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محور اين قطعـنـامـه،    .  قطعنامه سوريه را تصويب كرد

بيش از هرچيز توافق برسر كنار آمدن با اسد و ميـدان  
مـديـريـت    ” دادن به روسيه براي شركت مستقيم در     

ايـن  “  شترگاوپلنگ” محتواي .  ، است“ بحران خاورميانه
در سوريه  “دولت وحدت ملي”توافقات، تشكيل يك 

متشكل از گروههاي اپوزيسيون و دولت بشار اسـد، و    
بعالوه و مهمتر تعيين جايگاه جغرافيايـي داعـش در       

 . خاورميانه،  است
در سوريه، متشكل از “  دولت وحدت ملي” تشكيل      

دستجات اپوزيسيون و دولت حاكم، و شكـل گـيـري      
دولتي موزاييكي، قومي و مذهبـي چـون عـراق، در          
حاليكه بشار اسد در قدرت است، توهم پوچـي بـيـش      

دولت دست ساز و موزاييكي عراق، فقط و فقط .  نيست
ناتو و حذف فيزيكي صـدام  “  رژيم چينج” ميتوانست با 

اين توافقات، تنها و تنـهـا   !  ممكن شود، نه عليرغم آن
آن هم تعيـيـن جـايـگـاه        .  يك ركن عملي شدن دارد

جغرافيايي داعش در خاورميانه و توافق داخلي قـدرت    
هاي بزرگ است،  بر سر محدود كردن دامنه تـركـش   
عواقب تخريب خاورميانه بـه غـرب، چـه در بـعـد              
. پناهندگي و چه در بعد ترورهايي از نوع ترور پـاريـس  

دولت هاي غربي از كيس بـه  “  خالصي” بر اين بستر، 
بن بست رسيده و شكست خورد آنها در سوريه، آرزوي 

سرنوشت سوريه نامعلوم است .  پشت اين توافقات است
اما آنچه كه معلـوم  .  و تابع روندهاي آينده در خاورميانه

 .  است، واقعيات پشت اين جدال ها و توافقات است

نه ائتالف غرب، نه روسيه، نه قدرت هاي مرتجـع       
منطقه اي چون ايران و سوريه، هرگز قصد پاك سازي 

ويروس داعش، .  خاورميانه از داعش را نداشتند و ندارند
هرچند محصول مستقـيـم دخـالـت بشـردوسـتـانـه             
ميليتاريستي دولت هاي غربي و متحدين منطـقـه اي     
آن است، اما بركتي در دامان هم والدين خود گذاشـت  
و هم دولت هاي روسيه و نيروهاي مرتجع منطقه اي، 

تا به بهانه جنگ با داعش، آتش جنگ .   ايران و سوريه
قدرت در خاورميانه را بين خود بيش از پـيـش دامـن      

تا به بهانه جنگ با داعش، فشار اعتراض داخل را !  زنند
باالخره پديده داعش را، كـه      .   بر روي خود كم كنند

ميتواند دشمن مقطعي و متحد تاكتيكي هركدام از آنها 
 . باشد، به زندگي انسان قرن بيست و يك اضافه كنند

قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، بيش از آنكـه       
در مورد سوريه و مردم بازمانده از جهنم آن باشد، بيش 
از آنكه در مورد سرنوشت مردم خاورميانه باشد، توافقي 
بر سر  تغيير توازن قوا ميان قدرت هاي بزرگ جهانـي  

بعالوه و مهمتر،  رسميت .   است، به بهانه كيس سوريه
دادن به حكومت داعش در جغرافياي بي صاحبي چون 

اين توافق، پاسخ بـورژوازي جـهـانـي و           !  ليبي است

متحدين منطقه اي خود است،  به شكست هاي قبلـي  
در كيس سوريه و بعالوه پاسخ به  تعرض داعـش در    

ترورهاي پاريس براي مقابله با .  كيس ترورهاي پاريس
بورژوازي جهاني آن را   !   سازش غرب با بشار اسد بود

محتواي توافقات امروز شوراي امنـيـت، آتـش      !   شنيد
بس و سازش با بشار اسد، عقب كشانـدن داعـش از       
سوريه،  و  تعيين  رسمي يا عملي جغرافياي حكومتـي  

فعال ليـبـي   .   ديگري براي داعش در خاورميانه،  است
بدون صاحب در تسخير دستجات جنايي قومي و قبيله 

 .  اي، بهترين كانديد براي حاكميت داعش است
عمق باطالق سوريه و اقيانوس عظيم جناياتي كه      

تحت نام دخالت هاي بشردوستانه توسط ناتو و  انـواع  
اپوزيسيون هاي دست ساز دولت هاي غـربـي در دو       
دهه قبل صورت گرفته است، تصوير به غايت وارونـه    
اي از توافقات امروز در مورد سوريه، نيروهاي درگير در 

 . آن و نتايج احتمالي آن بدست ميدهد
در چنين شرايطي چه كسي ميتوانست با دخـالـت        

نظامي هر نيرويي كه بتواند افسـار داعـش را كـه            
ورود .  گسيخته ميرود و نكبت مي آفريند، مخالفت كند
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انـتـخـابـات دو       :  حكمتيست     
مجلس نزديك اسـت و طـبـق        
معمول مبارزه انتخاباتي راه افتـاده  

 30سهميـه    ” مباحثي مثل .  است
تغيـيـر چـهـره       ” ، “ درصدي زنان
زنان بـه زنـان     ” ، “ مردانه مجلس

را افتاده كه يـك  ...  “ دهند راي مي
سرش رفسنجاني اسـت و سـر         

كنشگـران زن خـارج       ” ديگرش 
مشاركت مردم ” ، مسئله “ حكومتي

مجـلـس   ” ، “ در سرنوشت سياسي
كمپين ...  و “ نبايد تك حزبي باشد

. هاي انتخاباتي در جريـان اسـت    
هاشمي رفسنجانـي از ايـن دو         

حسـاسـتـريـن     ” انتخابات بعنوان   
جـمـهـوري    “ هاي تاريـخ  انتخابات

آيـا  .  اسالمـي نـام بـرده اسـت          
هيچكدام از اين كمپينها واقعيتـي  
را در مورد ويژگي انتخابات امسال 

 بيان ميكنند؟
 

به نظر من اينهـا  :  آذر مدرسي     

تـا  .  ابدا بيان هيچ واقعيتي نيستنـد 
جائيكه به كشمكش جناح ها بـر    

هـم  “  انتخـابـات  ” ميگردد در اين 
قبلي قرار “  انتخاباتهاي” مثل همه 

است آرايش سـيـاسـي درونـي         
. جمهوري اسالمي بازتعريف شـود 

اگر ايندوره ويژگي اي دارد تغييـر  
در وضعيت و باالنـس قـدرت و       
وزن جناح هاي دروني جمهـوري  
اسالمي و شانس پيروزي جـنـاح     

و خيز برداشـتـن آنـهـا       “ اعتدال”
كـه  .  براي فتح دو مجلس اسـت   

خود اين مسئله عقـب نشـيـنـي       
بزرگي به اصولگرايان، كه تاريخـا  
و سنتا صاحب مجـلـس بـودنـد،       

از اين نظـر حـتـمـا ايـن          .  است
انتخابات براي جناح رفسنجاني و   
روحاني حساس و سرنوشت سـاز    

مشكل رفسنجاني و كـل      .  است
جمهوري اسالمي اين اسـت كـه     

، كه مهـر  “ اعتدال” بعد از پيروزي 
تائيد آقا را هم خورده، بعد از عقب 
نشيني هاي جدي كه به جـنـاح     

تحميل شده “  اصولگرايان” رقيب، 
و همه از شانس بسيار كم آنها در 
انتخابات آتي ميگويند، چطور بايد 
. مردم را پاي صنـدوق راي بـرد      

، “ تنـدروهـا  ” قبال خطر قدرتگيري 
كمپين هراس از تصرف مجـلـس   

نــيــروهــاي افــراطــي   ” تــوســط   
، ابزار جدي بـراي پـاي     “ اصولگرا

 . صندوق بردن مردم بود

انتخابات و 
گسترش اعتراض 

 ! راديكال
 
 
 
 
 
 

 كيس سوريه؛ آذر مدرسي
 قدرت هاي اصلي و 

حاشيه نشينان 
 سرگردان

 
 ثريا شهابي
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در دوره هاي قبلي انتخابات مـردم       

با اين ذهنيت كه با راي دادن به جنـاح  
ميتوانند شكافـي در    “  ولي فقيه” رقيب 

حاكميت ايجاد كنند و شرايط زندگي و   
مبارزه شان را تسهيل كنند، و در دوره   
اي با توهم به بهبـود در جـمـهـوري         
اسالمي تحت حاكـمـيـت سـبـز، در          

انـتـخـاب    .  انتخاباتها شركـت كـردنـد     
روحاني، بعنوان آس كـل بـورژوازي         
ايران نقطه تعيين كننده اي در كل اين 

روحاني كانديـد بـخـش      .  مولفه ها بود
اعظم بورژوازي ايران بود و جواب ايـن  

اقتصـادي    -جناح به معضالت سياسي 
جامعه جواب همه جناح هاي جمهـوري  

بعد از مذاكرات هسته اي، .  اسالمي بود
امريكا سـتـيـزي      ” بعد از كنار گذاشتن 

غرب بـا  “ دور جديد دوستي”و “ افراطي
جمهوري اسالمي، كه بازهم مهر تائيـد  
آقا را داشت، جدال جناح ها و بـازتـاب     
. آن در جامعه جايگاه قبـلـي را نـدارد       

نگذاريد تندروها مجلـس  ” امروز كمپين 
كمتر شانس تهييـج و    “  را تسخير كنند

ترغيب و بسيج كسي براي شركـت در    
اينكه در مجلس نهـم  .  انتخابات را دارد

اصولگرايان نتوانستند مانع جدي بر سر 
راه دولت اعتدال بوجود بياورند موقعيت 
نامناسب اين جناح را در مقابـل مـردم     

نـگـذاريـد    ” نتيجتا كمپين   .  قرار ميدهد
مجلس دولت منتخب تان را كـنـتـرل      

دوره اي كه .  امروز جواب نميدهد“  كنند
اصالح طلبان ميتوانستند هم دولـت را    
در دسـت داشـتـه بـاشـنـد و هـم                

بـايـد راه     .  باشند تمام شد“ اپوزيسيون”
ديگري براي بردن مردم پاي صـنـدوق   

 . راي پيدا كرد
مسئله زن امروز يكي از محورهـاي       

. اصلي كمپين هاي اين طـيـف اسـت     
مسئله زن پاشنه آشـيـل جـمـهـوري          
اسالمي است و تاريخ اين رژيم با همـه  
جناحهايش با توحش عـلـيـه زنـان و         

نـفـرت   .  آپارتايد جنسي حك شده است
عمومي زنان از جمهوري اسالمي حد و 

تغييـر  ” علم كردن پرچم .  حصري ندارد
زنان به زنـان  ” و “  چهره مردانه مجلس

، حتي اگر چند زن را هـم  “ راي ميدهند
به مجلس راه دهند قرار نيـسـت ابـزار      
سرسوزني تغيير در قانوني به نفع زنـان  
باشد چيزي  كه دل تـعـدادي زنـان          

اين شـعـارهـا    .  تكنوكرات را ربوده است
ابزار امثال رفسنجاني براي شركت زنان 
در انتخابات و خريدن مشروعيت بـراي  

 .جمهوري اسالمي است
جناح اعتدال در مقابل جناح رقيـب       

پيروز شده اما در مقابل مردم به شـدت  
دولت اعـتـدال   .  ضعيف و بي آبرو است

در “  جناح مردمـي ” هر توهمي به وجود 
دولت .  را ريخت...  جمهوري اسالمي و 

اعتدال در مقابل مردم خلع سالح شـده  
بخصوص توافق هسته اي كـه      .  است

مهم ترين كارت برنده اين دولت بود به 
بهبود اقتصادي در جامعه منجر نشـده،    
بيكاري، فقر و تعرض به معيشت مـردم  
كماكان معضل اصلي اكثريت مـحـروم   

وضع چنان وخيم است كه .  جامعه است
سرخوردگي مردم از ” خود سران رژيم از 

 . حرف ميزنند“ دولت اعتدال
كمپين هاي جديدي كه خود سران      

جمهوري اسالمي در راس آن هستـنـد   
جوابي به وضعيت امروز، قـطـع امـيـد       
اكثريت مـردم از دولـت اعـتـدال و             

-گشـايـش سـيـاسـي       ” پروپاگانـداي    
آن و بازار كساد انتـخـابـات    “  اقتصادي

اينكه رفسنجاني ها و خاتمي هـا  .  است
در راس اين كمپين ها هستند و طيفـي  

 -و جريانات تـوده      “ كنشگران زن”از 
اكثريت، كه با اردنگي از قدرت بـيـرون   
انداخته شده اند و هميـشـه در آرزوي       

اپوزيسـيـون درون     ” عضويت در كلوپ 
اند، به روال هـمـيـشـگـي        “  حكومتي

پادويي اين كمپين ها را ميكنند تغييري 
 .در اين واقعيت نميدهد

 
حزب حكمتيست هميـشـه   :  حكمتيست

را “  در انتخابات شركت نكنيـد ” سياست 
آيا اين سياست كـمـاكـان    .  داشته است

سياست حزب است؟ آيـا انـتـخـابـات        
فرصتي براي طرح مـطـالـبـه عـلـيـه          

 جمهوري اسالمي نيست؟ 
 

در انتخابات شركت نكنيد ” :  آذر مدرسي
و گسترش اعتراض راديـكـال عـلـيـه        

سياست دائمـي مـا     “  جمهوري اسالمي

 . بوده و هست
در مملكتي كه از آزادي احـزاب و         

حق تشكل و آزادي بيان خبري نيسـت  
در مملكتي كـه  .  انتخابات مسخره است

كارگر و زن و جوان معترض را به جـرم  
عدالتخواهي زنداني ميكنند و مخـالـف   
سياسي را اعدام ميكنند و بـاالخـره در     
مملكتي كه براي كانديد شـدن بـايـد      

را ثابت كرده باشيـد  “  تعهدتان به نظام” 
اسم چنين نمايشي را انتخابات گذاشتن 

كافي اسـت نـگـاهـي بـه          .  پوچ است
اعتراض كارگر و زن و جوان اين جامعه 
بيندازيد تا ببينيد مردم مـدتـهـا اسـت       

كـافـي   .  انتخاب واقعي شان را كرده اند
است يكروز قدرت سركوب و كشـتـار     
جمهوري اسالمي را از آن بگيريـد تـا     

 . دنيا ببيند انتخاب واقعي مردم چيست
چنان كساد است و “  انتخابات” بازار      

در جمهوري اسالمي چنان “   انتخابات” 
بي آبرو و پوچ است كه طيف ليبرالها و   

. اكثريت، هم به تكاپو اقتاده انـد   -توده
اينها، در ركاب جـنـاح مـادرشـان در         

ديكتـاتـوري واليـت      ” حكومت، پرچم 
را علم كـرده  “  فقيه و نظارت استصوابي

با “  شركت در كارزار انتخابات” اند و  با  
مشاركـت فـعـال در        ” و “  تغيير” شعار 

كارزار انتخاباتي، و همراهي با جنـبـش   
تالش ميكننـد مـردم را پـاي          “  تغيير

بردن مردم پـاي    .  صندق راي بكشانند
صندوق راي با پرچم پـر طـمـطـراق         

“ مبارزه با ديكتاتوري و براي تـغـيـيـر    ” 
مردم مطالبه .  شارالتانيسم محض است

اي انتخاباتي از جمـهـوري اسـالمـي       
 . ندارند
مردم نبايد در انتخابـات شـركـت           

كنند، اما قطعا بايد بيشترين استفاده را   
بـراي  “  مبارزه انـتـخـابـاتـى       ” از دوره 

گسترش اعتراض عليه كليت جمهـوري  
. اسالمي از سبز و سياه و بنفش آن كرد

بايد در اين روزها كه به بهانه مـبـارزه     
انتخاباتي آينده جامعـه، سـيـاسـت و         
اقتصاد، آزادي و رفاه، برابـري زن در      
سطح جامعه طرح ميشود، اعتراض عليه 
خفقان، عليه فقر، عليه تعرض وحشيانـه  

به معيشت كارگر، عليه بيحقوقي زن و   
در دوره   .  آپارتايد جنسي را سازمان داد  

كه تالش ميكـنـنـد    “  مبارزه انتخاباتي” 
مردم را جمع كنند و از اهميت انتخابات 

“ شركت مردم در سرنـوشـت خـود     ” و 
حرف ميزنند، بايد كارگر و زن و جـوان  
آن جامعه از اين فرصت بـراي جـمـع      

... شدن در كارخانه و محله و مدرسه و  
استفاده كند و اعتراض اش را عـلـيـه      
اختناق و فقر و بيحقوقي متـحـدتـر و      

بايد در مقابل كمپين هاي .  وسيعتر كند
تغيير چـهـره مـردانـه         ” دست راستي 

، “ دهند زنان به زنان راي مي” ، “ مجلس
، “ مشاركت مردم در سرنوشت سياسـي ” 

با خواست و گسترش مـبـارزه بـراي        
برابري كامل زن و مرد، بـراي كـوتـاه      
كردن دست مذهب از زندگي مردم، بـا  
خواست رفاه و آزادي، كل جـمـهـوري    
اسالمي و جناح هايش را وادار به عقب 

“ مبارزه انتخـابـاتـي   ” دوره .  نشيني كرد
فرصتي است كه اكثريت محروم ايـن    
جامعه از كارگر و معلم و پـرسـتـار، از      
دانشجو تا زن آزاديخواه، مبارزه مستقل 
و متحد خودش را علـيـه جـمـهـوري        

 . اسالمي گسترش بدهد
در اين مضحكه نبايد شركت كـرد        

اما بيشترين استفاده را براي شكل دادن 
به اعتراض مستقل و راديكال جـامـعـه    

ايـن  .  عليه جمهوري اسالمي بايد كـرد 
سياستي است كه حزب ما و فعالين آن   

 . نيروي جدي آن خواهند بود

 ...انتخابات و 

ی قالب کار ده باد ا  !ز
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همچون جنگ آمريكا با طـالـبـان در        
روزهايي كه طالبان در قدرت بود، نمـي  
توانست مورد مخالفت هـيـچ نـيـروي       
آزاديخواهي قرار بگيرد كه ميخـواسـت   
ماشين كشتار طالبان و داعش را كنترل 

 .  و مهار كند
ما همچنان كه جنگ آمريكا با طالبان   

را، با تاكيد بر جنگ و نـه بـمـبـاران         
هوايي، محكوم نكرديم، جنگ روسيه با 
داعش، و باز با تاكيد بر جـنـگ و نـه        
بمباران، را محكوم نكرديـم و بـا آن         

از اين واقعـيـت كـه      .  مخالفت نكرديم
كسي نمي تواند جنگ روسيه با داعـش  
را محكوم كند، همانگونه كـه نـمـي        
توانست جنگ آمريكا بـا طـالـبـان را         
محكوم كند، ساختن  سرمايه و سرپنـاه  
سياسي براي قلب واقعياتي كـه پشـت     
جدال با داعش خوابيده است، يـعـنـي      
كاري كه بخشي تحـت نـام چـپ و          
ضدامپرياليستي گري ميكنند، فـريـب     

پروژه ” رفتن پشت .   كاري محض است
اين بار روسيه،ل و  “هاي نجات بخش

در پناه آن و خجوالنه رفتن پشت سـر    
حكومت ايران، به اندازه همـان پـروژه     

 .  هاي نجات بخش ناتو، ارتجاعي است
ما در كيس ايران، محكم در مقابل      

تحريم اقتصادي و تهديد هاي حـملـه     
نظامي به ايران، خواهان پـايـان دادن     
فوري و  بدون قيد و شرط به تحـريـم   
اقتصادي و تهديدات نظامي و پـايـان       
دادن به  بهانه اتمي يعنـي شـكـافـي       
بوديم كه بيش از همه زنـدگـي مـردم      

 . ايران را به مخاطره مي انداخت
مستقل از وقوع يـا عـدم وقـوع               

سناريو سياه در ايران، شكاف غرب بـا    
ايران روند به گرسنگي كشاندن بيشتـر  
ميليونها نفر از شهروندان و تبديل ايران 
به ليبي و عراق را در مـقـابـل چشـم         

ما عالوه بر اين كـه  !  همگان ميگذاشت
خواهان قطع فوري و بدون قيد و شرط 
تحريم ها و پايـان دادن بـه فضـاي          

ميليتاريستي بر فراز سر ايران بوديم، در 
مقابل مذاكرات ايران و غرب مخالـفـت   
نكرديم و در عين حال هرگز محـتـواي   

 . تواققات را تاييد نكرديم
ما هرگز به دولت ايران و آمـريـكـا         

براي تعيـيـن سـرنـوشـت مـردم در             
خاورميانه و تحكيم قدرت جـمـهـوري    

اسالمي برفراز سر مردم ايران و عـراق،   
توافق با آتش بـس    .  چك سفيد نداديم

فوري، براي بازكردن مـيـدان عـمـل         
پيشروي خود است، نه تحكيم قـدرت    
يكي از طرفين جدالي سرتاپا ارتجاعي و 
ضدبشري بر سرخود و يا بر سر بخشـي  

 . از شهروندان در هرگوشه اي از جهان
سناريو دولت هاي غـربـي بـراي             

تبديل خاورميانه به جغرافيايي قومي و   
مذهبي، با اضافه شدن داعش، عمـيـق   

مستقل از ادعاهاي .  تر و سياه تر ميشود
امروز اين و آن دولت غربي در مـورد      
شكست شان در پروژه هاي عـراق و      
ليبي و به اصطالع تمايل به دولت هاي 
سكوالر، روند جاري و اضـافـه شـدن      
داعش بعنوان اين بار ابزار دولت تركيـه  
در راستاي منافع دولت آمريكا، در كنـار  
ساير دستجات شيعه و سني و سـلـفـي    

عمق رياكاري همه شان را نشـان    ...  و 
 .ميدهد
بورژوازي جهاني و منـطـقـه اي،            

منافع زميني و مستقيمي در اين تقسيم 
. بندي قومي و مذهبي و تعميق آن دارد

في الحال آزاديـخـواهـان قـالبـي و          
پالستيكي چون فرخ نگهدار، در مسابقه 
سهم دستجات ارتـجـاعـي قـومـي و          
مذهبي در خاورمـيـانـه، و در كـنـار            
بورژوازي غرب،  مبلغ كـثـيـف دادن        
 .  كشور و جغرافيايي به داعش شده است

مقابله با اين سناريو و رونـدي كـه در       
جريان است، و شكل دادن بـه يـك         
خاورميانه سكوالر و غـيـرقـومـي و           
غيرمذهبي، تنها و تنها كار طبقه كارگـر  

طبـقـه اي كـه        .  و كمونيست ها است
كمترين منفعتي نه تنها در قـومـي و       
مذهبي كردن جغرافياي كار و زنـدگـي   

اش ندارد،كه بيش از همه از شـكـاف     
قومي و مذهبي در صفوف كشـوري و    
منطقه اي و كشوري خود، آسيب مـي    

 . بيند
از اينرو، رئوس يك سياست كمونيستي، 
ضمن عدم محكوميت و عدم مخالفـت  
با افسار زدن داعش توسط هر نيرويـي،  
از جمله روسيه، بايد قـويـا مـخـالـف          
محتواي توافقاتي باشد كه مردمي را در 
ليبي يا هرگوشه ديگري رسما محكـوم  
ميكند كه تحت حكومت داعش زندگي 

نبايد اجازه داد به بهانه حل كيس .  كنند
سوريه، جانور داعش را هم به دستجات 

اضافه كنند و آن را    ...  شيعه و سنتي و 
به داده اي در زندگي مردم جـهـان و       

 . خاورميانه رسما يا عمال اضافه كنند
بعالوه در مورد  آينده سـوريـه، و            

صف بندي هـاي آن، بـايـد حـفـظ            
دستĤوردهاي كوباني و مخالفت با شكل 
گيري حكومت موزاييكي قـومـي  و         
مذهبي، و دفاع از بيشترين آزادي هـاي  
سياسي، در راس خواستهاي هر نيـروي  

بهانه داعـش  .  آزاديخواه و مترقي  باشد
و توافقات شوراي امنيت، نبايد مـوجـب   
باز گذاشتن دست بشار اسد در سركوب 

بعالوه دفاع از فـراريـان از     .  مردم باشد
سوريه، و حق پناهندگي براي هر كسي 
كه از جنگ و نا امنـي سـيـاسـي يـا          
اقتصادي ميگريزد،  همچنان يك ركـن  

 .سياست كمونيستي است
 

 حاشيه نشينان سرگردان
در اين ميان، در حاليكه دشمـنـان         

مردم و دشمنان طبقه كارگر صف بندي 
هايشان را تغيير ميدهند و توازن قـدرت  
ميان آنها تغيير ميكند، و بخصوص بـا    
اضافه شـدن رسـمـي روسـيـه بـه               
فاكتورهاي دخالت رسمي در خاورميانه، 
حال و هواي بخشي از اپوزيسيـون بـه     
اصطالح چپ حاشيـه اي در ايـران،         

اين طيف، كه هميـشـه   .  تماشايي است
در ركاب يكي از نـيـروهـاي اصـلـي          
بورژوازي پا ميزند، اين بار با اعتماد بـه  

“  كف بـردهـان    ” نفس شگفت انگيزي 
“ دخالت بشردوستانـه ” چنان از روسيه و 

 . آن صحبت ميكند، كه تماشايي است
فاكتورهايي كه در دفاع از روسيه رديف 
ميشود، به روشني قابل تعميم به ايـران  

ايـن ارزش    .  و آقاي روحـانـي اسـت       
مصرف داخلي پديده خم شدن از سمت 
ناتو و آمريكا به سمت روسيه و اسد، در 
.  ميان بخشي در اپـوزيسـيـون اسـت        

اپوزيسيون بي افق و بي آينده اي كـه    
بنام چپ و كمونيسم و بنام منافع طبقه 
كارگر،، بـخـشـي طـرفـدار دخـالـت            
بشردوستانه آمريكا است و بـخـشـي        

بخشي كه دل در گـرو رژيـم      !   روسيه
چينج ناتويي حكومت ايـران داشـت،       
افسرده ميدان را خالي كـرده اسـت و       
جاي خود را به بخشي كه در كـش و      
قوس پوتين، رفيق سرخ خودش را مـي  

 . بيند، داده است
اگر جقجقه دمكراسي بـازي دولـت         

هاي غربي، دل بخش اول را ربوده بود، 
كلمات قصار رفيق مائو و نـوسـتـالـژي     
جهان دوقطبي آمريكا و شوروي،  دل     

خروار خروار نقل .  اين يكي را برده است
قول در مورد كدام امپرياليست است و   
كدام نيست، و ايـنـكـه روسـيـه نـه             

دولـت  ” امپرياليست كه لقب شـيـك       
را يدك مي كشد،  و آمـريـكـا    “  فدرال

شيطان بزرگ است، توليد ميشـود كـه     
بگويد كه اين بار به روسيـه و پـروژه       

روسـيـه دخـيـل       “  نجات سازي” هاي 
 . ببنيد
دهها شخصيت سياسي بـا يـدك            

كشيدن عناوين دكتر و مـهـنـدس و        
محقق چپ گرا، امثال رئيس داناهـا و    
محيط ها، شال و كاله كرده اند تا بـه    
طبقه كارگر ايران و منطقه به قبوالننـد  
كه طبق تئوري هاي صدرمائو، رفـيـق   
پوتين ناجي آنها است و يا در بدتـريـن   
حالت در سلسله مـراتـب هـيـرارشـي        

چـرا  !   امپرياليستي، دشمن آنها نيـسـت  
كه از نظر آنها روسيه امپريالـيـسـت و      

 4صفحه ...          جهانخوار نيست يا 

 ...كيس سوريه 
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صدهـا  !   از آمريكا كمتر جهانخوار است
صفحه عفونت نامه و ليچار به سـمـت      
كمونيست هايي كه با هـيـچ تـئـوري       

رهـايـي   ” حاضر به رضايت به نـقـش     
روسيه و هم پيمان تاكتيكي آن  “بخش

يعني دولت اعتدال روحاني نيستند توليد 
ميشود، تا به قبوالنند كه طبقه كـارگـر   

، بـا    “ حفظ مواضع انتـقـادي  ” ايران، با 
 !  پوتين و روحاني هم منفعت است

روسيه يكي از بزرگترين قدرت هاي     
نظامي جهان است و يكي از نيـروهـاي   
اصلي كه در جهان چند قطبي، نقش و   

با ايـن وجـود     .  سهم بيشتري ميخواهد
. فرض كنيم امپرياليست باشد يا نباشـد 

چه كسي گفته است كـه بـه خـاطـر         
امپرياليست بودن يا نبودن، طبقه كارگر 
بايد برود پشت مثال بوكوحرام و طالبان 
و داعش و ايران و تركيه و عربستان و   

به اين خاطر كـه    ...  سوريه و عراق و  
طبق نقل قول هاي اين شخصت هـاي  
محترم اينها در زمره امپرياليـسـت هـا      

 ! محسوب ميشوند يا نمي شوند
امروز همه دستجات به اصـطـالح          

غيرامپرياليـسـت و بـورژوازي هـاي           
كوچكتر و منطقه اي تر  و محلي تـر،    
همه جز الينفكي از صف بندي هـاي    

همان طـور    .  بورژوازي امپرياليستي اند
كه ارتجاع اسالمي، آلترنـاتـيـو بـورژوا       
امپرياليستي براي مقابله با انقالب چپي 
ايران در مقابل خطر كمونيـسـم بـود،      
امروز هم از داعش تا جبه الـنـصـر و        

... شيعيان لبنان و  سلفي هاي عراق و   
همه و همه، شعبات ارتجاع محلي است 
كه ابزار حل و فصـل تـقـابـل هـاي          

 . امپرياليستي است
داعش محصول ناتو و ابزار مستقيم      

عربستان سعودي و تركيه،  همـانـقـدر    
بورژوا امپرياليستي است كـه ارتـجـاع      
اسالمي ايران در دوران انقالب ايـران    

اين واقعيت را  خانم كلينتون به آن .  بود
اعتراف ميكند كه از ارتجاع اسالمي تـا  
داعش فرزندان آنها براي مـقـابلـه بـا       
دخالت از پايين يا براي رقابت با رقبـاي  

 . بين المللي بوده است

تبديل امپرياليسم به آنـچـه كـه             
خميني و ارتجاع اسالمي، مائو و چـپ    
سنتي ايران مي فهمد، تبديـل آن بـه       

نه يـك  ...  شيطان بزرگ و جهانخوار و 
تئوري ماركسـيـسـتـي، كـه پـرچـم            
ناسيوناليستي طبقه اي اسـت كـه در       
رقابت با سرمايه بزرگ، احساس حقارت 

 . خود را بيان ميكند
خرده بورژا ناراضي از وسعت كسب      

و كارش، و در دنباله روي از بـورژوازي  
خودي و ملي كه رقباي بزرگ را عامـل  
كسادي سودهي بيشتر خود مـيـدانـد،      
امپرياليسم را به كشور و جـغـرافـيـا و       
سران دولتي و هيرارشي قـدرت هـاي     
! مخرب و كمتر مخرب، تخفيف ميدهـد 

تا منافع مشترك اش با طبقه حاكم در   
كشورهاي متروپل را بپوشاند و از چشم 

تا بقبوالند كـه  .  طبقه كارگر پنهان كند
در چهارچوب كشوري، كارگر و سرمايه 
 . هم منفعت اند و منفعت مشترك دارند

جهان چند قطبي موجود، تـمـامـا           
! جهان قدرت هاي امپرياليستـي اسـت    

قدرت هاي اقتصادي كه در سراسر كره 
خاكي، از عقب مانده ترين نـقـطـه تـا       
پيشرفته ترين آن،  تحت مناسبات كـار  
و سرمايه امپرياليستي،  در مـتـمـركـز       
ترين، قطبي ترين، و فشرده ترين شكل 

بورژوازي هيـچ  .  آن، سازمان يافته است
كشوري، خارج از مناسابت امپرياليستـي  
كار و سرمايه حاكم بر جهان، اگر ديروز 
امكان بقا داشت، در قرن بيست و يـك  

از ايـن رو بـورژوازي       .  امكان بقا ندارد
. خوب و بد، ملي و غيرمـلـي، نـداريـم      

تقسيم جهاني حوزه هـاي تـولـيـد و         
تصرف فوق سود و حوزه هاي توليد كار 

براي مثـال  .  ارزان، به پايان رسيده است
تا خانم كلينتون بر سر “  رفيق پوتين” از 

حفط كار ارزان ايران توافق پـايـه اي       
و براي حفط كار ارزان، حـفـظ       .  دارند

دستگاه اختناق الزامي است، و كسي بـا  
آن، تا جايي كه فشار پايين آنها را ناچار 
به موضع گيري نكرده باشد، مشكـلـي   

نگاه كنيد به درجـه اخـتـنـاق         .  ندارند
صحبت بر !  حكومت رفيق شان، روحاني

سر تغيير توازن قوا مـيـان نـيـروهـاي        
موجود است، نه پروژه هـاي رهـايـي        

 “غيرامپرياليستي”بخش بورژوازي هاي 
 ! يا ملي هيچ كشوري

اين استدال چپ سنتي دوران انقالب    
ايران است كه با توليد خروارهـا نـقـل      
قول و انتشار صدها كتاب از كالسيـك  

هاي ماركسيسم در مورد امپريالـيـسـم،     
دانسـتـن    “  غيرامـپـريـالسـت    ” به خاطر 

بورژوازي خودي و ارتجـاع اسـالمـي،      
بـه  !  تماما پشت سر خميني صف بسـت 

خـررده  ” اين بهانه كه جناب نمايـنـده     
“ ضد امپريالسيت”و  “بورژازي سنتي

است، رهبري او را بر فـراز سـر خـود        
. عمال با حفظ پاره اي انتقاد ها، پذيرفت

قريب چهل سال وقـت داشـت كـه          
محصول توجيهات  استالينستي مذاهب 
رهايي بخش و اراجيـف مـائـويسـتـي        

، براي ساختن “ تضاد عمده و غيرعمده” 
با اين و آن بورژوازي خودي را به نـام    

 . ماركسيسم تجربه كند
اين تراوشات عقب مانده، شرق زده      

و جهان سومي، ترواشات فكري خـرده  
بورژواي ناراضي براي رفتن زير عـبـاي   
اين و آن بورژوازي محلـي يـا بـيـن         
المللي، امروز در ايران در ميان طـبـقـه    
 .كارگر  و كمونيست ها، خريداري ندارد

جمهوري اسالمي نمايش كـامـلـي از       
“ ضدامپرياليسـتـي  ” محصوالت آن نوع 

گري را در مقابل نسل جوان و طـبـقـه    
 .كارگر ايران گذاشته است

نوع اول اپوزيسيون چپ طـرفـدار         
ناتو و بورژوازي غرب، براي فريب طبقه 
. كارگر، از اقبال بيشتري برخوردار بـود   

يكي اينكه بورژوازي :  به دو دليل اصلي
ايران، آمال و آرزوهاي رشد و شكوفايي 
خود را، توهم باشد يا واقعيت، از الگوي 

و فـاكـتـور      !  غرب ميگيرد، نـه شـرق    
ديگري، تجربه حكومتـي جـمـهـوري       

دشمني بـا  ” اسالمي ايران است كه بنام 
ماشين اختناق و سـركـوب و         “  غرب

استثمارش را قريب چهل سال روغـن    
چــپ ســنــتــي   .  كــاري كــرده اســت    

ضدامپرياليست طرفدار روسيه، از منظـر  
دو طبقه اصلي ايران، بورژوازي و طبقه 
كارگر، روي اسب بازنده شرط بـنـدي     

حكمت و ارزش مصرف اين .  كرده است
ضدامپرياليست گري، براي كشـانـدن     

طبقه كارگر به سـازش بـا بـورژوازي        
تا به بهـانـه   .  خودي متحد روسيه است

تقويت كمپ ضدامپرياليستي در  جهان، 
بار ديگر بساط عوام فريبي خود را گـرم  

 .   نگاه دارند
طبقه كارگر ايران در چهره پوتيـن،       

حكومت بورژوايي  را مي بيند كه منافع 
زميني، اقتصادي، نظامي و سياسي آن،   
در مقال منافع طبقه كـارگـر ايـران و        

طبقه كارگر و كمونيسـم،  .  منطقه  است
شرايـط  .  بين بد و بدتر انتخاب نمي كند

را درك ميكند، چشـم در چشـمـان          
واقعيات مي دوزد، خود فريبي و عـوام    
فريبي نمي كند، و در دل هر شـرايـط     
جديدي راه پيشروي خود را مـعـلـوم        

امپرياليست و غيرامپريالـيـسـت    .  ميكند
خواندن روسيه براي رفتن زير عـبـاي     
روحاني، فراخوان طبقه كارگر به سازش 
با  بورژوزي خودي، دروغ و فريبي بيش 

 . نيست
همه ميدانند خاصيت تئوري هـاي         

ضدامپرياليستي طرفداري از روسـيـه،       
. دعوت براي شركت در انتخابات اسـت 

سازمان پرافتخار فدائيان اكثريت، فـي    
! الحال سوت آن را به صدا در آورده انـد 

اكثريت پس از اعالم خروارها افشاگري 
از حاكميت، اخيرا طي بيانيه اي  اعـالم  
كرده است كه در انتخابـات مـجـلـس       

محصـوالت بـرجـام و        .  شركت ميكند
! شوراي امنيت، به بار نشـسـتـه اسـت      

 ! مبارك شان باشد
كمك كنيد كه همه اين طيف روشنفكر 
ابن الوفت بي مايه، اين حاشيه نشينـان  
سرگردان، به زير پـرچـم پـرافـتـخـار         

اكثريت، و سنت تاريخي حـزب تـوده،      
طبقه كارگـر و    .  متحد و متشكل شوند

كمونيسم در ايران، اين سنت را خـوب    
 .  مي شناسد

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 
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