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ه ١٣٩٩ ۱۴ ژانویه  ٢٠٢٠ - ۲۵ دی
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۴۱

وید! د  ھان  ان  کار

نظام يا  ترامپ منجى 
دشمن آن

آذر مدرسی

ــی در  ــادالت سیاس ــر تاثیــرات آن بــر مع ــول ترامــپ، عــالوه ب عــروج و اف
ــالمی  ــوری اس ــیون جمه ــیون و اپوزیس ــای پوزیس ــان نیروه ــکا، در می آمری
ایــران بازتــاب شــگفت انگیــزی  گذاشــته اســت. از عکــس العمــل هــای 
ــا  ــم» و ی ــام معظ ــات «مق ــف و افاض ــی و ظری ــک روحان ــی مضح دلبخواه
ــگام  ــان هن ــژه ایش ــادباش وی ــام ش ــال پی ــژاد و ارس ــدی ن ــل احم ــس العم عک
ــکوالر  ــای «س ــخصیت ه ــل ش ــس العم ــه عک ــم و ب ــپ، بگذری ــاب ترام انتخ

ــم. ــی بیندازی ــالمی» نگاه ــت اس ــد» و «فمنیس ــالمی»، «منتق اس
ــارف  ــر متع ــی از غی ــمی یک ــزه هاش ــدرو» فائ ــان تن ــالح طلب ــاح «اص در جن
ــا»  ــام» و»آق ــاد از «نظ ــا در انتق ــن ه ــی پرواتری ــن و ب ــی تری ــن، جنجال تری
ــان،  ــه ســواری زن ــاع از دوچرخ ــاب اســالمی»، دف ــا «حج ــت او ب ــت. مخالف اس
ــار رفــ خامنــه ای، تشــبیه بســیجی هــا بــه شــعبان بیمــخ هــا،  خواســت کن
انتقــاد از «تحجــر رژیــم»، اعــالم اینکــه «تفکــرات جمهــوری اســالمی نســبت 
ــی  ــی از اظهارنظرهــای جنجال ــه های ون ــان تفکــرات داعشــی اســت»،  ــه زن ب
ــن  ــا ای ــه موقعیــت ایشــان، ب ــه هایــی کــه بســیاری را نســبت ب ون او اســت. 
ــا آزادیخواهــی  ــا مــردم و ب ــه دوســتی و دشــمنی ایشــان ب ــده،  نســبت ب پرون
ــان  ــ ایش ــا را پیوس ــش ه ــن چرخ ــی ای ــرد! برخ ــم ک ــب، رسدرگ ــری طل و براب
ــای  ــد و نیروه ــه کردن ــب، ترجم ــری طل ــواه و براب ــردم آزادیخ ــف م ــه ص ب
ــف  ــال او از ص ــان و امث ــه ایش ــان فاصل ــه همچن ــت را ک ــکال و کمونیس رادی
ــالمی،  ــوری اس ــه از رش جمه ــی و آزادیخواهان ــی انقالب ــرای خالص ــش ب جنب
ــری  ــتی ناپذی ــع» و آش ــخت موض ــت»، «س ــی گذش ــتند، «ب ــرون میدانس بی

ــد!  ــالم کردن اع
ــت  ــه اعــالم «مطلوبی ــث برانگیــز و جنجالــی او ک ــن اظهارنظــر بح آخری
ــت. ــی اس ــت، دیدن ــم» اس ــه رژی ــات ب ــل اصالح ــرای تحمی ــپ ب ــاب ترام انتخ
ــاد  ــر انتق ــوز عــالوه ب ــا انصــاف نی ــر خــود ب ــه اخی ــزه هاشــمی در مصاحب فائ
ــرات آن  ــه و تاثی ــوری اســالمی در منطق از سیاســت «محــور مقاومــت» جمه
ــاد از حضــور ســپاه قــدس  ــه، انتق ــم اســالمی در منطق ــروز رژی ــزوای ام ــر ان ب
ــد  ــور، از قطــع امی ــک دیکتات ــوان ی ــد، بعن ــاع آن از بشــار اس در ســوریه و دف
ــاح رقیــب،  ــا جن ــه ب خــود از جبهــه اصالحــات و ناتوانــی ایــن جنــاح در مقابل
ــر سیاســت»  از مطلوبیــت انتخــاب ترامــپ بــرای تحمیــل «اصالحــات» و»تغیی
ــالش  ــه ت ــر چ ــردم ه ــه: «م ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــد. او ب ــت میگوی ــه حاکمی ب
یشــود  ــا دارد» و هیــچ خــربی  میکننــد اصالحــات انجــام بگیــرد، «مــرغ یــک پ
و برعکــس مــردم رسکــوب میشــوند، شــاید اگــر فشــارهای آقــای ترامــپ ادامــه 
پیــدا میکــرد، باالخــره مــا مجبــور میشــدیم یــک تغییــر سیاســتهایی را داشــته 
ــد. اظهارنظــر  ــری بــرای ایــران» میدان باشــیم»، ترامــپ را «انتخــاب مناســب ت
ــاح  ــر دو جن ــرف ه ــال از ط ــاد و جنج ــی از انتق ــا موج ــه ب ــزی» ک «کفرآمی
ــی»  ــن «کفرگوی ــا ای ــه خــود را ب ــت فاصل ــه رسع ــان ب ــرو شــد. اصــالح طلب روب

ــد. ... صفحــه۲ ــده سیاســی» خواندن ــد و او را «درمان اعــالم کردن

سازماندهى القاعده هم كمكى به 
جمهورى اسالمى نمى كند!
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دنيا بدون فراخوان 
سوسياليسم، 

بدون اميد سوسياليسم و 
بدون خطر 

سوسياليسم به 
چه منجالبى بدل ميشود..

ترامپ منجی «نظام» یا...

ــنجیده» از  ــارات نس ــن «اظه ــت ای ــ باب ــزاران، رس ــزب کارگ ــر ح ــمی، دبی ــن هاش محس
ــداری  ــان رشیعتم ــرد و کیه ــی ک ــردم معذرتخواه ــمی از م ــواده هاش ــزب و خان ــرف ح ط
ــد  ــا ض ــویی او ب ــام» و از «همس ــا نظ ــمی ب ــل هاش ــان» و» تقاب ــالح طلب ــوایی اص از «رس

ــتودند.  ــارت او را س ــجاعت و جس ــده ای ش ــه ع ــت. البت ــالب» گف انق
ــم هاشــمی  ی» شــدن آن توســط خان ــه دامــان ترامــپ و سیاســت «فشــار حداکــ دســت ب
ــی آن  ــت درون ــن بس ــی از ب ــالمی، ناش ــوری اس ــر جمه ــادی ت ــالت بنی ــی از معض ــا، ناش ام
ــردم،  ــل م ــی و از شکســت سیاســی-ایدئولوژیک آن در مقاب ــرای نجــات از خطــر رسنگون ب
ــا مــردم و در یــک کالم ناشــی  ــل ب ــه نفــس او در رسکــوب و تقاب د ب ــ ــی و عــدم اعت ناتوان
ــران» حاکــی از قطــع  ــرای ای ــت ترامــپ ب از وضــع و حــال خــراب «نظــام» اســت. «مطلوبی
ــم رفســنجانی از تــوان هــر دو جنــاح، بویــژه از «دوســتان اصــالح طلــب» خــود،  امیــد خان
ــالمی  ــوری اس ــاع از جمه ــم»، در دف ــوب رژی ــات و آزادی در چارچ ــام آوران اصالح ــن «پی ای

و نجــات آن اســت.
ــد بــه بهبــود و گشــایش  ــر اصالحــات، امی ــا علــم بــه اینکــه کفگی ــا ب ــزه هاشــمی دقیق فائ
ــزی»  ــی از»خشــک مغ ــا نگران ــه دیــگ خــورده اســت و ب ــه ت ــم ب سیاســی و اقتصــادی رژی
جنــاح رقیــب در»تغییــر سیاســت» و بــه خطــر انداخــ «اصــل نظــام» و «اهــداف انقــالب» 
ــت  ــرار اس ــپ ق ــود. ترام ی» او میش ــ ــار حداک ــت «فش ــپ و سیاس ــان ترام ــه دام ــت ب دس
ــالش در  ــام و ت ــل آوردن» رسان نظ ــدر در «رس عق ــورده پ ــت خ ــق و شکس ــروژه ناموف پ
بیــرون کشــیدن جمهــوری اســالمی از بــن بســت  اقتصــادی و سیاســی را، بــه زور تحریــم و 
ــه زیــر کشــیده شــدن توســط  تحمیــل فقــر بــه مــردم، احیــا و پیــروز کنــد و آنــرا از خطــر ب
ــت خــودش و  ــه چــه وق ــی ک ــروژه و افق ــردم آزادیخــواه نجــات دهــد. پ ــر و م ــه کارگ طبق

ــربال و  ــران، لی ــورژوازی ناراصــی ای ــی و بخشــی از ب ــای غرب ــا اســتقبال دولته ــروز ب چــه ام
ــرو شــده اســت.  ــب، روب ــا ســلطنت طل جمهوریخــواه ی

امــروز ترامــپ هــم ناجــی خانــم هاشــمی «حافــظ نظــام» اســت و هــم ناجــی اپوزیســیون 
ی  بورژوایــی خواهــان «برانــدازی»، و نــه رسنگونــی، جمهوری اســالمی اســت. فشــار حداک
ــا  ــتی (ب ــتم کاپیتالیس ــظ سیس ــا، حف ــازش اوبام ــات و س ش ــای م ــه ج ــت ب ــرار اس ــه ق ک
ــا نامهــای رمــز  نامهــای رمز»نظــام» و»ایــران») و رسعقــل آوردن رسان جمهــوری اســالمی (ب
ــت  ــر و فالک ــل فق ــت تحمی ــه قیم ــن»)، را ب ــر وط ــم ب ن حاک ــ ــا «دژخی ــان» ی «اصولگرای

ــد.   ــران، ممکــن و متحقــق کن ــا نفــر در ای ــه میلیونه بیشــرت ب
ــش کارگــری  ــروج جنب ــان ع ــوری اســالمی و همزم ــی» جمه ــروژه «اصــالح طلب شکســت پ
بــا آلرتناتیــو سوسیالیســتی آن نیروهــای سیاســی در پوزیســیون و اپوزیســیون را بــه فکــر 
ــه اســت  ــران انداخت راههــای جدیــدی بــرای نجــات سیســتم سیاســی-اقتصادی حاکــم در ای
ی» شــاه کلیــد  و ظاهــرا بــرای بــورژوازی ناراضــی ایــران ترامــپ و سیاســت «فشــار حداکــ
» در داخــل  ــرا ــای  اي ــن معضــل اســت. اســتقبال اپوزيســيون بورژوایــی و «ليرباله حــل ای
ــاد» و  ــزه هاشــمی و تحســین «شــجاعت» و «جســارت» او در «انتق و خــارج کشــور از فائ

ــن افــق و تــالش مشــرتک اســت.  ــان ای «پشــت کــردن» بــه جمهــوری اســالمی بی
ــت  ــتان، راس ــتان و کردس ــا خوزس ــدن ت ــس و لن ــان، از پاری ــران و اصفه ــا ته ــنگ ت از واش
ــا رشقــی، در  ــی ی ــا غیراســالمی و غرب ــه اســالمی ی ــا نیم ــی، اســالمی ی و نیروهــای بورژوای
ــن بارقــه ای از انســان دوســتی، صلــح و رفــاه و آزادیخواهــی  قــدرت یــا اپوزیســیون، کمرتی
ــش  ــر و گرای ــه کارگ ــا طبق ــن تنه ــراق، ای ــران و ع ــا ای ــکا ت ــد. از آمری ــی کنن ــل  را حم
کمونیســتی آن اســت کــه میتوانــد بســاط ایــن ریــاکاری را همــراه قــدرت  و قــدرت هایــی 
ــه انــد، جمــع  ــه گــروگان بقــا نظــام کاپیتالیســتی گرفت کــه زندگــی و هســتی برشیــت را ب

ــد. ــم زن ــده انســانی را رق ــد و آین کن

ــع در مقابــل توافــق مجــدد دولــت  یکــی دیگــر از تالشــهای دولــت ترامــپ بــرای ایجــاد مان
بایــدن بــا جمهــوری اســالمی، افشــاگری در مــورد حضــور رهــربان القاعــده در ایــران اســت. 
ــه تعــدادی از  ــرده اســت ک ــالم ک ــر اع ــپ در روزهــای اخی ــور خارجــه ترام ــر ام ــو وزی پمپئ
ــالم  ــه اع ــت» منطق ــرای «امنی ــری ب ــد و آن را خط ــی میکنن ــران زندگ ــده در ای رسان القاع

ــد.  میکن
ــی  ــده در مناطق ــبکه القاع ــه ش ــد ک ــاش کردن ــری ف ــع دیگ ــوق، مناب ــات ف ــار اطالع در کن
از ایــران کــه مــردم منتســب بــه ســنی زندگــی میکننــد، شــبکه هــای مختلفــی را 
ــد.  ــالمی ان ــوری اس ــی جمه ــات امنیت ــر مقام ــر نظ ــت زی ــغول فعالی ــازمان داده و مش س
ــی، کردســتان، کرمانشــاه، بلوچســتان  ــه  در اســتان هــای آذربایجــان غرب ــه میشــود ک گفت
ــتان  ــه در کردس ــا، ک ــده آنه ــه دی ــربی رسان تجرب ــده و ره ــای القاع ــاخه ه ــان، ش و خراس
عــراق و افغانســتان و پاکســتان و ســوریه هــم فعالیــت داشــته انــد، زیــر نظــر جمهــوری 

ــد.  ــت میکنن ــالمی فعالی اس
ــکار،  ــان و بانــد قومــی و مذهبــی جنایت القاعــده، داعــش، بوکوحــرام و دههــا گــروه و جری
توســط دولتهــای مختلــف و در راس آنهــا دولــت آمریــکا در خدمــت پــروژه هــای 
ــد دهــه گذشــته شــاخه هــای  ارتجاعــی شــان در منطقــه ســاخته و ســازمان یافتنــد. در چن
ــکا  ــت آمری ی ــا ح ــوریه و... ب ــی، س ــراق، لیب ــتان، ع ــات در افغانس ــن جریان ــف ای مختل
ــت  ــرار گرف ــان ق ــی در اختیارش ــی و مال ــات نظام ــد، امکان ــوزش دیدن ــد، آم ــازمان یافتن س
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه و... م ــر، ترکی ــتان، قط ــه از عربس ــای منطق ــط دولته ــپس توس و س
نــده آنهــا  ــه خالقیــن خــود ایســتادند و امــروز نیــز باقی گرفتنــد. نیروهایــی کــه گاهــا علی
ــد.  ــرار گیرن ــرداری ق ــره ب ــورد به ــران م ــردم ای ــه م ــالمی علی ــوری اس ــط جمه ــت توس ــرار اس ق
یــت از ایــن گروههــا، اســتفاده از نیــروی آنهــا در مقابــل  هــدف جمهــوری اســالمی از ح
ــش  ــوف» جنب ــروی «مخ ــن نی ــت؛ ای ــش اس ــمن خوی ــن دش ــوف» تری ــن و «مخ بزرگرتی

رسنگونــی انقالبــی جمهــوری اســالمی و در راس آن طبقــه کارگــری اســت کــه امــروز مهــر 
ــت.  ــرده اس ــرق ک ــی غ ــران را در هــراس و نگران ن در ای ــ ــش زده و حاک ــن جنب ــر ای ــود را ب خ
ــردم از  ــق م ــت» را در تحمی ــالمیت» و «ایرانی ــه «اس ــر حرب ــه دیگ ــالمی ک ــوری اس جمه
دســت داده اســت، حکومتــی کــه دســتگاه رسکــوب و جنایــت آن در مقابــل مــردم معــرتض 
ــه لــب رســیده دیگــر کارایــی خــود را از دســت داده، بــرای تحمیــق و رسکــوب بــه  و جــان ب

ــکاری چــون ســلفی هــا و  القاعــده روی آورده اســت.  نیروهــا و باندهــای جنایت
ــر و  ــون کارگ ــا میلی ــود دهه ــا، وج ــه ه ــن نقش ــالمی در ای ــوری اس ــی جمه ــکل اصل مش
كمونیســت و زن و مــرد آزادیخــواه و متنفــر از هــر نیــرو و جریــان قومــی - مذهبــی اســت 
ــی -  ــیاه قوم ــای س ــه نیروه ــت هم ــم دس ــاع حاک ــاط ارتج ــردن بس ــع ک ــیر جم ــه در س ک

ــرد.  ــد ک ــاه خواهن ــود کوت ــت خ ــارزه و رسنوش ــی، مب ــی را از زندگ مذهب
ــیار و  ــواه و هوش ــردم آزادیخ ــراه م ــه هم ــر ب ــه کارگ ــا و طبق ــت ه ــا کمونیس ــن را م ای

ــرد! ــم ک ــن خواهی ــی تضمی انقالب

دست نیروهای قومی و مذهبی از زندگی مردم کوتاه
خط رسمی حزب حکمتیست 

۱۴ ژانویه ۲۰۲۱

سازماندهى القاعده هم 
كمكى به جمهورى اسالمى 

نمى كند!



ت  ۳۴۱
ح

٣

مرعوب نمى شويم! پرونده نظامتان 
سنگين تر مى شود!

در حاشيه موج دستگيرى ها در شهرهاى كردستان

طــی چنــد روز گذشــته، جمهــوری اســالمی دســت بــه موجــی از دســتگیری هــای 
گســرتده در شــهرهای مختلــف کردســتان از جملــه مهاباد، مریــوان، رسوآبــاد، 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 رس قــدرت جمهــوری اســالمی بلکــه در جــواب بــه تــرس و وحشــت 

عــی از طــرف دســتگاه رسکــوب جمهــوری اســالمی را در شــهرهای  ــی و اجت مدن
ــد و خواهــان آزادی فــوری همــه  مختلــف کردســتان  بــه شــدت محکــوم مــی کن

دفــرت کردســتان مــردم آزادیخــواه و مبــارز در شــهرهای مختلــف کردســتان را 

آزادیخــواه تــالش خواهیــم کــرد کــه ایــن مــوج رسکــوب را نیــز عقــب برانیــم و تــا 
ــام دســتگیر شــدگان، تــالش بــرای ســازمان دادن و ایجــاد اتحــاد در میــان  آزادی 

خط  رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۱۴

ــن و  ــدادی از فعالی ــه تع ــه ب ــت تپ ــت هف ــت و صنع ــای کش ــر کارفرم ــت درازی اخی دس
ــرای  ــک» ب ــه» و «تحری ــن «توطئ ــیر چوبی ــت. شمش ــز  اس ــت انگی ــری رق ــدگان کارگ این
ــ  ــض ج ــا بغ ــک دنی ــوش، ی ــه و پاپ ــرت از  دسیس ــه، بیش ــت تپ ــاب هف ــا اعتص ــه ب مقابل

ــد. ــل میکن ــود حم ــا خ ــی را ب ــی بورژوای طبقات
ــه ازاء  ــدی و ب ــه ازاء هــر واحــد تولی ــک اعتصــاب ب ــان  ی ــه در پای ــن اســت ک ــر ای ــده ب قاع
هــر کارفرمــا یــک دارالحکومــه و یــک یســتوی داراملجــازات دایــر میشــود. پلیــس و قانــون 
ــاب  ــس از اعتص ــه و پ ــک»  در کارخان ــه و تحری ــد، «توطئ ــرتاحت میپردازن ــه اس ــا ب عجالت
دســت بــه جــوالن میزنــد. عربــده میکشــد. انتقــام میگیــرد... زمســتان ســال ١٣٩٩ ، پــژواک 
ــب نخراشــیده و باطــل اســت. رات ــه»  ــه «کشــت و صنعــت نیشــکر هفــت تپ ــن اوراد علی ای
ــا،  انی ه ــخ ــر روزه، س ــات ه ع ــاه اجت ــش از دو م ــه، بی ــت تپ ــاب هف ــه اعتص ــی ک کس
ــا و  ــه ه ــی از اطالعی ــی، انبوه ــری علن ــم گی ــر و تصمی ــادل نظ ــث و تب ــون آزاد، بح تریب
ــبت  ــک» نس ــه و تحری ــه «توطئ ــاعته را ب ــرتس ٢٤ س ــال در دس ــن کان ــات از چندی گزارش
ــه  ــدان حــق ب ــرده اســت. «اعتصــاب» همــواره می ــه ســادگی خــود را مســخره ک میدهــد، ب
ــازع منافــع مســتقیم و آقایــی آنهــا بحســاب آمده  جانبــی بــورژوازی، و ادعــای برتــری بالمن
ــا یــک آپــارات مافیایی  اســت. علیــه اعتصــاب کل دســتگاه پرطمطــراق حقوقــی و قانونــی ب
تــرس و تــرور و بانــد ســیاهی تکمیــل شــده اســت. تــا دیــروز واحدهــای گــردان ضد شــورش 
ــکار»  ــود «ش ــی موج ــم کار و زندگ ــه جهن ــی علی ــم و نارضایت ــراز خش ــرم اب ــران را بج کارگ
ــکنجه و  ــا ش ــپیدار  ب ــن و س ــزاران اوی ــتان و کارگ ــی دادس ــوش رقص ــروز خ ــا دی ــرد؛ ت میک
ــا  ــاک» میکــرد؛ ت ــه را از نارضایتــی و حــق طلبــی  «پ ــدان محیــط کارخان احــکام ســنگین زن
ــه  ــه ای قــرار گرفت ــد ســیاه کرای ــه بان ــن کارگــری مــورد حمل ــی شــب فعالی ــروز در تنهای دی
ــوار  ــی هم ــدازه کاف ــا بان ــرای کارفرم ــات راه ب ــس و خدم ــن رسوی ــس ای ــروز در پ ــت؛ ام اس
ــری از دســتمزدها و دزدی نــان از ســفره کارگــران دســت بــه  ــا جیــب ب بنظــر میرســد کــه ب

ــد. ــی بزن ــام جوی انتق
ــی  ــران از دنیای ــورژوازی ای ــاه» ب ــر پن ــی و «کارگ ــت سیاس ــا و کل الی ــانه ه ــی رس ــر حت  اگ
ــل  ــاورد، بــه دلی ی ــم بــه ابــرو  ــن کارگــری خ ــرور علیــه کارگــران و فعالی ــه و ت توطئ
ــه آقــا منشــی،  ــه نفهمــی در کار نیســت. بخاطــر آن اســت ک فراموشــی نیســت، تظاهــر ب
ــر و کار و  ــر از فق ــهم کارگ ــد، س ــق طبیعــی  خــود میدان ر و بهــره کشــی را ح ــتث اس
فرســودگی برایشــان بدیهــی اســت. زندگــی کارگــر و خانــواده آنهــا را حیــاط خلــوت 
ــر و  ــر کارگ ــی چــون و چــرا ب ــت ب ــا مالکی ــرای آنه ــه ب ــت کارخان ــد. مالکی ــی انگارن خــود م

ــت. ــم هس ــر ه ــت کارگ رسنوش
ــن  ــت. ای ــران اس ــورژوازی ای ــدار ب ــوت اقت ــاط خل ــه حی ــرض ب ــه تع ــت تپ ــاب هف اعتص
ر  اعتصــاب نیــازی بــه توطئــه و نقشــه هــای پنهــان نــدارد. اراده مشــرتک از رشایــط اســتث
ــه و  ــال از تجرب ــا س ــذر ده ه ــز در گ ــط نی ن رشای ــ ــرد. ه ــات میگی ــران نش ــرتک کارگ مش
کشــمکش چشــم آنهــا را بــر دوســتان و دشــمنان بــاز کــرده اســت. اعتصــاب پاســخ کارگــران 
ــب  ــه ل ــا را ب ــان آنه ــن و ج ــر ممک ــی را غی ــه زندگ ــه ادام ــت ک ــی اس ــط جهنم ــه رشای ب
ــدن  ــا، رسدوان ــدی گســتاخانه دولــت و کارفرم ــه القی ــن اعتصــاب پاســخ ب رســانده اســت. ای
ــت و  ــه از گوش ــت تپ ــر هف ــران اســت. کارگ ــق کارگ ــر ح ــتهای ب ــه خواس ــب و تخطئ و فری
ــزه ســوزان  ــرت و انگی ــان نف ــرای انب ــخ، ب ن شــجره و تاری ــر و از دل هــ ــه کارگ خــون طبق
ــاه  ــا مقاصــد پنهــان نــدارد. گن ــار معرکــه ب مبــارزه علیــه رشایــط موجــود نیــازی بــه آتــش بی
ر شــ تحمــل پنــج دقیقــه  ــو از لجــن و زورگویــی و اســتث کارگــر چیســت کــه نظــام ممل

ــدارد؟   ــم ن ــوش را ه ــهر ش ــاده ش ــوت دور افت ــر در بره ــک کارگ ــی ی نارضایت
ــالق ضــد کارگــری رس  ــران از هــر بات ــون ثــروت اســالمی رسمایــه در ای رویاهــای پلیــد و جن
ــدارد.  ــری ن ــرتاض کارگ ــف اع ــا ص ــه ب ل ــز مقاب ــاره ای ج ــران چ ــورژوازی ای ــد، ب در آورده باش
ــورژوازی و حکومــت آن  ــه اســت.  کســی از ب ایــن اعــرتاض قــوی، ریشــه دار و ســازمان یافت
ــدان  ــد ببخشــد، دن ــا بای ــورژوای م ــی ب ــدارد ول رس ســوزنی انتظــار وجــدان و انســانیت را ن
ــر  ــر اســت، ب ــر متنف ــی را دوســت دارد، از فق ــر نیشــکر زندگ ــه کارگ ــر بگــذارد  ک روی جگ
ــت  ــر رسنوش ــرتل ب ــد،  راه کن ــه میکن ــی پیش ــتیزه جوی ــود، س ــل میش ــود غاف ــی خ پراکندگ
جامعــه را در پیــش دارد...  و دقیقــا بــرای یکــرسه کــردن ایــن کشــمکش بــه نــربدی ســخت 

ــد اســت.   ــن خــود پایبن ــاع از فعالی در دف

اساس سوسياليسم انسان است، 
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

اختيار به انسان است..

عليه تعقيب و آزار فعالين 
كارگرى هفت تپه     مصطفی اسدپور



ت  ۳۴۱
ح

٤
رسنوشت غم انگیز یك صاحب خانه...

ــال و  ــاهده ح ــالمی، مش ــوری اس ــروز جمه ــت ام ــی از وضعی ــاخص های ارزیاب ــی از ش یك
ــوع  ــم تن ــالمی، علیرغ ــی – اس ــش مل ــه جنب ــوم ب ــه موس ــان و جبه ــاح اصالح طلب روز جن
وســیع ســازمانی و تاریخچه هــای گوناگــون، بعنــوان یــك اردوی واحــد اســت. فــرخ نگهــدار 
ــم ارشــد، چراكــه علیرغــم اینكــه ایشــان  یكــی از اعضــای «ارشــد» ایــن اردو اســت. می گوی
ــه جمهــوری اســالمی در طــول ایــن چهــل ســال و در  ــت دادن ب ــن اردو و در مرشوعی در ای
ــر  ــم صاحب خانه ت ــی ه ــال خا ــی امث ــه و حت ــام، از هم ــز نظ ــت و خی ــه اف لحظه به لحظ
بــوده اســت، امــا ســهمی از قــدرت و مقــام در نظــام اســالمی نصیبــش نشــد. ایــن 
ــالب ۵۷،  ــه در انق ــت ك ــالمی اس ــواده اس ــك خان ــای ی ــوی از اعض ــز عض ــت غم انگی رسنوش
ــی  ــا اردنگ ــه ۶۰ ب ــان ده ــه راه پای ــد و در نیم ــش ش ــال گردن ــرا» وب ــر «چپگ ــته مه ناخواس
ــه  ــد. ب ــه ش ــرون انداخت ــیون بی ــوف اپوزس ــه صف ــت ب ــزرگ»، از حاكمی ــرادر ب ــی، «ب خمین
ــی» بــر پیشــانی نداشــت دســت كمی از  ل قریــب بــه یقیــن اگــر ایشــان مهــر «فدا احتــ
ــزار  ــامخ خدمت گ ــام ش ــی، در كســب مق ــوری، موســوی و كروب ــه ن ــارف، عبدالل ــی، ع خا

ــام» نداشــت. «نظ

یــت پیــرو خــط امــام تــا منتظــری و مجاهــد و بنی صــدر،  از نگهــدار و جریــان تــوده – اك
ــواده  ــمی خان ــای رس ــوان اعض ــال ۶۷ بعن ــل از س ــا قب ــی ت ــی و جنبش ــر سیاس ــه از نظ هم
تــوم «امــام» بقصــد رسكــوب  جمهــوری اســالمی در قــدرت ســهیم بودنــد. ایــن اردو بــا التی
ــته  ــا رش ــد ت ــه زده بودن ــالمی چمپا ــاع اس ــفره ارتج ــل دور س ــور كام ــه ط ــالب ۵۷، ب انق
ــل  ــا تحمی ــالب» ب ــام «انق ــت ن ــار تح ــلطنتی را اینب ــتبداد س ــت اس ــیخته حاكمی از هم گس
ــوم  ــران، وصلــه پینــه كننــد. وظیفــه اعضــای خانــواده معل اســتبداد اســالمی بــه جامعــه ای
ــه  ــالب» ب ــد انق ــارص ض ــایی عن ــه «شناس ــت وظیف ی ــوده – اك ــان ت ــود. جری ــخص ب و مش
ــی»  ــه خمینــی «ضــد آمریكای ــا ب ــه عهــده داشــت. اینه ــرادران اســالم در كمیته هــا» را ب «ب
ــالمی  ــس اس ــاید در مجل ــه ش ــد ك ــته بودن ــل بس ــتقالل» دخی ــی و اس ــع خودكفای و «مداف
یســت و «ســه جهانــی»  و بــه «رفیــق» كیانــوری یــك كرســی اعطــا خواهــد كــرد. حــزب ما
ــت  ــه ریاس ــدر ب ــیدن بنی ص ــا رس ــود ب ــن اردو ب ــری از ای ــو دیگ ــه عض ــم ك ــربان ه رنج
ــان  ــدار و جری ــای نگه ــود. آق ــك ب ــدرت رشی ــی در ق ــی و جنبش ــر سیاس ــوری، از نظ جمه
ــم  ــع»، در ركاب حك ــظ موض ــك «حف ــا تاكتی ــدرت و ب ــت در ق ــدف رشاك ــا ه ــت» ب ی «اك
جهــاد خمینــی در حملــه بــه كردســتان، ایــن آخریــن ســنگر دفــاع از دســتاوردهای انقــالب 
ــاب بنی صــدر  ۵۷، خواســتار «تجهیــز ســپاه بــه ســالح های ســنگین» شــدند و همــراه بــا جن
ــاك  ــالب پ ــد انق ــتان را از ض ــا كردس ــه «ت ــد ك ــاد كردن ــوگند ی ــت)، س ــور وق ــس جمه ی (ر

ــد».  ــا در نیاورن ــا را از پاه ــد پوتین ه نكنن

ظاهــرا آقــای نگهــدار آنــدوره متوجــه نبودنــد كــه بعــد از رسکــوب انقــالب نوبــت 
ــت هــم  ی ــان توده-اک ــا جری ــی از لیربال هــا ت ــوی دماغ هــای حکومت ــا م تســویه حســاب ب
ــه  ــت ك ــه نیس ــان داد. پربیراه ــود را نش ــال ۶۷ خ ــای س ــه در اعدام ه ــی ک ــد. اتفاق می رس
ــخ و  ــب از قــدرت سیاســی، تاری عــت شــوربخت و بی نصی ــن ج ــال نگهــدار، ای ــروز امث ام
ــدن  ــهیم ش ــی از س ــم خمین ــا حك ــه ب ــد ك ــاز می كنن ــی آغ ــا را از زمان ر قتل عام ه ــ روزش
ــی  ــی «انحصار طلب ــد قربان ــدار هرچن ــای نگه ــده اند. آق ــرت ش ــرون پ ــه بی ــدرت ب در ق
ــام شكســت ها  ــام فــراز و فرودهــای جمهــوری اســالمی، در  بــرادر بــزرگ» اســت امــا در 
ــت  ــخ شكس ــالمی، تاری ــوری اس ــكل گیری جمه ــخ ش ــت. تاری ــك اس ــای آن رشی و پیروزی ه
ــا رشاكت  ــان اســالمی ب انقــالب ۵۷ توســط یــك ضدانقــالب بــورژوا - امپریالیســتی بنــام جری
ــاح آن و شــخصیت های «شــاخص» آن اســت. ایــن مهمرتیــن مومنتــوم تاریــخ معارص  دو جن
ایــران اســت كــه بــه اشــكال مختلــف از هــر ســو بــه بیــرون درز می كنــد و قابــل سانســور 
ــدون  ــت. ب ــالمی نیس ــوری اس ــای جمه ــدار و جناح ه ــای نگه ــرف آق ــردن از ط و مخفی ك
رسكــوب انقــالب ۵۷ و قتــل عــام آزادیخواهــان و شــوراهای كارگــری و كمونیســت ها، 
ــن  ــد و ای ــرون آین ــور بی ــی از گ ــی – مذهب ــش مل ــای جن ــن مومیایی ه ــه ای ــود ك ــال ب مح

ــند.  ــدرت باش ــی در ق ــك كرس ــی ی ــ حت ــه نگاه داش ــادر ب ــالمی ق ــوران اس جان

واقعیــت اینســت كــه جمهــوری اســالمی بــا دو جنــاح به رسكــوب انقــالب ۵۷ پرداخــت و با 
ــاح حــزب جمهــوری اســالمی بــه رسكردگــی خمینــی  دو جنــاح وارد جنــگ قــدرت شــد! جن
ــت  ــروز تح ــد و ام ــروف بودن ــا» مع ــط امامی ه ــه «خ ــه ب ــت ك ی ــوده – اك ــان ت و جری
ــدر  ــا بنی ص ــه ب ــا ك ــاح لیربال ه ــد و جن ــی می كنن ــان گرزچرخان ــاح اصولگرای ــوان جن عن
ــوی  ــرداد و «گفتگ ــوی دوخ ــا تابل ــی ب ــد، مدت ــی می ش ــربان تداع ــزب رنج ــد و ح و مجاه
ــد. از  ــام دادن ــر ن ــان تغیی ــاح اصالح طلب ــه جن ــا ب ــا نهایت ــد ت ــود كردن ــراز وج ــا» اب دن ه

ــنگر  ــاح، از س ــن دو جن ــخصیت های ای ــزاب و ش ــه اح ــم اینك ــروز، علیرغ ــا ام ــان ت آن زم
ــه امپریالیســم» بــه ســوی  ــی» و «عــدم وابســتگی ب یكــی بــه ســنگر دیگــری، از «خودكفا
ــی  ــدرت و چگون ــدن در ق ــورد سهیم ش ــد و در م ــع» داده ان ــر موض ــرب، «تغیی ــا غ ــتی ب آش
شــكل دادن بــه حاكمیت شــان اختــالف نظــر داشــته اند، امــا بــه هیچ وجــه تغییــری 
ــت،  ــی اس ــی – مذهب ــن اردوی مل ــو ای ــد و  ــی رش ــرت اصل ــه بس ــی ك ــت جنبش در ماهی
ــای»  ــنی در «توصیه ه ــی روش ــی و طبقات ــت سیاس ــر، منفع ــه نظ ــن نقط ــد. از ای ی ده
ــر  ــد هــر زخمــی ب ان ــق  ــی رون ــات ۱۴۰۰ ب ــر «انتخاب ــه اگ ــدار حــول اینك ــروز فــرخ نگه ام
ــی شــدن و تجمــع  ــرای عفون ــط مســاعدی اســت ب ــت محی ــت - مل ن و رابطــه دول ریســ

ــت!  ــه اس ــی»، نهفت ــت مل ــه امنی ــا علی تهدیده

ــوری اســالمی، شــبیه  ــرخ نگهــدار از بی رونقــی بــازار انتخابــات آتــی جمه نگرانــی ف
دلهره هــای امثــال علــی مطهــری و محســن هاشــمی و ... اســت و كامــال بجاســت! 
ــاح  ــه رزم دو جن ــا صحن ــر دنی ــود، اگ ــاكن ب ــان س ــاد و جه ــردم و اقتص ــت و م ــر سیاس اگ
ــاع  ــه ارتج ــن زورخان ــای ای ــر دیواره ــرتی ب ــا پوس ــت تنه ــود و برشی ــالمی ب ــوری اس جمه
ــد محــدود در دل مدافعیــن ایــن نظــام بــه  حاكــم و انتخابــات آن بــود، شــاید امیــدی هرچن
ــات آن باقــی بــود. امــا واقعیــت اینســت كــه دوره تاریخــی ایــن نظــام و بویــژه  ادامــه حی
ــرت  ــاح به ــن جن ــان ای ــن را رسداران و مهندس ــت و ای ــیده اس ــه رس رس ــان ب اردوی اصالح طلب
از هركســی بــو كشــیده اند؛ نــه بحــران اقتصــادی، نــه مــردم و نــه حتــی دول غربــی بیــش 
ــرا  ــب اصولگ ــد. «اصالح طل ی كنن ــذاری  ــات رسمایه گ ــیده اصالح ــد پوس ــن روی جس از ای
ــی  ــم مردم ــش عظی ــت؛ جنب ــی نیس ــك و خال ــعار خش ــك ش ــا ی ــرا» تنه ــه ماج وم ــه  دیگ
ــن نقطــه  ــد. از ای ــا همــه جناح هــای آن خوانده ان اســت كــه فاتحــه جمهــوری اســالمی را ب
نظــر كامــال طبیعــی اســت كــه اصالح طلبــان در يــک افرسدگــى ســياىس عميــق بــه ســمت 
ــا می زننــد، گروه هــاى مختلــف اصالح طلــب در درون حکومــت  ــی دســت و پ ــات آت انتخاب
و حــواىش آن بــه يــک بحــران ســياىس - برنامــه اى جــدى دچــار شــده اند؛ رهــربى ایــن جنــاح 
ــاح، بــه معنــى تاکنــو آن، مــرده اســت.  ــر ســوال اســت. ایــن جن از درون اردوى خــودش زي
ــنید: ــد ش ــش دارن ــر آت ــتی ب ــك دس ــه از نزدی ــا ك ــان آنه ــد از زب ــان را بای رسنوشــت اصالح طلب

پیشــه های میدیایــی اصالح طلبــان و مدافــع همیشــگی  - صــادق زیبــاکالم کــه خــود از ه
ــالح  ــه «اص ــت ک ــه اس ــی رود گفت ر م ــ ــه ش ــالمی ب ــوری اس ــات جمه ــت در انتخاب رشک
عــی خــود را در تهــران، رشــت، تربیــز، اصفهان، مشــهد  ــاالی ٩٠ درصــد پایــگاه اجت طلبــان ب
ایندگــی از  ــه  ــه ب ــه هرك ــه اســت ک ــد.» وی ســپس گفت ــز از دســت داده ان ــه جــا نی و هم
ــان در انتخابــات آینــده كاندیــد شــود و رشکــت بکنــد «۵ درصــد هــم بــه ایشــان  اصــالح طلب

ــد داد».  رأی نخواهن

ــه  ــاب ب ــه ای خط ــی نام ــب ط ــی از رسان اصالح طل ــدی کروب ــه مه ــید ك ــروز رس ــرب ام - خ
ــرد. ــری ک ــور کناره گی ــزب مذک ــی ح ــی از دبیرکل د مل ــ ــزب اعت ــود در ح ــام خ ــم مق قائ

ــان در گفتگویــی بــا روزنامــه رشق،  - احمــد زیدآبــادی از چهره هــای دیگــر اصالح طلب
ه ۹۶ و آبــان ۹۸ كــه مــردم بــه نوعــی  ــه ایــن ســوال كــه پــس از اعرتاضــات دیــ در پاســخ ب
ــا توجــه بــه رشایــط روز  از هــر دو جنــاح نظــام عبــور كرده انــد، آیــا اصالح طلبــان ب
ــه  ــد، گفت ــد ش ــات ۱۴۰۰ خواهن ــود در انتخاب ــه خ ــردم ب د م ــ ــر اعت ــب نظ ــه  جل ــادر ب ق
ــه  ــادی ك ــكالت اقتص ــاره مش ــم اندازی درب ــ چش ــل نداش ــه دلی ــان ب ــت: «اصالح طلب اس
دولــت روحانــی بــا آن روبــه رو شــد، فعــال تــوان تأثیرگــذاری عمــده را از دســت داده انــد و 
ــه اســت و در رشایــط حــارض كار خاصــی  اعتبارشــان در بیــن طبقــات مختلــف از بیــن رفت
ــد.  ــاره بگیرن ــی كن ــدرت سیاس ــداری از ق ــد مق ــن بای ــر م ــه  نظ ــد و ب ــد بكنن ی توانن
ــك  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــت داده ان ــان را از دس ــی و زم ت غلط ــ ــان تصمی اصالح طلب

ــت.» ــی اس ــان طوالن ــه زم ــاز ب ــد نی ــت جدی موقعی

ــی روشــن  ــک ارزیاب ــردم در ی ــا م ــد: «ب ــان میگوی ــاح اصــالح طلب - حســین مرعشــی از جن
ــم  ــد ک ــرده بودن ــا ک ــه م ــردم ب ــه م دی ک ــ ــم و از اعت ــتباه کردی ــا اش ــه کجاه ــم ک بگویی
ــا  ــا اینکــه منتخبــان مــا کجــا ضعــف داشــتند خیلــی رصیــح و روشــن ب ــم ی اســتفاده کردی
ــم...» ــه بیاوری ــه صحن ــده ب ــات آین ــرای انتخاب ــردم را ب ــاءالله م ــم و ان ش ــت کنی ــردم صحب م

ــرای  ــی ب ــوان «خطــر اصل د، تحــت عن ــ ــه اعت ــرای روزنام ــتی ب ــدی در یادداش ــاس عب - عب
ایــران چیســت؟»، نوشــته اســت: «گرچــه رشایــط امــروز ایــران بــا پیــش از انقــالب بــه کلــی 

ــل مقایســه نیســتند،  تفــاوت دارد و از بســیاری جهــات قاب



ــاوت  ــان متف ــک جری ــکل گیری ی ــد و آن ش ــابهی را دی ــد مش ــوان فرآین ــت می ت ــک جه ــی از ی ول
از ارزش هــای رســمی در نســل های جدیــد اســت. شــکاف گســرتده میــان نســل های جدیــد بــا 
ــمیت  ــه رس ــر ب ــل آن مگ ــرای ح ــچ راهــی ب ــت و هی ــدن اس ــر ش ــال عمیق ت ــمی در ح ــای رس ارزش ه

ــدارد.» ــود ن ــل وج ــن نس ــناخ ای ش

ــد، از ســکه  ــده باش ــام نش ــر  ــى اگ ــا، حت ــگ جناح ه ــكه جن ــات و باملاس ــش انتخاب اي ــن  ــون اي اکن
ــق  ــول و بی اف ــه اف ــش رو ب ــت جنب ــی از بن بس ــدار ناش ــای نگه ــی آق ــره و نگران ــت. دله ــاده اس افت
ــدام  ــه، ک ــرد، چگون ــد ک ــه باي ــى، چ ــياىس واقع ــواالت س ــون س ــت. اکن ــران اس ــالمی در ای ملی-اس
ــرى بــراى مــردم آزاديخــواه ايــران، بــراى کارگــران،  شــعارها، کــدام حــزب، کــدام رهــربان، بطــرز جدى ت
ــور و  ــت. دوران ظه ــرح اس ــد، مط ــت مي خواهن ــه آزادى و عدال ــا ک ــه کس ــراى هم ــان، ب ــراى زن ب
ــروج  ــت؛ دوران ع ه ۹۶ اس ــ ــی از دی ــش رسنگون ــروج جنب ــی، دوران ع ــدال روحان ــت اعت ــول دول اف
ــه ای  ــد رگ ــن دوران، دوران رش ــت؛ ای ــه اس ــتی اداره جامع ــو سوسیالیس ــران و آلرتناتی ــر ای ــه كارگ طبق
ــوده  ــش ب ــه و اهداف ــش و برنام ــن جنب ــا اي ــردم ب ــيع م ــبتا وس ــنايى نس ــرى و آش ــم کارگ از کمونيس
ــران  ــری در اي ــراى آزادى و براب ــه مســاعد، جنبــش واقعــى مــردم ب ــد روى ايــن زمين ــون باي اســت. اکن

ــاخت.  را س

****

سلسله برنامه هاى «كمونيسم كارگرى، مبانى و سياستها»

مبانی كمونیسم كارگری و تفاوت های ما در سایت رادیو نینا روخوانی و منترش شده اند این 
ه شده اند و سند كمونیسم كارگری هستند  مباحث توسط منصور حكمت ارا

شناخت از كمونیسم كارگری بدون رجوع به این اسناد ممكن نیست شنیدن این بحث ها را به 
هر كمونیست و برابری طلبی كه جویای تغییر جهان در قرن معارص و بیرون كشیدن كمونیسم و 

ماركسیسم از زیر آوار تحریفات بورژوازی است جلب می كنیم


