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پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

ترامپ منجى نظام يا
دشمن آن

آذر مدرسی

عــروج و افــول ت رامــپ ،عــﻼوه بــر تاثیــرات آن بــر معــادﻻت سیاســی در
آمریــکا ،در میــان نیروهــای پوزیســیون و اپوزیســیون جمهــوری اســﻼمی
ایــران بازتــاب شــگفت انگیــزی گذاشــته اســت .از عکــس العمــل هــای
دلبخواهــی مضحــک روحانــی و ظریــف و افاضــات »مقــام معظــم« و یــا
عک ــس العم ــل احم ــدی ن ــژاد و ارس ــال پی ــام ش ــادباش وی ــژه ایش ــان هن ــگام
انتخ ــاب ت رام ــپ ،بگذری ــم و ب ــه عک ــس العم ــل ش ــخصیت ه ــای »س ــکوﻻر
اســﻼمی«» ،منتقــد« و »فمنیســت اســﻼمی« نگاهــی بیندازیــم.
در جنــاح »اصــﻼح طلبــان تنــدرو« فائــزه هاشــمی یکــی از غیــر متعــارف
تریــن ،جنجالــی تریــن و بــی پرواتریــن هــا در انتقــاد از »نظــام« و«آق ــا«
اس ــت .مخالف ــت او ب ــا »حج ــاب اس ــﻼمی« ،دف ــاع از دوچرخ ــه س ــواری زن ــان،
خواس ــت کن ــار رف ـ خامن ــه ای ،تش ــبیه بس ــیجی ه ــا ب ــه ش ــعبان بیم ــخ ه ــا،
انتق ــاد از »تحج ــر رژی ــم« ،اع ــﻼم اینک ــه »تفک ـرات جمه ــوری اس ــﻼمی نس ــبت
ب ــه زن ــان تفک ـرات داعش ــی اس ــت« ،ون ــه های ــی از اظهارنظره ــای جنجال ــی
او اس ــت .ون ــه های ــی ک ــه بس ــیاری را نس ــبت ب ــه موقعی ــت ایش ــان ،ب ــا ای ــن
پرون ــده ،نس ــبت ب ــه دوس ــتی و دش ــمنی ایش ــان ب ــا م ــردم و ب ــا آزادیخواه ــی
و ب راب ــری طل ــب ،ﴎدرگ ــم ک ــرد! برخ ــی ای ــن چرخ ــش ه ــا را پیوس ـ ایش ــان
بــه صــف مــردم آزادیخــواه و ب رابــری طلــب ،ترجمــه کردنــد و نیروهــای
رادی ــکال و کمونیس ــت را ک ــه همچن ــان فاصل ــه ایش ــان و امث ــال او از ص ــف
جنبــش بــرای خﻼصــی انقﻼبــی و آزادیخواهانــه از ﴍ جمهــوری اســﻼمی،
بیــرون میدانســتند» ،بــی گذشــت«» ،ســخت موضــع« و آشــتی ناپذیــری
اع ــﻼم کردن ــد!
آخریــن اظهارنظــر بحــث ب رانگیــز و جنجالــی او کــه اعــﻼم »مطلوبیــت
انتخــاب ت رامــپ بــرای تحمیــل اصﻼحــات بــه رژیــم« اســت ،دیدنــی اســت.
فائ ــزه هاش ــمی در مصاحب ــه اخی ــر خ ــود ب ــا انص ــاف نی ــوز ع ــﻼوه ب ــر انتق ــاد
از سیاس ــت »مح ــور مقاوم ــت« جمه ــوری اس ــﻼمی در منطق ــه و تاثی ـرات آن
ب ــر ان ــزوای ام ــروز رژی ــم اس ــﻼمی در منطق ــه ،انتق ــاد از حض ــور س ــپاه ق ــدس
در س ــوریه و دف ــاع آن از بش ــار اس ــد ،بعن ــوان ی ــک دیکتات ــور ،از قط ــع امی ــد
خ ــود از جبه ــه اصﻼح ــات و ناتوان ــی ای ــن جن ــاح در مقابل ــه ب ــا جن ــاح رقی ــب،
از مطلوبی ــت انتخ ــاب ت رام ــپ ب ـرای تحمی ــل »اصﻼح ــات« و«تغیی ــر سیاس ــت«
بــه حاکمیــت میگویــد .او بــا ایــن اســتدﻻل کــه» :مــردم هــر چــه تــﻼش
میکنن ــد اصﻼح ــات انج ــام بگی ــرد» ،م ــرغ ی ــک پ ــا دارد« و هی ــچ خ ــﱪی یش ــود
و برعک ــس م ــردم ﴎک ــوب میش ــوند ،ش ــاید اگ ــر فش ــارهای آق ــای ت رام ــپ ادام ــه
پی ــدا میک ــرد ،باﻻخ ــره م ــا مجب ــور میش ــدیم ی ــک تغیی ــر سیاس ــتهایی را داش ــته
باش ــیم« ،ت رام ــپ را »انتخ ــاب مناس ــب ت ــری ب ـرای ای ـران« میدان ــد .اظهارنظ ــر
»کفرآمیــزی« کــه بــا موجــی از انتقــاد و جنجــال از طــرف هــر دو جنــاح
روب ــرو ش ــد .اص ــﻼح طلب ــان ب ــه ﴎع ــت فاصل ــه خ ــود را ب ــا ای ــن »کفرگوی ــی«
اع ــﻼم کردن ــد و او را »درمان ــده سیاس ــی« خواندن ــد ... .صفح ــه۲
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سازماندهى القاعده هم
كمكى به جمهورى اسﻼمى
نمى كند!
یک ــی دیگ ــر از تﻼش ــهای دول ــت ت رام ــپ ب ـرای ایج ــاد مان ــع در مقاب ــل تواف ــق مج ــدد دول ــت
بای ــدن ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی ،افش ــاگری در م ــورد حض ــور ره ـﱪان القاع ــده در ای ـران اس ــت.
پمپئ ــو وزی ــر ام ــور خارج ــه ت رام ــپ در روزه ــای اخی ــر اع ــﻼم ک ــرده اس ــت ک ــه تع ــدادی از
ﴎان القاع ــده در ای ـران زندگ ــی میکنن ــد و آن را خط ــری ب ـرای »امنی ــت« منطق ــه اع ــﻼم
میکن ــد.
در کن ــار اطﻼع ــات ف ــوق ،مناب ــع دیگ ــری ف ــاش کردن ــد ک ــه ش ــبکه القاع ــده در مناطق ــی
از ایــران کــه مــردم منتســب بــه ســنی زندگــی میکننــد ،شــبکه هــای مختلفــی را
س ــازمان داده و مش ــغول فعالی ــت زی ــر نظ ــر مقام ــات امنیت ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ان ــد.
گفت ــه میش ــود ک ــه در اس ــتان ه ــای آذربایج ــان غرب ــی ،کردس ــتان ،کرمانش ــاه ،بلوچس ــتان
و خ راس ــان ،شــاخه هــای القاع ــده و ره ــﱪی ﴎان تجرب ــه دی ــده آنه ــا ،ک ــه در کردس ــتان
ع ـراق و افغانس ــتان و پاکس ــتان و س ــوریه ه ــم فعالی ــت داش ــته ان ــد ،زی ــر نظ ــر جمه ــوری
اس ــﻼمی فعالی ــت میکنن ــد.
القاع ــده ،داع ــش ،بوکوح ـرام و دهه ــا گ ــروه و جری ــان و بان ــد قوم ــی و مذهب ــی جنایت ــکار،
توســط دولتهــای مختلــف و در راس آنهــا دولــت آمریــکا در خدمــت پــروژه هــای
ارتجاع ــی ش ــان در منطق ــه س ــاخته و س ــازمان یافتن ــد .در چن ــد ده ــه گذش ــته ش ــاخه ه ــای
مختلــف ایــن جریان ــات در افغانســتان ،عــراق ،لیب ــی ،س ــوریه و ...بــا ح یــت آمریــکا
س ــازمان یافتن ــد ،آم ــوزش دیدن ــد ،امکان ــات نظام ــی و مال ــی در اختیارش ــان ق ـرار گرف ــت
و س ــپس توس ــط دولته ــای منطق ــه از عربس ــتان ،قط ــر ،ترکی ــه و ...م ــورد اس ــتفاده ق ـرار
گرفتن ــد .نیروهای ــی ک ــه گاه ــا علی ــه خالقی ــن خ ــود ایس ــتادند و ام ــروز نی ــز باقی ن ــده آنه ــا
ق ـرار اس ــت توس ــط جمه ــوری اس ــﻼمی علی ــه م ــردم ای ـران م ــورد به ــره ب ــرداری ق ـرار گیرن ــد.
ه ــدف جمه ــوری اس ــﻼمی از ح ی ــت از ای ــن گروهه ــا ،اس ــتفاده از نی ــروی آنه ــا در مقاب ــل
بزرگﱰیــن و »مخــوف« تریــن دشــمن خویــش اســت؛ ایــن نیــروی »مخــوف« جنبــش
ت رامپ منجی »نظام« یا...
محســن هاشــمی ،دبیــر حــزب کارگــزاران ،رســ بابــت ایــن »اظهــارات نســنجیده« از
ط ــرف ح ــزب و خان ــواده هاشــمی از م ــردم معذرتخواه ــی کــرد و کیه ــان ﴍیعتم ــداری
از »رس ــوایی اص ــﻼح طلب ــان« و« تقاب ــل هاش ــمی ب ــا نظ ــام« و از »همس ــویی او ب ــا ض ــد
انقــﻼب« گفــت .البتــه ع ــده ای شــجاعت و جســارت او را ســتودند.
دس ــت ب ــه دام ــان ت رام ــپ و سیاس ــت »فش ــار حداک ـ ی« ش ــدن آن توس ــط خان ــم هاش ــمی
ام ــا ،ناش ــی از معض ــﻼت بنی ــادی ت ــر جمه ــوری اس ــﻼمی ،ناش ــی از ب ــن بس ــت درون ــی آن
ب ـرای نج ــات از خط ــر ﴎنگون ــی و از شکس ــت سیاس ــی-ایدئولوژیک آن در مقاب ــل م ــردم،
ناتوان ــی و ع ــدم اعت ـ د ب ــه نف ــس او در ﴎک ــوب و تقاب ــل ب ــا م ــردم و در ی ــک کﻼم ناش ــی
از وض ــع و ح ــال خ ـراب »نظ ــام« اس ــت» .مطلوبی ــت ت رام ــپ ب ـرای ای ـران« حاک ــی از قط ــع
امی ــد خان ــم رفس ــنجانی از ت ــوان ه ــر دو جن ــاح ،بوی ــژه از »دوس ــتان اص ــﻼح طل ــب« خ ــود،
ای ــن »پی ــام آوران اصﻼح ــات و آزادی در چارچ ــوب رژی ــم« ،در دف ــاع از جمه ــوری اس ــﻼمی
و نج ــات آن اس ــت.
فائ ــزه هاش ــمی دقیق ــا ب ــا عل ــم ب ــه اینک ــه کفگی ــر اصﻼح ــات ،امی ــد ب ــه بهب ــود و گش ــایش
سیاس ــی و اقتص ــادی رژی ــم ب ــه ت ــه دی ــگ خ ــورده اس ــت و ب ــا نگ ران ــی از«خش ــک مغ ــزی«
جن ــاح رقی ــب در«تغیی ــر سیاس ــت« و ب ــه خط ــر انداخ ـ »اص ــل نظ ــام« و »اه ــداف انق ــﻼب«
دس ــت ب ــه دام ــان ت رام ــپ و سیاس ــت »فش ــار حداک ـ ی« او میش ــود .ت رام ــپ ق ـرار اس ــت
پــروژه ناموفــق و شکســت خــورده پــدر در »ﴎ عقــل آوردن« ﴎان نظــام و تــﻼش در
بی ــرون کش ــیدن جمه ــوری اس ــﻼمی از ب ــن بس ــت اقتص ــادی و سیاس ــی را ،ب ــه زور تحری ــم و
تحمی ــل فق ــر ب ــه م ــردم ،احی ــا و پی ــروز کن ــد و آن ـرا از خط ــر ب ــه زی ــر کش ــیده ش ــدن توس ــط
طبق ــه کارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه نج ــات ده ــد .پ ــروژه و افق ــی ک ــه چ ــه وق ــت خ ــودش و

ﴎنگون ــی انقﻼب ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و در راس آن طبق ــه کارگ ــری اس ــت ک ــه ام ــروز مه ــر
خ ــود را ب ــر ای ــن جنب ــش زده و حاک ـ ن در ای ـران را در ه ـراس و نگ ران ــی غ ــرق ک ــرده اس ــت.
جمهــوری اســﻼمی ک ــه دیگــر حربــه »اســﻼمیت« و »ای رانیــت« را در تحمیــق مــردم از
دس ــت داده اس ــت ،حکومت ــی ک ــه دس ــتگاه ﴎک ــوب و جنای ــت آن در مقاب ــل م ــردم مع ــﱰض
و ج ــان ب ــه ل ــب رس ــیده دیگ ــر کارای ــی خ ــود را از دس ــت داده ،ب ـرای تحمی ــق و ﴎک ــوب ب ــه
نیروه ــا و بانده ــای جنایت ــکاری چ ــون س ــلفی ه ــا و القاع ــده روی آورده اس ــت.
مشــکل اصلــی جمه ــوری اســﻼمی در ایــن نقشــه هــا ،وجــود دههــا میلی ــون کارگــر و
كمونیس ــت و زن و م ــرد آزادیخ ــواه و متنف ــر از ه ــر نی ــرو و جری ــان قوم ــی  -مذهب ــی اس ــت
ک ــه در س ــیر جم ــع ک ــردن بس ــاط ارتج ــاع حاک ــم دس ــت هم ــه نیروه ــای س ــیاه قوم ــی -
مذهب ــی را از زندگ ــی ،مب ــارزه و ﴎنوش ــت خ ــود کوت ــاه خواهن ــد ک ــرد.
ایــن را مــا کمونیســت هــا و طبقــه کارگــر بــه همــراه مــردم آزادیخــواه و هوشــیار و
انقﻼبــی تضمیــن خواهیــم کــرد!
دست نیروهای قومی و مذهبی از زندگی مردم کوتاه
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۴ژانویه ۲۰۲۱

دنيا بدون فراخوان
سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و
بدون خطر
سوسياليسم به
چه منجﻼبى بدل ميشود..
چ ــه ام ــروز ب ــا اس ــتقبال دولته ــای غرب ــی و بخش ــی از ب ــورژوازی ناراص ــی ای ـران ،لی ـﱪال و
جمهوریخ ــواه ی ــا س ــلطنت طل ــب ،روب ــرو ش ــده اس ــت.
ام ــروز ت رام ــپ ه ــم ناج ــی خان ــم هاش ــمی »حاف ــظ نظ ــام« اس ــت و ه ــم ناج ــی اپوزیس ــیون
بورژوای ــی خواه ــان »ب ران ــدازی« ،و ن ــه ﴎنگون ــی ،جمهوری اس ــﻼمی اس ــت .فش ــار حداک ی
ک ــه ق ـرار اس ــت ب ــه ج ــای م ش ــات و س ــازش اوبام ــا ،حف ــظ سیس ــتم کاپیتالیس ــتی )ب ــا
نامه ــای رمز«نظ ــام« و«ای ـران«( و ﴎعق ــل آوردن ﴎان جمه ــوری اس ــﻼمی )ب ــا نامه ــای رم ــز
»اصولگ رای ــان« ی ــا »دژخی ـ ن حاک ــم ب ــر وط ــن«( ،را ب ــه قیم ــت تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت
بیش ــﱰ ب ــه میلیونه ــا نف ــر در ای ـران ،ممک ــن و متحق ــق کن ــد.
شکس ــت پ ــروژه »اص ــﻼح طلب ــی« جمه ــوری اس ــﻼمی و همزم ــان ع ــروج جنب ــش کارگ ــری
ب ــا آلﱰناتی ــو سوسیالیس ــتی آن نیروه ــای سیاس ــی در پوزیس ــیون و اپوزیس ــیون را ب ــه فک ــر
راهه ــای جدی ــدی ب ـرای نج ــات سیس ــتم سیاس ــی-اقتصادی حاک ــم در ای ـران انداخت ــه اس ــت
و ظاه ـرا ب ـرای ب ــورژوازی ناراض ــی ای ـران ت رام ــپ و سیاس ــت »فش ــار حداک ـ ی« ش ــاه کلی ــد
ح ــل ای ــن معض ــل اس ــت .اس ــتقبال اپوزيس ــيون بورژوای ــی و »لي ﱪاله ــای اي ـرا « در داخ ــل
و خ ــارج کش ــور از فائ ــزه هاش ــمی و تحس ــین »ش ــجاعت« و »جس ــارت« او در »انتق ــاد« و
»پش ــت ک ــردن« ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی بی ــان ای ــن اف ــق و ت ــﻼش مش ــﱰک اس ــت.
از واش ــنگ ت ــا ته ـران و اصفه ــان ،از پاری ــس و لن ــدن ت ــا خوزس ــتان و کردس ــتان ،راس ــت
و نیروه ــای بورژوای ــی ،اس ــﻼمی ی ــا نیم ــه اس ــﻼمی ی ــا غی راس ــﻼمی و غرب ــی ی ــا ﴍق ــی ،در
ق ــدرت ی ــا اپوزیس ــیون ،کمﱰی ــن بارق ــه ای از انس ــان دوس ــتی ،صل ــح و رف ــاه و آزادیخواه ــی
را حمــل ــی کننــد .از آمریــکا تــا ایــران و عــراق ،ایــن تنهــا طبقــه کارگــر و گ رایــش
کمونیس ــتی آن اس ــت ک ــه میتوان ــد بس ــاط ای ــن ری ــاکاری را هم ـراه ق ــدرت و ق ــدرت های ــی
ک ــه زندگ ــی و هس ــتی بﴩی ــت را ب ــه گ ــروگان بق ــا نظ ــام کاپیتالیس ــتی گرفت ــه ان ــد ،جم ــع
کن ــد و آین ــده انس ــانی را رق ــم زن ــد.
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عليه تعقيب و آزار فعالين
كارگرى هفت تپه مصطفی اسدپور
دســت درازی اخیــر کارفرم ــای کش ــت و صنعــت هفــت تپــه بــه تعــدادی از فعالیــن و
این ــدگان کارگ ــری رق ــت انگی ــز اس ــت .شمش ــیر چوبی ــن »توطئ ــه« و »تحری ــک« ب ـرای
مقابل ــه ب ــا اعتص ــاب هف ــت تپ ــه ،بیش ــﱰ از دسیســه و پاپ ــوش ،ی ــک دنیــا بغ ــض ج ـ
طبقات ــی بورژوای ــی را ب ــا خ ــود حم ــل میکن ــد.
قاع ــده ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه در پای ــان ی ــک اعتص ــاب ب ــه ازاء ه ــر واح ــد تولی ــدی و ب ــه ازاء
ه ــر کارفرم ــا ی ــک دارالحکوم ــه و ی ــک یس ــتوی داراﳌج ــازات دای ــر میش ــود .پلی ــس و قان ــون
عجالت ــا ب ــه اس ـﱰاحت میپردازن ــد» ،توطئ ــه و تحری ــک« در کارخان ــه و پ ــس از اعتص ــاب
دس ــت ب ــه ج ــوﻻن میزن ــد .عرب ــده میکش ــد .انتق ــام میگی ــرد ...زمس ــتان س ــال  ، ١٣٩٩پ ــژواک
ای ــن اوراد علی ــه »کش ــت و صنع ــت نیش ــکر هف ــت تپ ــه« رات ــب نخ راش ــیده و باط ــل اس ــت.
کس ــی ک ــه اعتص ــاب هف ــت تپ ــه ،بی ــش از دو مــاه اجت ع ــات ه ــر روزه ،ســخ انی ه ــا،
تریبــون آزاد ،بحــث و تبــادل نظــر و تصمی ــم گی ــری علنــی ،انبوه ــی از اطﻼعیــه هــا و
گزارشــات از چندیــن کانــال در دســﱰس  ٢٤ســاعته را بــه »توطئــه و تحریــک« نســبت
میده ــد ،ب ــه س ــادگی خ ــود را مس ــخره ک ــرده اس ــت» .اعتص ــاب« هم ــواره می ــدان ح ــق ب ــه
جانب ــی ب ــورژوازی ،و ادع ــای برت ــری بﻼمن ــازع مناف ــع مس ــتقیم و آقای ــی آنه ــا بحس ــاب آمده
اس ــت .علی ــه اعتص ــاب کل دس ــتگاه پرطمط ـراق حقوق ــی و قانون ــی ب ــا ی ــک آپ ــارات مافیایی
ت ــرس و ت ــرور و بان ــد س ــیاهی تکمی ــل ش ــده اس ــت .ت ــا دی ــروز واحده ــای گ ــردان ضد ش ــورش
کارگ ـران را بج ــرم اب ـراز خش ــم و نارضایت ــی علی ــه جهن ــم کار و زندگ ــی موج ــود »ش ــکار«
میک ــرد؛ ت ــا دی ــروز خ ــوش رقص ــی دادس ــتان و کارگ ــزاران اوی ــن و س ــپیدار ب ــا ش ــکنجه و
اح ــکام س ــنگین زن ــدان محی ــط کارخان ــه را از نارضایت ــی و ح ــق طلب ــی »پ ــاک« میک ــرد؛ ت ــا
دی ــروز در تنهای ــی ش ــب فعالی ــن کارگ ــری م ــورد حمل ــه بان ــد س ــیاه ک رای ــه ای ق ـرار گرفت ــه
اس ــت؛ ام ــروز در پ ــس ای ــن ﴎوی ــس و خدم ــات راه ب ـرای کارفرم ــا بان ــدازه کاف ــی هم ــوار
بنظ ــر میرس ــد ک ــه ب ــا جی ــب ب ــری از دس ــتمزدها و دزدی ن ــان از س ــفره کارگ ـران دس ــت ب ــه
انتق ــام جوی ــی بزن ــد.
اگ ــر حت ــی رس ــانه ه ــا و کل الی ــت سیاس ــی و »کارگ ــر پن ــاه« ب ــورژوازی ای ـران از دنیای ــی
توطئــه و تــرور علیــه کارگــران و فعالیــن کارگــری خــم بــه ابــرو یــاورد ،بــه دلیــل
ف راموش ــی نیس ــت ،تظاه ــر ب ــه نفهم ــی در کار نیس ــت .بخاط ــر آن اس ــت ک ــه آق ــا منش ــی،
اســتث ر و بهــره کشــی را حــق طبیعــی خــود میدانــد ،ســهم کارگــر از فقــر و کار و
فرســودگی ب رایشــان بدیهــی اســت .زندگــی کارگــر و خانــواده آنهــا را حیــاط خلــوت
خ ــود م ــی انگارن ــد .مالکی ــت کارخان ــه ب ـرای آنه ــا مالکی ــت ب ــی چ ــون و چ ـرا ب ــر کارگ ــر و
ﴎنوشــت کارگــر ه ــم هس ــت.
اعتصــاب هفــت تپــه تعــرض بــه حیــاط خلــوت اقتــدار بــورژوازی ایــران اســت .ایــن
اعتص ــاب نی ــازی ب ــه توطئ ــه و نقش ــه ه ــای پنه ــان ن ــدارد .اراده مش ــﱰک از ﴍای ــط اس ــتث ر
مش ــﱰک کارگ ـران نش ــات میگی ــرد .ه ـ ن ﴍای ــط نی ــز در گ ــذر ده ه ــا س ــال از تجرب ــه و
کش ــمکش چش ــم آنه ــا را ب ــر دوس ــتان و دش ــمنان ب ــاز ک ــرده اس ــت .اعتص ــاب پاس ــخ کارگ ـران
بــه ﴍایــط جهنمــی اســت کــه ادامــه زندگــی را غیــر ممکــن و جــان آنهــا را بــه لــب
رس ــانده اس ــت .ای ــن اعتص ــاب پاس ــخ ب ــه ﻻقی ــدی گس ــتاخانه دول ــت و کارفرم ــا ،ﴎدوان ــدن
و فری ــب و تخطئ ــه خواس ــتهای ب ــر ح ــق کارگ ـران اس ــت .کارگ ــر هف ــت تپ ــه از گوش ــت و
خ ــون طبق ــه کارگ ــر و از دل ه ـ ن ش ــجره و تاری ــخ ،ب ـرای انب ــان نف ــرت و انگی ــزه س ــوزان
مب ــارزه علی ــه ﴍای ــط موج ــود نی ــازی ب ــه آت ــش بی ــار معرک ــه ب ــا مقاص ــد پنه ــان ن ــدارد .گن ــاه
کارگ ــر چیس ــت ک ــه نظ ــام ممل ــو از لج ــن و زورگوی ــی و اس ــتث ر ش ـ تحم ــل پن ــج دقیق ــه
نارضایت ــی ی ــک کارگ ــر در بره ــوت دور افت ــاده ش ــهر ش ــوش را ه ــم ن ــدارد؟
رویاه ــای پلی ــد و جن ــون ث ــروت اس ــﻼمی ﴎمای ــه در ای ـران از ه ــر بات ــﻼق ض ــد کارگ ــری ﴎ
در آورده باش ــد ،ب ــورژوازی ای ـران چ ــاره ای ج ــز مقابل ــه ب ــا ص ــف اع ـﱰاض کارگ ــری ن ــدارد.
ای ــن اع ـﱰاض ق ــوی ،ریش ــه دار و س ــازمان یافت ــه اس ــت .کس ــی از ب ــورژوازی و حکوم ــت آن
ﴎ س ــوزنی انتظ ــار وج ــدان و انس ــانیت را ن ــدارد ول ــی ب ــورژوای م ــا بای ــد ببخش ــد ،دن ــدان
روی جگ ــر بگ ــذارد ک ــه کارگ ــر نیش ــکر زندگ ــی را دوس ــت دارد ،از فق ــر متنف ــر اس ــت ،ب ــر
پ راکندگ ــی خ ــود غاف ــل میش ــود ،س ــتیزه جوی ــی پیش ــه میکن ــد ،راه کن ــﱰل ب ــر ﴎنوش ــت
جامع ــه را در پی ــش دارد ...و دقیق ــا ب ـرای یک ــﴪه ک ــردن ای ــن کش ــمکش ب ــه ن ــﱪدی س ــخت
در دف ــاع از فعالی ــن خ ــود پایبن ــد اس ــت.

٣

مرعوب نمى شويم! پرونده نظامتان
سنگين تر مى شود!

در حاشيه موج دستگيرى ها در شهرهاى كردستان
طــی چنــد روز گذشــته ،جمهــوری اســﻼمی دســت بــه موجــی از دســتگیری هــای
گســﱰده در شــهرهای مختلــف کردســتان از جملــه مهاباد ،مریــوان ،ﴎوآبــاد ،بوکان،
ربــت و ســنندج زده اســت .ایــن اقــدام شــامل خوابــگاه دانشــجویی خوارزمــی هــم
نفــر بازداشــت

دســتگیری هــای وســیع و فلــه ایــی ایــن مقطــع از فعالیــن آزادیخــواه و مدنــی در
کردســتان نــه از ﴎ قــدرت جمهــوری اســﻼمی بلکــه در جــواب بــه تــرس و وحشــت

مدنــی و اجت عــی از طــرف دســتگاه ﴎکــوب جمهــوری اســﻼمی را در شــهرهای
مختلــف کردســتان بــه شــدت محکــوم مــی کنــد و خواهــان آزادی فــوری همــه
دفــﱰ کردســتان مــردم آزادیخــواه و مبــارز در شــهرهای مختلــف کردســتان را
آزادیخــواه تــﻼش خواهیــم کــرد کــه ایــن مــوج ﴎکــوب را نیــز عقــب برانیــم و تــا
آزادی ــام دســتگیر شــدگان ،تــﻼش ب ـرای ســازمان دادن و ایجــاد اتحــاد در میــان
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
۱۴

اساس سوسياليسم انسان است،
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است..

ح

ت ۳۴۱

ﴎنوشت غم انگیز یك صاحب خانه...
یك ــی از ش ــاخصهای ارزیاب ــی از وضعی ــت ام ــروز جمه ــوری اس ــﻼمی ،مش ــاهده ح ــال و
روز جن ــاح اصﻼحطلب ــان و جبه ــه موس ــوم ب ــه جنب ــش مل ــی – اس ــﻼمی ،علیرغ ــم تن ــوع
وس ــیع س ــازمانی و تاریخچهه ــای گوناگ ــون ،بعن ــوان ی ــك اردوی واح ــد اس ــت .ف ــرخ نگه ــدار
یك ــی از اعض ــای »ارش ــد« ای ــن اردو اس ــت .میگوی ــم ارش ــد ،چ راك ــه علیرغ ــم اینك ــه ایش ــان
در ای ــن اردو و در مﴩوعی ــت دادن ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی در ط ــول ای ــن چه ــل س ــال و در
لحظهبهلحظ ــه اف ــت و خی ــز نظ ــام ،از هم ــه و حت ــی امث ــال خا ــی ه ــم صاحبخانهت ــر
بــوده اســت ،امــا ســهمی از قــدرت و مقــام در نظــام اســﻼمی نصیبــش نشــد .ایــن
ﴎنوش ــت غمانگی ــز عض ــوی از اعض ــای ی ــك خان ــواده اس ــﻼمی اس ــت ك ــه در انق ــﻼب ،۵۷
ناخواس ــته مه ــر »چپگ ـرا« وب ــال گردن ــش ش ــد و در نیم ــه راه پای ــان ده ــه  ۶۰ب ــا اردنگ ــی
خمین ــی» ،ب ـرادر ب ــزرگ« ،از حاكمی ــت ب ــه صف ــوف اپوزس ــیون بی ــرون انداخت ــه ش ــد .ب ــه
احت ـ ل قری ــب ب ــه یقی ــن اگ ــر ایش ــان مه ــر »فدا ــی« ب ــر پیش ــانی نداش ــت دس ــتكمی از
خا ــی ،ع ــارف ،عبدالل ــه ن ــوری ،موس ــوی و كروب ــی ،در كس ــب مق ــام ش ــامخ خدمتگ ــزار
»نظ ــام« نداش ــت.
از نگه ــدار و جری ــان ت ــوده – اك ی ــت پی ــرو خ ــط ام ــام ت ــا منتظ ــری و مجاه ــد و بنیص ــدر،
هم ــه از نظ ــر سیاس ــی و جنبش ــی ت ــا قب ــل از س ــال  ۶۷بعن ــوان اعض ــای رس ــمی خان ــواده
جمه ــوری اس ــﻼمی در ق ــدرت س ــهیم بودن ــد .ای ــن اردو ب ــا التی ت ــوم »ام ــام« بقص ــد ﴎك ــوب
انق ــﻼب  ،۵۷ب ــه ط ــور كام ــل دور س ــفره ارتج ــاع اس ــﻼمی چمپا ــه زده بودن ــد ت ــا رش ــته
ازهمگس ــیخته حاكمی ــت اس ــتبداد س ــلطنتی را اینب ــار تح ــت ن ــام »انق ــﻼب« ب ــا تحمی ــل
اس ــتبداد اس ــﻼمی ب ــه جامع ــه ای ـران ،وصل ــه پین ــه كنن ــد .وظیف ــه اعض ــای خان ــواده معل ــوم
و مش ــخص ب ــود .جری ــان ت ــوده – اك ی ــت وظیف ــه »شناس ــایی عن ــاﴏ ض ــد انق ــﻼب« ب ــه
»ب ـرادران اس ــﻼم در كمیتهه ــا« را ب ــه عه ــده داش ــت .اینه ــا ب ــه خمین ــی »ض ــد آمریكای ــی«
و »مداف ــع خودكفای ــی و اس ــتقﻼل« دخی ــل بس ــته بودن ــد ك ــه ش ــاید در مجل ــس اس ــﻼمی
ب ــه »رفی ــق« كیان ــوری ی ــك كرس ــی اعط ــا خواه ــد ك ــرد .ح ــزب ما و یس ــت و »س ــه جهان ــی«
رنجــﱪان هــم كــه عضــو دیگــری از ایــن اردو بــود بــا رســیدن بنیصــدر بــه ریاســت
جمه ــوری ،از نظ ــر سیاس ــی و جنبش ــی در ق ــدرت ﴍی ــك ب ــود .آق ــای نگه ــدار و جری ــان
»اك ی ــت« ب ــا ه ــدف ﴍاك ــت در ق ــدرت و ب ــا تاكتی ــك »حف ــظ موض ــع« ،در ركاب حك ــم
جه ــاد خمین ــی در حمل ــه ب ــه كردس ــتان ،ای ــن آخری ــن س ــنگر دف ــاع از دس ــتاوردهای انق ــﻼب
 ،۵۷خواس ــتار »تجهی ــز س ــپاه ب ــه س ــﻼحهای س ــنگین« ش ــدند و هم ـراه ب ــا جن ــاب بنیص ــدر
)ر ی ــس جمه ــور وق ــت( ،س ــوگند ی ــاد كردن ــد ك ــه »ت ــا كردس ــتان را از ض ــد انق ــﻼب پ ــاك
نكنن ــد پوتینه ــا را از پاه ــا در نیاورن ــد«.
ظاهــرا آقــای نگهــدار آنــدوره متوجــه نبودنــد كــه بعــد از ﴎکــوب انقــﻼب نوبــت
تس ــویه حس ــاب ب ــا م ــوی دماغه ــای حکومت ــی از لی ﱪاله ــا ت ــا جری ــان توده-اک ی ــت ه ــم
میرس ــد .اتفاق ــی ک ــه در اعدامه ــای س ــال  ۶۷خ ــود را نش ــان داد .پربی راه ــه نیس ــت ك ــه
ام ــروز امث ــال نگه ــدار ،ای ــن ج ع ــت ش ــوربخت و بینصی ــب از ق ــدرت سیاس ــی ،تاری ــخ و
روزش ـ ر قتلعامه ــا را از زمان ــی آغ ــاز میكنن ــد ك ــه ب ــا حك ــم خمین ــی از س ــهیم ش ــدن
در قــدرت بــه بیــرون پــرت شــدهاند .آقــای نگهــدار هرچنــد قربانــی »انحصارطلبــی
ب ـرادر ب ــزرگ« اس ــت ام ــا در ــام ف ـراز و فروده ــای جمه ــوری اس ــﻼمی ،در ــام شكس ــتها
و پیروزیه ــای آن ﴍی ــك اس ــت .تاری ــخ ش ــكلگیری جمه ــوری اس ــﻼمی ،تاری ــخ شكس ــت
انق ــﻼب  ۵۷توس ــط ی ــك ضدانق ــﻼب ب ــورژوا  -امپریالیس ــتی بن ــام جری ــان اس ــﻼمی ب ــا ﴍاكت
دو جن ــاح آن و ش ــخصیتهای »ش ــاخص« آن اس ــت .ای ــن مهمﱰی ــن مومنت ــوم تاری ــخ معاﴏ
ای ـران اس ــت ك ــه ب ــه اش ــكال مختل ــف از ه ــر س ــو ب ــه بی ــرون درز میكن ــد و قاب ــل سانس ــور
و مخفیك ــردن از طــرف آق ــای نگه ــدار و جناحهــای جمه ــوری اس ــﻼمی نیســت .ب ــدون
ﴎكــوب انقــﻼب  ۵۷و قتــل عــام آزادیخواهــان و شــوراهای كارگــری و كمونیســتها،
مح ــال ب ــود ك ــه ای ــن مومیاییه ــای جن ــش مل ــی – مذهب ــی از گ ــور بی ــرون آین ــد و ای ــن
جان ــوران اس ــﻼمی ق ــادر ب ــه نگاهداش ـ حت ــی ی ــك كرس ــی در ق ــدرت باش ــند.
واقعی ــت اینس ــت ك ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا دو جن ــاح به ﴎك ــوب انق ــﻼب  ۵۷پرداخ ــت و با
دو جن ــاح وارد جن ــگ ق ــدرت ش ــد! جن ــاح ح ــزب جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه ﴎكردگ ــی خمین ــی
و جریــان تــوده – اك یــت كــه بــه »خــط امامیهــا« معــروف بودنــد و امــروز تحــت
عنــوان جنــاح اصولگ رایــان گرزچرخانــی میكننــد و جنــاح لی ﱪالهــا كــه بــا بنیصــدر
و مجاهــد و حــزب رنجــﱪان تداع ــی میشــد ،مدتــی بــا تابلــوی دوخــرداد و »گفتگــوی
دنه ــا« اب ـراز وج ــود كردن ــد ت ــا نهایت ــا ب ــه جن ــاح اصﻼحطلب ــان تغیی ــر ن ــام دادن ــد .از

آن زم ــان ت ــا امــروز ،علیرغــم اینك ــه احــزاب و شــخصیتهای ایــن دو جنــاح ،از س ــنگر
یك ــی ب ــه س ــنگر دیگ ــری ،از »خودكفا ــی« و »ع ــدم وابس ــتگی ب ــه امپریالیس ــم« ب ــه س ــوی
آش ــتی ب ــا غ ــرب» ،تغیی ــر موض ــع« دادهان ــد و در م ــورد سهیمش ــدن در ق ــدرت و چگون ــی
شــكلدادن بــه حاكمیتشــان اختــﻼف نظــر داشــتهاند ،امــا بــه هیچوجــه تغییــری
در ماهی ــت جنبش ــی ك ــه بس ــﱰ اصل ــی رش ــد و ــو ای ــن اردوی مل ــی – مذهب ــی اس ــت،
یدهــد .از ای ــن نقطــه نظــر ،منفع ــت سیاســی و طبقاتــی روشــنی در »توصیههــای«
ام ــروز ف ــرخ نگه ــدار ح ــول اینك ــه اگ ــر »انتخاب ــات  ۱۴۰۰ب ــی رون ــق ان ــد ه ــر زخم ــی ب ــر
ریس ـ ن و رابط ــه دول ــت  -مل ــت محی ــط مس ــاعدی اس ــت ب ـرای عفون ــی ش ــدن و تجم ــع
تهدیده ــا علی ــه امنی ــت مل ــی« ،نهفت ــه اس ــت!
نگ رانــی فــرخ نگهــدار از بیرونقــی بــازار انتخابــات آتــی جمهــوری اســﻼمی ،شــبیه
دلهرههــای امثــال علــی مطهــری و محســن هاشــمی و  ...اســت و كامــﻼ بجاســت!
اگ ــر سیاس ــت و م ــردم و اقتص ــاد و جه ــان س ــاكن ب ــود ،اگ ــر دنی ــا صحن ــه رزم دو جن ــاح
جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــود و بﴩی ــت تنه ــا پوس ــﱰی ب ــر دیواره ــای ای ــن زورخان ــه ارتج ــاع
حاك ــم و انتخاب ــات آن ب ــود ،ش ــاید امی ــدی هرچن ــد مح ــدود در دل مدافعی ــن ای ــن نظ ــام ب ــه
ادام ــه حی ــات آن باق ــی ب ــود .ام ــا واقعی ــت اینس ــت ك ــه دوره تاریخ ــی ای ــن نظ ــام و بوی ــژه
اردوی اصﻼحطلب ــان ب ــه ﴎ رس ــیده اس ــت و ای ــن را ﴎداران و مهندس ــان ای ــن جن ــاح به ــﱰ
از هركس ــی ب ــو كش ــیدهاند؛ ن ــه بح ـران اقتص ــادی ،ن ــه م ــردم و ن ــه حت ــی دول غرب ــی بی ــش
از ایــن روی جســد پوســیده اصﻼحــات ﴎمایهگــذاری یكننــد» .اصﻼحطلــب اصولگــرا
دیگ ــه وم ــه ماج ـرا« تنه ــا ی ــك ش ــعار خش ــك و خال ــی نیس ــت؛ جنب ــش عظی ــم مردم ــی
اس ــت ك ــه فاتح ــه جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــا هم ــه جناحه ــای آن خواندهان ــد .از ای ــن نقط ــه
نظ ــر كام ــﻼ طبیع ــی اس ــت ك ــه اصﻼحطلب ــان در ي ــک افﴪدگ ــى س ــياﳻ عمي ــق ب ــه س ــمت
انتخاب ــات آت ــی دس ــت و پ ــا میزنن ــد ،گروهه ــاى مختل ــف اصﻼحطل ــب در درون حکوم ــت
و ح ــواﳽ آن ب ــه ي ــک بح ـران س ــياﳻ  -برنام ــهاى ج ــدى دچ ــار ش ــدهاند؛ ره ــﱪى ای ــن جن ــاح
از درون اردوى خ ــودش زي ــر س ــوال اس ــت .ای ــن جن ــاح ،ب ــه معن ــى تاکن ــو آن ،م ــرده اس ــت.
ﴎنوش ــت اصﻼحطلب ــان را بای ــد از زب ــان آنه ــا ك ــه از نزدی ــك دس ــتی ب ــر آت ــش دارن ــد ش ــنید:
 ص ــادق زیب ــاکﻼم ک ــه خ ــود از ه پیش ــههای میدیای ــی اصﻼحطلب ــان و مداف ــع همیش ــگیﴍکــت در انتخابــات جمهــوری اســﻼمی بــه شــ ر مــیرود گفتــه اســت کــه »اصــﻼح
طلب ــان ب ــاﻻی  ٩٠درص ــد پای ــگاه اجت ع ــی خ ــود را در ته ـران ،رش ــت ،تﱪی ــز ،اصفهان ،مش ــهد
و هم ــه ج ــا نی ــز از دس ــت دادهان ــد «.وی س ــپس گفت ــه اس ــت ک ــه هرك ــه ب ــه ایندگ ــی از
اص ــﻼح طلب ــان در انتخاب ــات آین ــده كاندی ــد ش ــود و ﴍک ــت بکن ــد » ۵درص ــد ه ــم ب ــه ایش ــان
رأی نخواهن ــد داد«.
 خ ــﱪ امــروز رس ــید ك ــه مه ــدی کروب ــی از ﴎان اصﻼحطلــب ط ــی نام ــهای خطــاب بــهقائ ــم مق ــام خ ــود در حــزب اعت ـ د مل ــی از دبیرکل ــی حــزب مذک ــور کنارهگی ــری ک ــرد.
 احمــد زیدآبــادی از چهرههــای دیگــر اصﻼحطلبــان در گفتگویــی بــا روزنامــه ﴍق،در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ك ــه پ ــس از اع ﱰاض ــات دی ـ ه  ۹۶و آب ــان  ۹۸ك ــه م ــردم ب ــه نوع ــی
از هــر دو جنــاح نظــام عبــور كردهانــد ،آیــا اصﻼحطلبــان بــا توجــه بــه ﴍایــط روز
ق ــادر ب ــه جل ــب نظ ــر اعت ـ د م ــردم ب ــه خ ــود در انتخاب ــات  ۱۴۰۰خواهن ــد ش ــد ،گفت ــه
اســت» :اصﻼحطلبــان بــه دلیــل نداشــ چشــماندازی دربــاره مشــكﻼت اقتصــادی كــه
دول ــت روحان ــی ب ــا آن روب ــهرو ش ــد ،فع ــﻼ ت ــوان تأثیرگ ــذاری عم ــده را از دس ــت دادهان ــد و
اعتبارش ــان در بی ــن طبق ــات مختل ــف از بی ــن رفت ــه اس ــت و در ﴍای ــط ح ــاﴐ كار خاص ــی
یتواننــد بكننــد و بــه نظــر مــن بایــد مقــداری از قــدرت سیاســی كنــاره بگیرنــد.
اصﻼحطلبــان تصمیــ ت غلطــی و زمــان را از دســت دادهانــد و بــرای رســیدن بــه یــك
موقعی ــت جدی ــد نی ــاز ب ــه زم ــان طوﻻن ــی اس ــت«.
 حس ــین مرعش ــی از جن ــاح اص ــﻼح طلب ــان میگوی ــد» :ب ــا م ــردم در ی ــک ارزیاب ــی روش ــنبگویی ــم ک ــه کجاه ــا اش ــتباه کردی ــم و از اعت ـ دی ک ــه م ــردم ب ــه م ــا ک ــرده بودن ــد ک ــم
اس ــتفاده کردی ــم ی ــا اینک ــه منتخب ــان م ــا کج ــا ضع ــف داش ــتند خیل ــی ﴏی ــح و روش ــن ب ــا
م ــردم صحب ــت کنی ــم و انش ــاءالله م ــردم را ب ـرای انتخاب ــات آین ــده ب ــه صحن ــه بیاوری ــم«...
 عب ــاس عب ــدی در یادداش ــتی ب ـرای روزنام ــه اعت ـ د ،تح ــت عن ــوان »خط ــر اصل ــی ب ـرایای ـران چیس ــت؟« ،نوش ــته اس ــت» :گرچ ــه ﴍای ــط ام ــروز ای ـران ب ــا پی ــش از انق ــﻼب ب ــه کل ــی
تف ــاوت دارد و از بس ــیاری جه ــات قاب ــل مقایس ــه نیس ــتند،
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ولــی از یــک جهــت میتــوان فرآینــد مشــابهی را دیــد و آن شــکلگیری یــک جریــان متفــاوت
از ارزشهــای رســمی در نســلهای جدیــد اســت .شــکاف گســﱰده میــان نســلهای جدیــد بــا
ارزشه ــای رس ــمی در ح ــال عمیقت ــر ش ــدن اس ــت و هی ــچ راه ــی ب ـرای ح ــل آن مگ ــر ب ــه رس ــمیت
ش ــناخ ای ــن نس ــل وج ــود ن ــدارد«.
اکن ــون اي ــن اي ــش انتخاب ــات و باﳌاس ــكه جن ــگ جناحه ــا ،حت ــى اگ ــر ــام نش ــده باش ــد ،از س ــکه
افت ــاده اس ــت .دله ــره و نگ ران ــی آق ــای نگه ــدار ناش ــی از بنبس ــت جنب ــش رو ب ــه اف ــول و بیاف ــق
ملی-اســﻼمی در ایــران اســت .اکنــون ســواﻻت ســياﳻ واقعــى ،چــه بايــد کــرد ،چگونــه ،کــدام
ش ــعارها ،ک ــدام ح ــزب ،ک ــدام ره ـﱪان ،بط ــرز جدىت ــرى ب ـراى م ــردم آزاديخ ــواه اي ـران ،ب ـراى کارگ ـران،
بــراى زنــان ،بــراى همــه کســا کــه آزادى و عدالــت ميخواهنــد ،مط ــرح اســت .دوران ظهــور و
افــول دول ــت اعت ــدال روحان ــی ،دوران ع ــروج جنبــش ﴎنگون ــی از دی ـ ه  ۹۶اســت؛ دوران ع ــروج
طبق ــه كارگ ــر ای ـران و آلﱰناتی ــو سوسیالیس ــتی اداره جامع ــه اس ــت؛ ای ــن دوران ،دوران رش ــد رگ ــهای
از کمونيس ــم کارگ ــرى و آش ــنايى نس ــبتا وس ــيع م ــردم ب ــا اي ــن جنب ــش و برنام ــه و اهداف ــش ب ــوده
اس ــت .اکن ــون باي ــد روى اي ــن زمين ــه مس ــاعد ،جنب ــش واقع ــى م ــردم ب ـراى آزادى و ب راب ــری در اي ـران
را س ــاخت.
****
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