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آسو سهامی
باالخــره اســامی تعــدادی ازکاندیداهــای ریاســت جمهــوری از کیســه 
ــم جمهــوری اســالمی  ــان بیــرون آمــد و نشــان داد کــه رژی شــورای نگهب
بــه منظــور جلوگیــری از غــرق شــدن کشــتی فرســوده و بــه گل نشســته 
خــود، حتــی بــه کســانی کــه ســالها در رکاب ایــن رژیــم بــوده انــد و در 
د  ــام جنایتهــای آن رشیــک و مجــری سیاســتهای آن بــوده انــد نیــز اعتــ
ــی  ــالمی را م ــوری اس ــم جمه ــوده رژی ــه فرس ــه اراب ــبهایی ک ــدارد. اس ن
کشــند بــه ســختی زیــر فشــارند و بــه جــان هــم افتــاده انــد و همدیگــر 
را گاز مــی گیرنــد. مقولــه اســب خــودی و غیــر خــودی (اصــالح طلــب و 
اصــول گــرا) و تعویــض آن بــا اســب هــای خــودی تــر و نزدیــک بــه رهــربی 
ــه کارگــر و مــردم  ــه فرســوده را از دســت طبق ــن اراب ــد ای ــی توان ــز  نی
جــان بــه لــب رســیده نجــات دهــد. اکنــون زمــان آن اســت کــه کارگــران 
و مــردم آزادیخــواه بــا پرچــم و سیاســت مســتقل خــود و در صفــی واحــد 
بــه میــدان بیاینــد و تکلیــف کار را یکــرسه و اســب و ارابــه و ارابــه ران را 
همــه باهــم بــه پرتــگاه تاریــخ روان کننــد. دیگــر حتــی ترمز کشــیدن های 
ــی  ــم  ــدات رسان رژی ــه کمونیســم و تهدی ــه ب ــان و حمل ســعید حجاری
توانــد چــاره ســاز باشــد. رد صالحیــت جمــع کثیــری از مهــره هایــی (تــو 
بخــوان اســب هایــی) کــه تاکنــون ارابــه رژیــم را بــه دوش مــی کشــیدند، 
ــع  ــن مقط ــم در ای ــه رسان رژی ــت ک ــت اس ــن واقعی ــده ای ــس کنن منعک
تاریخــی و بــه منظــور نجــات رژیــم، ســعی مــی کننــد حلقــه مســئولین 
بلندپایــه نظــام را تنهــا از بیــن نزدیکرتیــن افــراد بــه خــود انتخــاب کننــد. 
«خامنــه ای» از عملکــرد شــورای نگهبــان ابــراز خوشــحالی کــرد و اظهــار 
داشــت کــه ایــن نهــاد وظیفــه خــود را درســت انجــام داده اســت. او بــه 
منظــور دلجویــی از افــرادی کــه تاکنــون در رکاب ایــن رژیــم بــوده انــد 
گفــت کــه «عــدم احــراز صالحیــت بــه معنــی بــی صالحیتــی نیســت» و در 
واقــع مــی خواهــد بگویــد کــه شــ عالرغــم عــدم صالحیتتــان، امــا هنــوز 
ظرفیــت الزم بــرای پیشــربد سیاســتها و جنایتهــای رژیــم را دارا هســتید، تــا 
هــم از آنــان دلجویــی کنــد و هــم خاطــر نشــان کنــد کــه پــا را از گلیــم 

خــود درازتــر نکننــد ... صفحــه۳

آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
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 بحــران سیاســی و اقتصــادی عمیقــی کــه گریبــان بــورژوازی ایــران را گرفتــه اســت نشــانی از فروکــش 

ــدارد کردن ن
 بساط سلطنت با انقالب هر چند ناکام ۵٧ در هم پیچیده شد

ن عاقبت نزدیک میشود  امروز جمهوری اسالمی نیز به ه

ــی و  ــتی خمین ــال پان اسالمیس ــل و ق ــالمی و قی ــات اس ــه خراف ــاه و ن ــی ش ــری آمریکای ــه آریایی گ ن
ــک  ــت و آزادی، هیچی ــه برشی ــم علی ــف هــر دو رژی ــل توصی ــات غیرقاب ــه نسل کشــی و جنای رشکاء و ن
ــی  ع ــس وجــود اجت ــرا ”مســأله“ و ”بحــران“، در نف یتوانســت باشــد ـ زی ــود و  ــن بحــران نب پاســخ ای
ــلطنت  ــه س ــا علی ــالب ۵٧ تنه ــت ـ انق ــه اس ــه نهفت ــی رسمای ــادی و سیاس ــت اقتص ــورژوازی و حاکمی ب
ــتور  ــالمی را در دس ــوری اس ــدن جمه ــا برچی ــز تنه ــی نی ــم آت ــی عظی ــزش انقالب ــه خی ــود، همچنانک نب
نخواهــد داشــت ـ انقــالب ۵٧ اســتثناء نبــود، بلکــه نخســتین جلــوه قاعــده ای بــود کــه از ایــن پــس، تــا 
در هــم کوبیــده شــدن قطعــی حکومــت رسمایــه و نظــام رسمایــه داری در ایــران، تاریــخ ایــران را شــکل 
ــی، حرکتهــای اعرتاضــی گســرتده کــه  خواهــد داد. بحــران اقتصــادی و بحرانهــای سیاســی و حکومتــی دا
بیــش کوتــاه عقب نشــینی و رکــود نســبی از یکدیگــر ُجــدا میشــوند، خیزشــهای  تنهــا بــا دوره هــای ک
ــاز هــم گشــوده شــدن مســأله قــدرت سیاســی در  ــم و کمــرت، گشــوده شــدن و ب ــا فواصــل ک ــی ب انقالب
ــت  ــرشوان کمونیس ــا و پی ــزون پرولتاری ــری روزاف ــا، قدرت گی ــه اینه ــان هم ــه و در جری ــطح جامع س
ــا آن روبروســت رصفنظــر از  ــران بطــور عینــی ب ــورژوازی در ای ــای واقعــی اســت کــه ب او، ایــن آن دور
ــد ســال  ــاً چن ــا احیان ــاه و ی ــد م ــد روز، چن ــد چن ــا آن دار و دســته دولتــی رســمی اش بتوان ــن ی ــه ای اینک

ــد. ... صفحــه۴ ــی حفــظ کنن ــادل خــود را در رأس ماشــین دولت تع

رويدادهاى سياسى هفته

بازگشت غول!  
اسراييل؛ آرامش قبل از طوفان  
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بازگشت غول!
روز دوشــنبه دهــم خــرداد، بــار دیگــر كارگــران نفــت بنــادر ماهشــهر بــه دلیــل عــدم 
ــدان  ــه می ــت ب ــود، یكدس ــای خ ــا خانواده ه ــراه ب ــان، هم ــه مطالبات ش ــیگی ب رس
آمدنــد. ایــن دومین بــار متوالــی اســت كــه در طــول كمــرت از بیســت روز، ایــن غــول 
ــا  ــد و نگاه ه ــب می كن ــود جل ــمت خ ــه س ــا را ب ــران، رسه ــر ای ــه كارگ ــدار طبق بی
ــای  ــور از روبن ــه عب ــم ب ــرف حك ــك ط ــه از ی ــه ای ك ــوند؛ در جامع ــوب می ش میخك
ــت  ــرت و انزجــار از كل حاكمی ــاروت نف ــكه ب ــر بش ــم داده اســت و ب ــی حاك سیاس
ــد  ی چرخ ــادش  ــرخ اقتص ــر چ ــرف دیگ ــت و از ط ــته اس ــالمی نشس ــوری اس جمه
ــراز  ــرای اب ــا ب ــه فض ــت ك ــی اس ــال طبیع ــت، كام ــته اس ــه گل نشس ــز ب ــه چی و هم
وجــود طبقــه كارگــر ایــران بــاز شــود؛ چنیــن تكان هــای كارگــری در مراكــز صنعتــی 
ــا درآوردن  ــه از پ ــه نفــع عطــش ب ــوا را ب ــوازن ق ــه ت ــا كف ــران، قطع ــدی در ای و كلی
جمهــوری اســالمی در ســطح جامعــه ســنگین تر می كنــد و نویــد فــرا رفــ از اوضــاع 
ــی جهــت متحــول شــدن جامعــه  كنونــی را می دهــد. ایــن تنهــا اهــرم واقعــی و عقال
ــرار اســت»  ــه «ق ــری اســت ك ــه همــه آلرتناتیوهــای دیگ ــن ب كی ــل  ــران در مقاب ای

ــد. ــران را جابجــا كنن اوضــاع سیاســی در ای
ــه  ــواه اینســت ك ــون، گ ه ۹۶ تاكن ــ كارگری شــدن فضــای سیاســی و اعرتاضــی از دی
ــر و  ــه فق ــی علی ــارزه طبقات ــردان مب ــرشو گ ــش پی ــوان بخ ــران بعن ــر ای ــه كارگ طبق
ــران بــه  ــورژوازی ای اســتبداد، تنهــا اپوزیســیون رسســخت جمهــوری اســالمی و كل ب
مثابــه رهــرب رسســخت مبــارزه بــرای رفــاه و آزادی اســت. ایــن یــك واقعیــت اســت. 
كــدام نیــروی دیگــر غیــر از آن قــادر بــه ایفــای چنیــن نقــش تعییــن كننــده ای اســت؟ 
بیــداری ایــن غــول از هفت تپــه و هپكــو، از فــوالد اهــواز و آذرآب تــا بازنشســتگان 
و نفتی هــا و معدنچیــان آســمینون، دیگــر بــه یــك اهــرم قــدرت غیرقابــل حــذف در 

راس جنبــش مبــارزه بــرای آزادی و برابــری در ایــران تبدیــل شــده اســت.
ــه  رویدادهــای چنــد ســاله اخیــر، شــاهدی بــود بــر ایــن واقعیــت كــه دوران تخط
نقــش و قــدرت كارگــر و نفــوذ سوسیالیســم بــه رس رســیده اســت. اكنــون دیگــر دوره 
ــه دخالتگــری كمونیســم  ــدواری مــردم ب ــدرت طبقــه كارگــر، دوره امی ــه ق د ب ــ اعت
اســت. رویارویــی و عــروج طبقــه كارگــر در تحــوالت ایــران، درســی بــود بــه همــه 
كســانی كــه بــه خودآگاهــی و اســتقالل طبقاتــی كارگــران ناباورنــد؛ درســی بــود بــه 
ت  همــه كســانی كــه بــه نیــروی متشــكل طبقــه مــا در مجامــع عمومــی و تصمیــ
جمعــی و بــزرگ رهــربان آن ناباورنــد؛ كــه منكــر تجــارب گرانبهــای كارگــران هفت تپــه 
در تثبیــت مجامع عمومــی كارگــری و بــه اهتــزاز درآوردن پرچــم «اداره شــورایی 
ــا همــه از ایــن روزنــه نگاهــی بــه پتانســیل  جامعه»انــد. ایــن تجــارب امــكان داد ت

عظیــم جنبــش كارگــری در ایــران بیاندازنــد.
امــروز دیگــر هــر تكانــی در میــان كارگــران صنعــت نفــت، یــادآور نقــش برجســته 
نــد كارگــران نفــت در كــش و قــوس قیــام ۵۷ شــوراهای كارگــری در اعتصــاب قدر

اســت. اوضــاع سیاســی امــروز كمــك می كنــد كــه راه بازگشــت ایــن غــول بــا تكیــه 
ــن مســیر را  ــر شــود. ای ــه مســتقل خــود، هموارت ــر مجامع عمومــی و افــق و برنام ب

ــد.  ــان داده ان ــه نش ــران هفت تپ كارگ

اسراييل؛ آرامش قبل از طوفان
ــش  ــه پی ــد هفت ــی چن ــالت نظام ــه حم ــان علی ــوده ای در جه ــرتده ت ــات گس اعرتاض
ــه مــوازات آن، رشوع دور دیگــری از پاكســازی قومــی  یــل بــه غــزه و ب دولــت ارسا
یــل عمــال بقــاء دولــت دســت راســتی نتانیاهــو را در  مــردم فلســطین در داخــل ارسا
ــام امیدشــان را بــه  منگنــه قــرار داده اســت. بویــژه كــه نتانیاهــو و راســت افراطــی 
انتخــاب دوبــاره ترامــپ در انتخابــات آمریــكا بســته بودنــد؛ ایــن روزنــه بــا شكســت 
ترامــپ عمــال كــور شــد و ماننــد یــك «ضــد مشــت» بــه دســتگاه حاكمیــت راســت 

یــل عمــل كــرد. افراطــی در ارسا
ــانه های  ــه رس ــت! آنچ ــكننده حكمفرماس ــی» ش ــل «آرامش ی ــرا در ارسا ــون ظاه اكن

ــر از  ــا نف ــتار صده ــل و كش ی ــت ارسا ــی دول ــم نظام ــد از ۱۱ روز تهاج ــی بع جنگ
ــا  ــوق و كرن ــش» در ب ــت «آرام ــس» و بازگش ــش ب ــام «آت ــت ن ــطین تح ــردم فلس م
ــك هفتــه هــم دوام آورد. ایــن  ــود كــه حتــی ی می كننــد در حقیقــت پوچ تــر از آن ب
ــازی  ــه پاكس ــت بلك ــده اس ــف نش ــه متوق ــك لحظ ــا ی ــه تنه ــی ن ــوم و آدمكش هج
یلــی، حملــه بــه كــودكان و ســالخوردگان و مــردم  قومــی شــهروندان فلســطینی - ارسا
ــل  ــی در داخ ــت افراط ــای راس ــش و بانده ــط ارت ــان» توس ــرب زب ــه «ع ــب ب منتس

ــان اســت. كان در جری ــه تنــش كــور قومــی كــ ــرای دامــن زدن ب ــل ب ارسائی
یــل وارد فــاز جدیــدی  له فلســطین» و رسنوشــت دولــت دســت راســتی ارسا «مســ
شــده اســت؛ «آتــش بــس» نــه تنهــا مــوج نارضایتی هــا در داخــل ارسائیــل را خامــوش 
یــل، عمــق بیشــرتی  نكــرده اســت بلكــه بــه مــوج عصیــان در فلســطین و داخــل ارسا
ــل  ی ــی ارسا ــس مخف ــت افراطــی در ركاب پلی ــت. گانگســرتهای راس ــیده اس بخش
مرتــب در حــال شــكار كــودكان و شــلیك بــه شــقیقه جوانــان و معرتضــان فلســطینی 
هســتند؛ تــالش بــرای ورود اوبــاش دســت راســتی بــه مســجد االقصــی و فشــار بــه 
ــلیم  ــا در اورش ــات و درگیری ه ــه اعرتاض ــر ب ــه منج ــراح ک ــیخ ج ــه ش ــاکنین محل س
ــاكت  ــده ها س ــوب ش ــر رسك ــار دیگ ــا اینب ــت. ام ــان پابرجاس ــدند، همچن ــی ش رشق
ت بــه «تــالش» نهادهــای بیــن املللــی بــرای پایــان دادن بــه ایــن  ی شــوند و توهــ

امــا زدوده شــده اســت.  اوضــاع، 
ــی»  ــای پارت ــع «گودب ــت، در واق ــان اس ــل در جری ی ــه ارسا ــروز در جامع ــه ام آنچ
راســت افراطــی اســت كــه بــا تعــرض و تهاجــم بــه مــردم فلســطین تحــت نــام «دفــاع 
یــل» و «قــوم یهــود» بــه تــه دیــگ خــورده اســت. امــروز كســی  از موجودیــت ارسا
ــل  ــذارد. راســت در ارسائی ی گ ــی  ــل وقع ی ــت ارسا ــی دول ــد قوم ــن پروپاگان ــه ای ب
مدت هــا اســت از نظــر «اخالقــی»، بــازی را باختــه اســت و امــروز وقــت هزیمــت 
ق  در زمیــن سیاســت اســت. افــكار عمومــی در جهــان، از آمریــكا تــا اروپــا و تــا اعــ
ــد بلكــه  ــد قومــی» می نامن ــت آپاریات ــت را نه تنهــا «دول ــن دول یــل، ای جامعــه ارسا
یــت دول  ــه ح ــن علی ــه تلنگــر و ســازماندهی از پایی ــه اشــكال مختلــف اقــدام ب ب
یــل كرده انــد؛ از مارش هــای خیابانــی میلیون هــا نفــر در  غربــی از دولــت ارسا
ــا توســط  ــتار آنه ــت کش ــطین و محکومی ــردم فلس ــت از م ی ــان در ح ــارس جه رست
ــات، از  ــن جنای ــه ای ــو علی ــل در تل آوی ــردم ارسائی ــات م ــا اعرتاض ــل، ت ــت ارسائی دول
ــای  ــار زدن محموله ه ــه از ب ــا ك ــادر ایتالی ــران بارانــداز بن ــد كارگ ن ــاب قدر اعتص
یلــی  یــل رس بــاز زدنــد تــا مســدود كــردن راه ورود كشــتی های ارسا نظامــی بــه ارسا
بــه بنــادر اوكلنــد و نیویــورك و ســیاتل، همــه داللــت بــر پایــان معــادالت گذشــته و 
تولــد جهــان نویــن دارد. تــا همینجــا ایــن یــك اتحــاد عمیــق جهانــی و منطقــه ای و 
ایــش گذاشــته اســت؛   یــل را بــه  یــك پیــرشوی در مقابــل راســت افراطــی در ارسا
اكنــون صحبــت از یــك اتحــاد رسارسی، از كرانه هــای باخــرتی تــا جنب وجــوش 
ــه رهــربان و  ــی ك ــل اســت. نســل نوین ی ــكال و چــپ در داخــل ارسا نیروهــای رادی
ــن  ــد داد. ای ــن نخواهن ــت و آزادی ت ــاه، امنی ــرت از رف ــه كم ــای مشــهور آن ب چهره ه
یــل  نــربدی ساختارشــكنانه، چــپ و نویــن اســت كــه از خیابان هــای فلســطین و ارسا
ــئله  ــل مس ــرای ح ــل و ب ــی در ارسائی ــت افراط ــه راس ــان علی ــن رسارس جه ــا میادی ت
فلســطین متولــد شــده و بــه حركــت درآمــده اســت. جنبشــی کــه مــی رود نیروهــای 
راســت در فلســطین و ارسائیــل را منــزوی كنــد و بــه مــوازات آن، بــا تعمیــق شــكاف 
در صفــوف دول «فخیمــه» غربــی، فشــاری جــدی بــرای پاســخگویی بــه حــل یکــی از 

ــد. دردآورتریــن معضــالت تاریــخ بــرشی را ایجــاد كن

رويدادهاى سياسى هفته
فواد عبداللهی

انتخاب مردم:
آزادى، رفاه، حكومت شورايى!

مردم آزادى ميخواهند؛ برابرى ميخواهند؛ رفاه 
و خوشبختى و امنيت ميخواهند؛ اين رژيم بايد 

برود!مردم حاكميت شورايى ميخواهند!
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ــه در آن  ــی ک ــادی عمیق ــی و اقتص ــران سیاس ــود بح ــا وج ــم ب ــد رسان رژی ــر چن ه
دی ندارنــد،  دســت و پــا مــی زننــد، دیگــر بــه دوســتان کنــار دســت خــود نیــز اعتــ
د چندانــی ندارنــد و از تــرس  امــا انــگار حتــی بــه نامزدهــای منتخــب شــده نیــز اعتــ
عــی، هــر نــوع ســایه ای روی دیــوار را هیــوالی مــرگ مــی بیننــد.  هــر خیــزش اجت
ــات  ــر نامزدهــای انتخاب ــه اگ ــرد ک ــالم ک ــران اع ــتان ته ــر» دادس ــی مه ــی القاص «عل
بخواهنــد از «خطــوط قرمــز نظــام» عبــور کننــد، بــا آنهــا قاطعانــه برخــورد مــی شــود.

از ســوی دیگــر نیــز «حســین اشــرتی» فرمانــده کل نیــروی انتظامــی ضمــن اشــاره بــه 
ســخنان خامنــه ای تهدیــد کــرد کــه بــا افــرادی کــه هنجارشــکن انتخاباتــی هســتند 
و مــردم را بــه عــدم رشکــت در انتخابــات دعــوت مــی کننــد، برخــورد خواهــد کــرد. 
ــا  ــت، ام ــده اس ــت ش ــراد رد صالحی ــا اف ــده ناج ــدات فرمان ــب تهدی ــرا مخاط ظاه
خــط و نشــان کشــیدن جنــاب فرمانــده مــردم آزادیخــواه اســت کــه زمیــن زیــر پــای 

فرمانــده و لشــکر هایــش را داغ کــرده انــد.
رد صالحیــت کاندیداهــای ریاســت جمهــوری باعــث شــده اســت کــه تعــدادی از ایــن 
جنابــان جنایتــکار رنــگ و لعــاب اپوزیســیون بــه خــود بگیرنــد و اعــالم کننــد کــه در 
ــی کننــد. ایــن جنابــان بســیار بهــرت از هــر کســی مــی داننــد کــه  انتخابــات رشکــت 
طــی ایــن چهــل ســال، انتخابــی در کار نبــوده و هــر آنچــه کــه هســت انتصــاب مهــره 
هاســت و هــر بــار بــه نیرنگــی افــراد مــورد نظــر خــود کــه در دوره هــای مختلــف بــه 
عــی  عنــوان رئیــس جمهــور منتصــب کــرده انــد تــا در برابــر اعرتاضــات و خیــزش اجت

نقــش ســوپاپ اطمینــان مانــدگاری رژیــم را ایفــا کننــد. 
ــع  ــت خــارج نیســت و در واق ــت شــده هــا از دو حال اپوزیســیون شــدن رد صالحی
هــر دو حالــت نیــز از واقعیــات درون جامعــه رسچشــمه مــی گیرنــد و هــر دوی ایــن 

واقعیــت بــه هــم گــره خــورده انــد. 
١. بــر کســی پنهــان نیســت کــه از یــک ســو شــکاف بیــن حاکمیــت و مــردم بــه شــّدت 
عمیــق شــده و ایــن شــکاف بــا هیــچ ترفنــد و نیرنگــی قابــل پیونــد نیســت و مــردم 
د ندارنــد  نــه بــه ایــن یــا آن جنــاح بلکــه بــه هیــچ کــدام از جنــاح هــای رژیــم اعتــ
و از دیگــر ســو اینکــه شــکاف بیــن خــود جنــاح هــای رژیــم نیــز عمیــق تــر گشــته و 
هــر کــدام از جناحیــن ســعی در نجــات خــود از باتالقــی را دارد کــه خودشــان طــی 

چهــل ســال حاکمیتشــان ایجــاد کــرده انــد.
٢.حاکمیــت از خیــر رای و حضــور مــردم در پــای صنــدوق هــای رای گذشــته اســت، 
میدانــد کــه مــردم محــروم آرزو میکننــد رس بــه تــن حاکمیــت نباشــد. اینکــه مــردم 
ــرای خــود باالیــی هــا هــم امــری مســجل و از  ــد ب یکنن در ایــن مضحکــه رشکــت 
خیــر آن گذشــته انــد. اکنــون تنهــا مشــغله آنهــا از رس گذرانــدن ایــن مضحکــه و پایــان 
ــد کــه در هــر لحظــه  ــم بهــرت از هــر کســی مــی دان ــات» شــان اســت. رژی «انتصاب
ــن امــکان دور از  ــرو شــود و ای عــی روب ــا اعرتاضــات گســرتده اجت ممکــن اســت ب
انتظــار نیســت کــه خــود صندوقهــای رای بــه میــدان اعــرتاض مردمــی بــدل گــردد.

ــد»  ــاس «منتق ــوری لب ــت کاندیدات ــه بعــد از رد صالحی ــن میــان تعــدادی ک در ای
یکننــد،  پوشــیده انــد و بخشــا حتــی اینجــا و آنجــا میگوینــد در انتخابــات رشکــت 
ــخصی از  ــی ش ــل دلخوردگ ــه بدلی ــا چ ــتند. اینه ــش نیس ــی بی ــان سیاس ــت طلب فرص
حاکمیــت و اینکــه خودشــان هــم مــورد بــی مهــری قــرار گرفتــه انــد و اینکــه دیگــر 
ــی تواننــد ســهمی در حاکمیــت داشــته باشــند و چــه بــرای کســب آبــروی نداشــته 
در جامعــه و یــا نجــات خــود در فــردای رسنگونــی جمهــوری اســالمی، بهــر صــورت در 
میــان مــردم آزادیخــواه ایــران نــه تنهــا جایــی ندارنــد، بلکــه و بعــالوه بایــد بــه جــرم 
ــردا در پیشــگاه  ــان جامعــه، ف ــه طبقــه کارگــر و محروم ــات علی رشاکتشــان در جنای

مــردم ایــران محاکمــه و جوابگــو باشــند. 
اکنــون و در ایــن مقطــع زمانــی موضــوع تنهــا بایکــوت و تحریــم انتخابــات نیســت، 
آنگونــه کــه جمعــی از اپوزیســیون تــازه بــه یادشــان افتــاده کــه ایــن انتخابــات آزاد 
نیســت. مــا کمونیســتها بیــش از چهــار دهــه اســت اعــالم کــرده ایــم کــه مضکحــه 
ــعور  ــه ش ــن ب ــ توهی ــام گذاش ــات ن ــالمی را انتخاب ــوری اس ــی جمه ــای انتخابات ه
مــردم اســت، اعــالم کــرده ایــم انتخــاب مــردم رسنگونــی جمهــوری اســالمی اســت، 
اعــالم کــرده ایــم انتخــاب مــردم آزادی، برابــری و امنیــت اســت. اکنــون و بــار دیگــر 
مــردم را بــه ایــن مهــم فــرا مــی خوانیــم کــه مراکــز اخــذ رای را بــه صحنــه اعــرتاض 

عمومــی و بــه آتــش کشــیدن صندوقهــای رای تبدیــل کننــد.
در رشایطــی کــه روزی نیســت کــه شــاهد اعرتاضــات و اعتصابــات کارگــری در گوشــه 
ــران نباشــیم، روزی نیســت کــه شــاهد تجمعــات اعرتاضــی بازنشســتگان،  ــار ای و کن
ن، پرســتاران، دانشــجویان و دانــش آمــوزان و صدهــا تجمــع اعرتاضــی دیگــر  معلــ
ــه  ــن نیازهــای اولی ــی تامی ــی توانای ــوری اســالمی حت نباشــیم، در رشایطــی کــه جمه
ننــد آب آشــامیدنی، بهداشــت و مســکن مــردم را نــدارد، در رشایطــی کــه ویــروس  ه
نها و انــواع بالهــای  کرونــا، معضــل اعتیــاد، عــدم ایمنــی جــاده، عــدم ایمنــی ســاخت
طبیعــی روزانــه مــردم را قتــل و عــام مــی کنــد. انتخابــات جمهــوری اســالمی تنهــا 

مــی توانــد آفتــاب لــب بــام باشــد و بــس.
امــی ایــن اعرتاضــات برحــق طبقــه کارگــر و محرومیــن جامعــه گویــای ایــن واقعیت 

اســت کــه مــردم خواهــان رسنگونــی ایــن رژیــم هســتند. وهیــچ انتخاباتــی بــرای آنهــا 
مرشوعیــت نــدارد. انتخابــات در جمهــوری اســالمی حتــی بــا معیارهــای انتخابــات در 

کشــورهای غربــی و دمکراســی صــوری بورژوایــی هــم فرســنگها فاصلــه دارد.
امــروز نــه تنهــا در ایــران کــه بعــالوه در همیــن کشــورهای غربــی هــم زمــان آن فــرا 
ر کننــده گان را بکشــند و خــط  ر شــونده گان ترمــز اســتث رســیده اســت کــه اســتث

بطالنــی بــر ایــن سیســتم و دســتگاه هــای حکومتــی آن بکشــند.
مــردم ایــران و خصوصــا طبقــه کارگــر تصمیــم خودشــان را گرفتــه انــد و مــی خواهنــد 
ــل  ــل تام ــه قاب ــا نکت ــد، ام ــون کنن ــالمی را رسنگ ــوری اس ــم جمه ــد رژی ــی توانن و م
اینجاســت کــه بعــد از رسنگونــی رژیــم اجــازه ندهنــد هــر اپوزیســیون راســت و ضــد 
کارگــری بــر رس کار آیــد و ایــن امــکان پذیــر نیســت مگــر بــا بــه میــدان آمــدن طبقــه 

کارگــر و بدســت گرفــ پرچــم حاکمیــت شــورایی در صــف اول مبــارزه!
ــه  ــرون آمــده اســت، تجرب ــران از دل دو انقــالب مرشوطــه و ٥٧ بی طبقــه کارگــر ای
کســب کــرده اســت، بارهــا زمیــن خــورده اســت و دوبــار کمــر راســت کــرده اســت. 
رهــربان و فعالیــن ایــن طبقــه بــه قــدرت طبقاتــی خــود آگاهنــد، تجربــه انقــالب ٥٧

ــا  ــد اگــر ب ــد، همزمــان میدانن و نقــش طبقــه کارگــر در انجــام آن انقــالب را میدانن
آمادگــی، اگــر بــا صــف مســتقل خــود، اگــر بــا پرچــم سیاســی خــود، بــا افقــی روشــن 
ــن  ــد از ای ــت بع ــن اس ــوند، ممک ــوالت نش ــن تح ــود وارد ای ــزب خ ــازمان و ح و س
تحــوالت و علیرغــم رسنگونــی جمهــوری اســالمی، بــاز هــم رس طبقــه کارگــر و بخــش 

انــد.  محــروم جامعــه بــی کاله 
ایــن دوره یعنــی دوره خودآمادگــی ایــن طبقــه، دوره ســازمانیابی تــوده ای و اتحــاد 
تــوده کارگــران در تشــکالت تــوده ای خــود، یعنــی دوره بــه هــم بافتــه شــدن رهــربان 
و فعالیــن ایــن طبقــه و یعنــی دوره ایفــای نقــش فعالیــن کمونیســت طبقــه کارگــر، 
محافــل و جمــع و شــبکه هــای کمونیســتی در میــان ایــن طبقــه در دل تحــوالت ایــن 

دوره و در جــدال بــا جمهــوری اســالمی اســت. 
ــرای مــا و همــه فعالیــن انقــالب  ــرای طبقــه کارگــر و کمونیســتهای ایــن طبقــه، ب ب
ــران و اقشــار زحمتکــش  ــه کارگ ــه شــکلی ک ــن دوره ب ــه از ای ــور جامع ــری، عب کارگ
جامعــه حــول افــق و آرمــان انســانی کمونیســتها متحــد شــود، حــول سیاســت 
کمونیســتها و زیــر پرچــم انقــالب کارگــری متحــد شــوند، نــه تنهــا رسنگونــی جمهــوری 
اســالمی بــه ســهولت ممکــن اســت بلکــه جامعــه ای مرفــه و آزاد بعــد از جمهــوری 

اســالمی نیــز تضمیــن شــده اســت. 
ــه  ــز فرج ــات نی ــه انتخاب ــورد مضحک ــث در م ــی، بح ــع زمان ــن مقط ــن در ای بنابرای
ــت خــود،  ــوع حاکمی ــن، ن ــل حاکمی ــران و آزادیخواهــان در مقاب ای اســت کــه کارگ
ــد کــردن پرچــم آزادی، رفــاه، امنیــت و اداره شــورایی  ــا بلن ــوع انتخــاب خــود را ب ن
بــه جامعــه اعــالم کننــد و فریــاد بزننــد کــه انتخــاب طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم 

ــت.  ــت کارگریس ــری و حکوم ــه، آزادی، براب جامع
ــر فشــار موجــود  ــر اث ــی و ب ــه اســبها چطــور در رسباالی ــد ک ــی بینن ــران م مــردم ای
عــی، اقتصــادی و سیاســی کــه رژیــم را  همدیگــر را گاز مــی گیرنــد و ایــن فشــار اجت
در تنگنــا و رساشــیبی ســقوط قــرار داده اســت، حاصــل ســالها مبــارزه و بیانگــر وزن 
ــرای  و نقــش کارگــران و مــردم آزادیخــواه در ایــن دوره و  جنبــش اعرتاضــی آنــان ب

رســیدن بــه دنیایــی آزاد، برابــر و مرفــه اســت. 

نبايد در مقابل نمايش «انتخابات» 
ساكت بود. نبايد اجازه داد اين مراسم 

درون خانوادگى براى محكم كردن 
صفوفشان در مقابل ما، هشتاد ميليون 

مردم به تنگ آمده از حاكميت، در سكوت و 
در آرامش برگزار شود! 

ميتوان و بايد روزهاى «مبارزه انتخاباتى» 
را به صحنه محاكمه همه جناح ها و نهادها  

و شخصيت ها و كل حاكميت تبديل كرد!



ت  ۳۶۰
ح

٤
آزادی، برابری، حكومت كارگری ...

ــام اقشــار بــورژوازی بــه  در چنیــن رشایطــی، و بــا چنیــن کابوســی، اینــک دیگــر 
ــاال  ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــه یک ــن رسمای ــات میه ــای نج ــد. تابلوه ــو افتاده ان ــکان و تکاپ ت
ــز میــرس  ــا نی ــی بخاطــر ســپردن و شــمردن همــه آنه ت دیگــر حت ــد و از فــرط کــ رفته ان
ــا  ــالمی ب ــوری اس ــوردی“، ”جمه ــدون الج ــی، ب ــا خمین ــالمی ب ــوری اس نیســت ـ ”جمه
رجــوی دمکراتیــک“، ”جمهــوری سوســیال دمکراتیــک اســالمی“، ”ناسیونالیســم اســالمی“، 
”ناسیونالیســم غیــر اســالمی“، ”ناسیونالیســم آریایــی“، ”ناسیونالســیم آمریکایــی“، 
”ســلطنت خــوان کارلوســی“، ”ســلطنت آریامهــری“، ”حکومــت ژنرالــی“، ”جمهــوری 
ــا را  ــی از اینه ــد یک ــره بای ــکا“ ، ”باألخ ــط آمری ــی توس ــغال نظام ــالً اش ــا ”اص ــی“، ی پارملان
ــن  ــرد“ ـ ای ــرار ک ــر ق ــود ب ــراب ش ــه خ ــالمی روی رس هم ــوری اس ــه آوار جمه ــل از اینک قب
ــک اوضــاع واحــد  ــه ی ــورژوازی اســت ـ اینهــا عناوینــی اســت کــه همــه ب رویــای آشــفته ب
رجــوع می کننــد، ختــم انقــالب و هــر نــوع حرکــت انقالبــی و حفــظ، دوام و بقــاء توحــش 

ــران. ــی در ای بورژوای
ــی  ــالب و قیچ ــدای انق ــدن ص ــرای خوابان ــا ب ــا و توطئه ه ــن تکاپوه ــه ای ــل هم در مقاب
ــک  ــران ی ــی ای ــران انقالب ــی، کارگ ــی در پ ــی پ ــای انقالب ــات و بحرانه ــد انقالب ــردن رون ک
ــام  شــعار را مطــرح میکننــد، شــعاری کــه گویــای حضــور پیگیــر طبقــه کارگــر ایــران در 

ــت. ــی اس ــداف نهای ــق اه ــا تحق ــی ت ــاری و آت ــز ج ــت و خی ــر اف ــول و پ ــر تح ــیر پ س
ــی  ــی و انقالب ــارزه طبقات ــوی مب ــه جل ــه حرکــت رو ب ــروی محرک ــزه و نی ــه انگی شــعاری ک
ــری، حکومــت کارگــری“ ایــن  ــد: ”آزادی، براب ــاه بیــان میکن ــارت کوت ــران را در یــک عب در ای
ــران  ــی در ای ــای انقالب ــام حرکته ــه  ــن شــعاری اســت ک ــی اســت. ای ــران انقالب شــعار کارگ

ــد. ــط میکن ــه هــم مرتب ــی را ب ــروزی نهائ ــا پی معــارص، از انقــالب ۵٧ ت

”آزادی“ یعنــی رهایــی کامــل از قــدرت و حاکمیــت اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
ــارت آور  ــط، مناســبات و نهادهــای اس ــه رواب ــی از کلی ــی رهای ــه داری، یعن ــه و رسمای رسمای
و رسکوبگــر جامعــه بورژوایــی، یعنــی رهایــی از چنــگال بردگــی مــزدی، رهایــی از انقیــاد 
ــی و  ــی سیاس ــی از بیحقوق ــورژوازی، رهای ــی ب ــین دولت ــوب ماش ــی از رسک ــی، رهای طبقات
ــز  ــای خرافه آمی ــن و ارزش ه ــا و قوانی ــه مذهــب و پنداره ــی از پیل ــی، رهای ــاد فرهنگ انقی
ــی  ــی و جنســی، رهای ــی، قدم ــتم های مذهب ــی از س ــۀ موجــود، رهای ــده جامع و عقب مان

ــی. ــه بورژوای ــب جامع ــات و مصائ ــه و کل تبعیض ــل و خراف ــت، جه ــر و فالک از فق

ــهروندان  ــری ش ــط براب ــه فق ــی، ن ــی و قانون ــری حقوق ــط براب ــه فق ــی ن ــری“، یعن ”براب
ــی  ــادی، در دسرتس ــات م ــری در امکان ــه براب ــیت، بلک ــژاد و جنس ــوم و ن ــر ق ــه از ه جامع
ــد و در  ی ــری در تول ــی، براب ع ــردی و اجت ــتعدادهای ف ــکف اس ــا و ش ــای ارتق ــه ابزاره ب
ــود ـ  ــه خ ــی و اداره جامع ــادی، سیاس ــت اقتص ل اراده در رسنوش ــ ــری در اِع ــت، براب زیس
ــری  ــی و براب ع ــالش اجت ــوی کار و ت ــادی و معن ــوالت م ــدی از محص ــری در بهره من براب
ــا  ــه تنه ــری ای ک ــود ـ براب ــی و کمب ــر عقب ماندگ ــر ه ــدن ب ــق آم ــرای فای ــارزه ب در مب
ــان  ــه، از می ــد و مبادل ی ــایل تول ــر وس ــی ب ــی بورژوای ــت خصوص ــدن مالکی ــم کوبی ــا دره ب
ــروت جامعــه در مالکیــت جمعــی و  ــد و ث ــرار دادن وســایل تولی ــردن بردگــی مــزدی و ق ب

ــود. ــل میش ــی حاص ع ــت اجت ــهیم در فعالی ــانهای س ــه انس ــرتاکی کلی اش

رشــدگان و  ”حکومــت کارگــری“، یعنــی حکومــت طبقاتــی کارگــران، حکومــت استث
رگران، حکومــت بــردگان مــزدی امــروز  تولیدکننــدگان کل ثــروت جامعــه بــر علیــه اســتث
ــروت  ــت و ث ــس موجودی ــه، نف ــه جامع ــانی ک ــت کس ــه، حکوم ــردای جامع ــان ف و ناجی
ــر  ــه کارگ ــی طبق ــری یعن ــت کارگ ــت، حکوم ــده اس ــا ش ــا بن ــدام آنه ــالش م ــر کار وت آن، ب
متشــکل بعنــوان قــدرت و طبقــه رهایی بخــش حاکــم. حکومــت کارگــری یعنــی حکومــت 
رگران در برابــر رهایــی برشیــت تحــت ســتم. حکومــت کارگــری  رسکــوب مقاومــت اســتث
ر و جهــل و خرافــه.  یعنــی دیکتاتــوری پرولتاریــا علیــه مدافعــان فقــر و فالکــت و اســتث
ــوندگان  ر ش ــتث ــان و اس ــران و زحمتکش ــرای کارگ ــی ب ــی دمکراس ــری یعن ــت کارگ حکوم
ــی آزادی  ــی واقع ــت اجرای ن ــی ض ــری یعن ــت کارگ رگران. حکوم ــتث ــرای اس ــوب ب و رسک

ــری. و براب
ــن  ــر ای ــورژوازی دربراب ــت. ب ــن اس ــالً روش ــا کام ــعار پرولتاری ــن ش ــه ای ــورژوازی ب ــخ ب پاس
ــد  ــان ض ــاع عری ــر و ارتج ــوب، قه ــخ دارد و آن رسک ــک پاس ــا ی ــان تنه ــعار در رسارس جه ش
ــدۀ  ــه زن ون ــک  ــن پاســخ و ی ــی از ای ــا جزئ ــوری اســالمی خــود تنه ــت. جمه ــرتی اس پرول
ــالب و  ــه انق ــود را ب ــه خ ــتهایی ک ــورژوا رفرمیس ــا و خرده-ب ــا لیربال-چپ ه ــت. ام آن اس
ــند و  ــدر از اوضــاع موجــود ناراضــی باش ــر ق ــز، ه ــی سوسیالیســم می چســپانند نی ــا حت ی
بیــش  بــر رس اوضــاع و“ آلرتناتیــو“ مطلــوب میــان خــود اختــالف داشــته باشــند، پاســخ ک
یکســانی را در مقابــل مــا قــرار میدهنــد. مجموعــه ای از تهدیــدات، تحریفــات و غرولندها 
ــم  ــک توّه ــن ی ــری؟! ای ــت کارگ ــود: ”حکوم ــاب میش ــت پرت ــران کمونیس ــه کارگ ــاب ب خط
ی بینیــد؟ مگــر  ی بینیــد، مگــر قــدرت مذهــب را  اســت. مگــر ارتــش آمریــکا را 
ــردم  ــم م ــش اعظ ــه بخ ــد ک ی بینی ــر  ــد؟ مگ ی بینی ــه را  ــی جامع ــی فرهنگ عقب ماندگ
ــتی  ــه سوسیالیس ــرای جامع ــا ب ــت م ــد؟ صنع ــرت ان ــد، غیرپرول ــتایی ان ــد، روس ــی ان مذهب
ــ  ــالع ش ــواد و بی اط ــران کم س ــر کارگ ــت. آخ ــرده اس ــد نک ــی رش ــدازه کاف ــه ان ــ ب ش
ــد  ــرو می خواهی ــدام نی ــا ک ــد؟ ب ــروز را اداره کنن ــدرن ام ــه م ــت جامع ــرار اس ــه ق چگون
ــر، کــدام طبقــه کارگــر متحــد، کــدام حــزب  ــد؟ کــدام کارگ حکومــت کارگــری را برقــرار کنی
ــعارهای  ــر ش ــود دارد؟ مگ ــعار وج ــن ش ــق ای ــرای تحق ــکل ب ــروی متش ــدام نی ــی، ک طبقات
ــت.  ــد رف ــری نخواه ــت کارگ ــار حکوم ــر ب ــران زی ــی در ای ــد؟ کس ی بینی ــردم را  ــروز م ام

ــت“. ــم اس ــت، توّه ــی نیس ــت، عمل ــن اس ــر ممک ــت، غی زود اس
بخــش اعظــم ایــن نوحه خوانی هــا را اراجیــف و چرندیاتــی تشــکیل میدهــد کــه آگاهانــه 
ــه واقعیاتــی اســت کــه  جعــل شــده اند و بخــش دیگــر نیــز بیــان فرصت طلبانــه و ریاکاران
بطــور عینــی ســد راه حکومــت کارگــری و تحقــق برنامــه کمونیســتی اســت. ایــن واقعیات 
ــورژوازی  ــرده ب ــورژوازی و خ ــرای ب ــود و ب ــده ش ــد برچی ــه بای ــت ک ــی اس ــا موانع ــرای م ب
ــی ترین  ــردد. اساس ــظ گ ــی حف ــای انقالب ــر پرولتاری ــد در براب ــه بای ــت ک ــنگرهایی اس س
ــی و  ــف سیاس ــه و ضع ــی، تفرق ــی طبقات ــود آگاه ــا، کمب ــعار م ــوری ش ــق ف ــع تحق مان
ــد، بــه منافــع  ــران اســت. آری، اگــر کارگــران ایــران متحــد بودن تشــکیالتی طبقــه کارگــر ای
طبقاتــی خــود واقــف بودنــد، در حــزب سیاســی انقالبــی خــود، حــزب کمونیســت ایــران، 

ــود.  ــک روز ب ــری کار ی ــگاه اســتقرار حکومــت کارگ ــد، آن گــرد آمــده بودن
ادامه در صفحه بعد

كارگران!

براى به زير كشيدن جمهورى اسالمى به قدرت خود، به قدرت ميليونها انسان گرفتار در چنگال نظام فقر و استثمار و تبعيض و بى 

حقوقى مطلق، براى انقالب كارگرى و برپايى جهانى نو و بهتر به حزب خودتان بپيونديد!

حزب حكمتيست (خط رسمى) مهمترين ابزار متحد و متشكل شدن شما، مهمترين ابزار اين سرنگونى و به پيروزى رساندن انقالب 

كارگرى است!

زنان و مردان آزاديخواه!

همه خود را براى فرداى پس از جمهورى اسالمى آماده مى كنند! 

نيروهاى راست و ارتجاعى نيروى خود را براى دست بدست كردن قدرت از باالى سر ما، خود را براى تحميل يكدور ديگر از استثمار و 

فقر و استبداد به نامى ديگر، آماده مى كنند و ابزار خود را صيقل مى دهند!

ما، طبقه كارگر بيزار از فقر و استثمار و بى حقوقى! ما زنان تشنه رهايى از آپارتايد جنسى و تحقير و سركوب جنسيتى، ما جوانان 

و كاركنان و بيكاران و سالمندان گرفتار در چنگال نظام و حكومتى ضدانسانى، بايد خود را آماده كنيم!

حزب حكمتيست (خط رسمى)، ابزار قدم نهادن به اين جدال است! به حزب تان بپيونديد!



ت  ۳۶۰
ح

٥
ــم  ــزار مه ــن شــعار خــود یــک اب ــم و ای ــارزه میکنی ــر کــردن آن ”روز“ مب ــرای نزدیک ت مــا ب
ــردا  ــد و ف ــکل میکن ــیج و متش ــروز آگاه و بس ــعار ام ــن ش ــت. ای ــارزه اس ــن مب ــا در ای م

ــد. ــه میده ــه خا ــی رسمای ــادی و سیاس ــت اقتص ــه حاکمی ــود و ب ــی میش عمل
ــش حداکــ برنامــه حــزب کمونیســت ایــران،  ــق بخ ــی تحق ــعار، یعن ــق ایــن ش تحق
ــران  ــر ای ــه کارگ ــان طبق ــکل در می ــی از آگاهــی و تش ــتلزم بوجــود آوردن درجــه باالی مس
ی آیــد،  ــه دســت  ــزوا از جامعــه و در مــاوراء جامعــه ب اســت. آگاهــی و تشــکلی کــه در ان
ــق  ــی و از طری ــی انقالب ــی در پ ــهای پ ــارزات جــاری و خیزش ــن مب ــد در دل همی ــه بای بلک
ــارزه  ــد از هــر دوره و عرصــه مب ــر بای ــد. طبقــه کارگ ــر کمونیســتها بــه دســت آی کار پیگی
ــا حــزب خــود، حــزب  ــر ب ــدی عمیق ت ــا پیون ــر، و متشــکل تر و ب ــی آگاه ت ــی و انقالب طبقات
ــای  ــری“ قطب  ــت کارگ ــری، حکوم ــعار ”آزادی، براب ــردارد. ش ــو گام ب ــه جل ــت، ب کمونیس

ــت. ــارزه اس ــوع مب ــای متن ــدد و عرصه ه ــای متع ــا از دل نربده ــته م ــت پیوس حرک
ــدرت  ــرصف ق ــرای ت ــه ب ــوراً و بالفاصل ــکل ف ــران آگاه و متش ــروی کارگ ــون نی ــر هم اکن اگ
ــمنان  ــه دش ــت کلی ــدن مقاوم ــم کوبی ــه در ه ــادر ب ــه ق ــی ک ــتقرار حکومت ــی و اس سیاس
بــات انقالبی در توده وســیع  پرولتاریــا و سوسیالیســم باشــد، کافــی نیســت، انــرژی و مطال
کارگــران و زحمتکشــان و اقشــار تحــت ســتم جامعــه بــرای آنکــه پرولتاریــای کمونیســت 
ــارزات جــاری را از زیــر دســت و بــال بــورژوازی و خــرده بــورژوازی بیــرون بکشــد و بــا  مب
ــکان  ــن ام ــود دارد. ای ــد، وج ــوق ده ــن س ــج ممک ــن نتای ــه عمیق تری ــود آن را ب ــربی خ ره
ــه جنبشــی عظیــم  بطــور عینــی و واقعــی وجــود دارد کــه مبــارزات و اعرتاضــات موجــود ب
ــار بحــران  ــه ب ــک انقالبــی ای ک ــل شــود. حاکمیــت دمکراتی ــی تبدی ــرای دمکراســی انقالب ب
ــان دمکراســی وســیع  ــد و آنچن ــورژوازی خــراب میکن ــر رس ب ــام موجــود را ب اقتصــادی نظ
ــه انقــالب سوسیالیســتی و  ــر داشــ گام بعــدی ب ــه ب ــرار میســازد ک ــر ق و گســرتده ای را ب
ــه  ــی ای ک ــی انقالب ــازد. دمکراس ــاده تر می س ــب س ــه مرات ــری را ب ــت کارگ ــتقرار حکوم اس
ر،  ــن نیازهــای توده هــای وســیع تحــت ســتم و اســتث ــه عاجل تری ــن پاســخگویی ب در عی
ــرای دســتیابی  ــران ب ــم کارگ ــی عظی ــرای بســیج و تشــکل طبقات ــن ب ــط ممک ــن رشای بهرتی
ــری،  ــعار ”آزادی، براب ــو ش ــا در پرت ــی آورد. م ــود م ــه وج ــی را ب ــدرت سیاس ــه ق ــی ب قطع
ــرای ایجــاد چنیــن رشایطــی و برقــراری چنیــن حاکمیــت دمکراتیــک  حکومــت کارگــری“ ب
ــا  ــد ت ــت آماده ان ــران کمونیس ــم. کارگ ــارزه می کنی ــز مب ــه نی ــطح جامع ــی ای در س انقالب
ــزب  ــه ح ــل برنام ــش حداق ــی بخ ــک، یعن ــی و دمکراتی ــرم انقالب ــک پالتف ــای ی ــر مبن ب
ــه  ر و کلی ــتث ــتم و اس ــت س ــار تح ــه اقش ــت کلی ــا رشک ــران، در رأس و ب ــت ای کمونیس
عــی کــه خواهــان تحــول عمیــق دمکراتیــک در جامعــه موجــود هســتند،  نیروهــای اجت
ــک انقالبــی“ تشــکیل دهنــد. کارگــران کمونیســت، از هم اکنــون  یــک ”جمهــوری دمکراتی
ــکل کل  ــوا و تش ــردآوری ق ــرای گ ــران، ب ــت ای ــزب کمونیس ــه ح ــل برنام ــش حداق در بخ
ــا  ــی آن ب ــالمی و جایگزین ــوری اس ــدن جمه ــم کوبی ــی، در ه ــی انقالب ــای دمکراس نیروه

ــد. ــوان داده ان ــی فراخ ــک انقالب ــوری دمکراتی ــک جمه ی
جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی شــعار تاکتیکــی حــزب کمونیســت ایــران در رشایــط 
ر  بــات دمکراتیــک توده هــای تحــت ســتم و اســتث کنونــی اســت. ایــن جمهــوری بــه مطال
جامعــه، کارگــران، زحمتکشــان تهیدســت در شــهر و روســتا، زنــان، خلقهــای تحــت ســتم و 
کلیــه انســانهای رشیفــی کــه خواهــان دمکراســی وســیع سیاســی هســتند، بــه خواســتهای 
ــام کســانی کــه از بیحقوقــی سیاســی، اختنــاق، ارتجــاع مذهبــی و کل قوانیــن ارتجاعــی 
ــه  ــد، جام ــگ آمده ان ــه تن ــت ب ــه حکمفرماس ــردم جامع ــت م ــط کار و زیس ــر محی ــه ب ک
عمــل می پوشــاند. اداره کشــور بــه شــوراهای واقعــی خــود مــردم ســپرده میشــود، 
ــاز و مافــوق مــردم برچیــده میشــود و دمکراســی مســتقیم برقــرار  بوروکراســی ممت
ــرار  ــالب ق ــتاوردهای انق ــاع از دس ــی دف ــن اجرای ــردم ضام ــی م ــلیح عموم ــردد، تس میگ
ــد  ــن خواه ــران تضمی ــاکن ای ــل س ــت مل ــن رسنوش ــق تعی ــوری ح ــن جمه ــرد. در ای میگی
ــد.  ــد آم ــرا در خواه ــورد اج ــه م ــوراً ب ــی ف ــای انقالب ــک پرولتاری ــون کار دمکراتی ــد، قان ش
ــت  ــات و هیئ ــا قض ــردم ب ــای م ــود و دادگاهه ــده میش ــورژوازی برچی ــی ب ــتگاه قضای دس
ــی در  ع ــای اجت ــکاری و بیمه ه ــه بی ــد. بیم ــد ش ــین آن خواه ــی جانش ــه انتخاب منصف
ســطح وســیع معمــول خواهــد شــد. برابــری زن و مــرد در کلیــه حقــوق قانونــی و صنفــی 

ــت. ــد گش ــالم خواه اع

بهداشــت، آمــوزش و مســکن مناســب حــق ســلب ناپذیر هــر شــهروند اعــالم خواهــد شــد 
ــرار  ــار شــوراهای مــردم ق ــن حقــوق در اختی ــی ای ــق عمل ــرای تحق ــات الزم ب ــه امکان و کلی
ــه  ــل برنام ــش حداق ــی بخ ــک انقالب ــوری دمکراتی ــه، جمه ــک جمل ــت. در ی ــد گرف خواه

ــی خواهــد کــرد. ــران را عمل حــزب کمونیســت ای

ــی  ــای انقالب ــت و پرولتاری ــزب کمونیس ــوری ح ــخ ف ــی پاس ــک انقالب ــوری دمکراتی جمه
ــروز  ــه ام ــت ک ــو“ی اس ــه های ”آلرتناتی ــرح و نقش ــه ط ــالمی و کلی ــوری اس ــر جمه در براب
ــرای  عــی ب اپوزیســیون بورژوایــی و خــرده بورژوایــی تبلیــغ میکننــد. نیــروی واقعــی اجت
ــود  ــوه موج ــون بالق ــالمی هم اکن ــوری اس ــی جمه ــا رسنگون ــوری ب ــداف ف ــن اه ــق ای تحق
ــورژوا- ــای ب ــک از ”راه حل“ ه ــر ی ــان ه ــوان مدافع ــر از ت ــب عظیم ت رات ــی  ــت. نیروی اس
اســالمی و بورژوا-ســلطنتی ای اســت کــه اپوزیســیون بورژوایــی و خــرده بورژوایــی ســودای 
تحمیــل آن را بــه تــوده مــردم ایــران دارد. جمهــوری انقالبــی و دمکراســی انقالبــی وســیعی 
ــن و  ــم دروغی ــاگر دمکراتیس ــال افش ــن ح ــت در عی ــن آن اس ــوری متضم ــن جمه ــه ای ک

ــری،  ــعار ”آزادی، براب ــا ش ــت. م ــز هس ــیون نی ــن اپوزیس ــر ای ــم حقی ــم و رفرمیس لیربالیس
حکومــت کارگــری“ را بــه مــوازات شــعار ”رسنگونــی جمهــوری اســالمی و برقــراری 
ــت  ــون دس ــم اکن ــا از ه ــم. م ــغ میکنی ــون تبلی ــی“ از هم اکن ــک انقالب ــوری دمکراتی جمه
ــا  ــتیم. م ــرتی هس ــرای پرول ــون و چ ــی چ ــالب ب ــای انق ــکل نیروه ــیج و تش ــدر کار بس ان
ــتاوردهای  ــا و دس ــام پیرشویه ــا  ــی، ب ــک انقالب ــوری دمکراتی ــه جمه ــم ک ــالم میکنی اع
ــرای رهایــی دارد، پایــان کار نیســت و  ــام نقشــی کــه در مبــارزه ب ــا  دمکراتیــک خــود، و ب
ــارزه طبقــه کارگــر و حــزب کمونیســت ایــران بــرای رهایــی قطعی تــا برقــراری حکومت  مب
ــت. خــرده بورژوا-رفرمیســت های  ــد یاف ــه خواه ــه ادام ــم بیوقف ــری و سوسیالیس کارگ
ــورایی و  ــام ش ــا نظ ــا، ب ــی م ــوری انقالب ــه جمه ــد ک ــرده میگیرن ــم“ خ ــی ”مارکسیس مدع
ن حکومــت کارگــری  ــزی جــز هــ ــش، چی ــه گســرتده عملی ــا برنام تســلیح عمومیــش و ب
ــر از هــر  ــوری بســیار فرات ــن جمه ــه ای ــم ک ــان میکنی ــا اذع ــام دیگــری نیســت. م تحــت ن
ــن  ــه همی ــم ک ــان میکنی ــا اذع ــن کســانی اســت. م ــک“ چنی ــع و تصور“بورژوا-دمکراتی توق
ــان  ــی این ــتانی و آلبانیای ــی و بلغارس ــی و چین ــم“ روس ــب از ”سوسیالیس رات ــوری  جمه
ــه سوسیالیســم  ــام سوسیالیســم نیســت) ب ــی تحــت ن ــه داری دولت ــزی جــز رسمای ــه چی (ک
ن حــال  ــا در هــ ــا اســت. ام ــرشوی پرولتاری ــزار انقالبــی پی ــرا یــک اب ”نزدیکــرت“ اســت. زی
ــم  بــه هیــچ کــس، و بویــژه بــه هیچیــک از تحریف کننــدگان سوسیالیســم اجــازه نخواهی
ــش  ــن کاه ــن چنی ــری ای ــت کارگ ــی و حکوم ــم واقع ــران را از سوسیالیس ــق کارگ ــا اف داد ت
ــاعدی  ــط مس ــاز آن و رشای ــا زمینه س ــوری تنه ــن جمه ــه ای ــری ای ک ــت کارگ ــد. حکوم دهن
ــود، حکومتــی اســت کــه جــدال اساســی طبقــه کارگــر  ــرای گــردآوری قــوای آن خواهــد ب ب
ــبات  ــد و مناس ــی تولی ــد و جایگزین ــایل تولی ــر وس ــی ب ــت خصوص ــو مالکی ــرای لغ را ب
ــوه آن و در  ــه وج ــه داری در کلی رگر رسمای ــتث ــام اس ــای نظ ــتی بج ــی سوسیالیس ع اجت
ــران  ــت کارگ ــری، حکوم ــت کارگ ــرد. حکوم ــد ب ــش خواه ــه پی ــان آن ب ــه مخالف ــر کلی براب
ــی  ــن رهای ــرای تضمی ــی ب ــری حکومت ــت کارگ ــت. حکوم ــم اس ــراری سوسیالیس ــرای برق ب
ــیار  ــی بس ــه گام ــد ک ــک گام، باش ــا ی ــی تنه ــک انقالب ــوری دمکراتی ــت. جمه ــی اس قطع

ــود. ــت خواهــد ب ــن جه ــم، در ای مه

منصور حکمت
٢٨ آبان ١٣۶٣

ره ١۴ ٣٠ آبان ١٣۶٣ کمونیست ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران   ش

زنان و مردان آزاديخواه

روزهاى انتخابات را به روزهاى حضور گسترده، پرشور 
و راديكال شما، مردم آزاده، جوانان پرشور، رهبران و 

شخصيتهاى كارگرى و زنان آزاديخواه تبديل كنيم! 
نه براى «گرم نگاه داشتن» تنور انتخابات، كه براى 

دميدن و باال بردن دماى كوره داغ  اعتراضات برحق و 
انسانى خود!

بايد خواب و آرزوى محكم كردن پايه هاى حاكميت شان 
عليه هشتاد ميليون مردم به فقر و فالكت كشانده شده 

در ايران را، بر همه آنها آشفته كرد! 

بايد انتخاب هشتاد ميليون انسان تشنه آزادى، «آزادى، 
رفاه، حكومت شورايى» آن را با صدايى رسا اعالم كرد!رفاه، حكومت شورايى» آن را با صدايى رسا اعالم كرد!




