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مریکا و آتحوالت ایران بر متن تخاصمات 

 جمهوری اسالمی

 

 

 

 

 

 

 خالد حاج محمدی

اعتراضات در جامعه ایران مدتها است وارد فازی جدید شده است، 
بقه کارگر و مردم طفازی که تفاوت آن با دوره های گذشته چه از زاویه 

آزادیخواه و چه از زاویه جمهوری اسالمی و طبقه سرمایه دار مشهود 
عالوه بر محوریت رفتن جمهوری است. آنچه مشخصه این فاز است 
رادیکالیسم اعتراضات این دوره و اسالمی و کوتاه نیامدن مردم از آن، 

خصلت برجسته ضد استثماری و ضد کاپیتالیستی آن است. مستقل از 
دامنه خودآگاهی معترضین، خصلت ضد سرمایه داری این اعتراضات 
در شعار و مطالبات و شفافیت و روشنی آنها، در فاصله گرفتن از راه 
حلهای بورژوایی چه از درون حاکمیت و چه در بیرون آن، در اکتفا 

بورژوایی  آلترناتیوهاینکردن به رفتن جمهوری اسالمی و نه گفتن به 
 قابل دیدن است. 

عمق، دامنه و  ٦٩تا آبان  ٦٩اعتراضات توده ای این دوره از دیماه 
ابعاد آنها، راه برگشتی  برای خود و هیچ جناحی از حاکمیت باقی 

این جدال از جانب مردم  آزادیخواه، تالش برای نگذاشته است. محور 
و از جانب حاکمیت  تالش برای بقا   سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی

است. این روند خواه ناخواه به سرنگونی و رفتن جمهوری اسالمی ختم 
میشود. اما همچنانکه که بکرات تاکید شده است، این مسیراز زاویه 
تامین منافع بخش اعظم جامعه، راهی هموار نیست. عالوه براین، برای 
طبقه کارگر و کمونیستها و از زاویه تامین منافع بخش اعظم جامعه، 
رفتن جمهوری اسالمی علیرغم اهمیت آن، به معنای پیروزی و یا 
انقالب ما نیست. جمهوری اسالمی باید سرنگون شود، این اولین قدم در 
راه رهایی اکثریت باالیی از مردمی است که خواهان رفاه، امنیت و 
آزادی هستند. لذا نوع رفتن جمهوری اسالمی، افق و آلترناتیوهای 

که از جانب احزاب و جنبشهای سیاسی مختلف در مقابل گوناگونی 
جامعه قرار داده میشوند، خود محور جدالی بزرگ در همه ابعاد 
سیاسی، اجتماعی و...، از همین امروز است. خصلت اعتراضات این 
دوره که پرچم تامین رفاه و آزادی و جامعه ای انسانی است، فضای 

افق این .  سیاسی جامعه ایران را به درجه زیادی قطبی کرده است
اعتراضات، شعارها و مطالبات اصلی آن، مستقیم مهر یک جنبش 
عدالتخواهانه، ضد کاپیتالیستی، مهر جنبش آزادیخواهانه طبقه کارگر را 
بر خود دارد. همین حقیقت امکان و شانس بزرگی را برای کمونیستها 
فراهم کرده است و در مقابل دست َرد را بر سینه آلترناتیوهای راست از 
هر نوع آن، زده است. این واقعیت، هراس را نه تنها برای جمهوری 
اسالمی بلکه  و بعالوه برای کل جناح راست در اپوزیسیون هم به 

 ارمغان آورده است.

پروسه سرنگونی جمهوری اسالمی و نوع سرنگونی آن، مکان جدی ای 
برای طبقه کارگر و کمونیستهای آن دارد. دخالت جدی در این پروسه، 
تامین پرچم،  سیاست و حاکم کردن یک افق رادیکال در جنبش 
سرنگونی، تبدیل این افق به افق و پرچم طبقه کارگر و انقالبیون در این 
مسیر، و عروج طبقه کارگر و شرکت متحد در این پروسه ، ابزار ما 
برای تامین پیروزی این طبقه است. سرنگونی جمهوری اسالمی باید به 
صورتی شکل بگیرد که طبقه کارگر حداقل در موقعیت بهتری قرار 
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فاکتور دیگر حساب باز کردن جمهوری اسالمی 
روی نفرت باالی مردم خاورمیانه از آمریکا 
است. او میخواهد با بلند کردن پرچم ضد 
آمریکایی، احساس به حق مردم خاورمیانه علیه 
آمریکا و جنایات آن در منطقه را بخرد. باید توجه 
داشت مستقل از کشتار یک میلیون انسان در 
عراق توسط آمریکا و همپیمانان او، عالوه بر 
ویرانی چند کشور خاورمیانه که آمریکا یک پای 
جدی و یک عامل اصلی آن است، دنیای عرب ، 
حیات خلوت آمریکا و کشورهای "عربی" در 
ذهن مردم به عنوان نوکران دست به سینه آمریکا 
بوده اند. احساس حقارت در دنیای عرب و 
احساس اربابی آمریکا، پدیده ای تاریخی و بسیار 
بزرگ است. اسرائیل و توحش چند دهه او در 
فلسطین و کشتار مردم بیگناه این منطقه و 
پشتیبانی دولتهای مختلف آمریکا از دولت 
اسرائیل، اقدامات اخیر و یک جانبه ترامپ در 
توافق با نتانیاهو و به اصطالح طرح "معامله 
قرن" که چیزی جز بی حقوقی بیشتر فلسطینی ها 
نیست، همگی زخمی عمیق و تاریخی بر قلب 
صدها میلیون انسان خصوصا در دنیای عرب 
گذاشته است. نقش مخرب دول غربی و خصوصا 
آمریکا نه تنها در این منطقه که بعالوه در 
آمریکای التین و آفریقا و دهها کودتایی که کرده 
است، مورد نفرت مردم جهان و خصوصا مردم 
این کشورها است. اینکه در خاورمیانه عالوه بر 
آمریکا کشورهای دیگری مانند روسیه، ایران، 
ترکیه، عربستان، اسرائیل، قطر و حتی 
کشورهای اروپایی، نقش داشته اند، اما هیچ دولتی 
به اندازه آمریکا در دنیای ما نقش مخرب نداشته 
است. هیچ دولتی دنیا را حیاط خلوت خود نمیداند، 
هیچ دولتی مثل آمریکا خود را ژاندارم جهان 
ندانسته، هیچ دولتی تا کنون نتوانسته است هر 
جای دنیا منافعش ایجاد کند، بتواند راسا حمله کند، 
ترور کند، نیرو بفرستد، بمباران و جنایت کند. 
آمریکا این را حق خود میداند. آمریکا مدعی است 
در همین چند ماه گذشته بیست هزار نیرو وارد 

 منطقه کرده است. 

تاریخ جنایات آمریکا از بکارگیری بمب اتم در 
ناکازاکی و هیروشیما تا حمله به ویتنام، از جنگ 
در افغانستان تا حمله به عراق و متعاقبا 
کشورهای دیگر، منحصر به فرد است. لذا نفرت 
عمیقی در میان جهانیان و خصوصا در 
کشورهای خاورمیانه و... از آمریکا در قلب 
صدها میلیون انسان خوابیده است. جمهوری 
اسالمی تالش میکند برای نجات جان خود از 
دست مردم ایران نه تنها فضای جنگی و نظامی 
را بر سر مردم ایران نگهدارد که بعالوه روی 
این نفرت به حق از آمریکا سرمایه گذاری کند و 
از آن سود جوید. او تالش میکند با این حربه نه 
تنها موقعیت خود را در منطقه حفظ کند، بلکه 
همه جریانات تروریستی و باند سیاهی اسالمی را 
هم حول ضدیت با آمریکا و سیاست خود جمع 
کند. یک پای جدی این تالش امروز حول خواست 
بیرون رفتن آمریکا از عراق دنبال میشود. امروز 
عراق عمال به مرکز این جدال تبدیل و مردم 
عراق مستقیما قربانی دعوای این دو دولت 
جنایتکار هستند. مقتدا صدر طرفدارایران نیست و 
اما امروز حول مخالفت با حضور آمریکا در 
عراق، به عنوان متحد ایران ظاهر میشود. جمع 
کردن جریانات اسالمی شیعه از حشدالشعبی تا 
مقتدا صدر، حزب هللا لبنان و... در ایران که چند 
روز گذشته اتفاق افتاد، در همین راستا است. 
حمالت پراکنده موشکی علیه سفارت آمریکا در 
عراق، مستقل از اینکه کار کدام گروه اسالمی 
باشد، در خدمت ادامه فضای جنگی و نظامی در 

 منطقه و مشخصا در ایران است. 

باید اذعان کرد که در سه دهه گذشته خال ای در 
منطقه وجود داشت، خال یک جریان جدی 
اجتماعی که در مقابل قلدری آمریکا، در مقابل 
اشغال عراق و در بسیاری کشورهای دیگر، از 
زاویه دفاع از مردم محروم و منافع آنها، بایستد و 
مقابله کند و مردم را حول یک سیاست انقالبی و 
آزادیخواهانه متحد کند. در عراق یک دوره 
کنگره آزادی عراق توسط حزب کمونیست 
کارگری عراق درست شد که به اهداف مطلوب 
خود نرسید. در نبود چنین جریان جدی و بانفوذ 
قدرتمندی، جریانات ارتجاعی با پرچم ضد 
اشغال، ضد زورگویی و قلدری آمریکا و متحدین 
او به میدان آمدند، نیرو گرفتند و پایی از قدرت 
شدند و امروز خود موی دماغ مردم و هر نوع 
تمدنی هستند. توحش و بربریت دول غربی و در 
راس آنها آمریکا و متحدین او این امکان را فراهم 
کرد که مردم محروم به دام جریانات اسالمی و 

اقدام نا سنجیده آمریکا و شخص ترامپ در کشتن 
سلیمانی، بهانه ای به جمهوری اسالمی داد و 
امکانی طالیی را برای آنها جهت مقابله با مردم 
آزادیخواه ایران با پرچم "در جنگ بودن با 
آمریکا" فراهم کرد. ترامپ فکر میکرد با این 
کار، فشاری جدی به جمهوری اسالمی خواهد 
آورد و او را مجبور میکند، در موقعیت ضعیفتری 
پای میز مذاکره نشسته و با آنها توافق کند. توافقی 
که نسبت به برجام درجه ای حتی ناچیز، منافع 
آمریکا را بیشترتامین کند. مهم در این میان 
موفقیت آمریکا و ترامپ و همراهان او به عنوان 
پیروز در یک دوره تخاصم بعد از برجام است. 
اما مستقل از اینکه نفس کار آمریکا و کشتن یکی 
از مقامات باالی ایران در خاک کشور دیگری 
بدون اینکه در حالت جنگ باشند، چه باری دارد، 
پیش بینی ترامپ مبنی بر تسلیم شدن جمهوری 
اسالمی هم درست از آب در نیامد. توافق آمریکا 
و یا سکوت و کوتاه آمدن او در مقابل ایران و 
موشک باران پایگاه آمریکا در عراق، هزینه ای 
بود که ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا بابت ریسکی 
که مرتکب شدند، در مقابل جمهوری اسالمی تقبل 

 کردند. 

 

 تخاصم و فضای جنگی، فرجە ای طالیی

جمهوری اسالمی در دوره ای تعیین کننده قرار 
دارد و خطر سرنگونی توسط کارگران و اقشار 
محروم جامعه، متوهمترین عناصر حاکمیت را در 
تب و لرز گرفتار کرده است. کشتن قاسم سلیمانی 
هر چند ضربه ای جدی به جمهوری اسالمی بود، 
اما فرجه ای طالیی برای ایران ایجاد کرد تا یک 
بار دیگر ضمن افزایش فضای جنگی در جامعه 
ایران، پرچم ضد آمریکایی خود را علم کند. تالش 
جمهوری اسالمی برای مقابله به مثل با آمریکا در 
مقابل کشتن سلیمانی و یارانش، قبل از هر چیز، 
تالش برای نشان دادن قدرت نظامی و توان 
حاکمیت در مقابل مردم معترض ایران بود. ایران 
در این دوره حساس به چنین فضا و مقابله ای از 
زاویه مشکالت خود و عقب راندن مردم آزادیخواه 
نیاز داشت. مستقل از مراسمهای سوگواری برای 
سلیمانی و بسیج همه جانبه برای آن و فضای 
سنگینی که در آن مدت به جامعه ایران تحمیل 
کردند، موشک باران پایگاه آمریکا در عراق، 
حلقه تکمیلی حاکمیت با هدف مستاصل کردن 
مردم آزادیخواه و وقت خریدن برای خود و بعالوه 
کسب موقعیت "قهرمانِی" در منطقه مقابل 
زورگویی آمریکا بود. بسیاری از مخالفین 
جمهوری اسالمی مدعی اند که موشک باران 
پایگاه آمریکا یک نمایش بی محتوا بوده است. این 
تصویر واقعی نیست و بیشتر بیان آرزوی خود 
این اپوزیسیون و بعالوه سکوت و همراهی عملی 
آنها با آمریکا است که از سر ضدیت با جمهوری 
اسالمی اعالم میشود. مسلم اینکه خود جمهوری 
اسالمی از قبل به آمریکا خبر داده و لذا پایگاه 
مذبور یا خالی از سکنه یا نیروی آن در جای امن 
پناه گرفته بودند، به این معنا ممکن است تصویر 
نمایشی از این ماجرا معقول به نظر آید. اما این 
نگاه بیش از اندازه سطحی و دلبخواهی است.اینکه 
دولتی بتواند آمریکا را به عنوان قدر قدرت دنیا و 
ژاندام خودگمارده مجبور کند تن به چنین معامله 
ای بدهد ، در دنیای واقعی به عنوان برد ایران به 
حساب خواهد آمد. همچنانکه گفتم این هزینه اقدام 
ناسنجیده ترامپ در کشتن سلیمانی و همراهان او 

 بود.

ایران قطعا در این دوره به فضای جنگی و 
میلیتاریسم نیاز دارد. این نیاز اساسا به عنوان 
بهترین ابزار در مقابل مردم آزادیخواهی است که 
خواهان رفتن جمهوری اسالمی هستند. در همین 
راستا و برای تامین این مهم، جمهوری اسالمی 
اهداف منطقه ای خود را هم دنبال میکند. ایران 
قدرتمند و مدعی در خاورمیانه نه تنها ابزاری 
علیه مردم آزادیخواه است، بعالوه وسیله ای برای 
بسیج ناسیونالیسم ایرانی در خدمت حاکمیت است. 
بی خود نیست که در مرگ قاسم سلیمانی رضا 
پهلوی های ایران الل میشوند و َسیلی از شاعر، 
نویسنده و ناسیونالیست لباس عزا میپوشند. مردمی 
که در مراسمهای سلیمانی شرکت کردند، حداقل 
بخشی از آنها از سر ناسیونالیسم و شرکت در 
مراسم عزای "سردار ملی" ایران، کسی که از 
نظر آنها "قهرمان" جنگ با داعش و مانع کشیدن 
جنگ داعش به ایران بود، به این مراسمها 
پیوستند. قاسم سلیمانی یکی از شخصیتهای 
برجسته و مهم جمهوری اسالمی و کل ناسیونالیسم 

 ایرانی بود.

ابو مهدی کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و
المهندس، معاون فرمانده نیروهای حشد الشعبی 
عراق و همراهان آنها به فرمان ترامپ، فضا و 
تبلیغات جنگی را به اوج رساند. سرانجام موشک 
باران پایگاه آمریکایی در عراق از جانب 
جمهوری اسالمی که از قرار معلوم با اطالع قبلی 
و توافق طرفین انجام گرفته بود، به عنوان جواب 
به ترور سلیمانی ، باعث توازنی شد که خطر 
جنگ و اقدامی ماجراجویانه را حداقل در کوتاه 
مدت در اذهان عمومی به حاشیه راند. این البته به 
معنای کاهش تبلیغات جنگی نبود و همچنانکه می 
بینیم پروپاگاند طرفین و تحریکات گروههای 
اسالمی در منطقه حول این ماجرا ادامه دارد. اما 
باید دید که اهداف طرفین در این ماجرا و عواقب 

 آن چیست؟

 

 آمریکا، ایران و محور شر

اهداف هیئت حاکمه آمریکا در تخاصمات با 
ایران، رام کردن جمهوری اسالمی و گردن نهادن 
آن به سیاستهای غرب است. آمریکا مستقل از 
اینکه در فضای ملتهب کنونی دست به چه ریسکی 
بزند یا نزند، نه خواهان سرنگونی جمهوری 
اسالمی است و نه در این سالها رژیم چینجی در 
دستور داشته است. استفاده ابزاری دوره ای 
آمریکا از اپوزیسیون راست و جریانات قومی، 
مذهبی و باند سیاهی، تنها با هدف فشار بر 
جمهوری اسالمی و رام کردن و آوردنش پای میز 
مذاکره و توافق است. همگی شاهدیم که اخیرا 
پمپئو برای جلب توجه ایران، مرخصی خدمت 
اکثر این اپوزیسیون)مجاهد و جریانات 
ناسیونالیستی متشکل در "شورای مدیریت گذار"( 

این دوران و  تمامرا اعالم کرد. دولت آمریکا در 
به طور مشخص در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ، تخاصم خود با ایران را تحت عنوان 
"مبارزه" با تروریسم و ایران به عنوان عامل بی 
ثباتی منطقه و همزمان خطر ایران اتمی بیان 
کرده است. اما مشکل غرب عموما و آمریکا 
مشخصا نه تروریسم ایران است و نه خطر ایران 
اتمی و نه امنیت منطقه ای  که خود یکی از 
عاملین اصلی ویرانی آن است. اگر مبارزه با 
تروریسم و عاملین ناامنی جهان جایگاهی در 
سیاست دولتها داشت، سران بسیاری از کشورهای 
بزرگ جهان به جرم نسل کشی، توحش و جنایت 
و اشاعه تروریسم دولتی و غیر دولتی و به عنوان 
عاملین ناامنی جهان، میبایست هزار بار محاکمه 
شوند. بی تردید در چنین شرایطی رهبران مختلف 

 آمریکا در ردیف اول مجرمین قرار داشتند. 

معضل واقعی آمریکا به هم خوردن توازن قدرت 
در دنیا، عروج قدرتهای بزرگ اقتصادی از جمله 
چین، هند، روسیه و...، افول موقعیت آمریکا در 
جهان و تالش برای مقابله با حقیقتی است که 
امروز از چشم کسی پوشیده نیست. تقابلی که در 
یک دهه گذشته خاورمیانه را به میدان جنگهای 
نیابتی، و مردم منطقه را به قربانیان آن تبدیل 
کرد. در این دوره ما شاهد خونین ترین و 
هولناکترین بمبارانهای وسیع در کشورهای 
مختلف خاورمیانه بوده ایم. لیبی، سوریه، عراق و 
یمن مرکز این جدالهای و همزمان قلتگاه صدها 
هزار انسان بیگناه و آوراگی و خانه خرابی دهها 
میلیون از ساکنین این منطقه است. دیکتاتوری 
قذافی، اسد، مبارزه با داعش که در دامن خود 
دولتهای غربی پرورش یافت، و امروز ایران 
اتمی و نقش آن در خاورمیانه، سر سوزنی با 
حقایق پشت این جنگها و اهداف آن نزدیک نیست. 
جدال با چین و قطبهای اصلی اقتصادی جهان، 
انشقاق در جبهه متحد دیروز آمریکا، فاصله  
واختالف با اروپا وتالش آمریکا برای حفظ 
موقعیت رو به افول خود، با به رخ کشیدن قدرت 
نظامی و میلیتاریسم و قُلدری و زورگویی دنبال 
میشود، سیاستی که مردم منطقه تاوانش را میدهند. 
ایران اتمی و نقش بی ثباتی آن در خاورمیانه، 
مستقل از نقش مخرب جمهوری اسالمی در 
منطقه، بهانه اند. هیئت حاکمه آمریکا ابتدا کره 
شمالی را به عنوان محور شر انتخاب کرد و به 
تهدید این کشور پرداخت که سرانجام با دخالت 
چین عقب نشست. امروز ایران قرار است بهانه 
ای برای کشمکش و تحمیل میلیتاریسم غرب در 
منطقه باشد. فاکتورهای دیگری قطعا در این میان 
و در تهدیدات ترامپ و کشتن قاسم سلیمانی و...، 
از جمله وضع داخلی خود آمریکا و انتخابات در 

 راه تاثیر داشته اند. 

بگیرد تا بتواند در فردای سرنگون سرش بی کاله 
نماند و حول انقالب کارگری و برای به سرانجام 
رساندن آن بیشترین آمادگی و نیرو را تامین کرده 
باشد. واضح است در این پروسه نه تنها 
کمونیستها و آزادیخواهان، بلکه و بعالوه انواع 
جریانات ارتجاعی شرکت دارند و به اشکال 
مختلف در تالشند تا رفتن جمهوری اسالمی به 
قدرت گیری آنها منتهی شود. در این مسیر هزار 
و یک اتفاق میتواند بیفتد که حتی امروز و در این 
مرحله نمی توان آنها را متصورشد. باید توجه 
داشت از امروز تا سرنگونی، بورژوازی ایران و 
حاکمین بر این جامعه هزار و یک برنامه، 
تاکتیک و سیاست را جهت حفظ قدرت در دستور 
خواهند داشت. بورژوازی محلی و بین المللی 
همگی در هراس یک تحول انقالبی به رهبری 
کمونیستهای طبقه کارگر در ایرانند و ساکت 
نخواهند ماند. برای حفظ جمهوری اسالمی، 
سرکوب معترضین، جنایات و خون پاشیدن به 
اعتراضات تنها بخشی از ماجرا است. در 
صورتی که بورژوازی ایران فکر کند و به این 
قناعت برسد که واقعا نمیتواند جمهوری اسالمی 
را حفظ کند، قطعا پروژه و افقهای دیگری را 
برای حفظ سلطه خود، حتی بدون جمهوری 
اسالمی باز خواهد کرد، چیزی که از هم اکنون 
عالئم اولیه آنرا میتوان دید. لذا یک بعد جدی 
ماجرا نگاه واقعبینانه به سیاست و تاکتیکهای هر 
دوره بورژوازی و حاکمین آن در قدرت و تالش 
برای نقد، افشا و اتخاذ سیاست و تاکتیک درست 
در مقابل آن است. همچنانکه گفتیم باید به اوضاع 
کنونی و توازن قوای موجود، به نقطه ضعفها و 
قدرتهای خود و دشمن،  به سیاست و تاکتیکهای 
هر دوره آنها با چشمان باز نگریست، خونسرد و 
روی زمین واقعی به مقابله پرداخت و تالش کرد 
کارگران و صف مبارزین این طبقه متحد تر و 
متشکل تر پا جلو بگذارد. امروز بیش از هر 
زمان زمینه واقعی برای این مهم و برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی با پرچم چپ، با 
پرچم یک عدالتخواهی سوسیالیستی فراهم است و 
باید موانع آنرا دید، نگاه کرد، برسمیت شناخت و 
هوشیارانه راه پیشروی جنبش خود را باز کرد. 
از این زاویه تخاصمات ایران و آمریکا، جایگاه 
آن و اهداف طرفین، صف بندی در پوزسیون و 
اپوزیسیون حول این ماجرا از یک طرف و 
بعالوه تالش جمهوری اسالمی برای انسجامی در 
باال و یکدست کردن قدرت، مشکالت و موانع آن 
و همزمان باز کردن چشم طبقه کارگر به حقایق 
پشت این سیاستها، برای ما اهمیت بسیاری دارد.  

 این نوشته تالشی برای جواب به این مهم است.

 

 تخاصمات آمریکا و ایران

جمهوری اسالمی بر شانه های دول غربی در دل 
به قدرت رسید. در آن دوره و زمانی  ٧١انقالب 

که سرنگونی حکومت پهلوی از نظر غرب 
اجتناب ناپذیر به نظر رسید، خمینی و ارتجاع 
اسالمی به عنوان مناسب ترین گزینه در دسترس 
در مقابل انقالبی که خصلت چپ و آزادیخواهانه 
داشت و در دنیایی که هنوز تخاصمات شرق و 
غرب جایگاه مهمی داشت انتخاب شد. این البته 
چه برای غرب و چه بورژوازی ایران بهترین 
گزینه نبود، بلکه تنها گزینه در دسترس و قابل 
اتکا علیه چپ بود. از روز بقدرت رسیدن 
جمهوری اسالمی تا امروز تخاصمات آمریکا و 
ایران تقریبا با همه نوسانات خود، از هر طرف 
به دالیلی به عنوان یک پرچم در اهتزاز بوده 
است. اکنون جای پرداختن به تاریخ این 
تخاصمات نیست. اما در دوره اخیر این 
تخاصمات به نقطه اوج خود رسید و علیرغم 
اینکه هیچکدام از طرفین خواهان جنگ نیستند، 
علیرغم اینکه دولت آمریکا در موقعیتی نبود و 
نیست که حمله نظامی گسترده به ایران کند، اما 
فضای بشدت متشنج ایجاد شده، نگرانی از وقوع 
حمله ای نظامی در اثر هر نوع نسنجیدگی و 
ماجراجویی طرفین و متحدین آنها از اسرائیل تا 
گروههای اسالمی، باالی سر مردم ایران و منطقه 
قرار داشت. تبلیغات جنگی طرفین، فضای نظامی 
و فضای منطقه و خصوصا خلیج فارس و تبدیل 
آن به پادگانی بزرگ با همه اسلحه های مدرن 
جنگی و خطر ماجراجویی از جانب طرفین، 
ترس و نگرانی جدی را برای مردم منطقه و 

 خصوصا مردم ایران ایجاد کرد. 

 تحوالت ایران بر ...
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عقب مانده، اعالم همبستگی با مردم آزادیخواه در 
عراق و لبنان، همبستگی با مردم معترض در 
فرانسه، شیلی و..، است. اینها در دنیای واقعی 
پرچم چپ جامعه است و صاحبان واقعی آن 
جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر است. این حقایق 
بیان دست باال پیدا کردن یک جنبش برابری 
طلبانه است که رنگ خود را به تحوالت این دوره 
زده است. جامعه ایران عموما به این جنبش و به 
طبقه کارگر چشم دوخته است. این فضا و موقعیت 
جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، فرجه و امکان 
جدی را، برای کمونیستها فراهم کرده، که نیروی 
خود را متحد و متشکل کنند، موانع پیروزی را از 
جلو پا برداند و برای تحولی عظیم اجتماعی در 

 ایران آماده شوند.

این جنبش باید سازمان پیدا کند و این رمز موفقیت 
آن است. این جنبش در همه میدانها، در همه 

خصوصا در میان عرصه های جدی مبارزه، 
طبقه کارگر، در میان پرولتاریای صنعتی ایران 
باید نیروی خود را متحد کند. دخالت طبقه کارگر 
در تحوالت جامعه و به عنوان یک طبقه بدون 
تشکالت تواده ای این طبقه و حزب سیاسی او، 
ممکن نیست. دخالت در این تحوالت و ظاهر شدن 
این طبقه به عنوان رهبر بدون تامین این دو 
فاکتور، با همه فداکاری هایی که کارگران کرده 
باشند، هیچ ضمانتی برای ابتدایی ترین تغییرات 
مثبت در زندگی این طبقه حتی با سرنگونی 
جمهوری اسالمی ندارد. تحوالت این دوره با همه 
ارزش و جایگاه واالیش، علیرغم اینکه این جنبش 
ما سوسیالیستهای طبقه کارگر است، بدون 
سازمان و تامین اتحاد کارگران در تشکلهای توده 
ای و حزبی این طبقه، در هر تند پیچی میتواند 
متوقف شود، شکست بخورد و یا افقهای دیگری 
بر آن حاکم و نهایتا جریانات بورژوایی مسیر 
تحوالت را در جهتی دیگر سوق دهند. آنچه شعف 
انگیز است مهر عدالتخواهی طبقه کارگر بر این 
تحوالت است. این مهم بهترین شرایط را برای 
دخالتگی کمونیستها و تامین ملزومات پیروزی 
آن، مهیا کرده است. پیروزی ما مقدور است به 
شرطی که با همه توان در کنار هم، برای رفع 
موانع پیروزی در فرجه کمی که داریم تالش کنیم. 
تامین این امر به دخالتگری جدی و هوشیارانه 

 کمونیستها بستگی دارد. 

حزب حکمتیست)خط رسمی(  با علم به این 
حقایق، با علم به تفاوتهای فاحش میان سرنگونی 
طلبان، با علم به اینکه دوره انقالب همگانی در 
ایران پایان یافته است، با علم به اینکه جنبش های 
سیاسی و احزاب آنها با پرچم و سیاست مستقل 
خود در این تحوالت شرکت خواهند کرد، سعی 
کرد افق جنبش خود و پرچم سرنگونی نوع ما را 
روش کند. منشور سرنگونی جمهوری اسالمی و 
حقوق جهان شمول انسان، بیان سرنگونی نوع ما 
و اولین قوانین الزم االجرا از زوایه منافع طبقه 
کارگر در فردای سرنگونی است.  ما اتفاقا 
تفاوتهای خود را با همه جنبشهای سیاسی دیگر، 
به روشنی بیان میکنیم و سعی میکنیم چشم طبقه 
کارگر را به حقایق این دوره باز و حول افق و 

 سیاست خود متحد کنیم.

بحث جنبش مجامع عمونمی کارگری، جنبش 
شورایی طبقه کارگر و اتحاد کارگران و مردم 
آزادیخواه در شوراهای محل کار، در محالت و 
همه اماکن، ابزاری برای اتحاد استثمار شدگان و 
قرار گرفتن آنها زیر یک چتر واحد است. ما بی 
سازمان با همه فداکاری هایی که بکنیم و با فرض 
سرنگونی جمهوری اسالمی، هنوز سرمان بی 
کاله خواهد ماند. دخالت طبقه کارگر در 
سرنگونی جمهوری اسالمی به عنوان مهمترین 
ابزار، زیر پرچم و افق خود، بدوا محتاج اتحاد 
کارگران در همه مراکز کارگری در تشکالت 
توده ای این طبقه است. امروز و فضای کنونی، 
تغییر توازن قوای امروز که به نفع مردم 
آزادیخواه چرخیده است، فرجه و فرصتی است که 
جنبش ما، در ابعاد توده ای متحد شود، در 
شوراها، اتحادیه و سندیکاهای کارگری متحد شود 
و متکی به تصمیمات جمعی کارگرن هر مرکز و 
رشته ای در مجامع عمومی آنها شود. این 
مهمترین وظیفه حزب ما، مهمترین وظیفه هر 
کارگر کمونیست و رهبر دلسوز و آگاه طبقه 

 کارگر است.

حزب حکمتیست)خط رسمی( بخش متحزب تر از 
یک جنبش عظیم اجتماعی است. جنبشی که مهر 
یک عدالتخواهی کارگری را بر تحوالت این 
دوره کوبیده است. امروز هزاران محفل و جمع 
کمونیست، در مراکز کارگری، در محالت کارگر 

مراسمهای وسیع برای سلیمانی به عنوان سردار 
تهدیدات و غم ملی ناسیونالیسم ایرانی، علی ر

ادامه دستگیری و خط و نشان کشیدن برای 
معترضین، علیرغم فضای جنگی و تبلیغات وسیع 
ضد آمریکایی و تهدیدات آمریکا، در اولین قدم و 
با سرنگونی هواپیمای اوکراینی امکان و فرجه ای 
فراهم شد که مردم بار دیگر در مراکز تحصیلی و 
در شهرهای مختلف دست به اعتراض بزنند، 
فضای سنگین و نظامی بعد از مرگ سلیمانی و 
موشک باران پایگاه آمریکا و اعالم قدر قدرتی 
سپاه و ارگانهای سرکوب را در هم شکنند و بار 

 دیگر اعالم کنند، جمهوری اسالمی باید برود.

یکدست کردن حاکمیت هم واقعا هر چند شاید تنها 
راه باشد، اما به دالیلی که اشاره کردیم، جمهوری 
اسالمی را نجات نمیدهد و بعالوه در دوره کنونی 
جمهوری اسالمی را بیش از پیش ایزوله خواهد 

 کرد. 

دود فضای جنگی و هر ریسک و ماجراجویی از 
جانب آمریکا یا ایران، در چشم مردم ایران و 
منطقه خواهد رفت. بی تردید هر ماجراجویی که 
هر طرف مرتکب شود، تاوانش را مردم ایران و 
عراق و منطقه خواهند داد. آمریکا ظاهرا سیاست 
تحریم اقتصادی ایران و افزایش آنرا به عنوان 
اهرم فشار به جمهوری اسالمی در بر گرفته 
است. تاوان فشار تا کنونی تحریمهای اقتصادی بر 
ایران را هم مردم ایران و خصوصا طبقه کارگر 
و اقشار کم درآمد پرداخته اند. فقر و بیکاری و 
گرانی و افزایش هر روزه قیمتها، معضل جدی 
اکثریت بزرگ مردم ایران است. این حربه آمریکا 
پشت طبقه کارگر و مردم محروم را خم کرده 
است. پرچم ضد آمریکایی ایران قطعا تاثیرات 
قابل توجه ای در منطقه، در دنیای عرب و در 
میان جریانات اسالمی خواهد داشت. اما اکنون 
دوره جنگ عراق نیست و فضای منطقه کامال 
عوض شده است. معضل جدی در این مسیر که 
تالش ایران برای تبدیل به "قهرمان" ضد آمریکا 
را، خنثی میکند، اعتراضات توده ای علیه 
حاکمیت همین "قهرمانان" است. حزب هللا لبنان، 
گروهای شیعه در حاکمیت عراق و خود جمهوری 
اسالمی، در این سه کشور از جانب دهها میلیون 
کارگر و زحمتکش به مصاف طلبیده اند. خواست 
سرنگونی همه اینها، اعتراض به فساد و دزدی 
همه حاکمین در این کشورها، خواست رفاه و 
آزادی و عدالت، پرچم کل اعتراضات این دوره 
در این کشورها است. بعالوه در همه این سه 
کشور مردم آزادیخواه ضمن حمایت از هم، ضمن 
برافراشتن پرچم همبستگی با هم، علیه قلدری 
آمریکا و علیه میلیتاریسم حاکم و دخالتگری 
دولتهای مرتجع در خاورمیانه هستند. دست همه 
دولتهای ارتجاعی از خاورمیانه کوتاه، همراه با 
خواست سرنگونی دولتهای لبنان و عراق و 
ایران، همزمان خواست و مطالبه مردم آزادیخواه 
است. بعالوه جمهوری اسالمی از جانب کارگران 
و مردم آزادیخواه ایران، نفس های آخر خود را 
میکشد. رادیکالیسم حاکم بر اعتراضات در ایران، 
مبارزات جسورانه کارگران در هفت تپه و بقیه 
مراکز کارگری و کوتاه نیامدن آنها، مطالبات 
رادیکال و پرچم عدالتخواهی مردم ایران، سمپاتی 
وسیعی را در میان مردم متمدن جهان ایجاد کرده 
است. دنیا به تحوالت ایران نگاه میکند، کارگران 
و مردم استثمار شده به آن امید و دولتها و 
بورژوازی جهانی نگران تحوالت چپ و کارگری 
هستند. و همین حقایق ضمن نفرت عمیق جهانیان 
از قلدری و ژاندارمی آمریکا، دامنه تاثیر گذاری 
ارتجاع اسالمی ایران و گروهای متحد او در 
منطقه با پرچم ضد آمریکایی را محدود میکند. لذا 
پرچم ضد آمریکایی ایران در دنیای امروز برد 
باالیی ندارد و حداقل مردم ایران را نمیتواند با 
اتکا به آن خفه و خاموش کند. امروز این پرچم چه 
علیه آمریکا و چه ارتجاع منطقه از جمله ایران، 
در دست مردم بپاخواسته در ایران و عراق و 

 لبنان است. 

 

 خصلت چپ جنبش سرنگونی و آینده ایران

اعتراضات این دوره جامعه ایران را مطلقا 
مقایسه کرد. آن انقالب، هم  ٧١نمیتوان با سال 

مردم ایران و هم بورژوازی را پخته کرد. خصلت 
چپ این اعتراضات در تمام تحرکات این دوره 

است. شعار و مطالبات آن مستقل از خواست   عیان
رفتن جمهوری اسالمی، عدالت اجتماعی، 
برابری، آزادی، علیه فقر و ناعدالتی، آزادی کامل 
زنان از همه قید و بندهای اسالمی و مردساالر و 

رای عقب راندن اعتراضات به بایران خواهد داد 
 حق طبقه کارگر و مردم آزادیخواه.

بی تردید هر نیروی کمونیستی، هر جریان 
عدالتخواه و هر فعال برابری طلبی، باید فاکتور 
دخالتگری غرب در پروسه سرنگونی جمهوری 
اسالمی و بعد از آن را به عنوان یک فاکتور به 
حساب آورد. آمریکا تا آخرین لحظات هم علیه 
انقالب کارگری در کنار جمهوری اسالمی خواهد 
ایستاد، چیز که در گذشته و حال در ایران و همه 
جهان شاهدش بوده ایم. تالش ما برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی، برای محاکمه رهبران و 
نمایندگان آن، سر سوزنی ما را به غرب، به 
آمریکا و هیچ ارتجاعی نزدیک نمیکند. آمریکا و 
ایران چه در صلح باشند و چه در جنگ، برای 
بشریت آزادیخواه، برای طبقه کارگر در آمریکا و 
ایران و جهان، جز محنت و مرات و محرومیت 
ارمغانی ندارند. متحدان ما در پروسه سرنگونی 
جمهوری اسالمی طبقه کارگر و مردم متمدن 
جهان است. ابزار کوتاه کردن دست آمریکا و دول 
مرتجع منطقه و دخالتگری آنها در پروسه 
سرنگونی جمهوری اسالمی و فردای آن، در 
میدان بودن طبقه کارگر متحد و حمایت و 

 همبستگی جهانی از آن است.

 

 یک هستە فشرده از ارتجاع

هیچ جناحی در حاکمیت نیست، که خطر 
سرنگونی نظام را بیخ گوش خود احساس نکند، 
اگر اختالفی در باال هست، بر سر چگونگی بقا 
است. اعتراضات  آبان ماه نشان داد که 
دیگرسرکوب کارساز نیست و بازگشت جامعه به 
چند دهه قبل و راه انداختن بساط کشتار و جنایت 
راه به جایی نمیبرد و از توان حاکمیت خارج 
است. خامنه ای همراه با سپاه و جناح اصولگرا، 
عالوه بر کوبیدن بر پروپاگاند جنگی و برافراشتن 
پرچم ضد آمریکایی، یکدست کردن باالی 
حاکمیت را نیز به عنوان راهی برای نجات خود 
در پیش گرفته اند. از مدتها قبل تالش بخشی از 
حاکمیت ایران، به رهبری شخص خامنه ای، 
یکدست کردن باال و انسجام ارتجاع اسالمی بوده 
است. در این راستا تغییراتی در میان مقامات 
باالی سپاه، مرکز اطالعات و ارتش و... به عمل 
آوردند. اما امروز و با علم به خطر سرنگونی، 
بیش از هر زمانی سعی میکنند، جایگاه سپاه 
پاسداران، سپاه قدس و اصول گرایان را محکم و 
نه تنها اصالح طلبان را در گوشه ای کیش و مات 
کنند، بعالوه توان و قدرت امثال روحانی و 
ظریف و ... را نیز محدود کنند. پا به پایی تبلیغات 
جنگی علیه آمریکا، تالش میکنند، هسته اصلی 
قدرت را نیز در دست خود نگهدارند. انتخابات 
این دوره و حذف وسیع مخالفین درونی و تصفیه 
باالیی از آنها به اضافه حمالت به ظریف و 
روحانی و... تماما در این راستا است. قرار است 
شکاف در باال با تصفیه مخالفین درونی نظام حل 
شود و امکان مقابله یکدست با اعتراضات طبقه 

 کارگر و مردم آزادیخواه را فراهم کنند. 

اما این سیاست شمشیر دولبه است. آنها از طرفی 
یک هسته منسجم ارتجاعی و یکدست را در باال 
ایجاد میکنند و به این اعتبار حاکمیت را در مقابل 
مردم یکدست میکنند. اما مستقل از اینکه حتی با 
چنین اقدامی امکان عقب راندن اعتراضات وسیع 
توده ای ممکن نیست، خصوصا در شرایطی که 
هیچ امکان و افقی برای بهبود و حل معضالت 
اقتصادی در چشم انداز نیست، بعالوه کوچک 
کردن باال یکی از ریسکهای بزرگ آن، راندن 
صفی بزرگ از حاکمیت، به صف مخالفین و حتی 
سرنگونی طلبان است. کوچک کردن باال یک 
هسته فشرده ارتجاعی را تامین میکند اما به همان 
اندازه، قدرت کل نظام را کاهش و در مقابل مردم 
بپاخواسته تضعیف میکند. به هر میزان این هسته 
کوچکتر شود، به همان میزان دامنه قدرت و نفوذ 
جمهوری اسالمی در میان کل ارگانها و 
طرفداران حاکمیت هم کوچک خواهد شد و صف 

 مخالفین از قدرت رانده نیز افزایش می یابد. 

 

 آیا با این سیاستها نجات حاکمیت ممکن است؟

توان سرکوب جمهوری اسالمی با هر اندازه 
فشردگی ارتجاع در باال، دامنه وسیعی نمیتواند 
داشته باشد. هر سیاستی که جمهوری اسالمی در 
پیش گرفته و علیرغم حمله همه جانبه در آبان ماه 

نفر از معترضین، علیرغم  ٨٧١١و کشتن بیش از 

جنایتکار بیفتند و از ترس، از نفرت علیه جنایات 
آمریکا به پیاده نظام ارتجاع دیگر تبدیل شودند. به 
افغانساتن نگاه کنید، عراق و فلسطین و لبنان و 
دهها کشور دیگر را ببینید. توحش اسرائیل امکان 
رشد و ماندگاری حماس در فلسطین و حزب هللا 
لبنان را داده است. توحش آمریکا در عراق زمینه 
رشد جریانات جنایتکار و اسالمی نوع مقتدا صدر 
و حشد الشعبی و ... را ایجاد کرده است. 
جمهوری اسالمی در کل چهل سال گذشته با پرچم 
ضد امریکایی یک پای این اتفاقات و متحد این 
جریانات بوده است و امروز نیز به عنوان راه 
نجات خود از انقالب در ایران و علیه مردم 
انقالبی بار دیگر پرچم ضد آمریکایی را بلند کرده 

 است.

 

 عروج یک "ترامپیست" در سیاست ایران

بخش جدی ای از اپوزیسیون جمهوری اسالمی از 
راست تا چپ پرو آمریکایی اند. اینجا قصد 
پرداختند به این ماجرا و تاریخ آن ندارم. مستقل 
از اپوزیسون راست و چپ پرو غرب، مستقل از 
جریانات ناسیونالیست کرد که همیشه آرزوی به 
بازی گرفتن از جانب آمریکا را داشته اند، 
بسیاری از اپوزیسیون "چپ" نیز در این دوره 
سیاست مستقلی از دیگران نداشتند. کل این 
اپوزیسون نه تنها در بحران خاورمیانه، در جنگ 
علیه داعش، در حمله به موصل، مواضع کم و 
بیش مشترک و پرو آمریکایی داشتند، بعالوه در 
دوره اخیر نیز، زبان همه از نقد قلدری هیئت 
حاکمه آمریکا از کار افتاده بود. این اپوزیسیون 
حتی جناح چپ آن نیز، از سر ضدیت با 
جمهوری اسالمی و استیصال و درماندگی خود، 
پرو ترامپ ظاهر شدند. آنها در حقیقت، در دل 
جدال و تخاصمات آمریکا و ایران در ماجرای 
کشتن سلیمانی و اتفاقات متعاقب آن، صورت 
مسئله را از هیئت حاکمه آمریکا پذیرفتند. سکوت 
کامل آنها در این دوره و در مقابل قلدری و گردن 
کشی ترامپ دیدنی بود. همچنانکه اشاره کردم 
آمریکا حق خود میداند به هر کجای دنیا لشکر 
بکشد، بمباران کند، و هر مخالف خود را هر 
زمان بخواهد و منافعش ایجاد کند، ترور کند و از 
بین ببرد. مخالفت این اپوزیسیون با جمهوری 
اسالمی و محدود نگری و اپورتونیسم آن، مانع 
دیدن مخاطرات هیئت حاکمه آمریکا  "حق" 
ژاندارمی او بر جهان بود. گفتن از جنایت کاری 
جمهوری اسالمی و نقش مخرب آن در 
خاورمیانه، عمال شد همه چیز و نادیده گرفتن و 
سکوت در مقابل ترامپ و همراهان او. اگر به 
مواضع سیاسی آنها نگاه کنید، جز شعارهای "تند 
و تیز" علیه جمهوری اسالمی، چیز دیگری پیدا 
نمیکنید. اینکه دولت آمریکا حق خود میداند هر 
وقت خواست، به هر شیوه دوست داشت، در هر 
کشوری هر مخالفی را مستقل از ماهیت او ترور 
کند، برای این اپوزیسون علی السویه بود. همه 
بالاستثنا بعد از ترور قاسم سلیمانی و همراها او، 
به تضعیف جمهوری اسالمی و نزدیک تر شدن 
سرنگونی او پرداختند، انگار توفیق ترامپ عینا 
موفقیت آنها و کمک به سرنگونی جمهوری 
اسالمی است. در مباحثات آنها تنها یک زنده باد 
ترامپ کم بود. تقریبا همه از سر مخالفت با 
ایران، از قلدری و زورگویی آمریکا چشم 
پوشیدند و دخالت او را نه تنها نادیده که عمال و 

 در این اتفاق مثبت دانستند.

همچنانکه اشاره کردم این اپوزیسیون صورت 
مسئله را از هیئت حاکمه آمریکا پذیرفته است. 
کسی این صورت مسئله را امروز میپذیرد فردا 
نمیتواند، نسبت به حمله آمریکا مثال به حکومت 
کارگری، ترور رهبران و فعالین او، مخاطراتی 
که هر حاکمیت انقالبی را در ایران و هر کشور 
دیگر تهدید میکند، مقابله ای جدی کند. بعالوه به 
فرض تضعیف جمهوری اسالمی با اقدام امریکا، 
حتی به فرض "سرنگونی" جمهوری اسالمی 
توسط آمریکا، از فردای این ماجرا، کسی فرش 
قرمز برای قدرت گیری مردم آزادیخواه، طبقه 
کارگر و هیچ نیروی مترقی، پهن نمیکند. مستقل 
از اینکه هر نوع دخالتگری آمریکا در ایران، هر 
نوع جنگ و بمبارانی، هر نوع فضای جنگی و 
هر ترور و غیره ای، حاشیه ای کردن مردم 
آزادیخواه و دخالت آنها است، به عمر جمهوری 
اسالمی خواهد افزود و امکانی را به حاکمین بر 

 تحوالت ایران بر ...
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انقالب، تالش در احیا شخصیتها، کاراکترها و راه 
حل های جدید بعنوان آلترناتیوهای سرنگونی 

 انقالبی مسئله اصلی بورژوازی است.  

تاثیر این اوضاع بر جمهوری اسالمی هم در 
یکدست و فشرده تر کردن حاکمیت است. نیاز به 
یکدست شدن و تالش هیئت حاکمه برای بیرون 
آوردن حاکمیت از وضعیت متشتت امروز خود، 
از این واقعیت ناشی میشود. جمهوری اسالمی 
برای مقابله نهایی با خیزشهای اجتماعی و انقالب 
آتی باید روشن ترین، مصمم ترین، بی شبهه ترین 
بخش خود و هاردکورترین شخصیتها را در 
قدرت داشته باشد. تجدید آرایش سپاه که از مدتها 
پیش شروع شد و به دنبال آن تجدید آرایش قوه 
قضائیه و باالخره رد صالحیت بخش اعظم کاندید 
های جناح رقیب از طرف شورای نگهبان، همه و 
همه متمرکز کردن قدرت و شکل دادن به یک 

 ارتجاع متمرکز و فشرده را نشان میدهد. 

امری که مسلم است سوت سرنگونی جمهوری 
اسالمی توسط طبقه کارگر و مردم محروم به 
صدا در آمده است. مشخصه اوضاع بحرانی 
ایندوره نه صرف سرنگونی جمهوری اسالمی، 
بلکه چگونگی این سرنگونی، آلترناتیو جمهوری 
اسالمی و باالخره اینکه این سرنگونی توسط کدام 
نیرو و طبقه صورت میگیرد، است. پروسه 

پروسه و جنبش سرنگونی شروع شده است و این 
دائما تعمیق میشود، اعتراض در پائین توده ای تر 
و رادیکال تر میشود. مسئله این است این بحران 
و اعتراض مهر کدام جنبش و طبقه را به خود 

نشان داد جنبشی رادیکال و  ۷١میگیرد. انقالب 
قدرتمند اما نا آماده برای کسب قدرت میتواند 
دستمایه به قدرت رسیدن ارتجاع دیگری شود. 
"پالتفرم تاکتیکی" بخشی از تالش حزب 
حکمتیست )خط رسمی( برای ایجاد این آمادگی، 
برای نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت و 
پیروزی این جنبش به نفع طبقه کارگر و اکثریت 

 محروم جامعه است. 

 

در بیانه به احتمال پیوستن بخشی از  کمونیست:
اصالح طلبان به صف سرنگونی طلبان در مقاطع 
خاصی اشاره شده است. با این وصف چگونه 
میتوان سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی را از 
هم اکنون به عنوان بهترین راه جا انداخت و 

 تضمین کرد؟

طبیعتا یکدست کردن حاکمیت و  :آذر مدرسی
تصفیه درونی، الیه ها و عناصری را به بیرون 
حاکمیت پرتاب میکند. ما قبال شاهد چنین 
"یکدست کردن" هایی بوده ایم. در دوره ای که 
جمهوری اسالمی برای سرکوب انقالب، باید 
قدرت و توحش خودش را نشان میداد و جامعه را 
عقب میزند، این تصفیه ها به نام دفاع از 
"انقالب" و مقابله با "ضد انقالب" خونین بوده، 
مانند بیرون انداختن نهضت آزادی، خلع بنی 
صدر و برنامه دادگاهی و اعدام احتمالی او، اعدام 

، امروز اما با توجه به این   قطب زاده، و....
مسئله که هر اتفاق و معضلی میتواند منشا یک 
انفجار اجتماعی شود، این تصفیه ها ظاهرا 
"آرام" و از طرق انتصاب ها یا رد صالحیت 

 و ... انجام میگیرد. 

سنتا مخالفت و رقابت بخشهای تصفیه شده با 
جناح دیگر، بالفاصله به مخالفت و ضدیت با کل 
رژیم معنی میشد و این نیروها به صف نیروهای 
"مخالف رژیم" رانده میشدند. اینکه خود این بخش 
تا چه حد در کرنای این "پیوستن" اجباری می 
دمد و به استقبال آن میرود تماما تابعی از اوضاع 
سیاسی ایران و توازن قوا میان مردم و رژیم 
است. آخرین نمونه آن جنبش سبز است که 
زمانیکه نخست وزیر و روسای سابق حاکمیت 
برنده صندوقهای رای نشدند، جنبش سهیم شدن 
خود در قدرت را بعنوان جنبشی "ضد رژیم" و 
"ضد حاکمیت" بسته بندی کردند و موفق شدند 
 برای دوره ای توده وسیعی را به خود متوهم کنند.  

طبیعتا امروز که سرنگونی طلبی بستر اصلی 
اعتراض اجتماعی است، مخالفت با رژیم برابر با 
سرنگونی طلبی است، دوره ای که نه فقط همه 
توهم ها به "اصالح رژیم از درون" ریخته و به 
تبع آن ارزش مصرف جناح "اصالحات" بعنوان 
سوپاپ اطمینان رژیم تمام شده، پس از "اصالح 
طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا"، این 
مخالفت با جناح رقیب و ولی فقیه میتواند به 
سرعت به "سرنگونی طلب" شدن آنها معنی شود. 
سرنگونی طلبی از نوع سرنگونی طلبی نیروهای 

و عدم سیاستی یکسان در برخورد به ایران تا 
، ٦٩بحران حاکمیت در باال و تشدید آن از دیماه 

و سپس در آبانماه، مسئله سرنگونی جمهوری 
اسالمی و تالش حاکمیت برای تمرکز در باال و 
افزایش حربه سرکوب پرداخته اید. در این فاصله 
کوتاه پس از انتشار سند تا امروز ما شاهد کشتن 
قاسم سلیمانی و همراهان او توسط آمریکا، جمع 
کردن توده وسیعی از مردم در مراسمهای تدفین 
سلیمانی و تبلیغات کرکننده جمهوری اسالمی و 
تالش برای استفاده از این بسیج و قدرت نمایی و 
بعالوه تبلیغات بشدت جنگی از جانب طرفین این 
ماجرا و سرانجام موشک باران پایگان امریکا 
در عراق از جانب جمهوری اسالمی بودیم. باز 
با فاصله چند روز شاهد موج اعتراضات 

نفر در  ٨١٩آزادیخواهانه در مناسبت مرگ 
هواپیمای اوکرائینی هستیم. ارزیابی شما از 

 اوضاع کنونی چیست؟

همانطور که شما هم اشاره کردید  :آذر مدرسی
از زمان انتشار این سند تا امروز اتفاقات مهم و 
تعیین کننده ای افتاد. اما روند تحوالت همانی 
است که ما در این سند و مجموعه مباحث تا 
کنونی مان به آن اشاره کرده ایم. جنبش برای 

قد علم  ٦۹سرنگونی جمهوری اسالمی از دیماه 
کرد و با اتفاقات پس از آن و حضور طبقه 
کارگر خودآگاه و رادیکال با پرچم مستقل و 
سوسیالیستی خود مهر این طبقه و رادیکالیسم 

 آنرا بر جدال سیاسی با حاکمیت کوبید. 

اتفاقات آبانماه و پس از آن اعتراضات به سقوط 
نفر از مردم  ٨١۹هواپیمای اوکرائینی و مرگ 

بیگناه دو ویژگی داشت. اوال طیف بسیار متنوع 
تری از مردم را به تحرک علیه رژیم به میدان 

ثانیا رادیکالیسم آن حتی به نسبت آبانماه آورد و 
بسیار بیشتر بود. شعارهای این اعتراضات 
حاکی از چپ تر و رادیکالتر شدن این جنبش چه 
علیه جمهوری اسالمی و چه در مقابل نیروهای 
بورژوایی و راه حل های آنان در جنبش 
سرنگونی و آلترناتیوهای آنان برای آینده جامعه 
بود. شعار نه به رفراندم، نه به سلطنت و 
همزمان علیه سپاه و نیروهای سرکوب بعنوان 
دستگاه سرکوب رژیم، همه و همه انتخاب چپ 
بعنوان جنبش و نیروی رهبری کننده و آلترناتیو 
جمهوری اسالمی را نشان میدهد. اگر تا دیروز 
شعار "نان، کار، آزادی، اداره شورایی" از 
طرف جنبش کارگری حاکی از هژمونی چپ و 
کمونیسم در جنبش کارگری و حاکی از درجه 
باالی خودآگاهی طبقاتی در طبقه کارگر بود، 
تحرکات اخیر و شعارهای رادیکال آن علیه 
حاکمیت و دستگاه سرکوب و راه حلها و 
آلترناتیوهای ارتجاعی اپوزیسیون بورژوایی و 
راست، هژمونی این چپ رادیکال و انقالبی را 

 در ابعاد بسیار وسیعتری را نشان میدهد. 

شعارهای اعتراضات اخیر علیه حاکمیت و راه 
حلهای ارتجاعی و آلترناتیوهای ارتجاعی بود. 
اما در عین حال با شعارهای رادیکال خود دست 
رد محکمی به سینه چپ غیر کمونیستی و غیر 
کارگری زد. اعتراضات اخیر فاصله عمیق خود 
از "چپ" ملی، که تفکیک قومی مردم را مبنا 
گرفته و نهایت رادیکالیسم و چپ بودنشان 
نمایندگی زحمتکشان این "قوم" یا "ملت" است، 
و "چپ" دیگری که زیر پرچم "اتحاد جنبش 
سرنگونی" عمال به اپوزیسیون بورژوایی آتش 
بس اعالم کرده و علیه هر تالشی که فاصله و 
تقابل منافع بخش رادیکال و انقالبی جنبش 
سرنگونی با نیروهای راست را نشان میدهد، 
شمشیر میکشند، را نشان داد. این جدایی از این 
نوع از "چپ" و اعالم رسمی آن، نفوذ کمونیسم 
رادیکال، کارگری و انقالبی و عمق پوالریزه 

 شدن جامعه را نشان میدهد.   

این همان مولفه ای است که من در سوال اول به 
آن پرداختم آنهم پوالریزه شدن و به چپ چرخیدن 
این جنبش است. این مهمترین مولفه ای است که 
یک حزب سیاسی باید به آن توجه کند و به آن 
معطوف شود. اگر بعد از آبان اینکه جمهوری 
اسالمی رفتنی است مسجل شد، تحرکات اخیر 
هژمونی چپ در این جنبش و اینکه سرنگونی 
جمهوری اسالمی از طریق یک انقالب توده ای 
و رادیکال محتمل ترین نوع سرنگونی است را 
به داده همگان تبدیل کرده است. اینکه ایران 
آبستن انقالب دیگری است و اینکه طبقه کارگر و 
چپ در این انقالب نقش کلیدی خواهند داشت، 
مسئله ای است که روی میز مراکز فکری 
بورژوازی چه در ایران و چه در سطح بین 
المللی رفته است. طبیعتا همزمان تقابل با این 

آذر مدرسی، به عنوان اولین سوال  کمونیست:
بگذارید از اینجا شروع کنیم که لزوم چنین سندی 

 در این دوره معین چیست؟

قاعدتا هر حزب سیاسی جدی که  :آذر مدرسی
وظیفه خودش را پیروزی جنبش خود و کسب 
قدرت سیاسی میگذارد، الزم است در دوره های 
مختلف و شرایط جدید مبارزه طبقاتی، سیاست و 
تاکتیک متناسب با این اوضاع را تعیین کند. 
طبیعتا این تاکتیک در سطوح سیاسی و سازمانی 
معنی خواهد شد اما قبل از هر چیز باید روشن 
کرد در اوضاع ویژه امروز یا ایندوره، با توجه به 
روندهای سیاسی، با توجه به صفبندی سیاسی و 
طبقاتی در جامعه، با توجه به سیر تحوالت و 
بویژه با توجه به تناسب قوای وجود میان جنبش 
کارگری و توده ای با حاکمیت، چه تاکتیکی برای 
پیشبرد مبارزه طبقاتی باید اتخاذ شود. در سایه این 
سیاست طبیعتا باید وظایف سیاسی، عملی، جنبشی 
و سازمانی حزب در سطح جامعه و حزب را 
برای خود تعریف یا بر روی برخی از سیاستها 

 تاکید مجدد کند.

تا جائیکه به ایران برمیگردد وجود یک حاکمیت 
مذهبی و دیکتاتوری تمام عیار در کنار اقتصاد به 
بن بست رسیده و فاسد، بخشهای مختلفی از جامعه 

اقتصادی، بلکه  -را نه الزاما برای رهایی سیاسی
برای آزادی، برای خالصی از حاکمیت مذهبی، 
برای سکوالریسم، برای درجه ای از بهبود و 
حتی بخشی از بورژوازی را برای نجات اقتصاد 
بورژوایی به تحرک در آورده است. امروز ما با 
طیف متنوعی از اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
روبرو هستیم که همگی میگویند جمهوری اسالمی 

سرنگونی نیروهای باید سرنگون شود و به عنوان 
طلب شناخته میشوند. این تنوع در صف مخالفین 
جمهوری اسالمی، جنبشهای سیاسی متفاوتی را 
در صف اپوزیسیون قرار میدهد. جنبشهایی که 
تصاویر و تعابیر متفاوت و بعضا متضادی از 
سرنگونی و چگونگی آن و آمال و آرزوها، افقها 
و آلترناتیوهای متفاوتی را در مقابل سیستم حاکم 
نمایندگی میکنند. ما به تفصیل در مورد این تنوع 
و راهها و آلترناتیوهای نیروهای مختلف حرف 

 زده و نوشته ایم. 

امروز در ایران شاهد یک زمین لرزه سیاسی تمام 
عیار هستیم. مهمترین مولفه های این زمین لرزه 
را میتوان در چند مولفه دید: در تعمیق جنبش 
سرنگونی، پوالریزه شدن و به چپ چرخیدن آن، 
در نقش و وزن ویژه طبقه کارگر در این جنبش و 
در اذهان عمومی، در متمرکز شدن حاکمیت و 
انزوای آن حتی در میان خود بورژوازی و ریزش 
از درون آن، و باالخره در آمادگی حاکمیت برای 
جدال نهایی با این جنبش! این مولفه ها هم روی 
صفبندی جنبشهای سیاسی، روی بازتعریف برخی 
از آنها، حتی روی تغییر توازن قوا میان گرایشات 
درونی در نیروهای راست و نیروهای منتسب به 
چپ و هم در درون حاکمیت  تاثیرات خود را 

 گذاشته است.  

در چنین دوره ای الزم است یک حزب سیاسی 
کمونیستی و کارگری که رسالت خود را نه تشویق 
مردم به مبارزه، نه صرف افشاگری از جنایات 
حاکمیت، نه صرف دمیدن در تنور "سرنگونی به 
هر قیمتی" و نه دنباله روی از مردم تحت عنوان 
"همراهی با توده ها" و نه صرفا تحلیل اوضاع، 
بلکه به پیروزی رساندن جنبش خود و طبقه 
کارگر میداند، برنامه روشن خود برای این جدال 
را ترسیم و پیروزی جنبش انقالبی و قدرت گرفتن 
طبقه کارگر و یا نزدیک کردن این طبقه و خود به 
قدرت سیاسی را تضمین کند. پالتفرم جوابی به 

پالتفرم روشن میکند حزب ما این نیاز است.  
چگونه میخواهد این جنبش را به پیروزی برساند. 
پالتفرم همزمان توقع از حزب برای ایفای نقش 

رهبر و سازمانده، بعنوان   حزبخودش بعنوان 
نماینده این جنبش رادیکال و انقالبی را بیان 

 میکند.  

همانطور که گفتم کار رهبری حزب پیاده کردن 
اجتماعی و -این پالتفرم در همه ابعاد سیاسی

 سازمانی آن است. 

 

در بخشی از بیانیه به موقعیت  کمونیست:
جمهوری اسالمی پرداخته شده است. در این بحث 
از کمپ بورژوازی جهانی و تششت در این صف 

نشین، در میان زنان و جوانان و اقشار زحمتکش 
در حال مبارزه اند. جنبش ما، جنبش سوسیالیستی 
طبقه کارگر بدون کمونیست متحزب، بدون حزب 
سیاسی و توده ای خود، راه درازی نخواهد پیمود. 
اتحاد کمونیستها در هر مرکز کارگری، در هر 
محله کارگری نشین یک بخش جدی کار است. 
کمونیست غیر متشکل و منفرد هیچ توجیهی 
برنمیدارد و با همه تالش و فداکاری، نمیتواند در 
این دوره تاثیری جدی بگذارد. اتحاد و تحزب 
یافتگی بخشی از هویت کمونیستها است. متشکل 
شدن جزو خصیصه اصلی کمونیسم طبقه کارگر 
است و این را شرایط کار و زندگی این طبقه در 

 خون و جسم او جاری کرده است.

قدرت گیری طبقه کارگر بدون حزب سیاسی او 
ناممکن است. حزب حکمتیست به این صف، به 

و ابزار این امر است. لذا تعلق دارد این جنبش 
امروز تقویت این حزب و بدست گرفتن آن به 
عنوان ابزار صف وسیعی از مبارزین طبقه 
کارگر شرط نه تنها پیروزی بلکه حتی پیشروی 
ما است. این حزب با هر مسیری که تا کنون طی 
کرده است، در کل این تاریخ منافع طبقه کارگر 
را در سیاست ایران نمایندگی کرده است. باید آنرا 
تقویت کرد، به عنوان حزب خود سلولها و 
رهبری محلی او را در هر کارخانه و محله ای 
ساخت. کمونیستها را جمع کرد، متشکل کرد و 
در اشکال مختلف به عنوان بخشهای مختلف یک 
حزب بزرگ و قدرتمد کمونیستی به فعالیت 
متشکل و پیشبرد یک نقشه مشترک برای انقالب 
کارگری و کسب قدرت پرداخت. این امر ممکن 
است به شرطی که حساسیت اوضاع و وظایف 
این دوره را شناخت و برای آن نقشه آگاهانه 
ریخت و نیرو جمع کرد. تقویت حزب حکمتیست، 
شکل دادن به جمعها و محافل کمونیستی در 
چهارچوب سیاست و افق و آرمانهای کمونیستی ، 
پیوستن به آن و تبدیل آن به یک جریان قدرتمند 
اجتماعی، شرط الزم پیروزی است. این حزب 
متعلق به همه سوسیالیست های واقعی، به همه 
کارگران کمونیست و به همه رهبران و فعالین 

 کمونیست طبقه کارگر است. 

اذعان میکنم که حزب حکمتیست علیرم نیروی 
قابل توجه خود در ایران، علیرغم نگاه مثبت 
فعالین کارگری به آن، علیرغم اعتبار باالی آن، 
هنوز فاصله ای جدی با یک حزب قدرتمند 
اجتماعی دارد. اما دوره کنونی، دوره های 
انقالبی، دوره طالطمات انقالبی، در عین حال 
دوره ای است که کمونیستهای طبقه کارگر به 
ابزار اتحاد خود و جنبش خود، به حزب دست 
میبرند. امروز این ابزار با تاریخی پر افتخار 
موجود است. این یک شانس بزرگ برای جنبش 
ما است و این نتیجه تالش چندین نسل از 
کمونیستهای طبقه کارگر در ایران است. این 
حزب را باید انتخاب کرد، تقویت کرد، فتح کرد و 

 به آن پیوست. 

 

 ٦١٦١ژانویه  ٦٧

طبقه کارگر، برخالف کليه 

طبقات فرودست در تاریخ 

پيشين جامعه بشری، 

نميتواند آزاد شود بی 

آنکه کل بشریت را آزاد 

 کند. 

از: یک دنیای بهتر، برنامه حزب 
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کارخانه، دانشگاه، مدرسه، در میان کارگران، 
معلمان، دانشجویان، زنان، بیکاران، دانش 
آموزان و ...... و دخالت مستقیم رهبری یک 
 حزب در این مسئله امر فوری و عاجل ما است. 

توقع ما از حزب این است که باید تضمین کنیم 
خیزش بعدی سازمان یافته تر، هماهنگ تر، از 
نظر سیاسی با مطالباتی روشن تر، رادیکال تر و 
با کمترین لطمات خواهد بود. این بدون اوال 
حضور فعال و قدرتمند یک سازمان وسیع 
کمونیستی و ثانیا توده وسیع هرچه متشکل تر و 
سازمان یافته تر در مراکز کار و زندگی ممکن 
نیست. و این امر عاجل و روی میز همین امروز 
ما و کمونیستهای داخل ایران است. سند بر نیاز نه 
صرف سیاسی، بلکه عملی این امر تاکید میکند و 
مهمتر بر تعجیل در پراتیک کردن آن توسط 
حزب تاکید میکند. همانطور که گفتم هدف نه 
"پیمان مجدد" یا "اعالم تعهد مجدد" با ضرورت 
سازمان یافتن، بلکه جواب سیاسی و عملی امروز 
حزب ما به اوضاع فعلی، به قدرتمند کردن طبقه 
کارگر و نوع سازمان و آلترناتیو آن و نهایتا به 

 قدرت رساندن آن است. 

نمیتوان از پیروزی های بعدی، از پیشروی های 
زد بدون اینکه پرچم و قدرت حرف بیشتر حزب 

 سازمان یافته آنرا ساخت.

  

در بخش اقدامات سیاسی عالوه بر  کمونیست:
لزوم نقد و افشای تاکتیکها، راه حلها و 
آلترناتیوهای حاکمیت، سند بر اهمیت جا انداختن 
و تاکید بر شکل دادن به ارگانهاى قدرت توده اى 
به عنوان شرط الزم پیروزی در جنگ نهایی و 
مقابله با سرکوب از جانب حاکمیت تاکید شده 
است. لطفا در این زمینه توضیحات بیشتری 

 بدهید.

فکر میکنم اینکه سرنگونی  :آذر مدرسی
جمهوری اسالمی پدیده ای پیچیده تر از سرنگونی 
رژیم سلطنت خواهد بود، اینکه اوضاع امروز 
ایران و دنیا تغییرات جدی کرده است، اینکه 
جمهوری اسالمی متشکل از نیروها و باندهای 
مختلفی است که در مقابل انقالب یکدست ریزش 
نمیکنند و بخشی از آنها بعنوان باندهای مذهبی 
مقاومت خواهند کرد و باالخره اینکه بخشی از 
نیروهای اپوزیسیون نقش "ارتش آزاد ایران" را 
برای خود تعریف کرده اند، امروز همه داده 
همگانی است. قبال اشاره کردم که سناریوی 
کالسیک و سنتی راست یعنی دست بدست کردن 
قدرت بدون دخالت پائین و "کنفرانس گوادالوپ 

 دوم" امروز در ایران بی معنی است. 

اولین نتیجه این مولفه ها این است که طبقه کارگر 
و جنبش آزادیخواهانه مردم در ایران نه فقط برای 
پیروزی بر جمهوری اسالمی بلکه برای مقابله با 
آلترناتیوهای راست از پاستوریزه ترین آن یعنی 
حمایت ارتش از شاهزاده و انتقال قدرت به او 
)البته در یک انتخابات "آزاد"( و "حفظ تمامیت 
ارضی" تا مقابله با آلترناتیوهای غیر پاستوریزه 
فدرالیسم قومی و سهم خواهی باندهای مذهبی 
و ... نیازمند قدرتی اجتماعی و سازمان یافته 
است. قدرتی که از امروز این جدالها را میبیند و 
خود را برای آن آماده میکند. این آمادگی را باید 

 از همین امروز بوجود آورد. 

امروز دیگر صرف دعوت مردم به متشکل شدن 
برای اعتراض، برای اعتصاب، برای تظاهرات، 
برای کنترل محله و .... کافی نیست، جوابگو 
نیست. باید مردم را به تشکیل شوراهایی که از 
حاال خود را برای سازمان دادن اعتراض امروز 
و اعمال قدرت فردا آماده میکنند، دعوت کرد و 
دست به ساختن آنها شد. شوراهایی که از امروز 
خود را پایه های قدرت آتی میبینند. شوراهایی که 
از حاال باید به دفاع از زندگی و امنیت مردم، به 
-مقابله با ماجراجویی های نظامی نیروهای قومی
مذهبی فکر کنند و ظرفیت بالقوه آنرا داشته باشند. 
ارگانهایی که آلترناتیو هر نوع "دولت در تبعید" 
و "شورای گذار و مدیریت" و "رئیس جمهور در 
سایه" و ... است. این معنی عملی "ادراه 
شورایی" است. شورا بعنوان ارگان اعمال قدرت 

 و ارگان حاکمیت!

 

در بخش پایانی این سند از طرفی بر  کمونیست:
پوالریزاسیون جامعه و مقابله با ذهنیت "انقالب 
همه با هم" تاکید دارد، و بعالوه بر منشور 
سرنگونی بعنوان پرچم نوع سرنگونی مد نظر 

حزب حکمتیست )خط رسمی( با علم به حساسیت 
اوضاع فعلی، با علم به شرایط مناسبی که برای 
طبقه کارگر و کمونیستهای فراهم آمده، با علم به 
موقعیت حزب در طبقه کارگر، عروج خود به 
یک حزب قدرتمند و اجتماعی، حزبی قابل 
انتخاب، حزبی قدرتمند که نه فقط  پیروزی 
انقالب، بلکه دفاع از آن را در دستور خود گذاشته 

 است را امر فوری خود میداند. 

 

بخشی از این سند به تاکتیکهای این  کمونیست:
دوره حزب اشاره دارد. در این بخش به سه مسئله 
بطور برجسته تاکید و در خدمت نزدیک کردن 
طبقه کارگر به قدرت و در سیر سرنگوی 
جمهوری اسالمی و بعد از آن اشاره دارد. یکی 
سازمانهای توده ای و سازمانیابی مردم معترض 
از مراکز کارگری تا محالت و مدارس و کال 
مراکز کار و زندگی است. دیگرتحزب و سازمان 
یافتگی کمونیستهای طبقه کارگر چه در اشکال 
حزبی و چه در شکل جنبشی در کمیته های 
کمونیستی و یا انقالبی و یکی هم گسترش سازمان 
حزب است. جایگاه سازمان و تشکل و اهمیت این 
موئلفه و تاکیدات حزب حکمتیست بر آنها و 

 چرایی آن در چیست؟ 

کمونیستها سنتا و تاریخا با سازمان  :آذر مدرسی
دادن و متکی کردن مردم به قدرت متحد و متشکل 
خود شناخته شده اند. اما تاکید سند بر اهمیت 
سازمان دادن کمونیستها و مردم در هر دو بعد 
حزبی و توده ای صرف اعالم تعهد مجدد به یک 
"وظیفه تاریخی" و یا "سنت کمونیستی" نیست. 
حزب ما در هر شرایطی مسئله متحزب کردن 
کمونیستها از کارخانه تا دانشگاه، محله وهمینطور 
تشکل های توده ای یا سازمان های توده ای علنی 
را در دستور خود داشته و برای آن کار کرده 
است. سند و تاکید ما بر روی این مسئله صرفا 

 تاکیدی بر این "فعالیت روتین" نیست. 

ما قبال در مورد اهمیت متشکل شدن در مراکز 
کار و تولید گفته ایم و نوشته ایم. امروز شاهد 
قبول مدل "اداره شورایی" به آلترناتیو اداره 
جامعه، آلترناتیوی که دخالت مستقیم مردم در آینده 

اقتصادی جامعه را تضمین -و سرنوشت سیاسی
میکند، از طرف بخش وسیعی از جامعه هستیم. 
این شرایط  ساختن این شوراها یا نطفه های آن در 
دستور فوری کمونیستها و حزب ما قرار میگیرد. 
این وظیفه یک حزب سیاسی جدی است. سازمان 
دادن توده وسیعی از مردم در محل کار و زندگی 
نه فقط اعتراضات توده ای را سازمان یافته، 
سراسری، متحد میکند و بخشی وسیعی از مردم 
را در تصمیم گیری برای پیشبرد اعتراضات 
امروز خود سهیم میکند، بلکه امکان دخالت 
نیروهای حاشیه ای، بی نفوذ که اساسا از طریق 
"عملیتهای" ماجراجویانه با این اعتراضات بازی 
میکنند و مردم را بدون آمادگی وارد جدالهایی 
تحمیلی با حاکمیت میکنند، را کم میکند. سازمان 
یابی توده ای امروز نه صرفا برای بهبود وضعیت 
در محل کار و زندگی بلکه برای سازماندهی 

 خیزشهای اعتراضی آتی است.   

اما این تصور که شوراها و یا هر تشکل توده ای 
به خودی خود و به صرف ترکیب طبقاتی آن 
)کارگری( رادیکال، چپ و انقالبی است ساده 
لوحی است. تشکلهای توده ای یکی از میدانهای 
جدال نیروها و جنبشهای سیاسی است و هر حزب 
و نیروی سیاسی تالش میکند هژمونی خود را در 
این تشکلها بدست بیاورد. شوراهای کارگری در 
روسیه نمونه بارزی از این واقعیت است و 

که توسط  ۷١شوراهای شکل گرفته در اتقالب 
ضد انقالب اسالمی ابتدا منحل و سپس تغییر 
هویت داد، و امروز در مراکز تولیدی به 
ارگانهای حکومتی تبدیل شده اند، نمونه دیگری از 
این واقعیت است. حزب ما پا به پای تالش برای 
شکل دادن به شوراها ساختن حزب و گسترش 
سریع سازمان حزب را در میان طبقه کارگر، 
زنان، جوانان و ... در دستور خود قرار داده 
است. ما در سند تاکید کرده ایم که:" گسترش 
سازمان حزب در داخل در دستور فوری رهبری 

 " .حزب قرار میگیرد

اگر قبول داریم اوضاع متالطم و متحولی را پیش 
رو داریم، قبول داریم که یک انقالب توده ای و 
رادیکال یکی از آپشن های فوری و امروز و 
روی میز است، اهمیت نه صرف تاکید بلکه 
تعجیل در ساختن حزب در داخل، به کار انداختن 
همه نیروی حزب برای گسترش سازمان 
کمونیستی و متحزب کردن کمونیستها در 

تا جمهوری اسالمی، دول غربی، اتاقهای فکری 
آنان و حتی میدیای رسمی در غرب، تبدیل شده 
است. طبیعتا این پیشروی جنبش و طبقه ما را 
نشان میدهد. اما طبقه کارگر ایران تجربه انقالب 

را دارد. انقالبی با آرمانهای آزادیخواهانه،  ۷١
انقالبی و چپ، که به دلیل عدم آمادگی طبقه 
کارگر و در راس آن کمونیستها به راحتی توسط 
ضد انقالب تصرف و نهایتا به خونین ترین شکل 
سرکوب شد. انقالبی که بیشترین قربانیها را، 
علیرغم سرکوب آن توسط رژیم شاه، نه در دوره 
به زیر کشیدن رژیم سلطنت، نه در روزهای قیام 
و تصرف پادگانها، که در دوره قدرت گیری ضد 
انقالب اسالمی، در دوره سرکوب و باز پس 
گرفتن دستاوردهای انقالبی خود، داد. ضد انقالب 

را اساسا از  ۷١اسالمی انتقام سیاه خود از انقالب 
طبقه کارگر و کمونیستها گرفت. دهها هزار 
اعدامی، تحمیل جنگی نابرابر به مردم در 
کردستان، به خون کشیدن اعتراضات کارگری، 
انقالب خونین فرهنگی در دانشگاه، کشتار مردم 
ترکمن صحرا و ..... لحظات دردناک این 

نشان داد صرف  ۷١سرکوب است. انقالب 
ضدیت با رژیم یا حاکمیت برای انقالبی یا هم 
جبهه بودن نیروهای سیاسی کافی نیست. نشان داد 
"انقالب همه با هم"، مستقل از ناممکن بودن آن، 
انتخاب طبقه کارگر و کمونیستها نیست و 
نیروهای مدعی آن شارالتانهایی هستند که از 
امروز نقشه سرکوب انقالب آتی را در سر دارند. 

نشان داد دره ای عمیق آلترناتیو طبقه  ۷١انقالب 
 کارگر و بورژوازی را از هم جدا میکند. 

گرفته باشد  ۷١اگر طبقه کارگر درسی از انقالب 
این واقعیت است که بدون آمادگی سیاسی، بدون 
آمادگی سازمانی، بدون داشتن تصویری روشن از 
آینده ای که میخواهیم بسازیم، بدون داشتن 
تصویری روشن از تقابل این طبقه و بورژوازی 
برون حکومتی و باالخره بدون یک حزب 
کمونیستی، رادیکال، قاطع، روشن بین، قوی و 
اجتماعی شانس پیروزی در جدال با حاکمیت و 

 تضمین آینده ای آزاد و انسانی ممکن نیست. 

به بهار عربی و انقالب در مصر و تونس نگاه 
کنیم. انقالبهایی با مضمونی کامال آزادیخواهانه، 
انقالبهایی که اکثریت عظیم جامعه را به تحرک 
انقالبی کشاند، انقالباتی که منشا قدرت و اعتماد 
به نفس پائینی ها علیه باالیی ها در سرتاسر جهان 
بود، انقالب هایی که متکی به شبکه های وسیعی 
از سازماندهندگان در طبقه کارگر و سایر اقشار 
محروم بود و بخشا بعنوان نمایندگان انقالب ظاهر 
میشدند و به رسمیت شناخته میشدند، در غیاب 
حضور یک حزب کمونیستی قوی و با نفوذ در 
جامعه چه سرنوشتی پیدا کردند. در مصر در 
وهله اول پیروزی این انقالب به رفتن حسنی 
مبارک و قدرت گیری اخوان المسلمین معنی شد و 
بعد کودتای سیسی و سرکوب خونین همان 
انقالب، نظم قدیم و "ثبات بورژوایی" را به 
جامعه باز گرداند. امروز در لبنان و عراق هم ما 
شاهد تالش ارتجاع در همین مسیر هستیم، 

 سناریویی که باید تالش کرد به ثمر نرسد.   

امروز در ایران طبقه کارگر با آلترناتیو 
سوسیالیستی خود پا به صحنه گذاشته است و این 
پیشروی عظیمی است. پیشروی که نباید و 
نمیتواند به همینجا ختم شود. ایستادن در این سنگر 
و دل خوش کردن به این پیشروی چیزی نیست 
جز اعالم مرگ آن. برای پیروزی نهایی این 
اولین سنگر است. همانطور که سنگرهای ما در 

، انقالب مصر، تونس، لبنان و عراق ۷١انقالب 
 کافی نبوده و نیستند.   

طبیعتا هردرجه از سازمان یافتگی طبقه کارگر، 
اقشار محروم و مردم آزادیخواه، در هر شکل و 
ظرفی، به خودی خود مهم است. اما حتی اگر 
طبقه کارگر صاحب دهها شورای انقالبی در 
مراکز تولیدی باشد، اگر شما صدها و صدها 
محفل و شبکه کمونیستی داشته باشید،  در غیاب 
یک حزب کمونیستی قوی که این مبارزات را به 
هم وصل میکند، حزبی که نه فقط نقشه پیروزی 
هر لحظه این جنبش بلکه استراتژی پیروزی 
نهایی را دارد، حزب کمونیستی که قدرت متحد و 
متشکل کردن مبارزات سراسری، قدرت دفاع از 
خود مردم، قدرت سازمان دادن و رهبری انقالب 
را دارد، رادیکالترین جنبشها را میتوان به ناکجا 
آباد برد و آنرا سالخی کرد. قدرت متمرکز و 
سازمان یافته بورژوازی را نمیتوان بدون یک 
قدرت متمرکز و سازمان یافته کارگری، بدون 
یک حزب کمونیستی قوی و اجتماعی، شکست 

 داد.

راست پرو غربی یا مجاهد که اساسا علیه بخشی 
از روبنای سیاسی جامعه و سلب قدرت سیاسی از 
حاکمیت است. سرنگونی طلبانی که بیشتر از 
اینکه ضد جمهوری اسالمی باشند، ضد طبقه 
کارگر و مردم محروم و خیزش و انقالب آنها 
هستند. سرنگونی طلبان ارتجاعی که شامل طیف 
ناسیونالیستهای ایرانی تا انواع احزاب قومی و 
ملی و باندهای مذهبی و حتی باند سیاهی میشود. 
نشانه های این نزدیکی را از مطالبات این بخش 
مانند رفراندم، انتخابات آزاد، ضدیت با والیت 
فقیه میتوان دید. تعجب نکنید با تعمیق هرچه 
بیشتر و رادیکال و چپ شدن هرچه بیشتر این 
جنبش  و هژمونی طبقه کارگر و کمونیستها در 
جنبش سرنگونی، ترکیبی از اپوزیسیون راست و 
"اصالح طلبان" درون و برون حکومتی برای 
مقابله با این جنبش و برای خفه کردن انقالب، 

 "ائتالف بزرگ ملی" را علم کنند.

تا جائیکه به طبقه کارگر، به مردم محروم و 
آزادیخواه بر میگردد این نیروها شانس زیادی 
برای سوار شدن بر موج انقالب و مصادره آنرا 
ندارند. به دالیل متعددی منجمله درجه خودآگاهی 
مردم و در راس آن طبقه کارگر، تشتت درصف 
ارتجاع بین المللی، عدم مقبولیت این اپوزیسیون 
راست در تقابل با این جنبش انقالبی و چپ، 
گوادالوپ دیگری در ایران ممکن نیست. اینها 
بیشتر آرزوها و رویاهای اپوزیسیون راست 
است. غرب مدتها است میان اپوزیسیون 
بورژوایی و حاکمیت بورژوایی دومی را بعنوان 
آلترناتیو مناسب خود برای مقابله با خطر انقالبی 
رادیکال و توده ای انتخاب کرده است. دولت 
امریکا علیرغم تمام کشمکش و جدالش با 
جمهوری اسالمی برای نشان دادن "حسن نیت" 
خود به جمهوری اسالمی رسما و علنا دست رد 
به سینه نیروهای قومی و باند سیاهی که زیر سایه 
این کشمکش امریکا و ایران، زیر سایه سیاستهای 
ارتجاعی امریکا، مانند حمله نظامی، فدرالیسم 
قومی، رژیم چینج و ... "شکوفا" شده و به آن 

 امید بسته بودند، زد. 

روی دیگر این اوضاع درجه باالی خودآگاهی 
سیاسی مردم محروم و بویژه طبقه کارگر به این 
واقعیات که جدال اصلی امروز بدون فیلتر و 
واسطه جدال میان طبقه کارگر و قطب 
آزادیخواهی با حاکمیت است، آگاهی به این امر 
که دخالت نیروهای ارتجاع منطقه ای و بین 
المللی در ضدیت با جنبش، اهداف و آمال و 
آرزوهای آنها است و  دخالت این نیروها انقالب 
آتی شان را به خون خواهد کشید، آگاهی به اینکه 
طبقه کارگر میتواند در راس این جنبش جمهوری 
اسالمی را سرنگون و آینده ای بهتر را ممکن کند 
و باالخره به دلیل وزن اجتماعی و سیاسی طبقه 
کارگر و اتوریته، محبوبیت و قبول کمونیسم و 
کمونیستها بعنوان تنها نیروهای رادیکال، انقالبی، 
کارگری و مردمی، طبقه کارگر در راس این 
جنبش آزادیخواهانه "نه!" خود را به هر نوع 
سرنگونی دیگر، به همه راه حل های ارتجاعی 
مانند رژیم چینج به مدل عراق، لیبی و سوریه، 
انقالب مخملی به مدل چکسلواکی یا قومی و 
مذهبی کردن جامعه به مدل عراق، لبنان، 
افعانستان و .....  اعالم کرده است. از زاویه طبقه 
کارگر و جنبش آزادیخواهانه مردم در ایران 
امروز قدرتهای ارتجاعی منطقه ای و بین المللی 
و متحدین آنها در اپوزیسیون نیروهای ارتجاعی، 
ضد انقالبی اند که رسالت به خون کشیدن جنبش 
و انقالب آتی را دارند. این واقعیتها است که 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی توسط قدرت 
پائینی ها را به عنوان تنها و بهترین راه در مقابل 

 مردم قرار داده است.

 

در مقدمه سند کمیته رهبری بر لزوم  کمونیست:
عروج حزب در بعد اجتماعی و عروج طبقه 
کارگر برای مقابله های آینده تاکید شده. سوال این 
است جایگاه عروج حزب و بعالوه عروج طبقه 
کارگر و رابطه این دو در دل تحوالت امروز و 

 آینده ایران کجای ماجرا است؟

من قبال اشاره کردم که مسئله  :آذر مدرسی
سرنگونی جمهوری اسالمی توسط یک انقالب 
توده ای، وزن طبقه کارگر بعنوان نیروی تعیین 
کننده در این پروسه و آینده ایران، امروز به داده 
همه، از طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در ایران 

 ...تحوالت ایران، طبقه کارگر و 

کمونیست     
247  
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برای پیشروی بکند یا غفففلفت کفنفد و ففرصفت از 
انفتفخفاب “ دست بدهد،  تغیفیفری در واقفعفیفتفی کفه

  نمی دهد. ”صورت گرفته است

امروز در سفیفر سفرنفگفونفی جفمفهفوری اسفالمفی  
 به جمهوری اسالمی ایران، ”نه“ ایران،  این  تنها

جفمفهفوری اسفالمفی نفمفی “ و ”رژیم بفایفد بفرود“
، نیست که خصلت نمفای کفامفل جفنفبفشفی ”خواهیم

است که در میدان است. این خفواسفت اگفر بفیفسفت 
سال پیش، یعنی مقطعی که منصور حکمت بفه آن 
رجوع میکند خصلفت نفمفای کفامفل جفنفبفش بفرای 
سرنگونی جمهوری اسالمی ایران و لوالی اتفحفاد 
محکومین در آن روزها بود، امروز و بخصفو  

 ٨٩٦۹در دیفمفاه  ”خیزش گفرسفنفگفان“ از پس از
قدم به قدم و بسرعت توسط میفلفیفونفهفا نفففر از آن 

  عبور شده و فرسنگها فراتر رفته است.

 ”رژیم برود“ امروز معنی و مضمون و محتوای
به کفل  ”نه“ و ”جمهوری اسالمی نمی خواهیم“ و

رفاه و شادی و “نظام با همه دسته ها و جناح ها،  
آبادی و امنیت و محیط زیست سفالفم و حفرمفت و 
شان انسانی و صلح و مبارزه با فساد و اختالس و 
زن آزاری و کودک آزاری و تبعیض و زنفدان و 

است. ایفن واقفعفیفت را  ..مستندسازی و شکنجه و 
امروز به روشفنفی مفیفتفوان  در هفر دم و بفازدم 

بفه   ”نفه“ مبارزاتی جامعه دید. عبفور جفامفعفه از
نفاتفو و  ”زنفده بفاد“ جمهوری اسالمی،  بفا پفرچفم

 ”رژیم چینج“ ترامپ و تحریم اقتصادی و جنگ و
صورت نفگفرففتفه  ...و  ”رضا شاه روحت شاد“ و

آری بفه مفطفالفبفات روشفن و “ است. بلکه با پرچم
شفاف و توقعات انسان امفروزی از یفک زنفدگفی 
آزاد و مرفه، برابر و امن، صورت گرفته است و 

 در حال گسترش است.  

نیروهای راست، که ورای دستگاه های تفبفلفیفغفاتفی 
شان به خوبی واقف اند که در ایران چه چیزی در 
جریان است،  ریاکارانه و برای گرم نگفاه داشفتفن 
تنور پروپاگاند خود، تبلیغات ترامپ و آقای رضفا 
پهلوی را نشان میدهند،  که گویا مردم ایران  ابتدا 
و انتهای  آرمان آزادیخواهانه شان قطب و کعبه و 
مکه آنها اسفت. ایفن تصفور کفه مفردم در ایفران 
آرزو می کنند که شاه  و ملکه ای باالی سفر شفان 
بود و آنها را چون گله احشفام  بفه مفزارع خفوش 
اب و هوا و میبرد،  یا نگاه شان به دولت آمفریفکفا 
است که با توسل به تحریم اقتصادی و گرو گرفتن 
داروی مردم یا با کودتا و عملیات محیرالفوقفوع و 

از یففکففی از  ”ژنففرال سففیففسففی“ سففاخففتففن یففک
بازماندگان فرماندهان سپاه قدس و پوشاندن لفبفاس 

بر پیکر آن مردم ایران را  ”آرتش آریایی“فرمانده
 آزاد کند، مضحک تر از آن است که ماهر تفریفن

های پنتاگون و ناتو هم بتواننفد آن  ”پروپاگانیست“
را به بازار مغزشویی سفیفاسفی جفهفانفی، عفرضفه 
کنند.  این تصفویفر، نسفبفت بفه  واقفعفیفت جفامفعفه 
ایران، عقب مانده تر از آن است که افراطی تریفن 

مفبفلفغفیفن بفورژوازی غفرب هفم  ”کودن ترین“و  
 بتوانند آن را بر سر دکه سیاسی خودشان بیآویزند.

مردم اعالم کرده اند که جمفهفوری اسفالمفی نفمفی 
چون استثمار و فقر و استبداد و اختناق و  !خواهند

جففنففگ و نففا امففنففی و زن سففتففیففزی و فسففاد و 
 ”نفه“ دروغگویی و ارتجاع، نمی خواهند. امروز

به چفنفیفن آرمفانفهفا،  ”آری“ به جمهوری اسالمی،
خواست ها و توقعاتفی اسفت. ایفن ففاکفتفور کفامفال 

 ”مفعفجفون“ جهانی عرضه شد. مسئله خالصی از
نجات بخش نظام کاپیفتفالفیفسفتفی ایفران از تفعفرض 
طبقه کارگر انقالب کرده ای است، که چفهفل سفال 

ی در دل جفنفگ ”همه با هفم“ پیش در یک انقالب
سرد، قد علم کرد و با یک قیام مسلحانه کالسیفک،  
قدرت حاکم را به زور و قفدرت خفود،  بفه زیفر 

  کشید.

سففرنففوشففت و عففاقففبففت حففاکففمففیففت  / مسففئففلففه پففایففان
و  بنفام  ۷١بورژوایی است که در سرکوب انقالب 

آن انففقففالب بففرای حفففففظ، بففقففا و بففازسففازی نففظففام 
کاپیتالیستی ایران، چهل سال قبل به قدرت رسید و 
 - چففهففل سففال دوام آورد. مففحففصففول بففورژوا

امپریالیستفی سفرکفوب آن انفقفالب عفظفیفم و قفیفام 
مسلحانه توده ای،  نمی توانسفت چفیفز بفهفتفری از 

  ”زخفم خفورده“ هیوالی اسالمی باشد که امفروز
روی دست خود بورژوازی جهانی هم مانده اسفت. 
هیوالیی که هر روز بقا آن، خفطفر عفروج مفجفدد 

ش را بفه  ”پیشینیان“ طبقه کارگر، آن طبقه ای که
زیر کشید را زنده نگاه میدارد، شبفح آن هفمفچفنفان 
باالی سرش در بپرواز می مانفد و آمفاده بفه زیفر 
کشیدن حکومت جانشین سلطنت مفیفشفود. ایفن بفار 
اما، آزموده تر، مجهز تر، آگاه تر، سازمان یفاففتفه 

  !تر و با ذخایر عظیمی از تجربه

مسئلفه روز،  جفنفبفش هفای آلفتفرنفاتفیفو، در سفیفر 
سرنفگفونفی جفمفهفوری اسفالمفی ایفران، شفانفس و 
امکانات هر کدام برای پیشروی است و پفرداخفتفن 
به ایفن مسفئفلفه کفه آیفا مفردم ایفران یفکفی از ایفن 

در حفال انفتفخفاب  !آلترناتیو ها را انتخاب کرده اند
یا هنوز، چون زمفانفی کفه حفکفمفت   !کردن هستند

موضوع را مطرح کرد، این مسئفلفه یفک ففاکفتفور 
  است. ”باز“ نامعلوم و

آیا مردم ایران انتخفاب “ پاسخ به سوال باال و اینکه
، کلید حل معمای بسیفاری از نفاروشفنفی ”کرده اند

ها در سیر سرنگونی جمهوری اسالمی و  فاکتفور 
مهمی است در تشخیفص تفاکفتفیفک هفای مفنفاسفب، 
برای  هر دو جنبش اصلی راست و چپ.  فاکفتفور 
مهمی است در تشخیص اینکه هر یفک از جفنفبفش 
های اصلی در این سیر،  تفا چفه انفدازه شفانفس و 

  امکان ایفای نقش، هدایت و پیروزی دارند.

به اعتقاد من به حکم داده های عینی بفه صفراحفت 
بفه  !صورت گرفته است ”انتخاب“ میتوان گفت که

روشنی میتواند دید که  این انتخاب  یفک انفتفخفاب 
چپ و عدالفتفخفواهفی کفارگفری اسفت. بفه اعفتفبفار  

یکم،  خصلت و ماهیت توقعفات  :فاکتورهایی چون
و انتظارات و شکل اعفتفراضفات مفردم در ابفعفاد 
میلیونی، و دوم،  عاقبت نفقفطفه سفازش هفایفی کفه 

اپوزیسیون “ بورژوازی چه در  حاکمیت و چه در
مفداومفا در مفقفابفل   ”راست پروقدرت های غربی

مردم ایران در تعرض شان به جمهفوری اسفالمفی 
ایران قرار داده است، میتوان انتخاب امروز مفردم 

کفه وهفلفه  ”انفتفخفابفی“ایران را به روشفنفی دیفد.  
نخست  یک انتخاب کامال جنبشی است،  تا حفزبفی 

 و سازمانی.    

اینکه علیه این انتخاب  تحرک ارتجفاعفی سفازمفان 
یابد و ظهور کند، بفحفران و بفحفران هفایفی شفکفل 
بگیرد یا نه،  خود رهفبفری جفنفبفش تفا چفه انفدازه 

 ”آگفاه“ نسبت به موقعیت،  نقفش و جفایفگفاه خفود
باشد یا نباشد و بتواند از آن بفهفتفریفن اسفتفففاده را 

اما مهمتر  و شاید جدید ترین تز حکمت،  تصویفر 
شرایطی است کفه بفتفوان بفه اعفتفبفار آن شفرایفط، 
بطور ابژکتیو ادعا کرد که مردم در ایفران عفالوه 

، ”چه نمی  خفواهفنفد“بر اینکه اعالم کرده اند که  
 و به این اعتفبفار ”چه میخواهند“ نشان داده اند که

شان را کرده اند. او در شفرایفطفی ایفن   ”انتخاب“
را مطرح میکند که جنفبفش بفرای  ”تز“بحث و این

سرنگونی جفمفهفوری اسفالمفی، یفعفنفی نفخفواسفتفن 
جامعه، پس زدن جمهوری اسالمی و مقابله بفا آن 
از تمام درزهفا و شفکفاف هفای زنفدگفی کفاری و 
اجتماعی و سیاسی جامعه به بیفرون ففوران کفرده 
است. جامعه تماما از دوخرداد و حواشی آن عبور 
کرده است و جمهوری اسالمی تمامفا بفدون حفائفل 
در مقابل جنبش برای سفرنفگفونفی ش، در مفقفابفل 
جامعه ای که در همه ابعاد آن را پس میزند، قفرار 

  داشت.

( ، حدود بیسفت ٦١١٨) ٨٩٩١آن مطلب در  سال 
سال پیش نوشته شده است و طبعا فاکتورهای روز 
خود را دربر دارد. به این معنی که شرایفطفی بفود 
که مردم هنوز بشکل امروز در ابفعفاد و کفیفففیفت 

با حفاکفمفیفت  ”رو در رو“ امروز در صحنه جدال
بشکل سفراسفری    ”مرگ و زندگی نظام “ بر سر

و رادیففکففال در صففحففنففه نففبففودنففد. جففنففبففش بففرای 
سرنگونی جمهوری اسالمی ایفران  در مفوقفعفیفت 

 امروز نبود.

در آن بحفث، حفکفمفت از  تفقفابفل راسفت و چفپ 
بعنوان دو جنبش )با تاکید مجدد بر جنبش مقدم بفر 
احزاب( و نیروی هفای اصفلفی در جفنفبفش بفرای 
سفرنفگفونفی جفمفهفوری اسفالمفی ایفران، صفحفبففت 
میکند. دو جنفبفشفی کفه هفریفک مفیفخفواهفد اففق و 
آرمانهای  خود را در هم در سیر سرنگونی و هفم 
پس از آن اعمال کند.  او در دل این تقابل،  شفکفل 

در سیفر سفرنفگفونفی  ”هژمونی جنبشی“گیری یک
مفیفدانفد  ”انتخاب مردم“ جمهوری اسالمی را نشان

و بر شاخص هفایفی بفعفنفوان ففاکفتفورهفای اصفلفی  
 ، تاکید میگذارد.  ”هژمونی جنبشی“ تشخیص

 و ”تففاثففیففرات“ :ایففن شففاخففص هففا عففبففات انففد از
نقطه سازش هایی که راست و ارتجفاع   ”عواقب“

در مففقففابففل جففامففعففه و در مففقففابففل جففنففبففش بففرای 
توقعات و انتظارات جامعه از  !سرنگونی میگذارد

خود، زندگفی و  آیفنفده ای ففارغ از  اسفتفبفداد و 
در حاشیه و به تبع این شاخص  !استثمار و ارتجاع

ها است،  کفه مفنفاسفبفات بفیفن چفپ و راسفت در 
 ..اپوزیسیون، مقابله و یا  همکاری یا ائفتفالف و 

بففیففن جففریففانففات بففورژوایففی و پففرولففتففری در 
  اپوزیسیون، مورد بحث حکمت قرار میگیرد.

خواننده میتواند  نوشته حکمت  را که در انفتفهفا و 
به پیوست این نوشته آمده است، مفطفالفعفه کفنفد. بفا 
عطف توجه به این واقعیت که حزبی کفه حفکفمفت 

حزب کمونفیفسفت " در آن بحث به آن اشاره میکند،
تفحفت  ”رسفمفا“ حزبی نیست که امفروز "کارگری

 این عنوان و به این نام،  فعالیت میکند.

 

  !آیا مردم ایران انتخاب کرده اند

الزم است که مقدمتا بر مفروضفاتفی تفاکفیفد مفجفدد 
گفذاشففت. جففمفهففوری اسففالمفی ایفران، در آسففتفانففه 
فروپاشی، سرنگونی و رفتفن اسفت.  ایفن روزهفا 
تعیین کننده و سفرنفوشفت سفاز اسفت. ایفن روزهفا 
مسئله و سوال اصلی و بفزرگفی کفه بفرففراز سفر 
مردم در ایران در گشت و گذار است و جهانی را 

 ”امفیفد“ و ”هفراس“ ،”چشم براه“ ، ”انتظار“ در
جفنفبفش بفرای “ نگاه داشته است،  نه قبول یا انکار
، نفه مفانفور ”سرنگونی جمهوری اسفالمفی ایفران
اصفالحفات “تحرکات سیاسی در دو قطبی ساختگی

، کفه چفنفد و ”رژیم چینج یا جنگ“ ،”یا براندازی
و دورنمفای چفالفش هفایفی  ”راه“،   ”مسیر“ چون

ست که در سفیفر پفایفان جفمفهفوری اسفالمفی، در 
  !جریان است

سیر پایان جمهوری اسفالمفی، مفدت هفا اسفت کفه 
آغففاز شففده اسففت. سففوال بففر سففر نففحففوه رفففتففن، 
فروپاشی و سرنگونی یا پایان جمهوری اسفالمفی، 

 ”مفعفجفون“ است. سوال نحوه عبفور از یفکفی از
تفففریفففن  ”زشفففت“ تفففریفففن و ”دففففرمفففه“ تفففریفففن و

 - بففورژوا ”وطففنففی“ مففحففصففوالت جففهففانففی و
امپریالیستی است،  که چهل سال قبل بفرای نفجفات 
و حفظ نظام کاپیتالیستی ایران از تعفرض انفقفالبفی 
طبقه کارگر و مردم در ایران، به بفازار سفیفاسفت 

کمونیستها و بیانیه "حقوق جهانشمول انسان" 
بعنوان مبنای قانون اساسی آتی حکومت شوراها 
اشاره میکند. خیلی ها این سیاست را انشقاق در 
جنبش سرنگونی و تضعیف آن میدانند. لطفا هم 
این بحث و هم جایگاه منشور و سند حقوق 

 جهانشمول انسان را توضیح دهید.

فکر میکنم هرچه جامعه قطبی تر آذر مدرسی: 
شده ذهنیت "انقالب همه با هم" حاشیه ای تر شده. 
اینرا در آخرین اعتراضات توده ای )پس از 
سقوط هواپیمای اوکراینی( دیدیم و نیروهای 
سیاسی اپوزیسیون، البته به جز بخشی بسیار 
حاشیه ای و پرت، دیگر از "انقالب همه با هم"، 
ضرورت "حفظ اتحاد جنبش سرنگونی" حرفی 
نمیزنند. "ممانعت از انشقاق در جنبش سرنگونی" 
پرچم نیروهای راست علیه پوالریزه شدن و 
بطور مشخص چپ شدن جنبش سرنگونی و 
جامعه است. این پرچم آشتی طبقاتی است که 
معموال پرچم بورژوازی است. اینها ادعاهایی 

 است که تنها خاصیتشان تعرض به چپ است. 

نیروهای راست یک لحظه از تعرض به چپ و 
کمونیستها، از شانتاژ و پروپاگاندهای کثیف علیه 
کمونیستها کوتاه نمی آیند و نام آنرا دفاع از 
"ایران" و "ایرانیت" می نامند اما زمانیکه مردم 
به سلطنت نه میگویند یاد "اتحاد در جنبش 
سرنگونی" می افتند. باید به این نیروها گفت چرا 
برای حفظ اتحاد جنبش سرنگونی زیر پرچم چپ 

 و کمونیستها متحد نمیشوید؟ 

جنبش سرنگونی جنبشی یکدست با یک هدف و 
تصویر مشترک از سرنگونی، از آینده جامعه، از 
آزادی، رفاه، برابری و ... نیست. تصویر 
نیروهای راست از سرنگونی تحویل گرفتن قدرت 
از ولی فقیه بدون دخالت مردم است. اینکه این 
قدرت تحویل شاه یا رئیس جمهور یا سپهبدی داده 
شود، مسئله ثانوی است مسئله حفظ تمام سیستم 

سیاسی و صرف تغییراتی در روبنای -اقتصادی
سیاسی است. رادیکالترین شان امروز سکوالر 

 شده و خواهان جدایی مذهب از دولت اند. 

در مقابل تصویر و نقشه ما برای سرنگونی، از 
اینکه ابعاد این به زیر کشیدن تا کجا پیش میرود، 
از اینکه دخالت مردم در تعیین آینده جامعه را 
چگونه باید تضمین کرد در منشور سرنگونی 
فرموله شده است. ما قبال در مورد منشور مفصل 
حرف زده و نوشته ایم. منشور به روشنی نه فقط 
در مورد اینکه سرنگونی رژیم یعنی خلع ید از 
همه ارکانهای قدرت از ولی فقیه تا حوضه 
علمیه، از سپاه و ارتش تا وزارت اطالعات و 
زندانها و اوباش بسیجی، از آلترناتیو ما در مقابل 
ارتش حرفه ای، از چگونگی قدرت دفاع مردم از 
خود )میلیس توده ای(، از تضمین آزادیهای بی 
قید و شرط سیاسی برای دادن حق انتخاب و 
تصمیم گیری مردم، از ضرورت لغو کمکهای 
مالی به باندهای مذهبی و قومی، از لغو دیپلماسی 
سری تا تضمین بیمه بیکاری برای اینکه باندهای 
ارتجاعی روی فقر مردم سرمایه گذاری نکنند و 
باالخره تعیین نظام حکومتی آینده ایران و تهیه 
قانون اساسی توسط مجمع نمایندگان مستقیم مردم 

ماه پس از سرنگونی، همه و  ۹حداکثر ظرف 
همه یک سرنگونی انقالبی با اتکا به قدرت مردم، 
سلب قدرت کامل از بورژوازی حاکم و تضمین 
اعمال اراده و حاکمیت مردم را در مقابل 

 آلترناتیوهای بورژوایی قرار میدهد.

بیانیه حقوق جهانشمول قانون اساسی پیشنهادی ما 
به حکومت آتی است. بند بند این بیانیه چگونگی 
ممکن بودن و عملی بودن مطالبات، خواسته های 
انسانی و عدالتخواهانه انسان امروز را نشان 
میدهد. حقوق جهانشمول معنی عملی یک زندگی 
انسانی، مرفه، آزاد و وظیفه و تعهد جامعه به تک 
تک شهروندان آن جامعه در تامین چنین زندگی 

 است. 
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عینی روز،   ”داده های“محتملی است که به حکم  
 شانس و امکان تبدیل شدن به واقعیت را دارند.

 ”آژیتاسیون“صحبت نه بر سر حجم پروپاگاند و  
طرفداران پادشاهی برای بفازگشفت بفه گفذشفتفه و 
 تفففالش بفففرای دادن تصفففویفففری از امفففکفففان

حکومت  سرنگون شده قبلی و میزان فریفاد ”احیا“
و تففعففداد پففرچففم هففای  ”ای ایففران“ سففرودهففای

شیروخورشفیفد دوخفتفه شفده اسفت، و  نفه تفاکفیفد 
مجددی است بر اهمفیفت، اعفتفبفار و مفقفبفولفیفت و 

، عدالتخواهفانفه و ”آرمانهای انقالبی“ موضوعیت
آزادیخواهانه کارگری، چپ و کمونیستی ایران در 

 !گذشته و امروز

صحبفت بفر سفر دیفدن شفانفس هفا، ففرصفت هفا، 
امکانات و ابرازهای پیشروی جنبش هفای اصفلفی 
در صحنه،  برای دخالت در شکل دادن به ففردای 
پس از جمهوری اسالمی ایران است.  و با رجفوع 
به اوضاع جهانی، اوضفاع مفنفطفقفه ای، اوضفاع 
ایران و جنبش های طبقاتی، سیاسفی و اجفتفمفاعفی 
موجود در صحنه، دیدن روشن دورنماهای ممکن 
 در سیر سرنگونی جمهوری اسالمی ایران است.

بفی تففردیفد نففحفوه شفکفل دادن بففه ففردای پفس از 
جمهوری اسالمی ایران،  ریشه در امروز دارد و 

رففتفن، سفرنفگفونفی و  ”نفحفوه“ امر امروز اسفت.
پایان جمهوری اسالمی، قدرت و قدرت هفایفی کفه 
این رفتن را ممکن و بنام خود ثبت کنند، بی تردید 
در شکل و شمایل ایران پسا جفمفهفوری اسفالمفی، 
در صف آرایی نیروها در فردای بعد از جمهوری 

 اسالمی،  تعیین کنننده است.

کسانی که غیراز این میگویند، کسانی که بحث در 
مورد خصوصیات جامعه ای که اکثریت مردم در 
ایفران مفیفخفواهفنفد و تفالش بفرای سفاخفتفن آن از 

و  ”ضففداتففحففاد“ یففا ”زودرس“ امففروز را عففمففلففی
تضیف کننده جنبش بفرای سفرنفگفونفی جفمفهفوری 

،   یفا مفنفففعفت ”چپ“ یا ”راست“ اسالمی میدانند،
دارنفد  یفا  ”پفنفهفان کفاری“ مستقیم در ریاکاری و

 متوهمانه خودفریبی میکنند.

جدال “ ،”جدال قدرت“ و شفاف سازی و  ”بحث“
در جنبش سرنگونفی و در صفف  ”کسب هژمونی

اپوزیسیون جمهوری اسالمی را موکول کردن بفه  
بعد از رفتن جمهوری اسالمی، تفالش نفیفروهفایفی 
است که    اهداف سیاسی، اقتصادی و نفظفامفی و 

اقتصادی که برای فردای پس از  - ساختار سیاسی
جفمفهففوری اسففالمفی ایفران را در نففظفر دارنفد و 
میخواهند، پنهان و از دسفتفرس جفامفعفه و انفظفار 

 عمومی دور میکنند.

مقابله با شفاف سازی و جدال نیروهای دخفیفل در 
سیر سرنگونی جمهوری اسالمی، تفالش کسفان و 
جنبشی است که میخواهند اهداف و آرمانها و نظام 

هفمفه “ اقتصادی شان را، پشت پروپاگاند - سیاسی
و  ”مفرگ شفاه“ دیفروز بفحففث بفعفد از ”بفا هفمففی

امروز بعد از جمهوری اسالمی، پنهان کفنفنفد. بفی 
تردید تالش ما  در این جدل، بیرون کشیدن بفخفش 
هرچه وسیع تر جامعه از تاثفیفرات کفمفپ راسفت، 
چه در اپوزیسیون درون حفکفومفتفی و چفه بفرون 
حکومتی، و جفلفب آنفهفا بفه پفالتفففرم هفای چفپ، 
رادیکال و کارگری است. این امر هرروزه جنبش 

 راست، در راستای منافع خود او هم هست.

نحوه سرنگونی جمهوری اسالمی ایران، تحرکات 
نیروها و قدرت هفا، شفخفصفیفت هفا و جفریفانفات 
سیاسی دخیل در آن، بفی تفردیفد امفر امفروز هفر 
فعال سیاسی، راست یا چپ است و باید هفم بفاشفد.  
در ایران نه یک جنبش برای سفرنفگفونفی، پفایفان، 
فروپاشی  و اتمام جمهوری اسالمی، که دو جنبش 
اصفلفی بفا دو پفاسفخ، دو راه حفل، دو آیفنفده، بفه 

 موازات هم در جریان است.

این عالوه بر جنبه تئوریکی، نظری، و اصفولفی، 
امروز امری پراتیکی است،  که در عمل روزمره 
مبارزاتی در ایران در جریان است. انکار آن، کفم 

یفا نفاشفی از  ..لطفی به آن، کاهش اهمیت آن، و 
منافع مستقیم کسانی است که منفعتی در انفکفار آن 
دارند یا ناشی از خفام انفدیشفی سفیفاسفی اسفت کفه 
سرزیربرف کردن تنها راه ففرارش از مفقفابفلفه بفا 
واقعیت هایی است که او ناتوان از پاسخگفویفی بفه 
آن اسففت.  دوصففف، دو آلففتففرنففاتففیففو، دو نففیففروی 

دم و بازدم مبارزاتی، سیاسی و طبقاتی در جامفعفه 
 ایران شاهد آن هستیم. 

که  چهل سال قبفل تفوسفط بفورژوازی  ”معجونی“
غرب به رهبری آمریکا،  در شرایط جنگ سرد و 

 ”شوروی“ در رقابت و برای مقابله با قطب رقیب
 - ضفدکفمفونفیفسفتفی ”کفمفربفنفد سفبفز“ و بر مفحفور

اسالمی بعنوان مفحفصفول مسفتفقفیفم خفراطفی شفده 
پنتاگون، عفکفس رهفبفرش در مفاه گفذاشفتفه و بفه 
سکوی قفدرت پفرتفاب شفد، امفروز بفه آخفر خفط 
 رسففیففده اسففت. ایففن مففعففجففون، امففروز در حففال

 ”مردن“ و ”پایان یافتن“ ،”ذوب شدن“ ،”تبخیر“
است. این بستری که سفیفر  ”به زیر کشیده شدن“ و

سرنگونی جمهوری اسالمفی ایفران بفر آن جفاری 
  است.

بستری که برای پاسخ به هفمفان مفعفضفالت چفهفل 
سال قبل نظام کاپیتالیستی ایران، با شفرکفت هفمفان 
جففنففبففش هففای طففبففقففاتففی و نففیففروهففای سففیففاسففی و 
اجتماعی، اما در قفامفت و مفوقفعفیفت هفای کفامفال 

 ”خفانفمفان بفرانفدازی“ متفاوتی، امروز به سیفالب
برای نظام تبدیل شده اسفت. سفیفالبفی کفه بفه یفک 
بحران انقالبی در ایران شکل داده اسفت. بفحفرانفی 

عظفیفم جفامفعفه،   ”دپرسیون“ که پشت هر لحظه از
پشت هر قطره اشکی که جفامفعفه بفه خفاطفر زخفم 
های عمیق و پی در پی که بر پیکرش خورد اسفت 
میریزد، میتوان گوشه هایفی از آن را دیفد. فشفار 
فقرمطلق و کشتارهای پی در پی در دیماه و آبانماه 
و مففرگ کففودکففان کففار در سففرمففای کففوه هففای 
کردستان و سیل و زلزله و حمله موشک های سپاه 

نشفانفی از  ...و   ”خودی“ به هواپیمای مسافربری
  به سازش کشانده شدن محکومین بدست نمی دهد.

فوران خشم میلیفونفی، آرامفش لفحفظفه ای  ”خطر“
قدرت حاکم را تماما سلب کرده است.  امفکفان آن 
را میتوان از شکاف و  درزهای کفه هفر روز از 
جایی سرباز میفکفنفد، بفه روشفنفی دیفد. خفواه ایفن 
شکاف و درز محصول  اختالفات و رقفابفت هفای 

 و ”انفتفخفابفات“ داخلی خودشفان در بفاال بفاشفد و
های درون نفظفامفی، خفواه نفاشفی از  ”انتصابات“

پس و پیش شفدن هفای دیفپفلفمفاسفی بفا دولفت هفای 
غربی و تحرکات در عراق. خواه  شکفاف و درز 
محصول ریزش های پی پر پی در بدنه نظام باشفد 

ها و مسابقات جفهفانفی و  ”جشنواره“ چون ریزش
 انتخابات و یا پیشروی مردم در زدن  مهر  پلیسی

امنیتی بر سر در صدا و سیما و خبفرنفگفاران آن  -
بعنوان نهفادی بفه مفوازات  وزارت اطفالعفات و 

  ...زندان ها و 

به حکم اینکه حکومت،  نفه بفه خفاطفر تفحفریفم و 
شکاف با آمریکا و اسرائفیفل و عفربسفتفان، نفه بفه  

و جدال داخلی بین دسفتفجفات خفود  ”کودتا“ خاطر
 در حاکمیت،  که اساسا بفه خفاطفر زور و فشفار

قادر به حکومت نیست، و به این دلیفل کفه  ”پایین“
استفاده از ابزارهای سنتی اعمال حاکفیفمفت، چفون 

 و ”دشمفن خفارجفی“ سرکوب و زندان و جنگ با
و اسفتفففاده از  ”دشفمفن اسفالم“ یفا ”دشمن میفهفن“

شکاف های بین المفلفلفی، ففردای حفاکفمفیفت ش را 
تضمین نمی کند و هفر لفحفظفه از حفاکفمفیفت ش، 

بفحفران “ بحران زا است، این بحران بی تردید یک
است، جدا از اینکه آینده آن به کجا کشیفده  ”انقالبی

شود.  بحران انقالبی که،  ایفن روزهفا عفالوه بفر 
ایران،  در عراق و لبنفان هفم در  جفریفان اسفت. 
بحران انقالبی که اسالم سیاسی، جفامفعفه قفومفی و 
مذهبی، فقر و تبفعفیفض و اسفتفثفمفار و اسفتفبفداد و 
ارتجاع و قدرت های حافظ آن، از همه نوع آن را 
قویا پس میزند و هفر روز در ابفعفاد مفیفلفیفونفی و 
رادیکال، با اعتفراضفات خفود خفواسفت جفوامفعفی 
سکوالر، فارغ از فقر و نابرابفری و تفبفعفیفض را 

  بیان میکند.

 

 سیر سرنگونی رژیم

 شانس جنبش های مختلف

امروز سوال و مسئله مهم و تعفیفیفن کفنفنفده داشفتفن 
تصویر روشنی از سناریوهای است که چفگفونفگفی 
پایان جمهوری اسالمی ایران را میتواند بسرانفجفام 
برساند. شفنفاخفت نفیفروهفای دخفیفل در آن، دیفدن 
قدرت های تعییفن کفنفنفده و رونفد   سفنفاریفوهفای 

 تان بیفتد.

توقعات جنبش برای سرنگونی جمهفوری اسفالمفی 
بسیار باال تر از ایفن هفا اسفت کفه ایفن نسفخفه هفا 
جایی برای ابراز وجود پیدا کنند.  حتی اگر ژنرال 
سیسی از دل سپاه قدس یا دسفتفجفات دیفگفر مسفلفح 
نففظففام، کففه بففرچسففب و  اتففیففکففت اسففالمففی آن بففا 
شیروخورشید عفوض شفده اسفت، ظفهفور کفنفد و 
سرکوب کند و خون بپاشد، تازه اغفاز کفار اسفت. 
قادر به خاموش کردن آتشی که شعله کشیفده اسفت 
نیست. چرا که اوال راه حل اقتصادی بفرای بفرون 
رفت از بن بست و بحران موجود نفدارنفد و ثفانفیفا 
امکان به سازش کشاندن جنفبفش عفظفیفمفی کفه در 
جریان است را هم ندارند. ممکن است در شفرایفط 
دیگر و در جغرافیای دیگری بفتفوانفنفد بفه سفازش 

مثال بر سرحق زبان مادری و خاک اقوم  !بکشانند
پدری، تحرکی را بتوانفنفد بفبفرنفد پشفت ایفن و آن 
نماینده خودگماره قومی و مذهبی، بلوچ و سنتی و 

 در ایران به سادگی نمی توانند. .کرد و ترک 

در ایران امروز،  هر عقب نشینی تفاکفتفیفکفی، کفه 
دیروز میتوانست کم ضرر باشد و ممکفن، دیفروز 
میتوانست نگاه جامعه را برای مدتی به بفاال یفا بفه 
این و آن شکاف بین المللی، منطفقفه ای، قفومفی و 
 مذهبی معطوف کفنفد، بفخفشفی از جفامفعفه را بفه

بکشاند و برای قدرت حاکم وقتی بخرد،  ”سازش“
امروز مسفیفلفه بفعفکفس اسفت. هفر عفقفب نشفیفنفی 
تاکتیکی کوچک، میتواند روزنه ففوران آتشفففشفان 
اعفتفراضفی جففامفعفه بففاشفد و شففکفاف و درزهففای 
کوچک را به سیالب های خانمان برانداز برایشان 

  تبدیل کند.

امروز نبض کردستان ایران، تنها با تاریخ خفودش 
بفعفالوه بفا تفهفران و اهفواز و جفنفبفش  !نمی زنفد

سراسری علیه فقر و فالکت و فساد و بی حفقفوقفی 
همه شهروندان، بفیفش از هفر زمفان دیفگفری هفم 
میزند. این عبور از نقطه سفازش هفایفی اسفت کفه 
احزاب ناسیونالیست کرد خیال داشتند و دارنفد کفه 
بسازند و در گذشته  در جغرافیاهای دیفگفر، چفون 
در ترکیه و عراق ساخته اند. نمی تفوان مفردم در 
ایران را به سازش به حاکمفیفت تفکفنفوکفرات هفای 
فرشگردی یا نماینده خودگماره قومی بفلفوچ چفون 

شفورای  ”شفتفرگفاوپفلفنفگ“ آقای دوشوکفی و نفهفاد
مدیریت دوران گذار و  انواع دولت های در سفایفه 
در خارج کشور با مرتبطین شان در شاخه داخفل، 
کشاند. توازن قوار، برتری و هژمونی جنبفش مفا، 
چنین امکانفی را امفروز در اخفتفیفار اپفوزیسفیفون 

  راست  قرار نمی دهد.

توقعات میلیونی و عبور پی در پی از نقطه سازش 
هففای مففخففتففلففف ارتففجففاع در حففاکففمففیففت و در 

رژیم “ اپوزیسیون، از دوخرداد و خاتمی تا سبز و
و جنگ و تحریم و تحرکات در مفنفطفقفه و  ”چینج

.، و بففخففصففو  ..  ..  ”کففورد“ بفازی بففا کففارت
امروز عبور جامعه از خط قفرمفز هفای سفنفتفی و 
ارکان مهم حاکمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 

مفقفام مفعفظفم “ و ”سفپفاه“ نظفام،  یفعفنفی دو رکفن
، خصلت دیگری است. خصفلفت دیفگفری ”رهبری

که به حکم همه این ها،  میتوان انتخاب جامعفه را 
که رفتن تمام و کامل نظام، با استثمار و تبعیض و 
ارتجاع و دستگاه مذهب  و سپاه و مجلس و زندان 
و وزارت اطالعات است، را به روشنی دید.  اففق 
را،  جامعه معلوم کرده است. هژمونی جنبفش را، 
نه رسانه های پشفت بفه قفدرت هفای حفاکفم،  کفه 
اعتراضات هرروزه معلوم کرده و مهر آن را بفر 
رویدادها کوبیده است.  توقعات جامعه، افق چفپ، 
رادیکال و کفارگفری دسفت بفاال دارد و هفژمفون 
است. این هژمونی را پیشروی جنفبفش ش بفوجفود 
آورده است و نه هیچ قدرت دیگری، چه داخفلفی و 
چه خارجی و چه منطقه ای. هرچند که این برتری 

 باشد.    ”قابل برگشت“ شده نباشد و ”تثبیت“ هنوز

 

 سرنگونی جمهوری اسالمی ایران و جنبش های 

در سفیفر سفرنفگفونفی جفمفهفوری اسفالمفی ایفران، 
همانطور که بارها و بارها منصور حکمت در آن 
مورد به روشنی صحبت کفرده اسفت، دو نفیفروی 
اصلی، دو بازیگر اصفلفی وجفود دارد. راسفت و 

بورژوایی و پرولتری. این عفالوه بفر  بفعفد  !چپ
نظریه و تئوری، واقعیتی است که امفروز در هفر 

جدیدی در سیر سرنگونی جمهوری اسالمی است. 
این فاکتور امروز نشان روشفن پفیفشفروی جفنفبفش 
ما، جنبفش مفحفرومفیفن و جفنفبفش بفرای آزادی و 
برابری و عدالت اجتماعی، جنبش کارگری، چفپ 
و سوسیالیستی است. تفنفهفا عفکفسفی از تفحفرکفات 
اعفتففراضففی در  تففهففران و سففنففنففنففدج و اهففواز و 
اصفهان و مشهد و شیراز  و دور اففتفاده تفریفن و 
محروم ترین مناطق ایران، خود گفویفای واقفعفیفت 
است. اگر بیست  سال پیش صحبت از این بود کفه 
سیر امفروز آغفاز خفواهفد شفد و مفردم انفتفخفاب 
خواهند کرد و این انتفخفاب در مفقفابفل راسفت در 
اپوزیسیون،  چپ، آنتی کاپیتالیسفتفی، کفارگفری و 
رادیکال خواهد بود، اکنون بیش از سه سال اسفت 
که آغاز شده است و مردم انتخفاب خفود را کفرده 

 اند.  

بعالوه بخش آگفاه تفر، ففرمفولفه تفر و پفیفشفروتفر 
جنبشی که در صحنفه اسفت، بفارهفا و بفارهفا در 
دانشگاهها و مبارزات کفارگفری ففاصفلفه خفود از 
راست، قوم پرستی و پرژه هفای سفنفاریفو سفازی 
بففرای دسففت بففدسففت شففدن قففدرت از بففاالی سففر 
جنبشی که در صحنه است، را به انحا مفخفتفلفف و 
به زبان های مختلف در شعار هفا و مفطفالفبفات و 
سبک و سیاق مبارزه، به روشنی بیان کرده است. 
ففاصفلففه هففا را، گفاه و بفیففگفاه بفه فففراخفور نفیففاز 
پیشروی، با راست و طرفدارانش در حاشیه چفپ، 
معلوم کرده است. این هم فاکتور جدید و امفروزی 
است که حکفمفت در بفحفث بفیفسفت سفال قفبفل بفر 

 ضرورت شکل گیری آن،  تاکید دارد. 

فراتر از هر تٓئوری و تفسیری، بر تن جفامفعفه ای 
که در عمق فقر افسار گسیفخفتفه و مفحفرومفیفت و 
گرسنگی و بی حقوقی مطلق، گرفتار در گره گفاه 
جدال جنایتکار ترین قفدرت هفای جفهفانفی، مفاشفه 
بدست و بمب ساز و بمب انداز، و در دل تراژدی 
های پی در پی سیل و زلزله و کشتفار و جفنفایفات 
تعمیم یافته ای که  به زندگی ش تحمیل شفده اسفت 
اما تسلیم نشده است، از توقعات باالی انسفانفی ش 
عقب ننفشفسفتفه اسفت، بفه تفغفیفیفر بفه قفدرت خفود 

 !امیدوار است، نمی توان هر جامه ای  پوشاند

از جامعه ای که در آن از جمله کودکان معلول آن 
حقوق انسفانفی خفود را مفی شفنفاسفنفد و مفطفالفبفه 

جامعه ای کفه از مفرگ کفودکفان کفار و  !میکنند
در  !کولبر در کردستان تکان های شدید مفیفخفورد

جامعه ای که بخش مهمی از کارگران آن تحصیفل 
کرده و  اداره شورایفی خفواسفتفه اسفت و از قفوه 
قضایئه تا مجلس و دولت و شهردار و استاندار را 

عفلفیفه   !به حسابرسی کشانده است و  مفی کشفانفد
سرمایه و سرمایه دار و مدافعفیفن و حفاففظفیفن آن  

زن ستفیفزی و آپفارتفایفد جفنفسفی را   !فریاد میزند
جفامفعفه ای کفه بفه مفحفض  !محکم عفقفب مفیفزنفد

سفرازیففر شفدن سففیفل، تففمفایففل و مففوج انسفانففی و 
همبستگی و  کمک رسانی مردمفی در آن جفاری 

جامعفه  !میشود و  مستقل از حکومت به راه میافتد
ای که در آن شهروندان میلیونی آن،  درد جفامفعفه 
را درد خود میدانند و هفمفبفسفتفگفی سفراسفری ش 

جفامفعفه ای کفه   !خواب همه دشمنان ربوده اسفت
علیرغم تباهی و سیاهی که بر سفرش ریفخفتفه انفد 
نسبت به  تعرض به حق حیوانات و  حفمفایفت از 
سالمت طبیعت تا بخش های ضعفیفف تفر جفامفعفه 
حسففاس اسففت، عففدالففت اجففتففمففاعففی و بففرابففری و 
انسانیت و حرمت انسانی،  همه را مفیفخفواهفد، از 
اعدام و شکنجه و زنفدان و ففقفر و اعفتفیفاد و تفن 

از   !فروشی و کلیه و قرنیه ففروشفی نفففرت دارد
چنین جامعه ای نمی توان کویر و  دشت بفرهفوت 
ی ساخت که در آن آقایانی که پول و اسلحه دارنفد 

رعیت ایفن و   !هرآنچه که خواستند در آن بسازند
آن شوند، به سادگی به خفانفه بفازگفردنفد و اجفازه 

مفثفال  ”نفخفبفگفان“ و ”تحصفل کفردگفان“دهند که  
ففردا بفا مفارک جفدیفد،  بفه  ”فرشگردی“ امروز

مشفکففالت شففان را حففل “ کفمففک بففانفک جفهففانفی،
  ”پفیفروزی“ ساکت شان کنند که حال کفه  !”کنند

حاصل و جمهوری اسالمی در شکفل قفبفلفی رففتفه 
سه دهفه ریفاضفت اقفتفصفادی -است،  شما لطفا دو

و   ”انشفاه“ بکشید تا اقتصاد بازار ازاد در غرب،
بلکه خودش سرحال بیاید و شما هم نانی به سفففره 

 کارگران جهان متحد شوید
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میان این طیف نفیفروهفاى سفیفاسف   "کار مشترک"
 واقعبینانه نیست.

در میان جریانات سفرنفگفونف  طفلفب نفیفز  :هفتگ 
رضا پهلوى پرچم اتحاد را بلنفد کفرده و سفازمفان 
مجاهدین خلق اتحاد در چهفارچفوب شفوراى مفلف  
مقاومت را مطرح میکند و اکثر سازمانفهفاى چفپ 
نیز صحبت از ائتالف و اتحاد دارند. در این مفیفان 
فقط حزب کمونیست کارگرى است که تاکفیفد دارد 
اتحاد عمل  نیست و روى تمایزات خود و توضیفح 
اثبات  نظرات و اهداف و مطالباتش تاکید مفیفکفنفد. 

 لطفا در این مورد توضیح دهید.

هفیفچفکفدام ایفنفهفا از اتفحفاد بفا  :منفصفور حفکفمفت
سازمانهاى بیرون طیف خودشان صحبت نمیکنند. 
شاه و رئفیفس جفمفهفور خفودشفان را هفم از قفبفل 
تعریف کرده اند و بقیه را به امضاء گذاشفتفن زیفر 
طفرح خففود دعففوت مفیففکفنففنفد. حفزب کففمفونففیفسففت 
کارگرى یک اصل اساس  دارد و آن بیان حقفیفقفت 
به مردم است. مفا نفمفیفخفواهفیفم از وحفدت طفلفبف  
خودانگیخته مردم سوء استفاده تبلیغاتف  کفنفیفم. مفا 
براى ساختن یک جمهورى سفوسفیفالفیفسفتف  تفالش 
میکنیم و این کار از طریق وحفدت بفا طفرففداران 
بازار آزاد و آمریکا و سلطنت و اسالم پاستفوریفزه 
بدست نمیاید. در نفتفیفجفه مفا مفردم را بفه اردوى 
سففیففاسفف  خففودمففان دعففوت مففیففکففنففیففم. بففه اردوى 
کارگران، اردوى کمونیسم، اردوى آزادى کامل و 
همه جانبه فرد و جامعه. این به معن  انفزواطفلفبف  
سیاس  و بدعنق  با سایر جنبشهاى سیاس  نیفسفت. 
برعکس هفرقفدر مفا حفرف مسفتفقفل خفودمفان را 
روشففن تففر بففیففان کففنففیففم و آرمففانففهففاى سففیففاسفف  و 
اجتماع  خود را بدون شبهه تر تبلیغ کنیم، امفکفان 
پیدا میکنیم بدون دامن زدن به توهمات سیاس  در 
میان مردم، با هرکس تا هرجا همراه مفیفشفود راه 
بیائیم. ما طرفدار رشد فرهنگ سیاس  و ففرهفنفگ 
تحزب در ایرانیم. ائتالف، سازش، جبهفه، وحفدت 
عمل و غیره وقت  جاى خود را در سیاست ایفران 
پیدا میکند که تعین حزب  و جنبش  در جفامفعفه و 
بویژه تقکیفک آرمفانف  و بفرنفامفه اى احفزاب در 
سطح پیشرفتفه اى قفرار گفرففتفه بفاشفد. اول بفایفد 
اردوهاى سیاس  ایران معاصر بفدرسفتف  تفعفریفف 
شود تا بعد بشود از جبهه بندى هاى تاکتیک  میفان 

 آنها صحبت کرد.

مففمففکففن اسففت در جففریففان سففرنففگففونفف   :هفففففتففگفف 
جمهورى اسالم  وضعیت  پفیفش آیفد کفه احفزاب 
اصل  اپوزیسیون با نیروى اجتماع  اى که جفذب 
کرده اند هر کدام یک وزنه غفیفر قفابفل حفذف در 
تحوالت جامعه و ایجاد حکومت جدیفد بفاشفنفد. در 
چنین شرایط  آیا یفک نفوع اتفحفاد اجفبفارى پفیفش 
خواهد آمد، از حاال نباید براى چنین حفالفتف  ففکفر 

 کرد و از این زاویه به مساله اتحاد پرداخت؟

هروقت پیش آمد ما هم به نیاز آن  :منصور حکمت
روز از یک موضع مسئول جواب میدهیم. عفکفس 
این حالت هم میتواند پیش بیاید و براى آن هم بفایفد 
 آماده بود. فعال موضع ما مطلوبیت دیالوگ است.

سوال میشود که مبارزه در سطح جفامفعفه  :هفتگ 
دارد گسترش پفیفدا مفیفکفنفد و جفنفبفش سفرنفگفونف  
احففتففیففاج بففه رهففبففرى دارد. در غففیففاب اتففحففاد 
اپوزیسیون، رهبرى جفنفبفش چفگفونفه بفایفد تفامفیفن 

 شود؟

رهفبفرى مفحفصفول هفژمفونف   :مفنفصفور حفکفمفت
سیاس  است و نه معدل گیرى میان جنفبفشفهفا و یفا 
قرار و مدار سیاستمداران. پیدایش یک رهبرى در 
جنبش عموم  براى سرنگون  تابع  از دست بفاال 
پیدا کردن یک افق است. وجود یک رهبرى واحفد 
گواه این است که توده وسیع مردم انتخاب سیفاسف  
خود را کرده اند. این انفتفخفاب بفدوا یفک انفتفخفاب 
حزب  نیست. مردم در خطوط کل  میان راسفت و 
چپ انتخاب میکنند. آیا اففق آلفتفرنفاتفیفو در بفرابفر 
رژیم اسالم  در خطوط کل  از نفظفر مفردم یفک 
افق و راه حل چفپ اسفت یفا راسفت؟ ایفن سفوالف  
است که قبل از بقیه پاسخ مفیفگفیفرد. آیفا مفردم در 
انداختن جمهورى اسالم ، بفه بفاال، بفه قفدرتفهفاى 
غرب  و به اقتصاد بازار امید میبندند یا به نفیفروى 
خود، به چپ جامعه و بفه یفک راه حفل رادیفکفال 
چشم میدوزند. مردم چپ را میخفواهفنفد یفا راسفت 
را؟ این سوال هنوز در ایفران امفروز بفاز اسفت. 
این انتخاب هنوز صورت نگرففتفه اسفت. اگفر مفا 
بتوانیم افق چپ و انقالب  را به افق هژمونیک در 
روند سرنگون  رژیم اسالم  تبدیل کفنفیفم، آنفوقفت 
شخصیتها و احفزاب عفمفده ایفن اردوى چفپ در 
موقعیت رهبرى قرار میگیرند. مردم در هر دوره 
چپ جامعه را با جریانات معین  تداع  میکنفنفد و 
آنها را پرچم و ظرف چپگرای  خود قرار میدهنفد. 

 ٦١٦١ژانویه  ٦۹

 ٨٩٦٩بهمن  ۹

------ 
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 مردم باید انتخاب کنند

گفتگو منصور حکمت با انتررنراسریرونراگ هرفرترگر  
 درباره وحدت اپوزیسیون

بفیفزارى مفردم از جفمفهفورى اسفالمف  و  :هفتگ 
خواست عفاجفل مفردم بفراى سفرنفگفونف  آن، ایفن 
سوال اساس  را برجسته کرده است که ایفن رژیفم 
را چگونه باید انداخت. در ایفن رابفطفه خفیفلف  از 
مردم مساله وحدت احزاب اپوزیسیون سفرنفگفونف  
طلب را مطرح میکنند و این سوال را جلوى حزب 
کمونیست کارگرى هفم قفرار مفیفدهفنفد. مفیفگفویفنفد 
ضعف اپوزیسیون در مقابل رژیم اسالم  از عفدم 

 اتحاد آنهاست و میپرسند چرا اتحاد نمیکنند؟

برخالف طیف مل  اسفالمف ، کفه  :منصور حکمت
از خاتم  و حجاریان و منتظرى تا نهضفت آزادى 
و اکثریت و راه کارگر، یک خاندان سیاس  و یک 
جنبش اجتماع  واحد را نمایندگ  میکننفد، احفزاب 
سرنگون  طلب در اپفوزیسفیفون ایفران در قفطفب 
هاى کامال متفاوت و حت  متفقفابفل یفکفدیفگفر قفرار 
گففرفففتففه انففد. دو جففریففان اصففلفف  در اپففوزیسففیففون 
سرنگون  طلب هسفت، کفمفونفیفسفم رادیفکفال، کفه 
سازمان اصل  و شفاخفص آن حفزب کفمفونفیفسفت 
کارگرى است، و طیف ناسیونالفیفسفتفهفاى طفرففدار 
غرب که عمدتا حول رضا پهلفوى گفرد آمفده انفد. 
مجاهدین خلق را هم بعنوان یک سازمفان سفیفاسف  
بزرگ و فعفال مفیفشفود بفه ایفن دو اضفاففه کفرد، 
هرچند این سازمفان، بفرخفالف دو جفریفان دیفگفر 
نوک یک جنبش اجتماع  وسیع تر و فرا سازمان  
نیست و اساسا یک موجفودیفت سفازمفانف  قفائفم بفه 
ذات است. فکر نمیکنم کس  با انفدک شفنفاخفتف  از 
سیاست در ایران و جایگاه اجتماع  و مواضع این 
سه جریان بتواند از اتحاد اینفهفا بفعفنفوان یفک امفر 
واقع  قابل حصول و یا مطلوب حرف بفزنفد. مفن 
این را درک میکنم که جان مردم به لبشفان رسفیفده 

 "دست به دست هم بدهنفد" و فکر میکنند همه باید
تا رژیم اسالم  را سرنگون کنند. اما میفان تفبفیفیفن 
احساس  و محاسبات سفرانفگفشفتف  مفردم بفا درک 
دینامیسم هاى تحول سیاس  در جامعه فرق هسفت. 

اسالم  حول مناجات و دعفا - در درون طیف مل 
براى سالمت  مزاج آقاى منتفظفرى مفیفشفود مفتفحفد 
شد، در طیف سرنگون  طلبان، اما، تفاوتها عمفیفق 

 است.

روشن است که احفزاب سفیفاسف  مفخفالفف  :هفتگ 
جمهورى اسالم  از جهات  با هم اخفتفالف دارنفد، 
اما گفته میشود که حداقل از این جنفبفه کفه هفمفگف  
روى سرنگون  جمهورى اسفالمف  تفواففق دارنفد، 
میشود روى این جنبه تواففق کفار مشفتفرک انفجفام 

 داد. در این باره نظرتان چیست؟

، "کفار مشفتفرک" بنظر من بجاى :منصور حکمت
که با توجه به جدای  اجتماع  جدى این جفریفانفات 
هیفچفیفک بفه آن تفن نفخفواهفد داد، اگفر بفخفواهفیفم 
خوشبین باشیم، شاید باید از تفعفریفف یفک سفلفسفلفه 
اصول پایه اى و پایبندى هریک از این نیروهفا بفه 
آن صحبت کرد. اصول  مفانفنفد پفایفبفنفدى بفه اراده 
آزاد مردم، اصل آزادى ب  قید و شفرط سفیفاسف ، 
جامعه سکوالر، رفع تبعیض و غیره. ایفن اصفول 
حداقل را حت  میشود بعنوان یفک مفنفشفور حفقفوق 
پایه اى مردم تعریف کرد. اما ایفن اصفول مفبفنفاى 
وحدت این نیروها نمیتواند بفاشفد، بفلفکفه مفقفررات 
بازى را تعریف میکند. زمین  را ترسیم میکند کفه 
هریک از این جریانات در آن براى پفیفروزى خفط 
مش  و جنبش خویش تالش میکند. این جنبشها قبفل 
از جمهورى اسالم  بوده اند و بعد از آنهم خواهند 
بود. هریک براى برقرارى نظام و جامعه مطلوب 
خففود تففالش مففیففکففنففد. مففبففارزه بففراى سففرنففگففونفف  
حکومت، بخش  از یک جدال وسیع تر بر سر ایفن 
آلترناتیو هاست. کارى که میشود کفرد ایفجفاد یفک 
دیالوگ رسفمف  در مفیفان جفریفانفات اپفوزیسفیفون 
سرنگون  طلب رژیم اسالم  است. ما مشکفلف  بفا 
چنین چیزى نداریم. ما همه شاخه هاى اپوزیسفیفون 
را از چپ تا راست به کنگره سفوم حفزب دعفوت 
کردیم. نه ففقفط هفیفچ مشفکفلف  نفداریفم کفه بفا هفر 
سازمان مخالف رژیم اسالم  یک رابفطفه رسفمف  
براى تبادل نظر تعریفف کفنفیفم بفلفکفه از ایفن امفر 

 و "اتحاد" استقبال میکنیم و آن را الزم میدانیم. اما

یا بیرون از نظام و در کفریفدورهفای البفی هفیفیفت 
حاکمه آمریکا، برای قطع این پروسه، قیچی کردن 
سیر پیشروی جنبش ما و تالش آنفهفا بفرای ایفجفاد 

که بتوانند بفا آمفادگفی نفظفامفی،  ”خال قدرت“ یک
پول و پشت به قدرت های مخرب جهانی، از بفاال 
تالش کنند که  قدرت را دست بفدسفت کفنفنفد، امفر 

 جنبش ما است.

شرایط مطلوب، ممکن و ضروری کفمفپ راسفت، 
از زاویه منافع خودش کدام اسفت. بفه اعفتفقفاد مفن 

در خفال حضفور  ”خال قفدرت“تالش برای ایجاد  
خففال “ !جففنففبففش اعففتففراضففی کففه در مففیففدان اسففت

ی که بهردلیفل و بفه شفکفلفی یفا  بفا خفون ”قدرت
پاشاندن داخلی در صفف حفاکفمفیفت، یفا خفارج از 
حاکمیت،  بفوجفود ایفد. خفال قفدرتفی کفه ففرصفت 
اعمال اراده مستقیم و متشکل از پایین را سلب کنفد 

قفدرت “ و پیش از بوجود آمدن نوعی و سطحی از
، بتواند اعالم کند که جفمفهفوری اسفالمفی  ”دوگانه
یافته اسفت. یفعفنفی تفا حفد مفمفکفن   ”پایان“ ایران،

نهادهای اقتصادی و سیاسی و نظامی آن،  زنفدان 
ها و وزارت اطالعات و وزات خانه های دیگر و 
نهادهای حفکفومفتفی بفا کفنفار گفذاشفتفن بفخفشفی از 
 اسالمیت آن، حفظ شفده اسفت و مفثفال بفر آن نفام

گذاشته شده است. تا در چنیفن   ”جمهوری ایرانی“
سناریو فرضی، امروز غیرمحتمل، بالففاصفلفه بفه 
 کمفک سفازمفان مفلفل و نفهفادهفای بفیفن الفمفلفلفی،

دیفگفری  ”رفرانفدم“ برپا کنند و با ”صندوق رای“
به دولت های در سایه شان کفه  ”اتتخابات آزاد“ و

 ”انتخابات“ در یک ”فانونا“ فی الحال موجود اند،
سریع و در پروسه کوتاهی مشروعیت و مقبولفیفت 

 دهند.

نام رمز تالش راست برای ایجاد این سناریو، ایفن 
است که خطر اغتشاش و آنارشی و بفهفم خفوردن 

 و  بفه خفطفر اففتفادن ”هرکی به هرکفی“ نظم و،
وجود دارد و باید بسرعفت کفار  ”تمامیت ارضی“

حاکمیت را  با حفظ بخش هرچه وسیع تر و عظیفم 
تر دستگاه حاکمیت، زندان ها و وزارت اطالعات 

سپاه و  ”کمتر منفور“ و حفظ ارتش و بدنه و بخش
 و ”رففرانفدم“ و ”انتخابات آزاد“یکسره کرد.   ..
،  پرچم این نسخه هفا اسفت کفه ”مجلس موسسان“

متحدین خود را در طیف قدرت های جهانی دارد. 
این پالتفرم امروز در حال تبلیغ اسفت و بفه امفیفد 
اجرا در اطاق های فکفری شفان در مفورد آن بفه 
صراحت صحبفت مفیفشفود. ففراخفوان شفان بفرای 
وحدت، فراخوان به سازش کشاندن جامعه،  حفول 
این پالتفرم و این سناریو اسفت. کفه اگفر در حفال 
حاضر برای اجرای آن اقدام عفاجفلفی انفجفام نفمفی 
دهند، به خاطر هژمونی جنبش ما، جنفبفش چفپ و 
رادیکالی است که در میدان است و هفر تفاکفتفیفک 
اشتباه و زودرس شان میفتفوانفد بسفرعفت ورق را 
علیه شان برگرداند، و شرایط را برای همگی شان 
توسط تعرض پایفئفن غفیفرقفابفل پفیفش بفبفنفی تفر و 
مخاطره آمیزتر کند.  از این رو عامل زمان، وقت 

است که بفایفد  ”جنبش ما“ و فرصت، امروز از آن
بتواند بیشترین پیشفروی مفمفکفن در ایفن ففرصفت 

 کوتاه را داشته باشد.

خفط رسفمفی در دو  - حزب ما، حزب حکمیتفسفت
 ”منشور سرنگونی جمهوری اسالمی ایفران“ سند
،  از جفمفلفه ”منشفور رففاه، آزادی و امفنفیفت“ و

محورهای مقفابفلفه بفا چفنفیفن سفنفاریفوهفایفی و راه 
تضمین پیروزی جنبش مان را بفیفان کفرده اسفت.  
این اسنفاد، نفه اسفنفادی بفرای بفه قفدرت رسفانفدن 
حزب حکمتیست است و نه اسنادی برای سفازمفان 
دادن حففکففومففت کففارگففری و پففیففاده کففردن نففظففام 

 !سوسیالیستی

مطالبات این اسناد، به ایفن شفکفل و یفا بفهفرشفکفل 
دیگری،  میتواند موضوع فعفالفیفت هفر سفازمفان، 
بخش و بخش هایی از جنبشی که در صحنه اسفت، 
نیروها و سازمان ها و جریانات و شخصیت هایفی 
باشد که در تحقق سناریو راست، ذینفع نفیفسفتفنفد و 
آن را نمی خواهفنفد. مفطفالفبفات ایفن اسفنفاد  بفرای 
 پیشروی جنبش ی است که امفروز در صفحفنفه و

 اسففت. بففرای  تضففمففیففن و تففثففبففیففت ”هففژمففون“
آن است تا بتفوانفد بفا  عفبفور انفقفالبفی  ”ٓهژمونی“

جامعه ایران از جمهوری اسالمی، شرایط آزادانفه 
ای )آزاد از خطفر و تفهفدیفد نفهفادهفای نفظفامفی و 
امنیتی قدرت حاکم و فارع از فشار فقر و ففالکفت 
مطلق(  برای همه مردم در ایران  بفوجفود آورد،  

 و ”آزادانفه“ تا در آن شرایط بتوانند تا حد مفمفکفن
نظام بعدی پس از سرنگونی جفمفهفوری  ”آگاهانه“

  اسالمی را انتخاب کنند.

  

 

طبقاتی و دو قدرت، آینده فردای پس از جمهفوری 
یفا چفپ  !اسالمی را شکل میدهد. یا چپ یا راسفت

با هفژمفونفی گفرایفش کفمفونفیفسفی طفبفقفه کفارگفر، 
کمونیسم کارگری، صف رادیکال عدالتخفواهفی و 
آزادیخواهی، یا راسفت مفتفکفی بفه دسفت راسفتفی 
ترین محافل قدرت جهانی و در راس آنفهفا هفیفئفت 
حاکمه آمریکا. گفته شد که جامفعفه انفتفخفاب کفرده 
است  و این انتخاب چپ، کارگری، عدالتخواهانه، 
ضد تبعیض و استبداد و استثمار، است. اما تفبفدیفل 
این انتخاب به واقعیتی پایدار که باید مفهفر نفهفایفی 
خففود بففر سففرنففوشففت نففظففام و جففامففعففه را بففزنففد،  

 ملزومات، شرایط و ابزار معینی میخواهد.

شرایط مطلوب، ممکن و ضروری جنبش مفا، از 
زاویه منافع جنبش ما، کدام است. بفه اعفتفقفاد مفن 
امروز مطلوب ترین و مناسب ترین شرایط و  راه 
تضمین پیشروی و پفیفروزی جفنفبفش مفا، داشفتفن 

در  ”قفدرت دوگفانفه“ دورنمای شکل دادن به یفک
بخش یا بخش های مهمی از جغرافیای سفیفاسفی و 
اجتماعی در ایفران اسفت. بفنفحفوی کفه حفاکفمفیفت 
امکان اعمال حاکمیت تمام و کامل نداشته بفاشفد و 
این عدم امکان را قدرت از پفایفیفن تفحفمفیفل کفرده 
باشد و نفه هفیفچ قفدرت دیفگفری. اعفمفال اراده و 
بدست گرفتن هرچه بیشفتفر کفنفتفرل اعفتفراضفات، 
مبارزات، امنیفت، دففاع، حفمفایفت و هفمفبفسفتفگفی 
سراسری، از کمک رسانی انسانی تفا حفمفایفت از 
مبارزات بفخفش هفای مفخفتفلفف و سفازمفان دادن 

بفدسفت  ...مقفاومفت و اعفتفراض و اعفتفصفاب و 
قدرت متشکفل خفود در شفوراهفای مفحفل کفار و 
زیست و تفحفصفیفل.  و بفه ایفن تفرتفیفب در یفک 
پروسه،  بسرعت شکل دادن به قدرت دوگفانفه ای 
که در دل آن حاکفمفیفت امفکفان اعفمفال حفاکفمفیفت 

 کامل، بر کل یا بر بخش هایی، نداشته باشد.

منفاطفق “ کردستان ایران هنگامی که کموینست ها
ای تحت کنترل خود داشتند،  در عفیفن  ”آزاد شده

اجتماعفی آنفهفا در شفهفرهفای   - حال نفوذ سیاسی
تماما تحت حاکمیت نظامی و پلیسی حکفومفت، بفه 
مراتب بیش از قدرت رسما حاکم بود. کمفونفیفسفت 

رژیفم،  ”رسفمفی“ ها در منفاطفق تفحفت حفاکفمفیفت
سالها اکثر شفهفرهفا  !اعمال قدرت دوگانه میکردند

 ”کففنففتففرل“ در کففردسففتففان ایففران،  روز هففا در
حکومت و پایگاه های آن بود و شب ها در تسخیر 
پارتیزان های کمونیست که تمام شهر را پشت سر 
و حامی خود داشتند و نیروی نفظفامفی حفکفومفت، 
خففود را از انففظففار و دسففتففرسففی آنففهففا دورنففگففاه 

کردستان ایران تجفربفه بسفیفار غفنفی از  !میداشتند
اعمال قدرت مستقالنه و اعمال قدرت دوگانه، در 

و پش از   ۷١عمل دارد. بعالوه در دوران انقالب 
آن تا قبل از هالوکاست خفرداد شفصفت و انفقفالب 
فرهنگی و کشتار عظیم ناشی از آن، هنگامفی کفه 
شوراها و انجمن ها و جفمفعفیفت هفای و سفازمفان 
های مفردمفی، در مفحفل هفای کفار و زنفدگفی و  

هنوز به تسخیر ارتجاع   ..تحصیل )دانشگاهها( و 
اسالمی در نیآمده بوده بود، ارتجاع اسالمفی تفازه 
به قدرت رسیده عمال فاقد قدرت اعمال حفاکفیفمفت 
کامل بود. هر حفرف و ادعفا و سفیفاسفت و اقفدام 

بففه سففد اعففتفراض و تشففکفل هففای  ..اجفرایففی و  
مردمی میخورد و عمال فلج می شفد.  از ایفن رو 
جنبش سیاسی ما، برخالف چهل سال قبل، گنفجفیفه 
ای از قدرت و تجربه، نه تنها نظری و سفازمفانفی 
و تئوریکفی،  کفه عفمفلفی دارد. ایفن دسفتفاورهفا، 
بخشی از روانشفنفاسفی و احسفاس قفدرت جفامفعفه 
ایران است که نمی تواند به نسل های بعدی منتفقفل 
نشده باشد. مستقل از ایفنفکفه تفا چفه انفدازه بفهفای 
سنگینی در شکست انقالب چهل سفال قفبفل ش را 
تحمل کرده باشد و چه فجایعی بیشتری را تفحفمفل 

ساختن  ...کرده باشد، شورا و سازمان و انجمن و 
و اعمال قدرت از پاییفن، جفزیفی از روانشفنفاسفی 

طفبفقفاتفی جفامفعفه ایفران اسفت. بفه ایفن  - سیفاسفی
واقففعففیففت، هففم بففورژوازی در قففدرت و هففم در 

 اپوزیسیون کامال واقف اند.

قدرت دوگانه محصول گسترش انواع انجفمفن هفا، 
مفردمفی اسفت کفه  نهادها و شوراهای کفارگفری و

باالنس قدرت را، به شکلی و در سحطی،  به نفففع 
خود عوض میکنند. باالنس و توازن قدرت نه تنها 
در عرصه مقفاومفت و اعفتفراض کفه در اعفمفال 

یک روز هفم در شفرایفطفی کفه   !کنترل و قدرت
توان آن را داشت، با تسخیر صدا و سیما و زنفدان 
ها و برپایی قیام، انحالل کامل جمهوری اسفالمفی 
را اعالم میکند. بی تردید در ایفن راه، مفقفابفلفه بفا 
تالش های راست در اپوزیسیون، یا در خود نظفام 
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 حيات، کار و استثمار
ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون  حیات پایه

 است. 

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز 
است، و همچنین هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی 

 ممنوع است. 

های فکری و عملی  کار فعالیت آزاد و خالق انسان است. هر کس حق دارد خالقیت
 خود را گسترش داده و بکار اندازد. 

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در 
جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی 

 موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از 
 .مسکن مناسب و از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد

 مصوب حزب حکمتیست -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 

هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را 
نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان 
محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به 

حزب حکمتیست اعالم میکند  تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند. 
که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با تصرف 

قدرت سیاسی و اعالم جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق را بعنوان مبنای 
 های جامعه اعالم میکند. قوانین و سیاست

یک دوره حزب تفوده ایفن نفقفش را داشفت، یفک 
دوره فدای . امروز مردم ایران حزب کفمفونفیفسفت 
کارگرى را سخنگو و بستر اصل  چپ در جامعفه 
میدانند. در نتیجه رهبرى تابع  از انتخاب سیاسف  
مردم میان یک راه انقالب  و یا غیر انقالب  بفراى 
سرنگون  حکومت اسالم  است. حزب و جفنفبفش 
ما مصمم است که این رهبرى را تامین کند. هفمفه 
فعالیت حزب کمفونفیفسفت کفارگفرى مفعفطفوف بفه 
جداکردن مردم ایران از هر آلترناتیو و خط مشف  
بورژوای  و سوق دادن آنها به یک موضع چپ و 
انقالب  در تحوالت سفیفاسف  جفارى ایفران اسفت. 
شاخص پیشروى چپ در برابر راست در جفنفبفش 
اعتراض  علیه رژیم اسالم ، باال رفتن انتظارات 
مردم و نپذیرفتن نقطه سازشهای  است کفه هفیفات 
حاکمه و اپوزیسیون بورژوای  قدم به قفدم جفلفوى 
مردم قرار میدهند. دوم خرداد یک  از ایفنفهفا بفود. 
مردم نهایتا تن ندادند. جنبش مل  اسالم  احفتفمفاال 
هنوز چند فرمول دیگر براى همزیسفتف  مفردم بفا 
یک رژیم اسالم  اصفالح شفده در آسفتفیفن دارد. 
اینها را باید یک به یک منزوى کرد. اپفوزیسفیفون 
بفورژوایفف  بففیففرون حففکففومفت در مففقففطفعفف  وارد 
صحنه خواهد شد تا نقطفه نفعفادلفهفاى جفدیفدى کفه 
متضمن حفظ شالوده قدرت طبفقفاتف  اش اسفت را 
بعنوان پیروزى جنبش مردم جا بزند. ما باید مفدام 
مردم را به فراتر رفتن از ایفن چفهفارچفوبفهفا ففرا 

 "نه" بخوانیم. ما باید بعنوان سخنگویان و منادیان
بزرگ مردم به کلیت استبداد و استثمار و تبعفیفض 
و ارتجاع در صحنه سیاس  ایران ظفاهفر بشفویفم. 
هرچه این نخواستن عمیق تفر و هفمفه جفانفبفه تفر 
بشود، رهبرى کمونیستف  بفر جفنفبفش اعفتفراضف  
بیشتر تثبیت میشود. از نظر عین  روند اوضاع به 
نفع ماست، چون نقطه سازشهاى مورد نظر هیات 
حاکمه و اپوزیسفیفون بفورژوایف  از نفظفر عفیفنف  
پاسخ نیازهاى اقتفصفادى و سفیفاسف  و ففرهفنفگف  
 - جامعه ایران امروز نیفسفت. بفحفران اقفتفصفادى

ففرهفنفگف  سفرمفایفه دارى در ایفران بفه  - سیاس 
  سادگ  قابل تخفیف دادن نیست.

 

  ٩٩از انترناسیونال هفتگ  شماره 

 ٦١١٨اوت  ٨١ - ٨٩٩١مرداد  ٨٦

hekmat.public-archive.net 
#2100fa.html 

 

با عطف توجه به این واقفعفیفت کفه  :خارج از متن
 حزبی که حکمت در آن بحث به آن اشاره میکنفد،

حفزبفی نفیفسفت کفه  "حزب کمونفیفسفت کفارگفری"
تحت ایفن عفنفوان و بفه ایفن نفام،   ”رسما“ امروز

 فعالیت میکند.
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سرنوشت خویش به روشنایی الزم نرسفیفده اسفت، 
برای جنگش با یک سیستم، کمترین یارگیری های 
طبقاتی را تامین نکرده است، برای دففاع از خفود 
در  صحنه جنگ، یار و یاور سازمان یافته همراه 
ندارد. همین کارگر فرضی، در صفورت شفرکفت 
در مففجففمففع عففمففومففی و یففا شففورای مففحففل کففار، 
اتوماتیفک دارای سفازمفانفی بفرای پفیفشفبفرد تفمفام 
اموری است کفه هفمفراه هفم طفبفقفه ای هفا بفرای 

 انجامش تصمیم میگیرند.

از نظر دشمن هم، اگر رگبار بستن بفه تفظفاهفرات 
خیابانی، با توجیه مقابله بفا اغفتفشفاشفگفران، قفابفل 
توجیه است، به گلوله بستن تفجفمفع کفارگفران یفک 
مرکز که دور هم جمع شده اند، بفه هفمفیفن اسفانفی 
ممکن نفیفسفت. هفمفه مفیفتفوانسفتفنفد بفبفیفنفنفد کفه در 
روزهای بعداز دیماه که نیروی سفرکفوب ظفاهفرا 
توانسته بود، خیابان ها را از حضور مفعفتفرضفیفن 
خالی کند، تجمع کارگر هفت تپه با قدرت بفرقفرار 
بود. یا در نظر بگیرید تظاهرات کفارگفران هفففت 
تپه را که تمام شهر شوش را به تعطیلی کشانفده و 
هزاران نفر هم شهریان شان را بفه دور خفویفش، 
علیه سیستم حاکم  بفه حفرکفت در اورده بفودنفد و 
شعار نان کار و آزادی را سر میدادند. تففاوت ایفن 
تظاهرات با یک تظاهرات خیابانی بی سفازمفان و 
بی نقشه، فقط از سفر امفنفیفت و غفیفبفت تفلفففات و 
هزینه جانی و مالی، بسیار بسفیفار جفای تفوجفه و 
نمونه ای برای فراگیری در جفنفگ امفروز اسفت. 
در نظفر بفگفیفریفد حفتفی بفخفشفی از مفراکفز مفهفم 
کارگری نه تنها مسیر خویفش را روشفن کفرده و 
متحد شوند، بلکه چطر وحدت یک شهر و منفطفقفه 
را هم فراهم آورده و به توده های زحفمفتفکفش راه 
نشان دهند، جنگ امروز، نه فقط از نظر ففاکفتفور 
امنیت و پائین آوردن هزینه جانی، بفلفکفه از نفظفر 
سیاسی و  آینده این مملکت چفقفدر مفهفم و تفعفیفیفن 

 کننده است.    

 

 نقش محلە و محل کار در سرنوشت فردا

یک اهمیت دیگر شکل گیری تجمعات اعفتفراضفی 
در محل زندگی و محل کار و شکل گرفتفن اتفحفاد 
سیاسی در این مراکز، اهمیتی استفراتفژیفک بفرای 
شکل دادن به  آینده سیفاسفی جفامفعفه اسفت. وقفتفی 
شوراهای مفحفالت و مفراکفز کفار شفکفل گفرففتفه 
باشند، قفدرت دوگفانفه از هفمفیفن امفروز، بفطفور 
دوفاکتو شفکفل گفرففتفه اسفت. ایفن قفدرت، هفمفیفن 
امفروز مفیففتففوانفد دخفالففت اراده امففروز مففردم در 
سرنوشت همین امروزشان را تامین کند. مفیفتفوانفد 
در کنار قدرت تضعیف شده حاکمیت، در عفرصفه 
های وسیعی از زندگی امروز دخالت مستقیم کرده 
و شرایط زندگی برای شهروندان را سهل تر کفنفد. 
میتواند برای تامین درمان و بهداشت و نفان و آب 
اراده توده ای برای دخالت سازمان دهد و شفرایفط 

 جهنمی امروز را تا سطحی قابل تحمل تر کند.

در صففورت تففوطففئففه بففخففش هففایففی از نففیففروهففای 
حففاکفففمفففیفففت و  غففرب و مفففزدوران شفففان در 
اپوزیسیون، و کودتفا، یفا اعفالم دولفت در تفبفعفیفد 
وابسته به غرب، برای نفجفات سفیفسفتفم در مفقفابفل 
تعرض مردم و طبقه کارگر، سنگر محکم از قفبفل 
را داشته و با نیروی شوراهایش، اقدام مقتضی در 

 دستور بگذارد.

به زبان دیگر، تضمین سیاسی یک ایفنفده روشفن، 
در گرو شکل گیری تشکل ها و نهادهای قدرتفمفنفد 
توده ای کفارگفری و مفردمفی، از هفمفیفن امفروز 
است. نان و آزادی و رفاه فردا، بفطفور قفطفع، در 

 گرو کاشتی است که امروز صورت میگیرد. 

 

 ٦١٦١ژانویه  ٦٩

جمع وسیعتر مردم محل را در بر بفگفیفرد. مفجفمفع 
عمومی محل میتواند و باید تفقفریفبفا تفمفام عفرصفه 
های زندگی را بپوشاند و در غیبفت یفک دولفت و 
حاکمیت مسئول، برای مسفائفل مفتفعفدد راه و چفاه 

 نشان دهد.

یک حسن مهم مفجفمفع عفمفومفی و شفورای مفحفل 
زندگی، در جایگاهی اسفت کفه در جفنفگ امفروز 
دارد. مردم به کمک پفیفشفروان مفیفتفوانفنفد بفر سفر 
مسائل حال و آینده سیاسی جامفعفه بفحفث کفنفنفد، و 
برای آنها چاره ای جویا شوند. میتواننفد بفه قفدرت 
اراده خویش، همین امروز سراغ راه حل برونفد و 
انجام آنرا تضمین کنند. میتوانند و بفایفد در جفنفگ 

 جاری مسیر خویش را تعیین کنند.

مهم ترین نقش مجمع عمومی محله، بعد حفاظتی و 
تامفیفن امفنفیفت اسفت. اگفر در وسفط شفهفر صفف 
تظاهرات ضد نظام را به گفلفولفه مفی بفنفدنفد و از 
کشته ها پشته می سازند، به گلوله بستفن  مفردمفی 
که در کنار هم و در یک فضای دوستانه در مورد 
سرنوشت سیاسی خویش بحث و مشورت میکنند و 
بففرای دردهففای بففی شففمففار خففویففش راه جسففتففجففو 
میکنند، به همین آسانی نیست. و اگفر در خفیفابفان 
کسی را به اتهام شرکت در تظاهرات ضفد دولفتفی 
دستگیر میکنند، گرففتفن و بفردن ففرد مفعفیفنفی از 
تجمفع مفحفلفه  بفه هفمفیفن آسفانفی نفیفسفت. بفعفالوه 
سازماندهندگان مجامع عمومی و جلفسفات شفورای 
محله، با تکیه بر نیروی ففراوان جفوانفان و مفردم 
محل میتوانند واحدها و امکانات تفامفیفن امفنفیفت و 
خبررسانی از قفبفل از حفمفلفه نفیفروی امفنفیفتفی و 
واحدهای زبده مقاومت در مقابل دسفتفگفیفری هفای 
احتمالی را  از قبل سازمان دهند. حتی زمفانفی کفه 
کسانی در متن این کار دستگیر میشوند، امر دففاع 
از آنها و پیگیری سرنوشت شان سهل تر مفیفشفود  
اینها مجموعه ای از کسانی اند که در روابط تنفیفده 
محله جاییی و موقعیتی دارند، پرونده سفازی هفای 
مرسوم امروزه برای شان سهل نیست، چون هفمفه 
میدانند که اینها هم سرنوشت هایی انفد کفه هفمفراه 
بقیه همسایه ها و هفم مفحفلفه ای هفا سفراغ درد و 
مرگ خویش بفوده انفد، زمفیفنفی و مفلفمفوس و بفا 
شهادت جمعیت وسیعی از هم محله ای ها، پرونفده 
های اینها صاف و عاری از هر شکاکیت سفیفاسفی 
امفنففیففتففی اسففت. بففه هففمففیفن خففاطففر امففر پففیففگففیففری 
سرنوشت شان امر تمام هم محله ای ها میفشفود، و 
سراغ گرفتن شفان تفنفهفا امفر خفانفواده هفای شفان 
نخواهد بود. چنیفن اففرادی حفتفی در دوره زنفدان 
بودن شان هم مطمئن اند که خانواده آنها بی یفار و 
یاور  و تنها نخواهند ماند. در یفک کفلفمفه، سفطفح 
تلفات و هفزیفنفه هفای احفتفمفالفی مفردم در جفنفگ 
امروز، در شرایط وحدت محله و پیشبرد جنگ در 
مففحففلففه، بففه نسففبففت حضففور در تففظففاهففرات هففای 

 خیابانی، بسیار کمتر و سبک تر خواهد بود.

 

نقش مجامع عمومی و شروراهرای مرحرل کرار در 
 جنگ امروز؛

یک محل بسیار امن تر و قابفل اتفکفاتفر بفه نسفبفت 
خیابان و حتی محله، محل کفار اسفت  کفارگفر در 
محل کارش، حتی در شرایطی که از هفیفچ تشفکفل 
علنی بهرمند نیفسفت، سفطفحفی از اتفحفاد را حفول 
رهبران و شبکه های محافل داراست که محصفول 
یک عمر کار در کنار هم است. اگر در مثال محلفه 
و محل زندگی، برای یک مالقات و مشورت، کار 
معینی الزم است، در محل کاری کفه هفمفیفشفه در 
کنار هم اند، هیچ بحث و ففحفثفی نفیفازمفنفد وقفت و 
شرایط ویفژه نفیفسفت  مفگفر نفه ایفن اسفت کفه در 
شرایط دشوار و حساسی که برای کارخانه و محفل 
کار پیش می آید، یک سوت محافل رهبران هفم را 
دور هم جمع میکند؟ تمرکز این بحفث بفر اهفمفیفت 
کانالیزه کردن اعتراضات سیاسی اجتماعی امروز 
به محل کار و زندگی ، و اینجا به کانفالفیفزه کفردن 
آن به محل کار و ففابفریفک، از زاویفه کفم کفردن 
تففلفففففات انسففانففی در جففنففگ امففروز اسففت. بففطففور 
طبیعی، کارگر هم وقتی نفیفاز بفاشفد، اعفتفراضفات 
خویش را به صحنه خیابان می برد، اما بحث فعلی 
ما، در شرایط شکل گیری قدرتمفنفد جفنفبفش بفرای 
سرنگونی این نظام جهنمی، شروع از شفکفل دادن 
به مجمع عمومی برای بفحفث و ففحفث سفرنفوشفت 
امروز این جامعه است.کارگری که در مفحفل کفار 
به وحدت خویش یاری نداده و هنوز نجنبیده سفراغ 
خیابان میرود، یعفنفی بفدون سفاز و بفرگ جفنفگفی 
وارد یک جنگ نابرابفر مفیفشفود، بفطفور طفبفیفعفی 
تلفات بیشتری را از هر نظر متحفمفل مفیفشفود  بفه 
لحفاظ سفیفاسفی، بفا نفزدیفک تفریفن انسفان هفم هفم 

فقط در بطن این نظام در موقعیت خود ماندنی اند. 
رهبری در نظام اسالمی ایران، اگر هم زیر دسفت 
خامنه ای است، اما الیه ها و نهادها ی متعددی از 
رهبری در این نظام هست که در هفم تفنفیفده عفمفل 
کرده و نظام را سرپا نگهداشته اند. اگفر بفی پفایفه 
گی رژیم شاهی در هر برآمفدی مفیفتفوانسفت ففرار 
شاه را تسهیل، حاکمین امروزی تفجفربفه سفرکفوب 

، و بفه دنفبفال سفرکفوب خفیفزش ٧١خونین انقالب 
های متعددی را  در سابقه خود دارند. تفوجفه بفایفد 
کرد که اگر در تظاهرات علیه شاه ساواکی ها هفم 
بعداز مدت کفوتفاهفی وارد شفدنفد، نفظفام اسفالمفی 
سرنگون شده یک نفری نیست کفه ففرار مفیفکفنفد، 
بلکه نیروی نظامی و شبهه نظامی هایی هم هستنفد 
که همراه گردان های جنفگفی شفان، تفا جفایفی کفه 
سنگری داشته باشنفد مفی جفنفگفنفد.  بفه تفمفام ایفن 
فاکتورها باید فاکتور دخالت قدرت های دیگر علیه 

 انقالب مردم را ابدا  نباید از ذهن دور داشت.

ذکر این واقعیات برای نشان دادن اهمیت در پیش  
گرفتن یک نقشه از پیشی برای پیشبرد یک جفنفگ 
واقعی علیه هیوالی اسالمی، و برای حذف عنصر 
انتفظفار انفففجفار هفا و طفغفیفان هفای گفاه بفگفاه و 
دورانی، خودبخودی و بفی نفقفشفه و بفی سفازمفان 
است. برای هدایت خشم و تنففر و طفغفیفان بفرحفق 
مردم به میدان سازمان جنگی است. بحث اهفمفیفت 
شورای محل زندگی و محفل کفار، بفخفشفا از سفر 
ضرورت آماده سازی بفرای پفیفشفبفرد مفوففق ایفن 

 جنگ به شیوه سازمان یافته است.

 

 از محالت و محل زندگی شروع کنیم؛

محله در هر شهری، جغرافیای اجتماعفی مفردمفی 
است که در همسایگی هم زندگی میکنند. مفنفاسفبفت 
های مربفوط بفه مفرگ و مفیفر، شفادی و غفم، و 
مصائبی مانند فقر و بفیفکفاری و بفی خفانفمفانفی تفا 
بالیای بظاهر طبیعی، تا مشکالت بفهفداشفت و آب 
و برق و درمان، تفا سفرکفوب و خفففقفان، مسفائفل 
عمومی و مشترک این مردم اند که آنها را با هزار 
تار مرئی و نامرئی به هم وصل و هفم سفرنفوشفت 
کرده است.  در درون این بفه هفم تفنفیفدگفی، هفیفچ 
گوشه ای از زندگی نیسفت کفه مفوضفوع مفبفاحفث 
شب نشینی ها، به دور هم نشستن ها و در کنار هم 
ایستان هانباشد. صدها و هفزاران مفحفففل و جفمفع 
خانوادگی تا جمع هایی که بفه هفر دلفیفل سفیفاسفی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و... به هفم 
پیوسته انفد، مسفائفل تفمفام وجفوه و عفرصفه هفای 
زندگی را در جمع های خود به بحث میفگفذارنفد و 
از این طریق یک سوخت و سفاز دائفم در روابفط 
در هم تفنفیفده آنفهفا در جفریفان اسفت. هفمفیفن امفر 
موجبات به هم پیوستگی سیاسی و اجتماعی را هفم 
فراهم کرده است. به زبان دیگر، محله  بفه ظفرف 
وحدت سیاسی و اجتماعی این بخش جامعه تفبفدیفل 
شده اسفت. در اغفلفب مفحفالت، شفخفصفیفت هفا و 
نهادهای موثر در زندگفی بفقفیفه، بفرای خفیفلفی هفا 
شناخته شده اند. اگر سفازمفان و تشفکفل مفخفففی و 
علنی ابزارهای مهم مورد نیاز در جفنفگ امفروز 
اند، محله و جغرافیای طبیعی محل زندگی مردمان 
یک محله، به شفوه اتفومفاتفیفک بفه یفک شفکفل از 
سازمان سیاسی اجتماعی خفودبفخفودی شفکفل داده 
است. حاال که بحث پیشبرد جنگ با یک دشمن در 
بعد کشوری است، میشود و بایفد سفازمفان مفحفلفی 
جنگ را بر همیفن مفتفن طفبفیفعفی سفازمفان مفحفلفه 
استوار ساخت. برای سازمانده و دسفت انفدر کفار 
نبرد امروز، در محله، بطور طبیعی اولین قدم پیدا 
کردن سرجفنفبفانفان مفحفلفه اسفت، کفه اگفر مفحفففل 
رهبران محله نباشند، به احتمال قریب به یفقفیفن بفه 

 درجاتی همدیگر را می شناسند.

سازماندهنده مورد خطاب این نوشته، البفد مفیفدانفد 
محله در هفم تفنفیفده بفرای هفزار و یفک عفرصفه 
سیاسی و اجتماعفی و...مفاتفریفال کفاففی در مفحفل 
هست.  مجمع عمومی محله میتواند به هر بهانفه و 
مناسبتی  و در ابتدای کار با شفرکفت هفر تفعفدادی 
شکل بگیرد تا در ادامه کار خود، گسترش یفابفد و 

خیزش های دیماه دو سفال پفیفش و آبفان امسفال، 
فضففای سففیففاسففی جففامففعففه را بففه دوران بففرگشففت 
ناپذیری وارد کرده اند. امروز بر دوست و دشمفن 
روشن است که این جنگ قصد جارو کردن نفظفام 
حاکم را هدف گرفته است. ظاهر قضیه در اذهفان 
عمومی، انگار به همه میگوید که باید در انفتفظفار 
تکرار دورهای جدیدی از این خیزش هفا بفود، تفا 
در متن آنها، یک روزی و در نبردی نفامفعفلفوم و 
سازمان نیافتفه، امفا بفه قفدرت بفیفشفتفر تفوده ای، 
بالخره نظام حاکم تفوسفط یفک قفیفام خفودبفخفودی 
سرنگون شود. این تصویر نزدیک تفریفن تفجفربفه 

در ذهن دارنفد و  ٧١ای است که مردم در انقالب 
از نسل قبلی به نسل امروز هم منتفقفل شفده اسفت. 
نزدیک ترین تصویفر از سفرنفگفونفی مشفابفه، در 
خارج مرزهای کشور، فراری شدن حاکم  تفونفس 
و کنار رفتن رئیس جمهور مادام الفعفمفری مصفر 

 است. 

بهمن ایران در سال   حرکت خودبخفودی  ٦٦قیام 
بود که در متن بی طرففی ارتفش و بفی پفایفه گفی 
رژیم سلطنتی اتفففاق اففتفاد. آن زمفان، در مسفیفر 
پففیففشففروی انففقففالب، قففدرت هففای غففربففی، بففرای 
جلوگیری از به چپ چرخیدن جفامفعفه ایفران، در 
یک مالقات با خمینی، قول تحویل قدرت به او را 
دادنففد تففا در پففروسففه ای آرام دولففت خففویففش را 
سازمان دهد. طبعا قبل از آن  تاریفخ، بفی طفرففی 
ارتش از طریفق  مفالقفات و مفذاکفره امفریفکفا بفا 
فرماندهان ارتش ایران، تضمین شده بود. نفتفیفجفتفا 
هیچ قیامی در دستور جریان خمینی نبفود و آنفچفه 
کففه اتفففففاق افففتففاد، عففلففیففرغففم عففدم تففمففایففل آنففهففا و 
خودبخودی بوقوع پیوست. رژیم شاه هم که به جز 
یک ارتش تسلیم شده، فاقد نیروی دیفگفری بفود تفا 
در مقابل مردم از نظام حاکم شاهی دفاع کفنفد. در 
بعد سفیفاسفی و اجفتفمفاعفی هفم نفظفام شفاهفی یفک 
حاکمیت استبدادی تک نفره  و بلحاظ اجتماعی بفی 
پشتوانه بود. حتی احزاب مدافع سلطنت هم از قبفل 
تعطیل شده بودند. تنها حزب به اصطالح سفیفاسفی 
آن روز همن حزب رستاخیزی شاهنشاهی بفود و 

 بس.

انقالب مصر، با کمی تفاوت، طبق تفقفریفبفا هفمفان 
نقشه به سرانجام رسید که چفهفار دهفه قفبفل بفرای 
تحویل قدرت از شاه بفه خفمفیفنفی تفهفیفه شفده بفود. 
تفاوت در مصر وتونس این بود که به جای تحویل 
مستقیم قدرت به حاکم بعدی، و درغیبت کمونفیفسفم  
و چففپففگففرایففی، مففراسففم انففتففقففال قففدرت از مسففیففر 
انتفخفابفات پفارلفمفانفی گفذشفت. در هفر دو کشفور 
نامبرده، ارتش نظام سابق که صحیح و سالم مانده 
بود، مامایی نقل و انتقال از طفریفق انفتفخفابفات را 
بعهده داشت تا بعدا در صورت لزوم، به وظفایفف 
خویش عمل کند. در تفونفس پفروسفه بفه آرامفی و 
بدون ایجاد تغییرات جدی در اوضفاع جفامفعفه، و 
نتیجتا بدون نیاز به کمک ارتش، پفیفش رففت. در 
مصر اما بعدا کمک ارتش احساس شد و در یفک 
کودتای ساده، قدرت به ارتش رسید و نفتفیفجفه آن 
انقالب به تغییراتی جدی در زنفدگفی مصفری هفا 

 منتهی نشد.

غرض از اشاره بفه ایفن نفمفونفه هفا ایفن اسفت تفا 
عرض شود که رژیم اسالمی از آن توبفمفیفری هفا 
نیست. اگر حکومت شاه با تمام پوشالی بودنش، به 
یمن کمک نفظفامفی بفه سفلفطفان نشفیفن عفمفان در 
سرکوب جنبش چریکی ظفار، به عفنفوان ژانفدارم 
خاورمیانه مشهور بود، نظام فعلی حاکم بر ایران، 
حاکم بر بفخفش هفایفی از خفاورمفیفانفه هفم اسفت. 
نیروی قدس سپاه دارد در کشورهای دیگر قفدرت 
جابجا میکند. نیروهای هالل شفیفعفی بفخفشفا تفحفت 
فرمان مستقیم جمهوری اسالمی انفد. حفزب هللا و 
حشدالشعبی و دیگران، در شرایط حاد دقیقا مفانفنفد 
سپفاه در سفرکفوب خفونفیفن عفلفیفه مفردم شفرکفت 
میکنند. در خود کشور، نیروهای متعدد نظامفی و 
شبه نظامی دارد که منافع اقتصادی و سیاسی شان 
به حفظ همین نظام گره خوده است. اگر شفاه تفک 
نفره رئیس و همه کاره آن نظام بود،  خفامفنفه ای 
ابدا تک نفره نیست  الیه هایی از سفرمفایفه داران 
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هرجا اتحاد کارگران 
و آگاهى آنها نسبت 

به اینکه اعضاء یک 
طبقه جهانى اند 
تقویت میشود، 
هرجا کمونیسم 
بعنوان دورنماى 

انقالب کارگرى در 
میان کارگران 

رسوخ میکند و با 
هر رفیق کارگرى 

که به کمونیسم و به 
محافل و سلول هاى 
کمونیستى کارگران 

نزدیک میشود، یک 
گام به انقالب 

کمونیستى نزدیک 
تر شده ایم. سلول 

ها و محافل 
کمونیستى کارگرى 

که امروز تشکیل 
میشوند، فردا 

کانون هاى رهبرى 
انقالب کارگرى و 
پایه هاى قدرت 

حکومت کارگران را 

  .تشکیل خواهند داد

 منصور حکمت

حزب تداعی میکند باید در کمیته کارخانه، محل، 
دانشگاه و .... متشکل شود، گسترش سازمان 
حزب در داخل در دستور فوری رهبری حزب 

 قرار میگیرد.

.متشکل کردن کمونیستها و در راس آن کارگران 
کمونیست در حزب ما، بعنوان حزب کمونیستی 
طبقه کارگر محک پیشروی حزب در ایندوره 

 است.

.با توجه به اتوریته اجتماعی کمونیسم علی العموم 
در کردستان و موقعیت اجتماعی حزب ما بطور 
اخص، با توجه به متحزب بودن کردستان و 
باالخره به دلیل تالش احزاب کردی در منزوی 
کردن مبارزه آزادیخواهانه مردم در کردستان، 
تشکیالت ما در کردستان باید تضمین کند در راس 
سازمان دادن، هدایت و رهبری اعتراضات در 

 کردستان قرار میگیرد.

  

 از اینرو:

.گسترش سازمان حزب در کردستان سرعت 
 بسیار بیشتری دنبال شود.

.با توجه به تجربه اعمال اراده توده ای و حاکمیت 
ای در کردستان، باید کمیته ها و  ارگانهای توده

تشکیالت حزب در کردستان به سوی سازمان 
ای، شوراهای  دادن ارگانهای اعمال اراده توده

 مردمی، شوراهای کارگری و ... سوق داده شوند.

.تشکیالت ما باید تضمین کند تسخیر پادگانها و 
مراکز نظامی حاکمیت، به معنی مسلح شدن خود 
و شوراهای مردمی خواهد بود. سازمان دادن 

ای و تسلیح آنها میتواند  ارگانهای اعمال اراده توده
کردستان را به دروازه قدرتگیری طبقه کارگر و 

 کمونیسم آن تبدیل کند.

  

 در سطح سیاسی:

.تقابل با راه حل ها و تاکتیکها و ترفندهای 
حاکمیت در عقب راندن و یا سرکوب جنبش 
آزادیخواهانه طبقه کارگر و مردم محروم و ایجاد 
آمادگی سیاسی در جامعه برای مقابله با این راه 

 حلها کماکان در دستور حزب قرار دارد.

.نشان دادن این واقعیت که شکل دادن به ارگانهاى 
قدرت توده اى شرط الزم پیروزی در جنگ نهایی 
و مقابله با سرکوبی است که حاکمیت به آن دست 
خواهد زد، یکی از رئوس تبلیغات و مباحث 
سیاسی ما باید باشد. روی این مسئله که "پائین  
ها" میتوانند و باید با اتکا به ارگانهاى توده اى 
خود چون شوراهاى کارگرى، محالت و با 
مطالبات و شیوه هاى مستقل خود از پایین اعمال 
اراده کنند، بطور تفصیلی کار کرد. باید آنرا 
توضیح داد، باز کرد، قانع کرد و .... در تقابل با 
راه حل های اپوزیسیون بورژوایی باید این مسئله 

، خیزش دیماه و ۷١را برجسته کرد. از انقالب 
آبان، شاهد بگیریم و اهمیت دخالت مستقل طبقه 
کارگر و مردم محروم با اتکا به ارگانهای قدرت 
خود، شوراها، در تعیین سرنوشت قدرت سیاسی 
و تضمین کننده آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی را 

 توضیح دهیم.

.ادامه و تشدید این اوضاع، پوالریزاسیون در 
نیروهای سیاسی را بیشتر و تقابل آلترناتیوهای 
بورژوایی و کارگری را بیشتر و بیشتر میکند. از 
این زاویه تقابل با "انقالب همه با هم"، اشتراک 
منافع همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون در 
سرنگونی جمهوری اسالمی، دست بدست کردن 
قدرت از باال و تاکید بر ضرورت قدرتمند کردن 
"پائین"، تقابل با نیروهای ناسیونالیسم کرد و راه 
حل های آنان، از منزوی کردن کردستان تا حل آن 

 در آلترناتیوهای بورژوایی، ضروری است.

.جدا کردن صف سربازان از ارتش و تبلیغ تشکیل 
 شوراهای سربازان را باید بطور جدی تبلیغ کرد.

.تبلیغ و ترویج گسترده "منشور سرنگونی" بعنوان 
پرچم مبارزه امروز برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی و بیانیه "حقوق جهانشمول انسان" بعنوان 
مبنای قانون اساسی آتی حکومت شوراها در 

 دستور حزب قرار دارد.

  

 کمیتە رهبری حزب حکمتیست )خط رسمی(

 ۸۹۳۱آذر  ۶۲

 وضعیت پائین: 

سوت آغاز پایان حاکمیت  ٦۹.خیزش دیماه 
جمهوری اسالمی را به صدا در آورد. ایران پسا 
دیماه شاهد عروج و عرض اندام جنبش کارگری 
و گرایش سوسیالیستی آن با آلترناتیو خود، سمپاتی 
بخشهای مختلف جامعه به آن و توده ای شدن 
خواست اداره شورایی جامعه، تبدیل طبقه کارگر 
به نیرویی که قادر به عقب راندن حاکمیت است و 
نماینده رادیکال رفاه، آزادی و اعمال اراده مردم 
بر سرنوشت خود، مهمترین مولفه سیاسی و تحول 
در چهل سال حاکمیت جمهوری اسالمی است. 
خیزش آبان ماه مهر این موقعیت و این پیشروی 

 طبقه کارگر را بر خود دارد.

.خیزش آبان ماه در همه ابعاد آن رادیکالتر، 
میلیتانت تر از دیماه بود. علیرغم سرکوب 
وحشیانه و به خون کشیدن آن و تهدیدات بعدی 
مردم نه فقط عقب نرفته اند بلکه تعرض را در 
اشکال دیگری ادامه داده اند. امروز خواستهایی 
مثل آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده، آزادی 
فعالیت احزاب سیاسی مستقل از حاکمیت، آزادی 
بی قید و شرط زندانیان سیاسی، محاکمه مسئولین 

این   جنایات به مطالباتی عمومی تبدیل شده است.
حاکی از نه فقط عدم عقب نشینی و مرعوب نشدن 
جامعه که آمادگی برای تعرضهای بعدی است. 

 آذر حلقه بعدی این تعرض بود. ٨۹

.همه نیروهای سیاسی، و حتی حاکمیت به این امر 
که خیزش بعدی در راه است، واقف اند. سرنوشت 
و آینده خیزش بعدی، انقالب، سرکوب یا ... 
سناریوهای روی میز بورژوازی و طبقه کارگر و 

پوالریزاسیون در  همه نیروهای سیاسی هستند. 
 جامعه تعمیق میشود و باید به استقبال آن رفت!

  

 تاکتیک ایندوره ما 

حزب در راستای آلترناتیو فوری خود، سرنگونی 
جمهوری اسالمی از طریق انقالب کارگری و 
برپایی حکومت سوسیالیستی، تاکتیک و اولویتهای 

 زیر را در دستور فوری خود قرار میدهد.

ایندوره دوره آمادگی برای جدال نهایی است و 
تاکتیک ایندوره ما نزدیک کردن طبقه کارگر به 
اى  قدرت سیاس  با اتکاء به ارگانهاى قدرت توده

و تحت پرچم مستقل خود است. سازمان دادن چه 
در ابعادی اجتماعی و چه در ابعاد حزبی امروز 

 در راس اولویتهای ما است.

.در ابعاد اجتماعی سازمان دادن قدرت توده ای 
برای مقابله با تعرض رژیم را از خیابان به 
محالت، مدارس، ادارات، پادگانها و غیره و 
خصوصا مراکز تولیدی بکشانیم. باید با تالش در 
سازماندهی ارگانهای اعمال اراده توده ای 
)شوراها( مقابله امروز و اعمال حاکمیت فردا را 

تاکید بر نقش   تعمیق، قوی و سراسری کنیم.
شوراها در کنترل و هدایت مبارزه سراسری، در 
مقابله با نقش مخرب عوامل رژیم یا نیروهای باند 
سیاهی و ماجراجو در وارد کردن زودرس اسلحه 

 ضروری است.

.این شوراها )شوراهای کارگری، شوراهای 
مردمی، شوراهای اداره و دفاع از محالت، 
شوراهای ربازان و ...( باید از حاال امکان تبدیل 
شدن به ارگانهای قدرت، به این معنی قدرت دفاع 
از خود در مقابله با هر مخاطره ای را داشته 

 باشند.

.عالوه بر توضیح ضرورت تشکیل کمیته های 
کمونیستی و انقالبی )متشکل از سازماندهندگان، 

و رهبران کارگری چپ و کمونیست( در  فعالین 
مراکز تولیدی باید با اتکا به موجودیت فعلی مان، 
راسا و سریعا دست به تشکیل چنین کمیته هایی 
بزنیم. کمیته های با نفوذی که میتوانند در راس 
شوراها قرار گیرند یا حداقل نفوذ قابل توجهی در 

 شوراها داشته باشند.

.در ابعاد حزبی گسترش سازمان حزب در 
کارخانه ها، مراکز کار، محالت و دانشگاه، باید 
به سرعت در دستور فوری کار ما قرار گیرد. 
عالوه براعالم رسمی اینکه هرکه خود را با این 

با حادتر شدن اوضاع در ایران، خیزش  مقدمە:
بعدی میتواند جدال تعیین کننده با جمهوری 
اسالمی باشد. حزب ما باید تضمین کند که در این 
جدال ما پیروز میشویم. امروز وظیفه عاجل ما 
این است که با سرعت و تمرکز باالیی، حزبی 
قوی و آلترناتیو را در ابعاد اجتماعی عروج داده 
و طبقه کارگر را برای مقابله های آتی آماده کنیم. 
شرایط امروز بهترین فرصت را برای ما و طبقه 

 کارگر فراهم کرده است.

.در حال حاضر، کمپ بورژوازی جهانی خود با 
بحران و تشتت عمومی مواجه است، بطوریکه 
دستیابی این کمپ برای ارائه سیاستی یکسان 

سال قبل( جهت نجات حکومت  ۰١)همچون 
سرمایه در ایران در مقابله با تعرض از پایین در 
جامعه، میسر نیست. عمق بحران و بن بست کامل 
اقتصادی جمهوری اسالمی بحدی است که 
حکومت حتی با بهبود رابطه با آمریکا و لغو 
تحریم ها، قادر نیست که جنبشی را که مشروعیت 

گرفته است،  جمهوری اسالمی را زیر ذره بین 
عقب رانده و در "انتظار" نگه دارد تا باری دیگر 

 به این نظام "فرصت دیگری" دهد.

.خیزش آبانماه بحران سیاسی حاکمیت را بمراتب 
تشدید کرده است. امروز مسئله سرنگونی 
جمهوری اسالمی بعنوان امر روز و فوری در 
دستور طبقه کارگر و محرومان قرار گرفته 

عالوه بر این، اعتراضات مردم در عراق  است. 
و لبنان و اعالم رسمی هم سرنوشتی مردم ایران، 
عراق و لبنان عمال موقعیت جمهوری اسالمی و 
اسالم سیاسی در منطقه را با مخاطرات جدی 
روبرو کرده است. شکی نیست که سرنگونی 
انقالبی جمهوری اسالمی در ایران میتواند تاثیر 
بالفصل و فوری نه تنها در این دو کشور داشته 
باشد، بلکه ضربه جدی نه فقط به اسالم سیاسی 

  بلکه به حاکمیتهای قومی در منطقه بزند.

.جمهوری اسالمی برای مقابله با بحران سیاسی و 
خطر سرنگونی ناچار از متمرکز کردن قدرت در 

شروع  ٦۹باال است. این حرکت که پس از دیماه 
شده است، شدت بیشتری یافته است. محک 
"موفقیت" این متمرکز کردن قدرت در باال 
امروز نه "در غیر قانونی بودن آن" و یا صرفا 
در یکدست کردن مجلس و ... بلکه در عقب 
راندن خیزش های اجتماعی و سرکوب مردم و 

 طبقه کارگر است.

.تمرکز قدرت، بی خاصیت شدن عملی مجلس و 
بازی "انتخابات" و "دمکراسی اسالمی" و .... 
عمال رژیم و دستگاه سرکوب آن را لخت و 
عریان در مقابل مردم قرار میدهد و در سطح بین 
المللی نیز، جمهوری اسالمی را در موقعیت 
ضعیفتری قرار میدهد و پرده ساتر "منتخب 
مردم" و ... را فرو می ریزد. همین به شکاف در 
باال کمک میکند. این امر چه از نظر بورژوازی 
داخلی و چه جهانی، انزوای سیاسی بیشتر 
جمهوری اسالمی را به همراه خواهد داشت و 
جوابی به بن بست و بحران سیاسی آن نخواهد 

 داد.

.سوختن اصالح طلبان در دیماه عمال این جناح را 
در حفظ نظام، بعنوان سوپاپ اطمینان بی 
خاصیت کرده است. از این زاویه انتخابات بعدی 
از همین امروز بی خاصیت و به مسئله ای بحران 
زا تبدیل شده است. دیگر انتخاب بین بد و بدتری 
در کار نیست. کنار کشیدن اصالح طلبان از 
انتخابات، تحویل دادن مجلس به جناح رقیب نقطه 

  تعیین کننده این پروسه است.

.در این شرایط پیوستن بخشی از حاکمیت و بخش 
منتقدتر و "چپ" اصالح طلبان به صف 
اپوزیسیون و نزدیکی این طیف به بخشی از 

 اپوزیسیون راست محتمل است.

.در همین راستا حفظ ارتش بعنوان نیروی 
"مستقل" و "ناجی" را برای دست بدست کردن 
قدرت با اتکا به ارتش، حمایت ارتش از آلترناتیو 
بورژوازی جهانی در مقابل انقالب کارگری، 
سیاست بخشی از حاکمیت، اپوزیسیون راست و 

 جناح ناراضی درون حکومتی میشود.
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سرکوب مردم فالکت زده ی ایران و منطقه مورد 
استفاده قرار دهد. در قالب این سیاستهای کثیف و 
ضد بشری، هر کاری قابل توجیه است. از جمله 
ترور، قتل، اعدام، کشتار جمعی و هر جنایتی در 
خدمت هدف قلدری ابرقدرتی امریکا از طرفی و 
حفظ نظام جهنمی جمهوری اسالمی ایران از 

 طرف دیگر.

همنوا شدن با یک هیاهوی مسخره ی حواشی این 
جنگ و میلیتاریسم و خواب را بر چشم مردم 
جهان و بویژه ایران حرام کردن که فردا ترامپ 
چه غلطی می خواهد بکند، الپوشانی اهداف و 
سیاستهای کثیف و جنایتکارانه ای است که دنیا 
شاهد آن است. منحرف کردن توجه مردم از اصل 
و صورت مساله به غوغا افکنی های در خدمت 
فضای میلیتاریسم و جنگ و مرعوب کردن 

 جوامع بشری است.

 

جنبش اعتراضی کارگری و توده ای  بۆپێشەوە:
در ایران روز بروز پیشروی می کند. عمیق شدن 
کشمکشهای ایران در منطقه چه تاثیری بر این 
جنبش عادالنه توده ای و کارگران و زحمتکشان 

 ایران دارد؟

جمهوری اسالمی از همان آغاز  مظفر محمدی:
سر کار امدن جنگ تمام عیار سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و نظامی را علیه مردم ایران شروع کرده 
است. جمهوری اسالمی در تمام این چهار دهه، 
سیاست تحت عنوان صدور اسالم به منطقه و 
حتی جهان، تشکیل محور مقاومت و دشمنی با 
امریکا و اسراییل را برای مصارف و منفعت 
داخلی و بعنوان ابزار فشاری بر مردم و حفظ 
نظامش تعقیب کرده است. ایدئولوژی اسالمی 
یکی از پایه های حفظ این نظام است. بر اساس آن 
چهار دهه است، بخش عظیم داراییهای مملکت 
صرف گسترش و حفظ این ایدئولوژی کثیف شده 
و از قبل آن تراست های مالی عظیمی بوجود آمده 
و نتیجه اش را امروز به صورت جامعه فالکت 

میلیون  ٩١زده ایران می بینیم. جامعه ای که 
انسان چند برابر زیر خط فقر زندگی می کنند. 
بیکاری و گرسنگی و تبعیض جنسی تا حد آپارتاید 
و گسترش فساد و اختالس، اعتیاد و فحشا، فروش 
اعضای بدن از عواقب رژیمی است که جمهوری 

 اسالمی نام دارد.

از نظر جمهوری اسالمی جنگ ایران و عراق که 
باعث کشته شدن میلیون ها ایرانی سرباز و بسج 
و مردم شهر و روستاها و بی خانمانی و گسترش 
فقر شد، یک برکت الهی بود. جنگ خلیج و سقوط 
صدام و تشکیل جبهه ی شیعی در عراق و سپس 
تشکیل یک نیروی مزدور به نام حشد شعبی و 
تشکیل دولت کارتنی از اقوام و مذاهب وابسته به 
خود و آخرینش خریدن بخشی از اتحادیه میهنی 
بعنوان مزدور و کارگزار خود در کردستان 
عراق، همه و همه از برکت های الهی بود. حفظ 
بشار اسد با مخارج سرسام اور از سفره مردم 

 ایران یک برکت است.

اما در مقاطعی از این تاریخ جنایتکارانه و تا 
امروز، جمهوری اسالمی ضرباتی از مردم ایران 
خورده است. مهم ترین این ضربات خیزشهای دی 

، اعتصابات قدرتمند کارگران مراکز ٦٩ماه 
صنعتی بزرگ فوالد و پتروشیمی ها و هفت تپه و 
هپکو و آذرآب و اعتصابات معلمان و 
بازنشستگان و رانندگان کامیون .... و خیزش 

است. جنبش سرنگونی  ٦٩میلیونی آبان ماه 
 جمهوری اسالمی درایران شروع شده است.

تنها جمهوری اسالمی نیست که در مقابل این 
جنبش ایستاده است. دولت ترامپ و دول غربی 
هم با این جنبش مشکل دارند و از انقالب دوم 
ایران می ترسند. به همین دلیل است ترامپ مدام 
بر حفظ نظام جمهوری اسالمی تاکید دارد. و 
جمهوری اسالمی هم پاسخ کشته شدن سردار و 
قهرمان ملی اش را با "یک سیلی" مصلحتی و 
توافق شده می دهد. شاخ و شانه کشیدن هر دو 
جناح تروریستی و عامل فضای میلیتاریستی 

 منطقه، برای مذاکره و مصالحه است.

دولت امریکا با جمهوری اسالمی اگر در 
خاورمیانه موی دماغ نشود مشکلی ندارد. نه با 

و نه قتل عام ها و اعدام ها و  ٩١کشتارهای دهه 
زندان و سرکوب و .. اصالمشکلی ندارد. امریکا 
و متحدینش با انقالب پیشاروی ایران مشکل 
دارند. امریکا و دول اروپایی از ترس انقالب 

، خمینی  را آوردند و شاه را ٧١مردم در سال 
بردند. انقالبی که اگر این توافق وجود نداشت می 

بپاخاسته برای بورژوازی حاکم در هر کشوری 
مشروع است ولی کشته شدن قاسم سلیمانی محکوم 
است. این مسخ کردن حقیقت یک جنگ طبقاتی 
است. جنگی که اعدام و قتل و ترور و زندان و 
شکنجه بخشی از آن است. در حالی که نه تنها 
جنگ و کشتار عریان مردم جنایت علیه بشریت 
است، بلکه، شکنجه ی یک انسان هم ترور 
شخصیت او است. ازار یک زن بخاطر حجاب یا 
دوستی پسری بادختری ترور شخصیت او 
است.... اعتراف گیری ترور شخصیت انسان 
است. گرسنه و بیکار و محروم کردن انسان از 
یک زندگی انسانی و مرفه و ازاد، ترور انسانیت 
است. کل این مجموعه یک جنگ تمام عیار 
طبقاتی است. کسی این را به رسمیت نشناسد 

 سوراخ دعا را گم می کند.

شما در سوالتان کشتن سلیمانی را یک ترور 
آشکار و رویداد جدید می نامید که ممکن است به 
یک روش روتین علیه مخالفین دولتها و فعالین 
سیاسی و مردم معترض تبدیل شود. اما این نه یک 
اقدام جدید و نه اولین و یا آخرین ترور تاریخ 
میلیتاریسم، جنگ و تروریسم دولتی در جهان 
است. این هم جزئی همیشگی از یک سیاست 
عمومی بورژوازی بین المللی چه در تسویه 
حسابهای درون خانوادگی بورژوازی و 

 بخصو  در رابطه با مردم بوده و هست.

در امریکا مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش ضد 
نژادپرستی، جان اف کندی، رییس جمهور 
دمکرات و تعدادی از رهبران اتحادیه های 
کارگری را ترور کردند. در سوید اولوف پالمه ی 
سوسیالیست و نخست وزیر را ترور کردند. دولت 
عربستان قاشخچی منتقد خود را در سفارتش در 

 ترکیه کشت و لت و پار کرد.

این اتفاق بارها و بارها توسط اسراییل علیه مردم 
فلسطین و غزه افتاده است. رهبران حماس در 
خانه های خودهمراه خانواده هایشان در شهر و 
محله شان آماج حمالت تروریستی قرار گرفته اند. 
برای ترور فیدل کاسترو چند ده و شاید چند صد 
بار توسط امریکا تالش بعمل آمد که موفق نشد. 
اوجالن را در هواپیما و در کشور دیگر گروگان 
گرفتند. بن الدن را در منزلش کشتند. این که مثال 
کسی چون بن الدن حقش بود کشته شود تغییری 

 در معادله نمی دهد.

جنگ و تروریسم جمهوری اسالمی هم شهره ی 
خا  و عام است. جمهوری اسالمی ده ها تن از 
مخالفین خود را در اروپا ترور کرده، قاسملو را 
در رستورانی در مرکز شهری در آلمان ترور 
کردند. غالم کشاورز را جلو هتل اقامتش در 
شهری در قبرس جلو چشمان پدر ومادرش ترور 
کردند. بختیار و ده ها ترور دیگر در اروپا و 
خاورمیانه انجام داده شد.صدها تن از فعالین 
سیاسی و مخالف رژیم در ایرا آشکار و مخفی 
ترور یا زیر شکنجه کشته شدند. ترور یا قتل های 
زنجیره ای در ایران را همه بیاد داریم. نیروهای 
نیابتی جمهوری اسالمی در منطقه از جمله لبنان، 
سوریه، عراق، یمن، افغانستان و غیره هم اساسا 
نیروهای مزدور و باند سیاهی تروریستی اند. 
جهاد اسالمی، حزب هللا، حشد شعبی و شعباتش، 
انصارهللا و غیره، در ترور، قتل و کشتار مردم 
در کشورهای مربوطه، دستانشان به خون هزاران 
و ده ها هزار مردم بی گناه آلوده است. همه ی این 
ها تنها جزئی از سیاست جنگ و میلیتاریسم و 
قلدری و جنایت علیه بشریت است. غوغا بر سر 
کشته شدن یک نظامی ایرانی و بحث بر سر این 
که این کار ترور است یا اسم دیگری دارد و چقدر 
به حقوق بین الملل بورژوایی زیر پا گذاشته شده، 
در متن این جنگ و میلیتاریسم و قلدریهای امریکا 
و جمهوری اسالمی در منطقه یک جوک است و 
می خواهد با یک بزرگ نمایی مسخره صورت 

 مساله را پاک کند.

صورت مساله ی جنگ واقعی چند ده ساله در 
خاورمیانه را نمی توان با هیاهوی این و آن ترور، 
الپوشانی کرد. صورت مساله این است که از 
طرفی دولتی به نام ترامپ به تبعیت از پیشینیانش 
آمده و می گوید: من ابرقدرتم، بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا، بزرگ ترین ارتش جهان و بزرگ 
ترین تسلیحات ویرانگر دنیا را دارم در نتیجه هر 
غلطی بخواهم می کنم و به کسی هم حساب پس 
نمی دهم. این نرم جهان امروز و نظم نوین پس از 
فروپاشی بلوک شرق است. از طرف دیگر 
جمهوری اسالمی ای سر کار آمده که می خواهد 
هالل شیعی درست کند، اسراییل را نابود کند و 
قدرت منطقه ایش را بعنوان ابزار قلدری و 

بدنبال جنگ خلیج و اشغال نظامی افغانستان، 
عراق، سوریه و لیبی توسط امریکا و متحدینش و 
نیروهای نیابتی کشورهای منطقه، بر سر تصرف 
و تقسیم خاورمیاته و تصرف منابع و بازار این 
کشورها، جنگ ومیلیتاریسم عریانی آغاز شده 
است. ترور بخشی از این جنگ است که ده ها 
سال است در خاورمیانه ی بحرانی و میلیتاریزه، 
برپا شده است. دول بورژوایی به اصطالح 
قانونمند هیچکدام حاضر به پذیرش این جنایات 
نشده اند، اما کشته شدن یک نظامی ایرانی آن ها 
را یاد قواعد و مقررات بین المللی می اندازد و 
سر نامگزاری ان مسابقه دارند که ترور است یا 
نیست. اگر ترور است محکوم است و اگر قتل و 

 کشتن در جنگ است حتما معنای دیگری دارد.

از زاویه منفعت بورژوازی امپریالیست و دول 
مرتجع منطقه، امریکا می تواند چند میلیون مردم 
عراق را به روز سیاه بنشاند، بکشد، آواره کند و 
اسیر شعبات قومی و مذهبی و میلیشیای مزدور 
کند. جمهوری اسالمی می تواند توسط حشد شعبی 
که شعبه ای از سپاه قدس است هزاران نفر را در 
خیابانهای بغداد و بصره و کربال با تیراندازی 
مستقیم و تک تیراندازهایش بکشد. و این جنگ 
اشکالی ندارد. اما کشته شدن قاسم سلیمانی از همه 
طرف تبدیل به هیاهو و بزرگ نمایی شده و سراغ 
قواعد و قوانین بین امللی می روند که آیا این 
ترور است یا اسم دیگری دارد. این یک ریاکاری 

 و بی شرمی اشکار و تهوع آور است.

بردن دعوا بر سر این که این ترور بوده یا نبوده 
خاک پاشیدن به چشم مردم است. دولت تروریستی 
جمهوری اسالمی از یک جنایتکار جنگی قهرمان 
ملی سازد که گویا مظلومانه توسط امریکا ترور 
شده است، نه در جنگ و میلیتاریسمی که خود در 
منطقه بوجود آورده اند. این کار را می کننند تا 
عواقب جنگ و جنایتی که در خاورمیانه به راه 
افتاده و جمهوری اسالمی بخشی از این 

 جنایتکارهای جنگی است را از خود بزدایند.

می گویند جمهوری اسالمی و قاسم سلیمانی علیه 
تروریسم در منطقه و علیه داعش جنگیده است. 
در حالی که هنوز هم خانواده بن الدن و رهبران 
طالبان در تهران بسر می برند. چطور ممکن 
است جمهوری اسالمی در جایی منطقه امن 
تروریست های القاعده و طالبان و غیره باشد و از 
طرف دیگر با تروریسم داعش بجنگد؟؟ جنگ 
جمهوری اسالمی با داعش نه بخاطر تروریست 
بودنش بلکه بخاطر ظهور رقیبی در عراق علیه 
نفوذ و سلطه اش بود. دولت امریکا هم که خود در 
خلق داعش دست داشت جنگ با داعش را نه 
بخاطر جنگ علیه تروریسم بلکه بخاطر موی 
دماغ شدن این مخلوق خود و دفاع از منافعش در 
سوریه و عراق جنگید. اگر داعش حکومت 
سوریه را ساقط و بغداد را هم تصرف می کرد 
اولین دولتی که ان را به رسمیت می شناحت 
امریکا بود. مگر بین داعش و طالبان تفاوتی 

 وجود دارد؟

جهان متمدن جنگ علیه داعش را نباید بعنوان 
امتیاز و فضیلت دولتهای شرکت کننده در این 
جنگ از امریکا تا ایران و ناتو و روسیه برسمیت 
بشناسد و مدال دفاع از امنیت منطقه و جهان را 
بر سینه شان بکوبد. این ها خود عامل و بانی 
ناامنی و خلق تروریست های القاعده، طالبان، 
داعش، النصره، ارتش ازادیبخش سوریه ی 
وابسته به ترکیه، انصارهللا، جهاد اسالمی و حزب 

 هللا و غیره هستند.

بعالوه، جمهوری اسالمی در سالهای اول انقالب 
تنها در سه روز پنج هزار نفر را  ٩١و دهه ٧١

هزار نفر  20کشت. از آن زمان تا امروز بیش از 
را اعدام کرده و کشته و چند برابر ان را شکنجه 
و اسیر و زندان کرده است . این کار اسمش 

 چیست؟ اعدام؟ جنگ؟ ترور؟ قتل؟ یا چه؟

این طبقه بندی ظاهرا به یکی مشروعیت می دهد 
و دیگری را محکومیت. کشتار و قتل عام مردم 

چرا قاسم سلیمانی هدف امریکا قرار  بۆپێشەوە:
گرفت و کشته شد"؟ و چرا حاال و دراین زمان 

 معین؟

دولت ترامپ ترک برجام و تحریم  مظفر محمدی:
های گسترده در خدمت رام کردن جمهوری 
اسالمی و بقول خودشان تغییر رفتار رژیم و 
پیوستن به کمپ بورژوازی جهانی وتبعیت از 
قواعد آن، تحت نام فشار حد اکثری، بکار برده 
است. او همزمان مدام تاکید کرده است که 

 خواهان تغییر رژیم نیست.

جمهوری اسالمی هم که در سالهای اخیر به 
قدرت منطقه ای تبدیل شده تا کنون زیر بار این 
فشار نرفته است. حفظ بشار اسد و تشکیل لشکر 
فاطمیون از مهاجرین افغانی گرسنه و اسیر در 
ایران و اعزام به سوریه، تشکیل دولت وابسته در 
عراق تحت فشار میلیشیای شیعی و نیابتی، تبدیل 
حزب هللا به بخش مهمی از حاکمیت در لبنان، 
تقویت و تسلیح حوثی های یمن، حمله به کردستان 
عراق توسط حشد شعبی وابسته به سپاه قدس در 
مخالفت با رفراندوم و رای اکثریت عظیم مردم 
کردستان به جدایی و اشغال کرکوک و خانقین و 
حدود یک سوم منطقه تحت نام اقلیم کردستان...، 
همه و همه نشان دهنده ی موقعیتی است که 
جمهوری اسالمی پیدا کرده است. موقعیتی که به 
قیمت کشتار در این کشورها و تبدیل ایران به 

میلیون  ٩١جامعه ای فالکت زده و گرسنه و 
 انسان چند برابر زیر خط فقر تمام شده است.

این موقعیت برای دولت قلدر امریکا که عراق را 
بعد از حمله جنایتکارانه به این کشور، منطقه نفوذ 
خود تلقی می کرد، قابل هضم نبوده ولی 
تالشهایش در مقابل حضور جمهوری اسالمی در 
منطقه به نتیجه نرسید. در چنین شرایطی حمالت 
مکرر جمهوری اسالمی و نیروهای نیابتی اش به 
شرکت نفت آرامکوی عربستان، سقوط پهباد 
امریکایی، کشته شدن یک امریکایی و حمله به 
سفارت امریکا در بغداد برای دولت ترامپ باعث 
و بهانه می شود تا برای جبران ضرباتی که 
خورده، کاری کند. و این عکس العمل را با کشتن 
قاسم سلیمانی پاسخ داد. پاسخی که برای جمهوری 
اسالمی ضربه ی سخت و غیر قابل پیش بینی 

 بود. 

 

این نوع کشتن از طریق هواپیمای  بۆپێشەوە:
بدون سرنشین "پهباد" و در داخل شهر واقعه ای 
جدید است. آیان این یک تروریسم آشکار نیست؟ 
آیا در آینده این نوع از کشتن مخالفین توسط 
حکومت ها، از رهبران اعتراضات اجتماعی و 
کارگری و در تعیین تکلیف جدالهای سیاسی به 

 امری روتین تبدیل نمی شود؟

راستش من با دسته بندیهایي  مظفر محمدی:
چون ترور، قتل، کشتن، جنگ محدود و این قبیل 
مفاهیم در خاورمیانه بحرانی و میلیتاریزه شده و 

 جنگی مشکل دارم.

این روزها، محققین و حقوقدانان بورژوایی به 
تجزیه و تحلیل این مساله پرداختند که آیا کشته 
شدن سلیمانی، قتل بود یا ترور و آیا موشک 
پرانی های متقابل جنگ محدود است یا تمام عیار 

 و غیره.

این که جناح هایی از بورژوازی بین المللی و 
حقوقدان هایشان کشتن قاسم سلیمانی در کشور 
دیگر ترور و موضوعی مغایر با قوانین بین 
المللی و نادیده گرفتن حاکمیت کشوری مثل عراق 
می نامند، یک ریاکاری بیش نیست. انگار این 
اتفاق خارق العاده ای است و بورژوازی بسیار 
متمدن و تابع قاعده و قانون است. کدام قاعده؟ 
کدام قانون؟ از نظر این ها اگر سلیمانی در جنگ 
کشته می شد اشکالی نداشت. ولی ترورش اشکال 
دارد. چرا که نفس جنگ و اشغالگری و 
میلیتاریسم برایشان مشکل نیست و هر وقت 

 خواستند به آن دست می زنند.

کمونیست     
247  

 کشمکش های امریکا و ایران در منطقه

 بۆپێشەوە" با مظفر محمدیمصاحبە نشریە "
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هیچ نیروی دیگری در هر دو کشور وجود ندارد 
که منافع طبقاتی و ازادی و امنیت و رفاه جامعه 

 را تامین کند.

مذهبی   –خیزش و قیام مردم عراق دولت قومی 
عراق را متزلزل و حتی وادار به استعفا کرده 
است. این گامی بسیار مهم است. در حال حاضر 
تصور این که دولتی سر کار بیاید و حشد شعبی را 
منحل کند و متکی و سرسپرده جمهوری اسالمی 
نباشد، یک توهم است. نباید به بورژوازی و 
حاکمیت از هم پاشیده ی اقوام و مذاهب فرصت 
داد پشت راست کنند و دوباره حاکمیت جدید 
خودرا سازمان دهند و مردم را با وعده و فریب به 
خانه بفرستند. باید استعفای دولت عادل المهدی را 
به عنوان یک پیشروی بسوی سازماندهی انقالبی 
توده ای برای جارو کردن نظام سرمایه داری نگاه 

 کرد.

بعالوه همانطوریکه مردم بپاخاسته ی عراق گفته 
اند سر مار در ایران است، پیروزی جنبش 
سرنگونی جمهوری اسالمی سر این مار را پهن 
کرده و راه پیروزی مردم عراق را هم هموار می 

 کند.

در نتیجه امر به پیروزی رساندن این جنبش ها در 
ایران و عراق، باز و باز هم به نقش کمونیست ها 
و جناح چپ جامعه و متکی به توده های چند ده 
میلیونی طبقه کارگر و زنان و جوانان و همه ی 

 ازادیخواهان بستگی پیدا کرده است.

در غیر این صورت امید به گشایشی سیاسی و 
امنیت و رفاه و ازادی در هیچ کدام از جوامع 
ایران و عراق وجود ندارد. ترور خاتمه نمی یابد 
مگر این که جنگ و میلیتاریسم خاتمه یابد و جنگ 
و میلیتاریسم خاتمه نمی یابد مگر این که طبقه 
کارگر و زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه دولتهای 
بورژوایی جنگ طلب و تروریست و جنایتکار را 

 در عراق و ایران به زیر بکشند.

و باالخره همبستگی و بهم پیوستن دو جنبش  -٩
ازادیخواهی و برابری طلبی در ایران و عراق 
بعنوان یک جنبش واحد در بخشی از خاورمیانه 
امر بسیار حیاتی و جدی کمونیسم و طبقه کارگر و 
جناح چپ جامعه است. باید کاری کرد که انعکاس 
هر مبارزه و اعتراض و خیزشی در هر کدام از 
بخشهای جامعه ی ایران و عراق بر همدیگر تاثیر 
بگذارد، تجارب تکثیر شوند و اعتراضات و 
جنبش سرنگونی هماهنگ و مربوط به هم پیش 

 بروند.

جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی به لحاظ افق و 
تاکتیک های مبارزاتی بخصو  در بخش پیشرو 
طبقه کارگر نسبت به خیزش های توده ای عراق 
خودآگاه تر است. شعار "نان، کار، آزادی، اداره 
شورایی" به شعار سراسری جنبش در ایران تبدیل 
شده است. ایجاد شوراهای کارگری و مردمی در 
محل های کار و زندگی و محالت شهرها، 
سازماندهی کمیته های کمونیستی و کمیته های 
انقالبی توسط حزب ما در دستور کمونیست های 
طبقه کارگر و صفوف مردم قرار دارد. این آگاهی 
و تجارب سازمانی و تاکتیک های مبارزاتی می 
تواند بعنوان الگو و تجاربی توسط کمونیست های 
عراق در جامعه جاری شود و تکثیر گردد. جناح 
چپ جامعه و بویژه کمونیست ها و طبقه کارگر 
هر دو کشور باید خود را در یک جبهه ببینند و 
پیشروی هر بخش بعنوان پیشروی بخش دیگر و 
در خدمت تقویت همدیگر باشد. همکاری و 
هماهنگی کمونیست های عراق و ایران و از جمله 
حزب ما و احزاب کمونیست کارگری عراق و 
کردستان در این شرایط بیش از پیش حیاتی شده 

 است.

 

 

 (۶٢۶٢)ژانویە  ۳۱دی ماه 

* )بۆپێشەوە )بە پیش( یک نشریە چپ در 
 کردستان عراق است.(

 

فروپاشی بیشتر عراق وجود دارد. حتی روند 
تقسیم عراق به مناطق شیعی و سنی و کرد محتمل 
است. طبقه کارگر عراق در شرایط بسیار 
 دردناک متاثر ازهم فروپاشی جامعه قرار دارد.

اگر دولت ترامپ تحت فشار جناح شیعی و 
میلیشیای حشد شعبی و مقتدا صدر مجبور به عقب 
نشینی از بغداد و جنوب عراق شود، احتمال 
استقرار آن در بخش عربی سنی و کردستان وجود 
دارد... بحث اینکه امریکا امروز رفراندوم 
کردستان و رای به استقالل را برسمیت بشناسد و 
پایگاه هایش را به انجا منتقل کند وجود دارد. عدم 
شرکت نمایندگان اقوام عرب سنی و احزاب کردی 

مذهبی عراق   –در رای گیری پارلمان قومی 
 نشان این احتمال است.

در ایران هم ما عالوه بر این که با یک رژیم 
جنایتکار و سرکوبگر طرف حساب هستیم که 
هزینه ی قلدری و دخالتهایش در منطقه را از 
سفره مردم تامین می کند و فالکتی بیسابقه را به 
جامعه تحمیل کرده است، با یک اپوزیسیون 
بورژوایی هم روبرو هستیم که این جنگ و جدال 
ها را به نفع مردم می دانند و به نقش و اراده ی 
مردم باور و اعتماد ندارند. نه تنها باور بلکه 
اساسا این نقش را به ضرر اینده ی نظام سرمایه 
داری می دانند. در نتیجه هر کدام به بخشی از این 
دولتهای قلدر و اختالفاتشان متکی شده و به چشم 

 مردم خاک می پاشند.

انها می خواهند جمهوری اسالمی توسط امریکا و 
فشارهای اقتصادی و تحریم و تهدید نه سرنگون، 
بلکه تغییراتی در آن بوجود آید. جمهوری اسالمی 
به دولت متعارف بورژوایی و عضو خانواده 
بزرگ جهانی بورژوایی تبدیل شده و انها هم 
سهمی در این تغییر بگیرند و یا جمهوری اسالمی 
کنونی جای خودرا به دولت بورژوایی دیگر بدهد 
و نظام سرمایه دارانه و دستگاه های سیاسی و 
نظامی و امنیتی اش سر جای خود بمانند. 
بورژوازی اپوزیسیون ایران نه با دستگاه قضایی 
و نه مجلس جمهوری اسالم مشکلی ندارند. آن ها 
بر سر ارتش و نیروهای انتظامی و حتی بخشی 
از سپاه پاسداران حساب باز کرده اند و ان ها را 
بخشی از نظام اتی خود می دانند. به همین دلیل 
است قاسم سلیمانی را قهرمان و سردار و اقتدار 
ملی و ناجی نظام سرمایه داری و حضور 
نیروهای نیابتی اش تحت نام محور مقاومت در 
منطقه را حافظ تمامیت ارضی، دفاع از وطن و 

 نشان عظمت طلبی ایرانی می دانند. 

بخشی از چپ ها هم بنوع دیگری پرو امریکایی 
اند و انها هم میلیتاریسم و تروریسم امریکا را 
فشاری بر جمهوری اسالمی و حامی جنبش 
سرنگونی می دانند. این بخش چپ آشکار و نهان، 
در رابطه با قتل سلیمانی، ایرادی به میلیتاریسم و 
تروریسم و قلدری امریکا نمی گیرند و این ترور 
و جنگ روانی را به نفع جنبش سرنگونی قلمداد 
می کنند. این هم یک مانع و مخاطره دیگری بر 

 سر راه این جنبش است.

کمونیست ها چه در ایران و چه عراق باید این 
واقعیات را به داده و آگاهی توده های هر چه 
وسیع تر مردم تبدیل کنند و همانطوریکه گفتم 
استقالل طبقاتی کارگران و زحمتکشان را در دل 

 این تحوالت تضمین نمایند.

هم درایران و هم در عراق، خیزش، شورش و  -٦
قیام هایی در جریان است. شرط این که جنبش 
سرنگونی و قیام کنندگان در هر دو طرف مرزها 
که خواستهای مشترکی دارند، به آن استقالل 
طبقاتی، اجتماعی، سیاسی و سازمانی برسند، این 
است که کمونست ها و رهبران کارگری و 
اجتماعی در صفوف مردم ازادیخواه، امر سازمان 
دادن و صاحب سیاست و خط روشن وتاکتیک 
های مبارزاتی معین و رهبری کردن این جنبش 
در هر دو کشور را برعهده بگیرند. تحقق خواست 
"خاورمیانه ی عاری از میلیتاریسم و جنگ و 
فضای جنگی" در گرو پیروزی جنبش سرنگونی 
و قیام و انقالب از پایین کارگران و توده های 
میلیونی مردم زحمتکش و محروم است بجز این، 
خواست خاورمیانه ی بدون میلیتاریسم و خروج 
همه ی دولتها و جریانات و انحالل نیروهای 
نیابتی فقط یک شعار و یک آرزو باقی می ماند. 

توانست زیر پای همه شان را خالی کند. امروز 
هم از ترس انقالب دیگر بطور قطع جمهوری 
اسالمی را ترجیح می دهند و با ان حاضر بهر 
گونه سازش و مصالحه هستند. برجام و تالش 
برای حفظ ان یکی از این اقدامات پیشگیرانه نه 
بخاطر اتمی شدن ایران بلکه بخاطر حفظ نظام 

 علیه انقالب مردم ایران است.

شکی نیست فضای جنگی و میلیتاریسم و 
قلدریهای دو طرف بر جنبش سرنگونی مردم 
ایران تاثیر داشته و وقفه ایجاد می کند. اما نمی 
تواند این آتش را خاموش کند. قهرمان سازی و 
بزرگ نمایی های جمهوری اسالمی هم در خدمت 
همین وقفه ایجاد کردن و فرصت خریدن است. 
اما این سر و صدا و خاک پاشیدن به چشم مردم و 
این گرد و خاک فرو می نشیند و باز جمهوری 

میلیون انسان چند برابر زیر  ٩١اسالمی است و 
خط فقر. جمهوری اسالمی قادر به تامین نیازهای 
اولیه جامعه نیست. همین فضای جنگی و ضربه 
خوردن و سیلی زدن ها در خدمت ممانعت از 
جنگی است که در ایران بین مردم و دولت شروع 
شده است. جنگ اصلی ما این جاست. جنبش 
سرنگونی راه بازگشت ندارد. چرا که گرسنگی و 
فقر و استبداد تمامی ندارد. این جنبش محکوم به 
پیروزی است. راه میانه ای وجود ندارد. نه ملی 
گرایی. نه مذهب که در اوج حضیض و بی 
ابرویی است ونه محور مقاومت در منطقه، 

 جمهوری اسالمی را نجات نمی دهد.

قاسم سلیمانی را قبل از اینکه امریکا بکشد، مردم 
ایران با شعار چرا مخارج نان سفره و رفاه ما را 
خرج میلیتاریسم و نیروهای نیابتی خود در 
سوریه، عراق، لبنان، یمن و غیره می کنید و 
مردم عراق با شعار سر مار در ایران است و 
نیروهای نیابتی و دولت دست نشانده ایران نمی 

 خواهیم...،حذف و حاشیه ای کردند.

این اتفاق اگر وقفه ای ایجاد کرده، اما صورت 
مساله رابطه مردم ایران و عراق با دولتهایشان 
را که کمر به زیر کشیدن انها بسته اند پاک نمی 

 کند.

 

وظیفه چپ و کمونیست های عراق و  بۆپێشەوە:
ایران در رابطه با کشمکش های میان امریکا و 

 ایران چیست؟ شما چه پیشنهادی دارید؟

 از نظر من: مظفر محمدی:

اولین و مهم ترین وظیفه ی چپ ، کمونیسم و  -٨
طبقه کارگر در ایران و عراق حفظ استقالل طبقه 
کارگر و زحمتکشان و محرومان جوامع بپاخاسته 
ی ایران و عراق از رقابت ها و کشمکشهای 
خانواده ی بورژوازی و دولتها و نیروهای نیابتی 
آن ها است. و این خود را در شعار و خواست 
"خاورمیانه ی بدون جنگ و میلیتاریسم"، نشان 
می دهد. امریکا، ناتو، دول مرتجع منطقه از 
جمله عربستان، ترکیه، ایران باید پایشان را از 
منطقه بیرون بکشند، نیروهای نیابتی شان خلع 
سالح شوند و سرنوشت مردم به دست خودشان 

 تعیین گردد.

وضعیت در عراق بسیار پیچیده تر است. عراق 
در جدال اخیر یک قربانی است. محل مناقشه و 
جدال امریکا و متحدینش و جمهوری اسالمی و 
نیروهای نیابتی اش شده است. در عراق عمال 
جریانات قومی و مذهبی شیعی و سنی و کرد، هر 
کدام حیات و مماتشان وابسته به دولتهای متخاصم 
و دخالتگر امریکا، جمهوری اسالمی، ترکیه، 
عربستان و غیره است. کشمکش اخیر امریکا و 
جمهوری اسالمی این مساله را تشدید کرده است. 
بازگشت عراق به دوره ائتالف شیعی و سنی و 
کرد و توافق بر سر تقسیم قدرت و ثروت میانشان 
بسیار سخت تر شده است. امریکا هم از نفوذ و 
قدرت سابق برای تشکیل دولت یکپارچه دیگر 

مذهبی و متحد کردن احزاب و جریات  -قومی
مذهبی در عراق برخوردار نیست. احتمال -قومی 

جنگ قومی و داخلی کرد، سنی و شیعه و 

اولــین اصلــى که 

کارگر باید در رد و 

قبول یک قانون کار در 

نظر بگیرد اینست که 

من بعنوان یک عنصر 

آزاد در این جامعه در 

سرنوشت خودم، در 

محیط کار خودم، در 

تعیین اینکه نیروى کارم 

را دارم در ازاء چه 

میفروشم و در چه 

شرایطى قرار است کار 

کنم و غیره، چقدر سهم 

و نقش دارم . اولــین 

شاخص اینست که 

کارگر بعنوان یک عنصر 

آزاد و یک شهروند 

صاحب اختیار ظاهر 

 بشود.

 منصور حکمت

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید

کمونیست     
247  

 کشمکش های امریکا و ...
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نوشتند!!! از کجا می آید. چرا جناب تقوایی این 
نئو توده ای به دفاع از دوخرداد پرداخته و آنها را 
از زیر تیغ مسئولیت جنایات دهه شصت خارج 
میکند. جناب تقوایی از فرط پرت و پال گویی و 
ضدیت با ولی فقیه عمال طرفدار رفسنجای و 
خاتمی و دوخرداد شده است. این نئوتوده ای پرو 
رفسنجانی و خاتمی است که کل معضالت 
اقتصادی جمهوری اسالمی و جنایات آن تاریخ را 
به پای یک جناح مینویسد. اوال رفسنجانی و 
روحانی به اضافه خاتمی و همه شخصیتهای 
باالی دوخرداد، همان خط امامی های آن دوران 
بودند. بعالوه همه روسای جمهوری اسالمی از 
بیت رهبری و رفسنجانی، روحانی تا 
دوخردادهای تقوایی در آن توحش و جنایات و در 
همه جنایات چهار دهه گذشته سهیم بوده اند. 
منجمله جناب موسوسی که دوره سبز تقوایی با او 
کشتی نگرفت، در همان دوره نخست وزیر 

 مملکت بود. 

 

شعار "جنجال برانگیز" دیگر شعار "مجاهد، 
پهلوی، دو دشمن آزادی" است که فرشگردی ها 
را به فحاشی علیه کمونیستها کشانده و در میدیای 
اجتماعی اعالم کرده اند کاری نکنید ما هم شعار 
"مرگ بر کمونیست" و "زنده باد پینوشه، زنده 

  .باد ازهاری" را سر بدهیم

تقوایی هم به دانشجویانی که شعار 
"مجاهد،پهلوی، دو دشمن آزادی" را سر داده اند 
میتازد و میگوید این شعار در مبارزه علیه 
جمهوری اسالمی خدشه وارد میکند، در جنبش 
سرنگونی تفرقه می اندازد. تقوایی سراغ شعار 
"بحث بعد از مرگ شاه" میرود تا مانع ایجاد 

 تفرقه در جنبش سرنگونی "ولی فقیه" شود.

 

تقوایی هر نوع مقابله با همراهان امروز خود در 
جنبش برای سرنگونی "بیت رهبری" را به زیان 
خود و جنبش خود میداند. مستقل از اینکه تقوایی 
و مجاهد و پهلوی با کدام پرچم و با چه تاریخ و 
سابقه ای در این نوع از "جنبش سرنگونی" 
حضور به هم میرسانند، همه یک امر مشترک و 
آنهم بزیر کشیدن ولی فقیه و شخص خامنه ای را 
هدف قرار داده اند. تقوایی هر نوع نقد و مقابله با 
هم جبهه و هم جنبشی های خود را به باد نقد 
میگیرد و عاملین آنرا نفرین میکند. کمونیستها به 
حق عضو این جبهه و جنبش "ضد والیت فقیه" و 
"سرمایه داری دزد ساالر" نیستند، به همین دلیل 
تقوایی در تعرض و شانتاژ علیه آنها گوی صبقت 
را از مجاهد و فرشگردهای ربوده است. به همین 
دلیل "با اپوزیسیون نمیجنگیم" حمید تقوایی، یعنی 
با اعضای این جنبش و جبهه نمیجنگیم و نه با 
کمونیستها! او علیه کمونیستها همه تعارفات را 

 کنار گذاشته و شمشیر از رو بسته است.

  

اما باید اذعان کنم که تقوایی حق دارد. شعار علیه 
مجاهد و پهلوی و نقد آنها به عنوان جریانات ضد 
کارگر و ضد آزادی و برابری، لطمه ای به جبهه 
متحد تقوایی و برای سرنگونی والیت فقیه است. 
اما مشکل تقوایی این است که جامعه ایران برای 
اینگونه نقدها و این نوع سرنگونی طلبی ها تره 
خرد نمیکند. طبقه کارگر ایران و مردم آزادیخواه 
میدانند که هیچ امر مشترکی با پهلوی و مجاهد 
ندارند. میدانند از همین اکنون باید افق و امیال این 
ارتجاع را افشا کنند و صف مستقل خود را تشکیل 
دهند. میدانند اینگونه سرنگونی طلبان خود 

 دستکمی از حاکمان کنونی ندارند. 

بگذار تقوایی همراه پهلوی و خانم رجویی عزا 
بگیرند، کارگران و مردم آزادیخواه به نام وحدت 
طلبی و جنبش همگانی سرنگونی طلبانه به هیچ 
ارتجاعی باج نمیدهند و کمونیستها حقایق را به 
جامعه اعالم و مانع خاک پاشیدن تقوایی ها به 
چشم کارگران میشوند. بی شک در این میدان 
رسوایی نصیب کسانی میشود که به نام چپ، 
طبقه کارگر و مردم آزادیخواه را به سالخی زیر 

 چتر راست دعوت میکنند. 

 
 ۶٢۸۳دسامبر  ۸١

نئولیبرالیسم نام نهادن است. میگوید فرانسه و 
ایران متفاوتند، جلیقه زردها اعتراض کرده و به 
بانک هم حمله کرده اند اما فرانسه کسی را نکشته 

 و ایران عده زیادی را کشته است. 

تقوایی واقعا به سیم آخر زده است. از ضدیت خود 
با ولی فقیه و "حکومت آخوندی اش" به سخنگو و 
نماینده هر ارتجاعی از حکومت فرانسه تا 
نئولیبرالیسم و سرمایه داری بازار تبدیل شده 
است. او حمایت دانشجویان از اعتراضات مردم 
شیلی و فرانسه و عراق و لبنان را به بهانه اینکه 
گویا بورژوازی فرانسه خیلی متفاوت است و تا 
کنون کسی را نکشته ، به سخره میگیرد. مستقل 
از هر تحلیل و ارزیابی از سیستم حاکم بر فرانسه 
و نئولیبرالیسم و سرمایه داری غیر دزد و پاکیزه 
جناب تقوایی، اما ضدیت او با همسرنوشتی 
کارگران و مردم آزادیخواه در این کشورها و 
بهانه گیری های بچه گانه  را دیگر جز تعرضی 
دست راستی و ضدیت با چپ و کمونیسم نمیتوان 
نام نهاد. مردم عراق و لبنان در اعتراضات خود 
از مردم معترض ایران حمایت کردند، جلیقه 
زردهای فرانسه بارها حمایت خود از کارگران 
هفت تپه و اعتراضات مردم آزادیخواه را اعالم 

آذر جواب این  ٨٩کرده اند. دانشجویان در 
حمایتهای ارزشمند را دادند و اعالم کردند که درد 
ما یکی است و مبارزه ما یکی است. حمید تقوایی 
از این همبستگی و این احساس همسرنوشتی بر 
آشفته شده است و فریاد میزند تند نروید! مبارزه 
شما علیه "سرمایه داری دزد ساالر"، "حاکمیت 
آخوندی و ولی فقیه" است! نئولیبرالیسم برازنده 
آخوند دزد نیست! حمید تقوایی از اینکه چپ و 
کمونیستها در دانشگاه در ایستگاه ضدیت با 
استبداد و حاکمیت اسالم پیاده نمیشود و ادعانامه 
علیه کل سیستم کاپیتالیستی را برمیدارند برآشفته 

 شده است. 

توجیهات تقوایی در تفاوت فرانسه و ایران در  
دنیای واقعی تبلیغات رسانه ها و احزاب و 
جریانات راست دنیا در توجیه توحش و بربریت 
دولتهای غربی است. آنها نیز در جواب طبقه 
کارگر در فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا و.. ، 
سوریه، عراق، افغانستان، آفریقا و... را نشان 
 میدهند و میگویند قانع باشید وضع شما بهتر است. 

 

حمید تقوایی از فرط ضدیت با مخالفان کل سیستم، 
ضدیت با دانشجویان سوسیالیست، نهایتا آب پاکی 
هم بر سر دو خردادی ها که گویا در مقابل خط 
خامنه ای، طرفدار عبور از حکومت مذهبی و 
رفتن به سوی نئولیبرالیسم و توافق با آمریکا بوده 

 اند، ریخته و میگوید: 

"...... این نوع مارکسیسم دستگاهی به توده ایسم 
هوادار خط امام میرسد. از نظراینان از بعد از 
خاتمه جنگ ایران وعراق "خط امام به راست 
چرخید" و با سیاستها نئولیبرالی رفسنجانی همراه 
شد و همه بدبختیها از آنجا شروع شد. به این 

دهه اول سلطه جمهوری اسالمی،  اوال ترتیب 
دهه سرکوب وحشیانه کارگر و دانشجو و زنان و 
کشتارهای دهه شصت، همان دوران طالئی کذائی 
خط امامیها، از زیر تیغ حمله بدر برده میشود و 
ثانیا جناح دوخرداد مسئول و عامل همه مصائب و 
مشکالت معرفی میشود. این همان خط حزب 
توده، چپ طرفدار خط امام، در هیات مارکسیسم 
بی دندان و سترون دانشگاهی است. این یک نوع 

پرو رژیمی و مثل حزب توده بخش   کمونیسم
 تئوریک خط امام است. "

 

پرت و پالگویی این شخص علیه کمونیستها در 
دانشگاه هر مرزی را درنوردیده است. باید توجه 
داشت اینها را فاالنژهای ضد کمونیست فرشگرد 
نمیگویند. اینها صحبتهای حمید تقوایی است که 
هنوز نه تنها اسم خود را کمونیست میگذارد، 
بعالوه از اعتبار یک جریان کمونیستی در خدمت 
 به خط راست پرو غرب خود سواستفاده میکند. 

اینجا برنامه اقتصادی رفسنجانی و نئولیبرالیسم و 
اختالفات میان حاکمیت در آن دوره مورد بحث 
من نیست. اما معلوم نیست این آدم چرا خدمات 
حزب توده به جمهوری اسالمی را پای دانشجویان 

آذر مینویسد. معلوم نیست این آسمان  ٨٩چپ در 
و ریسمان کردن و تئوری بافی و تاریخ سازی 
برای دوخردادیها که "مظلوم" واقع شده اند، به 
دانشجویان چه مربوط است. بعالوه گله مندی 
حمید تقوایی از اینکه سرکوب و جنایات دهه 
شست که به قول او دوران طالئی "خط امامی ها" 
بوده است و اما همه گناهها را پای دوخرداد 

بورژوایی  میکنند. شعار علیه نئولیبرالیسم در این 
متن چیزی جز اعتراض به افسار گسیختگی 
سرمایه و بازار و بی مسئولیتی دولت در قبال 
شهروندان نیست. روزانه مردم در دنیا و در 
ایران از سپردن همه چیز از جمله تحصیل، 
ترانسپورت، درمان، دکتر، بهداشت و... به بازار 
آزاد و پولی شدن همه چیز، اعتراض میکنند. این 
افسار گسیختگی را در دنیا سیاستهای نئولیبرالیسم 
نام میگذارند. لذا افاضات تقوایی در اینکه این نقد 
سرمایه نیست و نقد مکتب است پوچ است. مشکل 
تقوایی بر خالف توضیحات سطحی و ذهنی در 
مورد یک شعار، سرمایه داری و نئولیبرالیسم 
نامیدن جمهوری اسالمی از طرف دانشجویان 
چپ است. مشکل تقوایی اتفاقا نقد نفس سرمایه 
داری و کل سیستم است. مشکل او این است که 
دانشجویان کمونیست جنایات و توحش جمهوری 
اسالمی را پای سیستم کاپتالیستی حاکم بر ایران 

 میگذارند و او از این برآشفته است.

 

"قیمتها و سیاستها و تقوایی در ادامە  میگوید: 
سازوکارهای اقتصادی نه بوسیله رقابت و بازار 
آزاد، بلکه بوسیله خامنه ای و بیت رهبری و 

 برادران قاچاقچی تعیین میشود." 

اینجا است که لیدر حزب "کمونیست کارگری" 
دستش باز میشود و دم خروس نقد نوع مجاهدینی 
به جمهوری اسالمی از زیر عبای "سرخ" حمید 
تقوایی بیرون میزند. او منتقد "نظام والیتی" است. 
همه گناهها پای خامنه ای و بیت رهبری است، 
سرمایه داری در این میان بیگناه است و نقد به آن 

آذر ظهور کرده است.  ٨٩"بی جا و بیخود" در 
تقوایی به دانشجویان میتازد که چرا جمهوری 
اسالمی را نئولیبرالیسم و سرمایه داری نام گذاشته 
اند. اینها دزد و قاچاقچی هستند نه سرمایه 

 داری!!! 

 

اعتراض تقوایی به کمونیستها در ایران پدیده ای 
قدیمی و آشناست که امروز نئوتوده ای پرو غرب 
ما به آن پیوسته است. این همان نقد راست در 
اپوزیسیون ایران به جریان ما در تاریخ چهل ساله 
گذشته است. این اعتراض بخشی از بورژوازی 
ایران و نمایندگانش در همین حاکمیت است. 
بورژوازی که از دخالت ولی فقیه و حاکمیت 
استصوابی ناراضی و اتفاقا خواهان پایبندی به 
قوانین بورژوایی و قوانین بازار است، چیزی که 
تقوایی معتقد است در ایران پیش نمیرود. حمید 
تقوایی در این زمینه کنار همه بورژواهای 
ناراضی ایستاده است، کنار جناح دوخرداد و کنار 
جناح ناراضی بورژوازی ایران به قبضه شدن 
قدرت در دست بخشی و کم نقش داشتن بخشی 

 دیگر. 

در نتیجه این دانشجویان نیستند که سرمایه و 
اساس و بنیاد آنرا هدف قرار نداده اند، بلکه این 
تقوایی است که همراه اپوزیسیون راست معضل 
جامعه را حاکمیت "آخوندهای دزد و قاچاقچی" 
میداند نه حاکمیت سرمایه.  اینجا است که نمیتوان 
تفاوتی میان نقد تقوایی  و مجاهد و رضا پهلوی و 
ناسیونالیستهای کرد به حاکمیت را از هم جدا کرد. 
تئوری بافی های سطحی و کشف مکاتب من 
درآوری "سرمایه داری دزد ساالر"،  چیزی جز 
غیر دزد نامیدن سرمایه داری "اصیل" بازار آزاد 
و نئولیبرالیسم تقوایی نیست. پس زنده باد بازار 
آزاد و نئولیبرالیسم و مرگ بر سرمایه داری "دزد 
ساالر". این دیگر خود تقوایی است که توده ای 
نوع طرفدار سرمایه غربی و بازار آزاد شده 
است. این امتداد همان چپ پرو غرب ایران، 
همان ناسیونالیست پرو غرب ضد اسالم است که 
تقوایی در این سالیان طوالنی علمدارش بوده 

 است.

 

 حمید تقوایی میگوید :

"یکی بودن مبارزات مردم فرانسه و عراق و 
شیلی و لبنان نیز بی معنی است. " و در ادامه 
توضیح میدهد که این "همردیف قرار دادن این 
حکومت با دولتی مثل دولت فرانسه"  و هر دو را 

آذر امسال اعالم تسلیم نشدن جامعه به  ٨٩
حاکمیت بود. در این روز و بعد از جنایات و 
کشتار مردم توسط حاکمین و خون پاشیدن به 
اعتراضات مردم آزادیخواه، بعد از اشغال 
خیابانها توسط مزدبگیران مسلح و مزدوران و 
دستجات اوباش آنها، بعد از تبلیغات و تهدیدات 
همه روسای رژیم به اعدام و زندان و... 
معترضین ، نسل جوان آزادیخواه و برابری طلب 
در دانشگاههای ایران اعالم کردند که تسلیمی در 
کار نیست! اعالم کردند تعرض حاکمیت به 
معیشت طبقه کارگر و مردم محروم، تهدید و 
ارعاب و کف چرانی جالدان را تحمل نخواهند 
کرد و در مقابل آن خواهند ایستاد. بعالوه در این 
مناسبت دانشجویان امیال و آرزوهای کارگران و 
اقشار محروم جامعه، در دفاع از آزادی و 
برابری، دفاع از حق زن و علیه استثمار و 
بردگی و علیه کل سیستم حاکم را از صحن 

آذر امسال  ٨٩دانشگاه رو به جامعه اعالم کردند. 
از این زاویه یکی از برجسته ترین و قابل تقدیر 
ترین و شیرین ترین، اعتراضات نسل جوان طبقه 
کارگر از صحنه دانشگاه بود. این اعتراضات 
ادامه بیانیه های کارگران هفت تپه، شرکت واحد، 
معلمین و بازنشستگان در محکوم کردم جنایات 
حاکمیت در آبان بود که در دانشگاه در شکل 
تجمعات بروز پیدا کرد. به همین دلیل جامعه، 
 طبقه کارگر و همه مردم آزدایخواه آن را ستودند. 

 

آذر امسال حمید تقوایی را  ٨٩اما مراسمهای 
برآشفته کرده است! او با شمشیر چوبین به جنگ 
نسل جوان سوسیالیست رفته و به دادگاهی آنها 

 پرداخته است. 

باید دید چرا حمید تقوایی با اسم و رسم یک حزب 
که خود را کمونیست مینامد، علیه کارگران و 
مردم آزدایخواه شمشیر کشیده و چنین شتابان، 
چنین پریشان و برآشفته به جنگ تحرک 

 سوسیالیستی در دانشگاه رفته است. 

آذر دو  ٨٩بهانه تقوایی برای حمله به تجمعات 
شعار در میان مجموعه ای از شعارها، بانرها، 
سخنرانی ها، بیانیه و... در اصلی ترین 
دانشگاههای ایران است. این دو شعار عبارتند از: 
"ایران، فرانسه، عراق، لبنان، شیلی ... مبارزه 
یکی است: سرنگونی نئولیبرالیسم" و "مجاهد، 

 پهلوی، دو دشمن آزادی". 

حمید تقوایی به بهانه این دو شعار مبتکرین این 
مراسمها را، چپ "خط امامی"، "غیر سیاسی"، 
"پرو رژیمی" و....نامیده است. اما بگذارید یک 
دقیقه به غلط فکر کنیم این دو شعار نادرست، 
ناوقت و یا نامناسب است. چرا کل این تحرک 
آزادیخواهانه پرو رژیمی و خط امامی نام 
میگیرد؟ چرا به این بهانه مقاومت چپ و سنگر 
گرفتن در دفاع از اعتراضات آزادیخواهانه آبان 
به سخره گرفته میشود؟ چرا اعالم حمایت از 
مردم آزادیخواه از لبنان و عراق تا شیلی و 
فرانسه، مسخ میشوند؟ مشکل تقوایی 

 نادقیقی"فرمولبندی" نئولیبرالیسم نیست!

 

"باالخره نکته آخر و شاید تقوایی میگوید: 
مهمتر از همه اینست که اقتصاد ایران و )همچنین 
عراق( نئولیبرالیستی نیست و مطلقا هیچ ربطی به 
نئولیبرالیسم ندارد. سرمایه داری تحت حاکمیت 
جمهوری اسالمی اساسا با هیچ مکتب سرمایه 

مربوط ترین اسمی که  داری ای خوانائی ندارد.
میشود روی آن گذاشت سرمایه داری دزد ساالر

  )کلپتوکراسی( است."

 

مستقل از "درافزوده" جدید تقوایی به مارکسیسم 
و "کشف" سیستم "سرمایه داری دزد ساالر"، او 

 تالش میکند

نقد سیستم کاپیتالیستی را به نقد بیت رهبری و 
"حاکمین برادران قاچاقچی"، بعنوان نماینده 
"سرمایه داری دزد ساالر" تقلیل دهد، کاری که 
مجاهد و پهلوی و انواع نیروهای راست طرفدار 
سیستم سرمایه داری و همه رسانه ها و دولتهای 
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حجاب وبرقعه همیشه بخشی از جهاد اسالمی 
در جوامع گرفتار شده اسالم میباشد. در کنار 
هزار و یک معضل دیگر از فساد، گرسنگی، 
بیکاری، فقر، بی حقوقی و کمبود خدمات، نبود 
آب آشامیدنی، برق، سوخت، و همچنین ناامنی 
و جنگ و کشتار، سرکوب و ترور، ربودن و 
زندانی کردن، بی خانمانی و بیماری و نبود 

تنها مسئله ای که نمایندگان …  پزشک و دارو 
این آیین عقب مانده را هراسان و نگران می 
کند، زن و بحث زن و آزادی زن و هر کلمه ای 
که در رابطه با زنان میباشد. بخصو  دیدن 
زنانی که پوشش مترقی دارند، تا جای که این 
بار بی مهابا و آشکار و بی شرمانه نه تنها به 
زنان با پوشش مترقی توهین میکنند بلکه حتی  
پدر و برادر و همسر این زنان را سرزنش 
میکنند که در برابر آداب و سنن ارتجاعی 
اسالمی گردن خم نمیکنند. مالهای کهنه پرست 
و مرتجع زیر سایه قدرت و حاکمیت خود در 
برابر آنها و تطمیع این مالیان از بیت المال 
عمومی، به خود اجازه میدهند بسیاری از 
شهروندان از زنان، روشنفکر و انسانهای 
مدرن کردستان و خانواده هایشان را مورد 
تعرض و بی حرمتی قرار دهند. این نه تنها 
نفرت و دشمنی اسالم و مالیان را بر علیه زنان 
نشان میدهد بلکه ارتجاعی  و مردساالر بودن 
حکومت را نیز آشکار میسازد.  زیر سایه 
حکومتی که کمترین مسئولیتی در رابطه با 
حقوق زنان و معیارهای مدنی برای خود قائل 
نیست، می بایست خود حکومت این فحاشین را  
مورد بازخواست قرار می داد و محاکمه می 
کرد نه اینکه خود به عنوان تماشاچی جدال و 
کشمکش میان مال و مدافعین حقوق زنان ظاهر 
شود و از این تقابل به نفع خود برای تسهیل 
سیاست فقیر کردن جامعه به اسم "سازندگی" 

 بهره جوید. 

در حاشیه توهین و بی حرمتی به زنان و تهدید 
فعالین زنان، به طور مشخص" بهار مونزیر" 
بمانند شخصیتی شناخته شده در جنبش برابری 
طلبانه زنان، چندباره به تکرار اراجیف خود 

کردستان) کردستان عراق( یکبار دیگر تبدیل به 
. در شدمیدان تقابل دو جبهه در مورد مسئله زنان 

این میدان جبهه تمدن، مترقی،آزادیخواهی و 
برابری طلبی از یک طرف و جبهه ارتجاع و کهنه 
پرستی اسالمی و ناسیونالیسم از طرف دیگر رو در 
روی هم ایستادند.  بیش از سه دهه است که ما شاهد 
این چنین تقابلی در ابعاد وسیع اجتماعی هستیم. در 

برای اولین بار در جنبش شورایی و  ٨٦٦٨سال 
کمونیسم،پرچم ایستاده گی علیه بردگی و ستم کشی 
زنان برافراشته شد. از آن تاریخ تا امروز که بیش 
از سه دهه به درازا کشیده ، جدال و مبارزه میان 
این  دو جبهه در مورد مسئله زنان  به نمایش 
درآمده است. چیزی که امروز توجه میدیا و رسانه 
های را به خود جلب کرده و کار به کشاندن  
مالهای کهنه پرست و فحاش به دادگاه از طرف  
فعالین زنان، نمونه ای از این جدال میباشد. تا آن 
زمان نیز که ستم و تبعیض علیه زنان ادامه داشته 
باشد، این کشمکش ها نیز با افت و خیز همراه 
 خواهد بود اما از ادامه و استمرار بازنخواهد ایستاد. 

تبرئه "مال مظهر" در دادگاه ناسیونالیستی آغشته با 
اسالم، سندی بر بی گناهی و حقانیت به او نیست، 
بلکه گواهی بر ستم کشی سیستماتیک و رسمیت 
بخشیدن به سیستم مردساالر امروز میباشد و بیان 
دفاع و پشتیبانی  آشکار حکومت از بی حرمتی و 
لگدمال کردن حقوق زنان و همه مردم مترقی 
جامعه است. مال مظهر در روز روشن در میدیا و 
رسانه های عمومی دست به فحاشی و توهین به 
فعالین برابری طلب کرده است در حالی که فضای 
عمومی ساکت و بی تفاوت و دادگاه وابسته به 
حکومت ارتجاعی و مرد ساالر نیز در قوانین عقب 
مانده خود راهی برای لگام زدن به مالیان فحاش و 
اوباش پیدا کند و دلیل آن را هم "فقدان مدارک 
کافی" اعالم کرد و این چنین شاهد تبرئه آنها 
میشویم. این به جز رها کردن افسار آنها برای حمله 
به حقوق و کرامت انسانها از طرف مرتجعین 
اسالمی، هیچ معنای دیگری ندارد.  با وجود 
ناعدالتی در دادگاه که حکم بر تبرئه مال مظهر را 
صادر کرده است اما این به معنای پیروزی 
آخوندهای اسالمی نیست، بلکه نفس کشاندن مال 
مظهر به دادگاه و عقب نشینی مفتضحانه در توهین 
به زنان، درس بزرگی به مال و مرتجعین میباشد که 
دیگر اجازه پیدا نخواهند کرد اینچنین علیه زنان و 
فعالین این جنبش دهن دریدگی کنند. و این  پیروزی 
بزرگی برای برابری طلبان و هزاران زن دیگر 
چون بهار منزر بود. از این دادگاه فرمایشی همین 
اندازه می توان انتظار داشت اما این جنگ هنوز 
پایان نیافته است و تا به زانو درآوردن کهنه پرستان 

 و مردساالران ادامه خواهد داشت. 

از منظر و منطق سکسیسم مالها و آخوندهای 
اسالمی، زن ابزاری برای سکس و بچه زایی 
میباشد و دیگر هیچ. به همین خاطر است که تمام 
رفتار و گفتمان شان در مورد زنان سراپا 
سکسیستی میباشد. تا جای که مال مظهر به عنوان 
نماینده اسالم، با صراحت می گوید که نگاه کردن 
به زنان اگر باعث تحریک جنسی مرد شود" 
غیرمجاز" و اگر در این نگاه، مرد تحریک 
نشود"مجاز" میباشد. این بدان معناست که به 
صراحت قدرت تعقل شان در مورد زنان به یک 
وجب زیر ناف شان بستگی دارد. تا اینجا قضیه، 
این مشکل خودشان است و خود مختارند تا برای 
درمان این مشکل و معضل جنسی خود  چاره ای 
بجویند. اما بی گمان نمیتواند نه این نگاه سراپا 
سکسیستی و نه مکانیسم کنترل آن را به مردم 
آزادیخواه و مدرن کردستان تحمیل کنند که نگاهی 
انسانی، برابری طلبانه و مترقی به زن و مسئله زن 

 دارند. 

در هر جامعه ای که اسالم جایگاهی به دست بیاورد 
و مالهای اسالمی بتوانند نقشی ایفا کنند،اولین 
مسئله که باعث هراس و نگرانی شان می شود 
حقوق و آزادی زنان  است و همچنین کنترل زنان 
در هر موقعیتی است که مانع تحریک هوس آنها 
شود. به همین دلیل است که جنگ علیه زنان و 
دست و پا زدن برای پوشاندن زنان در زیر مقنعه و 

در توجیه چند همسری می پردازند. از این دیدگاه 
که به زن تنها به  عنوان کاالی برای سکس و 
بدنیا آوردن بچه نگاه می شود، در کمال بیشرمی  
زنان را مورد خطاب قرار میدهند که زندگی به 
عنوان  چند همسری کنار یک مرد بهتر از نداشتن 
هیچ مردی در زندگی است. از دیدگاه اسالم و 
آخوندها، تمام روابط و معاشرت زن و مرد به 
صورت عمومی و ازدواج و زندگی مشترک به 
طور اخص، تنها و تنها در سکس و روابط جنسی 
در بستر محدود میشود و نه هیچ چیز دیگر. از 
دیدگاه این سکسیستها حتی زندگی مشترک و 
ازدواج زن و مرد، سهیم شدن در خوشی و 
ناخوشی و تلخی و شیرینی زندگی، تالش و 
کوشش در جهت ساختن خوشبختی و سعادت، 
حمایت و پشتیبانی از همدیگر در برابر مشکالت 

… و نامالیمات زندگی و ایجاد یک زندگی آرام و
کامال بی معنی میباشد. چه برسد به اینکه در 
رابطه با  این مسائل  مورد سوال قرار بگیرند که 
چگونه یک مرد را میتوان در بین چهار زن تقسیم 

 کرد.؟! 

سر و ته دیدگاه آنها در مورد رابطه زن و مرد 
تنها به "همبستری شبانه" ختم می گردد! از این 
منظر به راحتی شبهای یک مرد را بین دو و سه 
و چهار زن تقسیم میکنند. این تمام معنای رابطه 
زن و مرد حتی در مورد زندگی مشترک و 
ازدواج اسالمی است. به همین خاطر است که نمی 
توانند قبول کنند که از دیدگاه انسان متمدن و 
مترقی، سکس تنها قسمتی مشخص شده در این 
رابطه عمیقا انسانی مابین زن ومرد تعریف شده 
است که با صدها معیار دیگر به هم گره خورده 
است. تنها دلیل پوچ مردساالرانه و سرکوبگرانه 
علیه زنان این است که اگر قوانین چند همسری 
ایجاد و رعایت نشود، به علت باال بودن  تعداد 
زنان،  باعث میشود که تعدادی از زنان بدون مرد 
شوند!! اما هیچوقت در مقابل این سوال تاب 
نمیاورند : که اگر با رجوع به آمار و سرشماری 
تعداد مردان از زنان بیشتر باشد پس این مشکل را 

 چگونه پاسخ خواهند داد؟

دیدگاه سراسر سکسیسمی اسالمی در مورد زن، 
محتوای طبقاتی نیز دارد و در جهت تامین منافع 
مردان طبقه ثروتمند و سرمایه دار ارزش گذاری 
شده است. سکس و زن تبدیل به کاالی شده است 
که تنها ثروتمندان میتوانند به مانند هر کاالی دیگر 
خریداری کرده و از آن لذت ببرند. با ایجاد یک 
بازار"شرعی" در راستای تن فروشی و خرید و 
فروش سکس، با این تفاوت که زنان در این 
پروسه دارای اختیار و اراده ای نیستند و بایست 
گردن به قتوای مالیان بنهند. یک مرد سرمایه 
دار، بدون هیچ مانعی میتواند در یک زمان چند 

زن را در اختیار داشته باشد. تنها شرط اسالمی 
برای رسیدن به این هدف این است که مرد بتواند 
نیاز مالی چند زن را همزمان تامین کند.بنابراین 
این امتیاز تنها برای مردان طبقه ثروتمند و متعلق 
به طبقه سرمایه دار در نظر گرفته شده است. در 
ضمن  نباید فراموش کرد که از دیدپاه "عدالت 
اسالمی" الزم است که شبها و میل جنسی مرد را 

 به صورت "برابر" در بین زنان تقسیم کرد. 

فراخوان برای ترویج چند همسری و تقسیم یک 
مرد در بین چهار زن، نسحه روتوش شده همان 
بازار خرید و فروش داعش است که به عنوان " 
برده فورشی زنان"، برپا کرده بود که مورد نفرت  
تمام بشریت آزادیخواه جهان گردید. چه تفاوتی 
میتوان میان اصول مالیان و کهنه پرستان 
کردستان برای ترویج چند همسری و بازار داعش 
زیر سایه خالفت اسالمی برای خرید و فروش 
زنان قائل شد؟! در آنجا هر مجاهد داعش که پول 
 دارد میتواند هرچقدر که آرزو میکند " زنان برده
خریداری کند به شرط اینکه غذای آنها را تامین 
کند. داعش های کورد نیز طبق همان شروط 
خالفت اسالمی فراخوان برای ترویج چند همسری 

 را در پیش گزفته اند. 

تقابل با مالیان هوس یاز اسالم  از جانب فعالین 
زنان و جنبش برابری طلبانه زنان نیاز به حمایت 
تک تک انسانهای آزادیخواه و متمدن کردستان از 
زن و مرد را دارد. این چیزی که آخوندهای 
اسالمی فراخوان میدهند، کج دهنی آشکار به 
حرمت و کرامت انسانهای مدرن و پیشرو است. 
در این جدال و تقابل الزم است که بهار مونزیر و 
بهار مونزیرها که صدای برابری طلبی زنان 
هستند را حمایت و پشتیبانی کرد و حکومت را 
تحت فشار قرار دهند تا بر دهان این هوس بازان و 
تمام قوانینی و آداب و رسوم شریعت که سرکوب 

 و استثمار زنان را ترویج میکنند، لگام بزنند.

 

 ٦١٦١فوریه  ١

 

 ترجمە کردی بە فارسی : وریا نقشبندی 

 

 

 

درسی برای مرتجعین و یک پیروزی 

 برای زنان
 

 ریبوار احمد
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ملى  علقمليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر به مذهب شبيه است. اما برخالف تعلق مذهبى، ت

تعابير  نينحتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. )هرچند برخى محققين ملت و ملى گرايى چ

ى است بر طوقسوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند(. اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. 

بخشى از  را گردن توده هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که همه آن

ملى قبلى  التپيکر و وجود خويش ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقو

ه انسانها ن بباشد و لذا ميتواند هويت ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش داد

عى جم در رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت ملى

هد. ميدبر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل 

 . ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند

 منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری

کمونیست     
247  

جدال دول مرتجع خاورمیانه در این دوره همراه 
با تروریسم عیان آنها، در چند دهه گذاشته 
"ارمغانی" جز سیه روزی و ویرانی و کشتار 
صدها هزار نفره نداشته است. کارگران، مردم 
محروم در کل منطقه، تنها قربانیان این جدالها 
بوده اند. امروز نیز دود این کشمکش مستقیما در 
کل جهان و خصوصا در خاورمیانه به چشم 

 قربانیان این حاکمیتها خواهد رفت.

جنگ و جدال ارتجاح حاکم در امریکا و ایران، نه 
فقط سر سوزنی به منافع طبقه کارگر و مردم 
آزادیخواه این کشورها مربوط نیست، که تنها 
شرایط مبارزه برای خالصی از شر حاکمیتهای 
سیاه را سخت تر خواهد کرد. بی ترید دنیا بدون 
ترامپ ها، قاسم سلیمانی ها، خامنه ای ها، 
اردوغانها، نتانیاهوها و... دنیای امن تر و انسانی 
تر خواهد بود. لگام زدن بر ماشین ترور و کشتار 
این جنایتکاران کار مردم متمدن و جنبش 
سوسیالیستی طبقه کارگر در همه این کشورها 

 است.

 

 حکمتیست )خط رسمی( -حزب کمونیست کارگری

 ۶٢۶٢سوم ژانویە  -۸۹۳۱دیماه  ۸۹

ایران و سایر دول مرتجع منطقه و جنگ و 
 ویرانی به ستوه آمده اند. 

جمهوری اسالمی، دول و نیروهای ارتجاعی زیر 
ضرب جنبش توده ای در ایران، عراق، لبنان 
و ... بیشترین استفاده را از این ضربه خواهند 
کرد. این اقدام بار دیگر به جمهوری اسالمی 
ایران امکانی میدهد تا به نام مقابله با آمریکا، به 
نام تشدید جدال با دولت ترامپ و پنتانگون، با 
افزایش تبلیغات جنگی، فضای جامعه ایران را 
میلیتاریزه کرده و طبقه کارگر و اقشار محروم 
مردم در جدال علیه خود را عقب براند. در عراق 
نیز نه تنها حشد الشعبی که بعالوه دولت قومی 
مذهبی حاکم بر لبنان و عراق که زیر فشار 
اعتراضات وسیع توده ای قرار دارند نیز فرجه 
ای خواهند یافت تا به نام "حفظ امنیت" و فضای 
جنگی و جنگ نیابتی ایران و آمریکا، اعتراضات 

 توده ای علیه خود را پس بزنند. 

این اقدام همزمان بار دیگر عربده کشی ترامپ و 
تیم او در به رخ کشیدن قدرت و توان میلیتاریستی 
آمریکا نه تنها علیه مردم خاورمیانه که در خود 
آمریکا علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه را باال 

 خواهد برد. 

جنگ و کشمکش حاکمان بر امریکا و ایران، 

)سوم  ٨٩٦٩دیماه  ٨٩بامداد امروز، جمعه 
( قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی ٦١٦١ژانویه 

قدس سپاه پاسداران، در جریان یک حمله هوایی 
نیروهای آمریکایی همراه با ابو مهدی المهندس، 
معاون فرمانده نیروهای حشد الشعبی عراق، در 
نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. پنتاگون و 
وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده اند این اقدام 

 بدستور مستقیم ترامپ انجام گرفته است.

قاسم سلیمانی و فرماندهان  کشته شدنبی تردید 
حشد الشعبی و هر جنایتکاری در هر کجای دنیا 
نمیتواند مورد خوشحالی مردم آزادیخواه در ایران 
و عراق و منطقه نباشد. همزمان قلدری و یکه 
تازی ترامپ و پنتاگون و دولت امریکا، دخالت 
در هر کشور و هر جایی که بخواهند نیز نمیتواند 

 مورد نفرت مردم عراق و منطقه نباشد. 

کشتن قاسم سلیمانی و همراهان او در عراق، 
خاورمیانه را وارد فازی دیگر خواهد کرد، فازی 
که افزایش تروریسم دولتی هر دو طرف را به 
همراه داشته و دود آن به چشم قربانیان جنایات 
تاکنونی این دولتها، به چشم مردم آزادیخواه در 
ایران و عراق و منطقه و به چشم همه مردم 
محرومی خواهد رفت که از دخالتهای ناتو و 
دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه، از دخالتهای 

جنگ واقعی در جریان 

 است
 

دانشگاه شریف، امیرکبیر و خیابانهای 
اطراف دانشگاه تهران صحنه اعتراض 
دانشجویان و مردم متنفر از جمهوری اسالمی 
و درگیری آنان با نیروهای سرکوب است. 
دانشجویان و مردم معترض با شعارهای 
"مرگ بر دیکتاتور"، "بترسید، بترسید، ما 
همه با هم هستیم"، "سپاهی حیا کن، مملکت 
را رها کن" و "فرمانده کل قوا، استعفا، 
استعفا"، "این همه سال جنایت، مرگ بر این 
والیت" و خواهان مجازات مسببین فاجعه 
 سقوط هواپیمای مسافربری اوکرائین هستند. 

 

هیچ چیز برحق تر از خشم و نفرت مردم، 
دانشجویان، کارگران، زنان، از ابعاد فاجعه 
بار هر روز حاکمیت جمهوری اسالمی ایران 
نیست، هیچ چیز برحق تر از نفرت از همه 
دستگاه حاکمیت و سرکوب، از ولی فقیه تا 

 پائین ترین رده های بسیج و سپاه، نیست. 

 

اعتراض امروز مردم در تهران، بابل و ... 
جواب مردم آزادیخواه به تالش جمهوری 
اسالمی از استفاده از تنش با امریکا و تبدیل 
آن به فضای دفاع از حاکمیت است. جواب به 
تالش در حاکم کردن فضای جنگ و عزای 
عمومی، فضای تقدیس سپاه و "حاکمیت ملی" 
و اعالم این واقعیت است که نفرت، خشم و 
اعتراض میلیونی، خیزش میلیونی برای رفاه، 
آزادی و امنیت را نمیتوان به این سادگی با 
تبلیغات و هیاهوی جنگی حاشیه ای کرد، 
نمیتوان مردم به میدان آمده را با هیاهوی 
 جنگی و "قدرت نظامی" خود، مرعوب کرد. 

 

اعتراضات امروز تهران و تجمع دهها هزار 
نفره دیروز و امروز در بغداد، ادامه 
اعتراض توده ای علیه حاکمیت ارتجاع در 
ایران و عراق و ابعاد جنبشی توده ای برای 
آزادی و رفاه، عمق نفرت از حاکمیت سیاه 
در این دو کشور و خودآگاهی عمیق مردم 
آزادیخواه به ماهیت حاکمین و توطئه ها و 

 دسیسه های آنان است.    

 

امروز مردم معترض نشان دادند جمهوری 
اسالمی راهی برای فرار از تعرض مردم، 
راهی برای نجات از سرنگونی توسط خیزش 

 انقالبی مردم آزادیخواه ندارد.    

 

حزب حکمتیست )خط رسمی( با تمام نیرو 
برای سازمان دادن این اعتراضات و حق 
طلبی و عدالتخواهی میلیونی، برای پیروزی 
آن و تحقق آزادی و برابری و خالصی از 
جهنم جمهوری اسالمی به نیروی مردم 

 سازمان یافته تالش میکند.

 

 

 زنده باد آزادی و برابری

زنده باد مبارزه مردم آزادیخواه برای رفاه، 
 آزادی و امنیت

حکمتیست )خط -حزب کمونیست کارگری
 رسمی(

 ۶٢۶٢ژانویە  ۸۸

 

 قاسم سلیمانی کشته شد!

دادگاه تجدید نظر جمهوری اسالمی در غیاب 
متهمین و وکال و پشت درب های بسته، احکام 
رهبران هفته تپه و نویسندگان نشریه گام را به 
همان صورت سابق تایید کرده است! دادگاه و 
احکامش در سیستم قضایی جمهوری اسالمی 
شمشیری زنگ زده و از رو بسته بر باالی سر 
رهبران کارگری و فعالین سیاسی  و کل جامعه 
است. اما همه می دانند و خود  رژیم هم واقف 
است که  دستگاه قضایی فاقد هر گونه 
 مشروعیت، صالحیت، اعتبار و آبرو است.
جمهوری اسالمی برای ترور، دستگیری، زندان 
و شکنجه ی معترضین، هیچ وقت به توجیه 
قانونی مانند دادگاه و احکامش نیازی نداشته 

 است. 

دستگاه های امنیتی و پلیسی وزارت اطالعات و 
اطالعات سپاه پاسداران خود هم حاکم و قاضی و 
هم مجری احکام شان هستند. شبانه از دیوار 
حیات مردم باال می روند، رهبران اعتراضات 
کارگری و مردمی را جلو چشمان کودکان و 
اعضای خانواده با ضرب و شتم دستگیر و اموال 
شخصی شان را غارت می کنند، برای 
دستگیرشدگان پرونده سازی می کنند و 
سناریوهای سوخته طراحی می کنند. در رژیمی 
که رهبرش یک لشکر لمپن و اجیر آتش به اختیار 

نفر را کشته،  ٨٧١١دارد و تنها در آبان امسال 
دادگاه و قانون و قاضی و حکم، یک نمایش 
مضحک و مسخره بیش نیست. قضات مجرم، 
نوکران فرمانبرداری هستند که زیر ترازوی 

 عدالت، خون از انگشتانشان می چکد! 

روسای دستگاه قضایی و قضات دادگاه های 

فرمایشی در ایران از صادق خلخالی تا  
مرتضوی و از الریجانی تا ابراهیم رییسی، 
بهمراه زندانبانان و شکنجه گرانشان لشکری از 
وحوش افسار گسیخته  و بی آبرو هستند که، چه 
با قتل عمد اعدام ها و چه احکام طویل المدت 
زندان و شکنجه ی جسمی و روانی شریف ترین 
انسان های جامعه درسلول های انفرادی، حرمت 
و انسانیت را می کشند و فرزندان و کودکان و 
خانواده هایی را در حسرت زندگی امن و آزاد و 

 مرفه  با عزیزانشان نگه می دارند.   

اما برای رژیم مفلوک و تحت فشار جنبش ها و 
اعتراضات توده ای، جلوگیری از تداوم و 
گستردگی مبارزات برای تحقق مطالباتش، دیگر 
دیر شده است. این دست و پازدن ها و پرونده 
سازی و سناریو ساختن ها، جز بی آبرویی بیشتر 
برای این نظام چیزی به بار نمی آورد. وحشت 
نظام سرمایه و ارتجاع اسالمی از کابوس 
کمونیسم  طبقه کارگر بر فراز نظام پوسیده 
سرمایه  و همبستگی و پیوستگی طبقاتی و 
اجتماعی و سراسری شدن اعتراضات کارگری و 

 محرومان جامعه است.

 
دادگاه ها و دستگاه های امنیتی رژیم ، با نگه 
داشتن احکام فرمایشی بر باالی سر کارگران و 

 مردم، فکر می کنند می توانند

از فشار طبقه کارگر و ستمدیدگان و گرسنگان بر 
رژیم شان بکاهند تا موج تعرض طبقاتی را از 
امروز تا فردا از سر بگذرانند. سر تا پای رژیم 
از کاخ رهبری تا دولت روحانی و مجلس نشینان 
و دستگاه های قضایی و امنیتی، به واقعیت 

ترسناک تعرض طبقه کارگر و ستمدیدگان جامعه 
 آگاهند. 

همبستگی طبقاتی  و همبستگی مبارزاتی 
کارگران  از بافق و آق دره ی شالق خورده تا 
هپکو و چادرملو و آذرآب  و از هفت تپه و فوالد 
و شرکت واحد تا معلمان و پرستاران و رانندگان 
کامیون و بازنشستگان...، مطلقا قابل باز گشت 
نیست. این جنبش با این احکام زبونانه  به عقب 

 رانده نمی شود.

احکام از سر استیصال دادگاه های بی آبروی 
جمهوری اسالمی،  طبقه کارگر و آزادیخواهان و 
برابری طلبان را نمی ترساند. تجربه نشان داده 
است که طبقه کارگر و بویژه شورای کارگران 
هفت تپه و مجمع نمایندگان، رهبرانش را مثل 
مردمک چشم حفاظت و همراهان و دوستانش را 

 حمایت می کند.

)خط رسمی( طبقه  کارگر و -حزب حکمتیست
رهبران و پیشروانشان را به  اتحاد و همدلی و 
همبستگی سراسری جنبش طبقاتی شان فرا می 
خواند. حمایت همه جانبه از کارگران هفت تپه و 
حامیان آنها و ظیفه و بخشی از مبارزه ما برای 
رفاه، آزادی و امنیت است. احکام جعلی و 
خودساخته ی  دادگاه های پوشالی باید لغو شوند. 
همه ی زندانیان کارگری و  معلمان و 
آزادیخواهان و مخالفان جمهوری اسالمی باید 

 آزاد شوند. 

 

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقە کارگر و 
 متحدانش

 زنده باد کمونیسم

 
 خط رسمی-حزب حکمتیست 

 ٦١٦١ژانویه  ٩١ـ ٦٩بهمن  ٨١

 شمشیر زنگ زده ی دستگاه قضایی!



 

باالخره چهار روز پس از سقوط هواپیمای 
نفر منجرشد، پس  ٨١۹اوکراینی که به مرگ 

از چهار روز انکار اصابت موشک به این 
هواپیما از طرف سران و مقامات رژیم، 
جمهوری اسالمی اعالم کرد "خطای انسانی" و 
"شلیک پدافند سپاه" باعث سقوط هواپیما شده 
است و همراه آن فضای نظامی و جنگی حاکم 
در منطقه در پی کشته شدن سلیمانی توسط 
دولت امریکا را مسبب این فاجعه انسانی و 

 انسان بیگناه معرفی کرده است. ٨١۹مرگ 

حزب حکمتیست )خط رسمی( این فاجعه 
انسانی را به خانواده و بستگان قربانیان و به 
مردم تسلیت میگوید. بی تردید مسئولیت این 
 فاجعه مستقیما به عهده جمهوری اسالمی است. 

مستقل از تبلیغات طرفین، مستقل از تالش 
جمهوری اسالمی در توجیه اوج بی مسئولیتی 

مبارزات خود را سراسری 

 کنیم

 

پیرامون دور جدید اعتصاب کارگران معدن 
 چادرملو

کارگران معدن چادرملو از روز چهارشنبه، دوم 
تن  ٦١بهمن ماه سال جاری در اعتراض به اخراج 

شان و کاهش مدت قراردادها از دو ماه  از همکاران
روز، دست به اعتصاب زده اند. حدود پنج  ٨۷به 

هزار کارگر در معدن چادرملو مشغول به کاراند و 
هزار نفر خانواده کارگری به کار  ٨٦عمال معیشت 

کارگران در این معدن وابسته است. امروز مبارزه 
بر سر معیشت، سد بستن و اعتصاب علیه خطر 
بیکاری، حلقه ای است که طبقه کارگر ایران از 
هفت تپه و فوالد اهواز تا آذرآب، هپکو، پتروشیمی 
ها، معادن، فرهنگیان و بازنشستگان را به هم گره 

  زده است.

طبقه کارگر ایران با سیستمی سینه به سینه شده 
است که عامل وضعیت فالکت بار اقتصادی و 
تعرض لجام گسیخته به سطح معیشت، رفاه و امنیت 
میلیونها انسان در جامعه است. امروز این میدان 
مبارزه و جدال کارگران و اقشار محروم و تهیدست 
برای آینده ای مرفه، آزاد، امن، برابر و سعادتمند با 
یکی از فاسدترین، مستبدترین و سیاه ترین 
حاکمیتهای قرن است. نه تهدید و سرکوب و نه 
کمپین ها و پزهای تبلیغاتی شان و پاس دادن 
مسئولیت فقر و فالکت حاکم در جامعه به جناح 
رقیب، ذره ای از تقابل این صف میلیونی با 

 حاکمیت نظام بردگی مزدی کم نمیکند.

 !رفقای کارگر

شرایط کنونی ضرورت یک مبارزه سراسری و 
متحدانه شما از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق 
ایران را دوچندان نموده است. "تعدیل" نیروی کار 
یا بیکارسازی گسترده یک اپیدمی سراسری است 
که یک مبارزه متحدانه و متشکل تمام بخشهای 
طبقه کارگر ایران را میطلبد. تهدید به بیکاری، 
تهدیدی است علیه معیشت کل طبقه کارگر ایران و 
تعرض و مبارزه ای سراسری را میطلبد! بی تردید 
قدم اول در این راه حمایت بی دریغ از هر اعتراض 
و اعتصاب کارگری از اعتراضات امروز در 
چادرملو تا هفت تپه، هپکو و هر مرکز کارگری 
دیگر است. هیچ اعتراض کارگری نباید تنها بماند و 

 این قدم اول در این مسیر است.

در این شرایط نقش کارگران سوسیالیست پیشقراول 
به هم بافتن مبارزات کارگری علیه بیکاری و 
اخراج های وسیع برجسته تر از هر زمانی است. 
سازمان دادن اعتراضات وسیع و سراسری علیه 
بیکارسازی، حمایت از مبارزات کارگران در 
کارخانه های مختلف علیه اخراج دست کارگران 
سوسیالیست و رهبران رادیکال کارگری را 

 میبوسد. 

 رفقا!

قدرت طبقه ما در مبارزه سراسری و متحد آن 
است. تنها ضامن پایان دادن به تباهی جسمی و 
روحی کارگران و خانواده های کارگری، نیروی به 
هم بافته و متحد طبقه کارگر است. این تنها راه 
خنثی کردن طرح ها، توطئه های سرمایه داران و 
دولت آنها است. مبارزه یکپارچه، متحد و متشکل 
بر سر معیشت تنها راه افسار زدن به اخراج و 
بیکاری توسط دولت و کارفرمایان است. این فقط با 
متحد و متحزب شدن  شما کارگران سوسیالیست و 

 !کمونیست، ممکن است

 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران 

 حکمتیست )خط رسمی( -حزب کمونیست کارگری 

 ۶٢۶٢ژانویە  ۶۹

 ۸۹۳۱دیماه  ۹

سیستماتیک خود در قبال زندگی و جان مردم 
بیگناه و تنزل فاجعه به "خطای انسانی" و وعده 
"مجازات مسئولین"، مستقل از تالش طرفین در 
استفاده و سوءاستفاده از این فاجعه برای تبلیغات 
سیاسی علیه هم و برای امتیازگیری ها و معامالت 
و بده بستان های بعدی، این فاجعه یکبار دیگر این 
واقعیت که قربانیان این قمار خطرناک جنگی، 
قربانیان میلیتاریسم حاکم در منطقه، مردم بیگناه 
اند را در مقابل چشم همگان قرار داد. 
میلیتاریسمی که همه دولتها و نیروهای ارتجاعی 
از امریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان تا ایران، 
روسیه، عربستان، اسرائیل و ترکیه، از باندهای 
مقتدی صدر و داعش تا حشدالشعبی و ... در 
بوجود آوردن آن سهیم اند. میلیتاریسمی که زندگی 
و امنیت مردم منطقه را هر لحظه به خطر می 
اندازد. میلیتاریسمی که نتیجه آن نا امنی، قتل، 
کشتار و خفه کردن فضا برای اعتراض مردم 

محروم جهت یک زندگی آزاد، امن، انسانی و 
برابر است. مردم در ایران، عراق، لبنان، مصر، 
سوریه و .... علیه این فضا و نا امن کردن زندگی 
شان، علیه میلیتاریسم حاکم در منطقه به میدان آمده 

 اند.

امروز مردم بغداد در صدمین روز خیزش وسیع و 
توده ای خود به حق فریاد زدند "جنگ تان را از 
اینجا بیرون ببرید" و "امریکا، بریتانیا، ایران 
و ... همه از عراق بیرون بروید!". تنها راه پایان 
دادن به این فجایع، غیر میلیتاریزه کردن 
خاورمیانه، خلع سالح همه باندهای شبه نظامی، 
بیرون رفتن نیروهای نظامی همه دول ارتجاعی 

 از خاورمیانه است.

 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 حکمتیست )خط رسمی( -حزب کمونیست کارگری

 ٦١٦١ژانویه  ٨٨
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 فاجعه سقوط هواپیما در ایران

 
طبق اطالع "کمپین دفاع از بازداشت شدگان 
هفت تپه و زندانیان ترقی خواه" و در ادامه 
تالش بیدادگاه جمهوری اسالمی برای اعمال 
فشار بر فعالین کارگری و آزادیخواه جامعه 

برابر با  ٨٩٦٩بهمن  ٦١ایران، فردا صبح 
آبادی ، رهام  ، فرید لطف٦١٦١نهم فوریه 

یگانه، هیراد پیربداقی به جرم حمایت از 
زندانیان هفت تپه برای بار دوم محاکمه 

 خواهند شد.
 

جرم این عزیزان حضور در کنار خانواده 
بازداشتی های هفت تپه است. جرم آنها دفاع 
از هفت تپه است. جرم آنها دفاع از ابتدایی 
ترین حقوق انسانی طبقه کارگر و مردمی 

است که به فقر و فالکت ، به دزدی و چپال 
حاکمین از کیسه طبقه کارگر و بخش محروم 
جامعه اعتراض دارند. هیچ انسان شریف، 
آگاه و آزادیخواهی در این واقعیت تردید 
ندارد که تالش جمهوری اسالمی برای 
برگزاری این بیدادگاه ها از سر استیصال و 
برای عقب راندن و خفه کردن صدای 
کارگران و سخنگویان و مدافعان آنها با 

 صدور احکام سنگین و زندان است.
 

اما حاکمین و شکنجه گران آنها که امروز 
لباس قاضی بر تن پوشیده اند، باید بدانند که 
چند ده میلیون انسان پرچم مطالبات هفت تپه 
و مدافعان آنها را بلند کرده اند. امروز دهها 
میلیون انسان خود را هفت تپه ای میدانند، 

خود را بخشی میدانند و این صف هر روز 
افزوده خواهد شد. با محاکمه کارگران هفت 
تپه و حامیان آنها، شما نه تنها درد بیدرمان 
خود را عالج نخواهید کرد، برعکس با هر 
محاکمه ای به تعدادی مدافعان هفت تپه، به 
تعداد مدافعان طبقه کارگر و به تعداد 
عدالتخواهان جامعه می افزایید. امروز بخش 
بزرگی از جامعه ایران هفت تپه ای هستند و 
همان پرچم و همان امیال را برداشته اند و 
خواهان پایان بردگی و حاکمیت مشتی 
استثمارگرند. این صف دیر یا زود کل 
دستگاه سرکوب را فلج و گستاخی و دهن 
کجی حاکمیت را لگام خواهد زد. جامعه 
ایران در مقابل این افسارگسیختگی سکوت 
نخواهد کرد و از فرزندان خود دفاع خواهد 

 کرد.
 

 حزب حکمتیست )خط رسمی(
 

 ٦١٦١فوریه  ٩ -٨٩٦٩بهمن  ٨٦

 ما همه هفت تپه ای هستیم!
 )در حاشیە دادگاه دوم مدافعان هفت تپە(



 

 زنده باد سوسیالیسم

را شاهد   همسرنوشتی مردم

هستیم. مردم به حق به فراخوان 

"کمک رسانی" حاکمیت نه گفته 

و کمک رسانی مستقل و مردمی 

خود را سازمان داده و راهی 

  مناطق سیل زده شده اند.

همزمان مردم ستمدیده و خسارت 

دیده و حامیانشان باید یقه 

حکومت دزد و فاسد و دروغگو 

را گرفته و خواستار فوری 

جبران خسارتهایشان باشند. نباید 

بگذارند دولت غاصب داراییهای 

مملکت که بنا به گفته مردم، 

هنوز خسارت سال های قبل 

طوفان های شدید، بارش های تند 

و رگباری، سیالب، برف، سرما 

و یخبندان پرداخت نکرده است، 

اینبار هم از زیر بار مسوولیتی 

شانه   که بر دوشش قرار گرفته

 خالی کند.

حزب حکمتیست )خط رسمی(

کمونیست ها و همه فعالین  ، 

کارگری و توده ای را به 

سازماندهی مستقل کمک های 

مردمی در مراکز کار و محالت 

و شهرها به سیل زدگان فرا می 

 خواند.

  

 -حزب کمونیست کارگری

 حکمتیست )خط رسمی(

ژانویە  ۸۹) ۳۱دیماه  ۶۲

۶٢۶٢) 

 

بنا به گزارشهای رسمی، سیستان 

شهر و  ٨۰و بلوچستان، از میان 

روستای درگیر  ۷١١شهرستان و 

هزار واحد  ٦١سیل حداقل 

مسکونی تخریب کلی و جزئی 

های حاصل از  دیده است. ویرانی

سیل بدلیل خانه های گلی 

مسکونی دائما در حال گسترش 

بنا به اعتراف مقامات   است.

دولتی، نود درصد منازل 

مسکونی در حاشیه زاهدان، با 

هزار نفر حاشیه نشین،  ٩١١

خشتی و ِگلی اند و خانواده های 

فرو دست و محروم ساکن این 

روستای ٨١١منطقه هستند. مردم 

دشتیاری )چابهار( آب گل آلود 

نوشند و در سیستان و  می

های  بلوچستان همچنان راه

روستا قطع  ۷١١ارتباطی و برق 

 شده است.

مردم بیگناه این منطقه فقط 

قربانی بالیای طبیعی نیستند، آنها 

همزمان قربانی شرایطی اند که 

حاکمیت برای آنان فراهم کرده 

است، فقر و محرومیت از ابتدایی 

ترین استانداردهای زندگی 

انسانی، تخریب محیط زیست و 

باالخره عدم کمک رسانی 

ارمغان جمهوری اسالمی برای 

   مردم بیگناه این منطقه است.

همبستگی انسانی و همراهی 

مبارزاتی میلیونی مردم ایران در 

سالهای اخیر گسترش یافته است 

و بار دیگر ما نمونه دیگری از 

این همبستگی و حمایت و 

انساندوستی و رفاقت و 

بار دیگر بر اثر سیل در جنوب 

و جنوب شرقی ایران، در 

سیستان و بلوچستان، زاهدان، 

کرمان و ده ها شهر و شهرستان 

 آسیب دیده اند.  و صدها روستا

چند تن کشته و مصدوم از جمله 

یک کودک دختر و مادران 

تخریب خانه   باردادر آسیب دیده،

های مسکونی، قطع آب و تلفن، 

کشتار دام ها و تخریب هزاران 

هکتار مزرعه و باغ ها از جمله 

آسیب های این فاجعه است. با 

وجود این فاجعه انسانی و 

خسارات چند هزار میلیارد 

تومانی به مردم منطقه، استاندار 

سیستان و بلوچستان بیشرمانه 

باران و سیل را نعمت الهی 

 نامیده است!

پرو پاگاند عظیم رسانه   علیرغم

ای مقامات دولتی و نیروهای 

زمینی سپاه و بیناد مستضعفین و 

پیام خامنه ای، مبنی بر "عملیات 

رسانی"، اما  آبادانی" و "خدمت

واقعیت موجود، حاکی از سیل 

کمک های امدادی مردمی، 

های مردمی برای  کمیته  تشکیل

رفت از  کمک رسانی برای برون

وضعیت بحرانی است. از جمله، 

از همان آغاز جاری شدن سیل، 

صیادان چاه بهار دست ار کار 

به   های خود کشیده و با قایق

زدگان شتافتند. حضور  کمک سیل

جمعیت   قایق های صیادان و

مردم منطقه، به حمل و نقل 

شهری وستایی و نجات جان 

 ساکنین کمک شایانی کرده است.

 

 

 

 

 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقاالت کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمیدبیرخانه حزب:   

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیالت خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

9241383١١٢٦٧٠: تلفن سیوان رضائییوتبوری:   

syvan_rezaei@yahoo.com 

176476064540049: تلفن  محمد راستیآلمان:   

mohammedraasti@yahoo.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

0032485122607پیمان حسینی: تلفن بلژیک:   

parham.poya@gmail.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 فاجعه سیل و کمک های مردمی
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