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خـط  ( حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيـسـت          
، بعنوان نيروي پيشرو كارگران در ايـران،      ) رسمي

بعنوان نيروي پيشرو جنبش رهايي زن و جـنـبـش    
اسالم زدايي در ايران، بعنوان نيروي پيشرو هـمـه     
آزاديخواهان و برابري طلبان، رئوس اصلى حـقـوق   
مسلم و انكارناپذير كارگران و محرومين ايران را، كه 
نهايتا يك قيام توده اي به رهبري طبقه كـارگـر و     
حزب كمونيست اش ضامن تحقق آنهـاسـت، بـه      

 . صراحت اعالم مينمايد
مبارزه ما براي برابري، رفع تبعيض و رفاه جـزء         

الينفك مبارزه وسيع تر و اساسي ما بـراي شـكـل      
دادن به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابـر و    

مبارزه اي كـه سـرنـگـونـي        .  آزاد كمونيستي است
جمهوري اسالمي ايران،  اولين  شرط پيـشـروي و     

 . پيروزي آن است
ما مردم محروم ايران را به برافراشتن پرچم اين      

اهداف انقالبى، در برابر جمهورى اسـالمـى و هـر        
نيروى مدافع استثمار و استبداد، و براي مقابلـه بـا     

 . گسترش فقر و نا امني و محروميت، فراميخوانيم

هنري كسينجر در آخرين تجزيه و تحليل خـود در مـورد              
اياالت متحده آمريكا بايد آماده تـعـامـل و        ” :  خاورميانه ميگويد

واشنگتن بايد ضمن حمايت از متـحـدان   .  همكاري با ايران باشد
ما در منطقه خاورميانـه بـا     .  عرب خود، به تعامل با ايران بپردازد

نبايد فرض كنيم كه سرنگونـي  .  هايي رو به رو هستيم پارادوكس
در دراز مدت ...  نظام فعلي ايران هدف سياست خارجي آمريكاست

كمك به دموكراسي مي تواند منجر به جايگزيني اسالم افراطـي  
 3صفحه...                                    “ . ...با اسالم مدرن شود

گُر گرفته هاي ديروز در پناه 
 امروز“ دكترين تعامل”

 
 فواد عبداللهي

در تبليغات انتخاباتي مجلس، يكي از مـحـورهـاي اصـلـي              
، حول اهميـت شـركـت مـردم بـراي            “ اصالح طلبان” ابرازات 

ايـن  .  بوده اسـت   “  اصول گرايان” جلوگيري از حضور نمايندگان 
همان دليلي است كه در انتخابات دوره قبلي هم به كرات مطـرح  

امروز، سفر فوري و ديدار پوتين با خامنه اي، كه سر تيتر .  مي شد
جرايد ايران است، بدون شك ناشي از وقايع خاورميانه است كـه    

امـا  .  هدف اين سفر و نياز به ديدار از نزديك را تشكيل مي دهـد 
اينجا، هدف نه آن داليل، بلكه تاكيد بر يك نكته معين، و آنهـم  

نقشي كه بروشني بي اعـتـبـاري    .  نقش و جايگاه خامنه اي است
“ منتـقـديـن   ” و جمعيت “  اصالح طلبان” سياسي و بي ربط بودن 

 . مجلس را نشان مي دهد“ انتخاباتي”ولي فقيه، در صحنه 
مدتي است كه بدنـبـال مـذاكـرات       .  اين اما اولين بار نيست     

و شروع برجام، بازار رفت و آمدهاي نـمـايـنـدگـان      “  هسته اي” 
شركت هاي گوناگون به ايران، تورهاي متفاوت رئيس جمهورهـا  

بسيار “  مسئولين” و نخست وزيران، و جلسات متعدد پشت پرده با 
وعـده  “  گشايـش ” و “  نجات” گرمي كه از اين دريچه .  گرم است

داده شده بود، و قرار بود يكباره رونق اقتصادي و اشتغال آنچنـان  
وعده اي   !  درجه اي از رشد پيدا كند كه زبانزد زمين و زمان شود

وعده اي كه .  باشند“  اصالح طلبان” كه پيشقراوالن آن قرار بود، 
 ! قراربود به اجرا در آورد“ دنياي تمدن ها”رياست جمهوري  

اما هيچ نماينده رسمي، مشخصا دولتي، نيست كه به ايـران         
سفر كرده باشد و جداگانه با خامنه اي مالقات و گفتگو نـكـرده      

باري، امروز ديگر، همه مي دانند كه اين پرچم، تـمـام و       .  باشد
، اپوزوسيون در “ اصالح طلبان” كمال در دست خامنه اي است، و 

 2صفحه! ...                 حاكميت، در مقابل آن تعظيم مي كنند

از ديدار با خامنه اي تا نياز 
 !حياتي به يك سركوب

 
 امان كفا

محـمـود    1394آبان  25روز دوشنبه      
علوي وزير اطالعات جمهوري اسـالمـي   
نشستي با روحانيون استـان كـردسـتـان       

بر اساس گزارشي كـه  .  برگزار كرده است
وزارت اطالعات از اين نشست و اهـداف    
آن داده است، هدف نشست تـاكـيـد بـر       
ضرورت وحدت شيعه و سني و مبارزه بـا  

و همكاري الزم مـيـان   “  افراط و تفريط” 
روحانيون با دستگاههاي امنيتي و نظامي 

وزير اطالعات در   .  و مبارز با داعش است
اين نشست ضمن تـاكـيـد بـر بـرادري          
ايرانيان با هر قوميـت و مـذهـبـي بـر            
همكاري كل دستگاههـاي نـظـامـي و         

“ سربازان گمـنـام  ” اطالعاتي و هوشياري 
وي در بخشي از سخنان خـود  .  تاكيد كرد

نيز تاكيد كرد كه داعش را آمريكا درست 
مـهـربـانـي و       ” كرده است و اسالم دين 

تندروي و كـنـد   ” است با هر نوع “  اعتدال
وزير اطـالعـات و       .  مخالف است“  روي

روحانيون مرتجع در نشست ايشان بيـش  
از همه با نفرتي كه بخش وسـيـعـي از        
مردم در كردستان از ارتجاع مذهـبـي و     

طبقـه كـارگـر      .  قومي دارند، آشنا هستند
كردستان، زنان و جوانان و بخش محروم 

سال است چوب اسـالم و     36اين جامعه 
حاكميت قوانين اسالمي را از نوع داعشي 

را بـر جـان و       “ ميانه رو و معتدل”آن تا 
سـال     36.  هستي خود احساس ميـكـنـد   

است قوانين اسالمي را در خدمت ادامـه    
حاكميت سرمايه و توجيه بي حقـوقـي و     
بردگي كارگران، زنان و مردم زحمتكـش  

جمهوري اسالمي به نام .  به كار گرفته اند
مذهب نسل كاملي از انقالبـيـون، زنـان      
مبارز و رهبران آگاه و هوشيار طبقه كارگر 
و يك نسل كامل از كمونيستـهـا را در       

 . ...سراسر ايران قتل عام كرد

دفتر كردستان حزب حكمتيست 
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در كردستان و براي مقابله و در هم      
كوبيدن جنبش انقالبي كردستـان نـه     
تنها وسيعا دست به تبلـيـغـات نـفـاق        
افكنانه مذهبي زد بـلـكـه و بـعـالوه          

سال  36.  وسيعترين اعدامها را پيش برد
است وزير اطالعات و كل دم و دستگاه 
سركوب، با همه توان و بـا كشـتـار و        
زندان و تبليغات وسيع و همه جانبه و با 
گرو گرفتن نان شب بخش اعظم مردم 
كل جامعه ايران و از جمله كردسـتـان،   
در تالشند جامعه را اسالمي كـنـنـد و      

وزيـر  “  معتـدل ” اسالم .  موفق نشده اند
اطالعات و كل دستـگـاه تـحـمـيـق         
جمهوري اسالمي و تالش براي حقنـه  
كردن و فروش آن به مردم كردسـتـان   

 .نتيجه همين ناموفقيت است
وزير اطالعات در شـرايـطـي كـه            

توحش گروههاي قومي و مـذهـبـي و      

خصوصا باندهاي آدمكش و جنايـتـكـار    
اسالمي در منطقه نفرت كل بشريت را   
برانگيخته است و آبرويي براي مذهـب  
و دستگاه تحميق آن باقي نـگـذاشـتـه     
است، با پز مبارزه با داعش و عـلـيـه        
افراطي گري اين باند جنـايـتـكـار بـه        
ميدان آمده است تا مردم به اسالم آنهـا  

در شرايطي كه قـوانـيـن      .  تسليم شوند
مذهبي از نوع داعش و از نوع شيعـه و    

آن همگي ضد انساني و ضـد  ...  سني و
. هر نوع مدنيت و انسان دوستي اسـت   

جمهوري اسالمي از روزي كه به قدرت 
رسيده است نه تنها يك پـاي اشـاعـه      
افكار متعفن مذهبي و تفرقه بر اسـاس    
مذهب بوده است، كه كمتر از داعش از 
 .مردم ايران كشتار و جنايت نكرده است

مردم آگاه كردستان يادشان نرفـتـه        
است كه چگونه در سايه حـاكـمـيـت       
جمهوري اسالمي انواع افكار مخرب و   
ارتجاعي از نـوع سـلـفـي گـري تـا             

ناسيوناليسم و قـومـي گـري را در              
كردستان و براي مقابله با افكار انساني، 
چپ و برابري طلبانه رواج، و هـزيـنـه      

رشـد  .  هاي سنگيني را صرف آن كردند
سلفي گري در كردستان زماني ممكـن  
شد كه جمهوري اسالمي بـه كـمـك      
خيل مرتجعين و جيره خواران خود بـه    
كشتار كمونيستها و آزاديخواهان همـت  
گذاشت و زندانهاي خود را از جمله بـه    
كمك مرتجعين مكتب قران و روسـاي  
سلفي كنوني از آنها پر كـرد و بسـاط       
شكنجه، اعدام  و جنايات عليه آنهـا را    

سلفـي  .  به امر هر روزه خود تبديل كرد
ها كنوني در كردستان همان مرتجعيني 
هستند كه در كل پروسه قدرتـگـيـري    
جمهوري اسالمي براي تقابل با افـكـار   
برابري طلبانه و سوسياليستـي عـلـيـه       
كارگران، كمونيستها و زنان و جـوانـان   

 . در يك صف واحد جنگيدند
وزير اطالعات و خيل مرتجـعـيـن         

همراهش نيك بدانند، جامعه كردستـان  
نه جوالنگاه باندهاي جنايتكار سـلـفـي   

و نه قمه زنان و اسيدپاشان )  داعشي ها( 
. شيعه و نه جوالنگاه قوم پرستان اسـت 

ما كمونيستها و آزاديخواهان كردستـان  
اجازه نخواهيم داد كـه شـهـرهـاي           
كردستان به محل نفرت پراكني قومـي  

 . و مذهبي از هر نوع آن تبديل گردد
دفتر كردستان حزب حكمتـيـسـت         

طبقه كارگر كردستان، زنان و جـوانـان   
آزاديخواه و كل مردم زحمتكـش ايـن     
جامعه را در دفاع از نـوع دوسـتـي و          
انسان دوستي، در دفاع از مدنيت و عليه 
كل جمهوري اسالمي و هر جرياني كه 
بخواهد نفاق كثيف قومي و مذهبـي را    

 .دامن بزند، فراميخواند
 

 دفتر كردستان حزب حكمتيست
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 ...اطالعيه دفتر كردستان 

برخالف ادعاهايـي كـه سـراسـر              
ميدياي بورژوازي ابراز مي كرد، معلـوم  

از بازار “  مستقل” شد كه ايران، كشوري 
جهاني و بي ربط به كل تقسـيـم كـار      

در ايـن    .  بورژوازي امپرياليستي نيسـت 
كشور هم، همچون تمامي كشـورهـاي   
تحت سلطه سرمايه جهـانـي، چـهـره       
واقعي سرمايه مي بايستي به وضـوح ،    

نيروي كار ارزان، حضـور    .  عريان باشد
نيروي كار ماهر و حاضر در بـازار، نـه     
تنها پيش شرط هر يك ريال سرمـايـه   
گزاري در اين كشور، بلكه بخـشـي از     

“ وطـنـي  ” داده و مفروضات بورژوازي   
فراتر اينكه، تنها نيرويي قادر بـه    .  است

تامين اين پيش شرط اسـت كـه بـه        
همان وضوح، ديكتاتوري كامل و همـه  
جانبه را عريان در مقابل جامـعـه قـرار      

اجراي چنين نقشي، خود بنـا بـه     .  دهد
تعريف نيازمند مرجع تصميـم گـيـري      
است كه بتواند فراتر از جـنـاح هـاي        
حاكميت، قدرت بالمنازع بـورژوازي را    

در همين دوره، يـكـبـار        .   اعمال كند
ديگر، خامنه اي و واليت فقيه به همـه  
نشان داد كه اين توان از عـهـده ايـن      

اوباما، قبل از شـروع      .  مرجع برمي آيد
مذاكرات اظهار كرده بود كه هـرگـونـه    
مذاكره اي بدون حضـور خـود و يـا          
نماينده مستقيم خامنه اي اعتبار نـدارد،  

و امروز هم پوتين در دوره برجام،  رسما 
 .و علنا همين را بيان و نشان داد

و “  تـنـدرو  ” اول از همه خامنه اي        
سپس در كنار او، روحـانـي و دولـت          

در اين مذاكرات حضور دارند، “  اعتدال” 
و خبري از غرو لندهاي مخالفين ولـي    

ولي با وجود اين بي افقـي  .  فقيه نيست
سياسي و حسرت از ربـودن پـرچـم          
سياسي، آنچه تسكين بخش درد خـون  
دل خوردن كل اين اپوزوسيون  طرفدار 

ولـي  “  سلطنت و نه دخالت مستـقـيـم   ” 
فقيه است، همانا فراغت خاطرشـان از    
عملكرد حاكميت تحت رهـبـري ولـي      
فقيه  در اعمال ديكتاتـوري عـريـانـي       
است كه سركوب طبقه كارگـر را بـه       

اين همدلي، اين اشتراك .  پيش مي برد
پايه اي است كه بنياد و بند نـاف كـل     
اپوزوسيون درون حكومتي را بـه ولـي     

 . فقيه گره زده است
شرايط وخيمي كه مردم و مشخصا       

كارگران با آن روزانه دست بگريبانند به 
حدي است كه تنها با اعمال سـركـوب   
وسيع و همه جانبه، و روبناي سياسي با 
. حضور بالمنازع رهبر مـمـكـن اسـت      

برخالف داد و بيداد هاي محجوب ها و 
همكاران پارلماني اش، اين قوانـيـن و     
مصوبات جديدي كه هر روزه وضع مي 
شود نيست كه قرار اسـت كـارگـر را        

بورژوازي در ايران نـيـز از     .  ساكت كند

اين عاقل تر است كه انتظار داشته باشد 
با قانون جلوي كارگر ظاهـر شـود تـا        

اين تصويـر بـراي بـه        .  سركوبش كند
خيابان كشيدن كارگـر اسـت تـا بـا           
آكسيون در مقـابـل مـجـلـس، ابـراز           
اعتراض كند و بعد هم به خـانـه خـود      

“ متمدنانـه ” اين نوع اعتراضات .  بازگردد
آكسيوني، براي به كـج راهـه بـردن          
اعتراضات كارگري عليه ايـن شـرايـط      

قدرت كارگر، قدرت اين طبقه، نه .  است
در خيابان، بلكه در هـمـان مـحلـه و         
محيط توليدي است كه بـورژوازي را      

اين آن .  مجبور به عقب نشيني مي كند
عرصه اي است كه كل سرمايه را بـا      
. تمام جناح هايش به هراس مي انـدازد 

تبليغات كل طرفداران صنـدوق هـاي     
جنـاح هـاي     “  مبارزه انتخاباتي” راي و 

جمهوري اسالمي، چه پوزوسيون و چـه  
اپوزوسيون، براي ساتر كردن هـمـيـن      

نه اظهارات و .  پايه قدرت كارگري است
نه سكوت جناحي، نـه ژسـت هـاي          
متمدنانه مجلس نشينان و رهـبـر و         
دولتش، بلكه ابالغيه امروز رئيس حوزه 
قضايي دادگاه عمومي بندرامام خمينـي،  
بيان رك و واضح جديت سرمايه بـراي  

گشايـش  ” و “  بهبود” اجراي وعده هاي 
جـدال، و جـدال       .  اسـت “  اقتـصـادي  

متشكل، در اين عرصه است كه قادر به 
 . مقابله با كل بورژوازي است

هاي غير قانوني بعضي از  با توجه به تجمع” 
  كارگران و كارمندان در بعضي از شـركـت    

هاي پتروشيمي الزم است جهت توجيـه و    
جلوگيري از وقوع جرم موارد ذيل رعـايـت   
شود در غير اينصورت وفق مـقـررات بـا        

 .مخاطبان برخورد قضايي خواهد شد
 
حقوق و مزاياي كارگر و رابطه كارگر و  -1 

كارفرما طبق قانون مدون به نام قانون كار 
مشخص شده است و طبق قانون فوق بايد 

 .مطالبه گردد
 
در صورتي كه كارگري به حق و حقوق   -2

تواننـد بـه دادگـاه         خود اعتراض دارند مي
مراجعه كرده و دادگاه نيز با اداره كار مكاتبه 
خواهد نمود و در صورتي كه حقوق ايشـان  

شـود مسـئـوالن       طبق قانون پرداخت نمي
شوند نسبت به پـرداخـت    مربوط موظف مي

 .حقوق كارگر وفق مقررات اقدام نمايند
 
هـاي     تجمع و اخالل در نظم شـركـت    -3

پتروشيمي خالف قانون و مقررات است و   
طبق قانون برخورد قضايي بعمل مي آيـد    

شود كارگراني كه به حقوق  مجدداً تكرار مي
و مزاياي خود اعتراض داريد با ارائه فـيـش   

گيري خواهد شد از ايـن       مطالبات آنها پي
تاريخ با هر گونه تجمع غير قانوني و اخالل 

 “.ها، برخورد خواهد شد در نظم شركت
 
رئيس حوزه قضايي دادگاه عمومي بندرامام  

 )ره(خميني

 ...از ديدار با خامنه اي 
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هنري كسينجر اوضاع شيرتوشير و        
بحراني خاورميانه، و اختگي بـورژوازي    
جهاني در بازگرداندن حتي يك نيمچـه  
امنيت به آن منطقه را ميبيند، و خـوب    
ميداند كه كار نه با قلدري نـظـامـي و      
ميليتاريسم عنان گسيخـتـه بـورژوازي      
آمريكا و غرب و نه با دخـالـت سـايـر       
قطبهاي امپرياليستي پايان نيافت، بلكه 
سرآغاز يك دوره سياه پر از كشمكـش  
بر سر سهم خـواهـي جـنـاح هـاي            
بورژوازي ملي و بين المللي در تـاريـخ     

اكنون ايشـان    . جهان معاصر شده است
و ديپلماسي و   “  تعامل” نيز ترجيحشان 

ايجاد يك توازن با ساير نيروها و دول   
درگير در بحران خاورميانه است و ايـن  

كـمـك بـه      ” را مسير كاهش بحران و 
و شكـل دادن بـه يـك          “  دموكراسي

“ اسالم افراطـي ” بجاي “  اسالم مدرن” 
اما چرا چنين دكتريني را انتخاب .  ميداند

كرده است؟ وي ميداند كه سـيـاسـت      
جنگي و قلدري ميليتاريسـتـي در دو       
جنگ كنكرت عراق و سوريـه عـمـال      

بـي مـيـلـي       .  قدرت را به آمريكا نـداد 
و “  رژيم چـنـج  ” امروزشان به استراتژي 

هـمـيـن    “  سرنگوني نظام فعلي ايـران ” 
برجام و عضويت جمهوري !  است و بس

“ جامعه جهاني” اسالمي ايران در كلوپ 
و گر گرفتنش در خاورميانه مـحـصـول    

اعالم مـوضـع جـنـاب       .  اين روند است
كسينجر جديد نيست و بيش از هر چيز 
اعالم شكست سياست جنگي امريكا در 

آمريكا نـتـوانسـت بـا       .  خاورميانه است
عربستان، تركيه، داعش و اپوزيسـيـون   

و “  رژيـم چـنـج     ” دست ساز ناتو  بـه    
در منجالبي كه در “  صدور دموكراسي” 

سوريه بپا كرد به يك پيروزي سياسـي  
در مقابل ساير رقباي امپرياليست خـود    
دست پيدا كند، به مـيـز مـذاكـره و           

وضعـيـت   .  رو آورده است“  ديپلوماسي” 
اسف باري كه امروز بر خاورميانه حاكم 
است، ناامني مطلق، فقر و فـالكـت و     
موج فراري كه به مردم اين مـنـطـقـه     
تحميل شده، تروريسم كور اسالمـي و    

درگيري هاي نظامي و بـمـب گـذاري      
هاي مداوم انواع باندها و دار و دسـتـه     

مذهبي، كه امروز حـتـي     -هاي قومي 
مرزهاي خاورميانه را در نورديده و بـه    
قلب پايتختهاي اروپا كشيده شده و در   
يك كالم از هم پاشيدن بـنـيـادهـاي       
مدنيت و از هم گسيختن شيرازه جامعه 
در اين منطقه، به طور واقـعـي نشـان      
ميدهد كه هيچكـدام از قـطـبـهـاي          
امپرياليستي و متحدينشان نـه تـنـهـا       
نميتوانند امنيت را به منطقه بازگرداننـد  
بلكه خود يك پاي جدي ادامه جنگ و   

 .ناامني در اوضاع خاورميانه اند
امروز كارشناسان، و استراتـژيسـت        

هايي چون آقاي كسينجر دنـبـال راه       
 -حلي هستند كه هزيمت سـيـاسـي        

ايدولوژيك نظم و نظام سرمايه داري را 
ميخواهند آب قاطـي  .  به حداقل برسانند

آن كنند، دستي روي سر مـتـحـديـن       
محور ” محلي شان بكشند، با دشمنان و 

هاي ديروزشان معتدل شونـد،  “  شرارت
تقسـيـم   “  افراطي و مدرن” اسالم را به 

آن از “  معتدل” بندي كنند، با بخشهاي 
نوع عربستان سعـودي و جـمـهـوري         
اسالمي تعادلي در دوسوي اين جـنـگ   
برقرار كنند، امضا كنند، بيانـيـه صـادر      
كنند و تعهد بدهند كه مـيـخـواهـنـد        
اختالفات را فعال كنار بگذارند و اينـبـار   

افـراطـي   ” همه با هم عليه تروريسم و   
دكتريـن  ” نفس اعالم !!  بايستند“   گري
از جانب كسينجر اعـالم ايـن       “  تعامل

حقيقت است كه  سياست حمله نظامـي  
و تغيير رژيمها شكست خورده اسـت و    

امـا  .  در بهترين حالت فعال منتفي است
جوك ماجرا اينجاست كه كسـيـنـجـر       

در دراز مدت كمـك بـه     ” اعالم ميكند 
دموكراسي ميتواند منجر به جايگزيـنـي   

 !!         “اسالم افراطي با اسالم  مدرن شود
     

البي گري با جريانات !  و چراكه نه؟     
و دول مرتجع اسالمي منطقه تحت نام 

و شكـلـگـيـري     “  كمك به دموكراسي” 
در متن هزيمت سياسي “  اسالم مدرن” 

امروز اردوي بورژوازي غرب است كـه    
براي استراتژيست هايي نظير كسينجـر  

اين جهتگيري اما يـك  .  مشروع ميشود
رويكرد جديد در سياست امروز آمريكا و 

تالش براي متحد كـردن  .  غرب نيست
وحوش منطقه با خود قدمتي ديـريـنـه    
دارد؛ يك تالش تاريـخـي بـورژوازي      
غرب از دوران توازن قواي سيـاسـي و     
نظامي جهان دو قطبي اسـت تـا در         
مقابل پيشروي غير قابل مهـار اردوي    

سركوب انقالب .  رقيب سدي ايجاد شود
و سر كار آوردن جمهورى اسالمـى   57
سال پيش، يكى از نمونه هاى ايـن   36

“ جـهـان آزاد    ” ابر قدرت “  دموكراسي” 
جمهورى اسالمى نـتـيـجـه     .  بوده است

اي و براى مقابله بـا  “ دموكراسي” چنين 
خـطـر   ” انقالبى بود كه داشت به سمت 

اين رژيم مـحـصـول    .  ميچرخيد“  سرخ
همان سيسـتـم جـهـانـي بـود كـه              
جنايتكاران كنترا را بـه جـان مـردم          

كثيفترين ارتـجـاع     .  نيكاراگويه انداخت
قرون وسطايي اسالمي را در افغانستـان  
تا بيخ دندان با مدرنترين سالحها مجهز 
ساخت، چكمه هاي خونين پينوشه را بر 
سرنوشت مردم شيلي حاكم كرد، جوخه 
هاي مرگ السالوادور و دهها و صـدهـا   

به اين اعتبـار،  .  جنايت ديگر راه انداخت
جمهوري اسالمي ديروز، حاصل جنـگ  

و “  جهـان آزاد   ” صليبي ضدكمونيستي 
. اقتصاد بازار بود“  پيروز” محصول كمپ 

جمهوري اسالمي امروز اما، محـصـول   
جنگ بازندگان نظم نوين جـهـانـي و      
جبهه هاي نوظهور امپرياليسـت اسـت     
كه سايه سنگين معضالت و بن بسـت    
اقتصادي، سياسي و ايدولوژيك كـمـپ   

بعد از جنـگ سـرد، يـعـنـي          “  پيروز” 
. بورژوازي غرب را بر پيـشـانـي دارنـد      

نظمي كه  در غروب امروزش فرزنداني 
چون داعش، بوكـوحـرام، انصـار اهللا،        

بـه  .  را آورده اسـت ...  النصره و الشباب 
اين اعتبار، جمهوري اسالمي با شريـك  
شدن در سناريوي بورژوازي جـهـانـي      
جهت تخريب خـاورمـيـانـه، در راس         
جريانات شيعه، عليه عربستان كـه در      
راس جريانات سني است، مبشر و منبـع  

قـومـي     -دامن زدن به ارتجاع مذهبي 
اند و با توسل به اين سياست است كـه  

مهندسي يـك  .  به بقا خود ادامه ميدهند
مذهبي در مـقـابـل        -خاورميانه قومي 

خاورميانه سكوالر و امن امروز تـنـهـا      
گزينه بورژوازي متعفن جهاني از آمريكا 
و روسيه و فرانسه تا ايران و عربستان و 

همينقدر كافي است تا بـه    .  تركيه است
كمـك بـه     ” ادعاى پوچ كسينجر حول 

بـا   “  تـعـامـل   ” در پـنـاه       “  دموكراسي
در منطـقـه،   “  مدرن اسالمي” رژيمهاي 

معناى اين سـيـاسـت    .  پوزخند نفرت زد
تالش براى به راست چرخاندن بيشـتـر   
افكار عمومي، ترسـانـدن جـامـعـه و          
مهندسي منجالبي است كه به رشـد و    
گسترش انواع شبكه ها و بـانـدهـاي        
تروريستي اسالمي و قومي منجر گشته 

مردم دنيا اكنون بيش از هر وقت .  است
ديگر در پس اين ادعاها، تالش بيهـوده  
در جهت گريم كردن هزيمت بورژوازي 
غرب و جبهه هاي جنگ امپرياليسـتـي   
موجود در خاورميانه و تحميل ناامني و   

 -هراس و ترس از جنگ هاي قومـي    
مذهبي را بعنوان سرنوشـت مـحـتـوم       

 .    جهان مي بينند
      
از طرف ديگر، دمكراسى در طـول         

تاريخ اشكال مختلفى به خود گـرفـتـه    
اما دمكراسى اسالمي از جـنـس     .  است

عربستان مد نظر آقاي كسينجر هـيـچ     
قرابت و نزديكى با دمكراسى غربى يـا    
دمكراسى ليبرال يا دمكراسى مستقـيـم   

مبانى و مفاهيم مـوجـود در آن       .  ندارد
كامال در تناقض با مبـانـى پـايـه اى         

اين دمكراسى آنتى .  ليبراليسم قرار دارند
تز ظلم و استبداد و حـتـى نـابـرابـرى        

اين دمكراسى .  حقوقى زن و مرد نيست
نه بر مبناى آزادى بيان، حق تشكل و   
تحزب و اعتصاب بلكه بر مبناى نـفـى   
آزادى بيان و تشكل و با هدف تضميـن  
. كار ارزان كـارگـر بـنـا شـده اسـت            

دمكراسى خود اساسا ربطى به آزادى و   
آزادى انسان را در .  رهايى انسان نداشت

نهايت در چهار چوب مناسبات حـاكـم     
در .  طبقاتى و سرمايه به بند ميكـشـيـد   

كـور  “  ظاهـرا ” قبال مناسبات اقتصادى 
 . ...بود

 ...گُر گرفته هاي ديروز 
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اما وضعـيـت مـنـاسـبـات                       
اقتصادى، حاكميت سرمايه، نـقـش و       
جايگاه دولت، تقسيم جامعه به طبقـات  
. فرودست و باالدست را فرض ميگـيـرد  

اسـالم  ” دمكراسى خاورميانه اى يـا        
مد نظر كسيـنـجـر، بـرخـالف        “  مدرن

دمكراسى ليبرالى آنـتـى تـزى بـراى         
مذهب و دستگاه مذهب نيست بـلـكـه    
اساسا مبتني بر دخـالـت مـذهـب در         
زندگي مردم و تحميل اختناق بر جامعه 

امروز بورژوازى جهاني در صـدد    .  است
شكل دادن به اين نوع از دمكراسى در   

بـرجـام بـراي      .  ايران و خاورميانه است
و كـل بـورژوازي ايـران قـدم           “  آقا” 

راه دادن   .  گذاشتن در ايـن راه اسـت      
، مـوش  “ جهان متمدن” ايران به كلوپ 

دواني اش در مـنـطـقـه تـحـت نـام            
و قدم زدن سـران  “  مديريت خاورميانه” 

آن در كريدور كاخهاي سلطنتي غـرب    
“ اسالم مـعـتـدل   ” تالشى براى تحكيم 

اين بيان سـيـاسـى سـازش و           .  است
توافقات هسته اي غرب با جـمـهـوري    

اين قرار است مـعـنـاى      .  اسالمي است
مورد نظر آنها “  تعادل” و “  تعامل”عملى 

با جمهوري اسـالمـي و عـربسـتـان          
“ اسالم افـراطـي  ” سعودي در تفاوت با 

تـكـرار   “  اسالم معـتـدل  ” .  داعش باشد
همان مزخرفات جمهـورى اسـالمـى،      

اصـالح  ” خامنه اي، روحاني و خـيـل       
است كه امـروز در مـقـابـل           “  طلبان

شكست مباني ايدولـوژيـك اسـالم و        
كه ازقضـا روز    ( قوانين اسالمي خميني 

خود توسط همين كسينجرها سـاخـتـه    
در مقابل نسل جديد زنـان  )  پرداخته شد

و جوانان و طبقه كارگر تشنه آزادي و     
برابري و رفاه، در مقابل دست رد زدن   
به سينه پان اسالميسم و صدور انقالب 
اسالمي در ابعاد اجـتـمـاعـي، دم از           

“ شكلگيري يك نظام نوين اسـالمـي  ” 
ناگفته نماند كه خامنه اي درباره .  ميزنند

راه مقابله بـا  ” :  جنايات پاريس گفته بود
جريانات وحشي و تـروريسـتـي چـون       
داعش و خنثي كردن نفوذ تكفيري هـا،  
فعاليت و تقويت حركت هاي فـكـري     

 . “اسالمي، معتدل و عقالني است
تا همينجا خيلى روشن اسـت كـه          

دفاع از امنيت، مدرنيسم، آزاديخـواهـي،   
مدنيت و عدالت طلبي، صورت مسـئلـه   
دموكراسي كسينجرها و بورژوازي غرب 

اينها امروز خود پس كشيده انـد  .  نيست
و پوتين ها، خامنه اي ها و روحانيها و   
اردوغان ها و شيوخ عرب را بـه جـلـو      
پرتاب كرده اند كه مثال منطقه را امـن    

شـدن  “ معتـدل ” روند مذاكرات و !!  كنند
اين جنايتكاران با هم، بخشى از پروسه 
ادامه جنگ و ناامني و تعرض بيـشـتـر    
تروريسم اسالمي و دولتي به زنـدگـي     
طبقه كارگر و مردم مـحـروم ايـران،        
خاورميانه و جهان است و در هـمـيـن      
چهارچوب بايد بعنوان يك داده عيـنـى   

پايان دادن به اين .  سياسى بررسى شود
وضعيت فاجعه بار امر ماست، كار طبقـه  

ايـن  .  كارگر و كمونيسم اين طبقه است
مائيم كه ميتوانيـم در بـرابـر اردوي          

امپرياليستي، در مقابـل    -ارتجاع بورژوا 
تمام صفبندي ها و پرچمهاي بورژوازي 
چه در سطح ملي و چه در سطح بـيـن     
المـلـلـي، افـق و پـرچـم رهـايـى                 
سوسياليستي را بلند كنيـم و نـيـروى        
مردم تشنه آزادى و امنيت و رفاه را بـه  

مائيم كه ميتوانيم و   . دور آن جمع كنيم
بايد به عمر منحوس جمهوري اسالمي 

مائيم كه پـرچـم   .  در ايران خاتمه دهيم
بيرون بردن كل خاورميانه از وضعـيـت   
بحرانى و پايان دادن به سهم خـواهـي   
خونين دول مرتجع منطقه را در دسـت  

مائيم كه ميتوانيم توجه افـكـار     .  داريم
عمومى بشريت متمدن و آزاديخواه در   
سراسر جهان را به ضرورت حمايـت از    
مبارزات و مطالبات طبقـه كـارگـر در        

امروز .  ايران و كل خاورميانه جلب كنيم
در دوره برجام، بزير كشيدن بالواسطـه  
و مستقيم جمـهـوري اسـالمـي امـر          

ايـن  .  كمونيسم و انقالب كارگري است
تسمه نقاله تعرض طبقه كارگر جهانـي  
به بورژوازي بين المللي و به اين اعتبـار  
پاك كردن خاورميانه از ارتجاع مذهبـي  

 . قومي خواهد بود –
نيروي عيني و مادي براي رهـايـي        

از جمهوري اسالمي و كليت ارتـجـاع     
سرمايه و قيد و بند مناسبات طبقاتى و   
تمامى مصائب ناشى از اين نظام آمـاده  

مسله بر سر درجه امادگي نيروي .  است
ذهني، عنصر اگاهـي و افـق روشـن          
كمونيستي رهبران سوسياليست طبـقـه   
كارگر در ايران است اگركـه تـكـانـي       
بخورند ميتوانند طاليه اولين تـحـوالت   
عظيم قرن بيست و يكم به نفع بشريت 

 .در سراسر جهان شوند

 ...جعفر عظيم زاده و همه 

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 
رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امن، كه در        

آن شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بـدتـر     
شدن اوضاع، به هر سرنوشتي كه سرمايه براي آنها رقم ميـزنـد تسـلـيـم        

 . نشوند، ممكن نيست
بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل           

آن  شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات بـرحـق   
اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر .  مردم ممكن نيست

به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شده است، بـيـش از       
حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع بـرچـيـدن    .  پيش صدق ميكند

ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليـه  
 . سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي است

 

ان” دم ا ه، آزادی و ا   “ ور ر
رید ت  د  !را 
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