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اطالعیه پایانی کنگره هشتم حزب 

کمونیست کارگری حکمتیست

 )خط رسمی(
کنگره هشتم حزب حکمتیست )خط رسمی( در روزهای هشتم و نهم   

با شرکت اکثریت  ٧١٤٢فوریه  ٧٢و  ٧٢برابر با  ٤٩٣١اسفند 
نمایندگان تشکیالتهای مختلف حزب برگزار شد. در کنگره عالوه بر 

حزب کمونیست  ٬هیئتهایی از حزب کمونیست کارگری عراق ٬نمایندگان
کارگری کردستان و رفقایی از این دو حزب و تعدادی از اعضا و 

 کادرهای حزب نیز شرکت داشتند.

ابتدا خالد حاج محمدی از طرف هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان 
گزارش انتخابات را ارائه داد. کنگره به اتفاق آرا اعتبار نامه  ٬کنگره

 نمایندگان را تصویب کرد.

کنگره پس از تصویب آئین نامه و دستورجلسه با تعیین هیئت رئیسه 
رسمیت یافته و با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد 

  جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد. 

افتتاحیه کنگره توسط دبیر کمیته مرکزی ارائه شد. آذر مدرسی ضمن 
خوشامد گویی به نمایندگان، مهمانان کنگره و هیئت های حزب 

به اوضاع کنونی جامعه ایران و  ٬کمونیست کارگری عراق و کردستان
به باال رفتن توقعات از حزب و به دوره  ٬به موقعیت حزب حکمتیست

جدیدی پرداخت که سواالت اساسی را در مقابل کل جنبش ما در منطقه 
دبیر کمیته مرکزی تاکید کرد که کنگره هشتم باید  .و ایران گذاشته است

 تالش کند حزب را با آمادگی وارد این دوره کند. 

در ادامه، فارس محمود پیام حزب کمونیست کارگری عراق را به 
کنگره ارائه کرد. فارس محمود ضمن ابراز خوشحالی از شرکت در 
کنگره تاکید کرد که مصافهایی جدی در مقابل کل جنبش ما قرار دارد 
که باید برای آن برنامه و جواب داشت. او به تجربه کمونیسم کارگری و 
سه دهه تالش آن اشاره کرده و تاکید کرد که باید تالش جدی کرد که 
نقش این کمونیسم در منطقه و پراتیک اجتماعی آن و نقش عملی آن در 
ایجاد تغییر در زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش برجسته شود. او 
همزمان بر این امر انگشت گذاشت که حزب حکمتیست )خط رسمی( و 
احزاب کمونیست کارگری کردستان و عراق برای تبدیل شدن به 
احزابی با بدنه قوی کارگری، احزابی که ابزار طبقه کارگر در مبارزه 

                                                                                                                                                                                                                                                                باشند، تالش کنند.                                                                                                            

پیام حزب کمونیست کارگری کردستان توسط جمال محسن به کنگره 
ارائه شد. جمال محسن در سخنرانی خود به اوضاع منطقه و سناریوی 
سیاهی که ارتجاع بین المللی و محلی در خاورمیانه به بشریت تحمیل 
کرده اند پرداخت. او اشاره کرد که این اوضاع سواالت جدی را در 
مقابل ما کمونیستها و احزابمان گذاشته است و باید به آن جواب داد. 
جمال محسن در ادامه تاکید کرد که کمونیستها باید این سوال را در 

کجای جنبش  ٬مقابل خود بگذارند که کجای این تحوالت ایستاده اند
اعتراضی طبقه کارگر هستند و تاکید کرد که باید تالش کرد خط متمایز 
 کمونیستی را به پراتیک متمایز و به نیروی اجتماعی واقعی تبدیل کرد.

قرائت شد. در این  ٬در ادامه پیامهایی که از ایران به کنگره رسیده بود
بر زمینه  ٬پیامها رفقای ما از شهرهای ایران بر جایگاه حزب حکمتیست

آماده برای پیشروی حزب و بر عرصه های مختلفی از فعالیت در میان 
طبقه کارگر و توقعات باالیی که از حزب میرود، بر ضرورت تعجیل 

 حزب و.... اشاره شده بود.  
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 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 کارگران جهان متحد شوید
 درباره کنگره هشتم حزب و  مباحث آن

 مصاحبه کمونیست با آذر مدرسی

 

کنگره هشتم حزب حکمتیست پایان یافته است. اطالعیه پایانی و مجموعه ای کمونیست: 
قطعنامه و قرار و... منتشر شده است. به عنوان اولین سوال ارزیابی شما به عنوان دبیر کمیته 

 مرکزی حزب حکمتیست از کنگره چه است؟

فکر میکنم کنگره در هدف خود یعنی معطوف کردن نمایندگان و حزب به موقعیت آذر مدرسی: 
جدید حزب حکمتیست در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و پراتیکی در ایران و وظایف جدی که 
ایندوره در دستور حزب قرار میگیرد و همینطور در بوجود آوردن آمادگی و اتحادی باالتر در 

حزب موفق بود. فکر میکنم گزارشی که رهبری حزب به کنگره دادیم و همینطور پیامهایی که از رفقای ما از ایران به دست 
 نمایندگان رسیده بود موفق شدند تصویری واقعی و ملموس از موقعیت حزب در ایران به کنگره بدهند.

آمادگی از پیشی رهبری حزب در اینکه کنگره بعنوان یک اجالسی کاری بتواند در دو روز بطور فشرده مباحث مهمی را به 
نتیجه برساند و به دستورات خود برسد تاثیر جدی داشت. کنگره شاهد مباحث جدی، عمیق و با کیفیتی بود. نمایندگان با دقت و 
جدیت در مباحث شرکت داشتند. بخش اعظم مباحث کنگره مباحثی بود که قبال در حزب یا مورد بحث بود و یا رهبری حزب و 
نمایندگان تصمیم داشتند آنرا در باالترین مرجع حزبی به بحث و تصمیم گیری بگذارند و نه فقط آنرا به سیاست رسمی حزب 

 تبدیل کنند که حول آن نمایندگان و حزب را هم تصویر کنند. 

مسئله دیگری که در این کنگره قابل مشاهده بود درجه باالی اعتماد به نفس رهبری و نمایندگان، اعتماد به حزب، اعتماد و 
 تصمیم به پیشروی های بیشتر و اتحاد سیاسی و باالی نمایندگان بود. 

ما قبل از کنگره گفته بودیم که محک موفقیت کنگره را باید در "هم تصویر و هم اولویت کردن حزب بر سر موقعیت و وظایف 
ایندوره و بوجود آوردن بیشترین آمادگی سیاسی و سازمانی در حزب برای خیز برداشتن و تبدیل شدن به حزب سیاسی، کارگری 

وقتی به نتایج کنگره نه فقط در قالب مصوبات آن، که به  با سازمانی قوی، حزبی آلترناتیو و قابل اتکا است"، جستجو کرد.
 مباحث و روحیه نمایندگان و حتی میهمانان پس از کنگره نگاه کنید متوجه موفقیت کنگره میشوید.

 جمهوری اسالمی بعد از انتخابات

 مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان به پایان رسید. یک مجلس و  کمونیست:

دولت بی اپوزیسیون و یکدست! اگر یادتان باشد قبل از انتخابات، دولت روحانی مرتب در مقام 

اپوزیسیون ظاهر میشد و االن که مجلس تماما به دست معتدلین و دولت اعتدال افتاده، عمال 

بهانه ای در کیسه شان باقی نمانده؛ از سوی دیگر، علیرغم تبلیغات رسانه های دست راستی و 

اپوزیسیون پرو رژیم، اما در داالنهای خود سران دولت، "گالیه" از درصد پایین شرکت 

کنندگان در این انتخابات به نسبت دوره های قبل بوده است. دلیل این وضعیت چیست و چه 

 مولفه هایی در این دوره تغییر کرده است؟ 

چند نکته را توضیح بدهم.  ٬اجازه بدهید ابتدا در مورد ترکیب مجلس و دولت یک دست و بدون اپوزیسیون خالد حاج محمدی:

فکر میکنم بورژوازی ایران و جمهوری اسالمی همیشه و امروز هم جناحهای مختلف خود را داشته و هنوز هم دارد. دسته 

بندیهای جمهوری اسالمی علیرغم تغییراتی در آنها، هنوز جای خود باقی است. به این اعتبار مبارزه انتخاباتی و تالش برای 

حذف همدیگر و اختالفاتی که دارند، واقعی است. اتفاقی که در دوره اخیر افتاد، دست باال پیدا کردن یکی از جناح های درونی 

جمهوری اسالمی، جناح سازندگی یا اعتدال، هژمونی افق این جناح و مطلوبیت آن برای بخش اعظم بورژوازی ایران بود. 

مسئله ای که باعث پیوستن بخشهایی از دو جناح اصولگرا و اصالح طلب، به گفته خودشان "معتدل های"  دو صف به جناح 

 روحانی شد. درست است جناحهای جمهوری اسالمی به هم نزدیک شدند. در این دوره و از مدتها قبل نیازهای 
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مرکزی انتخاب کرد. اعضا کمیته مرکزی منتخب 
حزب حکمتیست عبارتند از: آذر  ٢کنگره 
آسو  ٬آرام خوانچه زر، آزاد کریمی ٬مدرسی
 ٬ثریا شهابی ٬بختیار پیرخضری ٬امان کفا ٬فتوحی

سهند  ٬خالد حاج محمدی ٬جمیل خوانچه زر
 ٬الدن داور ٬فواد عبداللهی ٬سیوان رضایی ٬حسینی

 ٬محمد راستی، مصطفی اسد پور ٬محمد فتاحی
 وریا نقشبندی. و   مونا شادمظفر محمدی، 

در جوار کنگره سمیناری در مورد اوضاع 
خاورمیانه توسط امان کفا برگزار شد. در این 
سمینار عالوه بر سخنران رفقایی از حزب 
کمونیست کارگری عراق و کردستان و نمایندگان 

 کنگره و مهمانان اظهار نظر کردند.

حزب حکمتیست پس از سخنرانی اختتامیه  ٢کنگره 
آذر مدرسی پایان یافت. آذر مدرسی در اختتامیه 
خود به دو روز جلسات فشرده، به بحثهای روشن و 
سیاسی نمایندگان اشاره کرد. وی به اتحاد سیاسی 
باالی کنگره و نمایندگان آن بر جهت و ضرورت 
ساختن حزب در داخل و تبدیل این حزب به حزب 
سیاسی کارگران پرداخت و این را نقطه قدرت 
باالی این کنگره خواند. آذر مدرسی خطاب به 
نمایندگان کنگره گفت متحقق کردن اهداف کنگره 
کار فشرده، اشتها، تعجیل رهبری و بخش وسیعی 

 از کادرهای حزب را میطلبد. 

کنگره هشتم حزب حکمتیست بعد از دو روز کار 
سیاسی و صمیمانه به کار  ٬فشرده در فضای جدی

 خود پایان داد.

پس از کنگره، پلنوم سی و هفت کمیته مرکزی 
برگزار شد. در اولین نشست کمیته مرکزی منتخب 

، ابتدا آرایش رهبری حزب مورد بحث ٢کنگره 
قرار گرفت. طرح آرایش رهبری حزب به تصویب 
پلنوم کمیته مرکزی رسید. بدنبال تصویب طرح 
آرایش رهبری ابتدا انتخاب دبیر کمیته مرکزی و 
بدنبال انتخاب کمیته رهبری انجام گرفت. آذر 
مدرسی با اتفاق آرا به عنوان دبیر کمیته مرکزی 

خالد حاج  ٬ثریا شهابی ٬انتخاب شد و امان کفا
فواد عبداللهی و مظفر  ٬سهند حسینی ٬محمدی

محمدی به اتفاق آرا به عنوان کمیته رهبری حزب 
حکمتیست )خط رسمی( انتخاب شدند. کمیته رهبری 
در نشست خود به اتفاق آرا خالد حاج محمدی را به 

  عنوان دبیر کمیته رهبری انتخاب کرد.

 )خط رسمی( حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

 ٦١١٢اول مارس  -١٩٣١اسفند  ١١

بورژوازی ایران و دولت جمهوری اسالمی به 
معیشت طبقه کارگر و به پراکندگی و انشقاق در 
صفوف این طبقه پرداخت. مظفر محمدی در ادامه 
به اهمیت سازمان دادن یک مبارزه اقتصادی 
سراسری در این دوره حول مهمترین و حیاتی 
ترین مطالبات سراسری طبقه کارگر و اهمیت و 
نقش تحزب کمونیستی این طبقه و جایگاه حزب 
کمونیستی آن در چنین دوره ای پرداخت. 
نمایندگان کنگره چه موافقان و چه مخالفان به 
بحث حول جنبه های مختلف این قطعنامه پرداختند 
و سرانجام قطعنامه با اکثریت آرای نمایندگان به 

 تصویب رسید.

الزم به ذکر است که در انتهایی هر دستوری 
زمانی برای اظهار نظر و دخالت مهمانان کنگره 
در نظر گرفته شده بود. مهمانان کنگره در همه 

 مباحث آن دخالت فعالی داشتند.

 ٬کنگره در میان قرارهایی که به کنگره ارسال شده بود
 قرارهای زیر را در دستور خود قرار داد:

قرار در مورد مقررات تغییر در اسناد پایه ای 
 حزب

 قرار در مورد ضرورت بیان تفاوتهای ما

کارگران کمونیست و بیکاری  " با رابطه در قرار
 " زنان

 قرار برای تشکیل کمیته علیه بیکاری

های تشکیالت خارج  قرار برای تمرکز بر فعالیت
 از کشور

قرار در مورد "مقررات اسناد پایه ای حزب" 
توسط امان کفا معرفی شده و با اکثریت آرا کنگره 

 تصویب شد.

ضرورت بیان تفاوتهای ما"  قرار در مورد "
توسط مظفر محمدی معرفی شد و با اکثریت آرا به 

 تصویب رسید.

کنگره بدلیل کمبود وقت بررسی بقیه قرارها و 
تصمیم گیری در مورد آنها را به رهبری آتی 

 حزب سپرد.

دستور بعدی کنگره انتخابات کمیته مرکزی بود. 
در این بخش بعد از بحث در مورد تعداد اعضا 

کنگره وارد انتخابات شد و از میان  ٬کمیته مرکزی
نفر را به عنوان اعضا کمیته  ٤٣کاندیداها 

 تبدیل شود. 

قطعنامه اوضاع سیاسی ایران و وظایف ایندوره 
حزب حکمتیست توسط آذر مدرسی به کنگره 
ارائه شد. آذر مدرسی به اوضاع کنونی جامعه 

به نقش امروز جمهوری اسالمی در منطقه  ٬ایران
و رابطه آن با "جامعه جهانی" بعد از برجام و 
قبول ایران به عنوان یکی از بازیکنان "امنیت در 
منطقه" از نظر دولتهای غربی پرداخت. او 
همزمان به معضالت بورژوازی ایران در حل 
معضالت خود و نداشتن جوابی برای رشد 
کاپیتالیستی سرمایه پرداخت. آذر مدرسی بعالوه 
به تغییراتی که در جمهوری اسالمی صورت 

به محدود کردن دامنه دخالت ارگانهای  ٬گرفته
به ناسیونالیسم ایرانی و یکدست شدن  ٬مذهبی

به  ٬بورژوازی ایران با اپوزیسیون و پوزیسیون
موقعیت اپوزیسیون راست و چپ و بی افقی آنها 
و به موقعیت طبقه کارگر و کمونیسم آن، به بی 
توهم بودن جامعه به جناح های جمهوری اسالمی، 
و به جایگاه حزب حکمتیست و وظایف این دوره 
حزب پرداخت. قطعنامه اوضاع سیاسی ایران بعد 
از اظهار نظر موافقان و مخالفان و طرح 
مالحظات و نکات مختلف رفقا با رای اکثریت 

 نمایندگان کنگره به تصویب رسید.

قطعنامه مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در 
ایران توسط خالد حاج محمدی به کنگره ارائه شد. 
خالد حاج محمدی در سخنان خود اشاره کرد که 
حزب حکمتیست موقعیت جدیدی پیدا کرده است و 
سواالت جدیدی را در مقابل خود دارد. او تاکید 
کرد که حزب باید تالش کند عالوه بر خط متمایز 

در سیاست ایران پراتیک متفاوت و سنت  ٬سیاسی
سیاسی متفاوتی را نمایندگی کند. او تاکید کرد که 
حزب در میان طبقه کارگر ایران تالش میکند 
تحزب کمونیستی این طبقه را از محافل و شبکه 
های کمونیستی به کمیته های کمونیستی ارتقا دهد. 
اشاره کرد که همزمان حزب حکمتیست سازمان 
خود را بر اساس کمیته های کمونیستی میسازد. 
خالد حاج محمدی همزمان اشاره کرد که برسمیت 
شناختن این کمیته ها و مبنای ساختن آنها باید بر 
اساس دامنه تاثیر عملی آنها و نفوذ اجتماعی و 
مبارزاتی آنها باشد. قطعنامه "مبانی فعالیت حزبی 
وسازمانی ما" به اتفاق آرا نمایندگان کنگره به 

 تصویب رسید.

"ضرورت اتحاد سراسری در معرف قطعنامه 
مبارزه اقتصادی طبقه کارگر" توسط مظفر 
محمدی به کنگره ارائه شد. مظفر محمدی در 
به  ٬سخنان خود به موقعیت کنونی طبقه کارگر

به تعرض وسیع  ٬مبارزات روزانه این طبقه

 اطالعیه پایانی کنگره ...

 دستوارت کنگره عبارت بودند از:

 گزارش -٤

اوضاع سیاسی ایران و وظایف ایندوره حزب  -٧
 حکمتیست 

  مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران -٩

ضرورت اتحاد سراسری درمبارزه اقتصادی   -١
 طبقه کارگر

 قرارها -٥

 انتخابات کمیته مرکزی -٢

گزارش حزب در فاصله دو کنگره توسط آذر 
مدرسی به کنگره ارائه شد. گزارش عرصه های 
مختلف و کمیته های حزبی از تشکیالت حزب در 

تشکیالت خارج  ٬دفتر کردستان حزب ٬ایران
 ٬نینا ٬حکمت ٬کشور تا نشریات کمونیست ماهانه

علیه بیکاری و ... از پیش کتبا در اختیار 
نمایندگان و مهمانان کنگره قرار گرفته بود. آذر 
مدرسی در گزارش خود اساسا به موقعیت حزب 
و پیشروی هایی حزب طی دو سال گذشته، به 

عطف  ٬جایگاه حزب در میان کمونیستهای ایران
توجه فعالین کارگری به آن و ... پرداخت. آذر 
مدرسی در گزارش خود به عدم تکافوی تالشهای 
تاکنونی، کمبودهای حزب، به ضرورت تعجیل 
بیشتر، تحزب بیشتر حزب و کادرهای آن تاکید 
کرد. وی به سواالت و مسائلی پرداخت که امروز 
در مقابل حزب حکمتیست قرار گرفته است. آذر 
مدرسی به اهمیت حضور بیشتر طیفی از 
کادرهای حزب و همزمان به اهمیت تحزب باال 
در این دوره و به ضعف جدی وضع مالی حزب 

 پرداخت. 

نمایندگان کنگره به جنبه های مختلف از فعالیت 
به موقعیت حزب و مشکالت و اهمیت  ٬حزب

جوابگویی به مسائل امروز مبارزه طبقاتی در 
جامعه ایران و منطقه پرداختند. کل نمایندگان 
کنگره و سخنرانان در این بخش تاکید کردند که 
امروز حزب حکمتیست )خط رسمی( نه تنها خط 

بلکه در  ٬سیاسی متمایزی را نمایندگی میکند
عرصه ها مختلف مبارزه در جامعه ایران 
حضور دارد و این حزب باید بتواند حزب را به 
حزبی بزرگ و اجتماعی و موثر و کارگری 

 پرولتاریا و بورژوازی مبارزه طبقاتی:
کمونیسم کارگری اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشریت نیست. جامعه کمونیستی الگو و نسخه ای ساخته و پرداخته ذهن 
 خردمندانی خیراندیش نیست. کمونیسم کارگری جنبشی است که از بطن خود جامعه سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افق و آرمانها و اعتراض بخش

  عظیمی از همین جامعه را منعکس میکند.

ونده، ر شتاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است. جدالی بی وقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، میان طبقات استثمارگر و استثما
  ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جریان بوده است. این جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه است.

را برخالف جوامع پیشین که عموما بر سلسله مراتب طبقاتی و قشربندی های پیچیده ای بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمایه داری تقسیم طبقاتی 
وی بسیار ساده کرده است. جامعه معاصر، علیرغم تنوع وسیع مشاغل و تقسیم کار گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه طبقاتی اصلی که رودرر

  یکدیگر قرار گرفته اند سازمان یافته است: کارگران و سرمایه داران، پرولتاریا و بورژوازی.

در تقابل این دو اردوگاه در پایه ای ترین سطح سرمنشاء و مبنای کلیه کشمکش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی و فکری و فرهنگی متنوعی است که 
یی جامعه معاصر در جریان است. نه فقط حیات سیاسی و اقتصادی جامعه، بلکه حتی زندگی فرهنگی و فکری و علمی انسان امروز که بظاهر قلمروها

ن، با گرامستقل و ماوراء طبقاتی بنظر میرسند، مهر این صفبندی محوری در جامعه مدرن سرمایه داری را بر خود دارند. اردوی پرولتاریا، اردوی کار
م در جامعه ست همه تنوع افکار و ایده آلها و گرایشات و احزابی که در آن وجود دارد، نماینده تغییر و یا تعدیل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت

ل است. اردوی بورژوازی، باز با کلیه مکاتب و احزاب سیاسی و متفکرین و شخصیت های رنگارنگش، خواهان حفظ ارکان وضع موجود است و در مقاب
 فشار آزادیخواهی و مساوات طلبی کارگری از نظام سرمایه داری و قدرت و امتیازات اقتصادی و سیاسی بورژوازی دفاع میکند.

ی نظام ونکمونیسم کارگری از این مبارزه طبقاتی سر بر میکند. صفی در اردوگاه پرولتاریاست. کمونیسم کارگری جنبش انقالبی طبقه کارگر برای واژگ 
 سرمایه داری و ایجاد یک جامعه نوین بدون طبقه و بدون استثمار است.

 از برنامه حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست 
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کنگره ای بیاییم. سه برابر این هم بشویم باید 
بگوئیم ابتدای کار هستیم. چهار برابر هم بشویم 
باید بگوئیم ابتدای کار هستیم، ده برابر هم بشویم 
باید بگوئیم ابتدای کار هستیم تا وقتیکه انقالب 
کارگری را در آن جامعه متحقق می کنیم. ما از 
این جنس کمونیست ها هستیم. اگر حزب را از 
دریچه آن کمونیست هایی نگاه کنیم که به ما نگاه 
می کنند و به ما می گویند که اگر کسی می خواهد 
کمونیست باشد و منشأ اثر باشد باید سراغ اینها 
برود. از زاویه آن کارگری به حزب نگاه کنیم که 
بعد از سالها نقد ما به سنت های غیر کارگری، 
می گوید که اگر می خواهید تشکل کارگری 
درست بکنید باید به حرف اینها گوش کنید. سرتان 
را از این حاشیه ای ها کج کنید و به سراغ جنبش 
کارگری بروید. آنجا سندیکاست، اتحادیه است، 
اتحادیه صنفی یا هر چی که هست، برویم درست 
کنیم و دارند درست می کنند. از زاویه آن کارگر 
کمونیستی نگاه کنیم که می گوید اگر می خواهید 
متشکل شوید باید کمیته کمونیستی درست کنید و 
شبکه های کارگری دیگر جواب نمی دهد. از 
زاویه آن دانشجویی نگاه کنیم که می گوید داب را 
زدند اما نمی گذاریم دوباره "داب تهران" را علم 
کنند، به حزب نگاه کنیم آنوقت متوجه می شوید 
که حزب حکمتیست امسال با حزب حکمتیست دو 

 سال پیش خیلی تفاوت دارد. 

اگر از زاویه آنها، از زاویه تعجیل آنها، از زاویه 
نگاه آنها به حزب که این حزب چقدر در زندگی 
مبارزاتی اشان مهم است نگاه کنید، متوجه می 
شوید که این قد و قواره جوابگو نیست. با این قد و 
قواره و با این درجه از تعجیل که کل حزب دارد، 
با این درجه از تحزب که کل حزب دارد، با این 
درجه از اتحاد سیاسی که این حزب دارد، نمی 
توانید به جنگ های جدی تر بروید. این کنگره 
بیشتر از هر چیزی مخاطب اش حزب است.  
اینکه ما باید از این حزب تر شویم. مخاطب این 
کنگره بیشتر از هر کسی خود کنگره و خود 

 حزب است. 

 رفقا 

با این درجه از تعجیل، با این درجه از تحزب، با 
این درجه از اتحاد سیاسی و با این قد و قواره، 
شما نمی توانید وارد جدال های جدی تری شوید. 
این حزب باید قد و قواره اش را عوض بکند. باید 
از این حزب تر بشود. باید از نظر سیاسی تعجیل 
بیشتری داشته باشد. باید صف وسیع تری از 
رفقای ما جزء جنگنده های خط مقدم این حزب 
شوند. در غیر اینصورت کمونیستهایی که به ما 
امید بسته اند می گویند خیلی ممنون، حرف هایتان 
درست است، خودمان می رویم کارمان را می 
کنیم و به شما نیاز جدی نداریم. مخاطب کنگره ما 
هستیم. برای تعجیل بیشتر، برای حزب شدن در 

 همه ابعاد آن. 

خارج حزب بیشتر ادبیات حزب را می خوانند و 
حزب را مرجع سیاست و پراتیک خود میدانند. از 
زاویه آنها که به حزب نگاه کنید، متوجه میشوید 
که ما خیلی کار داریم که بکنیم و یکی از آنها 
تغییر نگاه به خودمان است و به اینکه این حزب 

 مهم است.

چند کلمه خطاب به رفقایی که نتوانستند در کنگره 
باشند و پیام هایشان را برایمان فرستاده اند. رفقای 
ما بخاطر استبداد، بخاطر خفقان نتوانستند در این 
کنگره حضور داشته باشند و فکر میکنم که تک 
تک ما جای خالی اشان را احساس می کنیم. ولی 
بطور واقعی شبح آنها در این کنگره در گشت و 
گذار است. روحیه میلیتانت شان، رادیکالیسم 
شان، تعجیل شان،  اشتهایشان برای کار بیشتر و 
تعلق شان به این حزب رنگ خودش را به این 
کنگره می زند و این نقطه درخشانی در کنگره ما 
است. این کنگره می تواند با اتکا به روحیه ای که 
این رفقا به کنگره ما منتقل کردند و با اتکاه به 
تجربه عظیمی که اینجا در این کنگره، تجربه 
گرانبهایی که این حزب چه از نظر ماتریال 
انسانی و چه از نظر ماتریال سیاسی دارد، 
قدمهای جدی برای کارهای بزرگتر بردارد. این 
رفقا اینجا فیزیکی حضور ندارند ولی حضور 
سیاسی شان را در کنگره تک تک ما احساس می 
کنیم. باید حضورشان را برجسته و نمایندگی کنیم. 
فکر میکنم یکی از مولفه هایی که می تواند کنگره 
را موفق بکند تأمین حضور این رفقا، روحیه 
شان، توقع و نگاهشان به حزب، اشتهایشان، 
 تعجیل شان، تحزب شان و ...در کنگره است. 

امیدوارم کنگره به فراخوان آنها و به فراخوانی 
 که رهبری حزب داشته است جواب مثبت بدهد.

آماده میکردند، امروز که حرفی برای گفتن 
ندارند، در مورد فردوسی و سعدی بیانیه می 

فشفشه هایی، که  جنبش که گهگاهدهند. چپ این 
فقط در سایه کمپین های غرب معنی داشت، هوا 
می کرد، هم وضع مناسبی ندارد. به مشغله 
هایشان را نگاه بکنید. اگر راست این طیف به 
فردوسی می پردازند، چپ ها یشان یا مشغول 
توضیحات فلسفی، که عمق آن به اندازه کف دست 
است، در مورد مذهب و الئیسم هستند و یا یادشان 
افتاده که خوب است که شاعر شوند. ظاهرا با 
بسته شدن افق سیاسی همه به اصل خود 

 برمیگردند. 

اما جالب است که در این اوضاع ما رشد میکنیم. 
درست در این اوضاع کمونیستها از ما توقعشان 
باالتر رفته، به ما فشار می آورند که کم کار می 
کنید و..... و سوال مقابل رهبری حزب این بوده 
که چطور جواب این توقع را بدهیم، چطور 
سازمان بدهیم و... . سوال این است چرا؟ یک 
جواب می تواند این باشد که آنها خراب کردند 
نتیجتا ما گل می کنیم. من اینطور فکر نمیکنم. از 
بدبختی آنها نیست که ما گل کردیم. بخاطر بی 
افقی آنها نیست که سراغ ما آمده اند. ما افت 
نکردیم بخاطر اینکه اعتراضی که ما متعلق به آن 
هستیم، افت نکرده. مهم نیست که چقدر انتقاد به ما 
وارد است که حتمأ وارد است. سرنوشت ما 
متفاوت است چون طبقه و جنبشی که به آن متعلق 
هستیم بی افق نشده. چون آن طبقه ای که در آن 
جامعه معترض است، اعتراض اش برای رفاه و 
آزادی افت نکرده و افق انقالب کارگری اش را با 
باال گرفتن یا تخفیف کشمکش جمهوری اسالمی و 
دول غربی از دست نمی دهد. برای اینکه مبارزه 
کارگر برای رفاه، مبارزه برای پس زدن تعرض 
به زندگی تعطیل شدنی نیست. ما رشد می کنیم 
بخاطر اینکه این حزب عمیقأ به اعتراض این 
طبقه وصل است. ما رشد می کنیم بخاطر اینکه 
اعتراض و تالش این طبقه برای زندگی بهتر در 
جریان است و رشد میکند. زمانی اعتراض آن 
طبقه ساکت می شود که سوسیالیسم و کمونیسم 
متحقق شده باشد. و زمانی حزب کمونیستی بی 
معنی میشود که کمونیسم و سوسیالیسم متحقق شده 
و مبارزه طبقاتی موجود نیست. منشأ رشد ما و 
منشأ قوی شدن ما آن پیوند عمیق و آن ریشه ای 
است که ما داریم. مهم نیست چقدر بزرگ هستیم. 
مهم نیست که چقدر کمبود داریم. مهم تشخیص این 
مسئله و دیدن این واقعیت است. واقعیتی که باید 

 روی آن حزب را بسازیم.

ما خیلی وقت ها گفتیم که چه نیستیم. گفتیم ما 
انجمن تملق متقابل نیستیم. ما جمع آکادمیسین های 
مارکسیستی نیستیم که فقط دوست داریم تحلیل 
بکنیم. ما مصلحین اجتماعی نیستیم که بذر 
کمونیسم می پاشند تا بلکه در ایران کمونیسم 
متشکل شود و کمونیستها در ایران حزب 
کمونیستی شان را درست بکنند. فکر میکنم وقت 
آن است که یکبار دیگر بگوییم که ما چه هستیم. ما 
آن کمونیست هایی هستیم که می خواهیم در آن 
جامعه نیرو جابجا کنیم. ما سراغ مارکسیسم می 
رویم بخاطر اینکه میخواهیم در آن جامعه تغییر 
بوجود بیاوریم. ما از آن کمونیست های پراتیک و 
دخالتگری هستیم که به کم رضایت نمی دهیم. ما 
آن کمونیست های پراتیکی هستیم که  ده بار هم 
زمین بخوریم، ده بار هم زمین مان بزنند، باز بلند 
میشویم و راه احیای خودمان را پیدا می کنیم، باز 
قوی می شوم و باز این سوال را مقابل خود 
میگذاریم که خوب حاال چطورباید بزرگ شد؟ 
حاال چطور باید قدرت را گرفت؟ ما کمونیست 
هایی هستیم که هزار برابر کوچکتر از این هم 
بشویم، این که کمونیست ها باید بروند و قدرت را 
بگیرند، را از دستور خودمان خارج نمی کنیم. و 
برایش راه پیدا می کنیم که چطور قوی شویم، 
چطور طبقه کارگر را پشت خودمان بیاوریم که 
بتوانیم قدرت را بگیریم. چطور قوی شویم که 
بتوانیم دشمن را از قدرت خودمان بترسانیم. اینها 
مشخصات ویژه ماست. مهم نیست چقدر بزرگ یا 
کوچک هستیم. مهم نیست چند بار زمین مان زده 
اند. مهم نیست چند بار بخاطر اشتباهات خودمان 
افتادیم. ما بازهم می ایستیم. حزب حکمتیست قد 
علم کرده. مدتهاست قد علم کرده است. پیام های 

که این رسیده از ایران را که بخوانید می بینید 
حزب از کنگره هفت به کجا رسیده است. ولی این 
کافی نیست. ما به کم رضایت نمی دهیم. اگر در 
کاری که می خواهیم بکنیم جدی هستیم این 
پیشروی ها، علیرغم شورانگیز بودنشان، برای ما 

ما ابتدای  دستاوردهای کوچکی هستند. اینها برای
کار است. همیشه برای ما ابتدای کار است. هر 

علیرغم تالش ها، 
علیرغم اعتراضی 
که طبقه کارگر در 
تعرض به معیشت 
اش میکند، علیرغم 
مقابله ای که طبقه 

کارگر و کمونیست ها به تعرض دست راستی که 
به ارزش های انسانی، به دستاوردهای جامعه 

تمام  و علیرغمبشری بعد از انقالب اکتبر میکنند 
مقاومت و تمام نارضایتی، امروز دوره دوره 
میدان داری ما کمونیست ها و طبقه کارگر نیست. 
امروز دوره میدان داری بی افق ترین، راست 
ترین، منحط ترین بخش های بورژوازی است. 
وقتی این واقعیت را در مقابل خود می گذارید، 
حق دارید فکر کنید که در مقابل این دنیای سیاه، 
حزب حکمتیست موجودیت عظیمی نیست. اگر 

یا در سطح خاورمیانه  کمونیسم ما در سطح دنیا
میشد نوع دیگر به خودمان نگاه قوی بود، آنوقت 

کنیم و وظایف دیگری را در مقابل خودمان 
بگذاریم. ولی در دل این دنیای سیاه، جریانی و 
حزبی که نه فقط درست تحلیل میکند بلکه افق اش 
را از دست نداده، جریانی که دارد روی آن افق 
کمونیستی سرمایه گذاری میکند و میسازد و می 
خواهد در یک جغرافیای معین، به نام ایران، منشأ 
اثر شود و آن جغرافیای معین در خاورمیانه و در 
دنیا مهم است، آنوقت متوجه میشوید که این 
تأثیرگذاری می تواند نه فقط حزب حکمتیست را 
جایی دیگر ببرد بلکه می تواند در ابعاد جهانی 

 مایه پیشروی جدی کارگر و کمونیسم شود. 

درست است که ما بعنوان بخشی از جنبش 
کمونیستی توان آن را نداریم در مقابل دنیای 
سیاهی  که بورژوازی در مقابل جامعه قرار داده 
است در ابعاد جهانی تاثیر بگذاریم، اما کمونیست 
هایی هستیم که با تأثیرگذاریمان در آن جغرافیای 
معین و با مقابله با تمام تاریکی که به جامعه 
تحمیل کرده اند، می توانیم نیرویی باشیم که 
دریچه ای به روی تحوالت امیدبخش را برای این 

و این  بشریت، طبقه کارگر و کمونیسم باز میکند.
 ماست! تمام صورت مسئله

عوض  بکنید می بینید که اوضاعبه ایران هم نگاه 
شده است. پایان دشمنی امریکا و ایران، صفبندی 
نیروهای سیاسی در ایران را عوض کرد. با تغییر 
موقعیت جمهوری اسالمی در خاورمیانه، رابطه 
جمهوری اسالمی با بورژوازی ایران و با 
بورژوازی منطقه و بخشأ با طبقه کارگر ایران 
تغییر کرده. امروز ناسیونالیسم ایرانی با 
پرچمداری جمهوری اسالمی در منطقه قلدری 
میکند. دولتی که دوره ای مایه نا امنی منطقه بود، 
امروز با اتکا به گسترش نفوذ اش، وبا کوبیدن 
میخ خود در خاورمیانه، بعنوان عامل ثبات در 
منطقه پشت میز مذاکرات سازمان ملل و "جامعه 
متمدن غربی" مینشیند. و این موقعیت جدید 
جمهوری اسالمی، صفبندی نیروهای سیاسی در 
ایران را تغییر داده است. به صفبندی نیروهای 
سیاسی نگاه کنید، راست و چپ غیر کارگری که 
بخش اعظم نیروهای سیاسی ایران را تشکیل می 
دهند، امروز در مقابل جمهوری اسالمی یا آچمز 
شده اند و یا حرفی برای گفتن ندارند. افق بخش 

را امروز جمهوری اعظم بورژوازی پروغرب 
اسالمی متحقق میکند و اینها حرفی برای گفتن و 

به حاشیه  موردی برای اعتراضی کردن ندارند،
سیاست در جامعه ایران رانده شده اند و امروز 
دیگر کسی صدای زیادی از اپوزیسیون پروغرب 
و ناسیونالیسم پروغرب از رضا پهلوی تا بقیه را 
نمی شنود. نه غرب تحویلشان میگیرد و نه جامعه 
امیدی به آنها دارد و نه خودشان ادعایی دارند. 
چپ غیر کارگری و بورژوایی که در حاشیه 
بحران های جمهوری اسالمی زندگی میکرد هم 
امروز مستأصل تر از همیشه است. نگاهشان 
کنید، چپی که تمام هویت خود را در ضدیت با 
اسالمیت جمهوری اسالمی تعریف کرده بود و 
زندگی و آینده خود به کشمکش بین غرب و 
جمهوری اسالمی گره زده بود، مثل ناسیونالیسم 
کرد که سنتأ در شکاف های منطقه زندگی میکند، 
امروز که دوره شکاف غرب و جمهوری اسالمی 
تمام شده بی افق و مستاصل به حاشیه رانده شده 

 اند. 

راست این اپوزیسیون در مورد فردوسی و سعدی 
بیانیه صادر میکند. جریاناتی مثل شورای ملی 
ایرانیان، که دوره ای خود را برای رژیم چنج 

سخنرانی افتتاحیه کنگره هشتم حزب 
 حکمتیست

 آذر مدرسی

رفقا از طرف رهبری حزب به همه نمایندگان، 
میهمانان و هیئت های دو حزب کمونیست 
کارگری عراق و کردستان خوش آمد می گویم. 
دو سال از کنگره هفتم ما میگذرد و در این دو 
سال دنیا تغییر کرده، حزب حکمتیست تغییر 
کرده، اوضاع ایران تغییر کرده است. نه ما حزب 
حکمتیست دوره کنگره هفت هستیم، نه اوضاع 
ایران همان اوضاع است و نه اوضاع دنیا همان 

 اوضاع دو سال پیش است.

در کنگره هفت، کسانی که در آن کنگره شرکت 
کردند به یاد دارند، گفتیم که ما یک هویت سیاسی 
متمایز داریم و بخاطر این هویت سیاسی متمایز 
سرها به طرف ما چرخیده است و این نقطه قدرت 
ماست. گفتیم که ما را بعنوان جریانی با سیاست 
های کمونیستی و تحلیل های مارکسیستی می 
شناسند و در عین حال گفتیم اینها کافی نیست. 
گفتیم اینها می تواند برای جمعی که وظیفه خود 
را اشاعه مارکسیسم و کمونیسم گذاشته، کافی 
حزب باشد، ولی برای جریانی که می خواهد یک 

قوی باشد و در صحنه سیاست نقشی ایفا   سیاسی
کند، می خواهد در جامعه و در زندگی طبقه ای 
که به آن متعلق است منشأ اثری باشد، کافی 
نیست. این درجه از توجه برای هر حزبی قطعا 
درخشان و شورانگیز و برای پیشروی های بعدی 
نقطه اتکا جدی است. اما ما از سنتی نیامده ایم که 
بگوییم این درجه از پیشروی کافی است و ما به 
آن راضی هستیم، دلمان را به همین درجه از 
پیشروی خوش می کنیم و فکر می کنیم با همین 
درجه از قدرت و با همین درجه از سمپاتی به ما، 
ما می توانیم پیش برویم و کارهای بزرگ بکنیم. 
گفتیم که اکتفا کردن به خوشنامی و قانع شدن به 
اینکه ما را بعنوان یک جریان کمونیستی می 
شناسند، برای یک جریان مارکسیست، یک حزب 
سیاسی و یک جریان کمونیستی، مرگ سیاسی 
است. ما باید پیش برویم، نمی توانیم پیش نرویم، 

 راهی جز پیشروی نداریم.

امروز هر کسی که به این حزب نگاه کند مؤلفه 
هایی را که تفاوت این حزب با دو سال پیش آن را 
می تواند به خوبی ببیند. این حزب کماکان نقطه 
قدرت های دوره قبل خود را دارد. اما در هدفی 

بود، در فراتر رفتن از   خود تعیین کردهکه برای 
یک حزب خوشنام به یک حزب موثر موفق بوده. 
حزبی که از ورطه مشکالت متعدد، چه مشکالت 
درونی و چه معضالتی که جامعه در مقابل 
کمونیسم و کارگر گذاشته، سربلند بیرون آمده و 
امروز به نقطه ای رسیده که در دنیای واقعی دارد 

 منشأ اثر میشود. 

امروز مراجعه به حزب ما صرفا از سر سیاست 
کمونیستی اش نیست. امروز قدرت حزب ما فقط 
سیاست های درست و تحلیل های مارکسیستی اش 
نیست. اگر پیام های رفقای ما از ایران را خوانده 
باشید، متوجه نقطه قدرت امروز حزب میشوید. 
طیفی از کمونیست ها، کارگران کمونیست در آن 
جامعه برای بوجود آوردن تغییر، برای سازمان 

انجام دادن یافتن، برای متشکل شدن و برای 
سراغ ما می آیند و به ما فشار می آورند که  کاری

قامت قبلی تان کافی نیست. میگویند حزب 
حکمتیست؛ باید تغییر کنید! و این فشار را 
رهبری حزب در دوره گذشته بطور جدی احساس 
کرده است. فشاری که حتی این درجه از پیشروی 

 را کافی نمیداند و میگوید باید تغییر کنید.

اما در این دو سال فقط ما و توقع از ما نیست که 
تغییر کرده. تحوالتی که دو سال گذشته در دنیا 
پیش آمد را میشد در طی ده سال در جنگ های 
جهانی دید. منطقه ای مثل خاورمیانه را به منطقه 
جنگی تبدیل کردند. میلیون ها انسان، نه فقط 
زندگی امروزشان به تباهی کشیده شده، بلکه آینده 
اشان، افق اشان، امیدشان به زندگی بهتر، افق 
خالصی از جهنمی که ترور بخشی از زندگی 

و سراسر  خاورمیانه، که در اروپاشان، نه فقط 
دنیا شده است، را کور کرده اند. دوره ای که فقط 
می توان با دوره قدرت گیری فاشیسم در دنیا و 
جنگ جهانی دوم، دوره  پیشروی فاشیسم و 
تاریکی دنیا، مقایسه کرد. میداندار دنیای امروز 
نه ما کمونیست ها هستیم و نه طبقه کارگر است. 

 کنگره ای برای ساختن حزب   
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علیرغم پایههای محکم  سیاسی، تئوریک و فکری 
ای که داشته ایم، چیز قابل اتکایی به دست 
نیاوردەایم. این مسئله مستلزم موضع گیری جدی 
است و تٔامل بر تاریخ این جنبش، کمبودها، 
مشکالت و محدودیتهای پیش رو و جواب دادن به 

 آنها را میطلبد.

ضرباتی که بر این جنبش وارد شده اند، جنبش 
کمونیزم کارگری، انشعابات و جداییها، متفرق و 
نامنسجم بودن نیروهایش و چندین مسئله دیگر به 
خودی خود از آسمان نیامده اند و بی دلیل نیستند، 
به همین دلیل بر ما واجب است راجع به آنها فکر 
کنیم.  مسئله مهمتر اینکه از آن درس و تجربه 
سیاسی و عملی بگیریم تا یاری رسان فعالیتهای 

 آینده ما باشد.

سوم، این یکی مهترین و اساسی ترین معضل ما  
است و از همه مشکالت و نواقض ما اساسی تر و 
پیاه ای تر است. ممکن است بتوان از کمبودها و 
موانع دیگرمان چشم پوشی کنیم، ولی این مورد 
قابل اغماض نیست و از همه اهمیت بیشتری دارد 
و موردی  است تعیین کننده و هویتی. مشکل این 
است علیرغم اینکه کمونیزمی که منصور حکمت 
بنیاد نهاد کمونیزمی کارگری میباشد، کمونیزم 
طبقه کارگر و جدا از تمامی کمونیزمهای 

اما چرا  ٬غیرکارگری و کمونیزم طبقات دیگر
کمونیزم کارگری دور و نقش قابل توجهی در 
میان جنبش کارگری ندارد؟ این همه فاصله و 
دوری میان طبقه کارگر و کمونیزم چه معنایی 
دارد؟ چه کمبودهای بدنهای، سازمانی و 
خودجوشی هستند که کمونیزم نتوانسته تبدیل به 
پرچم کارگر در مبارزه برای بهبود اوضاع 
زندگی و معیشتی اش بشود چه برسد به تغییر و 

 تحول رادیکال در جامعه؟

همانگونه که اشاره کردم این مانع، مانع 
دیگریست، امکان اینکه موانع دیگر در تمامی 

مراحل وجود داشته باشند و کمونیزم هم در جامعه 
ما تبدیل به جریانی قدرتمند و تاثیر گذار 

ولی با وجود این مانع اخیر و جواب ندادن  گردد،
به آن، صحبت کردن از به قدرت رسیدن کمونیزم 
کارگری چیز دیگری به جز حرفی بدون عمل 

 باقی نمی ماند.

حقیقت دارد که منطقه مملو است از تغییر و 
تحوالت بزرگ و جنگ و سناریوی سیاه و اینها 
هم وظیفه جدی را بر دوش کمونیزم کارگری 

محول میگذارد، اما این هم وظیفه جدی ماست که 
عمیقا به این موانع توجه نماییم. این مانع به شکل  
دیگریست. تنها با جواب دادن به این مانع میتوانیم 
تبدیل به یک حزب سیاسی جدی، حزب کمونیستی 
کارگری در میان طبقه کارگر، میتوان تبدیل به 

حزبی که ستون  ٬حزبی در بین طبقه کارگر شویم
 فقراتش طبقه کارگر باشد.

به نظر من این  این مهم چگونه به نتیجه میرسد؟
کنگره  موضوع باید تبدیل به بحث اصلی تجمعات،

پلنومها .... و به نظر من باید بحث اصلی این  ها،
 کنگره باشد.

میخواهم بار دیگر خوشحالی خودم را از حضور 
در میان شما و در این سالن ابراز بدارم و آرزوی 

 کنگره ای موفق را برایتان دارم.

 زنده باشید

 

 ترجمه از زبان کردی به فارسی: سهند حسینی

در ابتدا از طرف حزب کمونیست کارگری 
عراق و نماینده هایش در کنگره، می خواهم 
خوشحالی خود را از همراهیتان و شرکت در 
 -کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری ایران

 حکمتیست)خط رسمی( ابراز دارم.

رفقا، جنبش کمونیسم کارگری در برابر چندین 
چالش مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته است که 
می خواهم توجه کنگره را به سمتشان جلب نمایم 
که باید در نشست امروز و  نشستهای آتی مان  

 جواب بگیرند.

یکم، تغییر و تحوالت جهانی و کشمکش های 
خونین، ترسناک و ویرانگر که جهان امروز در 
حال عبور از آن است  و رفیق آذر مدرسی هم 
در سخنرانی افتتاحیه به آنها اشاره نمودند. 
کشمکش بر سر تقسیم مجدد امپریالیستی جهان 
در جهت تحمیل دیکتاتوری، اعمال زور و کسب 
سرمایه می باشد و در این چهارچوب و در بطن 
این کشمکشها، زورآزمایی نیروهای بورژوازی 
محلی هر کدام با رنگ و هویت و روشهای خود 

تحمیل خود و کسب سهم  ٬در جهت اعمال هژمنی
 از قدرت و سرمایه و حکمرانی خویش می باشد.

این کشمکشها افسارگسیختگی و شکل گیری 
رسواترین و ارتجاعی ترین جریانات کهنه 

جنبش و  ٬پرست را با خود به میدان آورده است
جریانات فوق ارتجاعی، خونخوار و درنده ایی 
که شکل گیریشان در طول چند دهه گذشته و در 
چنین مدت کوتاهی به ذهن هیچکس خطور 
نمیکرد. اکنون دیگر ما تنها با ناسیونالیزم، 
لیبرالیسم ، دمکراسی و دین و اینگونه جریانات 

بلکه با نیرویی مانند  ٬شناخته شده روبرو نیستیم
داعش روبرو هستیم که چندین شهر عراق و 
سوریه را اشغال و اینجا و آنجا پیشروی کرده و 
در بسیاری ازگوشه و کنار جهان پرده از چهره 
چندش آورش برداشته، به شیوه ای که اینگونه 
جریانات  و مبلغین و پشتیبانان آنها در قدیمی 

 ترین پایتختهای اروپایی سربرمیآورند.

ما شاهد غلیان دنیا در میان فجایع بیشماری 
هستیم. اکنون تنها گرسنگی،  بیکاری و  فقدان 
آزادیها و حقوق زنان و کودکان نیست که جامعه 
بشری را تهدید میکنند، بلکه زندگی و حیات 
فیزیکی میلیونها انسان با خطر مرگ و نابودی 
مواجه است. هر هفته دهها و صدها انسان، که 
در میان آنها  اغلب کودکان هم وجود دارند، به 
طرز فاجعهباری در میان دریاها غرق می شوند 
و البته همزمان کاروان کوچ و فرار انسانها نه 
 تنها متوقف نمی شود بلکه در حال افزایش است.

در حالیکه نیروهای کهنه پرست بورژوازی با 
سرنوشت جامعه بشری بازی می کنند، متاسفانه 
نقش و تاثیر قابل توجه کمونیزم را در  این 
شرایط شاهد نیستیم. کمونیستها در این شرایط 

 افق و آلترناتیو شفاف و روشنی را ندارند. 

اولین چالشی که کمونیستها با آن مواجه میشوند،  
جواب به این پرسش که چرا کمونیسم در دل این 
اوضاع کم  حضور و یا ناپیداست؟ و علت آن 

 چیست  ؟

سال از  ٩۳مورد دوم، این است که بیش از 
تاسیس و تدوین مبانی اولیه کمونیزم کارگری 
توسط منصور حکمت میگذرد، یعنی بیش از یک 
ربع قرن، کمونیزم کارگری در ایران، عراق و  
کردستان، جغرافیایی که احزاب  این جنبش در 
آن فعالیت دارند هیچ موفقیتی حاصل نکرده 
است. نه فقط انقالب سوسیالیستی بلکه  تاثیر 
جدی ای در مشکالت و  نقشه سیاسی این منطقه 
نداشته، و کسی نمیتواند حضور  آن را به 

 صورتی که مایه امید و رضایت باشد ببیند.

در سند "مبانی سیاست سازمانی ما در داخل 
ایران" آمده است. اتفاق نظر کامل کنگره در 
اینمورد در تصویب این سند به اتفاق آرا خود را 
نشان داد. تصویب این سند نشان از اتفاق نظر 
باالی نمایندگان نه فقط در رابطه با این جهت و 
سیاست که در رابطه با پراتیک کردن فوری آن یا 
درست تر بگویم در جهتی است که رهبری حزب 

 قبل از کنگره داشت بود. 

ضرورت اتحاد سراسری در "همینطور قطعنامه 
که بر اهمیت  "مبارزه اقتصادی طبقه کارگر

مبارزه اقتصادی سراسری در ایندوره بعنوان 
سنگری مهم علیه  بورژوازی حاکم و همچنین به 
نقش کمونیستهای طبقه در این مبارزه، به کار و 
تامین یک افق سوسیالیستی تاکید دارد، جهت 
کنگره برای ایفای نقش در مبارزه امروز طبقه 
کارگر و تمرکز بر مبارزه ای متحد و سراسری 
را نشان میدهد. طبیعتا این امر کارهای جدیدی را 
در ابعاد تبلیغی، ترویجی و سازمانی در دستور 

 حزب میگذارد.

در مورد وضعیت امروز ایران، جمهوری 
اسالمی، صفبندی طبقاتی و موقعیت طبقه کارگر 
و کمونیسم آن و ... بحثهای جدی در کنگره 
صورت گرفت. مستقل از سایه روشن هایی که در 
تحلیل از وضعیت بورژوازی، جمهوری اسالمی 
و معضالت آن بود، کنگره در مورد ضرورت 
ایفای نقش حزب به عنوان حزب کارگران در 
صحنه سیاست و تبدیل حزب به ابزار مبارزه 
طبقه کارگر و تالش برای ایجاد آمادگی جهت 
کسب قدرت سیاسی، در اینکه حزب باید تمرکز 
بیشتری روی متحزب کردن کارگران کمونیست 
در کمیته های کمونیستی و مهمتر در حزب 

 حکمتیست داشته باشد، متفق القول بود. 

نهایتا زمانیکه به مصوبات کنگره نگاه میکنید 
تالشی است برای اوال ترسیم اوضاع امروز و 
ثانیا و مهمتر برای جواب دادن به مهمترین 
سواالتی که امروز در مقابل حزب، طبقه و جنبش 

 ما قرار گرفته است. 

کال کنگره بر وظایفی بزرگ و مهمی کمونیست: 
تاکید دارد. چقدر خود شما فکر میکنید تامین این 
نیازها و جواب به این مسائل از عهده حزب 
 حکمتیست بر میآید. خود شما خوش بین هستید؟

من فکر میکنم کنگره کار خود را  آذر مدرسی:
تمام کرد و به خوبی هم تمام کرد. این نقطه قابل 
اتکایی است هم برای خوش بینی و هم برای 
ساختن حزب. کنگره سوت شروع پروسه ای را 
زده است و بقیه کار برمیگردد به کمیته مرکزی و 
رهبری حزب که روی دستاوردهای کنگره، روی 
اتحاد حزب، روی خوش بینی و اعتماد به نفس 
حزب، روی فراخوان کنگره، حزب را در جهتی 
که که کنگره روی آن تاکید کرده بسازد و حزب 
را رهبری کند. رهبری که عجله دارد، اشتهای 
کارهای بزرگ دارد و حزب را حول سیاستها و 

 پراتیک کمونیستی خود متحد میکند. 

من به حزب بعد از کنگره و به رهبری منتخب 
آن، به توانایی، قدرت، پتانسیل، تشخیص، ظرفیت 
آن خیلی خوش بین هستم و فکر میکنم شاهد 

 پیشروی های بیشتر حزب خواهیم بود.  

 درباره کنگره هشتم حزب و ...

در سخنرانی افتتاحیه شما به اوضاع کمونیست: 
جدید و موقعیت جدید حزب حکمتیست و سواالت 
مهمی اشاره دارید که در مقابل جنبش کمونیستی 
و حزب حکمتیست هم در منطقه و هم در ایران 
قرار دارد. اشاره دارید که کنگره باید حزب را با 
آمادگی وارد این دوره کند. سوال این است 
مختصات این دوره جدید و موقعیت جدید حزب 
کدام اند. جنبش کمونیستی و حزب حکمتیست با 
کدام سواالت اساسی روبرو است و کنگره چقدر 

 توانست در این جهت حرکت کند؟

بخشی از این موقعیت را من در آذر مدرسی: 
افتتاحیه توضیح دادم و بخشی از آن در قطعنامه 

 ها و مصوبات کنگره آمده است. 

فکر میکنم کسی در اینکه امروز دنیا یکی از 
پیچیده ترین دوره های خود را از سر میگذراند، 
تردیدی ندارد. دوره ای که ارتجاعی ترین 
جریانات عقب مانده ترین جنبشها، نه فقط در 
قالب دولتها که در قالب انواع باندها و جریانات و 
دارودسته های قومی و مذهبی زندگی بشر 
امروزی را تحت تاثیر خود قرار داده اند. من در 
افتتاحیه هم اشاره کردم تحوالت و تباهی که در 
دو سال گذشته به بشریت تحمیل شده را فقط 
میتوان در دوره قدرتگیری فاشیسم و هراسی که 
بشریت از حاکمیت فاشیسم در جنگ جهانی دوم 
داشت، میشود مقایسه کرد. ویرانی و تباهی 
زندگی میلیونها نفر در خاورمیانه و شمال افریقا، 
اینکه پناهدگی بزرگترین موج پناهندگی بعد از 
جنگ دوم جهانی است، هراس و ناامنی که مردم 
در سراسر دنیا از ترور و کشتار دارند، گوشه 
هایی از واقعیت ایندوره را نشان میدهد. در کنار 
این باید تعرض وسیع بورژوازی جهانی به 
دستاوردهای اجتماعی بشریت بعد از انقالب 
کارگری اکتبر، که تعرض به ارزشها، در خود 
کشورهای متروپل، بی ثباتی و نا امنی حتی در 
صفوف بورژوازی جهانی، بی افقی سیاسی، 
اقتصادی، انحطاط ایدئولوژیک و احیا راست 
ترین جنبشها، جریانات بورژوایی را گذاشت تا 
متوجه عقبگردی شد که بورژوازی پیروز از 
 جنگ سرد به جامعه بشری تحمیل کرده است. 

این وضعیت بر جامعه ایران، بر روانشاسی 
جامعه، بر امید یا ناامیدی به آینده، بر مبارزه 
طبقه کارگر برای یک زندگی بهتر، برای رفاه و 
آزادی و رهایی تاثیر میگذارد. این مبارزه و 
تالش را حتی ارتجاعی ترین دولتها مانند 
جمهوری اسالمی نمیتواند نه با سرکوب و نه با 
هراس از آینده بدتر خفه و خاموش کند. مهمترین 
سواالتی که مقابل یک حزب کمونیستی در ایران 
قرار میگیرد این است که موانع انقالب کارگری 
در ایران چیست و چگونه میتوان این موانع را 
رفع کرد. اینکه این حزب کجای این واقعیت قرار 
گرفته و چگونه میتواند به حزبی که محمل 
قدرتمند شدن طبقه کارگر است، حزبی که میتواند 
رهبری انقالب کارگری را بدست بگیرد، تبدیل 

 شود.

در کنگره ما تالش کردیم مهمترین مولفه های 
ایندوره را ترسیم کنیم و مهمتر از آن موقعیت 
امروز حزب و تغییراتی که حزب حکمتیست باید 
 بکند تا به چنین حزبی تبدل شود را بحث کردیم. 

کنگره بر سر موقعیت امروز حزب،  اینکه حزب 
در دو سال گذشته پیشروی های جدی داشته اتفاق 
نظر داشت. در اینکه حزب امروز از نفوذ 
اجتماعی بیشتری در ایران برخوردار است، در 
اینکه امروز حزب بعنوان حزبی سازمانده و 
متشکل کننده، حزبی مرجع برای پراتیک 
اجتماعی شناخته شده و مورد مراجعه قرار 
میگیرد توافق نظر داشت. زمانیکه به مجموعه 
مصوبات و مباحث کنگره نگاه میکنید رنگ این 
موقعیت، سواالتی که در مقابل حزب است و 
راههای پیشروی و تاکیدات حزب در دوره آتی را 

 میتوانید ببینید. 

یکی از مهمترین بحثهایی که در کنگره به 
مناسبتهای مختلف، در سخنرانی ها و حتی 
پیامهای احزاب کمونیست کارگری عراق و 
کردستان تاکید شده این بود که خط متمایز سیاسی 
حزب باید به پراتیک متمایز، به سنت متمایز 
تبدیل شود. در بسیاری از بحثهای شرکت کنندگان 
تاکید بر جهت تاکنونی حزب و اینکه ما باید در 
سنت، سبک کار، پراتیک و سازمان هم نماینده 
کمونیسم اجتماعی، رادیکال، کمونیسم کارگر 
باشیم، برجسته بود. چکیده این جهت و این تاکید 

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

پیام حزب کمونیست 

 کارگری عراق 

 به کنگره هشتم
 فارس محمود
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مستبد یک دروغ بزرگ است وجود خارجی 

 ندارد. 

اما به بخش اول سوالتان و نگاه ما به انتخابات و 

شرکت بخشی از مردم ایران برگردم. ما به کرات 

گفته ایم و در سوال قبلی نیز من اشاره کردم که 

این توهم در میان طبقه کارگر، محرومان جامعه، 

زن و جوان جامعه ایران که از کانال این یا آن 

جناح به مطالبات خود و به حداقل هایی میرسند، 

ریخته است. دولتهای مختلف جمهوری اسالمی و 

جناحهای مختلف آن امتحان پس داده اند. اما این 

توهم ریختن در میان این اکثریت خود بخود به 

معنای در سرازیری قرار گرفتن جمهوری 

اسالمی و انقالب در پیچ بعدی نیست. کسانی که 

چنین فکر میکنند و یا با هر تغییری در جمهوری 

اسالمی و با هر انتخاباتی و با هر حتی اعتراضی 

میگویند انقالب در راه است، در بهترین حالت 

ساده لوح اند و خودفریبی میکنند. زمانی این اتفاق 

خواهد افتاد و خطری جدی حاکمیت را تهدید 

میکند، که نیروی فعاله ای که بتواند در ابعاد توده 

ای نمایندگی "نه" این بخش جامعه به جمهوری 

اسالمی باشد و توانسته باشد افقی را در مقابل 

جامعه قرار داده باشد و جامعه را حول آن قطبی 

کرده باشد و امیدی را در میان مردم آزادیخواه 

زنده کرده باشد در میدان باشد، چیزی که متاسفانه 

هنوز غایب است. نارضایتی کارگران و 

محرومان خودبخود انقالب نمیشود. بخش بزرگی 

از طبقه کارگر و اقشار کم در آمد در دنیا از 

آمادگی به   اما ٬دولتها و طبقات حاکمه متنفر هستند

زیر کشیدن دولت و انقالب کردن را ندارند، صف 

شان متحد و قوی نیست، نیرویی که این نفرت را 

به جنبشی عظیم برای انقالب کارگری تبدیل کند 

در میدان نیست یا اگر هم هست ضعیف است. 

انقالب از فقر و محرومیت و نفرت خالی و تنها با 

بی توهمی مردم به سیستم و دولت بیرون نمی آید. 

انقالب از خوشبینی و از داشتن افق روشن 

پیروزی، از اعتماد به نیروی فعاله آن بیرون می 

آید. تا زمانی که آلترناتیوی قابل دسترس و مقبول 

و قابل اتکا و مورد اعتماد از زاویه جامعه شکل 

نگرفته باشد، تا زمانی که طبقه کارگر و اقشار 

زحمتکش و متنفر از جمهوری اسالمی احساس 

نکنند میتوانند و قدرت آنرا دارند جایگزینی برای 

جمهوری اسالمی داشته باشند و یا به نیروی 

مستقل خود میتوانند توازن قوا را به نفع خود 

 تغییر دهند، به امکانگرایی متوسل میشوند. 

درصد  ٥١در انتخابات اخیر و با فرض صحت 

شرکت کننده در آن، دلیل این شرکت این نیست که 

درصد از مردم ایران طرفدار جمهوری  ٥١گویا 

درصد واقعا فکر  ٥١اسالمی هستند. یا اینکه این 

میکنند با رای دادن به جناحی میتوانند بهبودی در 

زندگی خود حاصل کنند. این تصور که هر کس 

رای داد یا طرفدار جمهوری اسالمی است و یا 

فکر میکند از طریق جناحی در جمهوری اسالمی 

به آرزوهای خود میرسد، ساده انگارانه است. 

همه چیز سیاه و سفید نیست و باید مستقل از اینکه 

من و شما بعنوان یک حزب سیاسی یا یک 

کمونیست چگونه فکر میکنیم به روانشناسی مردم 

نگاه کرد و آنر تشخیص داد. بخش بزرگی از 

کسانی که در انتخابات شرکت کردند، جمهوری 

اسالمی را نمیخواهند و طرفدار آن نیستند. آنها در 

عین حال فکر نمیکنند در توازن قوای کنونی 

کاری جدی از خودشان ساخته است. این بخش 

نفرتشان را از کلیت جمهوری اسالمی با تضعیف 

جریانی که آنها فکر میکنند نمایندگی تام و تمام تر 

حاکمیت سی و چند ساله جمهوری اسالمی را 

میکند نشان میدهند، کاری که در کل دنیا روزانه 

اتفاق می افتد. آنها فکر میکنند که با زدن چهره 

های شاخص اصولگرا جمهوری اسالمی را در 

موقعیت بدتری قرار میدهند و امکانی را برای 

نفس کشیدن خود ایجاد میکنند. مردم عادی از 

روی امکانگرایی، انتخاب میکنند و فکر میکنند 

 بهتر است پشت جناحی بروند که نسبت به جناح 

دارد. نفس ریختن توهم بسیار مثبت است، اما 

تبدیل این ریختن توهم به نیرو و جنبشی قدرتمند و 

انقالبی برای کنار گذاشتن جمهوری اسالمی کار 

عظیمی میخواهد. امروز جای جنبش سیاسی و 

حزبی که بتواند این نارضایتی و نفرت را در خود 

جمع کند و به فعل درآورد و نمایندگی کند و به 

فشاری جدی در سیاست ایران تبدیل کند، به 

جامعه و خصوصا طبقه کارگر و مردم محروم 

افقی دهد  و توازن قوا را عوض کند، خالی است. 

این امر دالیل مختلفی دارد که حزب ما به کرات 

به آن پرداخته است. لذا نارضایتی و نفرت، 

ریختن توهم و نخواستن خود بخود تغییری در 

زندگی نمیدهد، مگر اینکه جنبش سیاسی آن و 

رهبری فعاله آن که این نفرت را نمایندگی کند و 

به نقطه اتکای تبدیل شود و حول مطالباتی واقعی 

کارگر و زن و مردم محروم را متحد کند و حول 

خود جمع کند، در ابعاد اجتماعی و روی زمین 

صفت شکل بگیرد. در غیر این صورت جمهوری 

اسالمی علیرغم نفرت عمومی از خود، میتواند 

چند دهه دیگر سر کار باشد و هر بار و هر دوره 

این یا آن جناح قدرت را در دست داشته باشد. 

مردمی که کمترین توهمی به رژیمی ندارند، از 

آن متنفراند، خواهان رفتن آن هستند، تا زمانیکه 

امکان و توان این به زیر کشیدن را در خود نبینند، 

از سر امکانگرایی از امکانات و کشمکشهای 

موجود در جامعه برای پیشبرد امر خودشان 

                                                                                       استفاده میکنند. این منطق جامعه بشری است.                                                                                     

حزب حکمتیست )خط رسمی( در  کمونیست:

اطالعیه خود میگوید: "مسئله اصلی این 

"انتخابات" از منظر مردم، تالش برای تضعیف 

کلیت جمهوری اسالمی از کانال کنار زدن چهره 

های اصلی اصول گرا است..."؛ منظورتان 

چیست؟ آیا "پیروزی" ائتالف معتدلیون علیه 

اصول گرایان، نقشی در تضعیف جمهوری 

 اسالمی داشته است؟ 

اجازه بدهید از بخش آخر خالد حاج محمدی: 

سوالتان شروع کنم. هیچ حزب بورژوایی در دنیا 

وجود ندارد که بگوید من نماینده اقلیتی بورژوا در 

مقابل اکثریت جامعه هستم. همگی منافع طبقه خود 

را به نام کل جامعه و منافع عمومی کل مردم از 

بورژوا تا کارگر معرفی میکنند. آنهایی که راه 

رسیدن به کوچکترین بهبودی در جامعه ایران را 

از طریق زدن اصولگرایان و در حقیقت دفاع از 

دولت روحانی یا اصالح طلبان و... تبلیغ میکنند، 

در بهترین حالت کالهبردار سیاسی اند. آنها بخشی 

از جناح دیگر و مدافع جناح دیگری در خود 

جمهوری اسالمی هستند. آنها با ادعای اینکه این 

راحت ترین راه برای رسیدن به "دمکراسی و 

امنیت" است، تالش میکنند راهی مردم پسند و 

آبرومند برای دفاع خود از جناحی و برای فریب 

محرومان جامعه و تبدیل آنها به نیروی جناح 

مورد دفاع خود پیدا کنند. تا جایی که به طبقه 

کارگر و مردم محروم برگردد هیچ جناحی در 

جمهوری اسالمی و هیچ جریان بورژوایی که 

مدافع منافع آنها باشد وجود ندارد. این حکمی 

اثبات شده است که بورژوای خوب و بد نداریم و 

هیچ جناح بورژوازی نه تنها در ایران بلکه در 

دنیا وجود ندارد که مترقی، عدالتخواه و منصف و 

خواهان کوچکترین بهبودی در زندگی طبقه 

کارگر و اقشار محروم باشد. منافع طبقاتی 

بورژوازی این را طلب میکند که ضد کارگر و 

ضد منافع آنها باشد. امروز در جوامع غربی و در 

مهد "دمکراسی"، در خود اروپا دولتهای فخیمه 

"دمکرات" وسیعترین تعرض را به طبقه کارگر و 

دستاوردهای تا کنونی بشریت در همین جوامع 

سازمان داده اند. با این اوصاف در ایرانی که 

استبداد سیاسی یک پایه وجود و نیاز کارکرد 

سرمایه است، بحث از دمکراسی به همان معنای 

بورژوایی آنهم یک لفاظی سیاسی بیش نیست. 

دمکرات ترین دمکراتهای ایران، مستبد اند و جز 

این نمیتوانند باشند، حاکمیت طبقه بورژوای غیر 

دچار تغییراتی و حتی دسته بندیهای جدیدی شد که 

شاهدش بودیم. تغییراتی که موقعیت جناح دولت و 

امثال رفسنجانی را در مقابل اصول گرایان بهبود 

بخشید. قبال مجلس در دست اصولگرایان بود و 

امروز با تغییراتی که صورت گرفته است، جناح 

طرفدار دولت دست باال را دارد، چیزی که بسیار 

قابل انتظار بود. بعالوه ترکیب خبرگان رهبری 

هم عمال به نفع دولت و متحدین آن تغییراتی کرد 

و به این اعتبار ما با هیئت حاکمه یکدست تری در 

این دوره طرف هستیم. این اتفاق بهانه های دولت 

روحانی و مدافعان آن را مبنی بر اینکه مجلس 

"مانع" کار دولت است و اگر مجلس مانع نبود 

دولت "اعتدال" کاری به نفع مردم میکرد، مستقل 

از پوچ بودن آن، از دولت گرفته است و به این 

اعتبار دولت روحانی و کل جمهوری اسالمی 

بیشتر از گذشته مستقیم در مقابل مردم قرار گرفته 

 است. 

در مورد شرکت در انتخابات آمارهای مختلفی 

درصد  ٥١میدهند، اکنون بحث حتی از شرکت 

واجدین شرایط است. مستقل از اینکه آمارهای 

جمهوری اسالمی قابل اعتبار نیست و هیچ مرکز 

آمار مستقلی وجود ندارد، اما کل شواهد و حتی 

آمار خود جمهوری اسالمی نشان میدهد بخش 

بزرگی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکرده 

اند و اینهم قابل تصور بود. دلیل آن به روشنی 

ریختن توهم مردم ایران عموما و طبقه کارگر و 

اقشار زحمتکش به کل جناحهای جمهوری اسالمی 

است. واقعیت این است که کل جناحهای جمهوری 

اسالمی آزمایش خود را پس داده اند، از اصولگرا 

تا اصالح طلب و تا اعتدال آن ضدیت خود را با 

هر نوع بهبودی در زندگی مردم، ضدیت با هر 

نوع رفاه و آزادی و زندگی انسانی را اثبات کرده 

اند. امروز و بعد از توافقات برجام و پیوستن 

جمهوری اسالمی به کلوپ "جامعه جهانی" و بعد 

از آزاد شدن سرمایه های مسدود شده و برداشتن 

قدم به قدم تحریمها، هنوز سهم طبقه کارگر و 

اقشار زحمتکش جامعه جز بی حقوقی و فقر و 

بیکاری و حتی عدم پرداخت دسمتزد کار روزانه 

آنها نیست. بعالوه پروژه های دولت و کل 

بورژوازی ایران که به نام "اقتصاد مقاومتی" و 

راه انداختن اقتصاد ایران و جلب سرمایه و... بیان 

میشود، مستقل از اینکه به چه نتایجی میرسد، 

قرار است با تعرض باز هم بیشتر به معیشت طبقه 

کارگر دنبال شود و کل جمهوری اسالمی حتی با 

اپوزیسیون بورژوایی آن در این جهت سهیم و هم 

جهت اند. لذا اگر دولت آقای روحانی در اوایل 

توهمی را در میان بخشی از طبقه کارگر و اقشار 

محروم ایجاد کرده بود، امروز این بخش هم در 

کنار افزایش سرمایه و پولدار شدن اقلیتی و 

افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی، شاهد تعرض 

همه جانبه تر دولت روحانی به موقعیت خود، 

شاهد تدوین قوانین جدیدی علیه خود و شاهد فقیر 

تر شدن و محروم تر شدن خود هستند. نتیجتا پشم 

 و پیله دولت روحانی هم سرکار نیامده ریخت. 

امروز مستقل از اقلیتی که جمهوری اسالمی 

نماینده آنها است، اقلیتی که زیر سایه حاکمیت 

جمهوری اسالمی به ثروت و سامان وسیعی 

رسیده اند، اقلیتی که هیچ مانعی در مقابل خود 

برای تعرض به معیشت کارگر و افزایش ثروت 

خود ندارند، اکثریت عظیم مردم این جامعه فکر 

نمیکنند با دست بدست شدن قدرت میان این جناح 

و آن جناح، این مهره و آن مهره، تغییری مثبت به 

نفع زندگی آنها صورت میگیرد. این اکثریت 

جناحی در جمهوری اسالمی سراغ ندارد که 

نماینده کوچکترین بهبود معیشتی، کمترین آزادی 

سیاسی و... باشد. با این وصف باید توجه داشت 

که عدم توهم به نمایندگان مختلف بورژوازی 

ایران خودبخود به معنای تحولی در جامعه نیست. 

از مخالفت با جمهوری اسالمی و نفرت از آن تا 

تبدیل این نفرت و مخالفت به نیروی فعاله و جنبش 

سیاسی برای پایین کشیدن آن فاصله بزرگی وجود 

 جمهوری اسالمی بعد از ...

سرمایه در ایران و تامین امنیت آن جمهوری 

اسالمی را تحت فشار گذاشت که دخالت دستگاه 

مذهبی و ارگانهای آنها را محدود کند، بعالوه 

سال گذشته علیرغم استبداد  ٩٢جامعه ایران در 

سیاسی شدید هر روز قوانین مذهبی و سنت و 

فرهنگ اسالمی حاکم را چلنج میکرد و زیر پا 

میگذاشت. نیازهای جامعه بورژوایی ایران و 

میلیون  ٢١ضرورتهای یک جامعه صنعتی با 

جمعیت، کل جمهوری اسالمی را به این رسانده 

بود که باید با غرب وارد توافقات شود که ما قبال 

اینها و دالیل و شرایط آن را گفته ایم. دوره برجام 

و توافق با غرب و تالش برای رابطه ای دور از 

تشنج و... و سیاستهای منتج از آن مورد توافق کل 

بورژوازی ایران و جناحهای اصلی آن از اصول 

گرا و معتدل و اصالح طلب تا باقیمانده های 

جنبش سبز و بخش بزرگی از اپوزیسیون 

بورژوایی آن بوده است. مستقل از هارت و 

پورت بخشهایی از اصول گرایان که به اصول 

گرایان تندرو مشهورند، مانند کیهان شریعتمداری 

و...، همگی از زوایه نیازهای بورژوازی ایران 

و در جواب به آن و معضالتی که در مقابل خود 

داشتند، خواهان توافق با دولتهای غربی بوده اند. 

نزدیک شدن آنها به هم و توافقات در این زمینه 

ها دلیل بر پایان کشمکش آنها و یکی شدن نیست. 

ممکن است در دوره های دیگری و در تندپیچهای 

سیاسی دیگر آنها باز هم با هم شاخ به شاخ بشوند. 

بهر صورت امروز فاصله افق و استراتژی 

جناحها کمتر از گذشته است و به عنوانی کل آنها 

متحدتر از گذشته از سیاستهای این دوره از جمله 

در دل برجام در کنار هم و علیه طبقه کارگر 

ایران صف بسته اند. به این معنی درست است ما 

با اپوزیسیون درون رژیمی با افق و پرچم 

متفاوت روبرو نیستیم اما جناح بندی جمهوری 

 اسالمی کماکان جای خودش باقی است. 

تا جائیکه به نیروهای سیاسی خارج حکومت 

برمیگردد با تحوالتی که در منطقه و ایران و در 

موقعیت خود جمهوری اسالمی پیش آمده است، 

صف بندی اپوزیسیون جمهوری اسالمی را هم 

دچار تغییرات جدی کرد که حزب ما به کرات از 

جمله در کنگره هشتم به آن پرداخته است. 

اپوزیسیون بورژوایی ایران مدتها است آچمز 

است. این اپوزیسیون اساسا امید به شکاف غرب 

و ایران و از این کانال رژیم چنج بسته بود که این 

دوره با توافقات برجام و حتی قبل از آن پایان 

یافته بود. پرچم ایران قدرتمند و ناسیونالیسم 

ایرانی و ... به شیوه بهتری و از موضع 

قدرتمندتری توسط جمهوری اسالمی سالها است 

بلند شده است و این بخش یا به خود جمهوری 

اسالمی و این و آن جناح پیوسته اند و یا بی افق و 

مستاصل اند. اپوزیسیون چپ بورژوایی نیز امید 

به شکاف غرب و جمهوری اسالمی بسته بود و 

در چهارچوب کمپین های خود غرب در قالب 

عدم رعایت "حقوق بشر" و "دمکراسی" و امید 

به سوریه شدن ایران زیست میکرد و پرچم 

مستقلی نداشت که هم این دوره تمام شد و هم این 

پرچمها کنار رفته اند و جمهوری اسالمی در کنار 

مدعیان "حقوق بشر و دمکراسی و..." به عنوان 

دولتی دخیل در بازگرداندن ثبات به منطقه بازی 

داده میشود. امروز تنها اپوزیسیون واقعی در 

مقابل جمهوری اسالمی طبقه کارگر و کمونیستها 

 هستند. 

اتفاقی که در مورد ترکیب مجلس در گذشته و 

اکنون افتاده و شما به آن اشاره دارید گواه 

تغییراتی در باالنس قدرت در باال است. تغییراتی 

که قبل از انتخابات و حتی قبل از سرکار آمدن 

دولت روحانی در جریان بود و دولت روحانی 

خود نتیجه آن بود. به این اعتبار در کل این 

دوران عقب نشینی هایی به جناح اصول گرا، به 

معنای سنتی آن، تحمیل شد و خود آن جریان هم 
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است. دولت اعتدال و کارت توافق و تامل با 

دولتهای غربی خود نتیجه پروسه ای از جدالهای 

جدی در میان خود بورژوازی ایران و تالش آن 

برای وفق دادن جمهوری اسالمی با نیازهای 

 سرمایه در این جامعه است.

انتخابات دوره اخیر خبرگان رهبری و مجلس 

جمهوری اسالمی امتداد این مسیر است. امروز 

دولت روحانی و متحدین او هم در خبرگان و هم 

در مجلس دست باال را دارند و توازن به نفع آنها 

چرخیده است. به این اعتبار جمهوری اسالمی 

لخت و عریان تر در مقابل مردم و خصوصا طبقه 

کارگر ایران ایستاده است. رویارویی طبقه 

کارگر، زنان، جوانان و اقشار محروم جامعه با 

دولت روحانی، که امروز دیگر دو مجلس و آقا 

را هم همراه خود دارد، بسیار مستقیم تر است. 

اکنون بهانه های "نمیگذارند" و "مانع تراشی 

میکنند"، "مجلس مانع کار دولت است" و ... 

مستقل از عوامفریبانه بودن آن، از دست دولت 

 روحانی افتاده است.

تا جایی که به طبقه کارگر ایران برگردد در دنیای 

واقعی صف دشمنان این طبقه با نزدیکی بیشتر 

جناحهای جمهوری اسالمی به هم، با اتحاد کل 

بورژوازی ایران و جمهوری اسالمی به عنوان 

نماینده اش، متحد ترند. طبقه کارگر با دولتی یک 

دست تر و بورژوازی متحد تر روبرو است. با 

این وصف ریختن توهم در میان مردم و ریخته 

شدن پشم و پیله کل جناحهای آنها در نزد مردم هم 

شرایط مبازره آنها و طبقه کارگر را راحت تر 

 کرده است. 

در این دوره بورژوازی ایران یکدست تر و متحد 

تر در مقابل طبقه کارگر قرار میگیرد و تالش 

خواهند کرد برنامه های خود را که اساسا با اتکا 

به سازماندادن یک تعرض همه جانبه به معیشت 

طبقه کارگر پیش میرود را دنبال کنند. این حقیقت 

را در کنار زمینه های وسیع اعتراضی در میان 

طبقه کارگر، ریختن توهمات در میان کل جامعه 

و این طبقه به بهود از کانال اتکا به جناحی در 

جمهوری اسالمی بگذارید و به اضافه شبح 

کمونیسم این طبقه که هر روز علیه آن فتوا میدهند 

قرار دهید، آنوقت میتوان تصویر روشنتری از 

آینده داشت. امر مسلم این است که در این دوره 

دو طبقه اصلی جامعه بورژوازی و پرولتاریا 

عریانتر در مقابل هم قرار خواهند گرفت. اینکه 

در این جدال چقدر طبقه کارگر بتواند مهر خود 

را بر تحوالت جامعه بزند و چقدر بتواند نیروی 

خود را متحدانه برای بهبودی در زندگی خود و 

کل جامعه به میدان بیاورد بستگی زیادی به نقش 

رهبران و فعالین کمونیست این طبقه و به نقش ما 

 کمونیسها دارد. این سوالی روی میز ما است.

همچنانکه اشاره کردم صحت سیاست را نمیتوان 

از آمار شرکت مردم در انتخابات گرفت، آنهم در 

جامعه ای که کوچکترین امکانی برای ابراز عمل 

مستقل اکثریت جامعه وجود ندارد. در جامعه ای 

که نه تنها احزاب کارگری و کمونیست و 

آزادیخواه که مدافعان خود جمهوری اسالمی با رد 

صالحیت شدن حق کاندید شدن از آنها سلب 

میشود. اکثریت مردم ایران دوره ای به خمینی 

لبیک گفتند، اکثریت مردم آلمان و حتی کارگران 

آلمانی در دوره ای از فاشیسم هیتلر دفاع کردند 

ودهها نمونه دیگر و هیچکدام از این اکثریتها 

 حقانیتی نداشتند. 

ما درست گفتیم که نباید در این "انتخابات" شرکت 

کرد، درست گفتیم که شرکت در این مضحکه 

توهین به شعور و حقوق مردم است، درست گفتیم 

اولین شرط هر انتخابات آزادی در ایران رفتن 

جمهوری اسالمی است. ما نماینده آن اکثریتی از 

جامعه بودیم که نه و نفرتش را با عدم شرکت در 

 انتخابات اعالم کرد. 

پیامدهای سیاسی این انتخابات برای  کمونیست:

مردم و طبقه کارگر در ایران چیست؟ این پروسه 

 به کجا می انجامد؟

واقعیت این است که توازن قوا خالد حاج محمدی: 

میان گروهبندی های سیاسی بورژوازی و 

جمهوری اسالمی ایران در چند سال گذشته 

فاکتورهای مختلفی در ایجاد   تغییراتی کرده است.

این تغییرات موثر بوده اند که ما قبال به آنها 

پرداخته ایم. خود جامعه ایران و سطح تمدن و 

فرهنگ و شعور سیاسی آن پذیرای جمهوری 

اسالمی با قوانین اسالمی و عقب مانده نیست. 

سال گذشته تاریخ کشمکش جامعه در  ٩٢تاریخ 

دفاع از معیارها و ارزشهای انسانی بوده است که 

کسب کرده با تالشی برای تحمیل یک عقب گرد 

تاریخی به کل جامعه. عالوه بر این جوابگویی به 

نیازهای سرمایه و تسهیل سودآوری آن و تامین 

امنیت سرمایه احتیاج به تغییراتی در خود 

جمهوری اسالمی داشت، چیزی که جناحهایی از 

جمهوری اسالمی در هر دوره ای پرچم آنرا بر 

داشته اند. مستقل از مبارزات هر روزه طبقه 

کارگر و اقشار زحمتکش برای بهبودی در زندگی 

و...، در ابعاد ماکرو جامعه ایران با اسالم و 

اسالمیت به عنوان قوانین یک جامعه انقالب دیده 

 چون ایران همیشه در تناقض بوده است.

این حقایق خود جمهوری اسالمی را مجبور کرد 

تغییر کند، توافق با غرب و کنار گذاشتن پرچم 

مبارزه با شیطان بزرگ و نشتن روی میز 

مذاکره، قبول محدودیتهایی برای ارگانهای 

مذهبی، تاکید بر امنیت سرمایه و... همگی گوشه 

ای از تالش جمهوری اسالمی برای حل مشکالت 

یک جامعه بورژوایی و صنعتی در خاورمیانه 

ناتوانی مردم سرمایه گذاری میکنند تا جمهوری 

 اسالمی را از زیر تیغ بیرون بکشند. 

احزاب سیاسی انتخاب سیاسی میکنند. احزاب و 

شخصیتهای سیاسی و ... مورد اشاره شما هم 

آگاهانه و بر اساس منافعشان بر اساس هم جنس 

بودنشان با یکی از جناحهای بورژوزی ایران و 

جمهوری اسالمی، انتخابات را بهترین راه تغییر 

معرفی میکنند. به همین دلیل ما میگوئیم بخشی از 

مردم از سر امکانگرایی و با این ذهنیت که 

شرایط مبارزه خود را با تضعیف جناحی بهبود 

میبخشند در انتخابات شرکت میکنند. کسی که 

واقعا خواهان تغییر به معنای بهبود زندگی کارگر 

و زن و جوان و دهها میلیون انسان محروم باشد 

اولین قدمش مقابله با کل جمهوری اسالمی است و 

البد در انتخابات هم شرکت نخواهد کرد. کنار 

گذاشتن جمهوری اسالمی پیش شرط هر تحولی به 

نفع اکثریت مردم ایران است. احزاب سیاسی 

مورد اشاره شما عموزاده های کوچک روحانی و 

رفسنجای اند که با اردنگی از قدرت بیرون اندخته 

شده اند، اینها خود بخشی از صورت مسئله طبقه 

کارگر و مردم آزادیخواه اند. این بخش از 

طرفداران جمهوری اسالمی در مورد نصفی از 

مردم ایران که در انتخابات شرکت نکرده اند کلمه 

 ای نمیگویند. 

اینکه اکثریت مردم ایران خواهان تغییر و بهبود 

زندگی خود، خواهان رفاه، آزادی و حفط حرمت 

و کرامت خود هستند، اینکه میلیونها زن در آن 

جامعه خواهان برابری و لغو کلیه قوانین زن 

ستیز و مردساالر هستند و اینکه طبقه کارگر 

ایران خواهان زندگی انسانی و کوتاه کردن دست 

طبقه بورژوا بر هستی و زندگی خود است یک 

واقعیت است. اما جریاناتی که با دست گذشتن بر 

این حقایق مردم ایران را مدافع این و آن جناح از 

حاکمین معرفی میکنند و تالش میکنند کارگر و 

زن و جوان جامعه را به امید تامین خواستهایشان 

به دفاع از این یا آن بخش از بورژوازی بکشانند، 

اگر خود بورژوا نباشند، فریبکار و خدمه حاکمیت 

اند. آنها حقه بازان سیاسی اند که نانشان را از این 

 طریق درمیآورند.

حزب حکمتیست ایندوره هم فرخوان  کمونیست:

عدم شرکت در انتخاباتهای جمهوری اسالمی را 

داد و اعالم کرد که این انتخابات نیست و آنرا 

نمایشی مسخره خواند. علیرغم این مردم در این 

انتخابات شرکت کردند. آیا سیاست حزب نادرست 

 بود یا شرکت مردم در انتخابات؟ 

انتخابات پارلمانی ابزاری خالد حاج محمدی: 

برای مشروعیت دادن به جامعه طبقاتی و به 

حاکمیت اقلیتی بورژوا است. انتخابات پارلمانی 

حتی در خود اروپا هم ابزار هیچ تغییری 

درزندگی طبقه کارگر و محرومان جامعه و به نفع 

آنها نیست. انتخابات پارلمانی ابزاری برای تقسیم 

قدرت و میدانی برای تعیین سهم هر جناح و حزب 

بعالوه امروز حتی در   بورژوایی در قدرت است.

کشورهای اروپایی هم حق انتخابی به معنای 

واقعی برای طبقه کارگر و اقشار جامعه وجود 

خارجی ندارد. گفتم در ایران حتی از دمکراسی 

نیم بند بورژوایی هم خبری نیست. مردم ایران 

حق انتخابی ندارند و اگر داشتند اولین انتخاب آنها 

 به گور سپردن جمهوری اسالمی بود.

بعالوه میزان شرکت مردم در انتخابات دلیلی بر 

صحت و سقم و یا نادرستی یک سیاست نیست. بر 

اساس آماری که خود وزیر کشور اعالم کرده 

 ٥١است و با فرض محال صحت این آمار، 

درصد مردم ایران در انتخابات شرکت کرده اند. 

با این وصف و همچنانکه ما گفته بودیم با همه 

تالشهایی که خود رژیم و مدافعانشان برای تشویق 

مردم و کشاندن آنها به پای صندوق رای بخرج 

دادند بازار انتخابات کساد بود و بخش بزرگی از 

 مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

 جمهوری اسالمی بعد از ...

دیگر از نظر آنها کمتر مستبد، کمتر متحجر و .. 

است. بحث این نیست که این بخش از جامعه راه 

درستی میروند، یا انتخاب درستی میکنند. معلوم 

است اشتباه میکنند و ما گفتیم شرکت در این 

انتخابات مشروعیت خریدن برای جمهوری 

اسالمی است.  اما به هر حال با این انگیزه و از 

این سر است در انتخابات شرکت میکنند. گفتم از 

ریختن توهم تا داشتن افق و اعتماد به خود برای 

انجام تحولی فاصله زیادی هست. فاصله ای که پر 

کردن آن وظیفه ما کمونیستها است. اما نداشتن 

امید، نداشتن افق، احساس ناتوانی به تغییری 

مثبت با قدرت خود، و اینکه نمیتوانیم و قدرت 

کنار گذاشتن جمهوری اسالمی را نداریم نقش 

اساسی در این میان دارد. بخش وسیعی از 

تبلیغات بورژوازی و روشنفکران و رسانه های 

آنها قبوالندن این حقیقت وارونه است که دنیا 

همین است، باید به آن قانع بود و راه دیگری جز 

قبول این اوضاع و این زندگی ندارید. نشان دادن 

سوریه ویران شده و لیبی و عراق و کشتار و 

آوارگی و جنایات به مردم یکی از خاصیتهای 

اصلی آن به تسلیم کشاندن مردم که نمیشود کاری 

کرد و ترساندن آنها که اگر دست از پا خطا کنید 

ممکن است ایران هم سوریه شود است. مردمی 

که این فشار سیاسی وسیع و سنگین برآنها 

کارساز شده از سر ناامیدی و استیصال به این و 

آن جناح رای میدهند علیرغم اینکه از دستشان می 

نالند. به همین دلیل ما تاکید کرده ایم که نمایندگی 

نه به جمهوری اسالمی و نفرت از آنرا آن بخشی 

 از جامعه میکند که در انتخابات شرکت نکردند. 

توجه کنید که کل جمهوری اسالمی و مدافعان 

رنگارنگ آن تالش کردند تعداد هر چه بیشتری 

در انتخابات شرکت کنند و نفس این شرکت کردن 

را "بردی" برای جمهوری اسالمی میدانند که 

حاوی واقعیاتی است. باالخره و مستقل از آنچه 

شرکت کنندگان در نظر دارند، مستقل از محدود 

نگری  و امکانگرایی که به خرج میدهند، شرکت 

وسیع مشروعیت خریدن برای جمهوری اسالمی 

است. اما نکته ای که ما تالش میکنیم روش کنیم 

و در اطالعیه هم اشاره کرده ایم این است که کل 

تبلیغاتی که شرکت کنندگان را مدافع جمهوری 

اسالمی و این و آن جناح نام میگذراد، صفی از 

مدافعان رنگارنگ جمهوری اسالمی که به نام 

اپوزیسیون ادعا میکنند بخش بزرگی از مردم به 

لیست امید رای داده اند لذا طرفدار دولت روحانی 

هستند، دروغ میگویند و میدانند دروغ میگویند. 

این نوع تبلیغات در راس آن خود جمهوری 

اسالمی و رسانه های آن قرار دارد. کل این صف 

نه طرفدار جمهوری اسالمی هستنند و نه دولت 

اعتدال و لیست امید، بله فکر میکنند بهتر است به 

لیست امید رای بدهند تا لیست دیگری که فکر 

میکنند بیشتر نماینده حفظ جمهوری اسالمی است 

 دست باال پیدا نکنند.

نیروهای سیاسی پرو رژیم میگویند  کمونیست:

علیه ولی فقیه و مردم با شرکت در انتخابات عمال 

جناح او ایستادند و اعالم کردند که تغییر 

میگویند شرکت وسیع مردم علیه  .میخواهد

فراخوان عدم شرکت و تحریم، نشان داد مردم 

شرکت در انتخابات را بعنوان ابزار مهمی برای 

 تغییر در جامعه انتخاب کردند.  

تفاوت جدی هست بین مردمی خالد حاج محمدی: 

که از سر امکانگرایی در انتخاباتی شرکت میکنند 

با نیروهای سیاسی که شرکت در این بالماسکه و 

کال شرکت در دعواهای درونی جمهوری اسالمی 

را بعنوان تنها امکان تغییر و بهبود در زندگی 

تئوریزه میکنند. اگر مردم امکانگرا یا در بدترین 

حالت متوهم هستند این نیروها در بهترین حالت 
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مردمی اند. اینها شارالتانهای سیاسی اند که روی 
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و ههمهچهنهیهن بهرای "فهرصههت  وضهع مهوجهود، بهه
حهاشهیهه ای  بها ههدف به جمهوری اسالمی، دادن"

کردن اعتراض و تحرک طهبهقهه کهارگهر و مهردم 
وعهده  شکست خهورد.٬محروم برای بهبود معیشت

های موقت و زودگذر رشهد اقهتهصهادی نهتهوانسهتهه 
است کمتهریهن بهارقهه ای از امهیهد بهه جهمهههوری 
اسالمی "دوست غرب" را در میان طبقه کهارگهر 

امروز این واقعیهت  و محرومین جامعه دامن بزند.
که تحت حاکمیت جمههوری اسهالمهی از گشهایهش 
سیاسی و اقتصادی خبری نیست به باوری بنیهادی 
در ذهن طبقه کارگر و اکثریت محروم تبدیل شهده 
است. مردمی که یکبار به امید تغییر و بهههبهود در 
چارچوب جمهوری اسالمی چشمی به باال دوخهتهه 
بودند امروز بیش از بیش از باال قطع امهیهد کهرده 

دیوار توهم به بخشهای مختلف بهورژوازی و  اند.
نمایندگان آنها در قدرت و در اپوزیسیهون، مهدتههها 

 است فرو ریخته است.
امروز مانع اصهلهی بهه مهیهدان آمهدن مهردم و  ث:

طههبههقههه کههارگههر نههه تههوهههم و امههیههد بههه بههخههشههی از 
بورژوازی که اوال ضعف کمهونهیهسهم مهتهشهکهل و 
متحزب، بعنوان آلترناتیوی قدرتمند و قهابهل اتهکها 
برای تحقق آینده ای بهههتهر و دومها ههراس از نها 

عهراق و  ٬امنی، بی ثباتی، تبدیل ایران به سوریهه
لیبی است. حهلهقهه ای کهه جهمهههوری اسهالمهی بها 
استفاده از خطر داعش، خطهر کشهمهکهش بها دول 
ارتجاعی منطقه مانند ترکیه و عربستهان روی آن 
سرمایه گهذاری سهیهاسهی مهیهکهنهد. از آن بهعهنهوان 
ابزاری برای به سکوت کشاندن جامعه و تهمهکهیهن 

استفاده  به استبداد سیاسی و تحمل فشار اقتصادی،
به حاکمیت و قبول "امنیت در سایهه  تمکین میکند.

پرچم این دوره تهعهرض کهل  جمهوری اسالمی"،
 ٬بههورژازی ایههران و نههمههایههنههده در قههدرت اش

 جمهوری اسالمی، است.
جهدال و مهبهارزه  امروز بیهش از ههر زمهانهی -٦

مستقیم دو طبقه اصلی، طبقه کارگر و جهمهههوری 
اسالمی به نمایندگی بورژوازی ایران آینده جامعه 
را رقم میزند. امهروز رسهالهت ههر نهوع گشهایهش 

هر نوع گشهایهش فهرههنهگهی در جهامهعهه،  ٬سیاسی
 ٬رسالت شکهل دادن بهه جهنهبهشهی سهکهوالریسهتهی
تضمین کمترین درجه پیشهروی جهدی در زمهیهنهه 

رسالت هر نوع بههبهود جهدی   ٬احقاق حقوق زنان
اقتصادی و معیشتی طبقهه کهارگهر و بهخهش ههای 

و باالخره تامین و تضهمهیهن آیهنهده  محروم جامعه،
جامعه ایران بهیهش از ههر  امن و سعادتمند ٬مرفه

زمانی برعهده طبقه کارگر و کمونیسم ایهن طهبهقهه 
 است.

موقعیت امروز جمهوری اسالمی، "موفقیهتههها" و 
"نههاکههامههی هههای" آن رابههطههه نههیههروهههای سههیههاسههی 

طبقات اجتماعی   درون و بیرون حاکمیت، ایران،
مهخهتهلهف را یهکهبهار دیهگهر بهاز  و احزاب سیاسی

 تعریف کرده و در مقابل هم قرار داده است.
 

جفففنفففبففف  بفففورزوا  بفففورزوازی ایفففران و الففف :
 ناسیونالیستی

با بهبود رابطه جمهوری اسهالمهی و دولهت ههای 
بههخههش اعههظههم بههورژوازی ایههران، کههه   ٬غههربههی

برقراری این رابطه آمال و آرمان سیاسی اش را 
در مقابل جهمهههوری اسهالمهی خهلهع  ٬تشکیل میداد
بعنهوان یهک  ٬امروز جمهوری اسالمی سالح شد.

در اذهان طبقه اش نهه تهنههها  ٬حکومت بورژوایی
نماینده افق بهبود و تهوسهعهه اقهتهصهادی، نهمهایهنهده 
"ایران صنعتی" است بلکه در عرصه سیاست هم 
نماینده تمام و کمال ناسیهونهالهیهسهم ایهرانهی چهه در 
مقابل قدرتهای امپریالیستی و چهه بهخهصهو  در 

رقبای منطقه ای است. جهمهههوری اسهالمهی  مقابل
امروز نماینده بالمنازع بخهش اعهظهم بهورژوازی 
ایران از ملی اسالمی ها تا ناسیونالهیهسهتهههای پهرو 

 غرب است.
جناح راست ناسیونالیسم پرو غهرب از سهلهطهنهت 
طلبان و طیف متلون لیهبهرال و جهمهههوریهخهواه و 

اکثریتی ها، که سنتها  -مشروطه خواه تا طیف توده
تنها راه حفظ نفوذ خود در حاکمیت و  بقا رژیم را

مقابله با جنبشهاى سیاسى بیرون حهکهومهت تهلهقهی 
همگی در مهقهابهل "قهدرت" جهمهههوری  کرده اند،

اسالمی در منطقه سر تعظیم فرود آورده اند. آینده 
این جریانات در تحوالت آتی سیاسی، بیش از ههر 
زمانی به سرنوشت جمهوری اسالمی گره خورده 

 است.
 جناح چپ این جنبش که اساسا با 

جمهوری اسالمی علهیهرغهم تهغهیهیهر مهوقهعهیهت  -١ 
مهههههعهههههادالت مهههههنهههههطهههههقهههههه  امهههههروز خهههههود در

چههرخهش ههای اسههاسهی در پهرچههم  ههمهچهنهیهن و ای
کهمهاکهان بها مهعهضهالت  ٬آن ایدئولوژیهک -  سیاسی
اقتصادی پایه ای روبرو است. معهضهالتهی  سیاسی

که اساسا ریشه در اوضاع بحرانی خهاورمهیهانهه و 
  منطقه، دارد. موقعیت جمهوری اسالمی در

قبول  پایان جدال جمهوری اسالمی با غرب، ال :
آن بههعههنههوان یههکههی از اعضهها کههلههوپ "جههامههعههه 

محورهای "ثبات" در مهنهطهقهه،  یکی از و جهانی"
"رام شدن" ایران در برابر قهدرتهههای غهربهی، بها 
تمام افهت و خهیهزههای آن، عهلهیهرغهم وعهده ههای 
جمهوری اسالمی، نتهوانسهت مهعهضهالت پهایهه ای 
 اقتصاد بورژوایی در ایران را برطرف کند.

"توسعه اقتصادی"،  امروز بیش از هر زمانی افق
شکل دادن به نوعی دمکراسی "نیم بند" غربی در 
ایران، برای بورژوازی ایهران بسهتهه شهده اسهت. 
بورژوازی ایران به این امهر واقهف اسهت کهه بهر 
متن اوضاع بحرانی خاورمیانهه حهتهی بها تهحهمهیهل 
استثمار مضاعف بر طبقه کارگر، با تشدید خفهقهان 
و استبداد، ایران شهانسهی بهرای تهوسهعهه اقهتهصهاد 
کههاپههیههتههالههیههسههتههی را نههدارد. نههابسههامههانههی سههیههاسههی و 
اقتصادی کشورهای "باثبات" تر و "پرو غهربهی" 
تر چون ترکیه، مصر و ... ایهن واقهعهیهت را در 
مقابل بورژوازی ایران و جمهوری اسالمی قهرار 

 داده است.
این واقعهیهت کهه نهه دولهت سهازنهدگهی، نهه دولهت 
اصالحات و نه دولت اعتدال، نه نزدیکی بها چهیهن 
و روسیه، و نه حتی "تغییر ریهل" و نهزدیهکهی بها 
غرب و رفع تحریمها، نمهیهتهوانهنهد مهوانهع تهوسهعهه 
اقتصادی سهرمهایهه داری در ایهران را بهرطهرف 
کننهد، امهروز بهیهش از پهیهش روشهن شهده اسهت. 
جههمهههههوری اسههالمههی نههاتههوان از حههل مههعههضههالت 
اقتصادی جامعه است و راه برون رفتی از این بن 
بسههت اقههتههصههادی نههدارد. بههدون حههل مههعههضههالت 
بههورژوازی جهههههانههی و در راس آن بههورژوازی 
غرب و بر این متن حل مسئله فلسطین و پایان بهی 
ثباتی و ناامنهی خهاورمهیهانهه، چشهم انهدازی بهرای 

  خروج از این بن بست وجود ندارد.
پرچم ایدئهولهوژیهک جهمهههوری اسهالمهی زیهر  ب:
در  سهههکهههوالریسهههم عهههمهههیهههقههها ریشهههه دار فشهههار
نیهازههای بهورژوازی ایهران  تحت تاثیر و ٬جامعه

بهههههههرای بهههههههرون رفهههههههت از بهههههههحهههههههران 
اقههتههصههادیههمههزمههن جههمهههههوری اسههالمههی   ـهه سههیههاسههی
شهههکهههسهههت خهههورد و بهههه بهههن بسهههت   ٬ایهههران
"غهرب سهتهیهزی" و  برزمین انداختن پرچم رسید.

این اصلی ترین رکن   ٬دشمنی با "شیطان بزرگ"
بر  ٬ابزار حفظ سیادت ایدئولوژیک خود بر جامعه

سپر دفاعی در مهقهابهل   زمین گذاشتن اصلی ترین
جمهوری اسالمهی ایهران را در  ٬تعرض از پایین
بشههدت ضههعههیههف از نههظههر سههیههاسههی و  مههوقههعههیههتههی

پهس  ایدئولوژیک در مقابل مردم قهرار داده اسهت.
عهدم   ٬اسالمی از جهانهب مهردم زدن اتوریته های

تهههمهههکهههیهههن بهههه مهههقهههررات و مهههوازیهههن رفهههتهههار 
بهه سهخهره  تحمیهل آزادیهههای فهرههنهگهی، ٬اسالمی
اسالمی وناتوانی جمهوری اسهالمهی  قوانین گرفتن

از تههحههمههیههل آن، گههوشههه هههایههی از مههوقههعههیههت 
جمهوری اسهالمهی در جهامهعهه را نشهان  ضعیف 
 میدهد.
بیش از یکسال تالش کل بورژوازی ایهران و  پ:

در راس آن جمهوری اسالمی برای دامن زدن بهه 
بهه  بهه مهنهظهور اقتصادی"،‑ افق "گشایش سیاسی

بههرای رضههایههت  کشههانههدن مههردم و تسههلههیههم تههمههکههیههن

حزبی و کمونیستی را تبدیل به امر روزانه خود 
کنیم، تا بتوانیم در زمان بحران و بن بست طبقه 
ای وسیع و دارای افق کمونیستی و آماده برای 
انقالب و نجات جامعه داشته باشیم؟ آیا به همان 
شیوه ای که منصور حکمت بر آن ُمّصر بود، 
دست به عمق و ریشه جامعه میبریم؟ آیا در این 
دوران آشفته و پر هرج و مرج قادر خواهیم بود 
نقش سیاسی خود را ایفا کنیم؟ آیا اجازه خواهیم داد 
که جناحهای مختلف جمهوری اسالمی ) اعم از 

اصالح طلب و غیر اصالح طلب(  ٬اصولگرا
قدرت بورژوایی را در میان خود دست به دست 
کنند؟ آیا اجازه خواهیم داد عبادی و بارزانی و 
امثالهم سرنوشت جامعه را تعیین کنند، یا 
شخصیتهای کمونیست را بدیل اینها کرده و جامعه 
را در پشت برنامۀ سوسیالیستی خود بسیج می 
کنیم؟.... ما در حال حاضر چه در ایران و چه در 
کردستان و چه در عراق، با این سواالت روبرو 
هستیم و کنگره و جلسات و کنفرانسهای ما باید به 

 این سواالت پاسخ دهد.

نکتۀ دیگری که مهم است و مختصر هم شده به آن 
اشاره میکنم، این است که کمونیسم با یک چالنج 
بزرگ روبرو گردیده است. به جای اینکه متحد 
شویم، همیشه تکه تکه و از هم پاشیده شدیم، بجای 
منسجم شدن و قدرتمند شدن و تبدیل به نیرویی 
مؤثر، همیشه کوچکتر و تکه پاره تر و بی اثر تر 
شدیم. بیشتر از هر زمانی دیگر در این وضعیت 
منطقه ای و جهانی،آیا پاسخی کارساز و عملی 
برای جایگاه کمونیسم خواهیم یافت،آیا یک 
ارزیابی همه جانبه برای این موقعیتی که جنبش ما 
در آن هست صورت خواهیم داد و دالیل و نتایج 
منفی آن راتشخیص خواهیم داد،تا بتوانیم راه چاره 
ای برای این وضعیت پیدا کنیم یا نه؟آیا کمونیسم 
دوباره در میان طبقه کارگر عروج خواهد کرد و 
نقش و دخالت جدی خود را برای دگرگونی اجرا 
خواهد کرد؟ این شرایط کمونیسم که به هیچ وجه 
خواست ما نیست، آیا ما را وادار به تفکر برای 
برون رفت از این وضعیت می کند؟ این حالتی که 
جنبش ما در آن قرار گرفته است، قطعا دالئل 
مادی و واقعی خود را دارد و باید ارزیابی گردیده 
و راه چاره ای برای آن پیدا کرد. الزم است که از 
این درس گرفته که چرا جنبش کمونیستی وتوانایی 
هایش اینگونه است و چرا اینطور شده ایم؟ کنگره 
در برابر این سواالت جدی قرار دارد و جواب 
می خواهد. بهتر است کنگره راهی در برابر 
جنبش مان قرار دهد که در برابر این موقعیت باید 
چکار کند. این که در مدت چند سال گذشته این 
حزب دارای خطی جداگانه از احزاب دیگر است 
خود یک دست آورد است، اما شرایط کنونی و 
نبرد طبقاتی این سوال را برجسته میکند که 
چگونه این خط متمایز محمل تشکیل یک حزب 
سیاسی در داخل ایران می شود! چگونه میشود 
کاری کرد که طبقه کارگر و جامعه ایران این خط 
متمایز را انتخاب کند وحول آن تحزب کمونیستی 
خود را شکل دهند. ما چشم به راه این هستیم که 
کنگره گامهایی عملی برای پاسخ دادن به این 

 سواالت بر دارد.

آرزو داریم که این چند روز کنگره بتواند در این 
راستا قدمهایی جدی بردارد و کنگره ای موفق 

 باشد.

 از طرف هیئت حزب کمونیست کارگری کردستان

 ٦١١٢فوریه ٦٢

 ترجمه از زبان کردی به فارسی: فرزاد نازاری

حکمتیست )خط -رفقای حزب کمونیست کارگری
 رسمی(

با درود به شما،برگزاری کنگره را تبریک 
 میگوییم و برای شما آرزوی پیروزی می کنیم.

شما زمانی این کنگره را برگزار میکنید که جهان 
ً منطقه در یکی از سخت ترین  و مخصوصا
شرایط، به زندگی خود ادامه می دهد. سیمای 
کنونی جهان، جنگ و نزاع، آواره شدن میلیونی 
از این سر به آن سر کره زمین، بیکار کردن 
صدها هزار کارگر و اوج گرفتن تعرض سرمایه 
داری به قلب کودکان طبقه کارگر و چندین محنت 
دیگر که روزانه جلو خانۀ همه ، البته به غیر 
خالقین و بوجودآورنده گان این وضعیت، را 
گرفته است. کار با شمردن بدبختی ها وتراژدیها 
به انتها نمیرسد و این هم کار ما کمونیستها نیست. 
کاری که ما باید انجام دهیم، در هم کوبیدن 
سیستمی است که سرچشمه همه این مشکالت 

 است.

نگاهی از نزدیک به جامعه عراق و کردستان و 
ایران بیاندازید ، آن مسائلی که تنها در بحثها به 
آنها سناریوی سیاه میگفتیم، االن در روبروی 
چشمهای ما دارد اتفاق میافتد. بیکاری و گرانی و 
فقر خارج از تصورکه طبقه کارگر ایران رافلج 
کرده است، حمایت مستقیم جمهوری اسالمی از 
چندین گروه و دسته درنده اسالمی در منطقه، 
شرایط را آنطوری کرده است که میلیونها آواره و 
مردم به ظاهر زنده را محتاج لقمه نانی کرده 

 است.

جامعه کردستان و ایران هم بخش غیر قابل انکار 
در این وضعیت منطقه ای هستند. سوای اینکه این 
جوامع به دست چپاولگران افتاده است، وزندگی 
مردم توسط گردن کشی نیروهای قومی و مذهبی 
متالشی شده است، عروج دادن داعش نیز مانند 
یکی از درنده ترین نیروهای سیاه اسالمی دوره 
کنونی که سر بریدن و زنکشی و حتی برپا کردن 
بازار فروش زنان در بازارهای برده فورشی 
اسالمی را تبدیل به یکی از تلخترین مسائل دوره 
معاصر ما نموده است. سوای تحمیل مرگ 
تدریجی روزانه، این نیروها و حاکمیت آنها تبدیل 
به مانعی بزرگ در برابر زندگی روزانه و عادی 

 طبقه کارگر وساکنین این منطقه گشته اند. 

رفقا! تراژدی ها و بدبختی های جوامع ما، 
سوالهای بزرگی را در برابر ما علم کرده است از 
جمله اینکه: چرا طبقه کارگر، کارگران کمونیست 
و کمونیسم عموما تأثیر چشم گیری در این 
وضعیت ندارد؟ چرا مهر تراژدی های 
بورژوازی بر پیشانی جامعه قابل روئیت است و 
در برابر آن کمونیسم نقشی آنچنانی و دگرگون 
کننده ندارد؟ آیا کمونیستها راه  نجات جامعه از 
این دوزخ و قدمهای اولیه آنرا روشن کرده است؟ 
زمانی که طبقۀ کارگری سازمان نیافته و 
غیرآماده دربرابرت قرار گرفته باشد، آیا کمونیسم 
میخواهد و میتواند مهر خود را بر سوخت و ساز 
این جامعه بکوبد؟ آیا شرایط تنها برای جانوران و 
گانگسترهای آدمکش مهیّا است و فرصتی برای 
طبقه کارگر و کمونیسم موجود نیست که به سود 
زندگی انسان دخالتی صورت دهد؟ آیا طبقه 
کارگر تا ابد باید پُشتش در زیر این همه تراژدی 
خمیده گردد؟ آیا کمونیسم تبدیل به ستون فقرات 
طبقه ای میشود که قادر است تنها طبقۀ انقالبی و 
دگرگون کننده باشد؟ تمام این سوآلها و سوآلهای 
زیاد دیگِر شبیه به اینها باید ما را به این مقوله 
لنین برساند که درهر زمانی باید آنقدر سازمانیابی 
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هر درجه تزلزل در دولت مرکزی عاقبت عراق 
و سوریه و لیبی را در مقابل شما قرار می دهد و 
آن این هراسی است که طبقه کارگر از ورود به 

 جدال نهایی با بورژوازی در ایران، دارد. 

من در بحث افتتاحیه هم به صفبندی طبقاتی اشاره 
کردم. اینکه بورژوازی ایران امروز افق 
اقتصادی، افق سیاسی و ایدئولوژیک اش دست 
جمهوری اسالمی است.  اینها با بسته شدن افق 
رژیم چنج با بسته شدن افق حمله نظامی آمریکا 
بیش از پیش به حاشیه رانده شدند. طیف وسیعی 
از بورژوازی که به سهیم شدن در قدرت چه از 
طریق رژیم چنج یا سبز یا حمله نظامی غرب امید 
بسته بود، امروز با بسته شدن این شکاف افق اش 
را از دست داده و جایگاه قبلی خود در سیاست 

نه  ٬نه به عنوان رقیب ٬ایران نه به عنوان آلترناتیو
به عنوان دشمن جمهوری اسالمی، را ندارد. تا 
آنجایی که به طبقه کارگر و جنبش کمونیستی اش 
بر می گردد همان طور که گفتم گشایش اقتصادی 
پیش بیاید یا پیش نیاید، دشمنی با غرب حل شود یا 
نشود، سهم کارگر از سیستم حاکم و حاکمیتی که 
امروز در جمهوری اسالمی هست به جز استثمار 
و استبداد شدید چیزی نیست امروز بیشتر از هر 
چیزی به داده بخش اعظم فعالین کارگری و بخش 

 پیشرو این طبقه تبدیل شده. 

در وقت محدودی که دارم سریعا روی استنتاج 
 تمرکز کنم.

در مورد مهمترین وظایف این دوره ما می 
توانستیم یک لیست بلند باالیی از آرزوها یمان را 
بگوییم یک لیست بلند باالیی از کلیشه های 
همیشگی را بگوییم، اینکه ما باید در مبارزات 
جاری فالن این کار را بکنیم ما باید علیه 
جمهوری اسالمی این کار را بکنیم و.... . اینکار 
را نکردیم چون مخاطب این قطعنامه بیش از هر 
کسی خود حزب حکمتیست است. اینکه حزب، 
اگر میخواهد در جدالهای بعدی نقشی داشته باشد، 
باید خود را برای ورورد به این جدالها آماده بکند. 
تاکید بر اینکه شما نمی توانید بدون تقابل با افقهای 
ارتجاعی بخصو  که امروز انواع هویتهای 
قومی عشیره ای ملی مذهبی را در خاورمیانه 
دامن زده اند طبقه کارگر را آماده جدال های آتی 
کنید. جامعه ایران در مقابل این هویت تراشی ها 
و تقابلها واکسنه نیست و شما نمی توانید علیه این 
نوع تقابل ها، علیه این هویت تراشی ها و تفرقه 
ها، علیه این نوع افق ها جدال نکنید و فکر کنید 
می توانید طبقه کارگر را برای انقالب کارگری 
آماده کنید، یا می توانید طبقه کارگر را حتی در 
جدال امروز اش تقویت کنید و نگذارید سیاهی 
لشکر هیچ کدام از این نوع دسته بندی ها شود. ما 
تاکید کردیم که حزب باید تالش کند به حزب 
سیاسی کارگران تبدیل شود. حزبی که چه در 
مبارزه امروز این طبقه برای رفاه و چه به عنوان 
حزبی که برای آینده این جامعه برنامه دارد، کار 
میکند، قوی است، قابل دسترس و قدرتمند و موثر 
 است و جامعه را برای تغییرات آتی آماده کند. 

قطعنامه در عین حال تاکید می کند که با توجه به 
موقعیتی که امروز حزب دارد تاکید و اختصا  
انرژی ویژه به ساختن حزب در ایران به 
خصو  در مراکز تولیدی و صنعتی را در 
دستور حزب میگذارد. از کنگره می خواهد که 
رهبری آتی را به اختصا  نیروی جدی به این 
عرصه توجه کند. مسئله متحزب کردن کمونیست 
های طبقه کارگر چه در اشکال کمیته های 
کمونیستی جنبشی و چه پیوستن شان به حزب 
حکمتیست باید جزو کارهایی باشد که حزب در 
دوره آتی به طور جدی و با یک اعتماد به نفس 
خیلی بیشتری و از یک موقعیت خیلی باالتری در 
دستور بگذارد. و باالخره خود حزب مخاطب این 
کنگره است. خود حزب که با این قد و قواره با 
این درجه از آمادگی با این درجه از اشتها، با این 
درجه از تعجیل و با این درجه از تحزب اش 
 شانس زیادی در جدالهای آتی نخواهد داشت.

فراخوان نهایی این قطعنامه کنفگفره جفتفج تفوجفه 

مفوقفعفیفت جفدیفد  -١همه فعالین و حزب به اینکه 

ابعاد عظیم وظایفی که در  -٦حزب را درک کنیم. 

و از ایفن  -٩مقابل مان قرار گرفته را درک کنیم. 

زاویه ضرورت در دستور گذاشفتفن یفب مفبفارزه 

سیاسی تفر  ٬تحزب یافته تر ٬متحد تر و متشکل تر

 را از کنگره و حزب می خواهد. 

بورژوازی داشت، چرا که اسالمیت و قدرت 
دستگاه مذهبی در ایران امنیت سرمایه را به خطر 

 می انداخت، و ثانیا عمق ضدیت با حاکمیت 

اسالمی و با حاکمیت مذهبی در جامعه، کنار 
بگذارند. البته در رابطه با مردم هنوز که هنوز 
است قوانین حجاب آپارتاید جنسی و.... قانون 
است، اینکه مردم چقدر تبعیت میکنند داستان 
دیگری است. مسئله این است که امروز پرچم 
جمهوری اسالمی اسالمیت نیست ایرانیت و 
ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی است. امروز 
ایران قدرتمند در منطقه پرچمی است که جمهوری 
اسالمی تالش میکند کل بورژوازی را زیر آن 

 بسیج کند و کرده است. 

درنتیجه مولفه ای که ویژگی جمهوری اسالمی و 
عدم امنیت سرمایه در ایران بود تغییر کرده. 
جمهوری اسالمی خود را از نظر سیاسی و 
ایدئولوژیک تکانده است، به طور واقعی امروز 
جمهوری اسالمی به هیچ عنوان عالقه ای ندارد با 
اسالمیت جمهوری اسالمی بعد انقالب پنجاه و 
هفت و ضد غربی گری آن، تداعی شود و تالش 

 میکند تداعی نشود. 

سوال این است که ایا با این تغییرات و کم شدن 
فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری 
اسالمی، معضالت اقتصادی  و پایه ای 
بورژوازی در ایران حل شده است؟ آیا این به 
معنی آن است که توسعه اقتصادی در ایران برای 
بورژوازی ایران قابل تحقق است؟ در خاورمیانه 
ای که امروز تا به این درجه نا امن است، نه فقط 
در ایران بلکه در ترکیه و عربستان حرفی از 
سرمایه گذاری های بزرگ و توسعه اقتصادی 
نیست. عالوه بر این در دوره ای که بورژوازی 
جهانی از نظر توسعه اقتصادی بی الگو، بی افق 
و با معضالت پایه ای روبرو است و بحث این 
است که تمرکز های اقتصادی و فوکوس های 
اقتصادی باید از خاورمیانه به خاور دور منتقل 
شود، افق توسعه اقتصادی برای بورژوازی در 
خاورمیانه تاریکتر از قبل است. تغییر مولفه های 
جهانی و منطقه ای بطور جدی افق توسعه 
اقتصادی در منطقه را از کل بورژوازی منطقه و 
منجمله از بورژوازی ایران و جمهوری اسالمی 
به عنوان نماینده این بورژوازی در حاکمیت، کور 
کرده است. درنتیجه "گشایش اقتصادی" رشد 
سرمایه گذاری ها، رفع تحریم اقتصادی و.... اگر 
بتوانند تاثیرات موقت و گذرایی بر اقتصاد ایران 
داشته باشند قطعا و قطعا نمی توانند آن معضالت 
پایه ای را حل کنند و جمهوری سالمی و هر 
حاکمیت بورژوائی که در ایران سر کار بیاید با 
همین معضالت پایه ای روبرو است و در مقابل 
همین سواالت بنیادی و پایه ای قرار می گیرد. 
امروز بی الگویی بورژوازی جهانی برای توسعه 
اقتصادی و وضعیت نابسامان خاورمیانه تاثیرات 

 جدی تری بر تشدید این معضالت دارد. 

تا جایی که به موقعیت اقتصادی بورژوازی ایران 
و جمهوری اسالمی و رابطه این اوضاع با طبقه 
کارگر برمیگردد، امروز بیشتر از هر زمانی 
طبقه کارگر توقع و امید به اینکه گویا قرار است 

شایش اقتصادی" به معنی بهبود زندگی کارگر، "گ
به معنی بهبود اقتصادی و رفاه بیشتر طبقه کارگر 
در آن جامعه باشد، را از دست داده است. امروز 
اینکه تحریم ها هم تمام شد و وضعیت طبقه کارگر 
بهبودی پیدا نکرده را نه فقط در ادبیات فعالین 
کارگری در اعتراضات کارگری می شود دید که 
خود سران جمهوری اسالمی از رفع تحریم ها، از 
اینکه سرمایه گذاری می شود، اینکه سرمایه های 
بلوک شده آزاد شده اند و .... زیاد حزب میزنند. 
اما حرفی از اشتغال بیشتر، از رفاه بیشتر، از 
بهبود زندگی برای طبقه کارگر در میان نیست. 
برعکس به روشنی میگویند که برای اینها سالها 
باید منتظر شد و به این زودی ها خبری از بهبود 
و رفاه نیست. درنتیجه تا آنجایی که به طبقه کارگر 
برمیگردد، امید به بهبود زندگی در چهارچوب 
جمهوری اسالمی ندارد. چیزی که مانع به میدان 
آمدن طبقه کارگر است یکی ضعف کمونیست آن 
است که به ما برمیگردد ضعف کمونیسمی که 
آلترناتیو قابل دسترس و با جواب در همه عرصه 
ها و یا آلترناتیو قدرتمندی که می تواند طبقه 
کارگر را در این جدال نمایندگی کند و افقی را در 
مقابل جامعه میگذارد. افق و آلترناتیویی که شدنی، 
ممکن و قابل دسترس است. دوم به نظر من 
وضعیت سیاهی است که در خاورمیانه هست. ما 
در قطعنامه هم اشاره کردیم جمهوری اسالمی 
روی این فاکتور به شدت سرمایه گذاری میکند. 
اینکه بی ثباتی در خاورمیانه را نگاه کنید، اینکه 

سیاسی منطقه چه بین ارتجاع محلی و چه بین 
قدرت های امپریالیستی است. نام اینرا هم گذاشته 

 اند "ثبات در منطقه"! 

مسئله این است که این موقعیت جدید و تغییر در 
موقعیت جمهوری اسالمی، به رسمیت شناختن 
جمهوری اسالمی در معادالت منطقه ای و... چه 
تاثیر روی رابطه جمهوری اسالمی با بورژوازی 
ایران و معضالت سیاسی اقتصادی پایه ای و 
تاریخی آن، گذاشته است.  درست است که تحریم 
ها رفع شده اند و از این زاویه فشار روی جامعه 
ایران و بورژوازی ایران کم شده است. تخفیف 
تورم و گرانی روی بورژوازی ایران تاثیر مثبتی 
داشته است و فشاری را روی بورژوازی کم کرده 
است. باز شدن رابطه اقتصادی با کشور های 
دیگر از چین و روسیه تا آلمان و کشورهایی 
اروپایی امکانی برای بورژوازی ایران باز میکند. 
امروز از انزوای اقتصادی و فشار اقتصادی به 
جمهوری اسالمی و به بورژوازی ایران خبری 
نیست و ظاهرا درها برای گسترش روابط 
اقتصادی باز شده است. وقتی عمق معضالتی که 
بورژوازی ایران دارد، معضالت بنیادی و پایه 
ای که بورژوازی ایران تاریخا برای توسعه 
اقتصادی کاپیتالیستی در ایران داشته را ببینید، 
متوجه میشوید که این باز شدن درها، از انزوا 
بیرون آمدن جمهوری اسالمی، تمام این وعده 
وعید هایی که می دهند، اینکه با قراردادهای 
تجاری جدید قرار است سرمایه گذاری در ایران 
گسترش پیدا کند و معضالت اقتصادی حل شود 
و....، نمیتواند معضالت پایه ای که بورژوازی 
ایران برای توسعه اقتصادی در مقابل خودش 

 داشته و دارد، را حل کند.

دوره ای می گفتیم توسعه اقتصادی سرمایه داری 
در جامعه ای مثل ایران منوط به اوال هویت 
سیاسی جمهوری اسالمی و دوما به حل مسئله 
فلسطین بعنوان کانون بحرانی، بود. آن موقع 
هنوز خاورمیانه به این شکل نبود، کانون ناامنی، 
ترور و بی ثباتی و نفرت قومی و....مسئله 
فلسطین بود. دوره ای که هنوز بورژوازی به 
رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی از طریق 
سرمایه داری دولتی امیدی داشت. آندوره ما 
عراق را نداشتیم، داعش را نداشتیم، افغانستان را 
نداشتیم، القاعده را نداشتیم، سوریه لیبی و منطقه 
جنگ زده خاورمیانه را نداشتیم. امروز مولفه 
های جدیدی به ضرر این افق و امید به توسعه 

 اقتصادی در منطقه تغییر کرده است. 

تا جائیکه به جمهوری اسالمی بر میگردد، درست 
است جمهوری اسالمی از نظر سیاسی و 
ایدئولوژیک به قول خودشان تغییر ریل جدی داده 
اند، درست است از نظر سیاسی دشمنی با غرب 
کنار رفته و همه دشمنی ها به هشدارهای گاه به 
گاه ولی فقیه، که فراموش نکنید که آنها هنوز 
دشمنان ما هستند، تخفیف پیدا کرده است. درست 
است پرچم دشمنی با غرب مدتها است از دست 
جمهوری اسالمی افتاده و مدتها است که جمهوری 
اسالمی پرچمدار مبارزه با غرب و آمریکا 
ستیزی در منطقه نیست. درست است امروز دیگر 
این نقش را داعش بازی میکند و در دشمنی با 
غرب روی دست جمهوری اسالمی بلند شده است. 
درست است که امروز نه جمهوری اسالمی که 
عربستان و ترکیه، یاران دیروز غرب علیه 
ایران، سیاستهای دول غربی و در راس آن 
امریکا را چلنج میکنند. اما اینها برای باز نگاه 

 داشتن افق توسعه اقتصادی کافی است؟. 

ما گفته ایم که جمهوری اسالمی پرچم ضدیت با 
آمریکا را مدتها است زمین گذاشته. در مراسم 
های قدس که منشاء قدرت نمایی و یکی از محمل 
های قدرت نمایی جمهوری اسالمی در مقابل 
غرب بود شعارهای مرگ بر شیطان بزرگ، 
مرگ بر آمریکا را رسما از پرچمهای خودش 
پاک کرده و امروز ضدیت با غرب پرچم 
جمهوری اسالمی نیست. مجبور شدند اسالمیت 
جمهوری اسالمی را اوال تحت فشار نیازی که 

 آذر مدرسی

رفقا حتما همگی قطعنامه را مطالعه کرده اید. من 
تالش میکنم اینجا مهمترین تزهای قطعنامه را 
معرفی کنم و در ادامه زمانیکه در موافقت یا 
مخالفت با آن بحث شود، من هم شانس این را پیدا 
خواهم کرد که اگر احتیاج باشد توضیحات 

 بیشتری در دفاع از قطعنامه بدهم.

عنوان قطعنامه "مسئله اوضاع سیاسی و وظایف 
حکمتیست ها" است و از این زاویه مهمترین 
مولفه های اوضاع سیاسی مهمترین مولفه ها در 
رابطه با موقعیت جمهوری اسالمی چه در منطقه 
و چه در خود ایران و همینطور مهمترین وظایف 
به حزب ما در ایندوره در قطعنامه آمده است. 
 یک معنی مخاطب این قطعنامه حزب است.

تا جایی که به منطقه برمیگردد امروز هر کسی  
فقط مشاهدات اش را کنار هم بگذارد متوجه 
میشود که جمهوری اسالمی، تا آنجا که به رابطه 
اش با غرب و به موقعیت اش در خاورمیانه بر 
می گردد، دوره ای به عنوان رژیمی که منشاء 

ناامنی و منشاء دشمنی با غرب و در راس  ،ترور
آن آمریکا است، شناخته شده بود و از این زاویه 
از نظر سیاسی به شدت تحت فشار بود و با تحریم 
های اقتصادی روبرو شد. امروز با اتکا به دوره 
ای که برای سهم خواهی بیشتری در منطقه به 
گسترش ترور و بی ثباتی دست زد، امروز جزو 
دوستان "جامعه متمدن غربی" شناخته شده و یکی 
از کشورهایی است که به قول خودشان اگر 
بخواهند ثبات را در آن منطقه ایجاد کنند یا 
باالنسی بین نیروهای منطقه ایجاد کنند، پشت میز 
مذاکره می نشیند و روی او حساب میکنند. امروز 
از فشارهای سیاسی "منشا ترور و بحران"، 
"بحران هسته ای"، "حقوق بشر" و... خبری 
نیست، تحریم اقتصادی را برداشتند و جمهوری 
اسالمی از حکومت منشاء ناپایداری، منشاء بی 
ثباتی، منشاء ترور در خاورمیانه، به دولتی تبدیل 
شده که شما نمی توانید ثبات را به سوریه بر 
گردانید مگر اینکه جمهوری اسالمی را بازی 
دهید. نمی توانید در کردستان ثباتی را به وجود 
بیاورید و به تصمیماتی برسید مگر اینکه 
جمهوری اسالمی را بازی دهید. نمی توانید در 
مورد عراق تصمیم نهایی بگیرید مگر اینکه 
جمهوری اسالمی را بازی دهید. مجموعه اینها 
تصویری از جمهوری اسالمی، بخصو  
تصویری که جمهوری اسالمی از خود می دهد، 
بعنوان یک دولت با ثبات، دولتی که مورد قبول 
واقع شده، مشروعیت دارد و در کنار متحدان 
سنتی غرب در خاورمیانه، نقش بازی میکند و از 
 مهره های مهم در خاور میانه است، می دهد. 

ما در اسناد و مباحث قبلی در مورد نیازهای 
جمهوری اسالمی و بورژوازی ایران و همینطور 
نیازها و مشکالت غرب در منطقه  به پایان دادن 
به این کشمکش مفصل نوشته ایم. دالیل چرخش 
در جمهوری اسالمی از حاکمیتی که منشاء غرب 
ستیزی و ضدیت با غرب به "دوست، رقیب یا 
حتی مخالف مسالمت جوی" غرب را توضیح داده 
ایم. دالیل اینکه چرا هر دو طرف باید پرونده 
 "بحران هسته ای" را می بستند را گفته ایم. 

امروز خبری از "بحران هسته ای" نیست، خبری 
از جمهوری اسالمی منشاء تروریسم نیست. حتی 
اگر رقبای ایران در منطقه، مثل عربستان و 
ترکیه، دوباره این ها را علم میکنند، غرب آنرا 
زیر فرش میکند. به طور مشخص دولت آلمان 
اعالم میکند که امروز منشاء بی ثباتی در منطقه 
عربستان است و از کانال داعش منطقه را نا امن 
میکند. به هر حال واقعیت این است که موقعیت 
جمهوری اسالمی در منطقه تغییر کرده و بهبود 
پیدا کرده است و به او این افتخار را داده اند که 
در اجالس ها و کنفرانس ها و نشست هایی که 
تحت عنوان "بازگرداندن ثبات به منطقه" برگزار 
میشود، شرکت کند. امروز جمهوری اسالمی 
یکی از بازیگران جدی و غیر قابل حذف و چشم 
پوشی در مورد نحوه تقسیم قدرت و جغرافیای 

سخنرانی در معرفی قطعنامه اوضاع سیاسی و 

 وظایف ایندوره حکمتیستها
 در کنگره هشتم حزب حکمتیست )خط رسمی(
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توان آنها در ایفای نفش  رهبری متحد كننده حزبی 
اندازه گیری میشود.  توان متشکل  ٬و اجتماعی

توان رهبری اعتراضات و  ٬کردن مبارزات
و توان مقابله  ٬مبارزات حول سیاست های حزب

با آرا و افکار بازدارنده و مخرب در محیط 
مهمترین شاخص اندازه گیری   ٬فعالیت خود

موفقیت این کمتیه ها است.  شاخص موفقیت در 
این عرصه واقعیت زمینی و مادی خود مبارزه و 

 نقش کمیته در آن است.

حفظ امنیت و تضمین ادامه کاری سیاسی و  -ج
سازمانی کمونیستها و فعالین حزبی یک رکن 

دفاع از و .  جدی و حیاتی در فعالیت حزب است
حفظ امنیت رهبران کمونیست و فعالین و رهبران 

رهبران و سازمان دهندگان مبارزات  ٬کارگری
توده ای، از ارکان تضمین ادامه کاری سازمانی و 

 جنبشی حزب است.  

دخالت موثر فعالین حزبی در مبارزات علنی 
اجتماعی بدون سازمانی محکم، منضبط و کامال 
مخفی ضربه پذیر و غیر قابل ادامه کاری است. 
از اینرو تلفیق کار علنی و مخفی، تامین حضور 
سیاسی اجتماعی وسیع فعالین حزبی و کمیته های 
حزب در مبارزه و همزمان حفظ امنیت و سازمان 
حزب در داخل یکی از مهمترین اولویتهای حزب 

 و تشکیالت داخل آن است. 

سیاست رسمی   ٬"کمیته های کمونیستی جنبشی"
 ما در میان طبقه کارگر ایران است.

حزب حکمتیست سازمان دادن  ٬همزمان -ب
کمونیستها در حزب و در شکل سازمانی "کمیته 
های کمونیستی حزبی" را در دستور خود دارد. 
تشکیل کمیته های کمونیستی در محیط کار و 

جوانان و زنان و  ٬زندگی، در میان کارگران
اقشار محروم جامعه اولویت جدی رهبری 

 تشکیالت داخل حزب است. 

سازمان حزب در ایران متکی به کمیته های  -پ
حزبی است. چهار چوب کار و موازین این کمیته 
ها مطابق طرح های مصوب رهبری و اساسنامه 

  .حزب میباشند

فونکسیون کمونیستی و کمیته های حزبی یک  -ت
متحد با نفوذ اند. این کمیته ها وظیفه اجتماعی 

کردن کارگران، زحمتکشان و اقشار محروم 
 ٬محله ٬شهر ٬محل زندگی ٬جامعه در محل کار

را حول سیاستهای حزب به عهده  ٬دانشگاه و ...
سازمان دادن و رهبری کردن دارند. این کمیته ها 
در همه سطوح رفاهی،  ٬مبارزات اجتماعی

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و .....را حول  
اهداف و تاکتیکهای حزب دنبال  ٬شعارها ٬سیاستها
 میکنند. 

بیش از هرچیز با میزان  ٬موفقیت این کمیته ها

کارگری و صنعتی و در میان انقالبیون و 
به عنوان نیروی پیشتاز و روشن  ٬آزادیخواهان

با افق و  ٬بین و متحد کننده در مبارزات آنها 
امر جدی حزب حکمتیست  ٬سیاست پرولتری

 است.

فعالیت حزبی و سیاسی ما در ایران باید متکی به 
اهداف فوق و درخدمت تامین نیازهایی باشد که 
بر پیشروی درجهت تحقق آن ها را تسهیل میکند.  
این اساس در دوره کنونی و در توزان قوای 

مبانی فعالیت حزبی و سازمانی حزب در   ٬فعلی
 متکی بر موازین زیر است:   ٬ایران

 

تقویت شبکه های رهبران عملی و  -ال 
آژیتاتورهای سوسیالیست طبقه کارگر و حاکم 
و  ٬کردن یک افق سیاسی کمونیستی و شفاف

امر جدی  ٬تقویت و ارتقا تحزب کمونیستی آنها
 حزب حکمتیست است.

در شرایط فعلی جامعه و با توجه به تجارب 
در  ٬تاکنونی جنبش کارگری و کمونیستی ایران

شرایطی که پوالریزاسیون سیاسی و تجزیه خطی 
در میان فعالین سوسیالیست طبقه کارگر شکل 

ارتقا شبکه های رهبران و  ٬نگرفته است
و موجود طبقه کارگر آژیتاتورهای سوسیالیست 

متحزب شدن فعالین کمونیست این طبقه تا سطح 

مبانی فعالیت حزبی و 

 سازمانی ما در ایران
 

حزب حکمتیست )خط رسمی( برای  مقدمه:
سازمان دادن انقالب کارگری ایجاد شده است. 
مانع اصلی این انقالب، عدم آمادگی ذهنی طبقه 
کارگر است. سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 
پیش شرط انقالب کارگری است. حزب 
حکمتیست تالش میکند در این پروسه بیشترین 
آمادگی را در خود و طبقه کارگر فراهم کند و 
حزب و طبقه کارگر با سرنگونی جمهوری 
اسالمی در موقعیت بهتری برای انقالب کارگری 
قرار بگیرند. شرط اول برای چنین نقشی تبدیل 
خود حزب حکمتیست به لوالی اتحاد رهبران و 

 فعالین کمونیست طبقه کارگر است.

الویت اصلی ما در این دوره تبدیل حزب 
حکمتیست به یک حزب توده ای و اجتماعی با 
سازمانی محکم و کمونیستی در جامعه و 
خصوصا در میان پرولتاریای صنعتی ایران 

در مراکز  ٬است. ساختن حزب در داخل ایران

اجتماعی و حزبی آنها است. همچنانکه اشاره 
کردم مبنای ارزیابی ما از این کمیته ها و از کار 
سازمان حزب در ایران، معیار ما برای برسمیت 
شناختن یک کمیته کمونیستی به عنوان کمیته 
حزبی این مالکها است. به این اعتبار هر جمعی 
که دور هم جمع میشوند،  خیلی علم مارکسیسم را 
بلدند،  با خط و سیاست این حزب آشنا هستند و 
خود را حزبی میدانند، الزاما کمیته کمونیستی 
نیستند. ما روی جنبه اجتماعی و نقش و تاثیر 
اجتماعی و میزان نفوذ و تاثیر در طبقه کارگر، 
نقش در متحد کردن کارگران و تاثیر در مبارزات 
موجود آنها را معیار قرار داده ایم و روی اینها 
در این سند تاکید کرده ایم. به همین دلیل در سند و 
به عنوان شاخص موفقیت این کمیته ها بر نقشی 
که آنها در مبارزه طبقه کارگر دارند، بر نفس 
تاثیر در مبارزه و رهبری مبارزه تاکید داریم و 
اینها را به عنوان شاخص موفقیت کمیته 

 کمونیستی قرار داده ایم.

مسآله دیگری که در سند بر آن تاکید داریم امنیت 
است. همه میگویند در ایران آثار مارکسیستی در 
دسترس هست که هست، میگویند آدمهایی به نام 
مارکسیسم علنا صحبت میکنند که صحبت میکنند، 
آزادی های نسبی برای عده ای هست و 
روشنفکرانی به نام مارکسیسم حرف میزنند، همه 
اینها درست است. اما این آزادی مطلقا و مطلقا 
برای تحزب کمونیستی طبقه کارگر موجود 
نیست. برای حزب کمونیستی که انقالب کارگری 
امرش باشد مطلقا موجود نیست و قضیه کامال 
برعکس است. به این نوع از کمونیستها حساس 
اند و این خط قرمزهای بورژوازی ایران و 
سرمایه در ایران است. به همین دلیل ما در این 
سند بر امنیت تاکید کرده ایم و گفته ایم نه تنها 
امنیت تشکیالت خودمان در ایران، بلکه و بعالوه 
امنیت فعالین کمونیست، امنیت فعالین و رهبران 
کارگری برای حزب ما مهم است. در همین 
رابطه سند بر تلفیق کار علنی و مخفی، بر 

نفوذ  ٬برسمیت شناختن و تشخیص توازن قوا
اجتماعی فعالین و رهبران کمونیست و نکات 
دیگری در همین زمینه تاکید کرده و گفته ایم 
حزب ما نسبت به امنیت،  چه امنیت تشکیالت 
خود و چه امنیت فعالین کمونیست و کمونیستها 
طبقه کارگر حساس است. گفتیم حزب ما باید 
سطح باالیی از امنیت و مبارزه با پلیس سیاسی و 
شناخت آنرا در دستور کار خود قرار دهد. در 
مورد هر کدام از این مسائل میشود بحث مفصل 
کرد و اما تا جایی که به قطعنامه مبانی فعالیت 
حزبی و سازمانی ما برگردد، نمیتوان بیشتر از 

 این را در آن گنجاند و اشاره کرد.

ارتقا دهیم. مخاطب ما در این سند کمونیستهای 
طبقه کارگر قبل از هر کس و جمعی،  این محافل 
است. تالش این قطعنامه هم برای رفقای ما تاکید 
بر کار و نوع فعالیت آنها اساسا در این محافل 
است. سند تاکید دارد که ارتقا تحزب کمونیستی 
این جمعها و محافل امری جدی است و این مهم 
در خدمت استراتژی انقالب کارگری است. در این 
سند بر بحث کورش مدرسی در مورد تحزب 
کمونیستی طبقه کارگر تاکید داریم و گفته ایم ما 
تالش میکنیم تحزب کمونیستی موجود طبقه کارگر 
را که در شکل محافل و شبکه های کارگران 
سوسیالیست است، به سطح کمیته های کمونیستی 
جنبشی ارتقا دهیم. در سند تاکید کرده ایم که بدلیل 
متکامل نشدن تحزب سیاسی و تجزیه خطی در 
طبقه کارگر، بدلیل اینکه تجزیه خطی در میان 
کمونیستهای این طبقه شکل نگرفته است،  ما بر 
شکل دادن به کمیته های کمونیستی جنبشی تاکید 
 کرده ایم که تا کنون هم سیاست ما بوده است.

از ما سوال میشود که آیا حزب حکمتیست کمیته 
های کمونیستی حزبی درست نمیکند؟ آیا در همه 
جا تالش میکند کمیته های کمونیستی جنبشی را 
شکل بدهد؟ و.... که به اینها هم جواب داده ایم. ما 
هیچ وقت نگفته ایم کمیته کمونیستی حزبی درست 
نمیکنیم. تا جایی که به تحزب کمونیستی در طبقه 
کارگر برگردد به روشنی بر کمیته های کمونیستی 
جنبشی تاکید کرده ایم. بعالوه حزب حکمتیست 
بنیه و چهارچوبه سازمانی خود را بر اساس کمیته 
های کمونیستی حزبی گذاشته است. ما در درون 
طبقه کارگر و در دوره معین کنونی جواب نیاز 
تحزب کمونیستی این طبقه را بر اساس اوضاع 
کنونی دادیم و آنهم تاکید بر کمیته های کمونیستی 
جنبشی است که در این سند هم بر آن تاکید کرده 

 ایم.

ما در این سند تاکید کرده ایم که هر جا امکان 
داشته باشد،  کمیته های حزبی را درست میکنیم. 
تاکید کرده ایم که حزب را بر پایه کمیته های 
کمونیستی حزبی میسازیم و در سند بر آن به 
عنوان یکی از اولویتهای اصلی این دوره حزب 
تاکید گذاشته ایم. لذا ساختن حزب و سازمان دادن 
آن در ایران بر کمیته های حزبی متکی است. در 
این سند همزمان بر خصوصیات این کمیته ها 
تاکید کرده ایم. در مباحثات تا کنونی کنگره و 
خصوصا در بحث گزارش کمیته مرکزی بر جنبه 
هایی از این بحث اشاره شد. سند تاکید دارد که 
کمیته های کمونیستی جمع عددی هر تعداد آدمی 
که به خود میگویند کمونیست نیست. کمیته های 
کمونیستی یک فونکسیون اجتماعی است. ارزیابی 
ما از این کمیته ها و از کار و فعالیت آنها نه الزاما 
از سر میزان تعلق سیاسی آنها،  تعلق حزبی آنها 
به حزب حکمتیست بلکه اساسا بر مبنای پراتیک 
کمونیستی و اجتماعی آنها است. ارزیابی ما بر 
اساس میزان کار و تاثیر اجتماعی، میزان نفوذ 
اجتماعی آنها در طبقه کارگر،  در محالت 
زحمتکش نشین و...،  تاثیر و نقش مستقیم در 
مبارزات آنها است. معیار ارزیابی ما از این کمیته 
ها و ابزار سنجش برای برسمیت شناختن آنها به 
عنوان کمیته کمونیستی،  نقش رهبری کننده 

سند مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما تا جایی که 
به فعالیت حزب در ایران مربوط است،  تالشی 
است برای شکل دادن به پراتیک متمایز 
کمونیستی و شکل دادن به یک سنت متمایز 

 سیاسی. 

مقدمه قطعنامه تالش میکند بگوید این سیاست 
کجای استراتژی ما برای انقالب کارگری قرار 
میگیرد و رابطه اش با آن چیست. طبیعتا اتخاذ هر 
سیاست،  تاکتیک  و پراتیکی،  علیرغم اینکه 
رنگ یک دوره معین را برخود دارد،  تالش 
میکند اتصال خود را با استراتژی حزب برقرار 
کند و خشتی باشد از دیواری که شما به عنوان 
یک حزب کمونیستی به عنوان استراتژی خود در 
 دستور خود و جنبش تان  گذاشته اید، که بسازید.

قطعنامه تاکید دار که اولویت این دوره ما ساختن 
حزب در ایران است و مرکز توجه ما برای 
ساختن حزب پرولتاریای صنعتی ایران است. سند 
برای این امر در این دوره معین بر اولویتهایی 
تاکید دارد. البته میتوان به این اولویتها خیلی 
مسائل دیگر را اضافه کرد،  اما سند تاکید بر 
اصلی ترین مسائلی در این زمینه دارد که در این 
دوره معین برای ما مهم اند. ما تالش کردیم بر 
مسائلی تاکید کنیم که نه تنها تشکیالت ما،  بلکه و 
بعالوه سر کمونیستهای ایران و هر فرد،  جمع،  
محفل و گروهی که خود را کمونیست میداند و 
حداقل خودش را به مانیسفت متصل میداند، به 
یک سنت سیاسی دیگر و به پراتیک اجتماعی 
دیگری بچرخانیم. علیرغم اینکه خطاب سند 
تشکیالت ما در ایران و حزب ما است اما ما سعی 
کرده ایم که کل این جنبش،  کل کمونیستهای ایران 
را متوجه یک پراتیک دیگر و یک سنت سیاسی 
دیگر کنیم که در پراتیک کمونیسم موجود جامعه 
ما جایش خالی است. این جهت گیری در 
سیاستهای ما جدید نیست، اما در پراتیک 
تشکیالت خود ما و رفقای ما و آدمهایی که به خود 
کمونیست میگویند و از چپ موجود ایران فاصله 
دارند، علیرغم نظرات مارکسیستی آنها، به میزان 
زیادی غایب است. اشاره کردم که علیرغم اینکه 
خطاب سند تشکیالت ما است اما این سیاست و 
جهت تنها برای تشکیالت ما نیست و ما آرزو 
داریم هر کمونیستی در جامعه ایران این را مبنای 

 فعالیت خود قرار دهد.

ما در کل مباحثات جریان خود از اتحاد مبارزان 
کمونیست تا حزب ما و دوره کنونی تاکید کرده ایم 
که طبقه کارگر توده ای بی شکل نیست. گفته ایم 
تحزب کمونیستی طبقه کارگر اشکال خود را دارد 
و این تحزب در شکل محافل و شبکه های 
کمونیستی و  مبارزاتی، که ما آنها را به نام 

، برده ایمکارگران رادیکال سوسیالیست اسم 
موجودند. ما در دوره ای گفته ایم تالش میکنیم 
تحزب کمونیسم طبقه کارگر را از سطح موجود 

قطعنامه بعدی مبانی حزبی و سازمانی ما در 
ایران است. در این زمینه به چند نکته اشاره 
میکنم. در مباحث تا کنونی کنگره از گزارش 
کمیته مرکزی تا قطعنامه اوضاع سیاسی، مستقل 
از اوضاع منطقه و تحوالتی که در خود جامعه 
ایران ایجاد شده به فاکتورهایی اشاره کرده ایم که 
یک پای آن موقعیت خود حزب حکمتیست در 

 جامعه ایران در دوره اخیر است.

این دوره جدید از حزب حکمتیست طلب میکرد 
به سواالتی جواب بدهد که طی چهار پنج سال 
اخیر این سواالت روی میزش نبود و اکنون 
هست. مسائل و مشکالتی که شاید دیروز به این 
اندازه برای حزب ما برجسته نبود اما امروز 
برجسته اند. امروز حزب در ایران موقعیتی دارد 
که دو سال قبل، سه سال قبل و چهار سال قبل این 
موقعیت را نداشت. این موقعیت باعث میشود که 
در این زمینه مبانی فعالیت سازمانی را روشن 
کنیم. مباحثی که در این قطعنامه آمده است جدید 
نیست و در مباحثات قبلی ما نیز آمده است. 
مباحث این قطعنامه را در بحثهای منصور 
حکمت تا متاخرترین مباحثات کورش مدرسی،  
از برنامه حزب تا مباحثات ما در مورد تحزب 
کارگری،  از کمیته های کمونیستی تا کمیته های 
کمونیستی جنبشی، میتوان دید. اما الزم بود بر 
اساس موقعیتی که اکنون داریم اینها را در یک 
سند جمع کرد و توضیح داد و تاکیداتی که در 
دوره اخیر داریم را در آن جای دهیم،  چیزی که 

 این قطعنامه تالش میکند جواب دهد.

در مباحثات تا کنونی کنگره همه رفقا بر تمایز 
خطی ما از چپ موجود تاکید کردند. اما تمایز 
پراتیکی و تمایز جنبشی ما و سنت سیاسی متمایز 
را شکل دادن در جامعه ایران آن چیزی است که 
معضل کمونیسم دوره ما است که در پیامهای 
رفقای احزب کمونیست کارگری عراق و 
کردستان هم بدرست بر آن تاکید شد. خط متمایز 
سیاسی اگر به سازمان متمایز،  به پراتیک متمایز 
کمونیستی،  به راه انداختن جنبش متمایز سیاسی 
تبدیل نشود راه به جایی نخواهیم برد و معلوم 
نیست این خط متمایز سیاسی تا کجا دوام میآورد. 
تالش قطعنامه بر جنبه هایی است که تا جایی که 
به مبنای فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران 
برگردد، خط متمایز ما را به پراتیک متمایز و 

 جنبش سیاسی متمایز سوق دهد.

بعالوه در دوره اخیر و بعد از مباحثات تحزب 
کمونیستی طبقه کارگر که سیاست رسمی ما 
است،  سواالتی در مقابل حزب ما قرار گرفته از 
جمله اینکه تکلیف کمیته های حزبی چه میشود،  
کمیته های کمونیستی جنبشی کجا و چگونه و... 
که در این دوره در مقابل رفقای ما در ایران و در 
مقابل رهبری حزب هم قرار گرفته و الزم بود به 

 اینها هم جواب بدهیم.

 مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران
 معرف: خالد حاج محمدی

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 کمونیست کارگری 

 حکمتیست
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 ... درباره اوضاع سیاسی و قطعنامه

 
هویت ضدیت با اسالمیت جمهوری اسالمی و 
ضدیت با والیت فقیه افق خود را به شکافها و 
کشمکشها میان غرب با جمهوری اسالمی گره 
زده بود، امروز بی افق تر از همیشه پاندول وار 
در حاشیه جدال نیروهای اصلی راست و چپ 

از اینرو اعتراض و  جامعه قرار گرفته است.
شکوه های ناسیونالیستهای پرو غرب، جریانات 

اسالمی و جریانات قوم پرست، و چپ  -ملی
شکاف و کشمکش غرب  به ناسیونالیست که تماما

بودند، بیش از  با جمهوری اسالمی متکی
  حاشیه ای شده است. بیش

 
 ب: طبقه کارگر و جنب  کمونیستی آن

 "رشد اقتصادی" سرمایه در   کارکرد و هر نوع
ایران، چه در دوره دشمنی جمهههوری اسهالمهی بها 
غرب یا دوره آشتی با آن، بدون تحمیل اسهتهبهداد و 
خفقان گسترده، بدون تحمیل استثمار شدید به طبقهه 
کارگهر و تضهمهیهن وجهود نهیهروی کهار ارزان و 
سرکوب شده ممهکهن نهیهسهت. جهمهههوری اسهالمهی 
"دوست غرب" همان اندازه در تقابل آشتی ناپهذیهر 
با طبقه کارگر است که جمهوری اسهالمهی دشهمهن 

 غرب.

بی تردید در گرو روشهن  آینده روشن جامعه ایران
بینی و قدرت متشکل و مهتهحهد و مهتهحهزب طهبهقهه 

امهری  کارگر حول سیاست های کمونیسهتهی اسهت.
بیش از پیش به پیشروی جنبش کمونیسهتهی ایهن  که

  است.  طبقه گره خورده
کمونیسمی که در برابر کل احهزاب و جهنهبهشهههاى 
بورژوایى سوسیالیسم را بهعهنهوان یهک آلهتهرنهاتهیهو 
واقعى و قابل تحقق در برابر جامعه قرار مهیهدههد. 
کمونیسمی که، با اتکا به طهبهقهه کهارگهر قهدرتهمهنهد 
بههعههنههوان یههک نههیههروى مسههتههقههل و تههحههت پههرچههم 
سوسیالیستى خود، تنها قطب سهیهاسهى مهبهشهر یهک 
جامهعهه آزاد، بهرابهر و مهرفهه در ایهران اسهت و 

مهر خود را بر تحوالت آتی سیاسهی  میتواند و باید
  در ایران بزند.
هم در سیاست و  ٬هم در تئوری ٬حزب حکمتیست

نیهروى پهیهشهتهاز  هم در پراتیک نشان داده است که
این جنبش است. حزبی اسهت کهه در مهقهابهل تهمهام 
آلترناتیوها و افقهای بورژوایی بر استقالل طبقاتهی 

ومتحد و متهحهزب کهردن ایهن طهبهقهه   طبقه کارگر
تاکید کرده اسهت.  حول سیاستهای کمونیستی خود،

مسلح کردن طبقه کارگر به حهزب  حزبی که برای
پهیهروزى سهوسهیهالهیهسهم، بهراى  سیاسی خود بهرای

تحقق آزادى، برابرى، حکومت کهارگهرى مهبهارزه 
با تهمهام تهوان و انهرژی خهود طهبهقهه  کرده است و

بههرای جههدالهههههای   کههارگههر را در هههمههه سههطههوح

آماده و مهتهحهد مهیهکهنهد. حهزبهی کهه بها تهالش  آتی،
جریانات درون و بهیهرون حهکهومهتهی بهراى حهفهظ 
ارکان جمهوری اسالمی، برای دامن زدن به توههم 
به جمهوری اسالمی جرح و تعدیل شده، قهاطهعهانهه 

 مقابله کرده است.
  

   حزب حکمتیست و مهمترین وظای  ایندوره  -٩
وقوف  کنگره با درک حساسیت ایندوره و در عین 

ها و موانعی کهه بهر سهر راه حهزب و  به دشوارى
بها عههلهم بههه ایههنههکهه حههزب  جهنههبهش مهها قههرار دارد،

در شهکهل   حکمتیست امروز در موقعیت منهاسهبهی
دادن به کمونیسمی قوی و اجهتهمهاعهی در بهطهن و 
عمق جامعه و ایفای نقش در جهدال بها بهورژوازی 

معتقد است حزب باید گامهای جهدی در ایهن  دارد.
 .راستا بردارد

  
  کنگره بار دیگر بر اهمیت تقابل بها افهق ههای

ارتجاعی و بورژوایی در مقابل طبقه کهارگهر 
و مردم محروم و بطور ویژه بر تهقهابهل جهدی 
حزب با هرنوع تفرقه قومی، ملی، مذهبی در 

  جامعه تاکید میکند.

  کههنهههگههره بههر تهههالش حهههزب بهههرای ایهههفهههای
در صههحههنههه  بههعههنههوان حههزب کههارگههران نههقههش

در جههدال قههدرت پهها بههه مههیههدان  سههیههاسههت و

تهبهدیهل حهزب بهه ابهزار  تاکید میکند. بگذارد،
مبارزه طبقه کارگر برای رفاه و امنیت همیهن 
امههروز و بههرای کسههب قههدرت سههیههاسههی، از 
 وظایف مهم، پایه ای و فوری حزب است.

 گسهتهرش نهفهود اجهتهمهاعهی   کنگره بر اهمیهت
  حزب در جامعه تاکید میکند.

  کنگره بر گسترش و تحکیم سازمان حزب در
داخل، بویژه در مراکهز تهولهیهدی و صهنهعهتهی 

 تاکید میکند.

  کنگره بر متحزب کردن کمونیسهتهههای طهبهقهه
کارگر، از متحد و متهشهکهل شهدن در کهمهیهتهه 

حهکهمهتهیهسهت تهاکهیهد   های کمونیستی تا حزب
کرده و خهواههان وسهیهعهتهریهن و جهدی تهریهن 

 اقدامات حزب در این رابطه است.

 را به حساسیت  کنگره توجه همه فعالین حزب
به ابعاد عظیم وظایفهى کهه در دوره  ایندوره،

ضهرورت یهک  کنونى بر عهده آنههها اسهت و
مبارزه متحدانه، پرشور، گسترده، با باالترین 

 درجه اتحاد جلب میکند.

موارد سرکوب خونین توسط دولت غیر قابل 
انکار است. اما مصاف اصلی در مقابله وسیع 
سیاسی صورت میپذیرد. این واقعیت در کشمکش 
طبقات و دولت علیه طبقه کارگر بطریق اولی 
صدق میکند. برای ایجاد وحدت و آمادگی صفوف 
خود نیاز طبقه کارگر به حزب کمونیستی، پرچم 
کمونیستی و به حزبیت کمونیستی یک نیاز مبرم 

 و اساسی و فوری است.

 

خههط رسههمههی کههارگههران   –حههزب حههکههمههتههیههسههت 
کهمهونهیههسهت را بهه مههتهحهد شهدن در کهمهیههتهه هههای 
کمونیستی کارگری و به سازمهانهدههی اتهحهاد تهوده 
ای کارگران حول جنبش مجامع عمومی کهارگهری 
فرا می خواند. ما بویژه در شرایط کنهونهی، طهبهقهه 
کارگر آگاه را به سازماندهی مبارزه ای بهی امهان 
برای رفاه و آزادی و امنیت کل جهامهعهه ی تهحهت 
ستم و استثمار بورژوازی حهاکهم ایهران، فهرا مهی 

  .خوانیم

لذا کنگره حزب حکمتیست )خط رسمی( تاکید 
 میکند: 

بسیج صفوف طبقه کارگر حول خواستهای 
اقتصادی یک مساله مبرم برای دفاع طبقه کارگر 
از سطح معیشت و به عنوان محمل سازمان یابی 
و اتحاد کارگری است. مبارزات اقتصادی جاری 
کارگری نشانه پتانسیل باالی صفوف طبقه در 
غالب آمدن بر موضع دفاعی و صفوف پراکنده 
امروز طبقه ماست. این ظرفیت عظیم اجتماعی 
باید به کمونیسم بعنوان ابزار مبارزه اش، دست 
یابد. بدون آن پیشروی  طبقه کارگر در مبارزه 
اقتصادی و مبارزه برای رفرم، بسیار سخت و 

 دردناک خواهد شد.

 

در جواب به این نیاز توجه همه کمونیستها و 
 فعالین طبقه کارگر را به مفاد زیر جلب میکنیم: 

  ل : مطالبات:ا

افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی و بیمه 
بیکاری فوری ترین  مطالبه سراسری و فوری 

 ترین خواست طبقه کارگر است. 

 

 ب: تشکل:

که در آن اتحاد کارگری بر  مجمع عمومی کارگری
بستر طبیعی محل کار و سکونت بیشترین امکان 
دفاع و حمایت از رهبران کارگری  را میدهد 
کماکان فرم مناسب تشکل یابی کارگری در ایران 
است. نسل جدید رهبران طبقه کارگر در ایران 
نیاز دارد  ابتکار عمل انواع اشکال اتحاد طبقاتی 

 .را بدست بگیرد

. اتحاد مبارزه .اتحاد کارگری عتیه بیکاری
کارگران شاغل و بیکار برای طبقه کارگر از نان 

 شب واجب تر است.

 

مستقل از هم  :زنان و کودکان کارگر    پ:
سرنوشتی عمومی خانواده های کارگری با عضو 
شاغل خانواده،  هم اکنون بخش عظیم طبقه 
کارگر، زنان کارگر بصورت کارهای خانگی و 
در بازار غیر رسمی اشتغال بطور وحشیانه 
استثمار میشوند. بیش از دو میلیون از اعضای 
خردسال این خانواده رسما بار تولید و تامین 
معاش خود و خانواده کارگری را بر دوش 
میکشند. طبقه کارگر بدون بازکردن جبهه فعال 
علیه کار کودکان و بدون مبارزه برای شمول کار 
زنان در بازار رسمی کار هرگز قادر به ایحاد 
صف محکم و قابل اعتنایی برای افزایش 

 دستمزدها و بیمه بیکاری نخواهد بود.  

 

 کمیته های کمونیستی

شکاف طبقاتی در جامعه ایران هر روز عمیق تر 
میشود. در کشمکش میان نیروهای سیاسی و 
بخصو  در مقابله با طبقه کارگر همواره سایه 
سنگین دخالت  نیروهای سرکوب و در بسیاری 

و کلیت بورژوازی از طرف دیگر است. بر این 
 ٬آزادیهای سیاسی ٬اساس تحمیل هر درجه از رفاه

سکوالرسیم و... تماما بر دوش طبقه  ٬فرهنگی
 کارگر است. 

 بحران اقتصادی و چشم انداز رونق 

ربط دادن موقعیت طبقه کارگر به بحران و بهبود 
این موقعیت به حل بحران پشت و روی یک سکه 
عمیقا ضد کارگری است. باور و امید به یک 
بورژوازی عاقلتر، دلسوزتر و کاردان تر که 
منافع طبقه کارگر را مد نظر قرار دهد یک سم 

 کشنده بیشتر نیست. 

سهم طبقه کارگر از بحران اقتصادی یا رشد 
اقتصادی و گسترش تولید تعرض به معیشت و 
رفاه طبقه کارگر، استثمار شدید، بیکاری و .... 
است. امری که اساسا ناشی از مقتضیات کارکرد 

 و منافع سرمایه و بورژوازی است.  

مبلغین بورژوایی از چپ و راست در متوهم 
کردن و در انتظار نگه داشتن طبقه کارگر و 
جامعه با شعار فریبکارانه گشایش اقتصادی و 
بهبود معیشت کارگران پس از توافق اتمی، سهم  

 بزرگی بر عهده دارند. 

 

 مبارزه اقتصادی طبقه کارگر

سازمان دادن یک مبارزه اقتصادی  مستقل و  
سراسری و قدرتمند طبقاتی کارگری فوری ترین 
امر طبقه کارگر در ایران  است. با توجه به 

 فاکتورهای زیر:

سه دهه بیکاری و فقر و فالکت طبقه کارگر را 
 عمیقا متفرق و ضعیف ساخته است؛ 

این وضعیت صفوف طبقه را در مقابل انواع 
آفتهای مذهبی، خرافی، ناسیونالیستی ضربه پذیر 

 نموده است؛

 سرکوب مستمر و بی وقفه دولتی طبقه کارگر
دائما مراکز و اعتراضات کارگری را از رهبران 

 عملی خود محروم ساخته است؛ 

یک ماشین سیاسی و تبلیغاتی بزرگ و وسیع دائما 
صفوف طبقه کارگر و اتحاد و خودآگاهی و 
آرمانهای برابری طلبانه آنرا مورد هجوم قرار 
داده است. تالش برای قانع کردن این طبقه به 
اینکه دنیا همین است و سوسیالیسم و حکومت 

یک رکن جدی از کار  ٬کارگر اتوپی است
بورژوازی ایران و دولتهای مختلف جمهوری 

 اسالمی بوده است. 

طبقه کارگر بلحاظ عینی بزرگ ترین و   مقدمه:
قدرتمندترین بخش جامعه را تشکیل می دهد. 

تعیین  بعالوه سکان جامعه دست این طبقه است.
تکلیف با طبقه کارگر یک لحظه صحنه سیاسی 
ایران را ترک نمیکند. نمایندگان و سخنگویان و 
طیف انجمنها و احزاب بورژوایی ایران و دولت 
دائما از یک  توطئه و توافق به توطئه و توافق 
دیگر پناه میبرند، هر شب سر بر بالین میگذارند 
تا برای حمله بعدی به طبقه کارگر نفس تازه کنند. 
پاسخ طبقه کارگر به این نیروها و به این شرایط  

 و دگرگونی اوضاع باید روشن باشد.

 

 بورزوازی متحد

طبقه کارگر در ایران در یکی از دشوارترین 
شرایط نه فقط با جمهوری اسالمی، یک حکومت 
ارتجاعی سرکوبگر، بلکه همزمان با صف 
منسجم و خود آگاه  بورژوازی ایران روبرو 
است. جمهوری اسالمی را میتوان پر تشنج ترین 
حکومت های دنیای معاصر نامید، تشخیص اینکه  
این حکومت در هر تند پیچ پوست تازه ای در 
شکل دادن یک ماشین دولتی کارآمد مبتنی بر 
دست راستی ترین مدل اقتصادی در دنیای 
معاصر انداخته است نیز چندان دشوار نیست. اما 
واقعیت مهمتر در تالشهای جمهوری اسالمی 
برای سر و سامان دادن و متحد کردن یک صف 
طبقاتی بورژوایی است. کاری که امروز بدرجه 
زیادی انجام شده است. بورژوازی ایران امروز 
متحدترو یکپارچه تر از گذشته در مقابل طبقه 

 کارگر صف کشیده است.

توافقات برجام تحولی بسیار بزرگ در جامعه 
ایران است. تحولی که کل بورژوازی ایران را با 
پوزیسیون و اپوزیسیون و دولت شان را به امید 
رفع موانع رشد سرمایه و باالتر بردن سودآوری 

به قیمت وسیعترین تعرض به معیشت طبقه  ٬آن
 کارگر در کنار هم قرار داده است.

این توافقات عالوه بر این صحنه تدفین اپوزسیون 
ضد رژیمی و  پرچم های متلون آن از رژیم چنج  
تا پرچم "انقالب" توسط کمونیسم بورژوایی بود. 
با این چرخش مدرنیسم و سکوالریسم سطحی و 
نیم بند  بورژوازی ایران و به تبع آن حمایت 
مصلحتی از خواستها و اعتراضات کارگری در 
لباس "کارگران مظلوم قربانی ندانم کاری دولت 
ناشایست" به پایان میرسد. اکنون کشمکش واقعی 
نه در باال و میان جناح ها و طیف های 
بورژوازی در حاکمیت و در اپوزیسیون، بلکه 
میان طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه از طرفی 

 قطعنامه در مورد

ضرورت اتحاد سراسری در مبارزه اقتصادی  

 طبقه کارگر

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

7ادامه صفحه   



کمونیست      11  
04٠  

علیرغم با همه اینها در دوره اخیر مبارزه 
اقتصادی طبقه کارگر وسیع و عظیم بوده و 
پتانسیل باالیی را از خود نشان داده  است. اگر 
این پتانسیل به کمونیسم متکی شود آنوقت ما شاهد 
پیشرویهای طبقه کارگر خواهیم بود. و ما باید به 
این جواب بدهیم و تالش کنیم که کمونیسم به ابزار 
مبارزه طبقه کارگر در مبارزان اقتصادی و 

 روزمره اش تبدیل شود.
 

در مورد مطالبات فوری و مهم طبقه کارگر 
قطعنامه به دو مطالبه اصلی و سراسری مثل 
دستمزدها و بیمه بیکاری  اشاره می کند. طبقه 
کارگر در مورد مطالباتش مشکلی ندارد اما 
 ضروری است که این خواست ها سراسری شود.

 
در مورد تشکل های توده طبقه کارگر ما بارها بر 
مجمع عمومی و اتحاد کارگران شاغل و بیکار 
علیه بیکاری تاکید کرده ایم. در اینجا نمی خواهم 
در مورد اهمیت و ضرورت و حیاتی بودن جنبش 
مجامع عمومی کارگری توضیح دهم. و یا اهمیت 
مبارزه علیه بیکاری. این موضوع تبلیغ و تالش 

 دایمی ما بوده و هست.
 

در قطعنامه به مساله ای که می توانم بگویم کم تر 
به آن پرداخته می شود اشاره شده است. و آن 
مسئله کودکان کار و زنان کارگر است.  درایران 
دو میلیون کودکان کار وجود دارد که همه آنها 
ازخانواده های کارگری اند. و میلیون ها زن که 
در خانه کار می کنند  و به کار کنتراتی و قالیبافی 
و کارهای دستی و غیره مشغول اند و یا زنان 
خانه دار بحساب می آیند که هیچ حقوقی 
ندارند.این نوع کارها چه برای کودکان و چه 
زنان در خانه رسمیت ندارند. طبقه کارگر نباید 
این نیروی عظیم پشتوانه مبارزه شان را  

 فراموش کنند.
 

موضوع دیگر  قطعنامه این است، در حالی که 
مدام شکاف طبقاتی بیشتر و مبارزه طبقاتی تشدید 
می شود،عامل سرکوب از جانب بورژوازی و 
دولتش، یک ابزار دایمی طبقه سرمایه دار است. 
منتهی آن چه که تاثیر بیشتری بر روی طبقه 
کارگر دارد در واقع  تاثیرابعاد سیاسی قضیه 
است. طبقه کارگرباید به لحاظ سیاسی نمایندگی 
شود. طبقه کارگردر مبارزه اقتصادی و برای 
رفرم و اصالحات، از طرف رهبران و فعالین 
کارگری نمایندگی می شود. اما در بعد سیاسی 
فقط حزب سیاسی طبقه کارگرمی تواند به لحاظ 
سیاسی طبقه کارگر رانمایندگی بکند و تاثیری در 
جدالهای تعیین کنندهدرجامعه داشته باشد.شرکت 
در جدالهای سیاسی و اجتماعی موثر در جامعه 

 بدون وجود حزب سیاسی امکانپذیر نیست
 

نهایتا حزب حکمتیست  از کارگران می خواهد که 
پایه های حزبشان را بگذارند، کمیته های 
کومونیستی شان را سازمان دهند و تحزب 
 کمونیستی طبقه کارگر را تامین و عملی کنند.

وضیعتش خوب بشود و یا شکوفایی ا قتصادی 
حاصل گرددد، وضعیت نان سفره طبقه کارگر 
بهترمی شود، توهمی بیش نیست. هر گونه 
شکوفایی اقتصادی بدون  فشار بیشتر بر گرده 
طبقه کارگر و افزایش بیکاری ممکن نیست. 
مبلغین بورژوازی ازچپ و راست در مورد اینکه 
بعد از توافق برجام و لو با گشایش اقتصادی 
بورژوازی، بهبودی خودبخودی در شرایط کار 
وزندگی طبقه حاصل می گردد، خدمت  بزرگی به 

 طبقه سرمایه دار می کنند.
 

موضوع دیگر قطعنامه در باره مبارزه اقتصادی 
طبقه کارگراست. همگی سر این که الزم است 
طبقه کارگر یک مبارزه اقتصادی مستقل 
وسراسری را سازمان بدهد تاکید داریم. سه دهه 
بیکاری و فقر و فالکت، باعث متفرق شدن  طبقه 
کارگر شده است. بعالوه مسئله خرافات مذهبی و 
ناسیونالیستی بر روی طبقه کاگر تاثیر گذاشته 
است. شوراهای اسالمی و انجمنهای اسالمی و 
حراست کارخانه و غیره در واقع نمایندگان مذهبی 
و سیاسی بورژوازی و جمهوری اسالمی در میان 
طبقه کارگر هستند. اگر اعتصاب اخیر کارگران 
بافق را در نظر بگیریم  با توجه به حضور موثر 
یکی از رهبران کارگران که یک آخوند است، در 

روز اعتصاب، کارگران را به خواندن  ١١مدت 
دعای کمیل تشویق کرد تا بلکه نظر کارفرما و 
دولت را جلب کند. منظورم این است که مذهب در 
اینجا بعنوان ترویج خرافات و یک عامل بازدارنده 
و تضعیف قدرت کارگری  نقش بازی می کند.  
ناسیونالیسم ایرانی هم همین نقش را دارد. 
ناسیونالیسم چنین عنوان می کند برای اینکه  
کارخانه ها راه بیافد و اقتصاد رشد کند، کارگران 
هم باید کمک کنند. در نتیجه ی این همکاری 
کارگران و کارفرما گویا سهم کارگران هم بیشتر 

 می شود.
 

به این عوامل منفی و بازدارنده  ضدیت با 
کمونیسم را هم ا ضافه کنید. می گویند حاال 
کمونیسم وقتش نیست و کارگرانزورشان نمیرسد. 
گویا کمونیسم دست نیافتنی است یا االن موضوع 
کار و مبارزه طبقه کارگر نیست.همه این 
 هاعوامل باز دارنده  در مبارزه طبقه کارگر اند.

 

هیچوقت به آن اعتراف نمی کند و در تبلیغاتش 
منعکس نمی شود. کسی که طبقه کارگر را فقیر و 
مستضعف می داند، خرده بورژوا یا کمونیسم 
بورژوایی است که به این قدرت عینی و واقعی 
آگاه نیست و در عمل تالش می کند که طبقه 
کارگر را در توده های علی العموم ادغام کرده و 
هویت طبقاتی از آن بگیرد. و یا به زعم خودشان 
حاال که طبقه کارگر توان قدرتنمایی ندارد پس 

 فعال توده ها را بچسپیم.
 

بند دیگر این قطعنامه در مورد صفبندی 
بورژوازی است.  جمهوری اسالمی تالش کرده  
و توانسته که صف بورژوازی را متحد کند و 
خودش نماینده اصلی این طبقه شده است. االن ما 
در دوره ای قرار داریم که بورژوازی از همیشه 

 متحدتر است.
 

بند دیگر این قطعنامه در مورد توافقات برجام 
است که این هم یک تحول جدید است در ایران که 
اتفاق افتاده. در واقع خالف آنچه که می گویند، 
توافقات جدید، رفاه می آورد و وضع طبقه کارگر 
بهتر می شود، بر عکس است . بورژوازی 
کمربندش را سفت کرده تا از این موقعیت متحدش 
استفاده کند و این اجازه را ندهد که طبقه کارگر به 
میدان بیاید و بیشترین استثمار و کارارزان را به 

 طبقه کارگر تحمیل کند.
 

همچنین این توافقات که کلیت بورژوازی حولش 
متحد شده، موجب گشته است که  اپوزسیون ضد 
رژیمی از سکوالرها تاطرفداران حقوق زن یا 
مدافعان حقوق کودک تا طرفدارن رژیم چینچ 
وانقالب علی العموم کمونیسم بورژوایی همه در 
واقع عمرشان به پایان برسد. در نتیجه و در یک 
کالم می توان گفت که تحقق هرگونه رفاه،  
آزادی،سکوالریزم و وظایف دمکراتیک در 
جامعه بر عهده  طبقه کارگر و کمونیسم اش افتاده 

 است.
 

در مورد بحران و چشم انداز رونق اقتصادی 
ادعای بورژوازی تا آنجا به طبقه کارگر بر می 
گردد، بورژوازی با بحران یا بدون بحران چشم 
انداز بهبود در شرایط کار و زندگی طبقه کارگر 
وجود ندارد. تصور این که اگر بورژوازی 

رفقا این قطعنامه خیلی آمد و رفت و رفیق 
مصطفی نقش موثری داشت که متاسفانه امروز 
اینجا حضور ندارد.  به هر حال جایش خالی 

 است.
 

به نظر من این قطعنامه خیلی سر راست و بدون 
تحلیل است. همانطوری که در مقدمه  می بینید 
این قطعنامه با تعابیر و تفاسیری که معموال از 
موقعیت طبقه کارگر داده می شود متفاوت است. 
اگر متوجه باشیدهمیشه  ازطبقه کارگری صحبت 
می شود که پراکنده است، ضعیف است و 
رهبرانش متحد نیستند و مبارزه اش پراکنده است 
و کمونیسم میان طبقه کارگر غایب است و از 
اینگونه بحثها که به نظر من تصویری غیرواقعی 

 از طبقه کارگر داده می شود.
 

اما در دنیای واقعی به لحاظ عینی طبقه کارگر 
طبقه قدرتمندی است  برخالف تصاویری که 
معموال بورژوازی و خرده بورژوازی به جامعه 
می دهد که طبقه کارگر را ضعیف، فقیر، 
مستضعف و بیجاره و بی پناه می داند که باید از 
بورژوازی برای حقوقش التماس بکند، اما در 
عمل و در دنیای واقع، بر عکس، طبقه 
بورژوازی هیچ شبی را بدون این دغدغه نمی 
خوابد که فردا کجا ممکن است اتفاقی بیفتد. فردا 
نوبت اعتراض و اعتصاب کدام بخش  طبقه 
کارگر است و دغدعه اش این نیست که چندتا 
جوان به خیابان  و شلوغ شود. اما همیشه با 
کابوس تحصن وراهپیمای و اعتصاب کارگری 
زندگی می کند و اینکه  چگونه بااعتراضات 
کارگری روبرو شده و یا آن را سرکوب کن. این 
به درجه زیادی واقعیت مبارزه طبقاتی در دنیای 

 امروز و بخصو  در ایران است.
 

هزار اعتصاب  ٥١برای مثال  در مدت معینی 
کارگری در ایران  ثبت شده است. هیچگدام از 
این اعتصابات را بورژوازی نتوانسته است بدون 
دغدغه بگذراند. و این را مقدمه قطعنام بیان می 

 کند.
 

طبقه کارگر به لحاظ عینی قدرتمند است و سکان 
جامعه در دستش است وبورژوازی به این 
موقعیت طبقاتی به خوبی آگاه است ولو اینکه 

 ضرورت اتحاد سراسری در مبارزه اقتصادی

 طبقه کارگر
 معرف قطعنامه مظفر محمدی

 قرار در مورد مقررات تغییر در اسناد پایه ای حزب
 اسناد هویتی حزب اند. ٬اساسا متکی به برنامه و اساسنامه حزب است. برنامه و اساسنامه حزب ٬حزب حکمتیست در استراتژی و تاکتیب مقدمه: 

  

 بیانگر و انعکاس تاریخ شکل گیری و پیوستگی گذشته حزب با آینده آن است و آن را منعکس میکند.  ٬نام حزب ٬عالوه بر این وجوه 

  

 صورت گیرد. ٬هویت پایدار حزب است و تغییر آنها نمی تواند با رای گیری حاصل هر اقتیت اکثریت نسبی در هیچ نشست حزبی ٬از این رو این مشخصات 

  

 ممکن است. ٬تنها در شرایط خاصی که قرار زیر معتوم کرده است ٬تغییر موازین استراتژیکی حزب و هویت های پایدار حزب

  

خواهد دستور کنگره های حزب قرار   به تقاضای نیمی از نمایندگان هر کنگره در  اسناد پایه ای و هویتی حزب ) برنامه، اساسنامه، نام حزب( فقط -١ 
 گرفت.

  

 نیاز دارد.  تصویج این اسناد به دو سوم آرا حاضر در گنگره -٦
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و توازن قوا در حاکمیت را تغییهر دههنهد. فشهار و 
رای نه مردم چنان رسا و بلند بود که حتی خهامهنهه 
ای جرات تکفیر رای آنها را نداشهتهه و نهاچهار از 
جشن  همراه کردن خود با این تو دهنی بزرگ شد.

و شادی مردم، شهادی از حهذف ارتهجهاعهی تهریهن 
چهره های رژیم، تضعیف صف دشهمهن و بهههبهود 
شرایط مبارزه و تقابل خهود بها کهلهیهت جهمهههوری 

   اسالمی است.

آینده این اوضاع از پیش معلهوم نهیهسهت امها آنهچهه 
مسلم است جمهوری اسالمی با جامعه ای روبهرو 
است که از هر فرصتی حتی نمایشی چنین مسخره 
استفاده میکنهد تها صهف دشهمهن خهود، جهمهههوری 

سران جمهوری اسالمی  اسالمی، را تضعیف کند.
به خوبی میدانند آن بخشی از جهامهعهه کهه در ایهن 
نمایش شرکت نکرد نماینده واقعی نفرت مهردم از 
جمهوری اسالمی است و مهر خود را بر تحوالت 
آتی خواهد زد. جمهوری اسالمی میداند در مهقهابهل 

بهرای تهحهرکهات  مردمی قرار گرفتهه کهه خهود را
سیاسی وسیعتر و فشارهای بیشهتهر بهه جهمهههوری 
اسالمی آمهاده مهیهکهنهنهد. هشهدارههای "بهرنهدگهان" 
انتخابات از برآورده کردن وعده ها، حاکی از این 

  واقعیت است.

صف فرصت طلبان سیاسی و گماشتگان حاکمهیهت 
در به اصطالح اپوزیسیهون خهارج از حهکهومهت، 
امثال توده و اکثریت و احزاب ناسیونالیست ُکهرد، 
که تالش کهردنهد ایهن امهکهان گهرایهی جهامهعهه را، 
انتخاب احسن اکثریت مهردم ایهران بهنهامهنهد و در 
بالماسکه حکومتی مضحکه انتخابات صندلی ههای 
ردیف اول را اشغال کنند، کسانی که به این امکان 

... پوشاندنهد  گرایی لباس ترقیخواهی و حق زن و 
و آن را نشان دمکراسی طلبی، بار دیگهر و بهیهش 
از پیش بی ربطی خود به جمعیت میلیونی منزجهر 
از حاکمیت جمهوری اسالمی را نشان دادنهد. ایهن 
و  جریانات با پایان انتهخهابهات، بهار دیهگهر بسهاط 
کسب و کار معرکه گیری و شارالتانیسم شهان، تها 
اطالع ثانوی تعطیل شد. بدون اینکه ولی فقیه نانی 

 در سفره آنها انداخته باشد.

حزب حکمتیست )خط رسمی( طبقه کارگر و همه 
بهراى بهه زیهر  مردم آزادیخواه را در مبارزه خود

کشیدن جمهوری اسالمی و دست یافتن بهه آزادی، 
برابری و رفاه و امنیهت، بهه وحهدت حهول پهرچهم 

 .کمونیستی خود فرامى خواند

 

 حکمتیست )خط رسمی( -حزب کمونیست کارگری

(٦١١٢مارس ١)١٩٣١اسفند  ١١   

انتخابات مجلس دهم و 

 برندگان واقعی آن
انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان، جهمهههوری 
اسالمی را در موقعیهت جهدیهدی قهرار داده اسهت. 
علیرغم تبلیغات کرکننهده دسهتهگهاههههای تهبهلهیهغهاتهی 
رژیم، درصد شرکت کنندگان در انتخهابهات کهمهتهر 

  از دوره های قبلی بوده است. 

"برندگان" این "انتخابات" و میدیای دست راسهتهی 
مردم، بها عهدم شهرکهت  از اینکه درصد باالیی از 

خود در این انتخابات رسما و علنا اعالم کردند کهه 
انتخاب آنها رفتن جمهوری اسالمی اسهت، حهرفهی 

  نمی زنند. 

شکست اصولگرایان در ایهن انهتهخهابهات و "بُهرد" 
ائتالف معتدلیون و اصهالح طهلهب و اصهولهگهرای 
معتدل، "لیست امید"، قابل پیش بهیهنهی بهود. نهه از 
این زاویه که گویا مردم امیهدی بهه ایهن ائهتهالف و 
چهره های این لیست دارند، بلکه از سر نهه گهفهتهن 
آنها به جریانی است که از نظر آنها بعنوان چکیهده 
سی و چند سال حاکمیت جهمهههوری اسهالمهی و بها 
  حاکمیت سیاه این رژیم بیشتر تداعی میشود. 

مسئله اصلی این "انتخابات" از منظر مردم، تالش 
برای تضعیف کلیت جمههوری اسهالمهی از کهانهال 
کنار زدن چههره ههای اصهلهی اصهول گهرا اسهت. 
مردم با نه گفتن به سران مجلس خبرگان و چهههره 

محمهد یهزدی و  های منفوری چون مصباح یزدی،
و بیرون کردن آنها از مجلس خبهرگهان،  الریجانی،

تالش کردند از هر امکانی برای تضهعهیهف کهلهیهت 
جمهوری اسالمی که اولین مانع رفاه و سهعهادت و 
شادی و آزادی جامعه است، استفاده کنند. دیروز با 
زدن رفسنجانی ها این هدف را دنبال مهیهکهردنهد و 
امههروز بهها بههیههرون انههداخههتههن مصههبههاح یههزدی ههها، 

   الریجانی ها و ...

تا زمانیکه مردم قانون جنگ با جمهوری اسهالمهی 
را تعیین نکنند، تا زمانیکه طبهقهه کهارگهر و مهردم 
محروم و به تنگ آمده از جمهوری اسهالمهی قهادر 
به تعیین تکلیف نهایی با کل حاکمیهت نهیهسهتهنهد، از 
همه امکانات مهوجهود بهرای تضهعهیهف جهمهههوری 
اسالمی استفاده میکنند تا شرایط مهنهاسهب تهری را 
برای جدال امروز و فردا و جنگ نهایی بهرای بهه 
زیر کشیدن ارتجاع حهاکهم، مهههیها کهنهنهد. مهردم بها 
تشخیص خود سعی کردند صف دشمن را تضعیف 

 
 :ساختار و ارگانهاى رهبرى حزب 

 
کمیته مرکزى یک ارگان پلنومى است. در   -٤

فاصله دو پلنوم کمیته رهبری منتخب پلنوم 
  رهبرى حزب را بر عهده دارد.

 
کمیته رهبری، رهبرى دائمى و نشسته حزب   -٧

به معنى وسیع کلمه را برعهده دارد. طراحى کلیه 
سیاستها، تاکتیکها، نقشه عملها و غیره، تشریح 
آنها در داخل و خارج حزب، دفاع از آنها، پیاده 
کردن آنها، بسیج نیرو در حزب و طبقه و جامعه 
براى آنها، اساس فعالیت این جمع است. اظهار 
نظر در قلمروهاى مختلف، از مسائل نظرى تا 
امور سازماندهى، یک جزء اصلى و تفکیک 

 ناپذیر کار این جمع و اعضاى آن است.

 
کمیته رهبری، دبیر کمیته رهبری در راس  -٩

قرار دارد و جلسات کمیته رهبری به ریاست دبیر 
 کمیته رهبری برگزار میشود. 

 
دبیر کمیته رهبری مانند دبیر هر کمیته ای    -۴

و نماینده این کمیته در فاصله اجالسهای آن است 
  .از حق وتوى ویژه اى برخوردار نیست

 

کمیته رهبری یک مجمع دایر و متمرکز   -۳
حداقل دو سوم اعضا این کمیته باید در یک  است.

 کشور واحد متمرکز باشند.

 
پلنوم کمیته مرکزى همچنین یک نفر را   -۶ 

بعنوان دبیر کمیته مرکزى انتخاب میکند. دبیر 
کمیته مرکزى نباید عضو کمیته رهبری باشد. 
دبیر کمیته مرکزى یک مرجع اجرایى، 
سیاستگذار و رهبرى کننده نیست. نقش اصلى 
دبیر کمیته مرکزى اعمال نظارت مستقل از 
طرف کمیته مرکزى بر فعالیت کمیته رهبری و 
ارائه یک گزارش جداگانه به پلنوم است. 
فراخواندن و سازماندهى پلنومهاى کمیته مرکزى 

  با دبیر کمیته مرکزى است.

 

پلنوم کمیته مرکزى حداکثر شش ماه یکبار و   -٢
نشست وسیع کمیته رهبری ماهانه برگزار 

  میشود.

 

ضوابط اجرایى و جزئیات دقیق تر کارکرد   -٢
درونی کمیته رهبری توسط خود کمیته رهبری 

 .تدوین و تصویب میشود

 مقدمه: 

هدف این طرح ارائه یک شکل مطلوب براى 
آرایش رهبری حزب با توجه به نیازها و 

یکی از دستاوردهای خصوصیات حزب ما است. 
دوره گذشته حزب شکل گرفتن یک رهبری 
جمعی در راس حزب بود. هر طرحی باید بتواند 
عالوه بر تحکیم این دستاورد آنرا گسترش بدهد و 
رهبری قوی تر، با اتوریته تر و موثرتری را 

 برای حزب در دوره آتی تامین کند. 

 

وجود یک رهبرى جمعى نشسته و متمرکز در 
یک جفرافیاى واحد که بطور دائمى در راس 
حزب حضور دارد یکی از دستاوردهای ما است. 
اما همزمان تجریه نشان داده که تبدیل اصل 
-تمرکز به تنها شرط عضویت در رهبری سیاسی
اجرایی حزب میتواند حزب را از حضور رفقای 
بیشتری در این رهبری محروم کند. از اینرو 
درجه ای از انعطاف در این طرح میتواند در 
ایندوره به شکل دادن به یک رهبری قوی تر 

 کمک کند. 

 
یکی از کمبود های طرح قبلی قرار گرفتن یک 
نهاد بعنوان ارگان رهبری سیاسی اجرایی حزب 

اعمال نظارت در راس حزب و غیاب مکانیزم 
مستقل از طرف کمیته مرکزى بر رهبرى نشسته 
حزب بود. نظارتى که در حزب ما یا بر عهده 
دفتر سیاسى یا دبیر کمیته مرکزی بوده و یکی از 
وجوه دائمی سازمان رهبری حزب ما را تشکیل 

 میداد. 

 

از اینرو بازگشت به طرح وجود یک رهبری 
دائمی و نشسته و همزمان نهادی که وظیفه اعمال 
نظارت مستقل از طرف کمیته مرکزی را به 
عهده دارد، برای ما ضروری است. وجود دبیر 
کمیته مرکزی که  عضو رهبرى نشسته حزب 
نیست و مستقال به پلنوم گزارش میدهد، این امر 

  .را تامین میکند

 

همانطور که در سند مصوب پلنوم چهارده آمده 
... هر طرح تنها به اندازه خواست و توان است "

مجریان آن موثر و مفید خواهد بود. یک اصل 
اساسى هر طرح براى سازماندهى رهبرى حزب، 
وجود کسانى است که آماده باشند در اشل یک 
رهبرى سیاسى و حزبى به معنى درست و کامل 

" نتیجتا شرط موفقیت این  .کلمه ظاهر شوند. ...
طرح هم به آمادگی رفقای کمیته مرکزى براى به 

 عهده گرفتن چنین مسئولیتی است.

 قرار در مورد: ضرورت بیان تفاوتهای ما

 آنجا که:از 

جریانات کمونیسم بورزوایی امروز خود را تحت عنوان احزاب "کمونیست کارگری"   -1

 و "حکمتیست" به جامعه معرفی می کنند. 

لطمات جدی به  ٬فکری اغتشاش سیاستهای راست و غیر کارگری این احزاب عالوه بر  -2

 اعتبار کمونیسم کارگری زده و میزند. 

حزب حکمتیست )خط رسمی(، رهبری آتی حزب را موظ  می کند در دفاع از  ٨کنگره 

کمونیسم کارگری و روشن کردن فاصته بنیادی این جریانات با کمونیسم کارگری و خط 

 منصور حکمت، "تفاوت های ما"، در همه ابعاد آن، را تدوین کند. 

 طرح آرایش رهبرى 

 حزب حکمتیست )خط رسمی(
 مصوب  پتنوم سی و هفت کمیته مرکزی 

 ٦١١٢فوریه  ٦٨

 پرولتاریا و بورژوازی مبارزه طبقاتی:
کمونیسم کارگری اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشریت نیست. 
جامعه کمونیستی الگو و نسخه ای ساخته و پرداخته ذهن خردمندانی خیراندیش نیست. 
کمونیسم کارگری جنبشی است که از بطن خود جامعه سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افق و 

  آرمانها و اعتراض بخش عظیمی از همین جامعه را منعکس میکند.

تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است. جدالی بی وقفه، گاه آشکار و 
گاه پنهان، میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع 
مختلف در جریان بوده است. این جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه 

  است.

برخالف جوامع پیشین که عموما بر سلسله مراتب طبقاتی و قشربندی های پیچیده ای بنا 
شده بودند، جامعه مدرن سرمایه داری تقسیم طبقاتی را بسیار ساده کرده است. جامعه 
معاصر، علیرغم تنوع وسیع مشاغل و تقسیم کار گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه 
طبقاتی اصلی که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند سازمان یافته است: کارگران و سرمایه 

  داران، پرولتاریا و بورژوازی.

تقابل این دو اردوگاه در پایه ای ترین سطح سرمنشاء و مبنای کلیه کشمکش های اقتصادی، 
سیاسی و حقوقی و فکری و فرهنگی متنوعی است که در جامعه معاصر در جریان است. نه 
فقط حیات سیاسی و اقتصادی جامعه، بلکه حتی زندگی فرهنگی و فکری و علمی انسان امروز 
که بظاهر قلمروهایی مستقل و ماوراء طبقاتی بنظر میرسند، مهر این صفبندی محوری در 
جامعه مدرن سرمایه داری را بر خود دارند. اردوی پرولتاریا، اردوی کارگران، با همه تنوع 
افکار و ایده آلها و گرایشات و احزابی که در آن وجود دارد، نماینده تغییر و یا تعدیل نظام 
موجود به نفع توده محروم و تحت ستم در جامعه است. اردوی بورژوازی، باز با کلیه مکاتب و 
احزاب سیاسی و متفکرین و شخصیت های رنگارنگش، خواهان حفظ ارکان وضع موجود است و 
در مقابل فشار آزادیخواهی و مساوات طلبی کارگری از نظام سرمایه داری و قدرت و 

  امتیازات اقتصادی و سیاسی بورژوازی دفاع میکند.

کمونیسم کارگری از این مبارزه طبقاتی سر بر میکند. صفی در اردوگاه پرولتاریاست. 
کمونیسم کارگری جنبش انقالبی طبقه کارگر برای واژگونی نظام سرمایه داری و ایجاد یک 

 جامعه نوین بدون طبقه و بدون استثمار است.

از برنامه حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست    



 

کمونیست      13 
04٠  

امروز جانشان از دست داده اند، سرسوزنی از 
 ماهیت ارتجاعی این جریان کم نخواهد کرد و تنها 

وارد شدن خسارات بیشتر به مردم ستمدیده ایران 
 است که باید جلوی خسارات بیشتر را گرفت. 

راجع به مساله سپری شدن تاریخ مجاهدین نیز 
بالقوه این  ،چند نکته الزم به گفتن است.  بله

درست است و منطقی بنظر نمی رسد ازمردمی 
که از حکومت اسالمی بیزارند و قصد دارند که 
ً پذیرفت  او را به زباله دان تاریخ بفرستند، منطقا
که یک سازمان مذهبی از همان جنس را بر گرده 

ولی با توجه به بن بست رسیدن افق   خود بگذارند.
جنبش دمکراسی طلبی بورژایی در سطح جهان، 
سناریوی سیاه تروریسم اسالمی، پایه های جامعه 
مدنی در خاورمیانه بحدی ضربه خورده است که 
افرادی به مجاهدین متوهم شوند. این گرایش در 
به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی نقش داشت و 
بدلیل داشتن یک تاریخ مشترک از مبارزه )با 
سبک خودش( با جمهوری اسالمی، لیستی از 
قربانیان و مهارت در ماجراجویی، و نبود 
مرزبندی شفاف و قاطع نیروهای چپ با تمامی 
جریانان بورژوایی، مصرف بالقوه نیروهای 
مذهبی و ناسیونالسیت برای بورژوازی، هنوز از 
دور خارج نشده است. باید از دور خارجش کرد. 
در این متن است که مجاهدین ظرفیت شکل دادن 
و خدمت کردن به هر سناریوی سیاهی از این 

جایگاه باید  جنس در آینده را نیز دارا است.
امروز مجاهدین را بعنوان فرقه ای ابزاری در 
این متن درک کرد. با ارفاق میتوان مجاهدین را 
یک سازمان سیاسی خواند، او یک فرقه مذهبی 
است که در سناریوی سیاه با پول و اسحله هر 
دولتی میتواند موی دماغ مدنیت شود. اکنون هم 
دولتهای غربی پول و امکانات به آنها میدهند و در 
ترشی نگهداری میکنند که شاید روزی بتوان از 

 آنها در جایی استفاده کرد.

سال جنایت اسالم سیاسی در ایران،  ٩٢علیرغم 
مجاهدین افغان و باندهای داعش، هنوز رهبری 

مبارزه کردن مجاهدین ریاکارانه با روسری ادای 
و با ارزشهای   با روسری )پوشش اجباری(

اسالمی، ادای مبارزه با ارزشهای مذهبی را در 
میآورد، بی هیچ توهمی اینها تنها نشانه ظرفیت 
ارتجاعی آنان است. معنی چسبیدن سفت و سخت 
مجاهدین به اسالم را بعنوان رمز اعالم جنگ 
غیر مستقیم نامبرده با زنان، با بی خدایان، با 
کارگران، با کمونیست ها و با سایر ادیان معنی و 
تلقی کرد. باید بسیار شفاف و تیزبینانه رمز این 
مساله که مریم رجوی لچکی به سر کرده را فاش 
کرد که این تنها یک تاکتیک پر از ریاکاری 
صرف نیست، بلکه روسری ایشان در زمان 
اپوزیسیونی، سمبل اسید پاسیدن به صورت زنان 
این سازمان در زمان حاکمیت است. این سمبل 
تحمیل آپارتاید جنسی به نیمه جمعیت بشر در 
ایران است و باید توسط انسان سکوالر، طبقه 
کارگر و کمونیست ها در آن حدی که هست جدی 
گرفته شود. از این نظر، باید خطر این گونه 
سازمان ها که ماتریال ایجاد سناریوی سیاه و 
آلوده کردن جامعه را دارند، توسط طبقه کارگر 
جدی گرفته شود. رابطه احزاب چپ با این فرقه 
باید روزمره بروز شده و همیشه بخشی از انرژی 
خود را به افشای ماهیت و خصلت ارتجاعی آن 

 اختصا  بدهند.

توسط جبهه عدالت خواه، سکوالرها، سوسیالیست 
ها و زنانی که میخواهند با مردان برابر باشند 
توضیح، نقد و افشا نشود، چه بسا در یک شرایط 
گندیده دیگر، ویروس و سم  نهفته در انبار 
کاراکتر آن  را به جسم بیمار ایران و خاورمیانه 

 اسالمزده تزریق خواهند کرد.

شاید دو دلیل عمده نپرداختن به کیس این جریان 
نیروهای  اسالمی بصورت روزمره توسط

رادیکال، اشخا  سکوالر و چپ سرنگونی 
نیروهای این   ، یکی این است که بخشی ازطلب

سازمان با وضعیتی اسفبار در عراق گرفتار شده 
اند و هر چند گاهی تعدادی از آنان قربانی حمالت 
وحشیانه حکومت ایران با دسیسه حکومت فاسد 
عراق به این سازمان می شوند، تاثیر داشته است.  

خیلی ها بدون در نظر گرفتن بن بست افق  دوم،
جنبش دمکراسی طلبی بورژوایی و متنی که 
جمهوری اسالمی بر اساس این بی افقی برای 
رشد هر جریان )فوق( ارتجاعی در منطقه فراهم 
کرده است، تاریخ مجاهدین را سپری شده فرض 
میکنند.  یعنی فکر میکنند بی اهمیت است که 
انرژی و زمان را به افشای چنین سازمانی 

 اختصا  داد.

اتفاقاً دلسوزی در مورد مالحظه اول، باید گفت که 
برای انسان های اسیر در سازمان مجاهدین این 
نیست که در مورد سیاست و مشی آن سکوت یا 
ارفاق کرد. یکی از ضرورتهای  دالئل افشای 
ً بخاطر بازی با سرنوشت  مستمر آنان، باید دقیقا
آن انسانها باشد. تاکتیک و استراتژی ایشان، ناشی 
از مشی طبقاتی و سیاسی آنانست و به این خاطر 
است که این گونه با جان انسانها رفتار میکند! اگر 
راهی برای نجات کسانیکه هنوز سم کشنده 
ایدئولوژی مذهبی مجاهدین در تفکر و هستی شان 
این قدر پیشرفت نکرده است و هنوز شانس این را 

دگماتیسم سازمان را بشکنند، این جهش   دارند که
در گرو همین فعالیت آگاهگرانه همه آزادیخواهان 
است. در برقرار کردن ارتباط ارگانیک بین 
اصول پایه مجاهدین با تاکتیک های لجاجت آمیز 
و آوانتوریسم آن است. از منظر توضیح و نقد 

این باید جایگاه مخرب  اجتماعی، -اهداف طبقاتی
بی مسئولیتی آنان نسبت به تشکیالت این جریان و

را برای مردم ایران و مردم منطقه مداوم  شان
اما در برخورد به افراد آلوده به این  افشا کرد.

سازمان، باید این نکته را در نظر گرفت که 
اشخاصی بخاطر شرایط و جو مختنق حاکم بر 
ایران، فرصت انتخاب بهتر را نداشته یا از نظر 
عاطفی کسی را در آن سازمان از دست داده اند. 
این بخشی از واقعیت است. ولی از هر جهتی به 
معضل نگاه کنیم، بهترین راه )جلو ضرر را 
گرفتن حتی در نیمه راه( نقد شفاف و گشودن راه 
مبارزه سالم و انسانی و رادیکال بسوی آنان است. 
با توضیح و اقناع و مجاب کردن، میتوان به توده 
های صادقی که از جمهوری اسالمی بیزار بوده و 
هوادار مجاهد شده، کمک نمود. با مبارزه نظری 
 ٬و ایدئولوژیکی به مردم متوهم و اشخا  عادی
ناآگاه و فریب خورده سمپات این سازمان توضیح 
داد که: عزیز من! وسیله ای که شما برای رسیدن 
به آزادی، برابری و سعادت بدست گرفته اید، 
نامناسب است. خیلی اوبژکتیو به اصول، اعتقادات 
و مقدسات این سازمان نگاه کنید، با تفاوت جزیی، 
اینها همان اصول، اعتقادات و مقدسات دشمن شما 
است. در مورد سوابق مبارزه با جهوری اسالمی 
و تلفات سنگین این سازمان، نمی توان آینده 
بهتری برای همه ساخت و آزادی برای مردم 
تامین کرد. هر چند هزار نفری که زیر پرچم 
مجاهدین در مبارزه با جمهوری اسالمی تا به 

حوزه علمیه ها، دولت و نیروهای قوه سه گانه را 
برای استثمار، سرکوب و کشتار مردم ایران در 
دست دارد؛ و مجاهدین را غیر از زمان انقالب 

تا دهه شصت، با خود شریک نکردند! اما این  ٥٢
یکی از قدرت رانده شده و بیرون از حکومت به 
مبارزه قهرآمیز روی آورده و با تکیه بر همان 
اهرم ها در راه کسب قدرت، مجاهدت میکند. 

سیما و شکل ارزش ها و حتی مقدسات، جنبش، 
آنها یکی است.  تاریخ آنها مشترک است ظاهری 

و اصول و ایدئولوژی مشترکی دارند. اغلب 
رفتار، سبک و سنت مبارزاتیشان عین هم است. 
آن یکی، این را "منافق" خطاب میکند و این یکی، 

هر دو طرفدار مساجد، حوزه او را "دجال".  
علمیه قم و ارزشهای اسالمی هستند، اما مالی  
اذان آن یکی  مذکر "راشد" است و اذان گوی این 
یکی مونث "مرضیه" است.  در سنت جنبش 
مبارزاتی آنان، مبارزه نظری و ایدئولوژیکی سالم 
و سیاسی جایی ندارد و نهادینه شدن چنین 
فرهنگی را به نفع خود نمی دانند. در عوض هر 
دو به ابزارهای سرکوب، توهین، تحقیر، جعل، 
دسیسه و توطئه با مخالفین خود بخصو  اگر 
آنها چپ و کمونیست باشند متوسل می شوند. 
فرهنگ جنبش آنان، قمه زنی، پرخاشگری، 
استعمال الفاظ رکیک و باب کردن اصطالح 
هر  مذهبی "مرتد، ملحد و کافر" در جامعه است.

کسی لب به انتفاد از "مقدسات" آنها بگشاید، حتی 
اگر جداشدگان از صفوف خودشان باشد، آن یکی 
وی را مزدور اسرائیل و آمریکا و این یکی او را 

 مزدور رژیم خطاب می کنند.

طی سالهای با این همه، جای نگرانی است که 
گذشته، غیر از معدود اشخاصی )اساساً جداشدگان 
از سازمان یاد شده(، دیگر نیروهای رادیکال، 
اشخا  سکوالر و چپی که خواهان حکومت غیر 
مذهبی، سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، 
استقرار حکومت کارگری و برچیدن نظام 
استثمارگر هستند، بدلیل شدت سناریوی سیاه در 
سوریه، ظهور داعش و تروریسم اسالم سیاسی و 

غرق شده و از در منطقه،  مبارزه با دشمن اصلی
افشای سیستماتیک سازمان مجاهدین غفلت کردند. 
این غفلت به هیچ وجه جایز نیست. من فکر میکنم 
این تنها ناشی از کندذهنی سیاسی نیست، بلکه 
ناشی از بقایای ستنی در اپوزیسیونی است که در 

ایران به دلیل اپوزیسیون بودن  ٥٢زمان انقالب 
جریان خمینی، با او کنار آمد و از افشای ماهیت 

مذهبی وی طفره  -آن مرتجع و جریان ارتجاعی
رفت. این طفره رفتن دلیل اصلی کم بهادادن به 
تبلیغ و ترویج علیه مجاهدین است، زیرا گفتم که 
تفاوت خواستگاه اجتماعی نامبرده در پایه ای 

جمهوری اسالمی، داعش و ترین سطح تحلیل با 
تروریست های اسالمی دیگر، تنها در این است 
که این یکی در اپوزیسیون است و آنها در 

جوزی نیست که حاکمیت. در اپوزیسیون بودن م
بخاطر آن یا به بهانه مبارزه با دشمن اصلی، از 

ملی گرای -افشای سیستماتیک جریان مذهبی
اینکه امروزه  دیگری از این جنبش غفلت کرد!

ظاهراً دود آتش تفرقه ملی و مذهبی مجاهدین به 
چشم اپوزیسیون نمی رود و ظاهراً مشغول فعالیت 
خودش بوده و کاری به کار کسی ندارد، ناشی از 
خصلت طبیعی و دمکراتیک مجاهدین نیست، 
بلکه محصول موقعیت بین المللی، منطقه ای و 
شرایط سازمانی است. شرایط امروز ، او را 
پاسیو کرده و گر نه در شرایط سناریوی سیاه 
دیگری میتوانند او را از قفس آزاد نمایند و بسان 
سایر گروه های اسالمی به جان جامعه بیندازند تا 
نقش مخرب خود را به نفع سرمایه داری بازی 
کند. اگر این ظرفیت و خاصیت بالقوه مجاهدین 

طی روزهای گذشته چند کلیپ افشاگرانه از 
توسط جداشدگان از  -سازمان مجاهدین خلق ایران

این سازمان را در فیسبوک مشاهده کردم. این 
موضوع از دو جهت قابل توجه است: یکی اینکه 
برخی از انتقادها به سازمان نامبرده، انتقادهایی 
اخالقی و سطحی هستند که باید حدالمقدور سعی 
کرد جلوی هر گونه برخورد اخالقی و رفتار 
اسالم گونه به سازمان های سیاسی و هرکسی را 
گرفت. و دوم اینکه، باید خوشحال بود که مردم 
ایران دارند به درجه ای از رشد و کسب تجربه 
نزدیک میشوند که از هر گونه حکومت مذهبی 
نفرت داشته و بخشی از این انزجار به درست 
متوجه جریان مذهبی سازمان مجاهدین است. در 
این راستا باید از همه کسانیکه در زمینه نقد و 
افشای این سازمان به خودآگاهی جامعه خدمت 
میکنند، بخصو  از جداشدگان این سازمان جداً 
استقبال و قدر دانی کرد که بیشتر در این زمینه 
ایفای نقش نموده تا که در شفاف سازی ماهیت 
مجاهدین به جامعه، طبقه کارگر و خودشان کمک 

 نمایند.

اما در این رابطه، بسیار ضروری است که انتقاد 
از سازمان نامبرده را از سطح به ریشه کانالیزه 
کرد. یعنی باید هسته اصلی هر نقد و بررسی 
توضیح خصلت طبقاتی، تناقضات و ناخوانایی 
اهداف این جریان با سعادت طبقه کارگر و مردم 
ایران را از سر ماهیت طبقاتی، متدولوژیکی و 
تاریخی آنان توضیح داد. با مشخص کردن جایگاه 
یک سازمان مذهبی و حامی ارزشهای نظام 

و براین اساس   سرمایه داری امروز را نمایاند
توضیح داد که چرا آنها بالقوه ظرفیت همراهی با 
هر نوع سناریوی سیاهی را در منطقه دارند. از 
روی مشخصات طبقاتی، بستر شکل گیری، 

اسالمی  -رویکرد سیاسی و خواستگاه ارتجاعی
آنان را معنی کرد. پرداختن به مشخصات 
 -طبقاتی، بستر شکل گیری و رویکرد سیاسی
اسالمی سازمان یادشده نباید هرگز زیر مجموعه 
سایر رفتارهای ماجراجویانه، ضد دمکراتیک، 
"انقالب ایدئولوژیک" و زیگزاگ زدن های این 
سازمان و برخورد سرکوبگرانه با مخالفین 
سیاسی و جدا شدگان از تشکیالت آن قرار بگیرد. 
این موضوعات پایه هستند که غیر قابل اغماض 
است و باید نقطه عزیمت اصلی منتقد باشد. منتقد 
باید علت نبریدن و دست نکشیدن آگاهانه مجاهدین 
از اسالم را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و حکومتی 
معنی کرده و توضیح بدهد. این دومی را دیگر 
نباید به هیچ وجه، اخالقی و شبه اسالمی مطرح 
کرد، بلکه باید انتقادی کامالً سیاسی، طبقاتی و 
مستدل باشد. یقیناً کارگران و مردم متمدن ایران و 
منطقه، نیاز مبرمی به همچنین نقد و بررسی 
دارند و قدر زحمات آنانیکه به این پروسه کمک 

 میکنند را خواهند دانست.

 

 خصتت سازمان مجاهدین در امروز چیست؟

مجاهدین، علیرغم هر تعریفی که از خود داشته و 
دارند؛ و در هر مرحله ای چه فرمی به بیان 
سیاسی اختالفات خود با دیگران میدهد، در اساس 
از نظر ایدئولوژی، آرمان طبقاتی و سنت و 
روش مبارزه سیاسی، سازمانی از جنس جنبش 
اسالم سیاسی است. جنبشی که جمهوری اسالمی 
ایران و داعش بر پایه آن شکل گرفته اند. 
اختالفات مجاهدین با حکومت اسالمی ایران، 
جوهری و مضمونی نیست، اختالفاتی بر سر 
نحوه شریک شدن با او و اداره مملکت است. آن 
یکی فرمان ماشین صنعت مذهب و مساجد و 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

 سازمان مجاهدین از آن جنس است!        
 محمد جعفری                                                                                            

 ٦١١٢ماه فوریه   ١٦                                 

کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید
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و بروید توی میدان تبدیل کردن این ماجرا   ٬نشوید
به یک جنبش سیاسی که گویا ایهن اسهالم سهیهاسهی 

و تعرض سازمهان یهافهتهه تهوسهط جهریهانهات  ٬است
ارتجاع اسالمی برای به اصطالح تروریزه کهردن 

آسهیهاب  محیط است ، به نظر من آب ریخته اید به 
ایهن بهاعهث   آن جریان ارتجاعی فاشیستهی دیهگهر.

می شود که تعداد زیادی برای مقهابهلهه بها ارتهجهاع 
 .ما مسلهمهان هسهتهیهم«فاشیستی بروند و بگویند که 

یا اینکه پناهندگانی که کمترین تقصیری در ایهن  « 
با بدبختی خودشان را رسانده انهد و  ٬ماجرا ندارند

کشته داده اند در دریا ها و خودشان را رسانده انهد 
مها «به نقطۀ امن، در آلمان تظاههرات کهردنهد کهه 

معلوم نیست آنها چهرا بهایهد  !« معذرت می خواهیم
ایهن  ٬شریک جرم این تعداد اوباش بشوند؟ بهبهیهنهیهد

جرایم نه سازمهانهیهافهتهه اسهت و نهه یهک تهعهرض 
سیاسی است و نه یک جنبش سیاسی اسهت . یهک 
عکس العمل کسایی است که مهرد سهاالری و زن 
ستیزی، تعرض و تجاوز به زنها جزو فرهنگشهان 

فهرصهت «است. اون که آمریکایی اسهت ، خهوب 
آدمهههههای  « فههرصههتههههها«از ایههن  .« گههیههرآورده اسههت

اروپایی هم گیر می آورند. آنهایهی کهه از جهامهعهه 
 ٬مذهب زده و اسهالم زده مهی آیهد  ٬عقب مانده تر 

فهرصهت « سیگهنهال غهلهط گهرفهتهه انهد و آنههها ههم 
جهرم  و تحت تاثیهر الهکهل یها ... «  گیرآورده است

رفهتهن در  کرده و باید به جرمش رسیدگی کهرد . 
دسهت   ٬این میهدان کهه ایهن یهک جهنهبهش سهیهاسهی

اسالمی است یا فاشیستی، به نظر مهن آب  ٬راستی
ریختن در آسیاب هر دو این جهریهانهات ارتهجهاعهی 

یهک عهکهس   ٬است. این یک جنبش سیاسی نیسهت
العمل جنایی است و رفتار خالف است کهه تهوسهط 
کسایی که پیشینه های مشخصی دارند ، بهخهشهیهش 
توسط آنها صورت گرفته و بهخهشهیهش ههم تهوسهط 
آدمهایی صورب گرفته که آلمانی انهد یها اروپهایهی 

 .اند یا آمریکایی بودند

من می خواهم بگویم که این فهرضهیهه هها را بهایهد 
گذاشت کنار و در مقهابهل آن جهنهبهش سهیهاسهی کهه 

ههمهگهانهی ایهنههها را  « قهومهیهت«پیشینه و مذهب و 
مسهیهولهیهت   ایستاد و بهر ٬عامل این جنایت می داند

این واقعیهت درسهت  فردی مجرمین تاکید گذاشت. 
است که فرهنگ اسالمی، رشد و تولهد و آمهوزش 

بهدون  ٬در یک جامعۀ عقب افتادۀ مهرد سهاالرتهر 
مهحهصهوالتهش  ٬مکانیسمههای دفهاعهی بهرای زنهان

چیزی می شود کهه تهوی کهوچهه و خهیهابهانههها در 
هندوستان شما احساس ناامنی می کنید و شب سهال 

را بهرای زنهانهی کهه آزادانهه   نو احساس نا امهنهی
رفتار می کنند در کهلهن فهراههم مهی کهنهنهد. مهنهتههها 
برخورد با این جرایم باید مثل برخورد با جرایمهی 
باشد که از هرکسی با هر پیشینه و با هر اعتقهاد و 

االن بههه  سههر مههی زنههد.   ٬بهها هههر پههیههشههیههنههه مههلههی
بههرعههکههسههش تههبههدیههل شههده اسههت . قههوانههیههن سههخههت 
پناهندگی و اعالم اینکه اگر که خارجی و پهنهاههنهده 
ای که از سوریه فرار کرده و این جرایم را انهجهام 

ایهن  مهعهلهوم نهیهسهت چهرا؟  ٬داده را باید برگردانند
قانون پناهندگی و کنوانسیون حقوق پناهندگی است 

که را کهه   ٬و هرکسی را ٬که شما حق ندارید کسی
از جههنههگ و نهها امههنههی و فههقههر فههرار کههرده اسههت 

برگردانید )دیپورت کنید(. این ریاکاری و ایهن  را 
استاندارد دوگانۀ بورژوازی غرب و دولهت ههای 

نه اینهکهه رفهتهن در  غرب را باید به چالش کشید! 
بهه  تهبهدیهل کهردن آن   ٬آن میدان و به خهیهال خهود

این واقعا آب در آسیهاب  !«خودت  جنبش سیاسی«
 . فاشیستها می ریزند راسیست ها و 

می خواهم بگویم که این فهرضهیهه هها زیهر سهوال 
است. یک مقایسه ای بکنهم. بهبهیهنهیهد در مسهابهقهات 

 ٬یهک رفهتهار اوبهاشهگهری هسهت   ٬فوتبال انگلیس
که بخشی از طرفداران فوتبال در  «  ٬هولیگانیسم«

انگلستان عملیات چاقو کشی و اوباش گری در می 
آورند که حتی تعداد زیادی بهر اثهر ایهن رفهتهارهها 

این یک واقعیتهی اسهت . شهمها اگهر  ٬کشته شده اند
 بیایید و همۀ انگلیسها و همۀ طرفدارهای فوتبال 

 « زنهانشهان«خیهلهی اشهکهالهی نهدارد کهه بهه  ٬است
را نهقهض «  زنهان خهودشهان« تعرض کنند و حقوق 

  !بکنند

درنتیجه بدون رجوع به قومیت، بهدون رجهوع بهه 
ایهن   ٬پیشینۀ ملی ، بدون رجوع به اعتقادات آدمهها

جرایم باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. می خهواههم 
در واقع   ٬بگویم که این تعرض سیاسی و راسیستی
جهنهبهش  ٬استفاده ای یهک جهنهبهش سهیهاسهی مهعهیهن

راسیستی و فاشیستی است از پیشینۀ ملی و مذهبهی 
کسایی که این جرم را مهرتهکهب شهدنهد و دارد از 

نتیجه می گیرد. مهثهال شهمها ایهن را در مهورد  آن 
بهه  که بگهویهنهد   ٬کسی که آمریکایی بوده نمی بینید

ایههن دلههیههل کههه در مههیههان تههعههدادی از مههتههجههاوریههن 
از فردا مثهال آمهریهکهایهی هها   ٬آمریکایی بوده است
 !بیایند به آلمان  نباید شب سال نو

از طرف دیگر در کنار این جنبش راسهیهسهتهی کهه 
تحهت  ٬جنبش سیاسی دیگری ٬تعرض می کند دارد 

پهاسهخ   عکس العمهل و ٬نام چپ و مبارزه با اسالم
بهه بهههانهۀ ایهنهکهه   به اعتقاد من نادرست مهیهدههد. 

پیشینۀ ایهن آدمهههایهی کهه جهرم مهرتهکهب شهده انهد 
خارجی است، کجا متولد شدند ، کجها بهزرگ شهده 

تهحهت نهام مهبهارزه بها  ٬اند و اعتقاداتشان چی است
ایهن جهرایهم را یههک  ٬تهحهرکهات ارتهجهاع اسهالمههی

تعرض سیاسی اعالم میکند و در همان میدان و بها 
همان حربه ها مقابله میکند. به نوعی این جرایم را 
حرکاتی که توسط داعشی یها تهوسهط ایهن یها آن و 
ارتجاع اسالمی یا اسالم سیاسی سازمهانهدههی شهده 

این بدترین جوابی است که می شهود  میداند!  ٬است
داد . در پاسخ به ایهن   به تعرض سیاسی راسیستی

جنبش ها است که شما می بینید که دولت آلمان می 
آید و قوانین پناهندگی را سختتر می کهنهد و اعهالم 

اگر که خارجی بوده و ایهن   ٬می کنند که هر کسی
 !باید برگردانده شود  ٬تعرض را کرده

چه کسی گفته است که مهجهازات تهعهرض جهنهسهی 
مثال برگرداندن به یک جایی است که شما از فهقهر 
و گرسنگی و جنگ کشهتهه بشهویهد. مهجهازات ایهن 
جرایم معلوم است ههمهانهطهور کهه بهرای شهههرونهد 
آلمانی معلوم است که چی است برای کسی ههم کهه 

بهایهد مهعهلهوم بهاشهد کهه چهی   ٬تازه آمده است آنهجها
باید معلوم باشد که اگر حهبهس اسهت ، اگهر  است. 

اجبار به آموزش است و جریهمهۀ نهقهدی اسهت ایهن 
شامل هر کسی می شود. ما مجازات دوگانه نداریم 

بههرای مههجههازات .   ، اسههتههانههدارد دوگههانههه نههداریههم
استاندارد دوگانه نداریم که شما را به خاطر ایهنهکهه 
مسلمان هسهتهیهد بهرتهان مهی گهردانهیهم بهه مهنهاطهق 
جنگزدۀ سوریه و محکومتان می کنند به اینکهه تهو 
این جامعۀ ناامن زندگی بکنهیهد و اگهر سهوریهه ای 
هستید و اگر ایرانی هستید محکومتان می کنهنهد بهه 
اینکه برگردید به جامعه ای که اتفاقا زن ستهیهز تهر 
است. و اگر آلمانی هستید نه ، میهنهدازیهمهتهان شهش 
ماه حبس . اگر آمریکایی هستید حبستان می کنهم و 
اگر آسیایی باشید ، آفریقایی باشید محکومهتهان مهی 
کنند برگردید به اردوگاهای بی پهنهاه و نها امهن یها 

 .جغرافیاهای نا امن که از آن فرار کرده اید

این استاندارد دوگانه را باید باهاش مقابله کهرد. از 
جهانشمول بودن حقوق انسان باید دفاع کرد. جهرم 
ربطی به پیشینۀ ملی مذههبهی آدمههها نهدارد . جهرم 
جرم است . اینکه ما تحلیل بکنیم این جرایهم ریشهه 
اش برمی گردد بهه تهربهیهت آدمههها . ایهنهکهه تهوی 
جوامع مرد ساالر ، فهرههنهگ مهذههبهی و چهطهور 
قربانی می گیرد ، اینها معتهبهر اسهت. ولهی نهه در 

بهه ایهنهکهه ایهن جهرایهم آیها   عکهس الهعهمهل فهوری
صورت گرفته یا نگرفتهه و اگهر صهورت گهرفهتهه 
طرف بهایی بوده؟ طرف یهههودی بهوده یها طهرف 

 .مسلمان بوده است؟ فرقی نمی کند

این ریاکاری دستگاههای دولتی غربی را بهایهد بهه 
که شما مثال طهرفهداران حهقهوق بشهر  ٬چالش کشید
دروغ داریههد مههی گههویههیههد . ایههنههکههه  ٬جهههههانشههمههول

دروغ دارید مهی گهویهیهد.  ٬استاندارد دوگانه ندارید 
اگر که خارجی خالفی بکند شما باهاش یک رفتهار 
متفاوتی می کنید. حقوق انسان برایتان جههانشهمهول 

نسهبهی اسهت. اگهر وارد مهیهدان ایهن جهدال  ٬نیست

ستیز است ، محصهول فهرههنهگ و سهاخهتهارههایهی 
که نه تنها کمهتهریهن حهمهایهتهی بهرای زنههها   ٬هستند

فراهم نمی کند بلکه تهعهرض بهه زنهی کهه آزادانهه 
 .رفتار می کند جزو نورم است

لباس جین پوشیهدن  ٬شما تصور کنید در هندوستان 
 ٬برای زنها لباس سکسی است و دعوت به تعهرض
و ما شاهد تجاوزهای گروهی زیادی هسهتهیهم. مهی 
خواهم بگویم اینهکهه در مهیهان بهه اصهطهالح قشهر 
وسیعی از تازه واردین به آلمان یا بقیۀ کشهورههای 

که پیشینه آفریقایی یا خهاورمهیهانهه ای یها   ٬اروپایی
اینکهه ایهنههها تهعهرض  ٬کشورهای عقب مانده دارند

جنسی کرده باشند خیلی محتمل است . شما فقط در 
ظاهری که دختر آلهمهانهی لهبهاس مهی  ٬نظر بگیرید

پههوشههد در کههلههن و در شههب سههال نههو جشههن مههی 
آزادانه شادی و تفهریهح مهی کهنهد، اگهر ایهن   ٬گیرد

صحنه را به افغانستان و پاکستان و به ایران و بهه 
 ٬بهبهریهد خیلی از کشورهای خاورمیانه   خیابانهای
طرف میخواهد بهش تجاوز بکنند یهک داده  اینکه 

است و یک پیش فرض همگانی است. این عقهل و 
شعور حاکم بر این جامعه ونرم رایهج در جهامهعهه 

نه به این معنهی کهه ههمهه مهردم حهامهل ایهن  ٬است
فرهنگ و رفتار اند به ایهن مهعهنهی کهه نهرم حهاکهم 

 .است

اینکه کسانی که تهعهرض کهرده   ٬می خواهم بگویم
امها  ٬که معلوم شده بین آنها آمریکایی ههم بهوده ٬اند

تعداد زیادی کسانی بودند که پیشینهۀ بهه اصهطهالح 
ملی مذهبی و قومی متفاوتی دارند و از فرهنگ و 
جوامع عقب مانده تر می آیند و با فرهنگ اسالمی 
 ٬و با فرهنگ مذهبی و شرق زده رفتار مهی کهنهنهد
این به نظر من کامال می تواند واقعیت داشته بهاشهد 
و با عقل جور در می آید که یک ههمهچهیهن اتهفهاقهی 

 . افتاده باشد

در نتیجه سناریویی که ایهن یهک جهنهبهش سهازمهان 
خیلی دور از ذهن است . بهه نهظهر مهن  ٬یافته است

این جرایم جنایی است و جرم است و هر کسی این 
کار را کرده باشد را باید دستگیر بکنند و محاکهمهه 
اش بکنند و تحقیق بکنند و ببیننهد ههمهچهیهن اتهفهاقهی 

و مثل هر شهروند آلهمهانهی عهواقهب رفهتهار   ٬افتاده
تعرض آمیزش را ببیند و این به نظر من طهبهیهعهی 
ترین و منطقی ترین رفهتهاری اسهت کهه مهی شهود 
 ٫کرد . منتها تبدیل کردن این به یک جنبش سیاسهی
که اساسا از طرف دست راستی هها و فهاشهیهسهتههها 

نه تنها جوابی به امن تهر کهردن   ٬صورت میگیرد
جوامع نیسهت بهلهکهه سهازمهان دادن یهک تهعهرض 

که در آلمهان   ٬سیاسی به قشر ضعیفتر جامعه است
 .پناهندگان و تازه واردین هستند

یک اتهام جعلی و ههمهگهانهی بهه ههمهه کسهانهی کهه 
پیشینۀ پناهندگی و مهههاجهر از سهوریهه، ایهران و 

عمال همه   ٬شمال آفریقا دارند می زنند  کشورهای
را یک محاکمۀ جمعی بدون اثبات میکهنهنهد و یهک 
مههجههازات جههمههعههی را بههه پههای هههمههه ایههنههههها مههی 

ایهن   به بهانۀ اینکه شما مسلمان هستهیهد!  نویسند! 
تجاوز و این تعرض مستقیمها ربهطهی بهه اسهالمهی 
بودن یا نبودن یا از سوریه آمدن یا از عراق آمهدن 

 .، ازایران آمدن یا از آمریکا آمدن ندارد

یک جرم هست و یک جرم غیر قابل بخشش اسهت 
و باید به آن رسیدگی بشود. وقتی که کسی جهرمهی 

اگرعکس العمل فوری شما ایهن بهاشهد   ٬را می کند
بها  ٬مهذههبهش چهی اسهت  ٬عقایدش چهی اسهت که: 

مذهب است یا بی مذهب است و پهیهشهیهنهۀ مهلهی و 
در واقع رسما باب یک جنبهش  ٬قومی آن چی است

سیاسی را باز کرده اید. جنبش سیاسی که به بههانهۀ 
یها  میخواهد  ٬و با بررسی این پیشینه ها ٬این جرایم

و  ٬جهرم را تشهدیهد بهکهنهد در جرم تخفیف بدهد یا 
حتی آن را بکشاند به مجازات جمعی و فاشهیهسهتهی 
جمعیتی که بر پیشانی شان مهههر مسهلهمهان خهورده 

اولین بازتاب کنکاش در تعهلهقهات قهومهی و   است.
این دقیهقها روی دیهگهر  ملی و مذهبی مجرم است. 

در   ٬رویکردی است که به بهانه نسبیت فهرههنهگهی
کیس جرایم تعرض به زنان و دخهتهران جهوامهع و 

 «بهخهشهش «٬محیط های اسالم زده و عقهب مهانهده
 «شان «با این عنوان که فرهنگ و مذهب   میکند.

گفتگوی مینو همتی با  ٬متنی که میخوانید :مقدمه  
ثریا شهابی مدافهع حهقهوق زنهان و کهودکهان و از 
در  ٬فعالین سیاسی مارکسیست ساکن بریتانیا اسهت

بهررسهی   ٬سهال نهو در آلهمهان  مورد رویهدادههای
واکنش راسیستی به اذیت و آزار جنسی زنهان در 

 ٧١٤۶که ژانویه   ٬اروپا و نقش جریانات اسالمی
بهر  ٬از تلویزیون رهایی زن پخهش شهد. ایهن مهتهن
 ٬پهیهاده  ٬مبنای مصهاحهبهه تهلهویهزیهون رههایهی زن

  .و تدقیق شده است  ادیت

  

البهالی گهزارشهات جشهن و سهرور  :مینو هفمفتفی
تحویل سال، تعرض سازمانیافته به زنان در شههر 
کههلههن و چههنههد شهههههر دیههگههر آلههمههان بههرجسههتههه شههده 

این واقعه عواقب متعددی را بدنبهال داشهت  است. 
که در برنامه امشب در گفتگو با ثریا شهابهی آنههها 

 .را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم

قهبهل از ههرچهیهز  ٬ثریا شهههابهی ٬بعنوان سوال اول
مایلم در مورد اینکه تعرضهات جهنهسهی اخهیهر در 
شهرهای آلمان که به عبارتی سازمان یافته شروع 
شده است و بنوع خود در آلمان بیسابقه بوده اسهت 

در آلهمهان تهروریسهم   صحبت کنیم. از آنهجهائهیهکهه
اسالمی از اجرای عملیات مسلحانه تروریستی از 
نوع پاریس، لندن و مادرید و آمریکا عهاجهز بهوده 
است. آیا میشود نتیجه گرفت که عوامل حهکهومهت 
اسالمی با سازماندهی تعرض جنسی گهروههی بهه 
زنان در اماکن عمومی، جنگ نهرم بها غهرب راه 

بهمراه بهرانهگهیهخهتهن   ٬انداخته و با ایجاد جو ترور
بمهقهاصهد سهیهاسهی  ٬  واکنش دستراستیهای افراطی
  .خود در آلمان نزدیک شده اند

مورد اخبار تهعهرض جهنهسهی بهه  در :ثریا شهابی
اروپها یهی مهثهل کهلهن و   زنان درشهرهای بزرگ

تعداد دیگری از شهرهای اروپایهی، تهبهعهـها مها در 
موقعیتی نیستیم که صحت وسقم ابعاد این تهعهرض 
را تایید یا تکذیب بکنیم. چهیهزی کهه روشهن اسهت 
این است که بخصو  در کهلهن و در شهههرههای 
دیگر اروپایی این اتفاق افتاده است و متاسفانهه در 
شب سال نو از این اتفاقها می افتد . منهتههها امسهال 

این تفاوت را  ٬بخصو  در شهرهای آلمان و کلن
داشته است که پیشیهنهه خهارجهی داشهتهن، پهنهاههنهده 
بودن، مهاجر بهودن، از شهمهال آفهریهقها آمهدن، از 
کشورهای به اصطالح اسالمزده آمدن، از سوریه 

اینههها عهکهس الهعهمهل  آمدن ، برجسته شده است و 
 . های متفاوتی را به همراه داشته است

در مورد این عکس العمل ها اجازه بدید که مقدمتاٌ 
کهه بهه  ٬یک پیش فرضهایی را زیر سهوال بهبهریهم

 ٬و آن این ادعا است کهه نظر من زیر سوال است. 
این تعرضهههای جهنهسهی گهویها  ٬از کلن شروع کنیم

یک سلسله تعرض سازمان یافته و سهیهاسهی اسهت 
که توسط جریانات قومی و توسط جریانات مذهبی 

داعهش تهعهدادی را   ٬مثال ، صورت گرفته است. 
پول داده است و خریده است و گفته اسهت کهه در 
ایهن  شب سال نو در کلن به زنها تعرض بهکهنهیهد! 

سناریو خیلی دور از ذهن به نظر مهی رسهد . بهه 
بسیار کودکانهه و سهیهنهمهایهی اسهت . یهک  ٬نوعی 

همچین سناریویی به نظر من مطلقا واقعیت ندارد. 
ایهن   ٬چیزی که بیشتر به واقهعهیهت نهزدیهک اسهت

است که در کشورهای اروپهایهی و در شهههرههای 
اروپایی شب سال نهو ههمهه آزادانهه مشهروب مهی 
خهههورنهههد و آزادانهههه ههههر نهههوع لهههبهههاسهههی مهههی 

بهخهصهو  زنههها ، مهی رقصهنهد و مهی  پوشند. 
بها   ٬خوانند و سال که تحویل شد روبوسی می کنند

هر کسی روبوسی می کنند. به خصو  در آلمان 
این سنت هست و این می تواند برای جمعیهتهی کهه 
در آن شب سال نو که تحت تهاثهیهر الهکهل اسهت ، 
سیگنالهای اشتباه بفرستد و دعهوت بهه تهعهرض و 
تجاوز به زنها و به حریم خصوصی زنها بهاشهد و 
این واقعه میتواند اتفاق افتاده باشد . بهه خصهو  
در میان کسانی که با پیهشهیهنهۀ مهذههبهی و پهیهشهیهنهۀ 
کهه  ٬فرهنگی و از جوامع عقب مانده ای مهی آیهنهد

بعضی از آنها مثل ایران ساختار رسهمها ضهد زن 
دارد. یا از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه ای ، 
می آیند که با فرهنگ ، اخهالق و سهنهت و .. زن 

 آزار جنسی زنان

 عروج دو گروه مخرب اسالمی و فاشیستی در اروپا
 بررسی واکن  راسیستی نسبت به آزار جنسی زنان در اروپا

 مصاحبه مینو همتی با ثریا شهابی
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خطر انقالبات دیگری را در خاورمیانه بهه دنهبهال 
بهخهصهو   ٬ادعا های امروز دول غهربهی دارد. 
در طههرفههداری از سههکههوالریسههم در  ٬اروپههایههی
بهیهشهتهر از ایهنهکهه چهیهزی در مهورد  ٬خاورمیهانهه

یا چهیهزی از آن   ٬سکوالریسم در خاورمیانه باشد
 ٬نصیب جنبش سکوالریستی در خهاورمهیهانهه شهود
بیشتر اعتراف به شکست ها و شکست هها ی پهی 

 .در پی شان در خاورمیانه است

چهیهزی کهه  آن  ٬در یک کلمه خالصه کرده بهاشهم
امروز موجب افسارگسیختگی ارتجاع اسالمهی را 

بسیاری جاها را  ٬در این و آن گوشۀ دنیا شده است
بهخهصهو    ٬هم اساسا خبرش را کسی نمی شنهود

نصیب مردمی که در آفریقا و خاورمیهانهه و آسهیها 
نهه  ٬بر پیشانی شان مهر اسالمی خورده شده اسهت

گهذشهت دولهت ههای غهربهی نسهبهت بهه عهمهلهکههرد 
که محصول  ٬اسالمی ها در خود کشورهای غربی

افسارگسیختگی مهتهحهد تهاریهخهی خهودشهان اسهت. 
صهدهها مهیهلهیهون  ٬عالوه بهر شهههرونهدان اروپهایهی

شهروندان غیراروپایی دهه هها اسهت کهه قهربهانهی 
 . می شوند

ارتجاع اسالمی را ایهنههها تهقهویهت کهردنهد. داعهش 
فرزند اینها بود . ارتش آزادیبهخهش سهوریهه بهود . 
دولت ترکیه عضو ناتو است و متحهد غهرب اسهت 
که مردم مناطق کردستان را سرکوب مهی کهنهد و 
داعش را حهمهایهت کهرده اسهت . ههجهوم ارتهجهاع 

مهحهصهول  بهیهشهتهر از ایهنهکهه   ٬اسالمی به اروپها
محصول  ٬سیاستهای داخلی کشورهای غربی باشد 

تقابل های بنیادی تر و اساسی تر است. مهحهصهول 
رقههابههتهههههایههی اسههت کههه در مههیههان خههود صههفههوف 

میدانداری رقبا امروز  بورژوازی است. محصول 
و شههرکهها دیههروز و ادامههه رقههابههت ههها در خههاور 

و تبدیل خاورمیانه به گره گاه حل و فصهل   ٬میانه
 .رقابتهای نیروهای اصلی و قدرتهای اصلی است

این اتفاقی است که افتاده و آلمان اتفاقا در دور قبل 
تا آنجایی کهه   ٬سیاست متفاوتی داشت. تالش آلمان

بههه ایههن رقههابههتههههها در کههمههپ بههورژوازی بههرمههی 
ایهن بهود کههه بها صهاحهب مهعهضهالتهی کههه   ٬گهردد

بتواند صالحیتش را در   ٬خودشان آفریده اند شدن
ریاست کمپ بورژوازی جهانی نشان دههد. آلهمهان 
سعی کرد که صاحب بهدههی ههای یهونهان بهاشهد ، 
اتحادیۀ اروپا را نگاه دارد و بهه اصهطهالح پهاسهخ 

به معضل فرار وسیع و میلیهونهی   ٬خودش را بدهد
که از خاورمیانه و از سهوریهه بسهمهت اروپها در 
جریان بود. درهایش را باز کرده بود و پناهنده هها 
را راه داد. این تالشی است که بهورژوازی آلهمهان 

برای اینکه صهالحهیهت خهودش را در بهه   ٬میکند
اصطالح مدیریت رقابتها و سرکهردگهی در کهمهپ 

تهامهیهن کهنهد.   نشان بدهد و آن  ٬بورژوازی غرب
و اینکهه صهف   ٬اینکه چقدر می تواند یا نمی تواند

کشورهای خاورمیهانهه  صف محرومین در   ٬مقابل
و در کشورهای اروپایی چه میکنند و چهه عهکهس 
ایهن   ٬العملی نسبت به این شرایط نشان خواهند داد

موضوع بازی است که می شهود بهه آن جهداگهانهه 
  .پرداخت

  

دخهالهت غهرب و قهدرتهههای مهرتهجهع  :مینو همتی
منطقه در سوریه از یکسو و سهرکهوبهگهری رژیهم 
حاکم و قصاوت قرون وسطائی جریانات اسهالمهی 
باعث و بانی آوارگی میلیونها انسان شهده اسهت و 
کشهور آلهمههان کههه بها کهمههبهود نههیهروی کهار جههوان 
روبروست از این آبهای گل آلود یک میلیون ماهی 
گرفته است، لیکن در حال حاضر ظرفیتش تکمیل 
شده. آیا بنظر شما دولت آلمان بها مهیهدان دادن بهه 
برخی مطالبات جریانات دستراستی و ضد مهاجهر 
قصد بهره برداری از شرایط برای کهنهتهرل شهدت 

 جریان ورود پناهجو به آلمان را دارد؟

در مهورد مسهلهۀ آلهمهان و سهیهاسهت  :شهابفی ثریا
پناهنده پذیری اش بی تردید پناهنده گانی کهه وارد 
هر یک از ایهن کشهورههای اروپهایهی مهی شهونهد، 
بهخههش اعههظهمههشهان در ردیهف نهیههروی کههار غههیههر 
متخصص قرار می گیرند و ارزان اسهتهثهمهار مهی 
شوند. در این تردید نیهسهت. امها ایهن کهه سهیهاسهت 

بازکردن درها و ورود پناهنده   ٬دورۀ قبل آلمان را
یک سیاستی برای جواب دادن بهه جهلهب   ٬گان را

نیروی کار دانستن، به نهظهر مهن درسهت نهیهسهت. 
دسهتهرسهی  ٬و به اصطالح محصوالت آن ٫عواقب

در   ٬به این نیروی کار وسیهع ارزان خهواههد بهود
اما این سهیهاسهت بهیهشهتهر یهک  این تردیدی نیست. 

پاسخی است به مهعهضهالتهی کهه خهود بهورژوازی 
غرب و بهورژوازی جهههانهی آفهریهده و آن فهرار 
 میلیونی ، تخریب ، خانه خرابی ، سناریوی 

را با پهول و  قومی و ملی و مذهبی در خاورمیانه 
تجهیزات بهه جهان مهردم انهداخهتهنهد تها در مهقهابهل 
خاورمیانۀ به اصطالح یک دست عهربهی و بهرای 
مقابله با انقالبات بهار عربی ، منافع شان را حهفهظ 

تقویت جریانات ارتجاعی ، قومی مهذههبهی ،  کنند. 
سهیهاسهت بهورژوازی غهربهی بهوده  ٬در بعد ماکرو
 . تا آمریکا است از اروپا 

در نتیجه می خهواههم بهگهویهم کهه کهه تهرکهش ایهن 
رویدادها در خاورمیانه به غرب کشیده مهی شهود. 
این اوضع بیشتر از اینکه محصول باج دادنهای به 
اصههطههالح فههرهههنههگههی در داخههل خههود آلههمههان و 
کشورهای اروپایی باشد ، محهصهول رقهابهت ههای 
ارتجاع بورژوازی امپریالیستی بورژوازی غهرب 
و ارتجاع منطقهه ای و سهازشههها و دعهواههایشهان 

 . است

ببینید وقتی که سیاست آمریکا شهکهسهت خهورد در 
در ایهن  ٬آمریکا با ایران سهازش کهرد  ٬خاورمیانه

مقطع اروپا پیش آمد. اروپا با این پرچم که با بشار 
تالش کهرد کهه خهال آمهریهکها را  ٬اسد مذاکره بکند

بهها سههیههاسههت دیههگههری پههرکههنههد. تههرورهههای   ٬خههود
تحرک ارتجاع اسالمی داعهش بهود بهرای   ٬پاریس

مقابله با این سیاست اروپا و برای مقابله با سهازش 
اروپا با بشار اسد. داعشی که پیشتر عصای دسهت 
آمریکا و اۀتالف غرب علیهه بشهار اسهد بهود. ایهن 

با ههمهه جهوانهب و  ٬سطح نزدیکی ارتجاع اسالمی
بها دولهت  ٬ابعاد زن ستیزانه و انسان سهتهیهزانهه آن
به ایهن  های غربی است. نه امتیازات ویژه ای که 

و آن عمامه بسر مرتجع و مسجد و شیخ در جوامع 
 .که میدهد ٬غربی می دهد

می خواهم بگویم که در اینکه اسالم چههارچهوب و 
که از نظر جهنهایهی و از  ٬ایدیولوژی مناسبی است

بهه آن دسهت  ٬هر عنصر ارتهجهاعهی  ٬نظر سیاسی
مثال کسی کهه مهذههب ههنهدو  تردیدی نیست.  ٬ببرد
وقتی می خهواههد   ٬بودیست یا مسیحی است   ٬دارد

پرچم ارتجاع سیاسی را بلند کهنهد و بهرود جهنهایهت 
بهه اسهالم  ٬اول خهودش را مسهلهمهان مهیهکهنهد ٬بکند

اسههالم چهههههارچههوب  بههرای ایههنههکههه  مههیههگههرود! 
ایدۀولوژیک مناسبی برای این تحرکهات جهنهایهی و 

مهنهتههها ایهن ریشهه تهرورههای  تروریستی اسهت . 
 .اسالمی این دوره در غرب نیست

بهر اثهر عهواقهب   این حاصل شکستن قلعهۀ اروپها 
بهورژوازی  ٬بورژوازی امپهریهالهیهسهتهی  سیاستهای
درخاورمیانه است که عواقب اش به جوامع  ٬غرب

تقابل های قدرت  ادامه  غربی سرریز کرده است. 
های بزرگ و متحدین تهاکهتهیهکهی و اسهتهراتهژیهکهی 

از عربستان ، قطر و ایران تها   ٬مرتجع منطقه آنها
بازتاب سیاستهای آنها است که بهه اروپها  و  ٬ترکیه

دولهت ههای غهربهی  ٬اگهر نهه سرازیر شده اسهت. 
ایهن تهجهاوز بهه حهقهوق زنهان و  مشکلی ندارند با 

تعرض و تهروریسهم اسهالمهی تها آنهجهایهی کهه در 
ههر  ٬شمال آقریقا و خاورمهیهانهه محدوده کشورهای

مشهکهلهی  با آن  فاجعه ای که می خواهد خلق کند! 
ندارند. عربستان دهه ها است که بعنهوان دولهت و 
حکومت دوست غرب همان عملیات داعش را مهی 

گردن می زند و دست می زند و متهحهد غهرب  ٬کند
تا دیهروز کهاری   ٬است و با آن کاری نداشته است

نداشته. هرچند که امروز حفظ عربستان بهه شهکهل 
 یکی از معظالت بورژوازی غرب است ٬قدیم خود

. 

می خواهم بگویم که اتفاقی که در اروپا افتهاده ایهن 
است که عواقب سیاستهای قوم پرستانهه ، عهواقهب 
سیاستهای غهرب در تهبهدیهل خهاورمهیهانهه بهه یهک 

مهثهل آنهچهه کهه مها در  ٬جغرافیای قومی و مذهبهی
به جوامع غربی رسیده است.  ٬عراق شاهدش بودیم
صههدام یههک  درسههت اسههت کههه  ٬در کههیههس عههراق
یهک کشهوری بهود کهه بهالخهره  دیکتاتور بود. اما 

امهروز  مردم در آن کهار و زنهدگهی مهی کهردنهد. 
تبدیل به یک جغرافیای قومی شیعه و سنی ،عرب، 

به سهر تها سهر  «مدل«کرد شده است و اشاعۀ این 
سیاست بورژوازی غرب بهوده اسهت.   ٬خاورمیانه

بازتاب همان سیاسهت  ٬رویدادهای امروز در غرب
 ٬خاورمیانۀ قهومهی مهذههبهی یعنی شکل دادن به  ٬ها

است. امری که امهروز خهودشهان مهی گهویهنهد کهه 
شههکههسههت خههورده اسههت. امههروز در ایههن بههن 

مهی  دولت های غهربهی ادعها مهیهکهنهنهد کهه   ٬بست
خههواهههنههد بههه اصههطههالح بههرونههد پشههت سههنههاریههو 

سهکهوالر !   ٬حداقل از دریچۀ سوریهه  ٬خاورمیانه
    !که نمی توانند بروند پشت چنین سناریویی

سکوالریسم عرصه ای نهیهسهت کهه نهه دولهتهههای  
بهتهوانهنهد   ٬مرتجع منطقه ای و نه بورژوازی غرب

در عمل کمتر ین نهزدیهکهی بها آن  ٬فراتر از حرف
بهرایشهان خهطهر آفهریهن اسهت و  داشته باشند. این 

دو دهه است که در جریان است و در ایهن مهقهطهع 
ترکهش آن بهه جهوامهع غهربهی رسهیهده اسهت. ایهن 

روی   ٬محصول آمدن دوبارۀ مشکالت خاورمیانهه
میز دولت های غربی است. می خواهم بگهویهم کهه 
این تاثیر تقابل های وسیع ترو صفبندیهها و جهبهههه 

 .بندیهای وسیع تری هست تا نسبیت فرهنگی

دسههت درازی جههریههانههات ارتههجههاعههی اسههالمههی در 
بیش از اینکهه حهاصهل آوانهس  ٬کشورهای اروپایی

کهه ایهن  ٬دادن های دولتهای غربی باشد به اسهالم 
و بهیهش از ایهنهکهه حهاصهل   ٬آوانس ها را داده اند
که بهه   ٬نسبیت فرهنگی باشد کارگرد تیوری های 

نظر من نسبیت فرهنگی قانونا و عهمهال آوانسهههای 
می دهد، امها   معینی به جریانهای ارتجایی اسالمی

ریشهه و عههلهت اش ایههن نههیههسههت. ایههن دور دسههت 
درازی وتعرض جریانات تروریستی اسهالمهی در 
کشورهای غربهی و در پهاریهس و در شهههرههای 
آلمان و شهههرههای انهگهلهیهس و ایهن و ان جهامهعهه 

حههاصههل تههقههابههل هههای بههنههیههادی تههر و  ٬غههربههی
 .معینی است صفهای 

ببینید دنیا دنیای چند قطبی است و مسهابهقهۀ ایهنهکهه 
مههدیههریههت بههه اصههطههالح  ٬کههی در راس جهههههان

بورژوازی جهان قرار مهی گهیهرد کهدام نهیهرو در 
راس مدیریهت کهردن رقهابهت چهیهن و آمهریهکها و 

ریشه این  ٬روسیه و آمریکا با اروپا قرار می گیرد
 ٬ترورها است. آمریکا پرونده اش بسته شد. آمریکا
بهها تههخههریههب خههاورمههیههانههه و بهها اتههفههاقههاتههی کههه در 
خاورمیانه ، لیبی ، سوریه ، عراق افهتهاد، پهرونهدۀ 
تالشش برای سرکرده گی جهان بسته شهد. مهانهدن 

سهازشهی کهه  بروز این واقعهیهت اسهت.  ٬بشار اسد
اروپا دارد با بشار اسد می کنهد و آمهریهکها را ههم 

پیهشهروی کهه روسهیهه  ٬کشانده است پشت سر خود
و .. هههمهه و ههمههه نشهانهدههنههدۀ تهمهام شههدن  کهرده 

میدانداری آمریکا در راس این ادعها بهود کهه مهی 
تواند دنیای بعد از جنگ سرد را تا آنجایهی کهه بهه 
رقههابههتهههههای بههورژوازی بههرمههیههگههردانههد مههدیههریههت 

این اتفاق نیهافهتهاد و سهازشهش بها جهمهههوری  کند! 
اسالمی و ماندن بشار اسد در قدرت ، عقب نشینی 
آمریکا از این داعیه است . و ما در مقابلهش اروپها 
و کشورهای اروپایی را داریم که با پرچم دیهگهری 
و با سیاستهای دیگری سعی می کنند کهه در راس 

جهان چهنهد قهطهبهی  جهان چند قطبی قرار بگیرند. 
دولتهای آمریکا و دولتهای اروپهایهی و   ٬که در آن

 .چین و روسیه و هرکدامشان سهم می خواهند

شهمها   ٬در حاشیه این سهم خواهی قدرتهای بزرگ
انواع و اقسام جهریهانهات ارتهجهاعهی را از داعهش 
بگیرید تها بهوکهوحهرام تها دولهتهههای مهنهطهقهه مهثهل 
 ٬بورژوازی ایران و در راسش جمهوری اسهالمهی

فهاشهیهسهم  بورژوازی ترک در راسش ناسیونهال ـه 
را داریم. در ایهن   ٬و بورژوازی عرب  ٬اردوغان

ههر روز   ٬فعال بی رهبر  ٬میان بورژوازی عرب
اینها هم سههم مهی  یکی در راسش قرار می گیرد. 

 . خواهند

داعش محصول فقدان و خال یک رهبری سهیهاسهی 
و ایدیولوژیک بر کل بورژوازی عرب اسهت. در 
فقدان یک رهبری سیاسی محکم بهرسهههم خهواههی 

قطر از یک طرف مهی کشهد و  ٬بورژوازی عرب
سعودی داعش را تقویهت مهی کهنهد ، و   عربستان

شما شاهد میدانداری انهواع و اقسهام ارتهجهاعهههای 
بهه اسهم سهنهی  کهه  ٬اسالمی در خاورمیانه هستهیهد

گری عروج میکنند که بهازتهاب خهال در رههبهری 
بورژوزای عرب است. خال رهبهری در صهفهوف 
بورژوازی عرب از طرف دیگر مهیهدان را بهرای 

بهرای  ٬شورشها و انقالبهایی مثل تونس و مصهر 
 .هم فراهم می کند ٬فوران های اعتراضی از پایین

می خواهم بگویم که ایهن عهکهس گهرفهتهن از یهک 
را نمی شود منتسهب   ٬عملیات تروریستی در اروپا

کرد به اصطالح نسبیت فرهنگی و یا گهذشهتهی کهه 
بهه  کشورهای اروپایی کردنهد و مهیهکهنهنهد نسهبهت 

ارتجاع اسالمی در کشورهای خودشان . این   رشد
بههاجههی کههه  گههذشههتههههها را مههی کههنههنههد و کههرده انههد. 

بسیهار  ٬بورژوازی غرب به ارتجاع اسالمی میدهد
بیشتر از این ها است. فهراتهر از اجهازۀ دادن ایهن 
مسهجهد و آن مسههجهد، اسههت. تهاریههخها اسههتهفهاده از 
کمونیست ستیزی ارتهجهاع اسهالمهی در تهقهابهل بها 

بند ناف ارتهجهاع اسهالمهی را بهه غهرب  ٬شوروی
وصل نگاه میدارد. این سیر هنوز پیوسهتهگهی خهود 

در ایران ما شاههد بهودیهم کهه  را حفظ کرده است. 
چهطهور  ٬کمربند سبزی که به دور شوروی کشیدند

ایههران بههکههارشههان  ۳٢بههه مههوقههع در انههقههالب 
بعد از آن در مقابله با تحوالت انهقهالبهی و  خورد. 

دیدیم کهه چهگهونهه  ٬تحرکات انقالبی در خاورمیانه
دولت های غربی ارتجاع اسالمی و قومی و مهلهی 

انهواع و اقسهام دارودسهتهه ههای  را مجهز کردند. 

 آزار جنسی زنان...

که بخش اعهظهمهش آدمهههای بسهیهار مهتهمهدنهی   ٬را
همان کاری راکهردیهد کهه   ٬هستند را محکوم بکنید

دراین کیس تجاوز کلن می کنید . اجازه ندارید این 
کار را بکنید. اجازه ندارید همۀ دوستداران فوتبهال 
را به اوباش گری متهم کنید و ممنوع شان کنید از 

به خاطر ایهنهکهه  ٬اینکه بروند ایتالیا و مسابقه ببینند
بخش کوچک و حداقلی که مهی تهوانهد مهیهدانهداری 

 «ههولهوگهانهیهسهت«کند، اوبهاشهگهری مهی کهنهد و 
به همیهن  این مجازات جمعی ممنوع است!  است. 

اعتبار مجازات جمعی آدمهایی که بر پهیهشهانهیهشهان 
مهر مسلمان خورده و سوریه ای خورده و ایرانی 

با این ابهزار  خورده، عراقی خورده ممنوع است! 
نه اینکه رفتهن پشهت سهنهاریهو   ٬باید رفت به جنگ

اینکه این یک جنبش سیاسی سازمان یافتهۀ داعهش 
است و اسالم سیاسی است یا سناریوهایهی از ایهن 

    .نوع

شاهد این آمهار   ٬در دنیای ورزش ٬شما در انگلیس
و گزارشات منتشره هستید که وقتی یک تیمی مهی 

مهرتهکهب  ٬بازد بخشی از عالقمندان آن تیم بهازنهده
خشونت خانوادگی میشوند و در بهعهضهی از ایهن 
خانواده ها کیس خشونت های خانوادگهی بهاال مهی 

این تقصیر فوتبال نیست بلهکهه بهازتهاب ایهن  رود. 
که بالخره فرهنگ مهردسهاالرعهمهل  واقعیت است 

بههه اصههطههالح   وقههتههی کههه مههیههکههنههد! پههدرخههانههواده 
زنش را مهی زنهد و بهچهه ههایهش   ٬عصبانی است

ضعیهف «  رامی زند. بازتاب این واقعیت است که 
اساسا بخشی از فرهنگ حاکم بر کلیهۀ ایهن «  کشی

جوامع است . طبعا در مورد جوامع عقب مانده تر 
مههثههل ایههران و  ٬و بهها سههاخههتههار سههیههاسههی ضههد زن

تاثیراتی که روی آدمهی کهه از ایهن جهوامهع مهی 
   .طبیعتا غیر قابل انکار است  ٬آید

بهرحال باید با یک پرچم رفت جلو. حقهوق انسهان 
مهجهازات دوگهانهه نهداریهم.  اسهت و  جههانشهمهول 

استاندارد دوگانه نداریم. حق نهداریهد آدمهی را کهه 
بها   ٬پیشینه اش فالن مذهب و فالن قومیت را دارد

او رفتار دوگانه بکنید. و اگهر کسهی مهجهرم اسهت 
طبق همان استاندارد مجازات که شهامهل آلهمهانهیههها 
می شود او رو هم شامل شود. در نهتهیهجهه فهاصهلهه 
گرفتن از این دوقطبی که گویا این جنبش سهیهاسهی 
دست راستهی اسهالمهی یها جهنهبهش سهیهاسهی دسهت 

مهههم اسهت. در غهیهرایهن  ٬راستی فاشیسهتهی اسهت
به نظر من رفتن درهمان میهدان اسهت و  ٬صورت

مههانههدن در هههمههان قههواعههد اسههتههانههدارد دوگههانههه 
اینجا فرصتی برای اسالم ستیزی و بهرای  است . 

مبارزۀ رادیهکهال ومهبهارزۀ بهر حهق جهنهبهش ضهد 
اسالمی ، جنهبهش ضهد ارتهجهاعهی ، جهنهبهش ضهد 

بهر عهکهسهش  فراهم نهمهی شهود.  ٬اسالمی سیاسی
به قول  ٬باعث می شود که بخشی از جامعه است. 
حهقهایهق را کهتهمهان «  نسهبهیهت فهرههنهگهی« شمها بها 
بهرای امهن نهگهاه داشهتهن جهامهعهۀ   ٬پنهان بکنهد و 

پنهان کنهنهد   ٬خودش در مقابل تعرض به پناهندگان
که یک چنین اتفاقاتی توسط جمعیتهی کهه پهیهشهیهنهۀ 
خارجی دارند صورت گرفته است. بخش دیهگهری 

قهوانهیهن سهفهت وسهخهتهی عهلهیهه ههمهه  هم طرفدار 
پنهاههنهدگهان و مهردم بها پهیهشهیهنهه غهیهراروپهایهی و 

تا  ٬به هر حال یک مجازات جمعی شود .  اجرای 
یک مجازات جهمهعهی را شهامهل حهال ههمهه  ٬اینجا

و جمعیهت وسهیهعهی کهه بهر  ٬فراریان و پناهجویان
یها  ٬خهورده اسهت «مسهلهمهان«پیشانهی شهان مهههر 

کهرده انهد.  ٬به آنها میخهورد «ریخت و قیافه شان«
اگر به چیهزی بهایهد تهعهرض کهرد بهه ایهن رفهتهار 

  .دولتهای اروپایی و دولت آلمان است

  

پدیده تعرض سازمان یافته اوبهاش بهه  :مینو همتی
زنان از بدو حکومت اسالمی در ایهران بهرایهمهان 
پدیده آشنائی بوده است. تجارت بردگان جنسی در 
قلمرو حکومت اسالمی داعهش نهیهز فهرم تهکهامهل 
یافته سایه شوم اسهالم سهیهاسهی بهر زنهدگهی زنهان 
است. اما در آلمان ظههور ایهن پهدیهده را چهگهونهه 
ارزیابی میکنید و سیاستهای غهرب در رابهطهه بها 
نسبیت فرهنگهی چهقهدر در ایهن امهر دخهیهل بهوده 

 است؟

مورد میدانداری ارتجاع اسهالمهی  در :شهابی ثریا
و   ٬اگر مقهطهع را تهرورههای پهاریهس در غرب: 

ترورهایی که طهی سهالهههای اخهیهر در شهههرههای 
اروپهههایهههی صهههورت گهههرفهههتهههه اسهههت در نهههظهههر 

این ترورها در واقع تهرکهش و  بنظر من   ٬بگیریم
تعرضات تروریستی و فعالیتهای تروریستی اسهت 

 .که در خاورمیانه مرتب در جریان است
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پیشانی همۀ کسهانهی کهه از خهاورمهیهانهه و شهمهال 
آفریقا فرار کردند مهر مسلمان و بدنبال آن مهجهرم 
متعرض جنسی بزنید و آنها را محکوم بهکهنهیهد بهه 
اینکه مناطق نا امن و جایی که بهه خهاطهر فهقهر و 
جنگ فرار کردند برگردید. محهکهوم بهه مهرگشهان 
بکنید ،محکوم به فقرشان بکنهیهد، مهحهکهوم بهه بهی 
مسکنیشان بکنید، محکوم به آواره گیشهان بهکهنهیهد، 
 !بخاطر اینکه جرم جنسی مرتکب شده یا نشده اند

محکومیت آنها با محکومیت هیچ شهروند آلهمهانهی  
نباید فرق بهکهنهد و در عهیهن حهال دفهاع از ورود 
پناهندگان و دفاع از باز ماندن مرزهها و دفهاع از 

از بی آینهدگهی و تهخهریهب و   ٬حق فرار از ناامنی
خطر کشتاری که در خاورمیانه بوجود آمده است. 

به قمیت کشتار های میلهیهونهی فشهیهسهم  ٬این حق ها
و به زور جنبش ههاس سهوسهیهالهیهسهتهی و  ٬هیتلری

مترقی بدست آمده است. باید جلوی تعرض به ایهن 
و به هیچ بهانه ای نهبهایهد اجهازه   ٬حقوق را گرفت

داد که هیچ پناهنده و هیهچ خهارجهی را بهه خهاطهر 
تعرض جنسی که بخش کوچکی از ایهن جهمهعهیهت 
در آلهمهان یها در ههر شهههر دیهگهری کهرده مهورد 

 .تعرض قرار بدهند

خهبهر بهولهدوزر انهداخهتهن روی  شما همین امروز 
کمپ های پناههنهدگهی در مهرز فهرانسهه را شهاههد 

تعرض افسارگسیخته ای کهه وجهود دارد.  بودید! 
نقطۀ روشن این است که با وجود تمام این تبلیغات 

هنوز در جامعه آلمان   ٬ضد انسانی و ضد خارجی
وقتی سوال می کنند شصت در صد می گوینهد کهه 
موافق ورود خارجی ها و پناهنده ها هستند. و ایهن 
نشان می دهد که چقدر زمینه برای کهار کهردن و 
عقهب زدن ایهن تهعهرض دسهت راسهتهی در خهود 

 .کشورهای غربی بازاست

مقابله با اسالم، مقابله با تعرض اسالمی، مقابله بها 
فرهنگ اسالمی، نه کار این دولهتهههایهی اسهت کهه 
همه آنها هم منفعت هستند بها ههمهۀ انهواع ارتهجهاع 

بها  از داعهش تها جهمهههوری اسهالمهی و  ٬اسالمی
بههلههکههه کههار یههک جههنههبههش   ٬عههربسههتههان سههعههودی

آزادیخواهانه و یک جنبش مترقی سوسیالیهسهتهی و 
کارگری از پایین است. و این کار بدون عقب زدن 
این تعرض به حقوق جهانشهمهول انسهان ، حهقهوق 
جهانشمول مجرمین و حقوق مجرمین و در عهیهن 
حال ممنوعیت مجازات جمعی نوشتن، ممنهوعهیهت 

اولین قدم در مبارزه بها ارتهجهاع  ٬اتهام جمعی زدن
 .اسالمی ، در مبارزه با هر نوع ارتجاعی است

بدون ایهن عهقهب زدن ، بهدون پهیهشهروی در ایهن 
عرصه ، صحبت از حهقهوق زنهان ، صهحهبهت از 
مبارزه با اسالم، صحبهت از عهقهب زدن ارتهجهاع 

حهرافهی بهیهش نهخهواههد بهود. مهقهابهلهه بها   ٬اسالمی
همانطوری کهه مهقهابهلهه بها ههمهۀ   ٬ارتجاع اسالمی

شاخه های مختلف ارتجاع امهپهریهالهیهسهتهی و غهیهر 
کار یک جنبش توده ای ، کهار یهک   ٬امپریالیستی

جنهبهش طهبهقهاتهی، کهار یهک جهنهبهش کهمهونهیهسهتهی 
 .از پایین است ٬سوسیالیستی ماکزیمالیست

ایههن کههار جههنههبههشههی اسههت کههه بهها جههلههب هههمههۀ 
از زنهانهی کهه قهربهانهی خشهونهتهههای   ٬محهرومهیهن
تا مردم متمدن و مترقی در جوامهع  ٬اسالمی هستند

غربی که این عقب گرد تهاریهخهی در تهعهرض بهه 
 ٬جهانشمول بودن حقهوق انسهان را نهمهی خهواههنهد

ورق را  ٬تحمیل آپارتاید اروپایی را نمی خهواههنهد
 .برگرداند

این کار جنبشی اسهت کهه از زنهانهی کهه قهربهانهی 
در  ٬تعرض افسار گسیختۀ ارتجاع اسالمی هستهنهد

هرکجا و در هرجغرافیایی دفاع میکند. از مردمهی 
که مورد تعرض انهوال و اقسهام جهریهانهات دسهت 

دفهاع مهیهکهنهد.  ٬راستی فاشیستی و ارتجاعی هستند
کار جنبشی است که بتوانهد اعهتهراض جهههانهی بهه 

سمهت یهک جهنهبهش وسهیهع  منجالب موجود را به 
کارگری ، یک جنبش کمهونهیهسهتهی  سوسیالیستی و 

بتواند با مقابله با ارتهجهاع  کارگری کانالیزه کند و 
ارتهههجهههاع اسهههالمهههی و غهههیهههر  ٬از ههههمهههه نهههوع

سکوی به قدرت رسیدن طهبهقهه ای شهود   ٬اسالمی
سهازمهان دادن نهظهام  که با بهه قهدرت رسهیهدن و 

بها بهرقهراری نهظهام   ٬سیاسی بهرتهری اقتصادی ـ 
برای همیشه این نکبت و این سیاههی  ٬سوسیالیستی

 .را از سر بشر کم کند

 

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره  به نقل از
 چهل و سوم

مهی  جریانهای دست راستی فاشیستی آن را تبدیهل 
و بهخهشهی از   ٬کنند به فشار بر روی خهارجهی هها

جریانهای مدافع حقوق پناهندگی سعی می کنند کهه 
اسههالم را از زیههر ضههرب خههارج بههکههنههنههد و بههه 
را  اصطالح بهه درجهه ای حهقهایهق ایهن اتهفهاقهات 

الپوشانی کنند و به حسهاب خهودشهان ایهنهطهور از 
پناهنده دفاع بکنند. که به اعتقاد مهن ههیهچهکهدام نهه 
تنها قادر به کاهش میزان تهرس نهخهواههنهد شهد کهه 
برعکس عمل خواهند کرد. هیچکدام نه میتوانند از 
پناهنده دفاع کنند و نه در مقابل تعرض جنهسهی بهه 

 .زنان سدی ببنند

فقط با یک پرچم می شود رفت بهه مهقهابهلهه بها ایهن 
جریان و آن این است که جهرم جهرم اسهت ونهبهایهد 

به خاطر اینکه کسی پیشینهه مهلهی   ٬جرم را پوشاند
در شهنهیهع بهودن و   ٬مذهبی و قومی اش چی است

جههرم بههودن آن تههخههفههیههف داد یهها حههکههم مههجههازات 
و   غیرمتناسب صادر کرد! مهم نیست کهه مهذههب

عقیده مجرم چی است . مهجهازات جهرم یهک سهان 
استانهدارد دوگهانهه  است و مجازات دوگانه نداریم. 

نداریم و حقوق انسانی و حقوق شهروندی متفهاوت 
و  متناسب به مذهب و ملهیهت و قهومهیهت نهداریهم! 
رکن دیگرش اتهام جعلی و جهرم جهعهلهی مهمهنهوع 

خیلی ها هستند که این مطالبات را مهطهرح  است! 
می کنند . اما فضای غهالهب فضهای فهاشهیهسهتههها و 
از  ٬دست راستی هایی است که سواستفاده می کنند

پیشینهۀ قهومهی مهذههبهی بهرای تهعهرض بهه حهقهوق 
 ٬از طرف دیهگهر شهروندی در خود جامعه آلمان. 

این راه بطور واقعی هیچ فضای امنی بهرای ههیهچ 
ایهن تهقهابهل قهادر  زنی در آلمان بوجود نمی آورد. 

که موجب امن تر شدن جامعه شود. به ههر  نیست 
حال این فضا غالب است و به نظر مهن مهقهابهلهه بها 
این دو قطبی راهی است کهه بهاعهث مهی شهود کهه 

را که دفاع از   شما بتوانید مطالبات واقعی خودتان
حقوع جهانشمول انسان و دفاع از اسهتهانهدارد یهک 
دست و یگانه در برخورد به مجرمین و ممنوعیهت 
مجازات و اتهام جمعی است اینها را بتونید مطهرح 

 .بکنید

  

راه حل چی است؟ چگونه میتوان ههم   :همتی مینو
در مقابل خارجی ستیهزی و ههم در مهقهابهل دسهت 

 .سد بست ٬درازی ارتجاع اسالمی

چه باید کرد ؟ چه باید کرد تا هم موج  :شهابی ثریا
خارجی ستیزی را عهقهب زد و از طهرف دیهگهر 
جامعه را برای زنهان امهن نهگهاه داشهت و جهلهوی 

 .تعرض های ارتجاع اسالمی را هم گرفت

قبل از هر چیز باید قایق را از زیر آب پهروپهاگهانهد 
طرفین بیرون کشید. دوقطبی اینکه تقصیر پناههنهده 
ها است ، تقصیر خارجی ها است و در نتیجه بهایهد 
یک مجازات جمعی را به پهای آنههها نهوشهت. یهک 
اتهام جمعی را اول نوشت و بعد جمعا مجهازاتشهان 
کرد و از طرف دیگر این را یک حرکت سهیهاسهی 
سازمانیافته اسهالمهی دانسهت کهه از مهههاجهریهن و 

را بهایهد عهقهب زد.   ٬پناهندگان سرباز گیری میکند
این دوقطبی از هر دوطهرف بهه ضهرر ههم زنهان 
اسههت و هههم بههه ضههرر دسههتههاوردهههای تهها کههنههونههی 
جهانشمول بودن حقوق انسان است و هم به ضهرر 

ایهن دو قهطهبهی در عهیهن  خارجی و پناهنده است. 
جوامع غربی را هم به شدت منهقهبهض تهر و   ٬حال

آزادیهای سیاسی را بیش از بهیهش تهحهت تهعهرض 
 .قرار می دهد

باید واقعیات را از زیر این خهروارهها پهروپهاگهانهدا 
بیرون کشید. بله واقعیت دارد این اتفاقات صهورت 
گرفته است . اینکه تعدادی ازکسایی که از جهوامهع 
اخههتههنههاق زدۀ شههرق زدۀ مههذهههب زده فههرار کههرده 

یهک ههمهچهیهن جهرایهمهی را مهرتهکهب شهده  و  اند 
حتما احتمالش هست و ممکن است صورت   ٬باشند

 .گرفته باشد

تعدادی اقلیت این کار را کرده اند و گناه جمهعهی و 
اتهام جمعی نوشتن پای میلیونها نفر کهه فهرار مهی 
کنند از این جغرافیای نها امهن ، ایهن یهک تهحهرک 
فاشیستی است . این یک تهحهرک ارتهجهاعهی اسهت 
توسط هر کسی صورت بگیرد. توسط دستهه جهات 
رسما فاشیستی صهورت بهگهیهرد یها تهوسهط دولهت 
آلمان صورت بگیرد. یک تعرض فاشیستی اسهت. 
جرم جرم است مستقل از ملهیهت ، نهژاد و مهذههب 
است .هر کسی که آن رامرتهکهب شهده بهاشهد جهرم 
است و باید مطابق حقوق و استاندارد های یکهسهان 
به این جرایم رسیدگی شود. اسهتهانهدارد دوگهانهه را 

ایههن عههقههب   نهبههایهد بهه رسهمههیههت شههنهاخههت. تههعههمهیههم
را نباید به رسمیت شناخت. باید در مقابلهش   نشینی

ایستاد و گفت نه . قبول نیست و تهجهربهۀ فهاشهیهسهم 
هیتلری نشان داده است . که شما اجازه نهداریهد بهر 

مههی خههواهههم بههگههویههم ایههن سههیههاسههت پههنههاهههنههده  
بیشتر سیاسی بود تا دلیل مسهتهقهیهمها   ٬آلمان  پذیری

سیهاسهت  اقتصادی و جلب نیروی کار داشته باشد. 
مههقههابههلههه بهها و پههرکههردن خههال رهههبههری در کههمههپ 

کهه آمهریهکها  در شهرایهطهی  ٬بورژوازی بین المللی
آمریکا شکهسهت خهورده بهود.  ٬«خراب کرده بود«

شرایطی فراههم کهرد کهه   ٬مجموعۀ این فاکتور ها
آلمان پا پیش بگذارد و بهگهویهد کهه مهن عهالوه بهر 
اینکه به اصطالح از نظر اقتصادی در مهوقهعهیهت 
بهتری قرار گرفتم ولی از نظر سیاسی مهی تهوانهم 
به یک نظم ویهک دورنهمهای حهداقهل بهدتهر نشهدن 
 . اوضاع را جلوی پیش پای شهروندان بگذارم

تعرضات ارتهجهاعهی کهه در اروپها صهورت مهی 
تههعههرض دسههت راسههتههی و فههاشههیههسههتهههههای   ٬گههیههرد
بهخهصهو  بها اسهتهفهاده از کهیهس جهرایههم   ٬آلهمهان
که بخشا توسط کسهانهی کهه در ایهن مهوج   ٬جنسی
به آلمان آمده بودند صورت گرفته اسهت   پناهندگی

آورده است که قوانیهن را ههر چهه  ، طبعا فشاری 
 .بیشتر به ضرر پناهندگان تغییر بدهند

این موج بار دیگر پناهندگان را در موقعیت بسیهار 
قهرار   ٬در مقابل تعهرض ٬ضعیفتر و بی دفاع تری

می دهد. منتها من فکر نمی کنم تغییر تعیین کهنهنهده 
ای بتواند بگذارد در تالشی کهه آلهمهان مهی کهنهد . 
تالش آلمان برای قرار گرفتن در و پر کهردن خهال 
رهبری در صفوف خود بورژوازی جههانهی ، کهه 

پهیهش شهرط آن  ٬طبعا مقابله با تحرکات از پهایهیهن
 .است

مهی تهوانهد بها  ٬این خال رهبری بورژوازی جهانی
بههخههصههو    ٬فشههار تههحههرکههات از پههایههیههن بههه بههاال

با انقالبات دیگری چون انهقهالبهات  خاورمیانه  در 
اگهر بهورژوازی  تونهس و مصهر مهواجهه بشهود. 

جواب در این سطح کهه: قهادر  ٬جوابی نداشته باشد
حههداقههل ایههن افههق را در مههقههابههل جههامههعههه  نههبههاشههد 
مستقل از اینکه این افهق عهمهلهی بهاشهد یها   ٬بگذارد
که من می توانم امهنهیهتهی بهرقهرار کهنهم کهه   ٫نباشد

دورنمای آینده سیاهتهر و تهاریهکهتهر ی را جهلهوی 
 ٬! اگر بتواند ایهن کهار را بهکهنهد٬شهروندان نگذارم
 .موفق شده است

به نظر من سیاست پناهنده پذیری دولهت آلهمهان را 
تها تهوطهئهۀ جهلهب نهیهروی   ٬در این راستا باید دیهد

تعرض دست راستی و فاشیستی حتهمها روی  کار. 
امهروز  ٬این تاثیر دارد. تهاثهیهر دسهت راسهتهی هها
نهقهض  بیشتر از هر چیزی در خهود آلهمهان و در 
انسهان   قوانین پایه ای و جهانشمهول بهودن حهقهوق

و  ٬برخورد با مجرمین واستاندارد واحد داشتن در 
خههود را نشههان  ٬تههعههرض بههه ایههن دسههتههاوردههها

طبعا هرچه بهیهشهتهر مهورد تهعهرض قهرار  میدهد. 
و «  خهارجهی هها«   ٬دادن بهخهش ضهعهیهفهتهر جهامهعهه

بهورژوازی را  ٬دارند«  خارجی« کسانی که پیشینه 
در بلند مدت در موقعیت بهههتهری بهرای اسهتهثهمهار 
وسیعتر آنها قرار میدهد. این یک دستآورد جهانهبهی 
حتما هست. اما سیاست پناههنهده پهذیهری دور قهبهل 

که حتما تبهعهات   ٬اساسا سیاستی ماکرو است ٬آلمان
اسهاسها سهیهاسهتهی اسهت   جانبی زیهادی دارد. ایهن

تا محلی و کشهوری و یها ایهنهکهه بهخهواههد  ٬جهانی
 . را بدهد امروز   ٬پاسخی به نیاز نیروی کار

  

تا کنون مشخص شده اسهت کهه اکهثهر  :مینو همتی
مهههههاجههمههیههن از کشههورهههای اسههالمههزده بههوده انههد، 
کشورهائیکهه زن سهتهیهزی و آزار جهنهسهی زنهان 
نهادینه شده است. عکس العمل زنان مهاجهری کهه 
از سایه شوم قوانین شریعت گهریهخهتهه انهد بهه ایهن 
ماجرا چه بوده است؟ و نظهر شهمها در مهورد ایهن 

 واکنشها چیست؟

عکس العمل ها مهتهفهاوت بهوده اسهت  :شهابی ثریا
حتما. اگر سری به رسانه ها بزنید مهی بهیهنهیهد کهه 
بحث و اظهار نظر و عکس العمل جوانب مختلفهی 
دارد .بعضی ها می روند توی قطب مخهالهفهش کهه 
این یک تعرض سازمانیافتۀ سیاسی اسهت . طهبهعها 

کههه از  زنههانههی  بههرای هههم زنههان اروپههایههی و هههم 
کشورهای غیر اروپایی با پیشینۀ شمهال آفهریهقها یها 
خاورمیانه زندگی می کننهد ، بهرای آنههها احسهاس 
ترس به وجود می آید. برای هر کسی بعهد از ایهن 
اخبار و بعد از انعکاس عکس العمل های سهیهاسهی 

احسهاس تهرس بهه وجهود مهی آیهد.  ٬نسبهت بهه آن 
احساس ترس از خطر حمهلهۀ راسهیهسهتههها از یهک 

احساس تهرس از ایهنهکهه جهمهعهیهتهی کهه   طرف و
پیشینۀ خارجی دارد بتواند فضای جامعه را نا امهن 

عکس العملههایهی کهه تها  اما  ٬بکند. این فضا هست
درجه زیادی تحهت تهاثهیهر  به  ٬کنون شاهدش بودیم

 برخورد جریانات سیاسی به این واقعه است 

 آزار جنسی زنان...

خاورمیانه ساختهه و تصهویهر  سیاهی است که در 
سیاه و نا امنی است که در سهراسهر دنهیها بهه ههر 

 . شهروندی می دهد

این وضع جواب می خهواههد. و جهوابهههای تها بهه 
بههه قههول شههمهها تههعههرضههی کههه   ٬امههروز داده شههده
خاورمیانه کهرد و رشهد و  غربی در  میلیتاریسم 

عهروج   ٬گسترش ارتجاع اسالمی در خهاورمهیهانهه
داعش و حمایتی که از به اصطالح سنهی گهری و 
شیعه گری و خاورمیانۀ قومی تهرو مهذههبهی تهری 

نشان داد که ایهن رونهد  همه و همه  ٬که ساخته شد
 . نمی تواند ادامه پیدا کند

احهتهیهاج   ٬بهرای سهرمهایهه اش ببینید بهورژوازی 
بهالخهره   ٬امنیت دارد. احتیاج به ایهن دارد کهه به 

بعد از ده سال به لجن کشیدن و به قهههقهرا کشهیهدن 
مهن  به شهههرونهدانهش بهگهویهد کهه   ٬جوامع انسانی
یک پاسخ دارم . ایهن وضهعهیهت  من  ٬جواب دارم

نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. این تقابل 
رقابتی که بین کمپهای نهیهروههای و قهدرتهههای  و 

باید یک جوری به   ٬اصلی بورژوازی وجود دارد
 .سر انجام برسد

هر نیرویهی کهه بهخهواههد  ٬در این جهان چند قطبی
در بههلههنههد مههدت در قههدرت بههمههانههد یهها بههه قههدرت 

این این دورنهمها و ایهن  باید به مردم جهان   ٬برسد
نوید را بدهد که حداقل اوضاع از گذشته بدتر نمی 

در دروان جنگ سهرد، بهورژوازی غهرب  شود! 
این نوید را می داد که مهن اوضهاع را بهههتهر مهی 

مههن مههبههشههر حههقههوق بشههر هسههتههم! نههمههایههنههده  کههنههم! 
دمههوکههراسههی هسههتههم! امههروز کههل کههمههپ حههاکههم 

بهرای بهقها   ٬بورژوازی پیروز بعد از جنگ سهرد
خودش به این احتیاج دارد که بتواند این دورنما را 

برای خودش بهدتهر  بدهد که وضع بدتر نمی شود! 
بعد از شکسهت آمهریهکها   ٬نمی شود! سیاست آلمان

به خصو  در کیس سوریه، یهک  ٬در خاورمیانه
 .جوابی به این نیاز است

آلمان امروز در موقعیت اقتصهادی قهرار گهرفهتهه  
اسههههت کههههه قههههادر اسههههت ایههههن جههههواب را 

بورژوازی آلمان تهوانسهت خهیهلهی زود تهر   بدهد.
با تعرض وسیع به نهیهروی   ٬فشار و بار بحران را

وتعهرض بهه  کارش و با ارزان کردن نیروی کار 
از روی خود کم کهنهد  ٬حقوق خود شهروندان آلمان

 ٬از سهر بهگهذارنهد. امهروز به درجه ای آن را  و 
بنیه بهتر اقتصادی آلمان نسبت به سایر کشورهای 

دولت ایهن کشهور را در مهوقهیهعهیهی قهرار  ٬غربی
میدهد که تالش کند جواب متفاوتی بدهد و از نظر 

این موقعیت را پیدا کهرد کهه بهگهویهد مهن  سیاسی 
جواب دارم . من برای معضالتی که آفریهدم و مها 
آفههریههدیههم در جهههههان جههواب دارم . از ایههن رو 

راس حهفهظ   قهرضهههای یهونهان و در «صاحهب«
 «صهاحهب«اتحادیۀ اروپا و در مورد خاورمیهانهه 
مهیهلهیهونهی   مسایل و مشکالتی و فرارها و آوارگی

 . خودشان بوجود آورده بودند  بود که اساسا

در نتیجه می خواهم بگویم که برخورد و سهیهاسهت 
بیشتر از ایهنهکهه بهه خهاطهر جهلهب   ٬متفاوت آلمان

یهک تهوطهیهه ای در ایهن  نیروی کار بهاشهد و یها 
ناشی از جایگاه و موقعیت متفاوت دولت و  ٬مورد

بورژازی آلمان در کمپ بورژوازی جهانی است. 
بهه اصهطهالح پشهت پهنهاههنهده  این طور نیست که 

پذیری رفته اند تا به این بهانه نهیهروی کهار جهمهع 
کرده باشنهد! طهبهعها در بهلهنهد مهدت بهخهش اعهظهم 
پناهندگان بهه اصهطهالح نهیهروی کهار خهارجهی ، 
نیروی کار ارزان و بی حقوق و با استثمار درجهه 

سهیهاسهت  باالتر خواهند بود. این به جای خود. اما 
امروز اساسا یک سیاستی است بهرای قهرار دادن 
خودش در راس کمپ بورژواری جهان به عنهوان 
اینکه من راه حل دارم. همچهنهان کهه روسهیهه ایهن 
تالش را می کند . در بطن پس کشیدنها و شکسهت 
و نا کامی سیاستهای میلیتاریستی آمریکا ، روسیهه 
به عنوان اینکه گویا مهبهشهر آزادی بهرای سهوریهه 

بهمهب ههایهی کهه در سهوریهه  به میدان آمد.  ٬است
از جانب بخشی به عنوان بمبهای نهجهات   ٬انداخت

 !بخش حتی تلقی شد

داعهیههه هههای روسههیههه یهک مههعههنههی دیههگههری دارد. 
پیشروی آن در کیس اکهرایهن و پهیهشهروی آن در 

همه و همه تالهشهی اسهت بهرای  ٬کیس خاورمیانه 
اینکه بگوید که در این جهان چند قهطهبهی مهیهتهوانهد 
نشان دهد که او می تواند به اصطالح حافظ امنیت 

یک تعادلی در رقابتهههای بهیهن الهمهلهلهی  باشد و به 
الهبهتهه بهرای  ٬شکل بدهد! شانس ایفای چنین نقشهی

روسیه بسیار کم است. بهههر رو در مهورد کهیهس 
 روسیه میتوان جداگانه صحبت کرد
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 حيات، کار و استثمار
ای ترین حق انسان است.  حیات پایه

جسم و روح افراد از هر نوع تعرض 
 مصون 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. 

کار فعالیت آزاد و خالق انسان است. 
های فکری و  هر کس حق دارد خالقیت

عملی 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

 -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 
 مصوب حزب حکمتیست

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 تضمین تحقق 
این حقوق و بندهای این بیانیه 

حزب حکمتیست اعالم میکند  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 

های جامعه  مبنای قوانین و سیاست
 اعالم میکند.

تنها شیوه ی حاکمیت مستقیم تهوده ای اسهت، در 
همان حال باالترین شهکهل دمهوکهراسهی و آزادی 
سیاسی را تامین می کند. تمام احزاب سیاسی این 
فرصت را دارند که با احترام به اراده ی انقالبهی 
توده ای و شرکت در این پروسه ی دموکراتهیهک 
و آزادانههه نهقههش خهود را ایههفها کههنهنههد و جههایههگههاه 

 خودشان را به دست بیاورند. 

 

 حزب کمونیست کارگری کردستان

 ٦١١٢فوریه 

 ترجمه از کردی به فارسی: سعید محمدی

اقدامات زیر به عنهوان سهرخهط و مهبهنهای دوم: 
 قوانین و موازین کشور ابالغ میشوند: 

 

برداشتن قدم های سریع و کارساز بهرای   -٤    
بازپس گیری همه ی امالک و دارایی ههایهی کهه 
در طی این چند سال توسهط احهزاب و سهران و 
ُعمال و وابستگانشان به تاراج رفته اسهت. ههمهه 
ی این اموال و عواید نهفهت و دیهگهر دارایهی هها 
اختصا  داده می شوند برای بهبود بخشیدن بهه 
زندگی و مهعهیهشهت مهردم و خهدمهتهگهذاری ههای 

 عمومی. 

بالفاصله از این اموال، همه ی اجهاره هها و  -٧
حههقههوق هههای مههعههوقههه ی هههمههه ی کههارگههران، 
کهارمههنههدان، پههیهشههمههرگههه هها، پههلههیههس، مههعههلههم ههها، 
بازنشستگان و دیگر بیمه ها، به صهورت یهکهجها 
پرداخت می شوند. و همچنهیهن بهه دلهیهل گهرانهی 
)تورم( همه ی دستمزد و حقوق ها باال برده مهی 

 شوند. 

بیمه ی بیکاری مکفی بهرای ههمهه بهیهکهاران   -٩
 آماده به کار مقرر می شود. 

همه ی بانک ها در یک بانک عهمهومهی زیهر -١
نظر شورا ها ادغام می شوند و درآمد های نفتهی 
و دیگر درآمد ها، و ههمهچهنهیهن خهرج و بهودجهه 
بندی کشور به شیوه ای شفهاف و آشهکهار بهرای 

زیر نظر و کهنهتهرل مسهتهقهیهم نهمهایهنهدگهان  ٬عموم
 شوراها، خواهد بود. 

دین از دولهت و آمهوزش و پهروش جهدا مهی -٥
شود؛ همه ی قوانینی که منبع و دلیل دینی دارنهد 
لغو می شوند و ههر کهس آزاد اسهت ههر دیهنهی 

 داشته باشد یا هیچ دینی نداشته باشد. 

آزادی عهههقهههیهههده، راده ربهههریهههن، نشهههریهههات، -٢
اعتصابات، تظاهرات، تجمع و متشهکهل شهدن و 
 بنا نهادن احزاب سیاسی بدون هیچ قید و بندی. 

برابری همه جانبه ی زن و مهرد در ههمهه ی -٢
حق و حقوق ها و لغو ههمهه ی قهوانهیهن و سهنهن 

 وعاداتی که با یان امر مغایر باشد.

بهرابهری هههمهه ی شههههرونهدان بههدون درنهظههر -٢
 گرفتن نژاد، دین، قوم و ....

 لغو مجازات اعدام. -٣

لغو پیمان نامه ها و قرارداد های اقهتهصهادی -٤١
و سیاسی که حکومت اقلیم با دولت ها و کمپهانهی 
ها بسته است و و علیهه مهنهافهع مهردم کهردسهتهان 

 هستند.

برقراری بیمه مکفی برای همهه ی کسهانهی  -٤٤
 که از نظر سالمت توانایی کار کردن ندارند. 

برداشتن قدم ههای سهریهع و مهحهکهم بهرای  -٤٧
استقرار و سازماندهی یک زندگی مناسب بهرای 

 آواره ها. 

برپایی یک رفراندوم سراسری و آزادانهه سوم: 
زیر نظر سازمان و نهادهای بین لمللهی. در ایهن 
رفراندوم مردم کردستان آزادانه رأی مهی دههنهد 
که آیا می خواهند در چارچوب عراق  بماننهد یها 
جدا شوند و یک کشور مسهتهقهل تشهکهیهل بهدههنهد. 

ماه قبل از رفرانهدوم در مهبهارزاتهی ٢الزم است 
آزادانه اجازه داده شود همه ی احزاب و سازمان 
ها آلترناتیو خودشهان را بهه مهردم ارائهه دههنهد. 
نتیجه ی آراء مردم هرچه که بهاشهد ههمهان تهنههها 
دستور قانونی مردم ُکردستان است و حهکهومهت 
 شورا ها با تمام توان به اجرای آن می پردازد. 

*     *     * 

حزب کهمهونهیهسهت کهارگهری از ههمهه ی مهردم 
معترض و آزادی خهواه را فهرامهیهخهوانهد بهرای 
تامین این اهداف و بها ههدف سهپهری کهردن ایهن 
دوران ترسناک و تامین حاکمیتهی مسهتهقهیهم تهوده 
ای و انقالبی از این آلتهرنهاتهیهو حهمهایهت کهنهنهد و 
بههرای بههرپههایههی شههوراههها دسههت بههه کههار شههونههد. 
همچنین از همه ی فعالین کارگری و کمهونهیهسهت 
و آزادی خواه می خواهیم که جلو بیفتند و نهقهش 

 مترقی و پیشروانه ی خود را ایفا کنند. 

همچنین حزب کمونیست کهارگهری بهر ایهن امهر 
تأکید مهی کهنهد کهه الزم اسهت ههمهه ی احهزاب 
سیهاسهی بهه خهواسهت و اراده ی انهقهالبهی تهوده 
کارگهر و آزادی خهواِه بهه مهیهدان آمهده احهتهرام 
بگذارند و خهود را در مهقهابهل ایهن اراده قهرار 
ندهند. این تنها راه نجات جامعهه از بهن بسهت و 
بحران فعلی، و دوری جستهن از دشهمهنهی هها و 
درگیری های خونین است. سیسهتهم شهورایهی نهه 

سیستم های سیاسی که در آن احزاب بهورژوازی 
تهههحهههت نهههام "حهههکهههومهههت وطهههنهههی"، "مهههلهههت"، 
"دموکراسی" و "پارلمانتاریزم" به وکالت مهردم 
حکمرانی کنند، چیزی جز تکرار تجربه شکسهت 

سال از حاکمیت بروکراتیک و  ٧٥خورده ی این 
از باال و سرازیر کهردن جهامهعهه بهه درون یهک 
 تراژدیک و بی آینده ای و بی حقوقی نیست.

دستورات و قهدم ههایهی  ٬همه ی این پروژه ها    
که اکنون از جانب احزاب بورژوازی خصهوصهاً 
"گوران" )تغهیهیهر(، اتهحهادیهه مهیهههیهنهی و حهزب 

همچون نقشه ی راه برای بهرون رفهت  ٬دمکرات
از این شرایط ارائهه مهی شهونهد، یها بهرای سهوء 
استفاده از نارضایتی ها و به کارگیرِی جهمهعهیهت 
معترض برای حل مشکل کهنه پرستانه ی درون 
احزاب بورژوازی است، یها بهرای سهد کهردن و 
آرام و خاموش کردن اعتراضات مردم و خهریهد 
وقت با هدف سازماندادن دوباره حاکمیت فاسد و 
تداوم بخشیدن به وضهعهیهت بهیهسهت و پهنهج سهال 

 گذشته است.

 

به همین دلیل است که حاکمیت مستقیم نمایهنهدگهان 
شورا های کارگری و مردم زحمت کش و آزادی 

ممکن و مهوثهر بهرای  ٬خواه، تنها آلترناتیو فوری
جایگزینِی حکومت منحل شده چند حزبی احهزاب 

الزم است بها نهههایهت  بورژوا ناسیونالیست است.
هشیاری و احساس مسئولیت، تمهام تهالش هها بهه 
کار گرفته شود تا پروسه ی تغییر حاکمیت به نفع 
شورا ها بدون خشونت و درگهیهری پهیهش بهرود. 
الزم اسهت ههمههه ی تهالش ههها بههرای بسههتهن راه 
سرکوب و حمله ی احزاب ناسیونالیست و مسهلهح 
و حکومت شکست خورده آنها صهورت بهگهیهرد. 
الزم است پیگیرانه نیروی پیشمهرگهه و پهلهیهس و 
نیروهای مسلح فرا خهوانهده شهونهد و اگهاههگهری 
شود که آنها بخشی از جمعیت گرسنه و ستهمهدیهده 
و فرزندان کارگران و مردم آزادی خواه هسهتهنهد. 
نباید با تهبهلهیهغهات بهی پهایهه "ُکهرد بهودن" فهریهب 
بخورند و لوله ی تفنگ ههایشهان را در دفهاع از 
غارتگران فاسد و مفتخور به سوی هم طهبهقهه ای 
ها و هم سرنوشت های خهودشهان، کهه در عهلهیهه 
گرسنگی و فقر و باری نام آزادی به مهیهدان آمهده 

 اند، نشانه روند.

 

حکومت شوراهای نهمهایهنهدگهی مهردم مهی تهوانهد 
کنترل ثروت و درآمد و تولید و تهقهسهیهم آنهرا بهه 
شیوه ای عادالنه به دست بگیرد. بهه طهوری کهه 
آزادی و رفاه برای همگان میهسهر شهود. در ایهن 
راه الزم است جنبش اعتراضی فعلهی کهارگهران، 
کارمندان، زحمت کشان، معلمان، زنان، جوانان، 
بیکاران و همه ی آزادی خهواههان؛ ههمهزمهان بها 
پافشاری جدی بهر خهواسهتهه ههای بهه حهقهشهان و 
مصمم بودن برای تحمیل آن بر سهر آنهههایهی کهه 
آینده ی جامعه را به غارت برده اند، در ههمهه ی 
محل های کار، محله ها، دانشگاه ها و مراکز، بها 
برپایی تجمعات و انتخاب نماینده ها، شورا ها را 
بر پا کنند. شورا ها وسیله و ابزاری کارساز ههم 
برای به حرکت در آوردن اراده ی انقالبی مردم، 
هم برای رهبری کردن جنبش اعتراضی کهنهونهی 
و هههم بههرای فههراهههم کههردن بسههتههر آلههتههرنههاتههیههوی 
حکومتی به جای حکومت فاسد و شکست خورده 

 ی احزاب بورژوازی است.

 

فوری اقدامهات زیهر را انهجهام حکومت شورایی 
 میدهند: 

منحل کردن کلیه دم ودستگاه بروکهراتهیهک یکم: 
و فاسد کنونی، و ههمهچهنهیهن ههمهه ی نهیهرو ههای 
مسلح و میلیشیای احزاب. همه امکانات و دارایی 
ها و مایملکات این دستگاه های میلیشایهی تهوسهط 
نمایندگان سراسری شورا هها ههزیهنهه مهی شهونهد 
برای تسلح و سازماندادن توده ای در شورا ههای 
خههودشههان. هههمههچههنههیههن نههیههرو هههای مسههلههح فههعههلههی 
) پیشمرگه، پلیس و...( فراخوانده مهی شهونهد کهه 
آزادانه به هم سرنوشت های خودشهان و نهیهروی 
مسلح شورا ها بهپهیهونهدنهد، بهرای پهاس داری از 
آزادی و آسایش جامعه و حهکهومهت شهورا هها و 

 دفع تهدید "داعش". 

زمانی که جامعه ی کردستان به پنجمیهن سهالهگهرد 
فوریه نهزدیهک مهی شهد، بهار  ٤٢نارضایتی های 

جهوانهان و  ٬زنهان ٬دیگر کارگران و زحمهتهکهشهان
مردم آزادی خواه و به تهنهگ آمهده، عهلهیهه فهقهر و 
 -غهههارت و در مهههقهههابهههلهههه بههها احهههزاب بهههورژوا

فهوریهه  ٤٢ناسیونالیست، به میدان آمدند. جهنهبهش 
محدودیتهایش، به ویژه نداشتن یهک گذشته به دلیل 

رهبری کارساز، انقالبی و سهراسهری و گهرفهتهار 
شدنش به افق احزاب ناسهیهونهالهیهسهت و اسهالمهی، 
ناکام ماند و سرانجام بهدون ایهنهکهه ههیهچ کهدام از 
خواسته هایش مهحهقهق شهود، از سهوی حهکهومهت 
مهیهلهیهشههایهی اتهحههادیهه مهیههههنهی و حهزب دمهکههرات 

 کردستان، سرکوب شد.

ویژگی جنبش اعتراضی امسال، بهه مهیهدان آمهدن 
مستقیم علیه فقر و گرسنگی و دزدی و غهارت و 
چپاول احزاب حاکهم بهود. آن ههم در زمهانهی کهه 

ناسیونالیسهت  -حکومت چند حزبی احزاب بورژوا
و اسالمی ها را، که همچون برگ برنده شان بود، 
دچار بن بست شده و مستقیماً از جهانهب خهودشهان 
منحل شد. در این کشمکش ها، سهرمهایهه داران و 
غهارت گهران و مهیهلهیههاردرههای مهفههتهخهور سههران 
احزاب حاکم، تمام ثروت و سامان جهامهعهه را بهه 
غارت برده انهد و ههیهچ مسهئهولهیهتهی را در قهبهال 
زندگی و معیشت و خدمت گذاری مردم بر عهههده 
نمی گیرند. و عالوه بر این می خواهند بحران بهه 
وجود آمده در نتیجه ی غارت های خودشان را بها 
گرسنه کردن و خالی کردن هر چه بهیهشهتهر جهیهب 

 مردم حل کنند. 

 

در طول ربع قرن گذشهتهه حهاکهمهیهت ایهن احهزاب 
ناسیونالیست با همه ی فُهرم هها و شهکهل -بورژوا

هههایههش آزمههایههش شههده اسههت. حههکههومههت "جههبههه 
کردستان")بهرەی کورستانی(، حکومت به ظهاههر 
پارلمانی، حکومت مهحهلهِی مسهتهقهیهم تهک حهزبهی، 
حکومت دو حزبی بر اساس توافهق اسهتهراتهژی و 
سرانجام هم حکومت ملی و چنهد حهزبهی ههمهه ی 
احزاب بورژوایی و... همه ی این ها تجهربهه ربهع 
قرنهی را نهمهایهنهدگهی مهی کهنهنهد کهه پهر اسهت از 
تههراژدی، غههارت، سههرکههوب، تههرور و زیههر پهها 
گذاشتن حقوق شهروندان. تجربه ای  کهه شهکهاف 
طبقاتهی را بهه نهههایهت خهود رسهانهده؛ از سهوئهی 
اکثریت میلهیهونهِی کهارگهر و زحهمهتهکهش و مهردم 
محروم که غرق در فقر هستند، و از سوی دیهگهر 
اقلیِت غارت گر و سرمایه دار و صاحب کمهپهانهی 

 ها که غرق در ثروتند.

 

این تجربه به بن بست رسیهده و شهکهسهت خهورده 
ناسیونالیهسهت ُکهرد -نشان داده که حکومت بورژوا

و احزابش نه تنها نماینده حاکمیت مردم نهیهسهت و 
پیشرفت و بهههبهود وضهع مهوجهود را در دسهتهور 
ندارند، بهلهکهه کهامهالً بهرعهکهس در صهدد در ههم 
شکسهتهن اراده ی مهردم و بهه سهمهِت ویهرانهی و 
نابودِی هرچه بیشتر بردِن جامعه است. لهذا و در 
شرایط که این حاکمیت از جهانهب خهودش مهنهحهل 
شده و در منجالب بحرانی همه جانبه بیهوده دست 
و پا میزند، الزم است توده کارگر و زحمتهکهش و 
آزادی خواه، در صف مستقل خود ، بهرای بهرون 
رفت از این وضع و برپا کردن حاکمیهت مسهتهقهیهم 
توده ای و در دست گرفتن سهرنهوشهت و اداره ی 
جامعه به میدان بیایند. برقراری شورا هها و بهرپها 
کردن حاکمیت مستقیم و انقالبی توده ای بر اساس 
سیستم شورایی، تنها راه انقالبی و رههایهی بهخهش 
برای بهرون رفهت جهامهعهه از گهرداب )بهحهران( 
سیاسی و گرسنگی و بی آیندگی در حهال حهاضهر 

 است.  

فقر و گرسنگی و بی حقوقی شهروندان در کنهار   
تهدیدات تروریستِی داعش، جامعه ی کردستان را 
در شرایطی بی نهایت ترسناک و ناخوشایند قهرار 
داده اسهت. بهورژوازِی ُکهرد و احهزابهش بهه جهز 
قربانی کردن کارگران و سهتهمهدیهدگهان در مهقهابهل 
پیامدهای ویرانگِر این اوضاع، چهاره ی دیهگهری 
ندارد. این وضعیت ترسناک و ناخوشایند تهنههها از 
طریق به میدان آوردن انقالبِی جهمهعهیهت کهارگهر، 
زحمت کهش و آزادی خهواه، بهه سهوی آیهنهده ای 

سال  ٧٥روشن و بهتر، قابل حل است. تجربه این 
نشان داده است که دور زدن در دایهره بسهتهه ایهن 

 نقشه ی راه نجات جامعه ی کردستان
 پی  به سوی حکومت شورایی



مبارزه برای رهایی زن  ٬طبقه کارگر و کمونیسم
  از مبارزه برای رهایی طبقه کارگر جدا نیست. 

هشت مارس امسال را به روز به میدان آوردن 
همه کیفرخواست های طبقه کارگر در مبارزه با 

  تبدیل کنیم.   ٬زن ستیزی و تبعیض علیه زنان

در هرمحل کار و تحصیل و  ٬باید در هرکجا
به  ٬در هرشهر و روستا و جغرافیایی ٬زندگی

از حجاب  ٬جنگ همه جلوه های زن ستیزی 
اجباری تا بی حقوقی زنان و دختران آماده به 

از دستمزدهای نابرابر تا خشونت خانگی و  ٬کار
از فشار فقر و  ٬سیستماتیک دولتی علیه زنان

مذهب و مردساالری تا سنت و عادتی که نسبت 
 ٬به نابرابری زن و مرد به دیده اغماض می نگرد

  رفت. 

باید به  ٬کمونیسم در ایران ٬هشت مارس امسال
میدان بیاید و رنگ خود را در این روز به محیط 

 های اعتراضی بزند.

 زنده باد برابری زن و مرد     

 زنده باد آزادی و برابری

 حکمتیست)خط رسمی( حزب کمونیست کارگری 

 ٦١١٢سوم مارس  -٣١اسفند  ١٩

  هشت مارس، روز جهانی زن!

 تجدید پیمانی مجدد
حق اعتراض به سختی  ٬حق دریافت دستمزد کار ٬حقوق پناهندگی ٬حق بشر  در جهانی که دسترسی به ٬در جهانی که آن را سراسر به قهقرا کشیده اند  

همه و همه زیر لگد   ٬منطقه ای و بین المللی ٬حق مصونیت در مقابل دستجات افسار گسیخته و جنایتکاران سیاسی محلی ٬کار و شدت و ساعت کار
در حالی که عقب نشینی عظیمی به  ٬میلیتاریسم و افسارگسیختگی قدرت های مرتجع حاکم و باندهای جنایی سیاسی مذهبی و قومی له شده است ٬قلدری

  هشت مارس دیگری در راه است.  ٬همه دستآوردهای تاریخ تمدن بشر تحمیل شده است

که تعرض به حق زن و فشار برای تحمیل  ٬هشت مارس دیگری و تجدید عهد دیگری برای پایان دادن به نابرابری زن و مرد در شرایطی در راه است
تا  ٬از فروش زنان و فرودآوردن تازیانه های اسالمی بر پیکر زنان نافرمان ٬شهروندان جهان  عقب گردی قرون وسطایی نسبت به موقعیت این نیمه از

آینده ای به مراتب تیره و تارتری در مقابل شهروندان جهان گذاشته   ٬تالش برای به تسلیم کشاندن آنها در مقابل واقعیت زمخت زن ستیزی در بعد جهانی
  است. 

نا ممکن است. این  ٬برای اکثریت محروم جامعه بشری ٬برای قدرت های حاکم اگر انتخابی باشد ٬تسلیم و قبول لجن زار انسان ستیز و زن ستیز موجود
  موج برخواهد گشت! بشریت در مقابل این اوضاع از خود دفاع خواهد کرد. 

که مدافعین واقعی حقوق انسان و رهایی  ٬نه دشمنان مردم در لباس مدافعین حقوق بشر و حقوق زن ٬بشریتی که این بار نه نمایندگان ریاکار طبقات حاکم
هشت مارس امسال میتواند فاز مهمی در عرض اندام جنبشی باشد که جهان   قد علم خواهد کرد و به میدان خواهد آمد.  ٬زن آن را نمایندگی خواهند کرد

 وارونه را سراسر بر قاعده بنشاند و آن را به نفع آزادی و برابری واقعی انسانها برای همیشه دگرگون کند.

جز  ٬کارگری و کمونیستی است و بر جنبش ماکزیمال و رادیکالی تکیه دارد که جز پیشروی ٬یک سنت سوسیالیستی  ٬روز جهانی زن ٬هشت مارس
  راه دیگری ندارد.  ٬جز رهایی زن ٬جز مطالبه همه حقوق بی چون چرای زنان ٬تعرض به همه ابعاد زن ستیزی و بی حقوقی زن

به پیشروی جنبش کمونیستی طبقه کارگر گره خورده است.  ٬امروز بیش از پیش هرنوع پیشروی واقعی در تعرض به زن ستیزی و بنیادهای مردساالری
از تعرض جنسی به زنان در اروپا و آمریکا و فقر و بی حقوقی  ٬از عقب زدن تحجر زن فروشی بوکوحرام ها و داعش ها تا آپارتاید جنسی در ایران

همه و همه اجزا مبارزه طبقه کارگر است. مبارزه با  ٬بی حقوقی مطلق زنان در عربستان و لجنزارهای اسالمی  تا ٬مادران تنها در مهد این تمدن ها
تولید و بازتولید میشود. برای  ٬از اجزا مهم مبارزه طبقه ای است که زن ستیزی اساسا برای حفظ انقیاد اقتصادی او به سرمایه ٬نابرابری بین دو جنس

کمونیست      18 
04٠  

بود نه از سر حمایت و توهم بهه اطهالح طهلهبهان." 

بختیار پیرخضری در جواب فرخ نگهدار کهه مهی 

فرمود "ما می توانستیم دهه شصت را نهداشهتهیهم"،  

گفت: "جمهوری اسالمی بها اصهالح طهلهب و بهی 

اصالح طلب مقصر و بهانهی اصهلهی ایهن جهنهایهات 

بوده و انقالبیگری در بهطهن جهامهعهه ههنهوز زنهده 

است."وی در ادامهه افهزود: "بها تهوجهه بهه تهمهام 

جنایهات جهمهههوری اسهالمهی، اعهدامهههای فهلهه ای 

انهقهالبهیهون و مههخهالهفهیهن، خهاوران هها، حهمهلهه بههه 

کردستان و ترکمن صحرا، موج اعدام ههای اخهیهر 

در دوره جهنهاب روحهانهی و دولهت اعهتهدال و ... 

حرف زدن از انهتهخهابهات و تشهویهق مهردم بهرای 

کشاندن شان بهه پهای صهنهدوق ههای رای، خهاک 

پاشیدن به چشم طبقه کارگر و اکثریت مردم ایهران 

است و این تحلیل ها و سیاست ها عهمهال بهه عهمهر 

 جمهوری اسالمی اضافه میکند."

در پایان جلسه، اطالعیه حزب در رابطه با نتیهجهه 

انتخابات در میان شرکت کنندگان پخهش گهردیهد و 

همزمان با تعدادی از شرکت کنندگان در رابطه بها 

خط و سیاست حزب نسبت به پدیده انهتهخهابهات در 

ایران، عدم شرکت حداقل نصهف مهردم ایهران در 

انتخابات و نه محکمی که بهه جهمهههوری اسهالمهی 

گفتند و اینکه مخالفت آشکار این بخش در جلهسهات 

این طیف که در خهارج بهرگهزار مهی گهردد بهیهان 

نمیشود، قلم گرفتن اکثریت مهردم ایهران و طهبهقهه 

کارگر که مخالف جدی جمهوری اسالمی هسهتهنهد، 

اشاره به بیکاری و وضعیت اسف بار بخش اعظهم 

طبقه کارگر، وضعیت زنان و کودکهان کهار و ... 

شد و در این زمینه ها بحث و تبادل نظر صهورت 

 گرفت.

 –کمیته انگتستان حزب حکمتیست )خطرسمی( 

 واحدلندن

 ٦١١۲مارس  ۵شنبه 

گزارشی ازتشکیالت انگفتفسفتفان حفزب 

 واحد لندن –حکمتیست )خطرسمی( 

جلسه ای تحت عهنهوان  ٧١٤۶جمعه چهارم مارس

"ایههههههههران فههههههههرداِی انههههههههتههههههههخههههههههابههههههههات: 

دموکراسی،امنیت،اقتصاد" توسط  کهارمهنهدان بهی 

سی سی و حامیهان جهمهههوری اسهالمهی در لهنهدن 

برگزار گردید. فرخ نگهدار، مسعود بهنهود، عهلهی 

علیزاده و  صدیقه وسمقی عضودوره اول شورای 

 شهر تهران سخنرانان این جلسه بودند. 

چکیده و ته مایه حرفهای سخنهرانهان ایهن بهود کهه  

"فضای سیاسی جامعه تها ایهن حهد بهاز شهده  کهه 

دوباره اصالح طلبان توانستند با رای مردم پیروز 

انتخابات شوند و ما باید قدر ایهن پهیهروزی و ایهن  

یک ذره آزادی را بدانیم! ما می تهوانهیهم در کهنهار 

اصول گرایان هم زیستی مصهالهمهت آمهیهز داشهتهه 

باشم، ما جامعه را از خطر عراقیزه شهدن نهجهات 

دادیم! ما می توانستیم دهه شهصهت و اعهدامههها را 

نداشته باشیم اگهر انهقهالبهیهون مسهلهح نهبهودنهد و بها 

حکومت  مصالحه و سازش میکردند، حمایت  از 

این روند و تبلیغات ما برای کشاندن مردم بهه پهای 

صندوق های رای در انتخابات بهعهدی تهمهام نشهده 

 است و تازه اول کاریم و ..."

در بخش تریبون آزاد، به دنبال اظهار نظر برخهی 

از شرکت کنندگان در نقهد حهرفهههای سهخهنهرانهان، 

بختیار پیرخضری عضو کمیته مهرکهزی و دبهیهر 

تشکیالت انگلستان حزب حکمتیست)خط رسهمهی( 

در نوبت کوتاه خود در رابطهه بها "بُهرد" اصهالح 

طلبان گفت:"با توجه به توافقات هسته ای، بهرجهام 

و آشتی با غرب و امهریهکها،و ههمهچهنهیهن اوضهاع 

خاورمیانه، "بُرد"  لیست امید قابل پیش بینی بهود. 

البته بیشتر کسانی که به این لیهسهت رای دادنهد از 

سر نه گفتن به اصول گرایان که بهیهشهتهر جهنهایهات 

جمهوری اسالمی را از چشم این جناح مهی دانهنهد 

حضور فعالین حزب در جلسه ایران فردایِ 

 انتخابات: دموکراسی،امنیت،اقتصاد در لندن

 زنده باد سوسیالیسم

ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از جامعه را قربانى 

بکنید، میتوانید آن فرهنگ را قربانى بکنید. خیلى ساده است! ما مردم مترقى و پیشرو 

آن مملکت را بسیج میکنیم و سازمان میدهیم. ما کنار هر مدرسه دخترانه یا هر مدرسه 

مختلطى که قرار است در آن مملکت وجود داشته باشد، رادیکالهایى را میگذاریم که جلوى 

هایى تضمین میکنیم  اوباش را بگیرند. ما قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با بودجه

که ضامن شرکت زنان در فعالیت اجتماعى باشد، جلوى تحریک علیه آنها را بگیرد، جلوى 

نیروهاى قشرى و عقب مانده را بگیرد. ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم امر 

رهایى زن و امر برابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم خطاکار نگاه کند، درست 

مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، کسى که مزاحم خوشبختى آدمها بطور کلى 

شده، درست مثل کسى که از اموال دولتى و اموال کشور اختالس کرده، درست مثل 

کسى که مانع رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى نگاه کنند که مانع 

درس خواندن دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، یا مانع این شده که زنى هر لباسى 

میخواهد بپوشد و به سر کار برود. ما فرهنگ را عوض میکنیم. بجاى این که خودمان را 

 عوض کنیم، یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا بگذاریم، آن فرهنگ را عوض میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه در آن کشور 

است، فرهنگى است که بدرد سودآورى سرمایه میخورده، فرهنگى که بدرد حاکمیت 

همین الت و لوتهایى که در ایران بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض میکنیم، 

همه جاى دنیا همینطور است. شما نمیتوانید آزادى بیاورید  .فرهنگ را هم عوض میکنیم

بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده هجوم ببرید. ما این سنتها را عقب میزنیم، نیم بیشتر 

مردم ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از مردم ایران در حرکت علیه فرهنگ عقب مانده 

اى  با ما خواهند بود. اگر هم بخشهایى قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

ندارند، باید دندان روى جگر بگذارند. باالخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد. یا زن 

باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن حاج آقا باید دندان روى جگر 

 …بگذارد. ما در این قضیه میگوییم حاال حاج آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت



 

 زنده باد سوسیالیسم

 

 

 

 

 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: سپیده آژند

sepideazhand@gmail.com 

 تماس با حزب حکمتیست
شیوا امید  ٬دبیرخانه حزب  

hekmatistparty@gmail.com 
  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 
خالد حاج محمدی:کمیته رهبری  

Khaled.hajim@gmail.com 
 دبیر تبلیغات: امان کفا

aman.kafa@gmail.com 
 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: فواد تشکیالت خارج کشور
 عبداللهی

fuaduk@gmail.com  

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج 

 کشـور  حـزب حـکمتیست

www.hekmatist.com 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   

verya.1360@gmail.com 

00491774012682الدن داور: تلفن  آلمان:   

ladann@netcologne.de 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.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 

ضد شورش سازمان میدهد، رهبران و فعالین 
کارگری را دستگیر و روانه زندان میکند، 
مبارزات و اعتراضات شما را مورد حمله قرار 
میدهد، تا بتواند تالش شما برای بهبود معیشت و 
رفاه را سد کند. دشمنی با کمونیسم متحزب و 
متشکل، کمونیست ستیزی و سوسیالیست ستیزی 
این طبقه و نماینده اش در قدرت، یعنی تمام 
جمهوری اسالمی با همه دسته بندی و گروه بندی 
هایش، به خاطر مقابله با تعرض شما به بنیادهای 

 سود و سودآوری و استثمارش است. 

 

 کارگران کمونیست!

امروز در جامعه ایران شرایط عینی برای انقالب 
کارگری مهیا است، مسئله درجه آمادگی طبقه ما 
برای دست زدن، سازمان دادن و رهبری این 
انقالب است. آماده کردن طبقه کارگر ایران و باال 
بردن خودآگاهی طبقاتی آن، فقط و فقط بر عهده ما 
کمونیستهای این طبقه است. اتحاد کارگری و 
تبدیل افق انقالب کارگری به افق بخشی از 
پرولتاریایی صنعتی ایران در گرو شکل گرفتن 
تحزب سیاسی این طبقه و اتحاد کمونیستها طبقه 
کارگر است. امری که کنگره هشتم حزب 
حکمتیست در تمام مباحثات خود بر آن تاکید کرد. 
اتحاد سیاسی کمونیستهای طبقه کارگر، متحد شدن 
آنها از اتحاد در کمیته های کمونیستی در کارخانه 
و محله تا متحد و متحزب شدن در حزب خود، 
حزب حکمتیست، تبدیل این حزب به لوالی اتحاد 
رهبران و سازماندهنگان مبارزات طبقه کارگران، 
یک قدم بزرگ ما را به انقالب کارگری نزدیک 

 میکند.

 

حزب حکمتیست و کنگره هشتم آن برای مبارزه 
امروز بر سر رفاه و آزادی و برای انقالب 
کارگری دست همگی شما را میفشارد و شما را به 
مبارزه ای مشترک برای ایجاد آمادگی در طبقه 
کارگر و کسب سنگر به سنگر پیروزی در 
مبارزات جاری آن، برای شکل دادن به تحزب 
سیاسی و کمونیستی این طبقه و برای انقالب 
کارگری به پیوستن به حزب خود، حزب 

 حکمتیست فرامیخواند.

 زنده باد انقالب کارگری

 زنده باد سوسیالیسم

 -حزب کمونیست کارگری کنگره هشتم 
 حکمتیست)خط رسمی(

 ٦١١٢فوریه  -١٩٣١اسفند 

اپوزیسیون چپ، منتظر ناتو، و ملی مذهبی ها، 
همه با برجام به مشروطه شان رسیدند و میدان 
جدال با حاکمیت را رها کردند و یا بی افق و 
مستاصل به حاشیه سیاست رانده شدند. امروز در 
ایران، بعد از برجام و توافقات اتمی، این تنها ما و 
طبقه ما است که  در مقابل یکی از هارترین، 
افسارگسیخته ترین، فاسد ترین و مرتجع ترین 

 حکومت های قرن، ایستاده است. 

 

ما همیشه گفته ایم که جمهوری اسالمی ایران، 
بعنوان یک حکومت بورژوایی و نماینده سرمایه، 
فقط و فقط یک اپوزیسیون رادیکال، آزادیخواه و 
برابری طلب، ضد فقر و استبداد دارد و آن طبقه 
کارگر است. امروز این حکم بیش از پیش صحت 
خود را به همگان ثابت کرده است. علیرغم تمام 
تالشها برای دامن زدن به امید واهی و دروغین به 
گشایش سیاسی، برای به تسلیم کشاندن طبقه ما و 
علیرغم تمام سیاهی و تباهی که به زندگی ما 
تحمیل کردند، هنوز هراس از عروج کارگر متحد 
و آگاه، هراس از عروج طبقه کارگر انقالب دیده 
ایران، هراس از نفوذ و قدرت کمونیسم در یکی 
از قوی ترین گردانهای طبقه کارگر جهانی در 
جامعه ایران، حتی برای یک لحظه سایه خود را  
از سر بورژازی حاکم در ایران دور نکرده است. 
سرانشان برای مقابله با آزادیخواهی، برابری 
طلبی، عدالت اجتماعی، زندگی بهتر و رفاه و 
سعادت همگانی به طبقه کارگر و کمونیسم آن 

 اعالم جنگ کرده اند. 

 

 رفقا!

تعرض جمهوری اسالمی ایران نه از سر قدرت، 
که از ترس قدرت شما است. قدرتی که اگر به 
میدان بیاید، متحد و متشکل شود و برای یک 
زندگی بهتر به کار بیفتاد، جهانی را تسخیر خواهد 

 کرد. 

 

از این روست که جمهوری اسالمی ایران، با 
هرکس و هر جنبنده ای سازش بکند، در مقابل 
طبقه کارگر، شمشیر از رو می بنند، علنا گارد 

 رفقای کارگر!

درود های صمیمانه کنگره هشتم حزب کمونیست 
کارگری، حکمتیست را بپذیرید! قطعا اگر اختناق 
اجازه میداد، کنگره حزب حکمتیست محل اجتماع  

 پرشور شما و نمایندگان شما میبود.

 

 رفقا!

شما بیش از هر کس بر این واقعیت واقف هستید 
که در دوره و شرایط دشوار و سختی به سر 

اجتماعی  -میبریم. دوره تحمیل عقبگردی سیاسی
به بشریت، دوره تعرض لجام گسیخته به زندگی 
و رفاه میلیونها انسان در سراسر کره خاکی. دوره 
ای که توحش جنگهای فرقه ای، قومی و مذهبی، 
باندهای فوق ارتجاعی و دول ارتجاعی محلی و 
بین المللی زندگی میلیونها انسان را در خاورمیانه 
به تباهی کشیده است. دوره ای که بورژوازی 
حاکم در ایران با تکیه بر این تباهی و سیاهی 
تالش میکند مبارزه طبقه ما برای رفاه، سعادت و 
آزادی را زیر خاکستر آتشی که خود در دامن 
 زدن به آن نقش اساسی داشته و دارد، خفه کند. 

 

صف متحد بورژوازی تالش کرد از این فضا 
درخدمت تحمیل بزرگترین عقبگرد به جامعه و 
در راس آن به طبقه ما استفاده کند. تالش کردند با 
پخش سموم ناسیونالیستی و میهن پرستانه، با 
تقسیم کردن ما به ایرانی و افغانی، فارس، کرد، 
عرب، ترک، سنی و شیعه و.. همسرنوشتی، 
منافع مشترک و اتحاد و همبستگی طبقاتی ما را 
خفه کنند. تالش کرده و میکنند طبقه ما را ساکت 
و خاموش و مستاصل به عنوان بردگان بی اراده، 
تحویل بازار کار دهند. امروز کل بورژوازی 
ایران به این امید در کنار هم متحد علیه طبقه ما 

 صف بسته است. 

 

همه ما شاهد فروریختن عمارات اپوزیسیون های 
بورژوایی در حاکمیت یا خارج از حاکمیت، بودیم 
و دیدیم که چگونه صف عظیمی از دوستان 
دروغین طبقه کارگر، از دوخرداد و سبز و 

 پیام کنگره هشتم حزب حکمتیست )خط رسمی(

 به طبقه کارگر ایران

کمونیست      19 
04٠  
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