت كارگر در جامعه كرده است. 

به این اعتبار حاوی نر رتره "جردیردی" اسرت.  از "رقرت" برار 

بودن "امنیت" و نه "رقت" بار بودن كلیت وضعیت كارگرران 

نام برده است. اما بینظور رفع هر گونه سوء تفاهیی بسرعت 

و بدون فوت وقت نگرانی خود را از "امنیت" سرمایه دار را 

هم به آن اضافه كررده اسرت. هریریررازی "رقرت" برار برودن 

موقعیت كارگر و سرمایه دار هم بخودی خود پدیده "جدید" و 

 !جالبی است

و با خره باید به توهین ها و اهانت های مستترر در ایرن پریرام 

اشاره كرد كه شاه اری كامال "جدید" است. ایرن "شراهرزاده" 

تازه از راه رسیده با تفرعن خاص یك انسان "شر رم سریرر" از 

تك تك مردم  مردمی كه دست اندر كار بزیر كشیدن ح رومرت 

اسالمی هستند  مردمی كه با خیزشها و اعتراضات خرواب را 

بر سران رژیم حرام كرده اند  خرواسرتره اسرت كره "انرترخراب" 

كنند. گفته است  "امروز روز انتخاب است"  با تربرخرترر آزار 

دهنده ای به مردم گفته است كه برای "نجات ایران حاضر بره 

برنرا بره  ۱۲چه كاری هستید؟" مردمی كه تنها در خیزش آبان 

نفر قربانی دادند. مردمی كه در نبردی  ۹۰۲۲ادعایی بیش از 

هر روزه با رژیم اسالمی بسر میبرند باید به ایرن "شراهرزاده" 

توضیح و حساب پس دهند كه حاضر به چه فداكاریی هسترنرد؟ 

واقعا این میزان از طل  كاری از توده مردم ستیدیده عرجریر  

است  اما نه  این روشی است كه تاریخا به قدرت رسیرده انرد. 

چه در جنت و چه در جنت برای قدرت سیاسی  هیواره ایرن 

    .مردم بوده اند كه گوشت دم توپ این جریانات شده اند

پرسش: صرفنظر از محتوای پیام بنظر شیا چرا رضا پهلروی 

 مبادرت به دادن این پیام کرده است؟ هدف از این پیام چیست؟

اسالمری و نریرروهرای   –علی جوادی: این پیامی به جنبش ملی 

نظامی و امنیتی رژیم اسالمی است. بره دنربرال ایرجراد تروافرقری 

میان خود و این نیروها هستند. به دنبال تعیریرن شررایرد برنرد و 

 –بستی از "با " و با ات اء به این نیروها هستند. جنبش مرلری 

اسالمی یك ركن پایه ای شر را گریرری حر رومرت اسرالمری در 

برازرگران   –ایران بود. جریان راست اسالمی و ائتالف خیینی 

را بر دوش این جنبش شرق زده و اسالم زده بره مرردم حرقرنره 

كردند. از طرف دیگر برای تیییر رژیم اسرالمری بره دسرترگراه 

نظامی حافظ این نظام نیازمندند. این تالش  ت رار كریریرك سرنراریروی 

قدرت گیری خیینی و جریان اسالمی است. پریرام هرای جرریران كرترك 

زده اسالمیست در نوفا شاتو را بخاطر بیاوریرد. كرودنرانره بره دنربرال 

  .ت رار هیان سناریو و قدرتگیری در جامعه هستند

اما از قرار دچار یك اشتباه محاسبه كوچك شده اند: نه غرب در حرال 

حاضر به دنبال اعیال سرنراریروی رژیرم چرنر  در ایرران اسرت و نره 

جریان سلینت كاندید چنین موقعیت و پستی است. و نره خرود غررب 

اساسا دارای اهرم های آنچنانی تیییر و تبدیا قدرت در ایرران اسرت 

كه بتواند ارتش و ستاه و بسی  را به طرفرداری از ایرن نریررو بسریر  

كند. مهم تر  جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و كارگر و كیونیسم 

     .را دست كم گرفته اند

پرسش: در بخشی از پیام رضا پهلوی نیروهای ستاه و بسریر  مرورد 

خیاب قرار گرفته اند. ما کیونیستها هم از بردنره نریرروهرای نرظرامری 

میخواهیم که از نیروهای سرکوب خارج و به مردم بتیوندند. آیا پریرام 

رضا پهلوی آنجائیکه رو به نیروهای نرظرامری سررکروب مریربراشرد از 

 جنس فراخوانهایی است که در با  به آن اشاره شد؟

علی جوادی: بهیچوجه  نه در تاكتیك و مسلیا و صد در صرد نره در 

استراتژی  ارتش و ارگانهای نظامی و سركوب طبقه حاكیه هیرواره 

یك عرصه و موضوع كار ما كیونیستها هسترنرد. انرقرالب اكرتربرر یرك 

نیونه درخشان كار كیونیستی در صرفروف نریرروهرای نرظرامری برود. 

سازماندهی بلشویر ری در صرفروف ارترش ترزار و ایرجراد شروراهرای 

سربازان و ملوانان نقش مهیی در ناكار كردن نیروی سركوب طبقره 

حراكریره و پریررروزی انرقررالب اكرترربرر ایرفررا كررد. كرار كرریرونریررسرتری و 

سازمانگرایانه یك اقدام تاكتی ی مهم در خنثی كردن دستگاه سرركروب 

طبقه حاكیه است. باید نیروهای سركوب رژیم را خرنرثری كررد. برایرد 

كاری كرد كه اسلحه های این دستگاه بجای شلیك به سروی بره سروی 

مردم یا خنرثری شرده و یرا در خردمرت ترحرول انرقرالبری در جرامرعره و 

سرنگونی رژیم اسالمی قرار بگیرد. اما تحقق این امر مسرترلرزم كرار 

كیونیستی در این نهادها از یك طرف و از طررف دیرگرر مرنروط بره 

پریررشررروی جررنرربرش سرررنررگررونرری و انررقررالب و ایررجراد شرر رراف در ایررن 

دستگاههای سركوب است. هر انقالب عظیم اجتریراعری بردون ترردیرد 

پی ره این ارگانها را هم در بر خواهد گرفت. خواه به صرورت فررار 

و ترك این ارگانها و یا سرپیچی و تقابا آش ار با فرامین فررمرانردهری 

این نیروها. این عرصه از كار كیونیرسرتری مرا برا پریرشرروی مربرارزه 

برای سرنگونی رژیم اسالمی اهییت پرررنرت ترری پریردا مری كرنرد. 

واقعیت این است كره سررنرگرونری رژیرم اسرالمری بردون یرك مربرارزه 

قهرآمیز قابا تصور نیست. اسلحه دیر یا زود وارد مربرارزه سریراسری 

 ۱۲نهایی و تعیین ت لیف با رژیم اسالمی خواهد شد. در خیزش آبان 

ما شاهد اش ال اولیه دست بردن به اسلحره در دفراع از اعرترراضرات 

 .توده ای بودیم

اما جریانات راست به دنبال اهداف دیگری هستند. كودنانه بره دنربرال 

ت رار سناریوی اعرالم وفراداری ارترش شراه بره جرریران اسرالمری و 

رهبری خیینی اند. این بار نیروهای ستاه و بسریر  را هرم بره لریرسرت 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۶۱پرسش  شماره   

 !پروژه ای که مرده متولد شد"پیمان نوین"                      
 علی جوادی    
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خود اضافه كرده اند. از قرار به دنبال نقرد كرردن طرلر  هرای 

گتشته خود هستنرد. ایرن فرراخروانرهرا بریرشرترر آرزوهرای دسرت 

نیافتنی "شاهزاده" ای از تاج و تخت افرتراده بررای رسریردن بره 

تاج و تخت است. برای رسیدن به ایرن اهرداف تر ریره شران بره 

با   به نیروهای نظامی و سركوبرگرر رژیرم اسرت. گرفرتره انرد 

تاریخ بعضا ت رار مریرشرود. امرا مسرلریرا در دور دوم كریردی 

مضح ی بیش نخواهد بود. بعالوه این جرریرانرات بره ارترش و 

نیروهای سركوبگری مانند ارتش و ستاه و بسریرح و سرازمران 

امنیت و اطالعات و اطالعات ستاه نیازمندند. تصور ح ومرت 

سلینتی و بورژوایی بدون وجود این ارگانها می ن نیست. امرا 

هر جریان و سیاستی كه این ارگانها را  حفظ و نگهداری كرنرد 

در حقیقت ابزار كشتار و سركوب مردم را بازسازی و حرفرظ 

كرده است. نقش و رسالت این ارگانها چیزی جز سرركروب و 

  .حفظ سلیه طبقه حاكیه سركوبگر نیست

در طرف مقابا  اما جامعره آزاد برا وجرود ارترش و دسرترگراه 

سركوب قابا تصور نیست. نییشود ادعا كرد كه جامعه ای به 

معنای واقعی آزاد است اما دارای ارتش حرفه ای و دسرترگراه 

امنیتی و اطالعاتی مخفی و  حررفره ای اسرت. از ایرن رو مرا 

خواهان انحالل ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای در جرامرعره 

هستیم. ارتش و ستاه پاسداران و بسی  و سایر نیروهای مسلرح 

حرفه ای و كلیه نیروهای نظامی و انرترظرامری و جراسروسری و 

اطالعاتی مخفی باید منحا شوند. این یك شرط تحقق رهایی و 

    .آزادی جامعه است

پرسش: در بخشی از پیام به "ساخرترار هررمری قردرت" اشراره 

شده است. تاکید بر این نکته از کرجرا آمرده اسرت؟ چررا شرکرا 

 ساختار قدرت در آینده از هم اکنون مهم شده است؟

علی جوادی: نفی "ساختار هرمی قدرت" امرتریرازی اسرت كره 

جریانات مشروطه خواه  بینظور جل  حیایت سایر نیروهرای 

اپرروزیسرریررون راسررت پرررو غررربرری  حرراضرررنررد برره جررریررانررات 

"جیهوریخواهان"  اعیاء كنند تا به وصلتی دست پیردا كرنرنرد. 

نقیه سازششان است  نشانی از آزادیخواهی نیرسرت. واقرعریرت 

این است كه تاریرخ حر رومرت سرلریرنرتری  تراریرخ اسرتربردادی و 

سركوبگری میلق آن  یك مانع بزرگ اتحاد جریانرات مرترعردد 

در صفوف راست جامعه اسرت. از قررار مرعرلروم آقرای رضرا 

پهلوی و نزدی انشان به این فرمول رسیده اند كه بردون ایرنر ره 

 زم باشد رسیا از پروژه ابرقرای سرلریرنرت صررفرنرظرر كرنرنرد  

تعدیالتی را حداقا بیور ظاهری در ساختار حر رومرت مرورد 

اسالمی بوجود آورنرد. برعرالوه   –نظر خود به نفع جریان ملی 

كنار گتاشتن "ساختار هرمی قدرت" ی ی از نرقراط سرازش برا 

جریانات ناسیونالیسم قومی در جامعه است و به قول یر ری از 

 .چهره های جریانات قومترست "گامی در این جهت" است

اما تیام این بده بستانها پرو  و خریرالری اسرت. دعروای اصرلری 

جامعه در درجه اول بر سرر مرحرتروای طربرقراتری و اجرتریراعری 

ح ومت و نظام آتی است. سرمایه داری یا سوسیالیسم  مسالره 

این است. ش ا ح ومتی ترابرعری از حرا و فصرا ایرن مسرالره 

حیاتی جامعه است. جریانات راست  چه مشروطه خواه و چره 

جیهوریخواه  میتوانند تا مدتها بر سر هرم بر روبرنرد. مریرتروانرنرد 

توافق كنند كه فردی یا جیعی بر كرارگرر و مرردم زحریرتر رش 

ح ومت كنند و شیره جانشان را استثیار كننرد  مسرالره حریراتری 

اما بر سر اقتصاد سیاسی جامعه است. سرازمران برا یری هرا مریرتروانرد 

مبتنی بر استبداد فرردی و یرا اسرتربرداد جریرعری براشرد. مسرالره مرا امرا 

مناسبات میان با ئیها و پرائریرنری هرا  اسرت. واقرعریرت ایرن اسرت كره 

ح ومت سرمایه  در هر ش ا اش  ح ومتی سركوبگر و اسرتربردادی 

در ایران خواهد بود. چرا كه سرمایه داری و آزادی در ایرران قرابرا 

جیع نیستند. چرا كه سرمایه برای گرردش در ایرران نریرازمرنرد "كرار 

ارزان و كارگر خاموش" است. سرمایه داری ایران از نروع فررانسره 

  .و آمری ا نیست. از نوع تركیه و پاكستان و اردن است

اما تا آنجا كه به چپ جامعه  به كارگر و كیونیسم برمیگرردد  شر را 

ح ومتی مورد نظر ما یك ح ومت شورایی است. اعیال حاكییت در 

تیامی سیوح  از محلی تا سراسری  در هر گوشه ای  برایرد تروسرد 

شوراهای مردم اعیال شود كه هم بیرثرابره قرانرونرگرتار و هرم بریرثرابره 

مجری قانون عیا می نند. ح ومت شورایی متضین دخالت مستیر و 

   .آزادانه توده وسیع مردم در اداره امور جامعه است

پرسش: جریانات راست در اپوزیسیون برای آنچه که خود "عبور از 

جیهوری اسالمی" مینامند  تاکنرون سرنرترا برر "مربرارزات مردنری بری 

خشونت" تاکید میکردند. در پیام رضرا پرهرلروی بررای اولریرن برار از 

اعتصاب و تظاهرات و حلقه های کوچک اعتراض در محرا کرار و 

زندگی صحبت شده است. این تیییر را شیا چگونه توضیح میردهریرد؟ 

 آیا سیاست جریانات راست برای کس  قدرت عوض شده است؟

علی جوادی: بربریرنریرد مرن نره تراكریرد برر "مربرارزات مردنری بردور از 

خشونت" این جریانات را جدی میگیرم و نه تاكید امرروزی شران برر 

"حلقه های كوچك اعتراضی" را. این جرریرانرات برا كرودترا و حریرلره 

نظامی و پروسه های سیاسی از این جنس به قدرت نزدیك مریرشرونرد. 

تاریخا چنین بوده و هیچ نشان قانع كننده ای هم در دسرت نریرسرت كره 

در آینده چنین نباشد. هیین امروز هم كیاكان بر این باورند كه حریرلره 

نظامی برایشان یك گزینه میرح است. فریادهای "تن ریرو بروش" هرم 

  .در پس حیله به عراق از یادمان نرفته است

اشاره و یا تاكید این جریان بر اعرترراضرات در مرحریرد كرار و مرحرا 

زندگی هر چند كه تازگی دارد اما نباید آن را بریرثرابره نشرانره تریریریرر 

استراتژی كس  قدرت توسد این جریانات ارزیابی كرد. واقعیت این 

است كه استراتژی تصرف قدرت توسد این جریرانرات هرم یرك ركرن 

اسالمی است و نتیجترا   –دعوای این جریانات با نیروهای راست ملی 

اگر بخواهیم دلیا و یا توضیحی برای این اشاره و یا تاكید پیدا كرنریرم  

  .باید آن در این حوزه جستجو كرد

اسالمی میدانند كه هر پروسه تیییر و تحرولری  –نیروهای جنبش ملی 

كه در پس حیله نظامی آمری ا و مرترحردیرن اش در مرنریرقره صرورت 

بگیرد  آرایش صحنه را به ضرر این جریرانرات تریریریرر خرواهرد داد. 

نتیجتا این مساله هم یك ركن توافقنامه پیشنهادی جرریرانرات مشرروطره 

اسالمی است. تاكید كریرترری برر اسرترراترژی   –خواه به جریانات ملی 

"رژیم چن " و اشاره صوری به مساله اعتراضات در داخرا كشرور. 

  .بنظر من این ركن اساسی و ارزش مصرف این سیاست است

واقعیت این است كه این جریانات در پس انقالب و یا در یرك شررایرد 

آزاد سیاسی كه مردم آزادانه به پای صندوقهای رای بروند  به قدرت 

نرزدیررك نررخرواهررنرد شرد. "رژیرم چرنرر "  "حرریرلرره نررظرامرری"  "تررحرریررم 

اقتصادی" و امرثرالرهرم ركرن ورابرت و داده شرده و اهررم اصرلری ایرن 

جریانات در نزدیك شدن بره قردرت سریراسری در جرامرعره اسرت. ایرن 

جریانات اساسا با مهندسی اف ار عیومی در جامعه و بنرد و بسرت برا 

بخشهای از خود حاكییت و یا دسرت بره دسرت شردن قردرت در برا  

 آزادی،برابری،حکومت کاارگری!

 ۶۱پرسش  شماره   
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  .میتوانند به قدرت سیاسی نزدیك شوند

پرسش: یک نکته بارز پیام رضا پهلوی این بوده کره در براره 

مشخصات حکومتی که قرار است جانشین جیهوری اسرالمری 

شود  کالمی نیی گوید. اینکه آزادی  رفاه  حرق شرهررونردان  

حق کارگر و تساوی زنان با مردان و تکلیرف مرتهر  در ایرن 

حکومت چه خواهد شد. به نظر شیا به چه علت رضا پرهرلروی 

 به این موارد نترداخته است؟

علی جوادی: نوع ح ومت مورد نظر این جریان كامال روشن 

است. این جریانات به دنبال ابرقراء سرلریرنرت در فرردای ایرران 

هستند. در این تردیدی نریرسرت. ایرن هردف غرایری شران اسرت. 

مساله شان چگونگی رسریردن بره ایرن هردف اسرت. از ایرنررو 

بسیاری از مختصات ح ومت آتی را به معامله با بخشهایی از 

  .اسالمی گتاشته اند –رژیم و جریانات ملی 

این ه موقعیت مته  در جامعه چه خواهد شد  بر سر مرتهر  

چه خواهد آمد  آنهم روشن است. این جریانات اسراسرا نرگرران 

سرنوشت و موقعیت مته  در جامعه هستند. یك پایه گله شان 

از ح ومت اسالمی این اسرت كره ایرن رژیرم "دیرن و ایریران" 

  .مردم را بر باد داده است. نگران سرنوشت اسالم اند

در باره موقعیت زن در جرامرعره هرم برایرد گرفرت كره خرواهران 

بازگشت به دوران گتشته انرد. براوری بره آپرارترایرد جرنرسری و 

محدودیتهای پوششی ندارند. از طرف دیگر به برابری بی قید 

و شرط زن و مرد هم در جامعه اعرترقراد چرنردانری نردارنرد. نره 

میتوانند و نه میخواهند در رفع سرترم برر زن دسرت بره ریشره 

مناسبات اقتصادی در جامرعره برزنرنرد. واقرعریرت ایرن اسرت كره 

اسرراا نررابرررابررری و سررترریرر ررشرری زن در جرروامررع امررروز بررر 

  .نیازمندیهای اقتصادی جامعه سرمایه داری استوار شده است

رفاه و تامین اجتیاعی هرم اصرو  شراخرت اقرترصراد و نرظرام 

مورد نظر این جریانات نیست. برع س خرواهران رفرع مروانرع 

حركت و گسترش چرخ سرمایه هستند. كوچ ترین توهیی بره 

سیاست تعدیا اقتصادی ندارند. "برار آوری اقرترصرادی" و نره 

رفاه و تامین اجتیاعی كلیات كلیدی در نظام اقرترصرادی مرورد 

نظر این جریانات است. آنجائی ه عوامفریبی نیی نند  آنجائی ره 

حرف دلشان را میزنند  به راحتی به شیا خواهند گفت كره بره 

دنبال سیاست "ریاضت كشی اقتصادی" هستند. "برایرد بریرشرترر 

  !كار كرد و كیتر خواست" این پیام شان به توده كارگر است

آزادیهای سیاسی و حقوق فردی و مدنی هم ت لیف اش روشرن 

است. هر چند كه این جریانات چپ و راسرت از "احرتررام بره 

حقوق بشر" یاد می نند  واقعیت اما این است كره كراركررد هرر 

نظام سرمایه داری در ایران مستقا از نیات مبلییرن اش ترنرهرا 

میتواند یك نظام استبدادی و سركوبگرایانه باشرد. دیر رتراتروری 

  .سرمایه اساا سیاست شان خواهد بود

اما كیاكان بایرد بره ایرن سر روال پراسرخ داد كره چررا عرلریررغرم 

روشنی مواضعشان در این حوزه ها این بیرانریره اشراره ای بره 

این ن ات محوری ن رده است. بنظر پاسخ را برایرد در اهرداف 

این بیانیه و نیروی مخاطبشان جستحو كرد. این بیانیه به دنبال 

تیییر ح ومرت در جرامرعره برا اتر راء بره نریرروهرای خرود ایرن 

 –ح ومت مانند ارتش و ستاه و هیچنین نیروهای جنبش ملری 

اسالمی است. و تیام هدفشان این است كه این نریرروهرا را بره 

صف خود جل  كنند. در این راستا هر تاكیدی بر خرواسرترهرای 

 –"حداكثری" جریان مشروطه خواه در بند و بست با جریانات مرلری 

اسالمی میتواند مساله ساز باشد. از این رو تاكیدی بر آینده بجز این ه 

راا ح ومت اسالمی باید برود  ندارند. راا ح ومت اسالمری برایرد 

برود  اما ارتش و ستاه و دستگاه بوروكراسی آن برایرد بریرانرد. راا 

ح ومت اسالمی باید برود  اما مته  و سیاستهای آن در این زمریرنره 

میتواند بیاند. راا ح ومت باید برود اما مناسبات اقتصادی حاكم برر 

جامعه باید بیاند. ارزیابی این جریانات این اسرت كره راا حر رومرت 

اسالم برود  "هر چه پیش آمد خوش آمد". به هیین اعتبرار اسرت كره 

اسرالمریرون بره راحرتری   –در گام اول متاكره با ارتش و ستاه و مرلری 

نشان میدهند كه حراضرر بره عرقر  نشریرنری از بسریراری از مرواضرع 

تاكنونی خود هستند. دارند حسن نیت شان را به ارتش و ستاه و بسی  

  .نشان میدهند

پرسش: رضا پهلوی در انتهای پیام خود با اشاره با تجربه کشورهای 

برالررترریررک در اتصررالشرران برره بررازارهررای جررهررانرری مرریررگررویررد: "هسررتررنررد 

کشورهایی که با تعهد به شراید صحیح و عراد نره  مروفرق بره رشرد 

انرد.  شران شرده سریع اقتصادی و با  بردن سریرح زنردگری شرهررونردان

هرای برالرتریرک   برای نیونه  بالفاصله پس از آزادی شروروی  دولرت

رعایت پن  شرط را در دستور کرارشران قررار دادنرد. بره نرظرر شریرا 

اشاره او به کشورهای بالتیک برای چیست؟ آیا این یرک تصرویرر از 

 حکومتی است که او در نظر دارد بقدرت برساند؟

علی جوادی: اجازه دهید ابتدائرا بره ایرن نر رتره اشراره كرنرم كره مرردم 

كشورهای بلوك شرق در پرس فرروپراشری اردوی شررق بره مرعرنرای 

واقعی كلیه "آزاد" نشدند. با ش ا گیری ح ومت شروروی مرا شراهرد 

توسعه یك نظام سرمایه داری دولتی و بوروكراتیك بودیم كه بره اسرم 

"كیونیسم" بر این مردم ح ومت مریر ررد. حر رومرتری خراكسرترری كره 

آزادیهای فردی و سیاسی در آن جایی نداشت. این الرگروی اقرترصرادی 

در رقابت با سررمرایره داری آزاد در جرهران غررب شر رسرت خرورد. 

رقابت و عنان گسیخگی سرمایه به جای دخالت دولت در تنظیم امور 

اقتصادی نشست. هر نوع حداقا رفاه اجتیاعی از زیرر پرای جرامرعره 

  .خالی شد. اطالق "آزادی" به این پروسه یك گزافه گویی بیش نیست

اما چرا كشورهای بالتیرك؟ جرامرعره ایرران در مرركرز خراورمریرانره و 

تخاصیات این منیقه قرار دارد. سرنوشت سررمرایره در ایرن جروامرع 

تابعی از معاد ت سیاسی موجود در این منیقه اسرت. وجرود مسرالره 

فلسیریرن  حضرور گسرتررده جرنربرش اسرالم سریراسری  كشریر رش دول 

ارتجاعی منیقه برر سرر هرژمرونری سریراسری از واقرعریراتری اسرت كره 

سرنوشت اقتصاد و سرمایه را در این جوامع رقم میرزنرد. مرجریروعره 

این مسائا موقعیت متفاوتی را برای سرنوشت سرمایه در این منیقه 

در چشم انداز قرار میدهد. ایران و بسیاری از كشورهای این منیرقره 

حوزه مناسبی برای صدور سرمایه و ت نولوژی پریرشررفرتره نریرسرترنرد. 

بدون حا مسائا پایه ای موجود در منیقه  از جیله مسرالره تراریرخری 

فلسیین  ما شاهد انتگراسیون وسیع اقتصادی این جوامع در اقترصراد 

  .سرمایه داری جهانی نخواهیم بود

اما چرا اقتصاد سرمایه داری؟ واقعیت مهم تر این است كره سررمرایره 

داری در ایران هیانیور كه بارها و بارها تاكید كرده ایم تنها میتواند 

بر مبنای "كار ارزان و كرارگرر خرامروش" بره تروسرعره و انر رشراف 

بتردازد. ایران سوئیس نیست  ایران فرانسه نریرسرت. سررمرایره داری 

      .ایران ذاتا استبدادی و مت ی بر كار ارزان است

پرسش: ارزیابی شیا از برخورد نیروهای سیاسی اپوزیسیون به پیرام 

 ادامه در صفحه  دهم  رضا پهلوی چیست؟                              

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۶۱پرسش  شماره   
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به رویای کهنه بود. این پیام تا کنون مرورد برحر  و برررسری 

تعدای از فعالین سیاسی قرار گررفرتره اسرت. هرر کردام از ایرن 

بررسیها درست یا غلد به گوشه هایی از پریرام رضرا پرهرلروی 

پرداخته اند. من در این نوشته تالش میکنم به آناتومی این پیرام 

بتردازم و پیامدهای و شانس آلترناتیو چپ و راست در ایرران 

را مورد بح  قرار بدهم. این کار را  زم مریردانرم زیررا ترنرهرا 

بیان اختالف سیاسی و ایدئولوژیک ما با رضا پهرلروی نریرسرت 

که امروز باید برجسته بشود بلکه بایرد نشران داد چررا امرروز 

این پیام برای او  زم شده است؟ معانی سر راسرت و زمریرنری 

 گفته های او چیست؟ و مخاطبان او چه کسانی هستند.؟

  

اجازه بدهید به شکا کرنولوژی پیام جرلرو بررویرم. او در سرر 

تیتر پیامش نوشته اسرت امرروز  روز انرترخراب اسرت. اولریرن 

سوال این است انتخاب بین چی؟ میان کی؟ ایشان به مخاطبریرن 

خود پاسخ میدهد "یا جیهوری اسالمی یا ایران" باید یرکری را 

انتخاب کرد. اولین پاسخی که باید به این سروال داد ایرن اسرت 

که مردم انتخابشان را کرده اند. بنابر این مخراطر  سروال ایرن 

شازده را اول باید معلوم کررد. زیررا انرترخراب مرردم "نره" بره 

جیهوری اسالمی است. تصور نییکنم کسری ایرن حرقریرقرت را 

 .نداند

  

در ابعاد سراسری مردم این انتخاب را نه تنرهرا  ۱۲و  ۱٩سال 

در فکر و اندیشه و آرزو  بلکره برا پرای خرود کره بره خریرابران 

ریختند و گفتند "جیهوری اسالمی نییخوایم نیریرخروایرم" نشران 

دادند. آقای رضا پهلوی هم حتیا متوجه این انتخاب شده است. 

واضح است او هم مثا بقیه این انتخاب را دیده و شنیده اسرت. 

آقای پهلوی وقتی که میگوید بین ایران و جریرهروری اسرالمری 

باید یکی را انتخاب کرد  دارد خاک بره چشرم مرردم مریرتراشرد. 

چون ایران یک کشور و جیهوری اسالمی یک حرکرومرت در 

این کشور است. کشور انتخاب نییخواهد مردم در ایرن کشرور 

نسا اندر نسا زندگی کرده و میکنند. بح  انتخاب ایران یرک 

 .فری  در بین خود دارد و هیین را باید ابتدا روشن کنیم

  

غریرر مرترجرانرس در  او  این نوع انتخاب کردن بریرن دو آپشرن 

حقیقت برای این منظور بکار گرفته میشود که او  از حرقروق 

پایه ای و خدشه ناپتیر مرردم ایرران چریرزی نرگرویرد. اگرر نره  

مردم در هیچ کشوری نییتوانند انتخاب کنند کجا متولد بشرونرد 

تا امروز انتخاب کنند آن کشور را میخواهنرد یرا نریریرخرواهرنرد. 

تازه تعیین محا زندگی و انتخاب کردنش وقتی مرعرنری مریردهرد 

که کسی بخواهد آن کشور را ترک کند و بره کشرور دیرگرری 

برود. در این حالت در مورد کشور دوم  بح  انتخاب میتواند 

 .محلی از اعراب داشته باشد

  

او با این حرفش میخواهد ایرانیگری و خاک و ایران پررسرتری را بره 

جای انسانگرایی و تامین حقوق پایه ای شهروندان و قوانین مترقی و 

برابری طلبانه جایگزین کند. اما در هر حال این نوع بیان یک ترفرنرد 

است که مخاطبی خاص دارد. میخواهد در پوشش ناسریرونرالریرسرتری و 

خاک پرستی آنرا بیان کرنرد کره مرردم عرادی مرتروجره آن نشرونرد. آن 

مرخرراطر  خراص برخررش نرراراضری حرکررومرت و نرریرروهررای مسررلرح و 

سرکوبگر است نه مردم. آن بخش از ناراضیان حکرومرت کره هرنروز 

در کنار و یا مدافع جیهوری اسالمی است. اما رضا پهلوی میخواهد 

هیین واقعیت را از چشم شنونده و خواننده پنهان کند. در حقیقت اگرر 

حرف تازه ای در این پیام باشد هیین است که او تالش میکند پریریران 

 .خود را با این بخش ببندد

  

اینجا آقای پهلوی برا ترردسرتری و مررد رنردی او  مریرخرواهرد برگرویرد 

جرریررهرروری اسررالمرری ایرررانرری نرریررسررت. یررا برره قررول خررود او و بررقرریرره 

ناسیونالیستها  "جیهوری اسالمی اشیالگر" است  و بایرد "ایرران را 

 ."پس گرفت

دوما گوینده وقتی میگوید باید ایران را پس بگیریم و یا بین جیهوری 

اسالمی و ایران یکی را انترخراب کرنریرم از یرک فررض مسرجرا دارد 

حرف میزند. "ایران قبال مال ما بود. اکنون دست کس دیگرری اسرت 

و باید آنرا پس بگیریم". این عین جیله آقای پهلوی است: "آیرا راهری 

گریرری کشرورمران از اهرریریرن  جز هیکاری هریرد نره بررای برازپرس

 "شناسید؟ می

فرض او این است که جیهوری اسالمی ایران را از اوغص  کرده   

و امروز شاهزاده میخواهد "ایرانش" را پس بگیرد. پیریران نرویرن او 

هم خیاب به کسانی است که جیهوری اسالمی "غاص " را کریرک 

کرده یا کیک میکنند و امروز ناراضی هستند و میتوانند بین ایران و 

جیهوری اسالمی یکی را انتخاب کنند. به هیین دلیا به آنها میرگرویرد 

به گتشته کسی کاری نداریم. یعنی شیا هر جنایتی که انجام داده اید و 

در قتا عامهای دهه شصت تا کنون شریک حکومت بوده اید و حتری 

مجری این جنایت بوده اید کاری نداریم. شیا هم به کارنامه پردر مرن 

و جنایاتی که انجام داده است کاری نداشرتره براشریرد. پرس حسرابرهرا را 

صفر میکند و پییان نوین میبندد. " مرن بره هریره نریرروهرای سریراسری 

شران دسرت یراری  خواه فارغ از گتشته و گررایرش سریراسری دموکراسی

کنم" این حرف خیاب به کسانی است که گتشته سیاه و غیر  دراز می

قابا دفاعی دارند. اصالح طلبان و نیروهای سرکوبگر و خرود رضرا 

پهلوی و.... از این جیله اند.  بنابر این تیتر "انتخاب بریرن جریرهروری 

اسالمی و ایران" هم فری  دهنده است و هم مخاطبین خاص دارد که 

رضا پهلوی نییخواهد حقیقت آن را به مردم بگرویرد. مرخراطربریرن ایرن 

   .بخش از پیام او اساسا بخشی از جیهوری اسالمی است

او  جیهوری اسالمی و محید رضا شاه و رضرا شراه و پرادشراهران  

قاجار و دیگر پادشاهان مستبد و ظالم در تاریخ ایرران  هریره ایررانری 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۶۱پرسش  شماره   

   

 "پیام رضا پهلوی: تکرار رویایی کهنه با پیامی "نوین                      
 جدال آلترناتیو راست و چپ جدی تر میشود                        

 محمد آسنگران      
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بوده اند و مردم ساکن ایرن کشرور هرم ایررانری بروده انرد. پرس 

ایرانی بودن نه افتخار است و نه بار منفی دارد. انرترخرابری هرم 

نیست هر کس در هر جایی متولد بشرود در عررف و قروانریرن 

 .بین الیللی ساکن و شهروند آن کشور محسوب میشود

ما ساکنان این کره زمین بردون ایرنرکره نرقرشری در خرد کشری  

مرزها داشته باشیم در یک جیرافیرا مرترولرد شرده و سراکرن آن 

کشور خاص شده ایرم و هسرتریرم. ایرران هرم مرثرا هرر کشرور 

دیگری اسالمی و متهبی و ناسیونالیست و لیبرال و سررمرایره 

دار و کارگر و زن و مرد و کودک و.... دارد. هریریرن ایرران 

در ترراریررخ خررود پررادشرراهرران جررانرری و آخررونرردهررای مرررتررجررع و 

فریبکاران و خونخوار و ظالیان و مستبردان و قراترالن زیرادی 

داشته است. هیچنانکه ترکیه و پاکستان و آمریرکرا و آلریران و 

عراق و عربستان و.... هیگی اینیور بوده اند. پس ایرران نره 

تافته جدا بافته ای است نه در این سیح بح  چیزی کم و زیاد 

از بقیه کشورهای جهان دارد. در هیه کشورها ایرن رونرد در 

یک بعد کلی و تاریخی مثا هم یا شبیه به هم پیش رفته اسرت. 

اتفاق افتاد که طی آن یرک انرقرالب  ۹۹٣۷آنچه در ایران سال 

مشروع علیه دیکتاتوری پهرلروی را سررکروب کرردنرد و یرک 

جریان سیاه اسالمی را بر سرنوشت این جامعه حاکرم کرردنرد  

این  یک استثنا در تاریخ بشر است و راه پرایران دادن بره ایرن 

کابوا   سرنگونی حرکرومرت اسرالمری  و نره "گرتر" از آن 

   .است

  

یک بخش دیگر این پیام با بیان این جیالت که نییخواهد ببیرنرد 

کولبر کرد کشته میشود و بچه بلو  در کرترر درا مریرخروانرد 

و... خیابش به نیروهای قومترست اسرت نره مرردمران سراکرن 

این مناطق. او میخواهد قومترستان و اصالح طلبان حکومرتری 

و خارج حکومت و ناسیونالیستهای ایرانی را زیرر یرک چرترر 

م ۸۹گرد هم بیاورد. اگر نه میتوانست مثرا آدم مرتریردن قررن 

بگوید حقوق شهروندی مساوی برای هیه شهروندان ایرران و 

جدایی مته  از دولت و قانون و آموزش و پررورش و اداره 

جامعه بوسیله ارگانهای منتخ  مردم. و با خره کشور ایرران 

بعد از جیهوری اسالمی زبان و دین رسیری نردارد. مرردم از 

میان زبانهای رای  در این کشور یک زبان اداری و آمروزشری 

انتخاب میکنند و بقیه زبانها هرم بره عرالقریرنردان آمروزش داده 

میشوند و هیچ تبعیضی در این مورد قابا قبول نیسرت و...امرا 

آقای پهلوی اینها را نییگوید به کولبر کرد و برچره کرترر نشریرن 

بلو  ترحم میکند و دور از جانش نییخواهد آنرا ببیرنرد. خریرلری 

مینون اگر هیین مردم کردستان در فردای بعد از جریرهروری 

اسالمی در یک رفراندوم آزاد به جدایی رای دادند شیا چکرار 

خواهید کرد. پاسخ رضا پهلوی روشن است ارتش و نیروهای 

مسلح برای "حفظ امنیت ملی و تیامیت ارضی و منافع مرلری" 

لشکر کشی میکنند. زیرا آماده هستند و وظیرفره آنرهرا را حرفرظ 

تیامیت ارضری ترعریریرن کررده اسرت.  آیرا روشرن نریرسرت کره 

 دلسوزی شیا پو  و دروغین است؟

  

او در ادامه پیامش نوشته است: "درسی را که در بیش از دو 

تریرن افرراد هرم بره آن  ایم  و امروز خوشبین دهه گتشته گرفته

 "!پتیر نیست معترفند مرور کنیم: این نظام  اصالح

هیین گفته فوق غیر مستقیم نشان میدهد که آقای پهلوی دو دهره اول 

حیات این رژیم  جیهوری اسالمی را اصالح پتیر میدانسته است. به 

هیین دلیا میگوید دو دهه اخیر به این نتیجه رسریرده اسرت کره رژیرم 

اصالح پتیر نیست. این "دگر دیسی" در دو دهره دوم مرورد اشراره 

رضا پهلوی به سرنوشت جنبش اصرالح رژیرم مرربروط اسرت. زیررا 

آنها با پررچرم اصرالح رژیرم وارد مریردان شردنرد و بررای جریرهروری 

اسالمی عیر خریدند. به مردم دروغ گفرترنرد. جرنرایرترکراران قربرلری کره 

نیونه خلخالیها و خوئینیها در میان آنها کم نبودند اصالح طل  شردنرد 

و شکست خوردند. این تجربه شکست خورده درسی اسرت کره آقرای 

رضا پهلوی به آن اشاره میکند و از آن نتیجه میگیرد کره جریرهروری 

اسالمی دیگر اصالح پتیر نیسرت. خروب شرد برا خرره شراهرزاده هرم 

متوجه شد این رژیم اسرالمری اصرالح پرتیرر نریرسرت. در نرتریرجره ایرن 

شکست و این نتیجه گیری است که او به اصالح طلبان میگرویرد بریرن 

"ایران و جیهوری اسالمی" یرکری را انرترخراب کرنریرد. در واقرع ایرن 

فراخوانی به طیف اصالح طرلربران اسرت کره اگرر راه اصرالح رژیرم 

شکست خورده   پس بهتر است به راه "پرس گررفرترن ایرران" وصرا 

بشوند. در هیین راستا او ارتش را کال در جبهه "پس گرفتن ایرران" 

و ستاه و بسی  هم فقد تعدادی از فرماندهانشران دزد و غریرر خرودی 

هستند بقیه برای حکومت آینده مورد نظر آقای پرهرلروی ضرروری و 

 .وظاتفشان حفظ تیامیت ارضی است

مس له تیامیت ارضی معیو  در دوره های بحرانی برای کشورهرای 

مورد تعرض کشور خارجی یا در مروقرعریرت ترهردیرد از طررف یرک 

نیروی خارجی میررح مریرشرود. امرا در جربرهره جرریرانرات راسرت و 

ناسیونالسیستهای ایران موضوع "تیامیت ارضی" یک برنرد ورابرت و 

پرنسی  آنها در هر شراییی محسوب مریرشرود. ایرن سریراسرت عریرال 

باع  شده است که هر مخالفی را در دوره شاه و جیهوری اسرالمری 

به بهانه خدشره وارد کرردن بره "تریرامریرت ارضری و امرنریرت مرلری" 

 .سرکوب و منکوب کنند

یک نکته دیگر در پیام رضا پهلوی ظاهرا تازه و حتی مورد استقبال 

بخشهایی از جریانات ناسیونالیست راست و برخرشری از قرومرتررسرتران 

قرار گرفته است  این است که او نوشته است نه تنها "به دنبال کس  

قدرت سیاسی نیست"  تاکید کرده است که "حکومت فردی و ساختار 

هرمی قدرت در دنیای امرروز  پراسرخرگروی نریرازهرای یرک جرامرعره 

پیشرو و پویا نیست" حال سوال ایرن اسرت اگرر او بره دنربرال قردرت 

سیاسی نیست و فقد از سر خیرخواهی و برتل و برخرشرش مریرخرواهرد 

جریانات سیاسی را حول سیراسرت خرود بررای "پرس گررفرترن ایرران" 

متحد کند  چرا تا کنون از مقام ولیعهدی خودش کناره گیری نکرده و 

هنوز نه به اسم رضا پهلوی برلرکره بره اسرم شراهرزاده وارد سریراسرت 

میشود.؟ اگر این منیق شازده و مدافعینش را بتتیریم باید برقریره آحراد 

مردم هم که مادر یا پدرشان شیلی داشته است مثال دکترر و مرهرنردا 

 .زاده و کارگر زاده و فیلسوف زاده و.... خیاب شوند

آیا این افتخار است یا دون شان انسان؟ اما مردم متیدن و مردرن ایرن 

دوره اسم واقعی خود را برای خیاب کردنشان کافی میدانرنرد. عرالوه 

بر این چرا این شازده تا کنون یک کرلریره در مرورد مرحرکروم کرردن 

حکومت دیکتاتوری پدر و پدر برزرگرش لر  نرگرشروده اسرت؟ مرگرر 

میشود تاریخ را نادیده گرفت. اگر او میخواهد تاریخ را نادیده بگریررد 

پس چرا هر آن از دوره پهرلرویرهرا حررف مریرزنرد از افرترخرارات آنرهرا 

میگوید؟ چرا هیچنان بند نافش را با این خانواده و سیسترم حرکرومرتری 

آنها حفظ کرده و خود را ادامه  دهنده راه آنها معرفی مریرکرنرد؟  اگرر 

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۶۱پرسش  شماره   
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حکومت فردی بد اسرت چررا ترا کرنرون یرک کرلریره در مرورد 

 .حکومت دیکتاتوری و سیاه پدرش چیزی نگفته است

در این جیله فوق ظاهرا آقای پهلوی مدعی است کره مرخرالرف 

حکومت هرمی است. اگر اینیور است حکومت غیرر هررمری 

بجز حکومت شورایی و دخالت مستقیم مردم در اداره جرامرعره 

کدام حکومت غیر هرمی را مد نظر دارد؟ آیا حرکرومرت غریرر 

هرمی دیگری هم وجود دارد؟ واقرعرا برایرد براور کرنریرم کره او 

حکومت "مشروطه پارلیانی پادشاهی" که نه تنها هرمی بلکه 

دیکتاتوری هم هست کنار گتاشته است؟ اگر چنین اسرت چررا 

اینرا به صراحت بیان نییکند که سیستم پارلیانی پادشراهری بره 

درد ایران نییخورد؟ برخالف این ادعا که او گرویرا بره دنربرال 

کس  قدرت سیاسی نیرسرت و حرکرومرت هررمری را هرم نریری 

پسندد  یک فرد سیاسی که هییرشره مردافرع سریرسرترم پرارلریرانری 

مشروطه سلینتی بوده است در قدم اول باید سیستم پرادشراهری 

که تا کنون مورد نظرش بوده را رد کند. آنرا بی اعتبار اعالم 

کند  تا مردم باورش کنند که او به دنبال احیای سلینت نیست. 

رضا پهلوی این کار را نریریرکرنرد امرا مرتروجره شرده اسرت کره 

سلینت احیا شدنی نیست. در عین حال نییخواهد سراواکریرهرای 

مدافع سلینت و فا نژهای مدافع دیکتاتوری سلریرنرتری پردر و 

پدر بزرگش را هرم از خرودش دور کرنرد. وسرد دو صرنردلری 

ایستاده است که هر دو طرف یعنی ناسیونالریرسرترهرای مرخرالرف 

سلینت و سلینت طلبان دو آتشه را  در تاریکی نگهدارد. این 

ریاکاری و ابرن الروقرت برودن خراصریرت هریره سریراسرتریرداران 

   .بورژوا است

کسی که ظاهرا در پی قدرت سیاسی نیست آلترناتیو حکومرتری 

دارد و آلترناتیو مورد نظرش را چنین توضیح مریردهرد: "ترنرهرا 

آلترناتیو مقبول  حاکییت مردم ایران است  نظامی که در آن  

قانوِن برآمده از رأی آزاد مرردم  برا ترریرن مررجرع حرکرومرت 

 ".است

هیین جیله تیام ادعای قبلی او مبنی برر ایرنرکره در پری کسر  

قدرت سیاسی نیست را پو  میکند. کسی که چند جیلره برا ترر 

مدعی بود در پی کس  قدرت سیاسی نیست ایرنرجرا آلرتررنراتریرو 

حکومتی ارائه میدهد. خارج از ادعای دروغریرن قربرلری  آقرای 

رضا پهلوی مانند هر شهروند دیگری حرق دارد در سریراسرت 

دخالت کند و آلترناتیو خودش را اعالم کرنرد و انرترخراب را بره 

رای مردم محول کند. اما این آقا رضا بدجوری در مرخریرصره 

گیر کرده است. هم کس  قدرت سریراسری را رد مریرکرنرد  هرم 

آلترناتیو برای نوع حکومت اعالم میکند.  هم فرردی سریراسری 

است هم خود را شخصی فرا سیاست و "نیاد اتحاد" مریردانرد.  

حال اگر سوال کنیم شکا این حکومت مورد نرظرر شریرا آقرای 

"نریرراد اتررحرراد " کردام یررک از ایررن سرره شررکررا شرنرراخررترره شررده 

)جیهوری پارلیانی یا پرادشراهری پرارلریرانری و یرا شرورایری و 

حاکییت مستقیم مردم( است ؟ پاسخ خواهید شنیرد مرردم ایرنررا 

 .تعیین میکنند

آقای رضا پهلوی که ظاهرا پتیرفته است مردم رعیت نیرسرترنرد 

که شاه بخواهند در حرف حراکریریرت را از آن مرردم مریردانرد. 

بسیار خوب میتتیریم که ایشان مدرن و متیدن شده اند و مرثرا 

پدر و پدر بزرگش مردم را تابع و رعیت فرض نییکند. حرا  

برای نشان دادن صداقت خودش  زم است بگوید از میان سره 

شکا جیهوری پارلیانی و سلینت مشروطه پارلیرانری و جریرهروری 

شورایی کدام یک مورد نظر ایشان است؟ در این مورد بر خالف او 

هیه جریانات و شخرصریرترهرای سریراسری ایرران تررجریرح و آلرتررنراتریرو 

حکومتی مورد نظر خود را اعالم کرده اند.  اقا در حرف میگویرنرد 

ترجیح خود را به انتخاب مردم مروکرول مریرکرنرنرد. امرا آقرای پرهرلروی 

ترجیح خود را اعالم نییکند. نییگرویرد مردافرع کردام شرکرا حرکرومرت 

است. اما هیه مردم میدانند او یک سلینت طل  است و به قسم خرود 

به عنوان ولیعهد پادشاه سرنگون شده ایران هیچنان وفادار اسرت. او 

دوست دارد در وسد یک جوی بایستد و فعال از دو طررف برخرورد. 

 .هیین یک مورد ریاکاری و کاله برداری او را نشان میدهد

دانریرم چره  ایشان در ادامه اعرالم مریرکرنرنرد: "مرا امرروز نره ترنرهرا مری

خواهیم: یک سراخرترار  دانیم که چه می خواهیم بلکه به روشنی می نیی

سیاسی پایدار مبتنی بر اراده مردم که در آن  قدرت در خدمت مرردم 

و مدافع منافع ملی باشد  نه در انحصار گروهی خاص." هیچرنرانرکره 

میبینید کسی که در پی کس  قدرت سیاسی نبود ایرنرجرا بره صرراحرت 

اعالم میکند هم میداند چه نییخواهد و هم میردانرد چره مریرخرواهرد. امرا 

آنچه را که میخواهد باز هم ناروشن و در سیح کلی گویی رها کرده 

است. او مریرگرویرد یرک سراخرترار سریراسری.... سروال ایرن اسرت کردام 

"ساختار سیاسی" مورد نظر ایشان اسرت کره برروشرنری مریردانرد چری 

میخواهد؟ این ساختار سیاسی که "در خدمت مردم اسرت خرود مرردم 

در آن چه نقشی بجز رای دادن دارند؟ هر دانشجوی سرال اول عرلروم 

سیاسی میداند ساختار سیاسی مبتنی بر اراده مرردم  فرقرد برا دخرالرت 

مستقیم هیه شهروندان در نقش قانون گتار و مجری قانون مریرکرن و 

عیلی است. در غیر اینصورت آن حکومرت مربرترنری برر اراده مرردم 

نیست. اگر اینیور است آقای رضا پهلوی رسیا اعالم کند که نه تنها 

حکومت سلینت را بی اعتبار میداند بلکه مدافع حکومت شورایی برا 

دخالت مستقیم هیه شهروندان است. تا وقتی کره ایرنررا نرگرفرتره اسرت 

ادعای ساختار حاکییت  مبنی بر اراده مرردم فرقرد برازی برا کرلریرات 

 .برای کالهبرداری سیاسی است

در پیام رضا پهلوی آمده است که : "... رسیدن به آزادی و رفاه تنهرا 

تک ما و قبول این مس ولیرت مریرهرنری مریرسرر اسرت. ایرن  با تالش تک

مس ولیت بر دوش یک فرد   یک گروه یا یک جریان نیست بلکه برر 

دوش هیه ماست." آزادی و رفراه کرلریرات و شرعرارهرایری اسرت کره 

هیچوقت در ادبیات جریانات راست از جیله در ادبیات آقرای پرهرلروی 

جایی نداشته است. اکنون که تا این حد عق  نشستره و آنررا پرتیررفرتره 

است باید پرسید این آزادی و رفاه مورد نرظرر شریرا از کردام طرریرق 

اجرا و عیلی میشود. ضامن راستی انگاری یرا راسرتری آزمرایری ایرن 

ادعا چیست؟ آقای پهلوی و کا جرریرانرات راسرت برایرد بردانرنرد بررای 

تضیین آزادی فقد یک مکانیرسرم وجرود دارد آنرهرم دخرالرت مسرترقریرم 

شهروندان وسازمان پیدا کردن در شوراها است. شهروندانری کره از 

طریق شوراهای خود هم قانونگتار و هم مجری قانرون هسرترنرد ترنرهرا 

ضامن برقرار آزادی هستند. آقای پهلوی تا به امرروز از ایرن ارگران 

 .اعیال حاکییت مستقیم مردم یک کلیه نگفته است

عررالوه بررر ایررن آزادی و رفرراه برردون برررابررری و برررخرروردار شرردن 

شهروندان از حقوق برابر در استفاده از نعیات زندگی غریرر مریرکرن 

است. بدون قبول برابری شعار آزادی و رفاه اگر یک اتروپری نربراشرد 

یک کالهبرداری سیاسی و بازی با کلیات اسرت. وقرتری از بررابرری 

حرف میزنیم یعنی هیه شهروندان حق دارند و برایرد در اسرترفراده از 

نعیات مادی و معنوی جامعه  حقوقی برابر داشته براشرنرد. یرعرنری از 

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!
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امکانات برابر برخوردار باشند. واضح است که هیرچرکردام از 

این ملزومات برای ادعای آزادی و رفاه در گفرترار و پریرشریرنره 

 .جریانات راست دیده نشده و عکس آن گفته و عیا کرده اند

در ادامه او خیابیه ای دارد کره جرای ترامرا بریرشرترری اسرت: 

تک شیا باید به این پرسرش حریراتری در قرلر  خرود  امروز تک

ایرد؟ ......  کشری روشرن ایسرتراده پاسخ دهید که کجای ایرن خرد

طرف جیهوری اسالمی یا طرف ایران؟ برای نرجرات ایرران  

 حاضر به انجام چه کاری هستید؟

اگر مخاط  این گفته مردم ایران هستند و چنین وانیرود کررده 

است با مردم حرف میزند. باید گرفرت آقرای پرهرلروی شریرا دیرر 

رسیده اید. مردم سالها است که خد کشری خرود را کررده انرد. 

سالها است که علیه جیهوری اسالمی فرداکراری و جرانرفرشرانری 

کرده اند. شیا بگو کجا ایستاده ایرد؟ مرگرر ترعرداد کشرتره هرا و 

تعداد زندانیان و اعدامیها را نشنیده اید؟ اگرر مرردم در مرقرابرا 

این رژیم آدمکش تا کنون بیش از صرد هرزار اعردامری داده و 

صدها هزار به زندان رفته و شکنجه دیرده انرد مرخراطر  شریرا 

هستند گستاخی بیش از حدی از خود نشان داده اید. ایرن مرردم 

فقد در دهه شصت هیان دهه اول حاکییت جیهوری اسالمری 

که شیا هنوز آنرا اصالح پتیر میدانستید چند ده هزار نفرشران 

در خیابان و چند هزارنفرشان در زندانهای رژیم اسالمی قرترا 

 .عام شدند

بخش قابا توجهی از هیین مردم حتی یک روز اصالح طرلر  

بودن این رژیم را باور نکردند. هریران یرک مراه اول برعرد از 

در  ٣۷قدرتگیری خیینی زنران در روز هشرت مرارا سرال 

ابعاد هزاران نفره به خیابان آمدند و علیه قانونی شردن حرجراب 

هیه دیردنرد  ۱۲و  ۱٩و  ۲۲و  ۷۲اسالمی فریاد زدند. در سال

که مردم در ابعاد دهها هزار نفره بره خریرابران آمردنرد و اعرالم 

کردند جیهوری اسالمی نییخواهنرد. سره روز آبران مراه سرال 

نفرشان در خیابان قتا عام شرد. هریریرن  ۹٣۲۲بیش از  ۹۹۱۲

امروز مرت  شاهد اخبار اعتراض و اعرترصراب دهرهرا مررکرز 

اسرتران  ۹۸کارگری هستیم که خربرر اعرترصراب کرارگرران در 

ایران سر تیتر اخبار شد. آیا هنوز متوجه نشده اید که مردم نره 

طرف رژیم بلکه تیاما در مقابرا رژیرم قررار گررفرتره انرد؟ آیرا 

نشنیده اید کره مرردم برا صردای رسرا فرریراد زدنرد "مررگ برر 

ستیگر چه شاه باشد چه رهبر" اگر منظور آقرای پرهرلروی دوم 

خردادیها و اصرالح طرلربران حرکرومرت و ارگرانرهرای نرظرامری 

سرکوبگر )ارتش و سرتراه و بسریر ( اسرت برایرد هریریرن را برا 

صراحت بگوید. این مردم نیستند که باید پراسرخ ایرن سروال را 

بدهند زیرا پاسخ مردم روشن است. این شیا و دیگر جریانرات 

راست پروغرب هستید باید پاسخ بدهید آیا هیچنان میرخرواهریرد 

چشم به انتظار رحیت ترامپ و دولتهای مرتجع منیقه براشریرد 

یا مثا یک جریان متیدن سیاسی حزب سیاسی خود را درست 

میکنید و آلترناتیو سیاسری و حرکرومرتری خرود را بره قضراوت 

 مردم میگتارید؟

در بخش پایانی پیام رضا پهلوی آمده است: "پییان نویرنری کره 

ی مردم." پرس  در آغاز از آن سخن گفتم  عهدی است بین هیه

معلوم شد آقای پهلوی یک طرف این پییان نیست. این پییرانری 

بین مردم است. او فردی فرا سیاسی است که مردعری شرده بره 

دنبال قدرت سیاسی نیست. اما آلترنراتریرو دارد. چرون سریراسری 

نیست و قدرت سیاسی هم نییخواهد پس در حکومت اکرثرریرت مرورد 

نظر او اقلیت حقوقش پاییال نییشود. ؟ این تناقضات آقای پهرلروی از 

بیسوادیش نیست از بی پرنسیبری اش اسرت. او بره زبران بری زبرانری 

میگوید شیا به پییان مورد نرظرر مرن عریرا کرنریرد ایرران را بره مرن 

بازگردانید. چون من فراسیاسی هسترم و قردرت سریراسری نریریرخرواهرم 

 .!هیین ایران برایم کافی است. چیزی بیش از این نییخواهم

او برای اطیینان دادن به سرمایه داران و قدرتهای جرهرانری سررمرایره 

گرتار)دقرت  بار بودن امنیت کارگرر و سررمرایره اعالم کرده است: رقت

کنید نه سرمایه دار(  و سیر قهقرایی تولید و قدرت خرریرد در ایرران 

تر از آن اسرت کره  امروز بر هیه آشکار است.... از فقر و ظلم  ساده

گتاری داخلی و خارجی  تکنولروژی و  انگارید. .. با جل  سرمایه می

ی  مدیریت مدرن را به کشور ... استرعردادهرای ایررانری را کره شرهرره

 .جهان هستند  ... شکوفایی اقتصاد  تولید و درآمدها ..." با  میرود

در این چند جیله آخر کارگر و سرمایه گتار یا هریران "کرار آفرریرن" 

مورد نظر جیهوری اسالمی و نه سرمایه دار و صاح  سرمایه کره 

تیام وسایا تولید و محصول تولید را در اختیار دارد  مثا کرارگرر و 

هیراه با کارگر   "با فقر و نا امیدی و سیر قهقرایی" مواجه شده اند. 

این فرشته نجات با این پییان مردم با هم نه پییان رضا پهلوی با بقیره 

آماده است که هر دو را نجات بدهد. حا  که سرمرایره دار و کرارگرر 

هیسرنوشت شده اند و هر دو سیر قهقرایی برودن زنردگریرشران اعرالم 

شده است پس باید امید وار باشند وقتی آقای رضا پهلوی "ایرانش را 

از اشیالگران غیر ایرانی" پس گرفت  سرنوشت این دو )کرارگرر و 

سرمایه گتار( بهبود پیدا کرنرد. چرون از نرظرر آقرای پرهرلروی ایرن دو 

هیسرنوشت هستند. با سرمایه گتاری داخلی و خرارجری او مریرتروانرد 

هر دو را راضی کند و برهرترر از امرروز زنردگری کرنرنرد. کرارگرر برا 

دستیزد ارزان اما "سرمایه گتار" قول میردهرد سرر مراه دسرتریرزد را 

پرداخت کند و سرمایه گتار بیچاره هم میتواند زحیت کارآفرریرنری را 

به جان بخرد. این آن بهشت رویرایری اسرت کره کرارگرر ایررانری برایرد 

برایش جانفشانی کند و ایران آقای پرهرلروی را بره او برازگرردانرد. در 

عوض ایشان سرمایه گتاران را به ایجاد شیا و پررداخرت بره مروقرع 

دستیزد متعهد میکند. معنی اصلی ایرن پریرام هریریرن پراراگرراف آخرر 

است. آقای رضا پهلوی با هزار ترفند و پیچ و خرم و قریریرش آمردن  

نهایتا آنرا تحویا خواننده و بیننده داده است. با خره یکی دیرگرر پریردا 

 ."شد بگوید "خدا خودش هم کارگر است

در بخش بعدی این نوشته به نکات زیر خواهم پررداخرت: چررا جردال 

آلترناتیو راست و چپ جدیتر و محوری تر میرشرونرد؟ آیرا ایرن ترالش 

نیروهای راست ناسیونالیسرترهرای پرروغررب شرانرس مروفرقریرت دارد؟  

روندهایی احتیالی آتی  و شانس آلترنراتریرو چرپ و راسرت در ایرران 

 کدام است؟

  

 

 اساس سوسیالیسم،انسان است!

 ۶۱پرسش  شماره   
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اسیم را برای چه میخواهید؟ ملیتم را برای چه مری پررسریرد و 

 زبانم را؟ مگر فرقی میکند؟

خود نیز نیی دانم نامم چیست ودر کجای این دنیای بی رحم و 

پر از شقاوت به دنیا آمده ام. کسی برا زبران مرهرربرانری برا مرن 

حرف نزده است که بدانم برا چره زبرانری حررف مریرزنرم. شرایرد 

خواهر کوچکترم در جای دیگری آرمریرده اسرت. مری دانرم او 

نیز چون من گرسنه است . بسترش زمین است و برا پروشرش 

آسیان . شاید خدا می خواهد مرن و خرواهررم گررسرنره براشریرم. 

چون کسانی که از کنار من می گترند  بچه هایشان را کره بره 

کار خدا “ من نزدیک میشوند؛ به طرف خود کشیده و میگویند 

 بیا برویم.”  است

از خوابیدن خسته شده ام. دلم میخواهد مادر دستم را بگیررد و 

پدر خواهر کوچکم را به آغوش کشد. غض  خدا شاما پدر و 

مادرمان هم شده چرا که پدر بیکار است و سررگرردان در پری 

 لقیه ای نان.

گاهی شهرداری من و خواهرم را مریرانردازد پشرت مراشریرن و 

آنگاه مادر است که پشت سر ما شیون میکنرد.آخرر شرهررداری 

میگوید ما چهره شهر را به هم ریخته ایم و دست آخرر مریربررد 

اطراف رها میسازد. من فکر می کنم شرهررداری مرامرور خردا 

 باشد  چون هییشه تسبیح در دست دارند و صلوات می دهند.

یک ش  خواب دیدم کیفی قشنت در دستم دارم و بره هریرراه 

بچه های دیگر به مدرسه رفته ام. نییدانید چه کفشهای قشنگی 

پوشیده بودم. خاک کفشهایم را با دست پاک میکرردم. امرا اون 

فقد یک خواب بود. خواهرم میگوید یک ش  خواب دیرده کره 

پدر برایش یک عروسک خریده است. بیچاره خواهرم کره از 

این خوابهای عجی  و غری  میبینرد  نریریردانرم چررا خردا فرقرد 

میخواهد من و خواهرم اینیور باشریرم؟ مرگرر مرن و کرودکران 

 دیگر چه فرقی با هم داریم؟

مهرر مراه  گررامری داشرت روز مرن اسرت. روز  ۹۱میگویید 

جهانی کودک  روزی که باید مرن و کسرانری چرون مرن روی 

شادی را به خود ببینیم. میگویند که دنیا بایرد از اذیرت و آزار 

من و دیگر کودکان دست بردارد. خود به آماری که ارائه شرده اسرت 

 نگاه کنید:

ساله فال فروش هنگام عبور از خیابران برر  ۹۹وحید شریفی  کودک 

اور تصادف جان باخت و در حالی که فال هرایرش برر سریرح خریرابران 

پراکنده شده بود اما وحید کوچولو دیگر جانی در کرالربرد بررای جریرع 

اردیبهشت نیز کارگررى کره سرن  ۸۲کردنش نداشت. غروب یکشنبه 

در خیابان جنت آباد   له غربری  زیرر  ٬ساله اعالم کردند ۹۱اش را 

 آوار ساختیانی ماند و جان خود را از دست داد.

جدای از سال تحصیلی جدید که ترحرت تراوریرر بریریراری کررونرا آمرار  

دقیقی از راه یافتگان به مدارا در دست نیست امرا در ابرتردای سرال 

تحصیلی گتشته  مرکز اطالعات آمار رژیم اسالمی  جیعریرت دانرش 

آموزی را که در کالسهای درا حاضر شدند  را دوازده مریرلریرون و 

سیصد هزار نفر اعالم کرد  در حالی که این مرکز  جریرعریرت دانرش 

آموز ایران را پیش از این نوزده میلیون و چرهرارصرد و سری و پرنر  

هزار نفر اعالم کرده بود. به این ترتی  جیعیت دانش آموزی را کره 

از تحصیا باز ماندند  هفت میلیون و یکصد و سی و پن  هزار نرفرر  

درصد دانش آموزانی بود که خرود مررکرز اطرالعرات  ۹۷یعنى حدود 

آمار رژیم آن را ارائه داده برود. بره ایرن جریرعریرت برایسرتری کرودکران 

محروم از تحصیلی را که در آمار دانش آموزی این مرکرز مرحراسربره 

نگردیده و ارگانهای به اصیالح حیایت از کودکران داخرا در رژیرم 

آن را عنوان کرده اند افزود تا به تعداد ده میلیون و ششصد و سری و 

پن  هزار نفر دست یافت کره ایرن مریرزان بررابرر بریرش از نریریری از 

 جیعیت دانش آموزان در حال حاضر ایران است .

این دانش آموزان مشیول به تحصیرا در مردارا ایرران در مرقراطرع 

دبستان  راهنیایی و دبیرستان به گفته مرکرز اطرالعرات آمرار رژیرم  

سررال اسررت. عررالوه بررر آن  جریررعریررت کررودکران کررار  ۹۱ترا  ۷بریررن 

افیانستانى که در هیچ گروه آماری محسوب نگردیده را برایرد افرزود. 

اگر این میلیونها کودک سر کالا های درا حاضر نریرسرترنرد  و بره 

جن  و جوش های شاد کودکانه و تفریحات نوجروانری مشریرول نریری 

باشند  بایستی رد آنان را در چه جایی به غیر از زیر آوار ساختیران  

و یا در کنرار کروره ”  که فقد یک نیونه از خبر آن منتشر شده است“

پزخانه ها و یا در دخیه های قالی بافی یافت؟ در چه جرایری بره غریرر 

از سر چهار راهها و در میان عبور و مرور اتومبیا ها در حالی کره 

 شاخه ای گا و یا برگه های فال به دست دارند یافت؟

کودکان کار  به عنوان نیروی ارزان کار هیزاد ایرن دنریرای وارونره 

ای است که نوکریرسره هرای برورژوازی اسرالمری در ایرران نره ترنرهرا 

درصدد بهتر شدن زندگی آنان نبوده و نیستنرد  برلرکره قرانرونری کرردن 

استثیار کودکان هیواره مد نظر این جانیان بوده است. شرایریری کره 

خود دنیای بورژوازی هر روز آن را خلق می کند و کرودکران را بره 

جای تحصیا و نشاط کودکانه  روانه بازارهرای برردگری و کرار مری 

کند. تا این سیستم اقتصادی نابرابر وجود دارد  تا زمانی که مالکریرت 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۶۱پرسش  شماره   

 یک دنیای بهتر برای همه و در راس آن برای کودکان!                         
 مهرماه روز جهانی کودک  ۶۱                               

 پدرام نواندیش     
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خصوصی بر ابزار تولید اجتیاعی و کار مزدی بر سرنوشت میلیاردها انسان حاکم است  کار کودکان هیواره بره عرنروان ارزان ترریرن 

 نیروی کار  مورد استثیار سرمایه داران قرار میگیرد.

ساعته هنوز هم میییرند؟ چه تعداد از کسانی چون من در شبهای سرد در خریرابرانرهرا از زور  ۸چه تعداد از کسانی چون من از یک ت  

تعداد کشته های …  سرما جان میستارند و هرگز روی مدرسه را نخواهند دید؟ کودکان گرسنه ای که رنت صبح را هرگز نخواهند دید 

کودکان در جنت های اخیر را به ارقام در آورید. بیاند اون تعدادی که قیع عضو شده و برای هریریرشره لرتت زنردگری شراد را بره گرور 

خواهند برد. مگر آدم بزرگها نیتوانند کار کنند که کودکان را به کار میکشند؟ مگر آدم بزرگهایی که بیکارند کم هستنرد کره حرتری دنربرال 

کار میگردند ولی به اون ها کار نییدهند؟ چرا باید کودکان کار کنند؟ اون هم با شراید خیلی سخت و پول های کم  کودکانی کره شررایرد 

سخت کاری شادابی و نشاط را برای هییشه از آنان میگیرد و موج  عدم رشد جسیی و حتی آسی  های جدی به آنان میشود. کارهایری 

آدم بزرگ ها را از پای می اندازد چه برسد به جسرم هرای نرحریرف و هریریرشره  ٬هیچون خشت زنی در زیر آفتاب داغ و یا سرمای شدید

 گرسنه کودکان کار.

ساله ای را به خاطر این که پدرش فقر و بی پناهی کیررش را ترا زده  ۱براستی مگر این جنایت نیست؟ مگر این جنایت نیست که دختر 

ساله در می آورند؟ شقاوت و بی رحیی تا به کجاست که خود کرده های ایرن جرامرعره را بره پرای مروجرودی  ۰۲است به ازدواج مردی 

موهوم به نام خدا میگتارند و میگویند خدا خواسته است  پس چرا وقتی که در وضعیت بحران اقتصادی قرار میگیرید نییگویید که خردا 

خواسته است و هیه را به پای کارگران میگتارید و آنان را اخراج میکنید؟ چرا وقتی کارگران تصییم میگیرند که بساط شیا را برچیننرد 

 و خود حکومتشان را تشکیا دهند نیگویید خدا خواسته است؟

نژاد پرستانه ما را از تحصیا در مدارا تحت عنوان کودک افیان و کودک کار  محروم می کنید  ما کرودکران را هرر روز مریرکرشریرد. 

چون حاکییت تان این را میخواهد. نظامتان این را میخواهد. شیره جسم و جان پدرانیان را در کارخانه ها و مزارع صنعتی میرکرشریرد و 

کودکانشان را نیز راحت نییگتارید. این ارتش کار را برای ادامه حیاتتان الزامی میدانید. اما یادتان باشد من هیریرشره خرفرتره نریرسرترم. مرن 

کرارخرانره هرای  ٬هییشه کودک نخواهم ماند. میخواهید بدانید؟ یک نگاه به پدرانیان در کارخانه های کشت و صنعت نیشرکرر هرفرت ترتره

 کارخانجات ایران خودرو   معان سنت آهن بافق و غیره بیاندازید و آینده را پیش بینی کنید. ٬ ستیک البرز ٬نساجی کردستان

میی ن باشید بشریت مترقی دیگر نخواهد گتاشت شیا اینگونه به ستم علیه کودکان ادامه دهید. این اردو حرکتی را آغاز نیوده است کره 

 مهر ماه روز جهانی کودک مبارک  * ۹۱به یک دنیای بهتر برای هیه و در راا آن کودکان منجر خواهد شد. 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۶۱پرسش  شماره   

 ادامه مطلب علی جوادی تحت عنوان  پیمان نوین پروژه ای که .......
 

 آیا میتوانید این برخوردها را دسته بندی کنید؟

  .علی جوادی: برخورد نیروهای سیاسی را میتوان بر مبنای جناح بندی جنبش اجتیاعی كه به آن تعلق دارند  دسته بندی كرد

در طیف جریانات راست پروغربی  ما یك رگه ویژه را مشاهده می نیم. چرا رضا پهلوی نقش "رهبر سیاسی" را عهده دار نریریرشرود؟ 

چرا به "وظایف" تاریخی خود عیا نیی ند؟ "ما آماده ایم" كه رهبری سیاسی ایشان را بتتیریم. در این طیف مساله "رهبری سریراسری" 

است. مساله شان این است كه چگونه بر تفرقه و پراكندگی موجود در صفوفشان پایان دهند. برخی امید و توهم شان را به "شراهرزاده" 

گره زده اند. اما تالشهای تاكنونی شان جیلگی چیزی جز ش ست نبوده است. شورای ملی ایرانیان  ش ست خورد. ققنوا به پرواز در 

نیامده خود به خاكستر تبدیا شد. شورای مدیریت گتار در یك سالگی به ف ر تعییر چرخهایش افتاده است. دولرت در تربرعریرد از نریرفره 

 .خارج نشده در اور كشی ش های درونی خود عیال سقد جنین شد. چه امیدی به آینده این پروژه است؟ پاسخ روشن است

واقعیت این است كه اپوزیسیون راست جامعه به سادگی قادر به جیع كردن صفوف خود نیست. چس   زم بررای در كرنرار هرم قررار 

دادنشان در دست نیرویی در خارج این جنبش است. رضا پهلوی و تاریخ اش عیال پاشنه آشیلشان اسرت. امریردشران بره دول غرربری و 

مشخصا آمری ا و متحدین منیقه ای اش است. اما این نیرو در حال حاضر به دنبال "اصالح رفتار" رژیرم اسرالمری اسرت. نرتریرجرترا ترا 

   .اطالع وانوی منتظر الخدمتند

اسالمی ما شاهد دو برخورد بودیم. یك جناح به استقبال این بیانیه رفت. غرولندهای كرردنرد  امرا از   –در صفوف نیروهای جنبش ملی 

كلیات آن دفاع كردند. جناح دیگر برخوردی كم و بیش انتقادی داشت. به كیبودهای این بیانیه اشاره كردند. به این ه چرا قید سلینت را 

نزده است. چرا به حقوق بشر اشاره ن رده است. معضا شان این است كه به چه قییتی پای این توافقنامه و پروژه های مشرابره بررونرد. 

  .چانه زنی در با  اساا مناسباتشان در حال حاضر است

اما در اردوی مقابا  اردوی كیونیسم و كارگر  علیرغم تنوع آراء  ما شاهد یك مرزبندی قاطع و روشن برا چرنریرن ترالرشرهرایری برودیرم. 

تالش برای ش ا دادن به رهبری تحو ت سیاسی از فرای سر جامعه و مبارزات جاری در محور این انتقادات قرار دارد. برای ما كره 

شاهدان زنده پروژه حقنه كردن خیینی و شركاء به جامعه ای تشنه آزادی و برابری و عدالت اجتیاعی بودیم  تر ررار ایرن پرروسره هرا 

  .عییقا آشنا و در عین حال مضحك است
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هاى سیروا آموزگار  حسن شریعتریردارى  مرهردى فرتراپرور  

على کشتگر  حسن ماسالى  احید مدنى  على میرفیرروا  و 

 حسن نزیه نیز در هیان شیاره راه آزادى درج شده است.

 

و حوادث سالهاى پس از  ٣۷راه آزادى: تاویرات انقالب بهین 

آن بر تفکرر و عریرا سریراسرى شریرا و یرا نریررویرى کره آن را 

نیایندگى میکنید کدام است؟ بره عربرارت دیرگرر ایردئرولروژى و 

اندیشه سیاسى و عیلکرد امروزى شیا و بررنرامره شریرا برراى 

آینده جامعه تا چه اندازه تحت تاویر تجربه انرقرالب و سرالرهراى 

پس از آن دستخوش تیییر شده است. اصلى ترین عرصه هاى 

 این تیییرات کدامند؟

 

 ٣۷منصور حکیت: مقدمتا  زم است اشاره کنرم کره انرقرالب 

حتیا  هیانیور که گفتید  از نقیه نظر سیر تاریخ سریراسرى و 

اجتیاعى ایران رویدادى بسریرار ترعریریرن کرنرنرده برود  امرا اگرر 

صحبت بر سر تحول در "ایدئولوژى و اندیشه" فرد در طرول 

ایرن  ٣۷یک دهه و نیم گتشرتره براشرد  آنروقرت دیرگرر انرقرالب 

جایگاه ویژه را پیدا نییکند. در طول هیین دوره تعرض وسیع 

راست نو با دامنره اقرترصرادى و سریراسرى و فررهرنرگرى بسریرار 

گسررترررده اى در مررقرریرراا جررهررانررى جررریرران یررافررت  انررقررالب 

تکنولوژیکى و انفورماتیک عظییى صورت گررفرت  در ایرن 

سالها شاهد کور شدن افق توسعه جهان سوم و از نفس افرترادن 

جنبشهاى خلقى ضد امتریالیستى بودیم  عروج مرجردد مرتهر   

و نه فقد اسالم  در صحنه سیاسى را تجربه کردیم  و با خره 

از هیه مهم تر سقوط خیره کننده برلروک شربره سروسریرالریرسرترى 

شرق  پایان جنرت سررد و زیرر و رو شردن کرلریره مرعراد ت 

جهانى پیشین را ناظر بوده ایم کره هرنروز ادامره دارد. عرنروان 

و رویردادهراى پرس از آن" قرالر  ترنرگرى برراى  ٣۷"انقرالب 

 ۹٩توصیف این یک دهه و نیم است. طبعا هیچکس هیان آدم 

سال قبا نیانده است  اما جدا کردن و سخن گفتن از تراوریررات 

در این میان بنظر من نه آنرقردرهرا گرویراسرت و نره  ٣۷انقالب 

 چندان ساده.

 

من و بعضى از رفقایى که با هم هسته اولریره اترحراد مربرارزان 

کرریررونرریررسررت را در اوان انررقررالب ایررجرراد کررردیررم  یررک عررده 

مارکسیست به معنى کالسیک کلیه بودیم. مارکسیسرم قربرا از 

استالین  قبا از مائو  مارکسیسم قبا از پیدایش کیونیسرم مرلرى 

و جررهران سررومرى و ضررد امرتررریرالرریررسرتررى و یررا دانشررجرویررى و 

دانشگاهى. بعالوه ما در سنت هاى اصلى اپوزیسیون آن روز 

ایران  حزب توده و جبهه ملى و مشى چریکى و غیرره ریشره 

نداشتیم  بلکه بیشتر محصرول مربراحرثرات و فرعرا و انرفرعرا ت 

مارکسیستى جارى در اروپاى غربى و از آن مهیترر مرحرصرول یرک 

بازخوانى مستقیم آوار خود مارکس و لنین بودیم. فکر میکنم هیچکس 

اصول اعتقادى اصلى خود در زندگى را  مثا اعترقراد بره بررابررى و 

آزادى انسانها  اعرترقراد بره ضررورت ایرجراد یرک جرامرعره انسرانرى و 

عاد نه و غیره را ابتدا بساکن از کتاب و میالعه بدست نییاورد. امرا 

تفسیرى که هر کس بر اصول اعتقادى خودش و مقو تى مثا هریریرن 

بررابررى و آزادى و غریررره مریرگرتارد  دیرگرر مرحرصرول مرکراتر  و 

گرایشات و سنتهاى فکرى و سیاسى جارى در جامعره اسرت. مرا هرم 

تفسیر آزادى خواهى و مساوات طلبى مان را مستقییا از مرارکرس و 

لنین گرفتیم و نه از مجراى یک انتقال تدریجى از امام حسین به مائرو 

و یا از مصدق به چه گوارا. تاریخ سریراسرى مرعراصرر ایرران مرنرشراء 

هرم برا  ٣۷اندیشه سیاسى و یا رادیکالیزاسیون ما نبود.  جرم انقالب 

هیه اهییتش نییرتروانسرت  شرایرد برر خرالف ترجرربره بررخرى فرعرالریرن 

کیونیست دیگر  منشاء تحولى در اعتقادات بنیادى و جهان نگرى مرا 

سال قبا ما به عنوان یک عده مارکسیست دو آتشره پرا بره  ۹٩باشد. 

انقالب گتاشتیم. امروز  بعد از این هیه سال و این رویردادهراى مرهرم 

در ایران و جهان  وقتى نگاه میکنم خودم را مارکسیست پافشارتر و 

بى تخفیف ترى میبینم. اتکاء و اعتیادم به مارکسیسم و صحت تحلیرا 

و متدش و به ارزشش در مبارزه براى سعادت بشر به مرات  بیشترر 

سهیى از ایرن لرحراظ داشرت ایرن برود کره  ٣۷شده است. اگر انقالب 

کیک کرد تفاوتهاى سیاسى و فرکررى خرود را برا خریروط دیرگرر و 

 تعابیر دیگر بهتر درک و بیان کنیم.

 

غیر قابا  ٣۷البته از نظر سیاسى و عیلى  آموزشهاى تجربه انقالب 

انکار است. انقالب هیه را به معنى واقعى کلیه وارد عرالرم سریراسرت 

کرد. خیلى مفاهیم و مقو ت تجریدى  مثرا دولرت  انرقرالب  حرزب  

طبقه  بحران  رفرم  راست  چپ و غیره براى تروده وسریرع فرعرالریرن 

سیاسى آن دوره بیور زنده و ملیوسى معنى شد. بنرظرر مرن انرقرالب 

  علیرغم عاقبت سیاسى تلخش  کا جامعه و نیروهاى سیاسى آن ٣۷

را وارد فاز جدیدى از پختگى و بلوغ کرد. و این فرقرد مرنرحرصرر بره 

چپ ها نبود. مرن ایرن را برویرژه در حررکرت خرودمران هرم مشراهرده 

میکنم.تا آنجا که به برنامه ما براى جامعه برمیگردد میرتروانرم برگرویرم 

اساا کیونیستى برنامه ما پابرجا مانده اسرت  امرا ابرعراد مرخرترلرف و 

جزئیات آن به تناس  اوضاع و عییق تر شدن نگرش سیاسى جنربرش 

ما دقیقتر و جامع تر شده است. مقایسه اصول برنامه اتحراد مربرارزان 

و برنامه حزب کیونیست  چندى بعد از آن  با  ٩۲کیونیست در سال 

برنامه امروز حزب کیونیست کارگررى کره هریریرن روزهرا مرنرترشرر 

میشود این را بخوبى نشان میدهد. جنربرش مرا  برعرنروان یرک حررکرت 

کیونیستى خاص در جامعه ایرران در ایرن یرک و نریرم دهره مرراحرا 

مختلفى را طى کرده و طبعا امروز با مسائا دیگرى روبروسرت. مرا 

بررا ایررن هرردف شررروع کررردیررم کرره در ترریررایررز بررا چررپ خررلررق گرررا و 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

 ۶۱پرسش  شماره   

 !اساس برنامه کمونیستی ما پابرجا مانده است                      
 منصور حکمت    
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  یررک قرریرر  ٣۷نرراسرریررونررالرریررسررت ایررران در مررقرریررع انررقررالب 

مارکسیست و انترناسیونالیست ایجاد کنیم و ایرن قریر  را بره 

بستر اصلى حرکت کیونیستى رادیکال در کشور تبدیا کرنریرم. 

ما این را ابزار دخالت مستقا کارگر در سرنوشرت خرویرش و 

سرنوشت سیاسى جامعه میدانستیم و میردانریرم. پریرشرروى هراى 

مهیى کردیم. در مدت کوتاهى حزب کیونیست ایران تشرکریرا 

شد که براى دوره اى چندین سرالره یرک قریر  مرهرم در چرپ 

رادیکال کشور را تشرکریرا مریرداد. گرام برعردى  کره برا سرقروط 

اردوگاهها و قیبهاى سروسریرالریرسرم غریرر کرارگررى در سریرح 

جهانى مصادف بود  ایجاد یک صفبندى کیونیسرترى کرارگررى 

بود که بتواند نه فقد این دوره سرخرت و ایرن ترعررض وسریرع 

جهانى به آرمان سوسیالیسم را پشت سر بگتارد  بلکه مسیرى 

که در جهت ایجاد حزب کیونیستى طبقه کارگر در ایران طى 

کرده بودیم را ادامه بدهد. حزب کیونیست کارگرى محرصرول 

این حرکت است. خالصه کالم  هیه اینها یعنى اینکه موقعیرت 

و مسائا امروز ما با آن دوره فرق میکند. آرمرانرهرا و اهرداف 

هیانهاست  اما موقعیت عینى جامعه و جرنربرش ترفراوت کررده 

 است.

 

راه آزادى: اگر با تجربه  درک  و شناخت امروزى بار دیگر 

و پس از آن قرار بگیریرد   ٣۷در برابر حوادث تاریخى بهین 

چه موضعى اتخاذ میکنید. به دیگرر سرخرن اگرر تراریرخ را بره 

عق  برگردانیم برخورد شیا به حوادث مشخت و اصلى ایرن 

 دوره چیست؟

 

منصور حکیت: اگر چرخ کا تاریخ و از جیله سیح جرنربرش 

خود ما بعق  برگردد و در شراید عینا نرظریرر آن روز قررار 

بگیریم  طبعا کار اساسا متفاوتى نییرشرد در دسرترور گرتاشرت. 

ایجاد یک قی  مارکسریرسرت  ایرجراد یرک حرزب کریرونریرسرت 

کارگرى و تضیین دخرالرت مسرترقرا طربرقره کرارگرر در حریرات 

سیاسى جامعه  هیین پروژه باید دنربرال مریرشرد. برا شرنراخرت و 

تجربه امروز شاید میشد این پروژه را سریع تر و مرووررترر و 

بى درد سررترر جرلرو بررد. در یرک مرورد خراص برنرظرر مرن 

نادرست عیا کردیم. به این برمیگردم  فقد اجازه بدهریرد اول 

یک نکته را تاکید کنم. نییدانم امروز چند حزب و سرازمران و 

جریان میشود پیدا کرد که بتواند مثا جرریرانرى کره مرن بره آن 

نرگراه کرنرد و مرواضرع و  ٣۷تعلق داشته ام به سالهاى انقالب 

سیاستهایش در قبال حروادت مشرخرت و اصرلرى آن دوره را 

هیچنان معتبر و سرافرازانه بیابد. ما از قبا از قیام نسربرت بره 

ماهیت ارتجاعى رژیم اسالمى و هیه جناحهایش هشدار دادیرم 

و آن را افشاء کردیم. ما در تریرام مرراحرا  رفررانردم  اشریرال 

سررفررارت  جررنررت  غرریررره و غرریررره  عررلرریرره مرروج ترروهرریررات و 

سازشکارى ها نسبت به رژیم اسالمى ایستادیم. از آزادى برى 

قید و شرط حقوق فردى و مردنرى و سریراسرى در جرامرعره  از 

برابرى زن و مرد  از دولت غیر متهبى و جامعه سکرو ر و 

از حقوق و میالبات پیشرو کارگرى دفراع کرردیرم. مرا جرلروى 

حیله رژیرم بره کرردسرتران ایسرترادیرم و از حرق جردایرى مرردم 

کردستان دفاع کردیم. گره گاه مهیى در آن تراریرخ نریرسرت کره 

امرروز فررکرر کرنررم مرروضرع مرا در آن یرک مروضررع کرریرونرریرسررترى و 

آزایخواهانه و برحق نبود و امروز باید در پررترو دیرگررى بره مسرالره 

 نگریست.

 

عرصه اى که بنظر من با عقا امروز میشد بهتر عیا کررد  عرکرس 

خررداد برود. مرا بره فرعرالریرت  ۹۲العیا سازمانى ما به موج سرکوب 

سیاسى و سازمانى مران در آن دوره شردت دادیرم. و ترازه مرا جرزو 

بخشهاى عاقا تر و غیر احساساتى تر چپ در آن مقیع بودیم. بنظرر 

من میبایست یک عق  نشینى منظم و متین میرکرردیرم و خرودمران را 

براى مراحا بعدى حفظ میکردیم. توان و نیرویى که در آن ماجرا از 

دست دادیم به مرات  از آنچه باقى ماند بیشتر بود. انسانهاى عزیز و 

کیونیستهاى فوق العاده برجسته و مستعدى از دسرت رفرترنرد. چره در 

قل  تک تک ما و چه در عرصه سیاسى و مبارزاتى هنوز این حفره 

ها پر نشده و بنظر من هرگز نییشود. مهم ترریرن عرامرا در پرروسره 

تاریخى  خود انسان است و هر فرد نقش ویژه و غیر قابا جایگزینى 

اى میتواند در این پروسه بازى کند. گیان میکنم درسى که از ایرنرجرا 

گرفتیم در روش برخورد بعدى ما به مبارزه مسلحانه در کردستان و 

به فعالین این عرصه در گره گاههاى بعدى  مثا مقیع صرلرح ایرران 

 عراق و بعد جنت آمریکا و عراق  نقش مثبت بازى کرد.

 

و اما اگر تاریخ به عق  برگردد و ما نه فرقرد برا شرنراخرت و ترجرربره 

امروز  بلکه هیچرنریرن برا حرزب و تروان امرروزى جرنربرش مران در 

موقعیتى مشابه آن روز قرار بگیریم  بنظر من داستان از اساا چیرز 

دیگرى میشود. یک فرصت یکى دو سرالره در شررایرد عردم انسرجرام 

طبقه حاکم و نیروهاى ارتجاعى  یک جامعه متحول و تشنه سیاست  

و یک صف کیونیستى کارگرى مرترشرکرا و مرجررب و فرهریرم  یرک 

 برنامه سیاسى آماده و از پیش معلوم  ... خیلى کارها میشود کرد.
 

 

 

 منصور حکمت

 

 ١۹در نشریه راه آزادى شماره  ۱١٣١اولین بار در بهمن 

، در انترناسیونال شماره ۱۹۹١، ژوئن ۱١٣١و پس از آن در تیر 

 منتشر شد. ۱١

 ٥٦۹تا  ٥٦١مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۶۱پرسش  شماره   


