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 بن بست بورژوازی در ایران

دوره جدید و عروج معضالت 

 قدیمی تر

 

 

 
 امان کفا

و به شکست کشاندن  ۷۵پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقالب
آن توسط ضد انقالب بورژوایی، چهاردهه دیکتاتوری عریان و زندان و 
اعدام و سرکوب هرگونه ندای آزادیخواهی، و تحمیل فقر شدید، و 
اختالف عمیق طبقاتی میان الیه ها و بخش های جامعه، ناامنی و 

 نگرانی از آینده همچنان در سطح جامعه بیداد می کند. 

پس از یکدوره طوالنی و نافرجامی پروژه های متعدد سیاسی و 
اقتصادی، باالخره روحانی و دولت اعتدال در پشت سر رهبر، بعنوان 
آس برنده بورژوازی و با پرچم راه حل اقتصادی سرکار آورده شد. 
پرچمی که دولت روحانی در مقابل جامعه قرارداد این بود که معضالت 
پایه ای و بنیادی اقتصادی جامعه و معضالت اقتصادی اکثریت کارکن 
مردم، معضل بیکاری و تورم و گرانی همه و همه ناشی از انزوای 
سرمایه در ایران در بازار جهانی است و به آن گره خورده است. در 
این تصویر، مسبب تمامی مشکالت اقتصادی در ایران و بی بضاعتی 

که انزوای ایران در بازار جهانی بود و   گسترده، نه حاکمیت سرمایه
فائق آمدن بر تمامی این معضالت هم در فراهم آوردن شرایط مناسب 
برای گردش هرچه وسیعتر سرمایه، خالصه شد. اعالم کردند تنها و 
تنها راه نجات و بیرون آمدن از این انزوا، تخفیف کشمکش با غرب و 
دستیابی به توافق سیاسی با امپریالیست ها و مشخصا با آمریکا است. 
فراتر اینکه بنا به سنت همیشگی بورژوازی، هر گونه بهبودی در 
زندگی کارگر، تنها با کارکردن و تن دادن به استثمار میسر است، اعالم 
کردند فقط با گسترش سرمایه گذاری است که "کارآفرینی" ممکن می 
شود و به این اعتبار، هر مقابله و اعتراضی علیه کارفرما، که مانعی 
در فراهم آوردن شرایط این سرمایه گذاری وسیع ایجاد کند، کل آینده و 
زندگی کارگر را با مخاطره مواجه خواهد کرد و نتیجتا باید کماکان، به 
جمهوری اسالمی فرصت دهد تا کار خود را به سرانجام برساند. 
اوضاع سیاسی و مشخصا توازن قوا بین دو طبقه اصلی در جامعه، مهم 
ترین عواملی بودند که باری دیگر به جمهوری اسالمی امکان داد تا 
بتواند راه پیشروی بورژوازی در ایران را، بمثابه راه حل "نجات" کل 
جامعه، با یکدوره "صبر و انتظار" به طبقه کارگر و اکثریت کارکن 

 جامعه تحمیل کند. 

بیرون کشیدن اقتصاد به بن بست رسیده بورژوایی در ایران و مذاکرات 
و رسیدن به هرگونه توافقی، در سرلوحه تالش  با گروه پنج بعالوه یک، 

 دولت اعتدال برای بازکردن راه سرمایه گذاری وسیع قرار گرفت. 

پیشبرد این سناریو منشا اتحادی بود که پشت سر روحانی و دولت 
اعتدال شکل گرفت. توافقی فرا جناحی که مورد قبول کل بورژوازی در 
ایران بود. لبیک گویی ها و تهنیت ها توسط تمامی الیه ها و جناح های 

 هیئت حاکمه نیز با حضور تمام و کمال "رهبری نظام"، پشتوانه این 

 در این شماره می خوانید:

(8جدید / مصطفی اسد پور )صفحه “ رئالیسم کارگری”دشمنی با کارگر در   

 (01به مردم شرافتمند سنندج! / مظفر محمدی )صفحه 

 (01مصطفی اسد پور )صفحه  / نیاز دارد؟“ خاله خرسه”آیا واقعا شهر سنندج به این دوستی 

کشمكش عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران و تاثیرات آن بر کردستان عراق/ گفتگو با آذر مدرسی 

 (01صفحه )

 (01نامه حزب حكمتیست)خط رسمی( به احزاب و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسالمی )صفحه 

 (01صفحه اعمال ترروریستی علیه حزب دمكرات کردستان )

 (01صفحه ) حقوق جهانشمول انسان

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 کارگران جهان متحد شوید
تحوالت حلب و مروری بر روند نیروهای 

 درگیر در خاورمیانه

 مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

اسد میگذرد. همه بر سر اینکه تصرف حلب نقطه مهمی در  -ایران -چند روز از تصرف حلب توسط ائتالف روسیه آسو فتوحی:
تعیین توازن قوا بین غرب و متحدین اش و از طرف دیگر روسیه و ایران در منطقه است، توافق دارند. قطب پیروز این ماجرا 

 امروز خواهان حل سیاسی بحران سوریه است و قطب شکست خورده دست به تبلیغات شدید علیه جنایت در حلب زده است.  
 

تصویری که غرب از دست بدست شدن حلب میدهد طوری است که انگار تازه جنگی در حلب شروع شده و حلب در این جنگ 
جدید، توسط بمباران دولت اسد از دست نیروی مقاومت مردم و آزادیخواهان بیرون کشیده شده! بی بی سی هم از زبان مردم 
حلب  فراخوان به تظاهرات در مقابل سفارت ایران و روسیه و اعتراض به کشتار در حلب را میدهد و از طرف دیگر بوریس 

دولت بریتانیا  نگرانی عمیقناخشنودی  و جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، سفرای ایران و روسیه را احضار کرده تا مراتب 
را از اقدامات این دو کشور در حلب به آنها اطالع دهد. حلب و نقش آن در توازن قوای میان قطبهای جهانی، سیاست دو قطب 
درگیر در این جنگ، تصرف حلب و تاثیرات آن بر زندگی مردم در سوریه و باالخره نقش ایران و تاثیرات تصرف حلب بر 
موقعیت جمهوری اسالمی چه در منطقه و چه در ایران را با آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست )خط رسمی(، در 

 میان میگذاریم.

تراشی، علیه ناسیونالیسم و قوم “ ملت”علیه

 پرستی
 مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

 ٦١٠٢اوایل دسامبر 

کشمکشهای خاورمیانه و بازیگران آن از داعش تا القاعده و جبهه النصره و حشدالشعبی و دولتهای تروریست و آسو فتوحی: 
جنایتکار از آمریکا و عربستان، ترکیه، قطر، ایران، سوریه و... همگی خالقین دنیای سیاهی هستند که بشریت امروز شاهد آن 
است. این جریانات و دول مختلف و بعضا متخاصم با هم،  توحش افسارگسیخته ای را برنامه ریزی و خلق کرده اند که مشابه 
آنرا فقط میتوانستیم در فیلمهای تخیلی، هالیودی و زامبیها سراغ بگیریم. با این تفاوت که در صنعت فیلم شیوع یک بیماری از 
سر ماجراجویی یک انستیتوی دارویی فاجعه می آفرید و انسانهایی که در فیلم کشته میشدند رول مردن را بازی می کردند و همه 
چیز ترفند و جلوه های ویژه کامپیوتری بود. ما امروز در ماجراجویی انستیتوی بورژوازی، ویروس فاشیسم و ناسیونالیسم را به 
وضوح می بینیم و مرض عفونی قومی، ملی و مذهبی را به جان مردم انداخته است، همه همدیگر را میدرند یا فرمان میدهند که 
همدیگر را بدرند. باز میگویم که انسانهایی که قربانی این فجایع، ماجراجویی و جنگ تقسیمات و ویروس قومی و غیره میشوند 
همگی واقعی اند، خون آنها کیسه های رنگی سوس نیست، صدای بمب افکنها بازسازی شده و کامپیوتری نیست؛ بمب ها و 
راکتهایی که به زمین میخورد و منفجر میشوند جبهه های ویژه سینمایی نیستند. مردم بی دفاع و زنها و بچه هایی که در ابعاد 
صدها و هزاران متالشی میشوند کامال واقعی هستند. خالقین و بانیان این فجایع خصوصا در خاورمیانه هستند. به هر صورت با 
این توضیح و از این فضا اگر بگذریم بر میگردم به اینکه حزب حکمتیست )خط رسمی( تاکنون و در کل تبیلغاتی که داشته و 
مخصوصا فوکوس های این دوره بر ضرورت مبارزه علیه قومی و مذهبی کردن فضای جامعه تاکید داشته و اخیرا رهبری این 
حزب قراری تحت عنوان "ضرورت تشدید مبارزه علیه ملی گرایی و تفرقه قومی و مذهبی صادر کرده است. در قرار کمیته 
رهبری بر فضای ملی گرایی و رشد راسیسم و نژادپرستی درسطح جهان و رشد جنگهای قومی و مذهبی اشاره کرده و همزمان 
به فضای ایران و رشد ناسیونالیسم و وطن پرستی و رشد قوم گرایی و از طرف دیگر نفاق قومی، مذهبی انگشت گذاشته. به این 
منظور از خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست خط رسمی دعوت کردیم  تا در این برنامه با ما باشد و به 

6صفحه  سواالت ما در این زمینه پاسخ دهد.   
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3صفحه   

 و ماراتون فرار به عقب“ سازمان راه کارگر”   

 خالد حاج محمدی                    
11صفحه   
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کمونیست       
214  ٢ 

پیشروی های نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی 
در سوریه و عراق، آنهم در دنیایی که همه جا 
صحبت از بحران و رکود است، بیشتر به معجزه 
ای شبیه است که ظاهرا ایران به بهشت برینی 
برای سرمایه تبدیل شده است که البد، بغیر از 
"ابله ترین" سرمایه داران، بقیه باید جنون وار به 
این کشور روی آورند و اگر شانس بیاورند و 
دولت و هیئت حاکمه در این کشور به آنها لطف 
کند و اجازه دهد، در ایران سرمایه گذاری کنند. 
ظاهرا در شرایط و اوضاع امروز دنیا، چنین 
درجه ای از رشد و رونق اقتصادی و سیاسی در 
هرکجای دنیا اعالم شود، باید همه کارشناسان و 
متخصصین مدل رشد اقتصادی ایران را بعنوان 
نمونه و سمبل توانایی، مبنای تدریس در 

 دانشگاهها کنند.  

اما روی سخن روحانی و شرکا، با این نوع 
آمارها، نه سرمایه و سرمایه داران چه در ایران 
و چه در سطح بین المللی، بلکه مشخصا و 
مستقیما طبقه کارگر در ایران است. این نوع چک 
بی محل کشیدن و خزعبالتی اینچنین با تکیه به 
آمارهای ساختگی هدفی جز در انتظار "بهبود 

 اقتصادی" نگه داشتن کارگر در ایران، ندارد. 

در این میان برخورد طیف کارشناسان و محققین 
تازه بدوران رسیده در ایران به اعالم این آمار ، 
دیدنی است. این جماعت یکی پس از دیگری 
صف کشیدند و به مشکوک بودن این آمارهای 
دورقمی "خورده گرفتند". در میدیای رسمی و با 
یک سری از "انتقادها" و "ابهامات" به آن 
پرداختند. گویی که امر به خودشان مشتبه شده 
است که نکند جمهوری اسالمی کار را تمام شده 
ببیند و باز روحانی به جای دنبال کردن سیاست 
های تا به امروز، بدنبال پیشروی خودش و 
موقعیتش در انتخابات پیش رو باشد. بخشی از 
دور اندیش ترین های این "اقتصاد دانان" به رشد 
اقتصادی اذعان داشتند ولی به درجه "غلو" کردن 
آن انتقاد کردند تا باالخره نشان دهند که چنین 
رشدی، هنوز در سطح جامعه "احساس نمی 
شود"! این تکرار همان بازی است که چندی پیش 
نیز در مورد کاهش نرخ تورم با تهنیت گویی به 
روحانی و سیاست های دولتش کردند. آنجا، آمار 
ساختگی در مورد کاهش نرخ تورم اساسا با هدف 
تقابل و زدن زیر پای خواست افزایش حداقل 
دستمزد با نرخ تورم بود، و امروز آمار جعلی 
رشد اقتصادی برای نشان دادن پیشروی در "کار 
آفرینی" و به انتظار کشیدن طبقه کارگر و امید 
بستن به سرمایه گذاری های بیشتر و کاهش تعداد 

 بیکاران است. 

این جماعت مصرانه در پنهان کردن این حقیقت 
که  آمار و پیش بینی در جمهوری اسالمی ایران، 
بنا به نیاز روز و به شرایط و خواسته ارائه 
دهندگان آن آمارها، تحلیل و ارائه میشوند، تالش 
میکنند. البته این نه امری تازه است و نه اصوال 
مختص به جمهوری اسالمی. فراتر از این، 
هیچکس و هیج هیئت حاکمه ای، از آمار شروع 
نمی کند تا براساس آن سیاست خود را تعیین کند. 
برعکس، برای اثبات یک تصویر و افق سیاسی 
است که به آمار رجوع می کنند و یا آمار ها را 
می سازند. سالهاست که نه فقط دستگاه ها و 

سیستم های پیچیده، بلکه انواع و اقسام سازمان ها  
و انستیتوهای عریض و طویل، باالخص در 
کشورهای متروپل، هر روز و هرثانیه برای 
موجه جلوه دادن این سیستم، با سرمایه های 
هنگفتی، کار میکنند. کیست که نداند که اعالم این 
نوع آمارها برای جمهوری اسالمی اساسا در 
جهت مقابله با کارگر و انتظاراتش از زندگی، 
رفاه، سعادت و دستیابی به کل ارزشی است که 

 در جامعه تولید می شود. 

 

 رویاهای برباد رفته بورژوازی ایران

امروز دیگر پوچی خواسته دیرینه بورژوازی این 
کشوربرای  تبدیل شدن ایران به تایوان 
خاورمیانه، برای همه بوضوح روشن است. 
تمامی رفت و آمدها و هیئت های بازرگانی،  نه 
برای سرمایه گذاری جهانی وسیع در ایران، بلکه 
تنها امکان خرید از بازار جهانی و در بهترین 
حالت، بیانگر گسترش رابطه تجاری با ایران بوده 
است. طبق اعتراف خود نمایندگان دولت، خبر از 
فرار سرمایه از ایران به کشورهای همجوار و 
منطقه است. هم اکنون داد و فغان سخنوران وطنی 
همه جا درآمده است که سرمایه ها از ایران به 
 کشورهایی چون گرجستان و آذربایجان رفته اند تا 

چین، پاسخی مناسب برای سرمایه در ایران 
نیست. چین کماکان تشکیل باراز کشورهای 
خاوردور را در دستور دارد، و عضویت ایران 
دراین بازار مشترک در اولویت چین قرار ندارد. 
حتی پس از گذشت نزدیک به ده سال )سال 

( از تقاضای عضویت ایران در این بازار ٦١١۵
و نشست شانگهای، هنوز این تقاضا در پروسه 
بررسی است! مضافا اینکه، اوضاع و مشکالت 
فعلی سرمایه در چین، چرخش به سمت آن و اتکا 
به رابطه ای پابرجا بین ایران و چین را، حداقل 
در کوتاه مدت، غیر ممکن کرده است؛ تا جائیکه 
حتی قرارداد ده ساله نفتی با ساینوپک چین هم، 
بعد از مذاکرات متعدد، اخیرا لغو شد. راس دیگر 
بازار خاوردور، روسیه است. مستقل از اینکه 
سنتا بورژوازی ایران، تمایل به رابطه 
استراتژیک با روسیه را ندارد، در تمامی 
تصمیمات درازمدت بین المللی در قبال ایران، 
مشخصا در رابطه با تحریم های دوره اخیر، 

روسیه همواره در کنار آمریکا قرار گرفته است.  
با کسب "موفقیت" در جنگ های حلب و موصل، 
کماکان روسیه، منافع خود را دنبال می کند و در 
معامله با آمریکا، الویتش ایران نیست. بعبارتی 
دیگر، رابطه استراتژیک با روسیه، از نظر 
بورژوازی ایران، باالخص در این دوره، تنها و 
تنها از کانال فشار و امتیاز گیری و جلب نظر 
آمریکا بوده است. حتی نزدیکی نظامی امروز 
ایران و روسیه در مورد مشخص سوریه، کامال 
از همین زاویه است. همانطور که تقویت نفوذ 
ایران در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و بهبود 
موقعیت ایران در منطقه همه و همه قرار است 
اهرم فشار جمهوری اسالمی به غرب و 
بخصوص امریکا و با هدف قبول شدن در لیگ 
بازار غرب است. به درجه زیادی، همین برخورد 
را ترکیه در مذاکرات سه جانبه  اخیر در مسکو، 
دنبال کرده است. برای بورژوازی ایران، 
همانگونه که جمهوری اسالمی بکرات نشان داده 
است، استراتژی سرمایه در ایران نزدیکی با 
روسیه نیست، بلکه نزدیکی امروز راهی برای 
ایفای نقشی قدرتمند در خاورمیانه، و به این 
اعتبار، امتیازگیری در مذاکرات با آمریکا می 
باشد. راهی که نزدیکی، هرچند کوتاه مدت، 
تاکتیکی و نه استراتژیک جمهوری اسالمی با 
روسیه را، مورد قبول بورژوازی ایران نیز کرده 
است. پیشرد این سیاست، برخالف دوره های قبلی 
که تحت نام گسترش انقالب اسالمی توسط 
جمهوری اسالمی صورت میگرفت، امروز قرار 
است با پرچم ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی 
صورت بگیرد. پرچمی که مورد توافق کل 
بورژوازی ایران و حتی بورژوازی عظمت طلب 

 ایرانی، است. 

 

 بهشت سرمایه یا تحمیل سیاست انتطار 

امروز بیش از هر دوره ای پیشروی های 
جمهوری اسالمی در منطقه تحت الشعاع شرایط و 
مولفه های پایه ای تر و بین المللی تری است. 
عالوه بر اوضاع بحرانی و جنگ زده خاورمیانه 
نامعلومی آینده اروپای واحد و امریکا در دنیای 
پس از برکزیت و روی کار آمدن ترامپ، شرایط 
وخیم اقتصادی سرمایه های امپریالیستی و نبود 
مدل رشد اقتصادی مورد توافق سرمایه جهانی، 
تصویر و زیربنای تاریک تری را برای جمهوری 
اسالمی، سرمایه گذاری در ایران و بیرون آمدن 
از بن بست فعلی را ترسیم می کند. عالوه بر نا 
امنی عمومی و سیاسی سه دهه اخیر در 
خاورمیانه، امروز دیگر بی افقی و نامعلومی 
اوضاع  سیاسی در سطحی جهانی نیز، سرمایه 
گذاری های عظیم و بنیادی در این منطقه را 

 بمراتب غیر محتمل تر ساخته است. 

ادامه این وضعیت با پرچم "صبر و انتظار" دیگر 
میسر نیست. بی جهت نیست که روحانی برای 
گرم نگه داشتن تنور "بهبود اقتصادی" و برای 
موجه نشان دادن سیاست های حاکم در ایران، در 
گزارش به خامنه ای اعالم داشت که در نیمه 

 ۷/۵نخست سال جاری اقتصاد ایران رشد 
درصدی داشته است! عالوه بر این، پیمان قربانی 
از جانب بانک مرکزی خبر از پیش بینی رشد 
بیشتر در ایران را داد و سایت بانک مرکزی 
اعالم کرد که نه تنها در گروه نفت بلکه در 
عرصه های دیگر نیز، اقتصاد ایران شاهد بهبود 
بوده است. بعبارتی دیگر، اقتصاد ایران از زمان 

 ٠۷سرکار آمدن دولت روحانی تا امروز، حدود 
 درصد رشد کرده است!

اعالم چنین ارقامی در اقتصاد ایران، در کنار 

بیدادهای سران و نمایندگان جمهوری اسالمی 
علیه "سران فتنه"، و حتی اشاره های گرشت به 
"نادیده گرفتن موشک های بولستیکی در برجام" 
و به سخره گرفتن این اظهارات توسط جمهوری 
اسالمی، تنها بیان "رسمی و دیپلماتیک" محور 
اصلی بحث، یعنی روابط ایران و بازار جهانی، 
پروژه خروج از انزوا، باالخص در رابطه با 

 آمریکا "پس از اوباما"، است. 

بطور واقعی مدتها است سوت پایان "اعتراضات 
سبز"  و سرکوب "سران سبز" زده شده است و 
جمهوری اسالمی ایران، و دولت اعتدال، با 
رهبری ولی فقیه، انقالب ایدئولوژیک خود را 
کرد و خانه تکانی تمام و کمالی را به سرانجام 
رساند. انتظار تغییر از درون، و تقویت جناحی 
"غرب گرا" در تقابل با "ضد آمریکایی های 
متعصب" در فرهنگ امروز جمهوری اسالمی، و 

پوچ و بی معنی  ۸۸امید بستن به تکرار سال 
 است. اینرا گرشت بهتر از هر کسی میداند. 

در این شرایط، اهمیت و جایگاه مذاکرات و 
توافقات با جمع پنج بعالوه یک برای جمهوری 
اسالمی ایران، و یا حتی اهمیت آن برای دولت 
امریکا دال بر این نمی شود که مانند هر معامله 
دیگری، طرفین خواهان امتیاز های بیشتری 
نشوند. فراتر اینکه در اوضاع کنونی، و مشخصا 
با سرکارآمدن ترامپ، هیئت حاکمه آمریکا، 
خواهان حضور و اقتدار بیشتری در رقابت های 
بین المللی با حتی اروپا است و سیاست سهم 

 خواهی بیشتری را دنبال می کند. 

طی چند هفته گذشته تاثیر این سهم خواهی بیشتر 
ترامپ، در ایران براحتی مشهود است. دیدارهای 
رسمی و بین المللی هیئت های جمهوری اسالمی 
و غربی که قرار بود به  قراردادهای بازرگانی با 
شرکت های آمریکایی منجر شود، یکباره و 
بصورتی یکجانبه، به حالت نیمه تعلیق رسیده 
است و از سروصداهای تبلیغاتی آن خبری نیست. 
مسلما سرد شدن رابطه با آمریکا، تاثیر مستقیم بر 
قراردادهای ایران با دیگر کشورها، منجمله و 
مشخصا اروپا دارد. امری که مستقل از خواست 
دولت ها و یا شرکتهای اروپایی، منوط به ساختار 
ناظر بر مناسبات بین المللی است )برای نمونه، 
در این عرصه از بازار جهانی، هشتاد درصد داد 
و ستدها با دالر انجام می گیرد، و عالوه بر این، 
آمریکا نفوذ و دخالتگری قابل توجهی در هیئت 
های گوناگون نظارتگر بر قراردادها و روابط 

 بانکی بین المللی دارد(. 

تاثیر این سردی روابط را می توان در کاهش و 
عدم تعجیل در بستن قراردادهای تجارتی که با 
اروپا آغاز شده بود نیز دید. میزان بی اعتمادی 
موجود به حدی رسید که حتی قرارداد خرید 
هواپیمای مسافربری با واسطه گری دولت فرانسه 
نیز که در حاشیه منوط به صدور جواز از دولت 
آمریکا بود، با بهانه گیری و موانع صدور جواز 
از جانب آمریکا مواجه شد. قراردادی که ادعا می 
شد از بی دردسر ترین تجارتهای بین المللی باشد، 
باالخره با تاخیری چند ماهه، به امضا رسید! بدین 
ترتیب، از یک طرف، شک و عدم اطمینانی که 
در دولت اوباما زمرمه می شد، در عرض یکی 
دو ماه به مانعی جدی تبدیل شد؛ و از طرف دیگر 
در ایران نیز به همان اندازه، تبلیغات حول 
سرمایه گذاری وسیع آمریکایی، جای خود را به 
تبلیغات قدیمی تر چون  "غیر قابل اتکا بودن" 
آمریکا داده است. با کم سو شدن شعله امید به 
آمریکا، تاکیدات مجدد بر اقتصاد مقاومتی باال 
گرفت. "رهبر نظام" بعنوان تئوریسین این تز 
دوباره به میدان آمده و اخیرا اعالم کرده است که 
قدرت اقتصادی امریکا ناشی از اقتصاد مقاومتی 
در این کشور است! این ناامیدی و هراس از 
بازگشت به گذشته به حدی است که وزیر کشور 
ادعا کرد: "شرایط کشور سخت است و برنامه 

بر اساس اقتصاد  ۶۹ششم توسعه و بودجه سال 
مقاومتی نوشته شده است"! ظاهرا بهبود رابطه با 
آمریکا و انتظار سرمایه گذاری های وسیع، 
رویای "طالیی" بهبود اوضاع که دولت اسالمی 
سرمایه در ایران وعده داده بود، با سرعت سرسام 

 آوری، نقش بر آب میشود.

بدین ترتیب، برجام و نزدیکی به آمریکا، که قطب 
نمای این دوره بورژوازی ایران بوده و هست، با 
ناروشنی سیاستهای رئیس جمهور و دولت جدید 
در آمریکا، بورژوازی ایران را با بی افقی قدیمی 
خود، مواجه ساخته است. بورژوازی ایران 
استراتژیکا جز نزدیکی به غرب راه دیگری 
ندارد و راه های گذشته هم پاسخی درخور نداده و 
نمی دهد. مراجعه دوباره به شرق، و مشخصا 

 بن بست بورژوازی در ...

تالش و مذاکرات قرار گرفت. علیرغم اینکه 
جمهوری اسالمی در هیچ دوره ای از این درجه 
از پشتیبانی وسیع الیه های مختلف بورژوازی در 
ایران برخوردار نبود، اما کماکان شک و شبهه 
هایی در مورد پیشرفت این توافق از جانب گروه 
پنج بعالوه یک موجود بود. تردید و عدم اعتماد نه 
صرفا به تصمیم جمهوری اسالمی برای به نتیجه 
رساندن این مذاکرات، بلکه به اوضاع  سیاسی، 
رقابت ها و بی برنامگی های موجود در سطح 
قطبها و بلوکهای امپریالیستی که همگی خارج از 

 اراده جمهوری اسالمی بوده و هستند. 

 

 دوره نا امیدی

انتخاب شدن ترامپ و روندهایی که در اروپا و 
آمریکا در جریان است، تردیدات و نگرانی ها را 
تشدید کرده است. امروز، کامال مسجل شده است 
که پروسه ُکند برجام برای دستیابی بورژوازی 
ایران به وعده های پسافرجام، و بخصوص 
انتخابات آمریکا و اظهارات ترامپ در مورد 
رابطه با ایران و جمهوری اسالمی، بورژوازی 
ایران را با مخمصه ای بزرگ مواجه کرده است. 
مخمصه و بحرانی که از نظر بورژوازی ایران 
نمی تواند تحت الشعاع نزاع های درونی آن، حتی 
در بعد دولتی  قرار گیرد. هرگونه توقف و مانعی 
در پروسه برجام، می تواند به بحران های عمیق 
تری در اقتصاد ایران و بالطبع در سطح اجتماعی 
بیانجامد. به همین دلیل، طی دو سه ماه گذشته، 
نمایندگان جمهوری اسالمی، از ولی فقیه و رئیس 
جمهور، تا وزرا و وکال، کارشناسان و مشاوران 
هیئت حاکمه، یکی پس از دیگری، بر اهمیت 
برجام تاکید کردند. در هراس از سیاست رئیس 
جمهوری جدید امریکا اعالم کردند که تجدید 
مذاکرات و بازگشت به دوره قبل از برجام، حتی 
توسط ترامپ، ممکن نیست. و اینکه هرگونه مانع 
تراشی در برجام توسط ریاست جمهوری جدید 
آمریکا را، مقابله ای غیر قانونی معرفی کرده اند 

و ابراز داشته اند که این موانع با دخالتگری سایر  
کشورهای پنج بعالوه یک مواجه خواهد شد. بر 
همین اساس، رو به جامعه، خط تبلیغی و تصویر 
عمومی جمهوری اسالمی روی این محور چرخید 
که انتخاب ترامپ، تاثیر چندانی بر توافقات برجام 
ندارد و جای هیچ نگرانی در به سرانجام رسیدن 
پروسه برجام، نیست. اما مشکل اینجاست که آنچه 
در آمریکا رخ می دهد بیش از پیش گویای 
اوضاع دیگری است و فراتر از صرف انتخاب 
ترامپ است. در مقابل تمامی دلخوشی دادنها و 
اطمینان خاطرهای جمهوری اسالمی، اوباما با 
تمدید تحریم ها برای ده سال دیگر مخالفت نکرد، 
و بار دیگر مجالس سنا و کنگره، جمهوری 
اسالمی را بسوی موقعیت سابق خود، )بمثابه 
دولتی غیرقابل اعتماد( سوق دادند. گزینش پمپئو 
)از مخالفین شناخته شده برجام( به ریاست سیا 
توسط ترامپ، نیز نشانگر موانع جدیدی  در 

 پروسه موجود برجام بود.

نمونه دیگر سخنرانی اخیر رئول مارک گرشت 
)عضو ارشد بنیاد دفاع از دمکراسی ها( در مورد 
ایران است. گرشت که جزو سخنگویان "تندرو" 
آمریکا شناخته شده است، ابراز داشت که ترامپ 
و هیئت رئیسه جدید آمریکا  الزم است خود را 

" در ایران، ۸۸"برای اعتراضاتی نظیر سال 
آماده کند! گویی که یکباره عقربه ها به عقب و 
زمان به دوره نزاع های قدیمی جمهوری اسالمی 
و امریکا برگشته است. همزمان واکنش نمایندگان 
جناحی جمهوری اسالمی گویا بود. برخی حصر 
رهبران "فتنه" را مشکل و مانعی در "نمود ایران 
در منظر بین المللی" معرفی کردند و خواستار 
رفع این مانع و بهانه تراشی آمریکا شدند. برخی 
دیگر چون محمود نبویان، مسئول سابق کمسیون 
بررسی برجام، با انتقاد از حصر "رهبران فتنه" 
گفت که آنها باید محاکمه  شوند و نه اینکه "در 
راحتی باشند و کباب بخورند"! علم الهدی در 
نماز جمعه مشهد گفت که  از "مجلس زمزمه 
مسموم دفاع از فتبه بلند می شود"، ولی هروقت 
که مصالح نظام اقتضا کند آنها محاکمه خواهند 
شد. ، طباطبائی نژاد، عدم اعدام  این مفسدین فی 
االرض را بنا به "مصالح خاصی" معرفی کرد. 
یکی این اظهارات را به مثابه گواهی بر 
"آمریکایی" خواندن این جریان "فتنه" خواند و 
دیگری بر نیاز به چهره مورد قبول و گذر از 

 دوره "مفتوح شدن جریان فتنه"  تاکید کرد. 

و داد و  ۸۸ابراز امیدواری گرشت به تکرار سال 
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خطری است که بشریت را تهدید میکند. در ایران 
راست افراطی با پرچم ناسیونالیسم کور، قومی و 
مذهبی، در مقابله با آرمان سوسیالیستی، به همان 

 اندازه خطرناک، واقعی و جدی است. 

پیشروی ما کمونیست ها امروز بیش از هردوره 
دیگری به این پاسخ های افراطی طبقه مان، گره 
خورده است. فقط کمونیسم رادیکالی که به همه 
وجوه بورژوازی از سیاست، فرهنگ، ارزشهای 
اجتماعی، وعده های اقتصادی آن نه میگوید، 
کمونیسمی که بدون تخفیف به هیچ "اقلیت قومی و 
مذهبی" بر هویت انسانی جامعه تاکید میکند، 
کمونیسمی که در مقابل استیصال و بی افقی 
بورژوازی نماینده آینده بهتر، برابرتر برای 
جامعه است، میتواند جواب امروز طبقه کارگر به 
این اوضاع باشد. فقط کمونیسمی که در مقابل 
خواست حداقلی از آزادی و برابری زن، حداقلی 
از سکوالریسم، حداقلی از جدایی دین از دولت، 
حداقلی از رفاه، حداقلی از آزادی سیاسی پرچم 
آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی و برابری 

اقتصادی و -در همه سطوح زندگی سیاسی
اجتماعی، برابری کامل زن و مرد، کوتاه کردن 
دست مذهب از زندگی مردم، را بلند کرده است 

 میتواند نقطه امیدی باشد. 

بورژوازی اما به معنای قطع امید طبقه کارگر از 
متحقق شدن یک زندگی مرفه، سعادتمند، قطع امید 
از پشت سرگذاشتن این دوره "برزخ" به نفع طبقه 
خود و اکثریت محروم جامعه نیست. برعکس قطع 
امید از بورژوازی و همه پرچمها و افقهای آن 
زمینه را برای عروج یک نیروی رادیکال، 

 سوسیالیست و کمونیستها مهیا میکند. 

اتفاقات و تحوالت سیاسی اخیر نشانگر این 
واقعیت است که امروز در ایران، بیش از 
هرکجای دنیا، تنها و تنها سیاست ها و محورهای 
افراطی است که می تواند این اوضاع را تغییر 
دهد. سیاست هایی که پیشروی در مقابل این 
بورژوازی بحران گرفته در ایران، را ممکن و 
قابل اجرا می کند. امروز این کمونیست ها و افق 
سوسیالیستی پیشرفت، رفاه، سعادت و ... است که 
میتواند تنها راه حل بهبود اوضاع را ترسیم کند. 
همه آلترناتیوهای بورژوازی، یکی پس از دیگری 
شکست خورده اند. دقیقا در چنین شرایطی است 
که تاریخا و سنتا بورژوازی  با پاسخ های افراطی 
و راست خود در مقابل جامعه قد علم میکند. 
راست افراطی در مقابل سوسیالیسم و کمونیسم. 
اروپا عروج فاشیسم را بر متن چنین اوضاعی 
تجربه کرد و امروز رشد راست افراطی در غرب 

 جهانی نیست. 

 

 نقطه امید طبقه کارگر 

امروز این حقیقت که در پس این راه حل ها و 
توافق ها، تنها  و تنها بهبود اقتصادی برای این یا 
آن بخش سرمایه نهفته است به داده همگان در 
ایران تبدیل شده است. طبقه کارگر و مردم 
محروم بیش از هر زمانی به این حقیقت که 
جمهوری اسالمی و بورژوازی ایران، راه 
دیگری جز ادامه همین وضعیت را ندارند، 
وضعیتی که نه "بهبود اقتصادی" بلکه گسترش 
استثمار، نا امنی و بی امیدی و بیکاری و غیره را 
به همراه می رود، پی برده اند. دیوار امید به 
بخشی از بورژوازی حاکم در بهبود وضعیت 
اقتصادی مدتها است فرو ریخته است. فرریختن 
انتظار از جناح های مختلف سرمایه در ایران، بی 
اعتبار شدن کل سیاست تحول و بهبود در اوضاع 
توسط جمهوری اسالمی حتی درصورت عملی 
شدن معاهداتش با جمع پنج بعالوه یک، قطع امید 
کامل از دولت روحانی بعنوان قبله آمال کل 
بورژوازی ایران، قطع امید از "گشایش 
اقتصادی" و "بهبود اقتصادی" تحت حاکمیت 

 بن بست بورژوازی در ...

از مدار تحریم ها و صادرات "از ایران" خارج 
شوند و بتوانند کاالهی تولید شده را به بازار ارائه 
دهند. بی جهت نیست که امروز وزرای دولتی 
ادعا می کنند که اشتغال در ایران، ناشی از رشد 
اقتصادی نیست بلکه برعکس، کاهش بیکاری و 

موجب رشد اقتصادی است. بهرحال   اشتغال،
شکی نیست که کل سناریوی پیشرفت بورژوازی 
ایران و دولتش، رشد سرمایه گذاری های وسیع 
در ایران و ارتباط با بازار جهانی در بهشت 
موعود پسابرجام، امروز با موانع بیشتری روبرو 
شده است. و باز این هم مسلم است که باالخره، 
در دنیای امروز، امریکا و اروپا، چین و روسیه 
و در یک کالم سرمایه جهانی، راه حلی برای 
عبور از این دوران "برزخ" موجود را پیدا می 
کند. اینکه این راه حل تا چه حد در کوتاه مدت و 
یا بلند مدت می تواند ادامه یابد، بسته به شرایط و 
عوامل گوناگونی است که مشکل خود بورژوازی 
است. ایران و اقتصاد بحران زده آن کجای این 
راه حل قرار میگیرد و یا چه تاثیری از این راه 
حل میگیرد کامال ناروشن و نامعلوم است. امری 
که مسلم است این است که نجات اقتصاد ایران و 
بهبود اقتصادی در ایران در اولویت بورژوازی 

سال پیش پارلمان انگلیس به دخالت نظامی انگیس 
و شرکت در بمباران مردم سوریه رای مخالف 
داد. سعی میکنند فشار بیاورند که امروز در 
سوریه باید دخالت کرد. بخشی از بورژوازی 
غرب و هیئت حاکمه آنها خود را برای جبران این 

 شکست به خونین ترین شکل آن آماده میکنند. 
اینکه چه اندازه در پیاده کردن این سیاست موفق 
میشوند، مسئله دیگری است. این میان اختیار 
تماما در دست بورژوازی و دولتهای غربی نیست 
که چگونه و از چه طریقی، توسط جنگی دیگر یا 
فشار سیاسی و اقتصادی این شکست را جبران 
کند. اگر امکان را داشته باشند ابایی ندارند که به 

 خونین ترین شکل این شکست را جبران کنند. 
 

با توجه به توضیحاتی که دادید  آسو فتوحی:
میخواهم کمی از خاورمیانه فاصله بگیریم. ما در 

در خود غرب با پدیده ای دیگر  -سطح جهان
طرف هستیم. عروج ترامپ و همزمان رشد 
احزاب راست افراطی در غرب پدیده هایی است 
که در این دوره میبینیم و شما هم بخشا به آنها 
اشاره کردید. آیا به نطر شما رابطه ای میان 
بحران خاورمیانه و جنگ در موصل و حلب با 
این اوضاع هست. جواب شما به این اوضاع چه 
است؟ بشریت آیا با دوره جدید و با مخاطرات 
جدیدی دست به گریبان است؟ بشریت چطور 

 میتواند از دست این اوضاع خالص شود؟
 

در اینکه بشریت در یکی از   آذر مدرسی:
پرمخاطره آمیزترین و شاید بشود گفت در یکی 
از سیاه ترین دوران حیات خود است نباید تردید 
کرد. ما در هیچ دوره ای، نه جنگ جهانی اول و 
نه جنگ جهانی دوم، شاهد یک چنین کشتار 
وسیعی در چنین ابعاد میلیونی نبودیم. جنگهای 
صلیبی، دوره کشورگشایی ها در عهد باستان تا 
جنگهای جهانی اول و دوم همه و همه در مقایسه 
با ابعاد جنایاتی که امروز اتفاق می افتد جنگهایی 
کوچک اند. مسئله حتی فقط صرف جنگ نیست. 
عقبگردی که به جامعه بشری تحمیل کرده اند 
یکی از عظیم ترین و عمیقترین و ارتجاعی ترین 
عقبگردهایی است که به بشریت تحمیل شده است. 
از این نظر همانطور که گفتم بشریت به یمن 
قدرتگیری بورژوازی هار در جهان، در یکی از 
سیاهترین دورانهای خود به سر میبرد. به چگونه 
رها شدن از این اوضاع میپردازیم اما ابتدا به 
تاثیرات معضالت غرب در خاورمیانه برگردیم و 
به رابطه ای میان بحران خاورمیانه و جنگ در 
موصل و حلب و ... با وضعیت بلوک غرب 

 وجود دارد، بپردازیم.   

منشا چیزی که اسم آنرا بحران خاورمیانه یا 
جنگ داخلی در سوریه و لیبی و عراق گذاشته 
اند، چیزی نیست جر کشیدن کشمکش قطبهای 
مختلف ارتجاع بین المللی برای تغییر آرایش 

اقتصادی دنیا و برای گسترش دامنه و -سیاسی
 درجه نفوذ و قدرت خودشان در سطح بین الملی. 

برخالف پروپاگاند خودشان اینها بحران داخلی 
در خاورمیانه نیست. جنگ داخلی در سوریه و 
لیبی و عراق وجود ندارد. بحران داخلی که  گویا 
غرب خودش را موظف دانسته برای حل آنها 

بخشی و گوشه ای از جدال برای تعیین تکلیف 
نهایی و بخشی از یک تغییر آرایش قدرت پایدارتر 
در دنیا و منطقه است. نتیجتا اینطور نیست که 

روسیه بعد از -اسد-تثبیت موقعیت ائتالف ایران
 تصرف حلب را تمام شده بدانیم. 

هنوز قطبندی های نهایی چه در منطقه و چه در 
دنیا در حال شکل گرفتن است. هنوز در خود 
کشورهای غربی و بلوکبندی های آن تغییر آرایش 
و یارگیری های جدید بخشی از صورت مسئله 
است. هنوز آینده ناتو، آینده اتحادیه اروپا، سیاست 
آتی امریکا در منطقه، سیاست اروپا و درجه 
دوری و نزدیکی آن با امریکا یا روسیه، هنوز 
بلوکبندی های منطقه ای در خاورمیانه و ... 
هیچکدام نهایی نشده است. نتیجتا صحبتی که اینجا 
میکنیم نباید به آن بعنوان تعیین تکلیف نهایی نگاه 

 کرد.
اینرا بعنوان مقدمه ای گفتم که حتی اگر ما از 
بهبود موقعیت بلوکی صحبت میکنیم به معنی 
نهایی شدن آن نیست. شاید خطوط عمومی آن 
روشن باشد اما بر متن یک بی افقی عمومی، خال 
یک استراتژی روشن و پایدار از طرف غرب و 
قطب مقابل، همین خطوط عمومی میتواند 

  دستخوش تغییرات جدی شود.
با این مقدمه به سوال شما بپردازیم، بطور واقعی 

روسیه را -اسد-تصرف حلب موقعیت ائتالف ایران
تا جائیکه به ایران وسوریه بر میگردد در منطقه 
و تا جایئگه به روسیه برمیگردد در دنیا تقویت 
کرده است. تصرف حلب نقطه پایانی است بر 
"اسد باید برود"!. اسد با تصرف حلب موقعیت 
خود را بعنوان دولت حاکم در سوریه به درجه 
زیادی تثبیت کرد. امروز دیگر کسی از اینکه اسد 
باید برود صحبت نمیکند. اسد موقعیت خود را در 
سوریه تثبیت کرد. فراموش نکنیم که "اسد باید 
برود" سیاست امریکا و بخشی از غرب و متحدین 
محلی آن مانند عربستان و ترکیه بود که بتدریج و 
تحت فشار تعدادی از دول غربی و روسیه، تلویحا 
کنار گذاشته شد. غرب به اینکه اسد بماند و به 
توافقی میان اسد و اپوزیسیون دست ساز غرب 
برسند رضایت داده بود. تصرف حلب موقعیت 
اسد را در چنین معامله ای تقویت کرد و از این 
زاویه تصرف حلب برای این ائتالف یک پیروزی 

 است.   
اینکه آیا غرب اینرا میپذیرد یا نه، باید توجه کرد 
که غرب مدتها است پدیده واحدی نیست. چیزی 
که بعنوان بلوک غرب شناخته شده است دچار یک 
تشتت درونی است، یک استراتژی روشن ندارد و 
یک بلوک یکدست نیست. هر یک از دولتها در 
این بلوک خیلی پراگماتیستی به اوضاع نگاه 
میکند. اما چیزی که روشن است و از پروپاگاندای 
دول غربی و میدیا میشود دید این است که حاضر 
نیستند به راحتی از این شکست بگذرند و تالش 

 میکنند این شکست را جبران کنند. 
باید به این تبلیغات که گویا کشتار در حلب از هفته 
گذشته و تصرف آن توسط اسد شروع شده است، 
بعنوان پروپاگاندای جنگی علیه اسد و این ائتالف 
نگاه کرد. پروپاگاندی برای آماده کردن فضا و 
کشمکشهای بیشتر است. میبینیم که بخشی از 
هیئت حاکمه کشورهای اروپایی مانند انگلیس 
دوباره سربلند کرده اند و انتقاد میکنند که چرا چند 

 است؟ 
قطعا دستاویزاست. به نظر من یک آذر مدرسی:  

ریاکاری عمیقی پشت دلسوزی سران دول غربی 
 و میدیای آنها نسبت به مردم حلب وجود دارد. 

ببینید این دست بدست شدن حلب قطعا بر توازن 
قوای نیروهای ارتجاعی درگیر در سوریه و 
منطقه تاثیر میگذارد. اما این دست بدست شدن 
نقطه پایانی بر کشتار و مصائب  مردم حلب 
نیست. مردم حلب در منگنه جریانات دست ساز 
غرب را دارند مانند جبهه النصر و ارتش آزاد 
سوریه و حشد الشام و جریانات سنی دست ساز 
عربستان و ترکیه و غرب را دارند و  از طرف 
دیگر یک رژیم دیکتاتوری، ارتش سوریه که 
جنایتکاران زندانی در سوریه را آزاد و اجیر 
کرده در کنار جریاناتی مانند حزب هللا و سایر 
جریانات شیعه پرو جمهوری اسالمی و بمباران 
ارتش روسیه  قرار گرفته اند. دست بدست شده 
کنترل حلب بین این نیروهای ارتجاعی به معنی 

 نقطه پایانی بر مصائب مردم حلب نیست. 
"آزادی مردم حلب" واژه پوچی است که طرفین 
جنگ از آن استفاده میکنند. یکی اعالم میکند من 
مردم حلب را آزاد کردم و دیگری مدعی تالش 

 برای آزادی مردم حلب است.
از امروز از مقاومت بقایای نیروهای النصر و 
سایر جریانات اسالمی در خود حلب، از کشتار 
مردم توسط ارتش سوریه و متحدینش به نام 
طرفداران النصر و کشتار مردم در شهرهایی 
مانند الب به نام طرفداران اسد اسم میبرند. این 
کشتارها همین امروز و بعد از دست بدست شدن 

 حلب شروع شده است. 
حلب از دست جریاناتی قومی و مذهبی و 
ارتجاعی و دست ساز غرب بدست حاکمیتی 
مستبد، به همان اندازه ارتجاعی و متحدین 
مرتجعش افتاده است. در هر دو حالت مردم حلب 

 بازنده و شکست خوردگان این جنگ اند.
 

 -ایران -اما موقعیت ائتالف اسد آسو فتوحی:
روسیه بعد از تصرف حلب چطور میشود؟ با 
توجه به این ماجرا چه تغییرات استراتژیکی در 
منطقه شکل می گیرد؟ تکلیف طرفین درگیر در 
ماجرا که شما هم به آن اشاره کردید. تکلیف 
طرفی که مشغول تبلیغات جنگی و حقوق بشری و 
دفاع از مردم حلب میکند، چه میشود؟ آیا غرب 
اصال این تغییرات را می پذیرد؟ بحثهایی هست 
که جنگی تازه ای با اسد سر پس گرفتن حلب در 
سوریه و حتی خاورمیانه راه خواهد افتاد؟ غرب 
از به اصطالح خطر نزدیکی بیشتر روسیه و 
ایران با ترکیه حرف میزنند، فکر میکنید جبهه 
پیروز و شکست خورده این جنگ چه خواهند 

 کرد؟
 

قبل از اینکه به عکس العمل طرفین آذر مدرسی: 
بپردازیم خوب است نکته ای را یادآوری کنیم. 
اینکه به هیچ تغییری در توازن قوای امروز، به 
هیچ تغییر موقعیت قطبهای درگیر در خاورمیانه 

 نباید بعنوان امری تثبیت شده نگاه کرد.
بطور واقعی هیچیک از دولتها و قطبهای درگیر 
در این ماجرا استراتژی روشنی برای آینده 
حضور خود در خاورمیانه ندارد. این کشمکش 

 تحوالت حلب و ...

آذر مدرسی با تشکر از شرکت شما در این 
برنامه. بگذارید سوال را از اینجا شروع کنم. 
حلب آزاد شد یا حلب سقوط کرد. این دو نوع 
نگرش به این ماجرا است. شما مسئله را چطور 
میبینید و چطور فکر میکنید؟ و اینکه دست بدست 
شدن حلب چه ربطی به زندگی واقعی مردم در 

  سوریه دارد؟

همانطور که شما هم اشاره کردید،  آذر مدرسی:
درگیر در این جنگ هرکدام سعی میکنند  دو قطب

تصرف حلب توسط بشار اسد را بنا به موقعیت 
خودشان در این اتفاق و بنا به تاثیری که این اتفاق 
روی موقعیت آنها میگذارد، عنوان کنند. نتیجتا 
مفاهیمی چون "حلب آزاد شد" یا "حلب سقوط 

مفاهیمی است که طرفین جنگ از آن   کرد"،
ایران از آن  -اسد-ائتالف روسیه  استفاده میکنند.

بعنوان "آزادی حلب" اسم میبرد و تالش میکند 
که گویا از خوشحالی در   تصاویری از مردم را

پوست خود نمیگنجند و طرفدران حاکمیت اسد 
هستند و به استقبال نیروهای به اصطالح آزاد 
کننده خودشان میروند، را نشان میدهند. اینکه 
"حلب از اسارت جریانات اسالمی مانند جبهه 
النصر آزاد شد" را در بوق و کرنا میکنند. طرف 
مقابل اعالم میکند "حلب سقوط کرد" و از سقوط 
حلب حرف میزند. آنها هم تصاویری را به نمایش 
میگذارند که گویا مردم حلب فقط زیر بمباران 
روسیه و ایران و سوریه کشته و قربانی شده اند. 
به نام دفاع از مردم حلب خواهان فشار به ائتالف 

اسد است و بعنوان ناجی بشریت و -ایران-روسیه
ناجی مردم حلب از سقوط حلب و مصائبی که 
گویا فقط در این شش ماه بر مردم حلب تحمیل 
شده، صحبت میکند و خواهان دخالت در سوریه 
هستند. میتوانیم بعدا به جزئیات به این مسائل 
پرداخت اما تا جائیکه به سوال شما برمیگردد کل 
این مفاهیم، مفاهیمی است که طرفین جنگ از آن 

 استفاده میکنند.
تا جائیکه به مردم حلب برمیگردد، مردم حلب نه 
چهار سال پیش از دیکتاتوری اسد حلب آزاد شدند 
و زندگی آزاد و سعادتمندی را داشتند و نه امروز 
از دست جریانات اسالمی، که چهار سال کنترل 
شهر را بدست داشتند، آزاد شده اند. حلب نه چهار 
سال پیش سقوط کرد و نه امروز آزاد شد. دست 
بدست شدن کنترل حلب قطعا در موقعیت داخلی و 
بین المللی طرفین جنگ تاثیر جدی دارد، قطعا در 
تقویت موقعیت رژیم اسد تاثیر جدی دارد، قطعا 
در تقویت و تثبیت موقعیت ایران و روسیه در 
منطقه تاثیرات جدی دارد و به همین دلیل از آن 
بعنوان پیروزی و نقطه ای که ورق را در بحران 
خاورمیانه به نفع آنها برگرداند، نام میبرند. قطعا 
این ماجرا در تضعیف موقعیت غرب در سوریه 
و خاورمیانه و متحدین محلی آنها، از عربستان و 
ترکیه گرفته تا جبهه النصر و ارتش آزاد سوریه 

 و حتی داعش و ...، تاثیرات جدی دارد.
 

یعنی فکر میکنید دفاع از زندگی  آسو فتوحی:
مردم حلب و موقعیتی که برای آنها درست شده 
است، آنها صرفا دستاویزی برای طرفین درگیر 
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تا جائیکه به رابطه جمهوری اسالمی با مردم 
برمیگردد، جمهوری اسالمی بیشترین استفاده را 
از اوال نا امنی منطقه و ثانیا از پیشرویهای 
نظامی خود میکند. جمهوری اسالمی تالش میکند 
مانند دوره جنگ ایران و عراق از جنگ در 
منطقه و ناامنی آن استفاده کند. درست است 
امروز جنگی در ایران در جریان نیست اما 
جمهوری اسالمی آگاهانه و به کرات سوریه، 
لیبی، عراق و اینکه در این خاورمیانه جنگ زده 
ایران کشوری است که میتواند ثبات و امنیت را 
در ایران حفظ کند را در مقابل جامعه قرار 
میدهد. امروز امنیت کلیدی ترین فاکتور در این 
تبلیغات و تالش است. جمهوری اسالمی حاکثر 
استفاده را از نا امنی خاورمیانه، که اتفاقا خود 
جمهوری اسالمی یکی از مهمترین عوامل آن 
است، را میکند. تالش زیادی میکند اینکه 
حاکمیتش علیرغم هر درجه از استبداد و خفقان، 
فقر و بیحقوقی، جامعه ای امن را دستمایه به 

 سکوت کشاندن مردم کند. 

اینکه مردم چقدر این تبلیغات را از جمهوری 
اسالمی قبول میکند یک بحث است و بحث دیگر 
اینکه چمهوری اسالمی تا چه حد موفق میشود 
مبارزه مردم برای آزادی، رفاه و عدالت 
اجتماعی را حاشیه ای کند و این خطر اصلی 
است. به نظر من جامعه ایران سیاسی تر و 
هوشیار تر از این است که نقش جمهوری اسالمی 
را در نا امنی منظقه نبیند و استفاده آنرا از این 
اوضاع نبیند. مسئله اصلی تر آمادگی جامعه در 
مقابل این تحرکات و استفاده های سیاسی 
جمهوری اسالمی از این اوضاع است. اینکه 
جامعه چقدر در مقابل دامن زدن به عرق ملی، 
ناسیونالیسم ایرانی، ضدیت با مردم عرب زبان به 
نام ضدیت با عربستان، و حاشیه ای کردن 

 اعتراض مردم علیه خود، می ایستد. 

ما بعنوان قطب مقابل نباید اجازه بدهیم اعتراض 
مردم برای آزادی، برابری، رفاه و عدالت 

 اجتماعی در این اوضاع حاشیه ای شود. 

 

فکر میکنید در این اوضاع امکان آسو فتوحی: 
تحولی در ایران به نفع بشریت هست؟ شما از 
استفاده های سیاسی جمهوری اسالمی از این 
اوضاع صحبت کردید. از اوضاع جهان و رشد 
افراطی گری تا اوضاع خاورمیانه و وضعیت 
ایران بعنوان یکی از دولتهای درگیر و دخیل در 
آن است حرف زدیم. آیا اینها به جمهوری اسالمی 
امکانی میدهد که با دامن زدن به ترس از اینکه 
ایران سوریه نشود، میتواند اوضاع را از این 
سیاهتر کند یا برعکس شما فکر میکنید هنوز 
امکان تحولی در ایران به نفع بشریت هست؟ شما 
از تالش کمونیسها صحبت کردید میخواهم بعنوان 
سوال آخر یا حرف آخر توضیح بدهید که آیا در 
این اوضاع کمونیستها در ایران چه شانسی 

 دارند؟

در اینکه جمهوری اسالمی   نبایدآذر مدرسی: 
تالش میکند فضای ایران را نا امن نشان بدهد و 
از نا امنی خاورمیانه بیشترین استفاده را بکند، 
کوچکترین تردیدی کرد. اینکه "ایران سوریه 
میشود" بخشی از تبلیغات و تالش جمهوری 
اسالمی علیه اعتراض مردم علیه حاکمیت خودش 
است و از تبدیل اعتراض مردم لیبی و سوریه 
توسط غرب به سناریوی سیاه امروزی بیشترین 
استفاده را میکند. میبینیم که جمهوری اسالمی 
خطر سوریه و لیبی را در مقابل اعتراض و 
انقالب رادیکال مردم علیه حاکمیت خودش قرار 
میدهد و آنرا بعنوان آینده انقالب علیه خودش 

 نشان میدهد.

اما اینکه علیرغم این اوضاع آیا در ایران امکان 
تحولی به نفع بشریت هست بستگی دارد به اینکه 
کمونیستها تا چه اندازه بتوانند در تحوالت آتی 
نقش داشته باشند. تا جائیکه به جامعه ایران 
برمیگردد، جامعه ایران به نسبت سایر جوامع 
خاورمیانه جامعه انقالب دیده ای است. ایران دو 
انقالب را از سر گذرانده و این برخالف تبلیغات 
ارتجاعی ناسیونالیستهای وطنی ناشی از برتری 
نژاد آریایی و ایرانی نیست، اما این دو انقالب 

مردم منطقه تحمیل شده و مردم باید با آن بسازند 
و این یعنی یا باید مورد کشتار نیروهای 
ارتجاعی قرار بگیرند، یا آواره میشوند یا 
ناچارند به یکی از این نیروها بپویندند. راه 

 دیگری برای مردم منطقه باقی نگذاشته اند.
اما پذیرش صورت مسئله از طرف مردم در 
غرب مسئله دیگری است. دول غربی جنایات 
داعش در اروپا را در مقابل جامعه قرار میدهند 
و با این ادعا که اگر ما در خاورمیانه دخالت 
نظامی نکنیم و نجنگیم دامنه این تروریسم بیشتر 
از این به اروپا و غرب کشیده میشود. دول 
غربی مردم را در غرب اینطور به سکوت 
کشانده اند. هراس از گسترش بیشتر تروریسم 
داعش در کشورهای غربی مستمسکی است که 
دول غربی بیشترین استفاده سیاسی را از آن 
میکنند. مردم اروپا میبینند که گسترش دامنه 
تررویسم داعش به اروپا یعنی به خطر افتادن 
امنیت، آسایش و زندگی شان. زمانیکه صورت 
مسئله ساختگی دول غربی را قبول کنند، قبول 
میکنند که این جنگها، جنگ علیه داعش و 
تروریسم آن و برای کوتاه کردن دست داعش از 
زندگی مردم در اروپا و خاورمیانه است. 
میپذیرند که در این جنگها کشتار میشود و مردم 
بیگناه به قتل میرسند. این مکانیزمی است که 
دول غربی با آن جامعه را به سکوت و سکون 

 کشیده اند. 
 

خوب این تصویری از غرب است.  آسو فتوحی:
به جنگ حلب برمیگردم. تا جائیکه به ایران 
برمیگردد، فکر میکنید اوال تاثیرات تصرف 
حلب بر موقعیت جمهوری اسالمی در منطقه 
چطور خواهد بود؟ حرفهایی از اینکه امریکا 
تصمیماتی علیه ایران گرفته اند هست. فکر 
میکنید چقدر خطر تنبیه ایران توسط امریکا 
برای نقش آن در پیروزی در حلب وجود دارد؟ 
و ثانیا موقعیت جمهوری اسالمی در خود ایران 

 و در رابطه با مردم چه تغییراتی خواهد کرد؟ 
 

تا جائیکه به موقعیت ایران در   آذر مدرسی:
منطقه و رابطه ایران با غرب برمیگردد، 
موقعیت ایران برخالف پروپاگاندی که میکند، 

 موقعیتی دولبه است.  
از طرفی ایران استراتژیکا به غرب و سرمایه 
غرب وصل است. جمهوری اسالمی باالخره 
توانست رابطه پر تشنج خود را با غرب و اساسا 
امریکا آرام کند که در نتیجه آن خطر حمله 
نظامی به ایران را از سر بگذراند، تحریمها را 
لغو کردند و در ماجرای برجام در قبال 
امتیازاتی که داد امتیازاتی هم گرفت. یکی از 
امتیازاتی که ایران گرفت قبول نقش تعیین کننده 
آن در مسائل و به اصطالح امنیت خاورمیانه 
دارد. در نتیجه برخالف تبلیغات خود جمهوری 
اسالمی نقش ایران در تصرف حلب به این معنی 
نیست که جمهوری اسالمی با دست کامال باز در 
خاورمیانه چهار نعل میتازد. در دنیای واقعی 
جمهوری اسالمی خواهان بازگشت به دوره 
رابطه متشنج با غرب نیست. تالش میکند تثبیت 
موقعیت خودش در مقابل رقبایی منطقه ای خود 
مانند عربستان و ترکیه به تشدید کشمکش رابطه 

رابطه اش با غرب لطمه   خود با غرب نشود و
  نخورد.

امریکا از یکطرف ادامه تحریمها را تصویب 
کرده است و از طرف دیگر ترامپ میتواند 
خطری باشد. هنوز چه بورژوازی ایران و چه 
بورژوازی جهانی و دول غربی نمیدانند با این 
پدیده چه باید کرد و ترامپ دقیقا چه سیاستی را 
در پیش خواهد گرفت و پیاده کردن وعده هایی 

 تبلیغاتی تا چه حد برایش ممکن است. 

مجموعه این فاکتورها موقعیت جمهوری اسالمی 
را دولبه میکند. تا جائیکه به  موقعیت خودش در 
مقابل رقبای منطقه ای برمیگردد تالش میکند با 
اتکا به پیشرویهای نظامی در عراق و سوریه و 
یمن موقعیت خود را تثبیت کند و تا جائیکه به 
غرب برمیگردد دست به عصا است و تالش 
میکند تحریک نکند و به دوره پر تشنج با غرب 

 و بخصوص امریکا برنگردد.  

عراق و بارزانی و حشدالشعبی در بمباران و 
کشتار وسیع مردم موصل دخیلند. ادعا میکنند که 
در کنارهم علیه تروریسم میجنگند و اما 
کوچکترین خبری از اینکه بر مردم موصل چه 
میگذرد منتشر نمیشود و از این طرف در مورد 
حلب کامال متفاوت است. این دوگانگی و این بی 
اطالعی از یکی و خبر لحظه به لحظه از دیگری 

 چه دلیلی میتواند داشته باشد؟
این هم بخشی از پروپاگاند جنگی آذر مدرسی: 

طرفین است. وقتی از میدیای جهانی صحبت 
درصد آن میدیای غرب  ۶١میکنیم بطور واقعی 

است. اینجا هم اساسا میدیای غرب، نه فقط بعنوان 
دستگاه تبلیغات جنگی و شستشوی مغزی که بخشا 
بعنوان  دستگاه تعیین سیاست دول غربی، تعیین 

 کننده است.
تناقضی که شما اشاره کردید ریاکاری غرب را 
در معرفی صورت مسئله به جامعه بشری نشان 
میدهد. شما هم اشاره کردید که در موصل ظاهرا 
همه این نیروها، در کنار هم و بعنوان نیروهای 
ائتالف علیه داعش مینجنگند و در نتیجه همه این 

 نیروها در اینکه گویا در موصل کشتار وسیعی 
صورت نمیگیرد ذینفع اند. به گزارش خودشان 

هزار بمب را  ۷١فقط در شش هفته اول جنگ 
روی سر مردم این شهر انداخته اند و اگر حتی به 

هزار  ۷١ازاء هر بمب یک نفر کشته شده باشد، 
نفر در این شهر کشته شده اند. همه نیروها و دول 
درگیر در موصل روی سرپوش گذاشتن بر این 
جنایت و سانسور آن ذینفع اند. عالوه بر این 
فراموش نکینم که در راس این جنگ امریکا و 
ائتالف غرب است و از این زاویه دول و میدیای 
غربی در سانسور این واقعیت که در موصل 
درست مانند حلب قرار است با اتکا به یک کشتار 
وسیع از مردم بیگناه و ویرانی کامل شهر از 
دست داعش بیرون آورده شود را مخفی کنند. 
همگی در اینکه گویا این جنگ جنگی است بدون 
خونریزی و اگر خونریزی هم صورت میگیرد، 
از طرف داعش است نه بمبهای هوشمند امریکا و 
متحدینش که ظاهرا هیچ انسان بیگناهی را نمیکشد 
منافع مشترکی دارند.  همگی در دادن این تصویر 
که گویا ارتش عراق و نیروهای دولت اقلیم و 
حشد الشعبی و سایر جریانات درگیر در این حمله 
نیروهایی نیستند که مردم را به جرم شیعه، سنی، 
عرب، کرد یا مسیحی بودن قتل عام و سالخی 
میکنند، و در سرپوش گذاشتن بر جنایات این 
نیروها به نام آزاد کردن مردم موصل از جهنم 

 داعش ذینفع اند.
در مورد یمن هم چون کشتار اصلی را عربستان 
بعنوان متحد طبیعی غرب و نیرویی در بلوک 
غرب انجام میدهد، همینطور است و شما شاهد 
هیچ نوع افشاگری، هیج فشاری بر عربستان 
بخاطر جنایاتش در یمن و کمپین علیه آن و تالش 
برای دفاع از مردم بیگناه یمن نیستید. ذره ای از 
افشاگری که در کشوری مثل انگلیس هم صورت 
میگیرد اساسا بدلیل این است که بمبهای خوشه ای 
که سالها است استفاده از آن غیرقانونی است و 
عربستان کرور کرور بر سر مردم یمن میزیزد، 
بمبهایی است که دولت بریتانیا به عربستان 
فروخته و امروز تحت فشار افکار عمومی در 
خود بریتانیا است. اما این دو استانداردی در 
انعکاس جنایات در موصل و یمن و حلب، فقط 
ناشی از سیاست ارتجاعی نیروهای درگیر در این 
جنگها و کشمکشها از امریکا و متحدینش تا ایران 
و ترکیه و اسرائیل و روسیه و ... برای حل 
معضالت خودشان و در تحمیل جنگ به مردم 

 خاورمیانه است.
 

سوالی که پیش میاید این است که  آسو فتوحی:
بشریت امروز چطور این صورت مسئله را از 

 دولتهایشان میپذیرد؟
 

ببینید تا جائیکه به مردم در  آذر مدرسی:
خاورمیانه برمیگردد مسئله پذیرفتن یا نپذیرفتن 
نیست. سناریوی جنگهای قومی و مذهبی به مردم 
خاورمیانه تحمیل شده و مردم خاورمیانه نه امکان 
اعمال ارده ای دارند و نه این جنگها جنگی است 
که آنها با تصمیم و اراده خود وارد آن شده اند. در 
نتیجه مسئله انتخاب، پذیرفتن صورت مسئله و ... 
در خاورمیانه موضوعیتی ندارد. سناریویی به 

 تحوالت حلب و ...

وارد عمل شود و دخالت کند. گویا غرب ناچار 
است دخالت نظامی کند چون نیروهای درگیر 
 مسلح اند و جنگی در این منطقه به راه اندخته اند. 
کامال برعکس است. بحران خاورمیانه و جنگ 
درخاورمیانه و تمام کشورهایی که در آنها جنگی 
موجود است، نتیجه مستقیم دخالت غرب و بخشی 

 از کشمکش ارتجاع بین المللی است.

روشن بود بعد از شکست بلوک شرق، تغییر 
اقتصادی و حتی نظامی دنیا روی  -آرایش سیاسی

میز بورژوازی پیروز قرار میگیرد. بعد از 
شکست نظم نوین جهانی و شکست تثبیت 
هژمونی امریکا بعنوان راس قطب پیروز و بعد 
از تضعیف موقعیت امریکا بخصوص بعد از 
شکست در عراق، عروج قدرت اقتصای مانند 
چین و به میدان آمدن مجدد روسیه بعنوان مدعی 
 قدرت، مسئله دنیای چند قطبی، قبول یا عدم قبول 
آن، چگونگی بازگشت به دنیای چند قطبی، مسئله 
اصلی بورژوازی جهانی و بخصوص قطب 

 پیروز جنگ سرد است.  

چیزی که امروز شاهد آن هستیم این است که 
بازگشت به دنیای چند قطبی پروسه ای آسان، 
مسالمت آمیز نیست. برعکس پروسه ای است به 
شدت خونین که نقطه اصلی آن خاورمیانه بود اما 
امروز دامنه آن از خاورمیانه فراتر رفته و به 
غرب کشیده شده است. پروسه ای که عقبگرد 

ارزشی در تمام  -فرهنگی-اجتماعی-عمیق سیاسی
ابعاد زندگی بشری را به بشریت تحمیل میکند. 
پروسه ای که مایه قدرتگیری راست و 
ناسیونالیسم در دنیا و عروج هویتهای جعلی قومی 
و ملی و مذهبی و ناسیونالیستی در تمام دنیا 
میشود. نقطه و جغرافیای حل و فصل این 
کشمکش، جغرافیای اصلی تحمیل این عقبگرد 
خاورمیانه است اما میبینیم که به خاورمیانه 
محدود نشده و نمیشود. ربط بحران خاورمیانه، 
جنگ در حلب، موصل، یمن، عراق، لیبی و ...... 
به این اوضاع دنیا را باید از این زاویه دید. اینها 
نتیجه مستقیم این کشمکش و این تالش برای تغییر 

نظامی دنیا است. حل و  -اقتصادی-آرایش سیاسی
فصل این کشمکش همانطور که گفتم بدون تحمیل 
یک سیاهی مطلق به بشریت ممکن نیست. در 
خاورمیانه به شکل جنگهای خونین و قومی و 
مذهبی شدن جامعه و در غرب به شکل عروج 
ترامپها و لوپنها و ناسیونالیستها در انگلیس خود 
را نشان میدهد و جنگ این راست افراطی و 
ارتجاعی علیه بشریت در این جوامع به شکل 
تعرض به دستارودهای بشری در غرب پیش 

 میرود.
جامعه بشری از عدم وجود یک جنبش عظیم و 
قدرتمند کارگری و کمونیستی رنج میبرد. بدون 
یگ چنین جنبش قدرتمندی و بدون یک صف قوی 
اجتماعی صف مقاومت علیه تحمیل این عقبگرد، 
متاسفانه باید شاهد روزهای بدتری باشیم. 
بورژوازی از عدم وجود این جنبش حداکثر 
استفاده را برای تعرض میکند. برای ما، برای 
اکثریت مردم جهان هیچ راه میان بری برای 
مقابله با این سناریوی به تباهی کشاندن بشریت 
وجود ندارد جز عروج یک جنبش عظیم و 

 کمونیستی.-قدرتمند کارگری
 

حتما به این مسئله برمیگردیم. ما آسو فتوحی: 
از یک اوضاع عمومی تر و جهاتی تر و 
نیروهای درگیر در آن و تاثیرات آن بر هم 
صحبت میکنیم. از عروج نیروهای راست در 
اروپا و امریکا صحبت میکنیم، از تالش بخشی 
از بورژوای انگلیس برای حضور نظامی در 
سوریه صحبت میکنیم. اما زمانیکه به این قطب 
بندی ها و نیروهای دخیل نگاه میکنید شاهد 
تناقضاتی میشوید. جنگ در حلب و اعتراض به 
کشتار مردم این شهر نه تنها در محافل دولتهای 
غربی و متحدین آنها از جمله عربستان و ترکیه و 
اسرائیل و... بلکه حتی زبانزد بخشی از احزاب 
چپ ایران و جهان است. این در شرایطی است 
که دو طرف جنگ حلب مشترکا همراه دولت 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی



 
 تحوالت حلب و ...

ویژگی را به جامعه، به رابطه مردم با قدرت 
حاکمه، به اعتماد مردم به قدرت خود و ... میدهد 
مانند ویژگی که فرانسه انقالب دیده در مقابل 
انگلیس و یا آلمان دارد. از این زاویه ایران شاید 
تنها کشوری است که اتفاقا در آن تحول رادیکال 
و انقالبی به نفع بشریت و کمونیستها شانس 
دارند. کمونیستها در ایران بعنوان جریاناتی 
آزادیخواه سمپاتی مردم را با خود دارند و 

 خوشنام اند. 

برخالف پروپاگاند خودشان اینها بحران داخلی 
در خاورمیانه نیست. جنگ داخلی در سوریه و 
لیبی و عراق وجود ندارد. بحران داخلی که  گویا 
غرب خودش را موظف دانسته برای حل آنها 
وارد عمل شود و دخالت کند. گویا غرب ناچار 
است دخالت نظامی کند چون نیروهای درگیر 
مسلح اند و جنگی در این منطقه به راه اندخته اند. 
کامال برعکس است. بحران خاورمیانه و جنگ 
طبقه کارگر ایران سالها است تجربه کمونیسم را 

طبقه  ۷۵در اعتراض خود دیده. در انقالب 
کارگر در ایران قدرت کمونیستها را تجربه کرده 
است. از این زاویه فکر میکنم اگر در خاورمیانه 
کشوری هست که میتواند منشا تغییری به نفع 
بشریت بشود ایران است، بخاطر تحوالت 
اجتماعی عظیم و عمیقی که در آن اتفاق افتاده، 
تحوالتی که مهر خود را به روانشناسی جامعه، 
اعتماد به قدرت خود، تجربه به زیر کشیدن 
قدرت و بدست گرفتن قدرت و انقالباتی که در آن 
اتفاق افتاده و بخاطر وزنه اقتصادی و اجتماعی 
که امروز طبقه کارگر در ایران بدست آورده 

 است. 

قطعا این جدال جدال راحتی نیست و بورژوازی 
چه در ایران و چه در دنیا تالش میکند اوضاع را 
برای متحقق شدن چنین تحولی نامناسب کند و 
علیه آن به هر شیوه ای مقابله کند. اما قطعا طبقه 
کارگر و ما کمونیستها هم دست روی دست 
نگذاشته اند. فکر میکنم امروز آماده کردن خود 
درمقابل تالشی که بورژوازی برای دامن زدن به 
تفرقه در صفوف اکثریت محرومی که خواهان 
آینده ای انسانی هستند یکی از مهمترین ترین 
کارهایی است که یک حزب کمونیستی باید در 

 دستور خود بگذارد.  

امروز راست افراطی چه در ایران و چه در 
جهان خود را عالوه بر هویت ناسیونالیستی با 
هویت مذهبی گره میزند. مقابله کردن با این 
هویت های کاذب ناسیونالیستی و مذهبی یکی از 
کمونیستی ترین کارهایی است که کمونیستها باید 
در دستور خود قرار داد. امروز این یکی از 
مهمترین ابزارهایی است که با آن دنیا را ناامن 
کرده اند و به جنگ و تباهی کشیده اند. باید در 
مقابل این سناریو ایستاد و نباید اجازه داد مبارزه 
ای که بر پرچم آن آزادی، رفاه و عدالت 
اجتماعی نوشته شده با کثافات قومی و مذهبی 

 آلوده شود. 

ایران با توچه به فاکتورهایی که اشاره کردم 
بیشترین پتانسیل را برای تحول انقالبی در منطقه 
دارد. تبدیل این پتانسیل به یک تحرک اجتماعی 
دست ما کمونیستها را میبوسد. کمونیستهایی که به 
وخامت اوضاع واقفیم، سنتا و تاریخا در جدال 
میان قطبهای ارتجاعی به دام هیچیک از این 
قطبها نیفتادیم، خود را ناچار ندیدیم که میان بد و 
بدتر انتخاب کنیم و همیشه صف مستقل کارگری 
و آزادیخواهی را حفظ کردم. ما باید تالش کنیم 
هرچه بیشتر مهر خودمان را بر اوضاع و 

 تحوالت سیاسی ایران بزنیم.

 

با تشکر از شما آذر مدرسی و  آسو فتوحی:
همچنین با تشکر از شنوندگان این برنامه رادیو 
نینا. برنامه را به پایان میرسانیم. تا برنامه ای 

 دیگر و با آرزوی شادی برای همه شما.

 

انجام گرفته  ۰۲۰۲دسامبر  ۰۲مصاحبه در 
 است. 

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 اوباش را بگیرند. ما قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با 

هایى تضمین میکنیم که ضامن شرکت زنان در فعالیت اجتماعى باشد، جلوى  بودجه

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 لوتایى که در ایران بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض 

همه جاى دنیا همینطور است. شما نمیتوانید  .میکنیم، فرهنگ را هم عوض میکنیم

آزادى بیاورید 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 با ما خواهند بود. اگر هم بخشهایى قشرى و عقب 

اى ندارند، باید دندان روى جگر بگذارند. باالخره  مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

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
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جنگهای کالسیک و لشکر کشی علیه همدیگر 
نیست. آنها عالوه بر دخالت در کانونهای بحرانی 
مانند جنگ سوریه یا جنگ در موصل، جنگهای 
نیابتی را با هم دارند. کال دعوای اینها در منطقه 
در قالب جنگهای قومی و مذهبی پیش میرود. 
ایران در خاورمیانه به عنوان نماینده شیعیان 
جهان، عربستان به عنوان نماینده سنی ها و مدافع 
آنها وارد این معرکه میشوند و تالش میکنند مردم 
منتسب به شیعه، یا سنی، ترک یا عرب و کرد را 
دور خود جمع کنند. ایران به عنوان یکی از 
کشورهای دخیل در تحوالت خاورمیانه، در لبنان 
، فلسطین ، سوریه ، یمن و عراق دخیل است و 
در همه این کشورها جریاناتی را شکل داده است. 
ایران در عراق حشد الشعبی راسازمان داده که 
جریانی فاشیستی و آدم کش از نوع داعش است. 
این جریان در عراق کلی جنایت علیه مردم 

 منتسب به سنی انجام داده است. 

با این وصف در خود ایران، جمهوری اسالمی و 
بورژوازی ایران خواهان این نیست که جامعه 
ایران قومی و مذهبی شود. حفظ جامعه ایران، 
حفظ ثبات در این جامعه و تامین سوددهی سرمایه 
و ماندن خودش به عنوان قدرت و کارکرد سرمایه 
برایش ارزشمند است. جمهوری اسالمی از سر 
منافع زمینی خودش، قومی و مذهبی کردن جامعه 
ایران و تبدیل ایران به سوریه ای دیگر را به 
زیان بورژوازی ایران میداند و خواهان آن نیست. 
از این رو جمهوری اسالمی علیرغم موقعیتش در 
منطقه، جهتش این نیست ایران را قومی و مذهبی 
کند و نفعی در آن نمیبرد. ایران و بورژوازی 
ایران به عنوان یک طبقه ای که حاکم است و 
سودهای وسیعی را از ُگرده طبقه کارگر کسب 
میکند، خواهان این است که این وضعیت و 
سودهی بماند. هیچ حاکمیت بورژوایی حاضر 
نیست در جامعه ای که حاکم است، حاکمیتش بهم 
بخورد ومرکز سودش قطع بشود و به حاکمیتش 
لطمه زده شود و جنگهای قومی و مذهبی راه 
بیفتد. نه ایران میخواهد در چنین وضعیتی قرار 
بگیرد نه هیچ کشور دیگری. اما اگر چنین 
شرایطی پیش بیاید و فضای جامعه ایران قومی و 
مذهبی شود، جمهوری اسالمی هم تالش میکند 

 نهایت استفاده خود را ببرد.

اما تخاصماتی در منطقه در جریان است و یک 
پای آن ایران و عربستان است. تخاصمات ایران 
و عربستان و موش دوانی های این دو کشور در 
امورات همدیگر، از مسلح کردن مخالفین همدیگر 
تا "مدافع" مردم منستب به این مذهب و آن مذهب 
در کشورهای همدیگر و تالش کردن برای راه 
انداختن جنگ نیابتی در حوضه ی نفوذ همدیگر، 
چیزی است که در جریان است. دشمنی که االن 
هست و تقابلهای موجود میان این دو کشور به 
عنوان دو بازیکن در تحوالت خاورمیانه، یکی از 
فاکتورهای موثر در رشد ناسیونالیسم ایرانی 
است. ناسیونالیسم ایرانی تاریخا ایران قدرتمند، 
ایران اتمی و ایران به عنوان قدرت اول منطقه 
جزو آرزوهایش بوده است. این ناسیونالیسم اگر 
میان ایران و عربستان تقی به توقی بخورد با 
 پوزیسیون و اپوزیسیون آن دور جمهوری اسالمی 

و در دفاع از ایران و تمامیت ارضی و ایرانیت، 
 بسیج میشوند.

کشتار ببار میاورد و این وضعیت را ایجاد کرده 
است. به هرصورت اینها  نتیجه این 
دخالتگریهاست و موقعیتی که االن در خاورمیانه 
است و ظاهری که به بشریت قبوالنده اند که یک 
جریان جنایتکار و آدمکش مثل داعش که همه 
میخواهند آن را از بین ببرند، و گویا خاورمیانه 
شده میدان مبارزه با داعش و این واقعی نیست. 
اساس جنگ در خاورمیانه در حال حاضر، جنگ 
با داعش نیست، ولی در ظاهر قضیه اینها همه با 
داعش میجنگند، از روسیه تا آمریکا و تا دولتهای 
منطقه و متحدینشان، تا ایران و عراق و ترکیه و 

 عربستان و غیره.

اما اساس مسئله و نا متعینی که در دنیا موجود 
است و اول بحثم به آن اشاره کردم و گفتم باعث 
رشد راسیسم و نژادپرستی و ناسیونالیسم در 
کشورهای پیشرفته صنعتی شده است. در 
خاورمیانه نیز با دخالت گری و جنگهایی که راه 
انداخته اند مردم این منطقه را نیز به این روز 
انداخته اند. دولتهای مرتجع منطقه هم هرکدامشان 
تالش میکنند در این نامتعینی، در این بهم خوردن 
توازن و برای ایجاد توازنی میان خودشان، 
هرکدام دنبال سهم خود در خاورمیانه هستند. آنها 
برای تامین این سهم ایران شده "طرفدار شیعه 
ها"، ترکیه طرفدار "ترکها"، عربستان طرفدار 
"سنی ها"، و مردم خاورمیانه را به نام قومها، 

 مذاهب و ملیتهای مختلف تقسیم کرده است. 

اگر مسئله مبارزه با داعش بود، میشد امکاناتش را 
قطع کرد، میشد کمکهای مالی عربستان و ترکیه و 
قطر و کمکهای نظامی و راههای ارتباطاتی را 
قطع کرد و داعش را در منطقه از بین برد. اگر 
واقعا ماجرا این بود و دخالت همین دولتها و دفاع 
آنها از داعش نبود،  خود مردم داعش را از میدان 
به در می کردند. داعش به مدرن ترین اسلحه 
هایی که اینها تولید میکنند و از جانب اینها تحویل 
گرفته اند مسلح است. میخواهم بگویم پدیده ای به 
نام داعش یک جریان جنایتکار است و هزار بار 
باید نابود شود؛ اما معضل االن خاورمیانه جدال 
دولتهای منطقه و قطبهای امپریالیستی آمریکا و 
روسیه و جریانات ترورسیتی که داعش هم یکی 
از آنها است، برای تامین منافع خود در اوضاع به 
هم خورده ی خاورمیانه است. جنگ میان کل اینها 
برای تامین منافع خودشان و برای تعیین جایگاه و 
چارچوب نفوذ خودشان در منطقه است و هر 
کدامشان بر اساس قومیت و مذهب تالش کرده اند 

 مردم را تقسیم بکنند و از آنها نیرو بگیرند.

 

در صحبتهایتان به کشورهای  آسو فتوحی:
مختلفی اشاره کردید که بازیگران و یا نقش 
آفرینان این توحش سیاه در این دنیا هستند. حاال 
میخواهم برگردم به جمهوری اسالمی. نقش و 
جایگاه جمهوری اسالمی در این اوضاع چیست ؟ 
آیا فکر میکنید واقعا جمهوری اسالمی تالش 
میکند جنگ قومی و مذهبی در ایران راه بیندازد؟ 

 چرا اصال باید چنین بکند؟

جمهوری اسالمی یک پای  خالد حاج محمدی:
اصلی و یکی از دولتهای دخیل در جنگ 
خاورمیانه است. بعالوه دعوای میان این دولتها 
مثال عربستان و ایران یا ترکیه و عراق به شکل 

ترامپی عروج کرده است، در هلند جریانات 
راست رشد کرده اند، در فرانسه ماری لوپن و 
حزبش از کارگران و مردم ناراضی و ضد سیستم 
نیرو میگیرند. در اتریش و جاهای دیگر و حتی 
در کشورهای اسکاندیناوی جریانات دست راستی 
پا پیش گذاشته اند و رشد کرده اند. دلیل رشد 
راست افراطی در این کشورها نارضایتی عمومی 
و بی جوابی احزاب اصلی و سنتی بورژوایی به 
معضالتی است که بشریت با آن طرف است. 
جواب واقعی به این وضعیت و این معضالت و به 
این منجالبی که برای بشریت در تمام دنیا ساخته 
اند، جواب کمونیستی است. اما زمانی که 
کمونیستها در این قالب ظاهر نشوند و یا در این 
موقعیت نباشند که متاسفانه االن در این موقعیت 
نیستیم، مردم ناراضی، حتی طبقه کارگر، به 
جریانات افراطی ساختارشکن میپیوندد. ترامپ 
نمیتواند الگویی باشد برای دنیا و جواب به 
معضالت سرمایه در جهان ما، اما در بی جوابی 
خود بورژوازی و ضعف کمونیسم، امثال ترامپ 
حتی برای یک دوره کوتاه هم باشد میتوانند عروج 
کنند. بر این اساس در این دوره ما شاهد عروج 
راسیسم و نژادپرستی و ملی گرای در کل دنیا 

 هستیم.

 

بر میگردم به حوزه خاورمیانه. اگر  آسو فتوحی:
ما به خاورمیانه نگاه کنیم بیشتر فکوس میرود 
روی مسئله داعش، در خاورمیانه پدیده داعش و 
جنگ برای سرزمین از جانب این جریان سیاه 
یک واقعیت است. داعش میکشد و سر میبرد و 
میترساند. اما آیا داعش میتواند عامل عروج چنین 
پدیده سیاهی مثل جنگهای قومی و مذهبی باشد. با 
توجه به این فاکتور که به نظر میرسد داعش نه 
در دوره شکوفایی خود که در دوره افول است. با 

 توجه به این فاکتور شما مسئله را چگونه میبینید؟

ابتدا یک نکته را اشاره کنم، خالد حاج محمدی: 
اینکه پدیده داعش دوره عروجش نیست، به یک 
معنا واقعی است و به معنایی واقعی نیست. داعش 
به عنوان داعش ممکن است در موقعیت بدی 
باشد، ولی قوم پرستی و رشد جریانات قومی و 
مذهبی در خاورمیانه در موقعیت ضعیفی نیست. 
این پدیده ممکن است در شکل و قالب داعش 
نباشد، ممکن است فردا دست داعش را در شکل 
کنونی از خاورمیانه کوتاه کنند و این پدیده در 
قالبهای دیگری ظاهر بشود. ولی رشد تروریسم، 
تروریسم اسالمی، تروریسم قومی، کشتار مردم 
خاورمیانه به اسم این قوم و آن قوم و این مذهب و 
آن ملت، پدیده ای است که متاسفانه در حال رشد 
است، حتی اگر به قول شما داعش در حال افول 
باشد، که مطمئن نیستم چقدر در حال افول است. 
گفتم ممکن است داعش ضرباتی جدی هم بخورد 

 و به شکل کنونی و با اسم داعش و...، نماند.

تاجایی که به خاورمیانه برمیگردد، ذهنیتی را به 
بشریت تحمیل کرده اند و قبوالنده اند که معضل 
خاورمیانه داعش است. معضل خاورمیانه داعش 
نیست! میدانم داعش عروج کرده است، اما عروج 
داعش نتیجه معضالتی است که به خاورمیانه 
تحمیل کرده اند و خود داعش نتیجه است. داعش 
را به معضل خاورمیانه تبدیل کردند و عروجش 
دادند. عواملی باعث شده که خاورمیانه به میدان 
خون ریختن تبدیل بشود. قبل تر، جنگ عراق و 
میلیتاریسم غرب در عراق بود که زمینه عروج 
جریانات قومی، فاشیستی ، ناسیونالیستی و مذهبی 

تحت نام مبارزه با آمریکا و مقابله با فجایع و  را
توحشی که آمریکا به مردم عراق تحمیل کرده بود 
فراهم کرد. قبل از عراق در افغانستان شاهد این 
ماجرا بودیم وهستیم.  و متاخرا و از جمله در لیبی 
و سوریه، با حمالت و دخالتگری هایی که غرب 
انجام داده روبرو هستیم. نقشه آنها برای تقسیم 
کشورهایی در این منطقه، بر اساس مذهب، قوم و 
ملت، خاورمیانه را به چیزی تبدیل کردند که 
میبینیم. دخالت ناتو در لیبی و سوریه زمینه 
عروج داعش را فراهم کرد. داعش را خودشان 
ساختند و کل دنیا این را میداند. اما اساس جنگی 
که به خاورمیانه تحمیل شد و بربریتی که به 
خاورمیانه تحت نام مبارزه با قزافی در لیبی 
بطور مثال، تحت نام مبارزه با اسد در سوریه و 
مبارزه با صدام در عراق دنبال کردند، خاورمیانه 
را به میدان یک توحش افسار گسیخته دولتهای 
منطقه و خود غرب و جریانات تروریستی تبدیل 
کردند. داعش تنها یکی از آنهاست و در دامن خود 
غرب پرورده شد و افسارش گسیخته و در 
موقعیتی قرار گرفت که حاضر نبود در آن 
چارچوب بماند، سهم میخواهد، سرزمین میخواهد، 

 تراشی، ...“ ملت”علیه

خالد حاج محمدی اجازه بدهید از سطح 
ماکروتری شروع کنیم، اینکه واقعا ما در این 
قرن با رشد راسیسم، وطن پرستی آن طور که 
گفته میشود مواجه هستیم؟ آیا در چشم انداز 
حزب، خطر عروج نژاد پرستی و جنگهای قومی 
و مذهبی و نژاد پرستانه در سطح دنیا وجود 
دارد؟ و اگر جواب مثبت است دالیل آن را چه 

 میبینید؟

 

همانطور که اشاره کردید،  خالد حاج محمدی:
قراری که کمیته رهبری حزب منتشر کرده است، 
از جمله به همین مسائلی اشاره دارد که شما 
مطرح میکنید و در ابعاد ماکرو به رشد 
نژادپرستی و راسیسم و ناسیونالیسم اشاره میکند. 
به طور واقعی در دوره اخیر تحوالت جدی ای 
در کل دنیا اتفاق افتاده که االن امکان پرداختن به 
همه آنها نیست. ولی اگر از این زاویه نگاه کنیم، 
این دوره با دوره قبلتر متفاوت است. ما مثال در 
دوره جهان دو قطبی، در دوره ای که روسیه و 
آمریکا در مقابل هم قرار داشتند، یک جهان دو 
قطبی داشتیم، مستقل از اینکه همه جا اجحافات 
بود، بی حقوقی بود، کارگر حقی نداشت، ولی 
یک توازنی در دنیا  میان قطبهای اصلی برقرار 
شده بود. وضعیتی که االن است و بعد از شکست 
شوروی و اتفاقات بعد از آن، دوره قلدری آمریکا 
و نظم نوین جهانی است که آن هم شکست خورد. 
اکنون ما در یک موقعیت ناثبات هستیم، یک 
موقعیت نامتعین، یک شرایطی که انواع و اقسام 
قدرتها عروج کرده اند و هیچ توازن معینی هم 
میان آنها برقرار نیست. االن سرنوشت اتحادیه 
اروپا معلوم است؟ معلوم نیست! االن وضعیت 
خاورمیانه معلوم است که چه خواهد شد؟ معلوم 
نیست! اکنون انواع و اقسام دولتها در منطقه 
دخیل هستند و هرکدام به جهتی اوضاع را 
میکشند. بهرحال این وضعیتی است که امروز 
جهان درگیر آن است، جهان و بشریت با سواالت 
جدی روبرو هست که دنیا به کجا میرود، 
سرنوشت بشریت به کجا کشیده میشود، سرنوشت 
اتحادیه اروپا چه میشود، مساله ترامپ و رشد 
نژادپرستی و راسیسم به کجا کشیده میشود. 
معضالت جدی ای که بشریت در خود اروپا و 
غرب با آن طرف است، تعرضی که در خود 
غرب به طبقه کارگر میکنند و عقبگردهایی که به 
جامعه تحمیل کرده اند، دستاوردهایی که بشریت 
در دنیا در نتیجه مبارزات چندین دهه و صدها 
ساله داشته است و یکی پس از دیگری پس گرفته 
میشود همه مسائلی است که در مقابل ما قرار 

 دارند. 

ما در کشورهای اروپایی، در شهرهای بزرگ 
اروپا شاهد بیکاری وسیع، فقر بیشتر و انواع و 
اقسام قوانین ضد بشری هستیم که وضع میکنند و 
دستاوردهای طبقه کارگر و مردم اروپا را پس 
میگیرند. ما از طرفی شاهد یک نارضایتی 
عمومی در اروپا و در کل جهان هستیم. بشریت 
ناراضی است، از سیستم ناراضی است، از 
قوانین و احزاب و دولتهای حاکم در دمکرات 
ترین کشورهای بورژوایی ناراضی است و از 
یک طرف دیگر بورژوازی جوابی برای این 
اوضاع و این معضالت ندارد. بورژوازی در 
دنیا، در آمریکا و غرب و اروپا الگوی رشد 
ندارد، جواب به معضالت این دوره را ندارد، 
جواب به بحرانهای اقتصادی و سیاسی که این 

دوره دچارش شده را ندارد.  معضل خاورمیانه  
روی دستشان مانده است. باالخره این نا متعینی و 
بی جوابی بورژوازی و احزاب اصلی و دولتهای 
حاکم، وضعیتی فراهم کرده که در این وضعیت 
احزاب و جریانات ساختارشکنانه احتمال قدرت 
گیری را دارند. یکی از جوابها به این اوضاع ، 

)فاشیستها، احزاب نژاد جواب راست افراطی 
جوابی که ساختارها و پرست و ملی گرا( است، 

قوانین موجود را برسمیت نمیشناسند.. ترامپ می 
گوید:"من چکاری به اتحادیه اروپا دارم! چکاری 
به بحران خاورمیانه دارم، و من به مسائل آمریکا 
میرسم و هزینه جنگ در خاورمیانه و... را 
نمیدهم". یا اتفاقی که در انگلستان افتاد، برکزیت 
انگلستان و جدایی انگلستان از اروپای واحد، 
پروسه اش را کاری ندارم، ولی به یک موج 
ناسیونالیستی و ملی گرایی در خود انگلستان دامن 
زد. االن در دوره اخیر و در این اوضاع جواب 
راستهای افراطی یک جواب است. به همین دلیل 
نگاه کنید به انگلستان اینطور شد و در آمریکا 
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نداند، نمیتوان سدی هم بست. چشم بشریت را به 
نام مبارزه با تروریسم کور کرده اند و زیر 
تبلیغات وسیع دولتهای تروریستی دنیا، اکثر مردم 
جهان قبول کرده اند که اکنون همه در جنگ علیه 
داعش اند و میخواهند دست داعش را از 
خاورمیانه کوتاه کنند. میخواهم بگویم که یک قدم 
آن طرف تر را نشان دادن و خراشی دادن به آنچه 
میگویند وپشت پرده "مبارزه علیه تروریسم" را 
برای مردم روشن کردن، افشا کردن،نقد 
کردن،مطلع کردن، ایجاد آمادگی کردن در جامعه 

 یک پای جدی کار ماست که باید انجام داد. 

افشا و نقد جمهوری اسالمی در استفاده ای که از 
این وضعیت میبرد. جمهوری اسالمی روی 
فاکتورهایی تالش کرده  مردم را پس بزند. که 

امنیت است! امنیتی در  یکی از این فاکتورها
منطقه نمانده، خوب مردم هم میگویند به این قانعیم 
که ایران سوریه نشود. روی این مسئله، جمهوری 
اسالمی سرمایه گذاری کرده است. بهرحال اگر 
جواب نیست، درسطح ماکرو جواب کمونیستی، 
جواب کمونیستها به آینده ایران هست و ما جواب 
داریم، ما برای بحران اقتصادی جواب داریم، ما 
جواب امنیت را در جامعه میدهیم، ما آلترناتیو 
واقعی و انسانی بدون جنگ قومی و مذهبی راه 
انداختن برای جامعه ایران را داریم. یک جواب 
هست، یک جواب جدی در افراطی ترین شکل 
آن، باید آن را به عنوان مدعی طرح کرد. ما 
کمونیستها باید تالش کنیم،  ما حزب حکمتیست 
باید تالش کنیم این صف را نمایندگی کنیم، پرچم 
عدالتخواهی طبقه کارگر را بلند کنیم و جواب 
خودمان را به این وضعیت در مقابل جمهوری 
اسالمی و جریانات ارتجاعی به عنوان جریان و 
جنبشی که جواب دارد،  به عنوان حزبی که 

 جواب دارد قرار دهیم. 

بعالوه باید علیه هر نوع تقسیم بندی طبقه کارگر 
به قومیت و مذهب و علیه هرگونه تقسیم بندی 
مردم ایران به قومیت و مذهب ایستاد. ما باید از 
همسرنوشتی طبقاتی کل طبقه کارگر مستقل از 
رنگ، نژاد و هر اتیکتی که به آن می چسپانند، 
در دفاع از آن به عنوان هم طبقه  با منافع 
مشترکشان به عنوان یک طبقه در مقابل 
بورژوازی دفاع کرد. بعالوه در دفاع از کل مردم 
ایران به عنوان انسان و در دفاع از هویت 
مشترک انسانی انسانها و در دفاع از مدنیت، در 
دفاع از سکوالریسم در جامعه ایران پا پیش 
گذاشت. باید علیه هر نوع تقسیم بندی و هویت 
تراشی های کاذب مذهبی و ملی ایستاد. در مقابل 
جریانات سیاسی و اهداف شنیعی که پشت شعار 
من کوردم، من عربم، من سنی ام، من فارس و 
شیعه ام چه منافعی خوابیده و چه دشمنی عمیقی با 
کارگر ُکرد زبان و تُرک زبان و فارس زبان و 
بلوچ زبان یا منتسب به شیعه یا سنی خوابیده را 
 باید افشا کرد و به این صورت میشود صف بست. 

بعالوه باید جنبش برابری طلبانه را در این جامعه 
منسجم و متحد کرد و در مقابل کل اینها قرار داد. 
این راهی در مقابل نه تنها حزب حکمتیست بلکه 
هر کمونیستی در این جامعه است. فکر کنم 
کمونیسم کارگری در جامعه ایران، کمونیسم نوع 
ما در جامعه ایران، کمونیسم مارکس در جامعه 
ایران باید پرچم این عدالتخواهی و پرچم آلترناتیو 
خودش و پرچم دفاع از مدنیت و امنیت کل 
بشریت در جامعه ایران را علیه جمهوری اسالمی 
و علیه حاکمیتش و علیه کل دستجات قومی و 
مذهبی که تالش میکنند بر نفاق قومی و مذهبی 

سرمایه گذاری کنند و مردم را به جان هم بیندازند  
بلند کند. ما در این راه تالش میکنیم و در این راه 
تنها نیستیم. صدها برابر حزب حکمتیست، 
کمونیست در این جامعه هستند که یک جنبش 
هستیم از منظر ما، هزاران فعال کارگری 
شرافتمند و فهیمی که این اوضاع را میدانند جزوه 
این جنبش هستند و ما فکر میکنیم همه باهم در 
یک جنبش هستیم و همه با هم باید تالش کنیم این 
پروسه را طی کنیم و اجازه ندهیم ایران سوریه 
بشود و اجازه ندهیم مردم ایران هم به سرنوشت 
مردم سوریه، لیبی یا عراق دچار شوند یا 

 دچارشان کنند.

میتواند بخشی از مردم ُکردستان فریب داده شود 
تحت نام جنگ ُکردها کاری که حزب دمکرات 
بطور واقعی در دستور دارد و ناسیونالیستها در 
منطقه در دستور دارند. لذا این مسائل هست و این 
فاکتورها را باید در نظر بگیرید و در مقابلش سد 
بست. با توجه به اوضاع منطقه نمیشود آن را 

 دستکم گرفت و باید به آن توجه کرد.

 

با این اوصاف به عنوان آخرین  آسو فتوحی:
سوال در مقابل این وضعیت مردم یا حزب 
حکمتیست چگونه میتوانند سد ببندند یا سرفصل 

 اقداماتی که میتواند در دستور قرار گیرد کدامند؟

در یک دوره سفید تخاصمات  خالد حاج محمدی:
و جنگ طبقاتی در جوامع و مبارزه سیاسی در 
جوامع بشری و در کل دنیا همیشه بوده و در 
ایران هم بوده است و انقالباتی در آن اتفاق افتاده. 
اما دورانی که دوران سناریو سیاه است، مانند آن 
چیزی که در خاورمیانه حاکم است، در این دوران 
جریانات باند سیاهی احتمال عروج و شانس 
عروج را دارند. اگر در ایران و یا در گوشه ای 
از ایران تحت نام جنگ ترک و کرد، تحت نام 
جنگ شیعه و سنی کاری پیش برود، امکان رشد 
جریانات فاشیستی هست و از "ُکرد" و "تُرک" و 
"عرب" و از هر نوعش عروج پیدا میکنند. اینها 
را عروج میدهد و به جان جامعه می اندازند. در 
موقعیت عادی جامعه زمینه برای باندهای قومی و 
مذهبی نیست، اینها ویروس هایی هستند که در 
گنداب رشد میکنند همچنان که در عراق رشد 
کردند. مقتدا صدر چطور رشد پیدا کرد؟ حشد 
الشعبی چطور ایجاد شد؟ داعش چطور ایجاد شد 
در سوریه؟ در افغانستان القاعده چطور ایجاد شد؟ 
از این بگذریم که غرب در ساختن بخش زیادی از 
اینها نقش داشت اما آنها در اوضاع معینی رشد 
یافتند و امکان عروج پیدا کردند. االن مجلس 
ایران را در نظر بگیرید، فراکسیون ُکردها را 
داشتیم و امروز میگویند فراکسیون ترکها،بلوچها. 
حتی احتمال دارد مجلس ایران به این طرف 
بچرخد و سعی کنند در این اوضاع معین فضا را 
با این کار منج کنند. این اوضاع در کل منطقه 
هست و یک عده ای هم البد میخواهند "نماینده" 
خودگمارده مردم منتسب به بلوچ یا ُکرد یا تُرک یا 

 هرچیز دیگری بشوند. 

اما تا جایی که به ما برمیگردد، اتکای ما در 
جامعه ایران به یک جنبش وسیع برابری طلبانه 
در این جامعه است. نفرت از جمهوری اسالمی 
در جامعه باالست و اتفاقا در این سناریو سیاه 
منطقه هم عده ای روی این نفرت عمومی از 
جمهوری اسالمی حساب باز کرده اند که شاید 
بتوانند به آن رنگ قومی و مذهبی بزنند و میان 
مردم محروم انشقاق ایجاد کنند. اما از یک طرف 
دیگر ایران یک برهوت نیست، یک تاریخی دارد، 
یک جامعه انقالب دیده است به قول شما یک طبقه 
کارگر بزرگ با تجارب معینی دارد. در این 
جامعه روزانه اعتراض و اعتصاب میشود، این 
طبقه نارضایتی اش به سرمایه و کارکرد آن و به 
زندگی ای که به این طبقه تحمیل کرده اند در 
جریان است. یک سمپاتی عمومی به برابری، به 
تمدن، به انسانیت، به سوسیالیسم در جامعه ایران 
موجود هست. در چه شکلی هست، ضعفهایش 
چیست بحث دیگری است ولی یک جنبش است، 
یک جنبش برابری طلبانه موجود است و اتکای ما 
روی این جنبش و این مساوات طلبی است که در 
جامعه ایران، میان طبقه کارگر، زنان و جوانان 

 باالست.

مسئله دیگر بیان حقایقی است که االن در اطراف  
ما رخ میدهد و اینکه چیست و اوضاع به کجا 
میرود. بیان حقایق و تالش برای متوجه کردن 
جامعه به اینکه چه اتفاقاتی دارد میافتد. تالش 
برای ایجاد آمادگی در میان مردم.  من نوعی اگر 
ندانم خطری تهدیدم میکند، نمیروم سنگر ببندم که 
دچار خطر نشوم . جامعه ای که آگاه به این نشود 
که در منطقه چه میگذرد، نقش ایران چیست، 
ترکیه چه نقشه ای دارد و مشغول چکاری است، 
نقش غرب چیست و چه اهدافی پشت این 
جنگهاست و اینکه پشت "مبارزه و جنگ" همه 
آنها با داعش چه خوابیده است و حقیقت چیست را 

عنوان سنی و شیعه و عرب و کرد و مسیحی در 
مقابل هم قرار داده اند و خاورمیانه را به خون 
کشیده اند. کشتار و آوارگی وسیع مردم در 
خاورمیانه که سه مملکت آن نابود شده) لیبی، 

و بالیی  3002سوریه و عراق(، مستقل از جنگ 
که آمریکا و متحدینش سر جامعه عراق آوردند. 
ایران در این وسط واکسینه نیست به این اعتبار، 
مستقل از اینکه خود جمهوری اسالمی به عنوان 
دولتی که مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی 
در این جامعه اعالم کرده است و نقشی در پروسه 
تاریخی اش داشته است.  جمهوری اسالمی یک 
پای این تخاصمات قومی و مذهبی در خاورمیانه 
است. لذا وقتی اوضاع کل منطقه چنین است و 
خود ایران هم دخیل است نمیشود خطر را جدی 

 نگرفت. 

یک لحظه تصور کنید، کی فکر میکرد در یک 
دوره ای در یوگسالوی مردم به جان هم بیافتند و 
شکم زن حامله را به جرم اینکه مسلمان است یا 
کروات یا صربی است پاره کنند؟ چه کسی تصور 
میکرد سوریه اینطور بشود؟ چه کسی تصور 
میکرد پدیده ای به عنوان داعش که سر میبرد و 
عکس سر بریدن مردم را با افتخار در دنیا پخش 
میکند، اتفاق بیافتد. اینها در تصور کسی نبود. دنیا 
به این طرف چرخیده، خون ریختن عادی شده، 
اگر دو نفر در پنجاه سال پیش ترور میشد خبرش 
در جهان میچرخید. االن کنارت بمب منفجر بشود 
و دوهزار نفر را بکشد، به عنوان اخبار عادی 
روز بهش نگاه میکنند. لذا این احتمال را علیرغم 
تفاوت ایران با بقیه کشورهای خاورمیانه، علیرغم 
انقالباتی که تجربه کرده است، این واقعیت در 
مورد ایران هم هست در نتیجه این خطر هم هست 

و باید جدی گرفت. فکر نمیکنم ایران لیبی، سوریه  
یا عراق بشود. ولی باید این گارد را با توجه به 
چرخش عظیمی که در دنیا صورت گرفته و 
متاسفانه به راست چرخیده،  ناامنی و توحشی که 

 به بشریت تحمیل کرده اند را جدی گرفت. 

اینکه سرانجام این اوضاع به کجا میرود، راستش 
بیشتر به موقعیت کمونیسم در جامعه ایران و 
جنبش آزادیخواهی که در این جامعه نفوذ دارد 
بستگی دارد. اینکه میگویند جواب راست افراطی 
یک جواب در دوره اخیر است و از جمله در 
آمریکا شانس آورد و در انتخابات پارلمانی 
ترامپی عروج کرد، جواب چپ واقعی و کمونیسم 
هم یک جواب است. در جامعه ایران هم کمونیسم 
یک شانس است. سرنوشت بشریت اینطور نیست 
که حتما به راست و قومی و مذهبی چرخیده 
بشود. یک پای این وضعیت به موقعیت کمونیسم 
وعروج آن بستگی دارد. اینکه طبقه کارگر به 
عنوان پرچمدار برابری طلبی در این جامعه 
عروج کند. میخواهم بگویم این هم یک راه حل 

 است و یک راه حل واقعی است. 

 

اما این را هم محتمل میدانید که  آسو فتوحی:
جریانات قومی و مذهبی بتوانند به مبارزات مردم 
علیه جمهوری اسالمی رنگ قومی و مذهبی 

 بزنند؟

این وضعیت منطقه است و  خالد حاج محمدی:
بطور واقعی این احتمال وجود دارد. مسئله کرد 
در منطقه را در نظر بگیرید. فرداروز جنگ 
عراق را در نظر بگیرید که تبدیل  به جنگ ُکرد 
و عرب گردد، زمینه هایش وجود دارد. االن در 
موصل به درجه ای این وضعیت موجود است. 
ترکیه "نماینده ترکمنها" شده، یک عده را 
"ترکمن" کرده اند، یک عده را "ُکرد" کرده اند، 
عده ای را "سنی و شیعه" کرده اند و هر کدامشان 
در قلدرترین، فاشیست ترین دولتهای منطقه، 
نمایندگانی برایشان تعیین کرده اند. ایران هم از 
این بری نیست، نمیگویم اینجور میشود، این 
موقعیت برای ایران خیلی ضعیف تر است. 
موقعیت ایران، سوریه،  لیبی و عراق نیست. ولی 
مسئله ُکرد را در نظر بگیرید که در منطقه یک 
مسئله است. حزب دمکرات و مجاهد در این 
پروژه به عربستان و موش دوانی های عربستان 
امید بسته اند. مسئله ُکرد در منطقه و در ترکیه، 
عراق و سوریه و ایران مطرح است. بازی کردن 
با کارت ُکرد در منطقه یک مسئله است. فردا 

 تراشی، ...“ ملت”علیه

مسئله دیگر اینکه جمهوری اسالمی یک حکومت 
منفور است، مردم ایران از دستش ناراضی است، 
نارضایتی عمومی که در جهان است و بی حقوقی 
که در کل جهان حاکم است در ایران هم بهمین 
صورت در جریان است . برجام به جای مورد 
نظرشان نرسید، امکان رشد و روی آوری 
سرمایه به جامعه ایران به بن بست رسیده است. 
معضالت آنها و از جمله رشد سرمایه و کار 
آفرینی و قولهایی که داده اند، که بیکاری را حل 
میکنیم روی دستشان مانده است. در نتیجه مردم 
ناراضی هستند، بیکاری وسیع، خیل وسیع 
دانشگاهیانی که کار برایشان نیست، فقر و 
محرومیت که به جامعه ایران حاکم شده و 
تعرضی که رژیم هر روزه به آنها میکند، یک 
مسئله جدی است، نفرت از جمهوری اسالمی باال 
است. در چنین اوضاعی در خاورمیانه قومی و 
مذهبی شده ، دولتهای منطقه، گروههای قومی و 
فاشیستی و مذهبی تالش میکنند از این شرایط 
استفاده کنند برای اینکه به نارضایتی بر حق مردم 

از جمهوری اسالمی رنگ قومی و مذهبی بزنند.  
در این جامعه نیز یکی خود را نماینده مردم بلوچ 
کرده، یکی نماینده کرد، یکی ترک و یکی سنی و 
یکی نماینده شیعه و هر کس از اینها سرش در 
آغول دولتی است که برای موشدوانی در کشور 
همسایه تالش میکند. میخواهم بگویم این تالش در 
جریان است و در دنیایی که راسیسم و نژادپرستی 
رشد میکند، در منطقه خاورمیانه ای که خون 
همدیگر را به نام ملتها و اقوام و مذاهب میریزند، 
ایران جزیره امنی که هیچ اتفاقی در آن نمیافتد 
نیست. در نتیجه تا جایی که به ایران برگردد به 
طور واقعی این خطر در مقابل جامعه هست و به 
همین دلیل ما این را مطرح کردیم . ایران هم یک 
پای این تخاصمات است و "نماینده شیعه یان" در 

 منطقه است و دخیل میباشد. 

یک نکته را باید اضافه کنم، در نظر بگیرید 
جنگی که االن در موصل در جریان است، حشد 
الشعبی مردم موصل و نه فقط داعش را، به 
عنوان سنی میکشد، پیشمرگه بارزانی آنها را 
بعنوان عرب میکشد. آنها بکرات مردم عادی را 
به همین "جرایم"، قتل عام کرده اند. در کرکوک 
مثال همین کار را کرده اند و سرپناه های مردم 
آواره و از دست داعش فرار کرده را به عنوان 
"عرب" ویران کردند. اینها نمیتواند خطری در 
ایران و تحریکات قومی، مذهبی در ایران ایجاد 
نکند و با وضعیتی که هست هر دولتی تالش 
میکند در جای دیگری دخالت کند. یمن را در 
نظر بگیرید و حوثی ها و رابطه اش با ایران و 
لشکرکشی عربستان را درنظر بگیرید. به همه 
این دالیل ایران نمیتواند جزیره ای امن باشد و 
نمیتوان اطمینان خاطر کرد که در اینجا اتفاقی 

 نمیافتد.

 

با این وصف تقابل با ناسیونالیسم  آسو فتوحی:
ایرانی یک وجه جدی جهت شما است. واقعا فکر 
میکنید جامعه ایران با تجربه دو سه انقالب و 
تجربه ای که از اسالم دارد و با نقشی که مذهب 
در سی سال گذاشته داشته است، اینقدر در مقابل 
مذهب و ناسیونالیسم و وطن پرستی بی دفاع 

 است؟

ایران بطور واقعی مستقل از  خالد حاج محمدی:
عقب نشینی هایی که جمهوری اسالمی به 
مردمش تحمیل کرده، از هر زاویه ای در نظر 
بگیرید، یکی از کشورهایی است که از نظر 
فرهنگی غربی تر، متمدن تر در خاورمیانه بوده 
است. اما ایران یک  جزیره ویژه ای نیست که 
مستقل از دنیا باشد و بررسی کرد. گویا اینکه 
مثال اتفاقات بزرگ و عظیمی که در دنیا میافتد 
تاثیری روی ایران ندارد یا متقابال ایران تاثیری 
بر کشورهای دور و بر خود ندارد.همانطور که 
گفتم دنیا به راست چرخیده، راست افراطی عروج 
کرده است، راسیسم و نژادپرستی در کشورهای 
متمدن دنیا، کشورهایی که مرکز تمدن دنیا بوده 
اند االن پا پیش گذاشته اند. خاورمیانه به میدان 
جنگهای خونینی  تبدیل شده است که مردم را به 
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دوستداران گودینی با اشاره به ایرادات نگارشی و 
 -ساختار داستانها توجه خواننده را "اصل مطلب" 

میکنند. این یک فراخوان   -پیام نویسنده جلب 
واقعی است و "اصل مطلب"، یعنی محتوای 

ما را به جنبه   نوشته ها، اتفاقا عالوه بر گودینی،
سبک   های مهمی در ادبیات کارگری ایران و یا

 .رئالیسم در فضای اجتماعی ایران نیز می رساند
با شروع مطالعه و با پیشروی در هر فصل، کتاب 
"سایه اژدها" را میتوان براحتی در قالب یک 

دست   کارگری  "رمان کارفرمایی" و نه رمان
بندی کرد. پرسناژ اصلی کتاب استاد صابر است 
و کتاب به موقعیت، افکار، دلخوشی و ناامیدی او 
بعنوان یک کارفرما اختصاص دارد. تمام رمان 
در اختیار این کارفرما قرار میگیرد که تصویر 
یک انسان متعهد، وطن پرست، سخاوتمند و 
کارگر نواز از او در ذهن خواننده ثبت شود. القای 

بخودی خود اشکالی   تصویر فوق از استاد صابر
ندارد. شخصیتهای داستان طبعا به میل و بنا به 

گودینی شکل میگیرند. این وطن پرستی   انتخاب
خود گودینی است. آنچه استاد صابر میگوید، در 
واقع حرفهای گودینی است. طبعا گودینی حق 
دارد دنیا و از جمله پرسوناژهای رمان خود را از 

محمد علی گودینی خود   زاویه دلخواه خود ببیند.
میداند و در  رئالیست کارگری  را یک نویسنده

گفتگوی خود با خبرنگار خبرگزاری فارس 
میگوید: "به نظر من در جامعه ایران هنوز 

های رئالیستی هستند که مخاطب دارند،  داستان
به   دهند." زیرا فضای جامعه ایران را نمایش می

همین دلیل از نویسنده رئالیست ما انتظار میرود 
تصویر دقیق تری از زندگی طبقه کارگر را 

در   هنر رئالیست ما قرار بود که  منعکس کند.
بیرون کشیدن "واقعیت" از میان خروارها 
عواملی باشد که آگاهانه و ناآگاهانه "واقعیت" مد 
نظر را چشم مخاطب مد نظر دور می کنند. خیلی 
ساده از گودینی بعنوان یک رئالیست ادبیات 
کارگری در ایران انتظار میرود حقایق زندگی 
طبقه کارگر را بدست دهد. این دقیقا کاری است 

  .که از آن طفره رفته است
درصد مشاغل را کارهای  99بنا به آمار رسمی 

موقت تشکیل میدهند، مطابق اظهارات وزیر کار 
بازرسی سرزده از محل کار کارگاهها لغو شده و 
بازرسی ها بنا به شکایت کارگران و سپس در 
زمان توافق شده با کارفرما میتواند دنبال گردد. 
استاد صابر و تا آنجا که میشود از البالی سطور 

ظاهرا به دالیل ناروشنی از این   برداشت کرد،
موارد مستثنا است. در سراسر رمان استاد صابر 
از "بیمه نیست که گیر بدهد" شکایت دارد، اما 
هیچ جا اثری از چگونگی بیمه کارگران و 
سالمتی آنها یافت نمیشود. شانزده کارگر این 
رمان تنها در رابطه با کار، آنهم صرفا در 
چهارچوب کارگاه شناسانده میشوند. دستمزد 
کارگران چقدر است، آیا زندگی را تامین میکند؟ 
و بسیاری نکات دیگر اساسا غایب میمانند. حذف 
این فاکتها نمیتواند اتفاقی باشد. بخصوص که در 

صابر و همکارانش فرصت مییابند با   مقابل،
جزئیات از هزینه ها و شرایط کاری یک کارفرما 
سخن برانند. کسی که در آینده این کتاب را بخواند 
یک ردیف دروغ اساسی را در رابطه با کارگر و 

 .کارفرما تحویل میگیرد
و نه از زبان   –شرایط کار از زبان استاد صابر  

در چند نوبت مورد بحث قرار میگیرد  –کارگران 
و غیر منتظره نیست که استاد صابر از عدم توجه 
کارگران به کار و ریخت و پاش امکانات کارگاه 
شاکی باشد. در یک مورد بدنبال یک قبض 

یک   از کارگران میخواهد المپ ها  مصرف برق
در میان روشن شوند، و در عین حال تصمیم 
میگیرد دوش کارگاه را ببندد: "دستور اداره 
بهداشت تا همان حد بود، نه اینکه بعضی ها هم 
صبح اول وقت یواشکی یک دوش جیمکی 
بگیرند. عصر ها هم آخر کار، یک دوش 

گودینی شاید فرصت نیافته است در   علنی!"
تحقیقات مقدماتی برای کتاب خویش از همه 
کارگاهها بازدید کند. اما آیا تجربه کاری قبلی 
شخصی خود او نمیبایست او را وادارد این ادعای 

 صابر خان را زیر سوال ببرد؟
خواننده در تالش خود برای نزدیک شدن به دنیای 
فکری، روحیات، اخالقیات و مشغله های 

ناکام   از طریق سایه اژدها بطور کلی  کارگران
میماند. آنچه در رابطه مشخصا رابطه میان 
کارگران از ابتدا تا پایان تعقیب می شود لجبازی 

لطفی لنگی و دیگری تیمور ،   دو کارگر یکی
یکی سرخ و دیگری قرمز، طرفداران افراطی تیم 
های فوتبال است. با گذشت صفحات خواننده 
بیشتر متوجه میگردد که همه زندگی کارگران به 

 "تهران مد" و استاد صابر گره خورده است. 

مقابل رمان "سایه اژدها" را ابراز کرد. اما 
بعنوان کارگر کمونیست نمیتوان به سادگی از 
کنار گودینی و روش رفتار بورژوازی با دردانه 
ادبی خود، گذشت. ادبیات گودینی و داستانهایش و 

مایه   بیش از همه رمان "سایه اژدها" میتوانند
سرافکندگی ادبی زبان فارسی دسته بندی شوند. 
اما طبقه او، نویسنده قهرمانشان را بر دوش 
میچرخانند. در این فضا چاره ای برای دو آتشه 
ترین کارگر کمونیست باقی نمی ماند جز اینکه به 
گودینی احترام بگذارد. باید گودینی را به ارش 
اعالی ادبیات رئالیستی دنیای معاصر ایران 
امروز رساند تا بتوان بطور شایسته با او مقابله 

 .کرد. این هدفی است که این نوشته تعقیب میکند
 

 خالصه رمان
صابــر صانع کارفرمــای کارگاه تولیدی مانتوی 
"تهران مد" از شــوخیهای فوتبالــی دو نفر از 
کارگرانش) لطفعلی و تیمور( عصبانی اســت و 

میکند. کارگاه شانزده کارگر   آنها را نصیحت
میآید و از شکایت کسی به نام   دارد .مامور بیمه

میگوید. انوش   عیسی حاتمی از اوسا صابر
میشناسد و او را   سرپرست کارگاه عیسی را

میکند. خورشید و ننه   مردی خالفکار معرفی
خاور با ظرفهای یک بار مصرف غذا وقت ناهار 

میآیند. دو فروشنده کرد برای فروش   به کارگاه
کفشهای تبریزی با مارک ایتالیایــی به 

میآید و از   میآیند. کارفرما به کارگاه  کارگاه
مصرف باالی برق کارگاه و تصمیمات جدیدش 

میگوید. حاج   برای پایین آوردن مصرف برق
کرمعلی سلطانی که زمانی استادکار صابر بوده به 
ســرطان معده مبتالســت. منیر زن صابر از 

میخواهد که ســری به حاج کرمعلی بزند و   او
احوالپرس او باشــد. صابر به دیدن 

میرود. دوباره بحث فوتبالی قرمز و آبی   اســتادش
در کارگاه درگرفته است. بازرس بیمه به 

میآید و عده کارگران را با فهرست بیمه   کارگاه
میمیرد.   میرود. حاج کرمعلی  میدهد و  تطبیق

اعضای اتحادیه دوزندگان در چای خانهای سنتی 
آمده اند. اغلب از تولید   به یاد حاج کرمعلی گرد

بیرویه لباسهای خارجی   ملی و واردات
یکی از کارگران کارگاه  -میگویند. مشتاق   سخن

و زنش  -پسر  -حال و روز خوبی ندارد. رامین  -
شده اند. رامین دســتگیر   طعمه شرکتهای هرمی

شده و در زندان است. حسن ابراهیم یکی دیگر از 
کارگرها نیز به سبب جراحی زنــش به پــول 

گذرنامه اش را گرفته   زیادی نیاز دارد. لطفعلی
میخواهد به ترکیه برود. صابر به خاطر   و

پارچه   وضعیت بد کارگاه مجبور به استفاده از
های چینی است. مراسم سالگرد حاج کرمعلی 
است و اغلب کارفرماها از وضعیت بد بازار 

میرود و هفته بعد به   گالیه دارند. لطفی به ترکیه
بازمیگردد. صابر با دو کرد معامله پارچه   کشور
میکند. صابر همانند اغلب دیگر همکاران   قاچاق

میشود. او نیز مثل اغلب آنها با   مجبور به تخلف
زدن مارک خارجی تقلبی روی مانتوها آنها را به 

میفرســتد. صابر برای مشکالت متعدد   بازار
کارگاه مجبور به انتقال کارگاه به شــمس آباد است 

میخواهد با کاهش مخارج تولید در آنجا رونقی   و
یکی از  -دوباره به کارش بدهد. پرویز خان 

کارگاه جدیدش را در شمس آباد  -همکاران صابر 
میکند. صابر و زنش نیز از میهمانان   افتتاح

هستند. آزاد به همراه مهندسی برای دیدن ساختمان 
میآیند. صابر شــخصاً دوباره به شــمس   به کارگاه

میرود تا از نزدیک با وضعیت ایجاد کارگاه   آباد
جدید آشــنا شــود. حرفهای رییس شورای روستا 

میکند. ساخت کارگاه   او را به آینده امیدوارتر
میشود. اغلب کارگران از انتقال   جدید صابر آغاز
ناراضیند. صابر و کارگرانــش   به کارگاه جدید

میروند   بــرای دیدن کارگاه جدید به شــمس آباد
میبیننــد دکه بنگاه امالک مرکزی آتش گرفته   که

اســت . اهالی روستا با شنیدن فروش غیرقانونی 
برگشته اند علیه   زمینهایشان به روستا

 .میدهند  زمینخواران شعار
 

 نگاه انتقادی به رمان
هستند کسانی که محمد علی گودینی را مارکسیم 
گورکی ایران نامیده اند. تعداد بسیار بیشتری و از 
جمله خود او، آثار و رمانهای ایشان را در قفسه 

ادبیات کارگری بزبان فارسی جای میدهند.   اساتید
دوستانه و به نفع   این دسته بندی و مقایسه،

گودینی نیست چرا که بناچار و خود بخود 
رمانهای او را در مقایسه با آثار احمد محمود، 
غالمحسین ساعدی و یا صادق هدایت قرار میدهد 
که صرف کیفیت ادبی، زبان و ساختار 

تفاوت جدی را نشان میدهد. تقریبا تمام   رمان

ماللت های طبقه کارگر، مصائب زندگی آنها، 
اعتصاب و اعتراض، تاریخچه مبارزات این طبقه 

از موضع   از انحصار اپوزسیون خارج میشود.
منتی علیه چپ در مخالفت با جمهوری اسالمی و 
از سنگر تقویت صفوف طبقاتی کارگری علیه کل 
بورژوازی نمی توان از باز شدن این 

خوشنود نبود. تعیین تکلیف در این جبهه از   جبهه
شروط اصلی پیشروی امر کارگر در ایران 

نوشته حاضر تالشی برای روشن کردن   است.
صف بندی فوق و بعالوه تقویت صف طبقاتی 
کارگران در مصاف "رئالیسم کارگری معاصر" 

 .است
محمد علی گودینی مطرح ترین شخصیت صف 

او یک   بورژوازی و جمهوری اسالمی است.
نویسنده پرکار است و تقریبا هر سال اثر تازه ای 

است و از بازار محلی خوبی   را خلق کرده
برخوردار است. محمد علی گودینی گاها تنها 
نویسنده کارگری ایران نامیده میشود. تعداد 
گفتگوها و برنامه های تلوزیونی حول کتب و 
رمانهای او از شمار خارج است. گودینی کتب 
خود را به خامنه ای تقدیم کرده است. در عین 
حال بدون تردید او عضو کلوب ادبیات رئالیسم 
کارگری بزبان فارسی نیز هست. نمی توان به 
صرف وفاداری او به حکومت او را از تعلق ادبی 

پاسخگویی به   برای  اش جدا کرد. این نوشته
سواالت پیش روی خود در دو بخش، بطور 
جداگانه چند رمان از آثار محمد علی گودینی را 

بخش اول به کتاب   در دستور کار خود دارد.
 ."سایه اژدها" اختصاص دارد

  
 چهره اول -رئالیسم کارگری
 کتاب: سایه اژدها

 نویسنده: محمد علی گودینی
 
سایه اژدها" تحت عنوان یک " رمان کارگری" " 

 1291توسط انتشارات "عصر داستان" در اسفند 
وارد بازار شد. محمد علی گودینی از نویسندگان 
معاصر است که خود را یک نویسنده در ادبیات 
کارگری میداند. او خود زندگی کارگری را پشت 
سر دارد و رمانهای قبلی دیگری از وی از جمله 

و "لبخند تلخ" مورد   "آجر بهمنی"، "صعود"
کتاب را به خامنه  توجه قرار گرفته اند. گودینی 

ای تقدیم کرد و هدف خود از انتشار آنرا "به 
نوعی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی 
بر تولیدملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی" 

در رمان  معرفی کرده است. و باز بقول خود او "
رویه به كشور را  سایه اژدها موضوع واردات بی

ام همان  ام و در واقع سعی كرده به چالش كشیده
های كارگری را كه دستمایه اصلی آثار من  محیط

بوده برای نوشتن این اثر به كار بگیرم. برای 
همین منظور داستان را در یك محیط كارگری در 
كارگاه خیاطی شكل دادم كه در آن مشكالت 

رویه و گرانی كاغذ منجر به تعطیلی  واردات بی
 ".شود تقریبی كارگاه می

برای کسی که از نزدیک با محیط کارگری ایران 
ارجاع به شعار خامنه ای برای   سر و کار داشته

تولید بیشتر و یا تعهد نویسنده به جمهوری 
اسالمی، لزومی برای مطالعه رمان را باقی 
نگذارد. اما مطالعه کتاب اتفاقا و دقیقا از همین 

مطلوبیت پیدا میکند. این کتاب از زبان یک   لحاظ
رمان چه تصویری از یک کارگر را حک، و چه 

گودینی بعنوان شاخص   افکاری را تقویت میکند؟
ادبیات رئالیستی ایران معرفی میگردد. بعضا او 
را "ماکسیم گورکی" ایران نامیده اند. پس از 
مجموعه داستانهای کوتاه، "سایه اژدها" طوالنی 
ترین اثر نویسنده است که بقول خود او عالوه بر 
همه تجارب قبلی، به میان کارگران رفته و از 
نزدیک موضوع رمان را مورد تحقیق قرار داده 

این رمان میتواند گذر   است. برای ما
باشد تا تصویر بهتری از ادبیات کارگری   مناسبی

ایران معاصر و از جمله خود گودینی را بدست 
  .داد

انزجار" کلمه سنگینی است. بعنوان کارگر "
کمونیست نمیتوان احساسی کمتر از انزجار در 

 متن کامل مقاله
 

انزجار" کلمه سنننگنینننی اسنت. بنانننوان کنارگنر 
کمونیست نمیتوان احساسی کمتنر از اننزجنار در 
مقابل رمان "سناینه اژدهنا" را ابنراز کنرد. امنا 
بانوان کارگر کمونیست نمینتنوان بنه سنادگنی از 
کنار گودینی و روش رفتار بورژوازی بنا درداننه 
ادبی خود، گذشت. ادبیات گودینی و داستانهاین  
و بنننیننن  از هنننمنننه رمنننان "سننناینننه اژدهنننا" 

مایه سرافننننندگنی ادبنی زبنان فنارسنی   میتوانند
دسننتننه بننننندی شننوننند. امننا طننبننقننه او، نننویسنننننده 

 قهرمانشان را بر دوش میچرخانند.
 

***  
 

  دشمنی با کارگر در "رئالیسم کارگری" جدید
ایران را خشکسالی ادبی، قحطی ذوق و خیال 
پردازی فرا گرفته است. این قحطی در مورد 
ادبیات کارگری محسوس است. بعد از یک 
تحرک کوتاه مدت در چند ساله بعد از انقالب 
بهمن ) مثال در نمایشنامه "عباس آقا کارگر 

سی   ناسیونال" و کتابهای جمعه از احمد شاملو(
سال اخیر بر متن تحوالت عظیم طبقه کارگر، 
مبارزات و اعتصابها، تشکل و اعتراضات هفت 

حماسه های مبارزات کارگران در زندانها   تپه و
کارگر    بی اشتهایی بر دنیای ادبی طبقه  همچنان

این ماتریال   حکم میراند. سوال اینست که چرا
و مملو از تجربه و شور و حماسه   زنده و ملموس

مابه ازاء ادبی خود در لباس رمانها و داستانها را 
با عبارت دنیای ادبیات   پیدا نکرده و نمیکند.

و مشخصا   رئالیسم  سوال اینست که چرا
کارگری در ایران در جا میزند و سترون   رئالیسم

است. سالهای سال است بجز تالشهای محدود، 
بجز ترجمه کتب خارجی اثر قابل توجهی خلق 

 نشده است. چرا؟
همزمان ادبیات کارگری جبهه ای است 

بورژوازی در مقابل طبقه کارگر باز   کل  که
کرده است. تعداد بیشماری از برنامه های 

گوناگون صرف    تلوزیونی و ستون رسانه های
بازخوانی و بررسی ادبیات کارگری در ایران می 
گردد. با سرعتی چشمگیر مجموعه بزرگی از 
گنجینه تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران در ایران 
چاپ شده و در دسترس است. باور کردنی نیست 
که چگونه رمان همسایه های احمد محمود در 
بهترین ساعت پخش تلوزیونی، موضوع 

 .اعتصابات نفت را با جزئیات به بحث میگذارد
رئالیسم کارگری" صورت مساله یک رو در " 

رویی است که بوضوح مهر صف آرایی طبقاتی 
بعد از برجام را با خود حمل میکند. در فضای 
آرام و در میان نوای موسیقی، در میان صدای 

و از   آرام و متین شرکت کنندگان در پانل برنامه
دریچه ادبیات موقعیت طبقه کارگر به بحث 
گذاشته میشود. هدف کلی طبعا حمله به طبقه 

سر سوزن  کارگر است. اما این یک
این صف آرایی برای یک کارگر  اهمیت  از

، بخاطر اینکه این جذبهسوسیالیست کم نمیکند. 
بحث می بایست مستقال در میان خود فعالین و 
دست اندرکاران سازماندهی طبقاتی کارگران 

اینجا در این عرصه   طرح و پیگیری می شد.
جنبه های انتقادی و کمبودهای مهمی از دوران 
سردمداری اپوزسیون ضد رژیمی عمل کرده و 
عمل میکنند که باید با آنها تصفیه حساب کرد. 
اهمیت، این مجادله در خصوصیات "پسا برجام" 

دنیای ادبیات میدان فراخی برای قایم   آن است.
باشک روشنفکرانه را باز گذاشته و در میان 
مدعوین نمایندگان انواع جریانات بورژوایی گرد 
آمده و سهم خود را در امر مشترک طبقاتی ادا 
میکنند. خصوصیت مهم این فضا در اینست که 
"رژیم" بمعنای رایج آن در صف آرایی چند دهه 
اخیر اپوزسیون و جمهوری اسالمی در آن نقش 

بحث بر سر صف آرایی   ثانوی را ایفا میکند.
این عرصه، این شو های   طبقاتی است.

تلویزیونی، این ستون رسانه ها کعبه آمال جبهه 
بورژوا در درون و بیرون حکومت   بزرگ طبقه

است. در چلچراغ این برنامه ها دیگر درد و 

رئالیسم ”دشمنی با کارگر در 

جدید“ کارگری   

 مصطفی اسدپور
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ای برای شکل گیری حوادث داستان  قدیمی بهانه
 .است

ها  موضوع محوری داستان نفوذ و سلطه انگلیسی
بر منابع نفتی ایران پیش از انقالب است، که 
نویسنده سعی دارد با تصویر کشیدن تحقیر 

ها در مخاطب حس تنفر  ایرانیان توسط انگلیسی
نسبت به این موضوع ایجاد کند. این موضوع با 

ورود ایرانی و سگ »تکرار چندین باره عبارت 
شود. در مقابل هم حس تنفر  دنبال می «ممنوع!

فرامرز دوست فرهاد در مسیر داستان بیشتر و 
 .شود بیشتر می

شود  هایی که بین این دو دوست رد و بدل می نامه
کند، همزمان با  و سفری که فرامز به آبادان می

راه پیمایی مردمی فرامز را با بسیاری از مسایل 
کند، به طوری که ساواک به او مشکوک  آشنا می

 .کند شده و از او بازجویی می
شخصیت های گودینی جمهوری اسالمی را  

حاصل انقالب خود و یک حکومت مدافع خود 
کار انقالبشان به خوبی نمیگذرد،   میشناسند، اما

مسئوالن ناباب و سوء استفاده مقامات مانع تحقق 
اعتراضی که   آرزو های این کارگری است.

کارگر در ادبیات گودینی با آن به تصویر کشیده 
میشود بسیار سطحی است و از بیان عامیانه 
واردات بی رویه، لزوم حمایت از صنایع داخلی، 
یا مخالفت کوچ از روستا به شهر، فراتر نمی 

قالب های اعتراض کارگری   رود. به موضوع
به   پایینتر مفصال خواهم پرداخت، اما جا دارد

زبان و محتوای ادبی این داستانها نیز اشاره کرد 
   .که به مراتب عامیانه تر و سطحی تر است

خود محمد علی گودینی از نقطه قوتهای نویسندگی 
خود را در "انبار بزرگ" از نماهای گذشته در 
محالت پایین شهری و اصطالحات رایج میان 
ساکنان آن برمیشمارد. خارج از اینکه خود او 
چقدر ناشیانه از این انبار بزرگ استفاده میکند، 

اینجا او به تصویر زندگی شبیه "داش آکل"   اما
با مطالعه هر صفحه از کتابهای گودینی  میرسد. 

فهم آن سخت تر میشود که اینهمه اصرار نویسنده 
زبان قجری و در بسیاری   برای نسبت دادن

موارد لمپنانه برای کارگران از سر چیست؟ 
محالت کارگری گودینی زنان با چادر و پای 
سماور از مردان خود مراقبت میکنند، توی 
خیابان صدای لبو فروش بگوش میرسد و همه 

 .برای بوی کاهگل باران خورده غش میکنند
اعتراض به معنای مبارزه در قاموس نویسندگی 
گودینی وجود ندارد. کارگر پدیده تو سری خورده 

رئالیسم   و مفلوک است. گودینی در ادبیات
کارگری ایران از دستهای پینه بسته فراتر نمی 

از  رود. کیفیت ادبی کتب او نباید به هیچ وجه 
جایی که بخود در نردیان شخصیتهای ادبی ایران 
معاصر اختصاص میدهد، موجب اغماض گردد. 
پرونده او را همین جا باید بست. او خود اعالم 

پدیده   داشته است که هدف او تصرف و تثبیت
اعتراض کارگری به نفع جمهوری اسالمی است. 
دردانه آنهاست، قدرش را میدانند، کتابهایش را با 

  .هزار غلط چاپ میکنند و برایش اعتبار میسازند
  

 چهره سوم –رئالیسم کارگری 
طبقه کارگر در ایران را باید جزو بد شانس ترین 
بخشهای طبقه کارگر در جهان نام برد. ادبیات 
کارگری و مشخصا در زمینه رمان نقش بسیار 
مثبتی را در زمینه های متعدد در تقویت صفوف 
اعتراض کارگری ایفا کرده است. در این زمینه 
دست طبقه کارگر در ایران بطرز دردناکی خالی 
است. رمانهای رئالیستی با همه تاکیدهای واقع 
گرایانه، دست نویسنده را باز میکند که تصویری 
دقیق و جامعتر از طبقه کارگر بعنوان یک پدیده 
اجتماعی بدست بدهند. رشد صنایع، پدیده شهر 
نشینی، مناسبات کار، دوره های بحران و رونق، 
کشمکش با دولت و کارفرما طی چه روندی و با 
کدام فراز و نشیب ها را در ایران به جلو باز 
کردند؟ چگونه تکوین یافتند؟ در ایران قطعا 
شعرای کارگری ارزنده ای در ادبیات کارگری 
وجود دارند، اما در رمان نویسنده فرصت مییابد 
که تصویر زمینی و اجتماعی را با دخیل کردن 
احساسات و دقایق زندگی خانوادگی و رفاقتها 
بدست دهد که در شعر ممکن نیست. تحوالت 
اجتماعی بزرگ در زبان رمانها است که جلوه 
های روشنتر و با ثبات تری را بجا میگذارند. تند 
پیچهای بزرگی در صد سال گذشته در ایران پشت 
سر گذاشته شد، کارگران در هر یک نقش بزرگی 
ایفا کردند، اثری از آنها را میتوان سراغ گرفت؟ 
صد سال از تاریخ پرحرارت ایران معاصر چهره 
های مهم کارگری را در خود دارد، در دل توده 
ها اگر شانسی برای زنده ماندن این چهره ها بود 

 می بایست در رمانها جلوه پیدا میکرد. در 

فضا همه ی شخصیت ها مثبت و منفی اند و 
چیدمان رویدادها به شکلی است که در پایان 
مخاطب را وادار به قضاوت در مورد شرایط 

 .نامطلوب اجتماعی وادار کند
در این فضا، صاحبان کار عمدتأ آدم هایی سود 
جو و فرصت طلب و دغل اند که خون رعیت و 
کارمند را توی شیشه می ریزند و کمترین وقعی 
به زیردستان خود نمی گذارند. همانطور که آدم 
های زیردست این مجموعه را اکثرأ آدم های 
شریفی تشکیل می دهند که شرایط آنها را در 
وضعیتی خالف میلشان قرار داده و برای دوام 

 .آوردن مجبورند از خودشان بگذرند
فقر، شرایط نامطلوب اقتاصادی، عدم امنیت 
شغلی، غش در معامله، حرص ... از جمله تم 
هایی اند که مد نظر نویسنده بوده و سعی کرده هر 
بار یکی از اینها را دستمایه ی داستانی قرار دهد. 
شخصیت های اصلی که اکثرأ ضربه خورده و 
زیان دیده از این شرایط اند، عمومأ این فشارها را 
متوجه می شوند اما هرگز اعتراض درونیشان را 
نمی توانند نشان دهند، در واقع آدم ها درگیر همان 
بغض فرو خورده ای اند که همواره قشر پرولتاریا 
و فرودست جامعه با آن طرف بوده اند. شخصیت 
های این مجموعه داستان در حد بیمار گونه ای 
منفعل اند و در خوشبینانه ترین حالت)مانند داستان 
دوم این مجموعه( تنها کارهای قبلی را تکرار نمی 

 .کنند اما برای غلبه بر شرایط حاضر، ندارند
از ویژگی های مثبت این مجموعه داستان می 
توان به زبان ساده و گیرای آن و همچنین روایت 
سرراست و خوش خوان آن اشاره کرد که مخاطب 

 .را در خوانش کمتر با مشکل طرف می کند
با نگاهی کلی به داستان های مجموعه داستان 
نورد، شاید مهم ترین ایرادی که به این مجموعه 
داستان وارد است، نبود کنش و نبود دیالکتیک در 
داستان ها و اندیشه های موجود در آن است. کنش 
به معنای یک موقعیت که در طول داستان دچار 
تغییر و تحول شود و وضعیت تازه ای را پی ریز 

و یا عینی  فیزیکی کند. این تغییر موقعیت لزومأ
نیست و گاه تا حد تغییر در یک دیدگاه و یک تفکر 
هم قابل بررسی است اما در این داستان ها ما 
شاهد کوچکترین تغییری نه در موقعیت ها و نه 

 .در اندیشه های حاکم نیستیم
چون اساسأ این داستان ها چیزی را به چالش نمی 
کشند، داستان های این مجموعه تنها به بیان 
وضعیت موجود در جامعه و بازنمایی آن در 
داستان اکتفا می کنند برای مثال در داستان اول 
این مجموعه، یک کارگر تراشکاری را می بینیم 
که ذهنش درگیر اتمام قرارداد کاریش با 
کارفرماست و مدام این ترس را با خودش دارد که 
اگر قراردادش را تمدید نکند چه اتفاقاتی برای او 
و آینده اش می افتد، داستان همین روند را که از 
ابتدا شروع کرده، ادامه می دهد و در انتها به 
خاطر یک اشتباه، دستش الی دستگاه پرس می 

 .ماند. این فرایند فقط مربوط به این داستان نیست
برای مثال در داستانی دیگری از این مجموعه 
داستان، جمعی فروشنده در یک پاساژ مبل 
فروشی که قبأل تعمیرگاه ماشین بوده، جمع شده اند 
و از اوضاع کاری و شرایط موجود و فرق این 
کار جدید با کار قبلی حرف می زنند، این داستان 
هم بدون اینکه به نقطه ی عطف خاصی برسد، با 
رسیدن مشتری جدید و سکوت شخصیت ها پایان 

 .می یابد
  

 نقد ادبی رمان
انتخاب مجموعه داستان نورد نه فقط برای شناخت 

رگه ادبیات   محمد علی گودینی بلکه برای شناخت
کارگری در ایران ناگزیر مینماید. در مجموعه این 
رمانها شاید برای اولین بار چهره کارگر ایرانی 
آنطور که بود به تصویر کشیده میشود. کارگر 
صنعتی ایران و با نتایج اجتماعی ناشی از آن، با 
بیکاری، در مصاف با سر کارگر بی مروت، 
دغدغه های قرار داد کار و مناسبات درون 
خانوادگی این کارگران در داستانهای محمد علی 

 .گودینی جان میگیرند
تا آنجا که به اعتراض کارگری مربوط باشد هنوز 
کتابهای بهتری از همین نویسنده را میتوان سراغ 
گرفت. "گلهای کاغذی" و "یک دل سیر گریه" 

 .داستان بر متن یک اعتراض پیش میرود
محمدعلی گودینی روایت  «های کاغذی گل»کتاب  

های فرامز و فرهاد است که در  دو نوجوان به نام
دوران پیش از انقالب برای ورود به دانشگاه 

کنند. داستان از رفاقت این دو نوجوان و  تالش می
شود. پدر  آماده شدن برای امتحانات نهایی آغاز می

فرهاد که کارمند شرکت نفت است به دلیل مسایل 
سیاسی به آبادان تبعید شده است و باید خانواده 
خود را هم به آبادان ببرد. جدایی این دو دوست 

 "!کار ایرانی
اما در مورد یک مساله باید محمد علی گودینی را 
موفق نامید. او خود را از اساتید و پیشقراوالن 
"ادبیات دینی" در ایران میداند. رمان سایه اژدها 
در این زمینه "درخشان" است. پرسوناژ، وقایع و 
صحنه همگی از رنگ تند مذهبی برخوردارند. 
نقطه اوج داستان زمانی است که در ده صفحه از 

صفحه ای به مرشد اجازه داده میشود  330رمان 
از خودکفایی ملی یک روضه خوانی اقتصاد 
سیاسی بیافریند. عبارات، تحلیل و مخاطبین این 

رقت آور است: "غیرت تون   صفحات پرت و
کجاست؟ ته مانده غیرت و هنر و فن کارگر 
ایرانی رو از زیر آوار ناخلفان بیرون بکشید. تا 

و سرمایه و تولید رو از معرض   دیر نشده کار
 "!نفس نحس و نحس اژدها دور کنید

به خواننده سطور اطمینان میدهم که جمالت نقل 
شده بخشی از هنبونه ادبی موجود در کتاب "سایه 
اژدها " است. به خواننده گرامی اطمینان میدهم 
که این داستان در برنامه های تلوزیونی جزو 
ادبیات کارگری قرائت میشود و بعنوان ادبیات 

 .کارگری به نویسنده او جایزه اهدا میگردد
از موج "ادبیات کارگری" هنوز بیشتر باید گفت. 
در بخش بعدی چند مجموعه داستان دیگر از 
گودینی را زیر ذره بین قرار خواهیم داد. بحث بر 
سر شخص محمد علی گودینی نیست. بحث بر سر 
موج ضد کارگری است که پس از برجام جان 
گرفته اند. اینها درست مثل استاد صابر از چرند 

تولید در   تولید داخلی با خبرند. اینها در رویای
مراکز ویژه صنعتی دست به همه ذخیره لمپنانه 
موجود میزنند تا کارگر را تحقیر کرده و کوچک 
و درمانده نشان دهند. "سایه آژدها" رمان شب 
های بد خوابی سبز و جریانات بورژوایی است که 
قهرمان ادبی برای دنیای کارگری ندارند، گودینی 

"کانون ادبیات دینی   را از شاخه کارگری
جمهوری اسالمی" قرض گرفته اند. تماشایی است 
که چگونه کل این تحرک "ادبیات کارگری" هر 
چه که گودینی و کانون ادبیات دینی در بشقابشان 

 .میگذارد را میل میفرمایند
علی اکبر گودینی در گفتگویی از عشق و عالقه 

امیرارسالن نامدار نام میبرد.   خود به داستان
برای   توصیه او بجاست. دالیل زیادی

بر   مطالعه داستان امیرارسالن نامدار  ارجحیت
  .مطالعه کتاب "سایه اژدها" را میتوان برشمارد

 
 رئالیسم کارگری، چهره دوم
 کتاب: مجموعه داستان نورد
 نویسنده: محمد علی گودینی

 
 خالصه رمان

شخصیت های داستان های گودینی عمدتأ از قشر 
کارگر و کارمند و آسیب پذیر جامعه اند که 
شرایط اجتماعی و محیط کاری آنها را به سر حد 
اضمحالل و فروپاشی روحی و روانی کشانده 
است. این نوع نگاه به شرایط موجود و فشارهای 
اجتماعی را ما پیشترها در ادبیات بومی و 
روستایی داستانی تجربه کرده ایم،آدم های 
مستاصل و بی نوایی که غالبأ در حاشیه ی شهرها 

 .و روستاهای دور افتاده زندگی می کردند
اما این بار این دغدغه ها در محیط های کارگری  

و کارمندی فرصت ظهور یافته اند. اصوأل ادبیات 
کارگری را با توجه به مکان رویداد و 

حاکم بر این نوع مکان ها، می  فیزیکی شرایط
شود گونه ای از ادبیات شهری به حساب آورد که 
زندگی الیه های زیرین اجتماعی را مورد 

 .کندوکاو قرار می دهد
جای خالی این قشر از جامعه همواره در ادبیات 
داستانی ما مشهود بوده است و به ذعم بنده همین 
کمبود باعث تکرار فضاهای آشپزخانه ای و 
محدود ماندن داستان های شهری ما به فضای 
آپارتمان شده است. از این منظر مجموعه داستان 

 .نورد مجموعه ای قابل تأمل می باشد
و برسی این آدم  فضاها گودینی با کنکاش در این

ها سعی در خلق فضایی تازه را دارد، گویی که 
همین انتخاب در بسیاری از موارد موجب رخوت 
و تخت شدن داستان ها شده است. اصوأل این نوع 
شخصیت ها)شخصیت های در گیر با کار( در 
صورت پرداخت سطحی به آنها و استفاده ی 
ابزاری از آنها برای گفتن حرفی که مد نظر 
نویسنده است، خیلی زود به ورطه ی کلیشه شدن 

 .و تیپیک شدن می افتند
با توجه به رویکرد گودینی و استراتژی اش در 
برخورد با پدیده ها، شخصیت های این مجموعه 
داستان به طور کلی در حیطه ی شخصیت قرار 
نمی گیرند و تنها نمود هایی اند از تیپ هایی آشنا 
که ما در شبانه روز با آنها روبرو هستیم. در این 

 دشمنی با کارگر در ...
 

صحنه های رمان روزهای پی در پی است که 
کارگران پشت دستگاهها زیر چشمی استاد را 
میبپایند و به سخنرانی او با دقت گوش 

هیچ به حساب   کارگران در کل سناریو  میدهند.
می آیند، نه نظری برای ابراز، نه اراده ای برای 
تاثیر گذاری و نه کسی آنها را داخل آدم به حساب 
میاورد. جایی خطاب به دو کارگر میگوید: "شما 

روی هم بگذارید و   دو تایی تون عقل تان را
بگویید ببینم جزایر قناری کجای نقشه کره زمین 
قرار داره؟ ... دیدین بلد نیستین! حاال به هوای 
آبی و قرمز بزنین تو سر هم ..." . در جای دیگر 
می خوانیم: " توی کارگاه چند نفر از این یالقوزها 
داریم. کارشون درجه یک است، اما خودشون 

زورکی   رو  خواندن و نوشتن
کارگران در نمایش یک   تحقیر  بلدند."

مردساالری نخراشیده نزد کارگران به اوج خود 
میرسد: "ما که نبایستی از دخترهای نشکن چینی 
کم بیاریم.. یاجوج و ماجوج های بد ترکیب با اون 
همه سماجت دست انداختن باالی کل بازار دنیا." 
در جای دیگر: "این دیگر از دور از مردانگی 

بی غیرت برای زن ها و   است که اجنبی های
دخترهای عفیف ایرونی لباس زیر بدوزند! مانتو 

 ".بدوزند
در سراسر رمان و در پس هر سطر می توان 
تالش لجوجانه نویسنده در اجتناب از عبارت 
"استثمار" و هر چه مفاهیم اصلی سرمایه است را 
لمس کرد. کارگران کارگاه از کجا میتوانند آمده 
باشند؟! استاد صابر از کدام ستاره آسمانی است، 
با چه زبانی صحبت می کند که در مجموعه لغت 

 آن کلمه سرمایه و سرمایه دار پیدا نمی شود؟
تا آنجا که به کارگران مربوط باشد، رمان گودینی 
مملو از هذیانهای یک کارفرما در آستانه 
ورشکستگی است. کارفرمای ما با قیچی و 
چرخهای قراضه حریف رقابت با تولیدات بهتر و 
ارزانتر وارداتی نیست. آخرین ابزار او انتقال 
کارگاه به شهسوار و کار بیشتر از کارگران 
است. مطالعه بد دهنی و فرومایگی استاد صابر 
برای تحمیل راه نجات کارگاه به کارگران گاها 
برای خواننده غیر قابل تحمل است. گودینی باید 
کارگران را چه احمقی فرض کرده باشد که حرف 
دهان استاد صابر میگذارد: "یک ماه برویم 
شهریار و برگردیم، وقتی مثل حاال توی راه بندان 
روزانه گیر نکنیم، وقتی به عوض آلودگی هوا و 
آلودگی صوتی و آلودگی های دیگر اعصاب خرد 
کن مرکز شهر، در فضای ساکت و آرام و آب و 
هوای سالم احساس آرامش کنیم، آنوقت هم تولید 
بیشتری می کنیم. هم کیفیت کار را باال میبریم، هم 
هزینه های تولید را خود بخود پایین آوردیم." در 

با رگهای گردن متورم شده از کارگران   ادامه
میخواهد پشت به پشت هم داده و " ... دست به 
زانوی خود بزنیم و یا علی بگوییم ... ما برای 
نجات صنف خودمون، برای بیکار نشدن دوزنده 
ها، به خاطر رعایت حال خانواده هامون باید از 

 ".بعضی امتیازها و تنبلی ها دست بکشیم
تنبلی کارگران و نمک نشناسی آنها از    حدیث

را   زبان استاد صابر تمامی ندارد. او کارگران
عامل کسادی و تعطیلی کارگاه میداند: "وقتی 
تولید ارزان و با کیفیت درمیاد که خود کارگر هم 
بخواد. کارگر با هنرش، با ابتکارش و با اراده 
اش میتواند باعث کاهش هزینه های تولید بشود. 

 ".می تواند باعث افزایش تولید بشود
در رمان سایه اژدها دلیل دیگر بحران کارگاه  

خریداران اجناس خارجی می باشند. این 
نسبت به آنها زبان   خریداران اساسا زن هستند و

یکسر پرخاش و لمپنیسم آشکار است."ننه   رمان
جون کچل خان که به هوای زیارت رفته"، 
"عجوزه خانم بی دست و پا توی بازار دمشق" 

 .تنها بعنوان نمونه قابل ذکر است
بخش هایی از رمان تنها رقت انگیز است: " دنیا 
را میبینید؟! همین فیلیپینی های ریزه میزه، آن 
دوره زن های شان توی خونه های تهرانی های 
کلفت بودند ... کلفت های فیلیپیینی، می ایستادند 
توی حمام، کیسه هم میکشیدند پشت آقاهاشون 

اما پیام نویسنده از زبان صابر کامال روشن   رو."
است: " توی دهات و شهرکهای دور و بر 
تهرون، تولیدی های دور از چشم مامورها، به 
عوض تولید کننده ایرانی چند هزار کارگر افغانی 
و عراقی مشغول کار شده اند!!" و یا "شوخی 
نمی کنم. این دفعه دقت کنید. سر هر چهار راه ده 
تا زن و بچه پاکستانی و افغانی؛ حاال چه مستقیم 
دست گدایی دراز میکنند، یا به اسم گل فروش و 
فال فروش. آن وقت همه جا می نویسند کودکان 
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بیرون بیاید. تاوان آنرا سوسیالیسم در ایران 
را باید در پدیده سبز   ترپرداخت. ضربه سخت

جستجو کرد که پیکره بزرگی از آنچه چپ ایران 
خوانده میشد، اینبار با حفظ شعار سوسیالیسم از 
همانجا سر بر آورد. در میان رویدادهای موثر 

 1230تاریخی دیگر باید به سرکوب گسترده سال 
اشاره کرد. درست در زمانیکه جنبش کارگری از 

کمر راست میکرد،  75زیر بار توهمات انقالب 
خیابانها و کارخانجات به محل ابتکارات پرشور 
کارگری تبدیل می گشت، درست هنگامیکه فعالین 
کمونیستی جریانات سیاسی چپ راه کارخانه ها و 
محالت کارگری را در پیش گرفتند، ضربات 
پلیسی این تحرکات کارگری را از موجی از 
رهبران خوشنام کمونیستی محروم ساخت. طبقه 
کارگر ایران تحت نفوذ محجوب و گودینی ها و 
تحت عنوان "جنبش کارگری را سیاسی نکنید" 
عمال رهبران کارگری خود را تنها گذاشتند. 
کارگری که بیژن چهرازی را سمبل و قهرمان 
مبارزه خود بداند، محجوب و گودینی و رقص 
شتری کارگر پناهی آنها را جز با پوزخند 

 .همراهی نمیکند
 

تا آنجا که به موضوع اصلی این نوشته مربوط 
باشد، مساله ساده است. مطالعات من قد نمیدهد، 

کمونیست   نمیدانم آیا شاملو امروز خود را
میخواند، هر چه بود یک کتاب "بگذار سخن 
بگویم" در شرح سرگذشت کارگران لوله سازی 

 .نورد اهواز با قلم او آبروی ادبیات فارسی میشد
 
 

    ۰۲۰٢نوامبر  ۰۲
  

این مطلب ابتدا در نشریه علیه بیناری منتشر 
 شده است

 .نجات دهد  کمونیستها
جهت اطالع خوانندگان این سطور بعد از 
برقراری جایزه ادبی آل احمد و بعنوان یک جایزه 
ادبیات کارگری در جمهوری اسالمی، اینبار نوبت 
به جایزه ای در همین چهارچوب به احمد محمود 
میرسد. احمد محمود در گذشته است و تقصیری 
بعهده ندارد. اما این ضد کارگری ترین حکومت 
دنیا بر ارثیه کارگری ترین نویسنده تاریخ ایران 
چنگ میزند. این پایان فصل رئالیسم در ایران 

ادبی در ایران به ارجاع به کارگر   است. رئالیسم
نمیتوانست ره بجایی ببرد. یک طبقه کارگر 
صنعتی و شهری و در جدال بر سر یک زندگی 
مدرن را در ادبیات رئالیستی ایران نمیشد قلم 
گرفت. قلم گرفتن یک عصاره سوسیالیستی در 
حرکت طبقه کارگر دیگر یک اشتباه نبود. صالح 
ملک خویش خسروان دانند، هر کس با سرمایه 
ادبی خود، هر چه خواهد کند. اما باید بخاطر 
سپرد در اوج هیاهوی "کارگران به جایی 
نمیرسند" دشمن کارگران برای رئالیسم 

 .سوسیالیستی کارگری خیز برداشته است
حول دالیل و ریشه یابی این پدیده میتوان به غور 
و تفحص پرداخت. کم بها دادن به مبارزات 
اقتصادی طبقه کارگر یک دلیل مهم است. از 
طرف دیگر شیفتگی معوج به سندیکا از طرف 
آنچه جنبش کمونیستی ایران نامیده میشود، به 
همین اندازه منفی عمل کرده است. کافی است 
بخاطر بیاوریم چگونه هنوز هم سی ساله اول قرن 
از مبارزات کارگری ایران که اساسا رو به 
تشکیل یک حکومت کارگری داشت، تحت عنوان 
تاریخ مبارزات سندیکایی به خورد کارگران جوان 
داده میشود. وقتی حیدر عمو اوغلو، سعید 
سلطانزاده، یوسف افتخاری را "سندیکالیستهای" 
تاریخ ایران دسته بندی کنیم، نه سندیکا و نه 
اهداف فوری حکومت کارگری آنها جای واقعی 
خود را پیدا نخواهد کرد. سالها تمکین چپ در 
مقابل اسالم ضربات سنگینی بر پیکر چپ در 
ایران زد. این چپ در سالهای حکومت پهلوی دوم 
نخواست و نتوانست از زیر سایه سنگین اسالم 

داستان کارگری را تشکیل نداده است؟ در صد 
مبارزه بر سر تشکیل اتحادیه و تشکل    سال اخیر

این طبقه را نقره داغ کرده است، به شور و 
صد البته   هیجان و به افسردگی فرو برده است.

کارگران از دستمزدهای قابل توجهی برخوردار 
نبوده اند، اما به شمار آوردن و توصیف کارگران 
به مثابه فقرای جامعه جز یک جهالت غیر قابل 

 .اغماض نمیتواند باشد
موضوع دیگر در رمان های احمد محمود، و 
بعالوه جالل آل احمد، همگی فعاالن سیاسی 
بعنوان فردی تنها و منزوی، در حلقه مردمی که 
آنها را حتی به خاطر نمی آورند، و با سرنوشتی 
توام با بیهودگی تصویر میشود. همگی اینها دست 
در دست هم تصویری از طبقه کارگر در میدان 
ادبی بجا میگذارد که بشدت جامد، غیر واقعی 

مسموم است. نمیدانم در تاریخ "مبارزاتی"  و 
چقدر نان به سفره کارگر اضافه شد، اما تاریخ 
شاهد است که در بخش عظیم ملی شدن نفت، این 
کارگران بودند که نقش اصلی را ایفا نمودند؛ 

برای  شخصا نمیدانم شخص مهدی بازرگان 
منشاء خیری   زندگی کارگران جز نقش منفی،

بوده باشند؛ اما اینرا شاهدیم طبقه بورژوا در 
ایران قهرمانان خود را با کتب در مورد خلق و 
خوی ایرانیان که اساسا به پوزخند به موقعیت 
طبقه کارگر اختصاص دارد، به ارش اعلی میبرد. 

 پاسخ کجاست؟
آیا میتوان همه پیچیدگی و خالء موجود را با 

یک دولت سرکوبگر توضیح داد؟ قطعا   اشاره به
نه. و قطعا نمیتوان شور و شعف خیلی زیادی را 

به   سرکوب پس از یک انقالب  آنهم در سراشیب
رگهای یک نویسنده تزریق کرد، و باز قطعا 
بیشترین تاثیر را باید در موج هیاهوی شکست 
مارکسیسم جستجو کرد. اما چرا در همین فضا 
محمد علی گودینی جان بر کف گذاشته است و 
برای ادبیات مبتنی بر اعتراض کارگری بی وقفه 
تالش میکند؟ او انقالب کارگران ایران، اعتراض 
کارگری در زنده ترین و امروزی ترین بیان آنرا 
میخواهد بقول خودش از مصادره 

 دشمنی با کارگر در ...
 

داستان نویسی ایران از این "عموها" و   عرصه
"خاله ها" خالی است و این دردناک 

عموها و خاله هایی که میتوانند شجاع   است.
باشند، ترسو باشند، محافظه کار شوند و چه 

دست   بسیاری که تسلیم نگردند و جان خود را از
 .دادند

ادبیات معاصر ایران از نزدیک شده به مقوله 
کارگر بعنوان یک طبقه طفره رفته است. این 
باعث شده است که رئالیسم آن شکننده و مبهم و 
دوپهلو باشد. آنجا که تالشی بخرج داده است 
فراتر از ناتورالیسم صادق چوبک در وصف 
کارگران ستم دیده و مظلوم نمی توانست برود. 
ادبیات معاصر ایران در قامت نویسندگانی چون 
سیمین دانشور، جالل آل احمد و صادق چوبک از 
بسیاری جهات برعکس تصاویر داستاتی گودینی 
واقعی ترند، شهری اند، در منطق زندگی شهری 
زنانی که به روسپی گری کشانده میشوند، سمپاتی 
خواننده را همراه خود دارند. اما کارگران در 
داستانهای اخیر میتوانند عصیان و اعتصاب 

 .کرده باشند  بعنوان یک نافرمانی، شلوغ
احمد محمود و رمان همسایه های او اوج ادبیات 
کارگری ایران لقب گرفته است. در کیفیت ادبی 
همسایه ها نباید تردیدی بخود راه داد اما تصویر 
از کارگر در رمان او جای بحث دارد. کسی 
نمیتواند تصویر درستی از مبارزات کارگران 
نفت و در مناطق جنوبی بدست بدهد بدون اینکه 
به مبارزه مستقیم کارگران بر سر حقوق اتحادیه 
ای و حقوق صنفی سیاسی خود کارگران اشاره 
کند. "مبارزه برای بیرون کردن استعمار و 

جا   این تصویر حداکثر  انگلیس" پاسخگو نیست.
برای مقاومت فردی و سرسخت کارگران در 
زندان در مقابل "استعمار" انگلیس باز میکند و نه 
بیشتر. این بخش کوچکی از مبارزه کارگران آن 

 .دوره است
یک سندیکا ستون فقرات یک  چرا موضوع 

 دوستان! 

تالش و موفقیت شما علیه اعدام، نشان داد که توحش و بربریت در مقابل انسانیت و انساندوستی  

دوام نمی آورد. شما امروز بهمراه خانواده شرافتمند و بزرگوار پویا ابوالقاسمی که فرزندشان در 

یک نزاع ناخواسته کشته شد، باعث شدید که شهرتان شاهد صحنه شنیع اعدام و اجرای حکم 

کثیف و ضد انسانی قصاص نباشد. شما هیمن اورامی نژاد را از مرگ و اعدامی  نجات دادید که 

جز انتقامجویی و هتک حرمت انسان معنایی ندارد. مخالفت شما با اعدام، عمق انساندوستی 

بشریت امروز را در مقابل بربریت و دنیای سیاهی که حکام بورژوایی از آمریکا تا اروپا و 

ارتجاع خاورمیانه، بوجود آورده اند، نشان می دهد. شما نشان دادید که بشریت آگاه و انساندوست 

و برابری طلب در مقابل موج تعرض سیاه به جوامع بشری که امروز در جهان شاهد هستیم، 

ساکت نیست. مخالفت شما با اعدام و نجات جان یک انسان که در سن نوجوانی مرتکب عملی 

 ناخواسته شده، نشانه ی آگاهی و احترام شما است به انسان ولو خطایی کرده باشد. 

شما بحق علیه اعدام که عمل شنیع سلب حیات از انسان به شیوه ی انتقامجویانه و ضد انسانی 

است، برخاستید. شما مردم سنندج و خانواده ابوالقاسمی بحق شایسته بیشترین احترامید. حکام 

ایران از دولت و مجلس و قوه قضاییه اش که مهر اعدام و قتل نفس هزاران هزار انسان بر 

پیشانی شان است، باید در مقابل بزرگواری شما سر تعظیم فرود آورند و از اقدام قاتالنه ی اعدام 

 در مال عام، عرق شرم بر پیشانی پاک کنند. 

 پدر، مادر و خانواده بزرگوار ابوالقاسمی!

اقدام انساندوستانه شما فقط یک عفو یا بخشش معمولی نیست. تصمیم شما نشانه ی احترام تان به 

حق حیات  و شان و حرمت اجتماعی انسان است. اقدام شما و موارد مشابهی  که قبل تر ها اتفاق 

 افتداده است، بر همه اعدام های شنیع تا کنونی خط بطالن کشیده است. زنده و سربلند باشید! 

 

 مظفر محمدی

 (۰۲۰۷)اول ژانویه  ۵۹دیماه  ۰۰ 

 به مردم شرافتمند سنندج!
 

 

 

خاله ”آیا واقعا شهر سنندج به این دوستی 

 نیاز دارد؟“ خرسه

 مصطفی اسد پور

ساله ای بنام "هیمن اورامی نژاد" سرها را بطرف شهر  37خبر مربوط به ممانعت از اعدام جوان 

سنندج چرخانده است. تاکیدات نویسنده بر جنبه های انسادوستی این شهر کامال بجاست. سه  هزار نفر 

با یک فراخوان مشترک زیر گنبد کبود این شهر گرد هم آمده اند. هر عکس و هر صحنه از این تجمع 

و تالش مشترک گویای این است که هر کس  تا آنجا که از میان جمعیت قدش اجازه میدهد و دیده 

میشود، تا آنجا که صدایشان به گوش میرسد، ایستاده روی انگشت پا، با یک گز اضافه روی گردنهای 

کشیده، با کمک  و روی قلندوش  همدیگر؛ همه سنگ تمام میگذارند تا پیام آور زندگی باشند. این 

جمعیت  طلب ترحم نمیکنند. "ترحم" بی ربط ترین توصیف به محرک این مردم و روانشناسی جمعی 

این شهر میتواند باشد. بر عکس، مردم شهر شرط و شروط همسایگی را ترسیم میکردند. این شهر با 

گرمی تصمیم خانواده مقتول را تقدیر نمود،  و در عین حال برسم "بزرگان"، برسم پاریس و مسکو و 

سیاتل،  پیام روشنی داشت" کسی که زیرفرمان قصاص باعث مرگ "هیمن" میشد، میبایست جای 

 دیگری برای زندگی انتخاب کند!

در این میان هیچ چیز نامربوط تر الصاق  مدالهای کاذب "طبقاتی کارگری" و "ضدیت با توحش 

رژیم" و مخالفت با "احکام اسالمی قصاص" نمیتوانست باشد. این مدالها از سر دلسوزی برای سنندج 

نمیتوانست باشد، برای سرافکندگی این شهر کفایت داشت. کسی در میان جمعیت تردید نشان نمیدهد، 

تظاهر بخرج نمیدهد که کل حرکت در چهارچوب قانون قصاص است. طلب بخشش از مقتول بخش 

مکمل و ضروری وحشیگری قصاص است. مطابق قانون شرع مجازات قصاص باید فرصت کافی 

برای طلب بخشش را در خود داشته باشد. االن زندانها مملو از منتظرالبخشش هاست. هیچ قاعده ای 

بر طوالنی کردن این پروسه ناظر نیست، هیمن بعد از هفت سال یک استثنا نبود. در احکام رایج 

اسالمی قصاص شخص قاضی فعاالنه در کندن قائله با رضایت مقتول یک رکن است و در بسیاری 

محالت  انجمنهای  کمابیش غیر دولتی  متشکل از همسایگان کمابیش خوشنام وائما در حال وصله 

پینه کردن توحش قصاص هستند. "بخشش" همانقدر انسانی است که آش قصاص با یک تف حاکم 

 شرع در مرکز آن! 

آیا بازی در این چهارچوب ایرادی دارد؟ آیا یک سر سوزن از جنبه انسانی حرکت مردم سنندج 

میکاهد؟ نه! مردم عقل دارند، جان آدمیزاد برایشان مقدس است. اجتماع خالصی هیمن از اعدام با 

شکوه بود. اما قبای انساندوستی شایسته قامت شهر سنندج با نمد خالصی هیمن از اعدام امری غیر 

ممکن و اساسا غیر ضروری است. دوستانه شاید باشد، از نوع دوستی خاله خرسه. اگر کسی به عمق 

انسانیت شایسته این شهر میخواهد نزدیک شود، میخواست نزدیک شود میبایست مرحمی بر زخمی 

گذاشت که هر کس بناچار به آن گذری میزد، چند کودک دیگر در زندانهای سنندج دارند برای هفت 

سال لعنتی آینده انتظار میکشند؟ اگر کسی شهر سنندج را میشناخت و به نیروی کارگری و چپ و 

 انسانی و قهرمانانه او واقف بود تپش و وسوسه فتح زندان را در ان جمعیت تشخیص میداد. 

 قلب بزرگ سرخ سنندج  من و ایران را تحقیر نننید!
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 اشاره کند!

با این وصف باید از "سوسیالیسسستسهسا" نشسسستسه در 
رهبری راه کارگر پسرسسیسد، ایسن "حسق حساکسمسیست 
مردم ایران" را دیگر از کدام آثار "سوسیالیستسی" 
برگرفته اید. کدام مردم و کسدام حساکسمسیست و حسق 
منظورتان است؟ روزانه به نام حق حاکمیت مردم 
در تمام جهسان، دولستسهسای ضسدکسارگسری سسر ایسن 
"مسردم" کساله مسیسگسذارنسسد. روزانسه و بسه اشسکسسال 
گوناگون طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه را به 
عنوان حاکمیت مسلسی و دولست بسورژوایسی را بسه 
عنوان نماینده این حاکمیت بخورد جامعه میدهند و 
بر سر این طبقسه کساله گشساده ای مسیسگسذارنسد. بسه 
عنوان حق حاکمیت ملی و از طریق ایسن "مسردم" 
تاچر و بلر، بوش و اوبسامسا و تسرامسپ، مسرکسل و 
خامنه ای و روحانی و اردوغان و... را نسمسایسنسده 
قسسسانسسسونسسسی ایسسسن مسسسردم بسسسه حسسسساب مسسسیسسساورنسسسد. 
سوسیالیستهای راه کارگر جدا که آب از سسرشسان 
گذشته است و به ابتدایی ترین مفاد سوسسیسالسیسسستسی 

 حتی در الفاظ و گفته ها هم پایبند نیستند.

عراق را بر سر میلسیسونسهسا  بنام منافع مردم آمریکا،
نسسفسسر خسسراب کسسردنسسد، بسسنسسام مسسنسسافسسع مسسلسست ایسسران، 
خاورمیانه را هرچه بیشتر قومی و مذهبی کردنسد، 
بنام منافع مردم اروپا، لیبی و سسوریسه را بسر سسر 
مردم اش نابود کردند، کدام منافع! دروغ میگویند. 

منفسعست حسفسظ نسظسام و   منفعت حفظ دولت خودی،
شرکت در جدال های میلسیستساریسستسی و مسخسرب و 
ارتجاع است! فردا قرار است بنام منفعت مسردم و 

حق حاکمیت مردم، و دفاع از ایسرانسی و ایسرانسی  
گری، برای گسترش جدال قدرت در خاورمسیسانسه، 
سربازگیری کنند. این همه مسعسنسی مسنسافسع مسلسی و 
"حق حاکسمسیست مسردم" بسرای راه کسارگسر و ایسن 
جنبش است. همان که روحسانسی و ولسی فسقسیسه هسم 

 میگویند! 

راه کسسارگسسر در ایسسن نسسوشسستسسه هسسر از چسسنسسدگسساهسسی 
بردستگاههای سسرکسوب جسمسهسوری اسسالمسی گسلسه 

 میگذارد که:

"برای گسترش سرکوبگری هاشان و برای به 
بند کشسیسده فسعساالن سسیساسسی، مسدنسی و مسلسی، 
همواره آنها را به وابسستسگسی بسه قسدرت هسای 

 خارجی متهم می کنند".  

مگر "هیئت اجرایی" محستسرم راه کسارگسر چسکسار 
میکند؟ راه کارگر سسرش را زیسر بسرف کسرده و 
انگار کسی نمیبیند خودش چکار میسکسنسد. بسایسد از 
رهبری این جریان پرسیسد، در فسردای بسه فسرض 
محال حاکمیت شما، آیا سهم کمونیستها که به وطن 
و وطن پرستی لعسنست مسیسفسرسستسنسد و بسا زنسده بساد 
انسسانسیسست، مسسرگ بسسر مسسلست پسرسسستسی و زنسسده بسساد 
همسرنوشتی طبقاتی کارگران، "وطن و ملت" را 
افسانه میخوانند چه خواهید کرد؟ با کارگر ایرانسی 
که خودش را با کارگر عراقی و عربستان سعودی 
و انگلیسی و آمریکایی، هم سرنوشست و نسزدیسک 
تر و متحد تر میسدانسد، چسه مسی کسنسیسد! چسه داریسد 
بگوئید! کمونیستسهسا و انسسان مستسمسدن و آزاده آن 
جامعه، بر اسساس آنسچسه گسفستسه ایسد بسا هسزار داغ 
"خائن" به "وطن" و "ملت"، اگر شانس بسیساورنسد 
و حکم قصاص نگیرند، روانه زندان نخواهند شد؟ 
سرنوشت کارگر آگاهی که به جای افسانه "ملت و 
ملت پرستی" بر همسرنوشتی طبقاتی و نسفسرت از 
بورژوازی "خودی و غیر خودی" محستسرمسیسن در 
رهبری شما، انگشت میگذارند، چه خواهید کسرد؟ 
واقعا محترمانه تر و سنگین تر و موقر تر نسیسسست 
با همان مضمون "وطسن پسرسست و مسلست پسرسست 
ایرانی" و "بسیسگسانسه" سستسیسز نسوع شسرقسی کسه در 
سطور نوشته اتان تاکید کرده اید، فعالیت کسنسیسد و 
اسم بی مسما و پر از فسریسب کسارگسر دوسستسی را 
کنار بگذارید؟ فکر نمیکنید با این غسلسظست عسمسیسق 
نساسسیسونسسالسیسسستسسی و وطسسن پسرسستسسانسه و "بسسیسگسانسسه" 
ستیزیتان، نام کارگر و راه کارگر و سسوسسیسالسیسسسم 

 مایه ریشخند حضارتان خواهد بود؟

این رگه و این جنبش را باید افشا کرد. نه بسه ایسن 
خساطسر کسه سسسازمسان راه کسارگسر قسدرت و نسفسسوذ 
سازمانی مهمی دارد. بسه ایسن دلسیسل کسه ایسن یسک 
گرایسش  و یسک جسنسبسش تساریسخ دار و بسه عسمسر 
جمهوری اسالمسی ایسران اسست. رفسقسای تسوده ای 
شان، با این تبسیسن هسا و شسعسار هسا، در جسنسگ و 
سرکوب اپوزیسیون مخالسف جسمسهسوری اسسالمسی، 
اپوزیسیون سوسیالیست و انترناسیسونسالسیسسست ودر 
سرکوب طبقه کارگسر، خسدمسات شسایسانسی بسه ولسی 
نعمت شان، اقایان خمینی و خامنسه ای و سسپساه و 
روحانی کردند. بسایسد مشست شسان را بساز کسرد و 
پسسرژوه شسسان را ، کسسه نسساسسسیسسونسسالسسیسسسسسم در لسسبسساس 
سوسیالیسم ومنفعت طبقه کارگر اسست، را خسنسثسی 
کرد. این یکی از وظایف هر کمسونسیسسستسی چسه در 

 خارج و چه در داخل است. 

جریانسات سسیساسسی ایسران از پسان ایسرانسیسسستسهسا تسا 
ناسیونالیستهای عظمت طلب و تا خمینی و خسامسنسه 

 ای و کیهان شریعتمداری است. 

در کسل  آنراه کارگر و اقمار توده ای و اکثریتسی 
این پروسه و در دوره های حساس سسیساسسی کسنسار 
یکی از گرایشات اصلی بورژوازی ایران ایسستساده 
اند. قسم خوردن راه کارگر بسه مصسدق و "مسلسی" 
کردن نفت، تا غش کردن ایسن جسریسان بسرای هسر 
نوع "ملی و وطنی" کردن صنایع و هسر بسانسک و 
مکانی توسط خسود جسمسهسوری اسسالمسی تسا جسنسگ 
ایران و عراق و موضع سوسیال شونسیسسسم آن، تسا 
ضدیت با کارگر افغانی و تقدیس حمله مردم ناآگاه 
به آنها و تا تکرار نخراشیده و زمخت همان امیسان 
در قالب شعارهای "وطن" پرستانسه عسلسیسه "وطسن 
فروشان"، بیان ناسونالیسم عریان و ضسدکسارگسری 
این جریان اسست. ایسن جسریسان تسالش مسیسکسنسد کسه 
جمهوری اسالمی ایسران آمسادگسی ایسن رهسبسری و 
رفقایشان در سسازمسان "پسرافستسخسار" راه کسارگسر، 
برای ایفای نقش در سرکوب اپوزیسیون و تعرض 
به طبقه کارگر و جوان کمونسیسسست و زن و مسرد 
روشنفکر و مبارز در ایران را،  به بهانسه ارتسبساط 
بسا خسارج و خسسارجسسی هسسا ، بسپسسذیسسرد. ایسسنسهسسا بسسنسسام 

اپوزیسیون، تجدید تاریخ و بسه روز کسردن بسرگسه  
 عبورشان را  طلب میکنند!  

این فرزندان راستین "مصدق" و جبهه ملی ایسران 
با این همه عرق مسلسی و احستسرام بسه سسرزمسیسن و 
ایران و "وطن"، که همسه ایسنسهسا ابسزارهسای رایسج 
تحمیق طبقه کارگر و محرومان جامعه برای بسهسر 
دهی و تن دادن به بسهسرکشسی طسبسقسه حساکسم اسست، 
تفاوتشان با نامه نویسان به ترامپ مطسلسقسا هسویستسی 
نیست. آنها دو سوی یک جنبش بسورژوایسی ایسران 
هستند که یکی اتکا به غرب برای نجات "ملت" و 
"وطن" را در پیش گرفته است و دیسگسری پسرچسم 
"استقالل" از بیگانه و دفاع از "ملت و وطسن" و 
تعریف و تمجید و تقدس آن در مقابل "بیگانگسان". 
دومی نوع شرقی و عقب مانده همان اولسی اسست. 
مستقل از جایگاه راه کارگر و انتقاد و اعتراضسش 
به ولی فقیه و "حاکمیت والیتی" جمهوری اسالمی 
و انتقاد به بی کفایتی آن در رشد صنعت "وطنسی" 

به اقتصاد "انگلی و مافیایی"، چیسزی و دامن زدن 
کسه آرزوی کسل جسسنسبسش مسلسی اسسالمسی ایسران از 
مصدق تا بازرگان و از خمینی تا خامنسه ای و از 
حزب توده ایران و اکثریت تا وارثان کسارتسنسی تسر 
آن در رهسبسسری راه کسارگسسر اسست. خسسط و نشسسان 
کشیدنهای راه کارگر برای جمهوری اسالمی یسک 
سرسوزن از این کم نمیکند که کسل ایسن صسف بسه 
یک جنبش بزرگتر خانواده بورژوازی ایران تعلق 
دارند و راه کارگر از جریسانسات حساشسیسه نشسیسن و 
فرعی تر همان بستر اصلی است. انصافا در گسلسو 
پاره کردن سوسیال ناسیسونسالسیسسستسهسای نشسسستسه در 
رهبری راه کارگر در دفاع از "وطن و سرزمین" 
و منتصب کردن آنهایی کسه از نسظسر ایسن جسریسان 
چنین تعلقی ندارنسد بسه "خسائسن و وطسن فسروش و 
بیگانه پرست"، آنها از خود جمهسوری اسسالمسی و 
ناسیونالیستهای چهار آتشه ایرانی، پسیسشسی گسرفستسه 

 اند.

 کاله گشاده حاکمیت "مردم" 

 راه کارگر نوشته است:

"چه آنها که به هسارتسریسن گسرایسش حساکسم بسر 
آمریکا نسامسه مسی نسویسسنسد، چسه آنسهسا کسه از 
جولیانی و سعود الفیصل برای سخنسرانسی در 
مراسم سینه زنی شسان دعسوت مسی کسنسنسد تسا 
شعار "و انا ارید اسقاط النظام" سردهند، چه 
آنها که از اسرائیل و عربستان تقاضسای پسول 
و اسلحه می کنند؛ چسه آنسهسائسی کسه خسواهسان 
ایجاد منطقه "پرواز ممنوع" برای کسردسستسان 
ایران می شوند، و چسه آن بسخسش از تشسکسل 
های سطلنت طسلسب کسه بسرای دخسالست هسای 
آمریکا در ایران، با آجر سینه می زنند، همسه 

حق حاکمسیست  و همه در برابر اراده جمعی و
صف کشیده اند و جاده صاف کن  مردم ایران

دخسسالسست هسسای بسسیسسشسسرمسسانسسه امسسپسسریسسالسسیسسسسستسسی و 
مرتجعان منطقه در جهت دادن به سسرنسوشست 

 )حط تاکید از من است( مردم ایران هستند.

نامه سی نفره به تسرامسپ بسالخسره بسه راه کسارگسر 
اعتماد به نفس داد که  در مقابل تقدس "ایسران" و 

"وطن" و خطر "وطسن فسروشسی" ایسن سسی نسفسر،  
   "خلق" و "کرد" پرستی تاکتکی و سنتی خسود را،

"قدوسیت خلق کرد" و نمسایسنسده خسودگسمسارده آنسرا  
کنار بگذارد و در کنار مجاهد لگدی هم نثار حزب 

 دمکرات کند. 

راه کارگر هر چند با تاخیر چند ماهه ، سسرانسجسام 
اعتماد به نفس کافی پیدا کرد که بسیسار مسحستساط و 
غیر صسریسح بسه امسیسد بسستسن حسزب دمسکسرات بسه 

عربستان و اسرائیل، بدون بسردن اسسم آن هسا هسم  

بدنبال نامه سی نفره به ترامپ، هیئت اجرائسی راه 
کارگر)سازمان کارگران انقالبی ایران( در تاریسخ 

نسسوشسستسسه ای تسسحسست عسسنسسوان  ٦١٠٢دسسسامسسبسسر  ٦۸
"سرسپردگی به قدرتهای خارجی را با تسمسام تسوان 
افشا کنیم"،  منتشر کرده است و عسلسیسه اقسدام ایسن 
سی نفر و توصل آنها به "بسیسگسانسگسان" اعستسراض 

 کرده است. 

اعتراضیه راه کارگر در نوع خسود دیسدنسی اسست. 
پای نوشتسه هسیسئست اجسرایسی ایسن جسریسان مسیستسوان 
امضای هر جریان ناسیونالیست دو آتشه ایرانی از 
جناحهای جمهوری اسالمی تا آریائی هسای اصسیسل 
از نسوع شسرقسی و "غسیسر وابسستسه" و "مسخسالسسف" 
امپریالیسم را گذاشت بدون اینکه الزم بساشسد یسک 

 سطر از نوشته آنها را از قلم انداخت. 

ین نوشته بیان حقیقی و واقعی امیال راه کارگسر و 
همکیشان قدیم و جدید این جریان در سیاست ایران 
است که با شعارهای نچسب کارگر و سوسیالسیسسسم 
جهت عرضه به بازار آشفته سیاسی آماده میسشسود. 
بگذار نگاهی به نوشته رهبری این جریان بیندازیم 

 و از زبان خود آنها ببینیم که چه میگویند:

"مردم ایران، از دخالت های امپریالیستسی در 
طسسول یسسک قسسرن گسسذشسستسسه، ضسسربسسات جسسبسسران 
ناپذیری خورده اند. آن هسنسگسام کسه بسرخسی از 

با خواست برپائی "عدالتخانسه"،  وطن فروشان
در انقالب مشسروطسیست یسعسنسی اولسیسن انسقسالب 
دمکراتیک آسیا، به سفارتخانه انگلیس پناهنسده 

کاشته شد. ...  تخم خیانت و سرسپردگیشدند، 
مسبسارزات آزادیسخسواهسانسه و در گام بعدی نیز 

ملی مردم ایران تحت رهبری محمد مصدق و 
که می کوشیدند نظم دمکسراتسیسکسی در  یارانش

ایران بر پا کنند و پرچم استقالل برافراشتسه و 
نفت ایران را مسلسی کسردنسد، بسا خشسم و کسیسنسه 
قسدرت هسسای امسپسسریسالسسیسسستسسی روبسرو گشست و 
مزدوران وطن فروش با کودتای آمریکسائسی ـ 

و این نسخسسستسیسن جسنسبسش  انگلیسی هم آوا شدند
بسسزرگ مسسلسسی و ضسسد اسسستسسعسسمسسار نسسویسسن در 
خسسسساورمسسسسیسسسسانسسسسه و جسسسسهسسسسان را در هسسسسم 

 شکستند.")تاکیدات از من است(

 راه کارگر ادامه میدهد:

"... این نیروی حیات بخش مسردمسی نسیساز بسه 
یک مشست بسریسده از مسلست بسه عجزنامه های 

ندارد." )خط تساکسیسدهسا از  دولت های خارجی
 من است(

 ادامه میدهند:

"سازمان ما، ....، از همگان می خسواهسد ایسن 
نوع سرسپردگی هسا از سسوی هسر کسس، هسر 

خیانست بسه سازمان و حزب و دسته ای که جز 
نیسست را از هسر  مردم پرافتخار این سرزمین

طریق ممکن افشاء سازند و هر نوع همکاری 
در هر زمینه ای با چنین افراد و جریاناتسی را 

 )تاکیدها از من است( قاطعانه بایکوت نمایند."

توجه کنید که نقل قولهای باال از جریانی است کسه 
خود را "سوسیالیست" و "نمایسنسده" خسود گسمسارده 
طسبسقسه کسارگسر ایسران مسعسسرفسی مسیسکسنسد، یسکسی از 
جریانات همیشه حساضسر در مسیسان نسیسروهسای بسه 
اصالح چپ ایران است کسه نسمسایسش هسمسکساری و 
"فعالیت مشترک" و بر این اسساس "بسدور بسودن" 
از هر نوع فرقه گرایی را به رخ مسیسکسشسنسد. اگسر 
واقسسسعسسسا امضسسسای ایسسسن جسسسریسسسان و شسسسعسسسارهسسسای 
"سوسیالیستی" انتهسا نسوشستسه هسیسئست اجسرایسی راه 
کارگر را بردارید، کسی میتواند یسک مسو تسفساوت 
میان این جسریسان و پسان ایسرانسیسسستسهسای ایسران بسه 
رهبری پزشکپور قائل شود؟  کدام "وطن" پرسست 
ایرانی، کدام "ملت پرست" آریایی از راه کسارگسر 

 "وطن" پرست تر و آرایی تر است؟ 

لطفا نوشته های کیهان شریعتمداری را در مسورد 
جریانات اپوزیسیون جمهسوری اسسالمسی و پسرچسم 
"ضد آمریکایی" آن و پرونده های "وطن فروشسی 
و بیگانه پرستی" که بسرای ایسن اپسوزیسسون آمساده 
کرده است را در کنسار نسوشستسه راه کسارگسر قسرار 
دهید، آیا میتوان تفاوتی مضمونی جز احترام اولی 
به امام و ولی فقیه و شعار دورغین سوسیالسیسسستسی 

 دومی، قائل شد؟ 

الفاظ "وطن فروشی و خیانت به مردم پر افستسخسار 
سرزمین ایران"، "استقالل و ملی" کردن و... در 

سسال گسذشستسه پسرچسسم  ٠١سسیساسست ایسران در کسل 
هارترین و ضد کسارگسر و نساسسیسونسالسیسسست تسریسن 

اخیرا سی نسفسر از طسیسفسهسای مسخستسلسف لسیسبسرال و 
ناسیوانالیست ایسرانسی، طسی نسامسه ای بسه دونسالسد 
ترامپ توقعاتی را در مقابل او بسه عسنسوان رئسیسس 

 جمهوری آتی آمریکا مطرح کرده اند. 

آنها در این نامه به سیاست مماشات جویانه اوبامسا 
نسبت به جمهوری اسالمی انتقاد دارند و خواهسان 
آنند ترامپ سیاست قاطع تری علسیسه ایسران اتسخساذ 
کنند. در این نامه از جسمسلسه بسه عسدم دفساع دولست 
اوباما از جنبش سبز، اعتراض به توافقات بسرجسام 
و برداشتن تحسریسمسهسا اشساره شسده  و از تسرامسپ 
خواسته اند در این سیاستهای تجدید نظر کند و از 
دمسکسراتسسهسای لسیسسبسرال عسلسسیسه جسمسسهسوری اسسالمسسی 
پشتیبانی کند. نویسندگان نامه همچنان بر ظسرفسیست 
ایسسران بسسعسسد از جسسمسسهسسوری اسسسالمسسی)در صسسورت 
قدرتگیری آنها( برای رابطه ای نزدیک و پسایسدار 

 با آمریکا تاکید کرده اند.

نامه  سی نفره، عکس العملهسای مسخستسلسفسی را در 
میان طسیسفسی از احسزاب و جسریسانسات سسیساسسی و 
شخصتهای مخستسلسف در اپسوزیسسیسون و حستسی در 
پوزیسیون جمهوری اسالمی بر انگیخته است. در 
این میان عکس العمل هیستریسک راه کسارگسر کسه 
در دنیای واقعی رویه دیگر همان نامه سسی نسفسره 

 به ترامپ است از همه دیدنی تر است. 

اینجا و در این نوشته نگاهی به اعتراض سازمسان 
راه کارگر به این "نامه نویسان" خواهیم انسداخست 
و نشان خواهیم داد که اعتراض راه کسارگسر بسیسان 
اعتراض گرایشی در میان وطن پرستان افسراطسی 
ایرانی به بخشی دیگر از جنبش خودشان، جسنسبسش 

 بورژا ناسیونالیستی، است.

قبل از پرداختن به موضع راه کارگر چند کلمه در 
مورد نامه سی نفره بسه تسرامسپ ضسروری اسست. 
نامه نویسان خواهان تقابل بیشتر دولت آتی امریکا 
با جمهوری اسسالمسی، تسجسدیسد نسظسر در تسوافسقسات 
کنونی و تحریم اقتصادی ایران و سرانجام کسمسک 
این دولت به لیبرالها و ناسیونالیستهای ایران برای 
جایگزینی جمهوری اسالمی است. چنسیسن تسوقسعسی 
بیان امیال بخشی از احسزاب بسورژوایسی ایسران و 
جریانات مختلف از طیفهای رنگین کمان سلطسنست 
طلب تسا لسیسبسرال، جسمسهسوری خسواه و احسزاب و 
گروهای ناسیونالیست و قومی ، "چپ" و راست، 
مختلف در اپوزیسسیسون اسست، امسری کسه تسازگسی 
ندارد. در دوره هسای مسخستسلسف بسخسشسی جسدی از 
اپسسسوزیسسسسیسسسون بسسسورژوایسسسی ایسسسران از طسسسیسسسف 
ناسیونالیستهای پروغرب تا ناسیونالیسستسهسای کسرد 
و.. ، چشم به انتظار کسمسک هسای دول غسربسی و 
دخالت "بشردوستانه" آنها در ایران و تبدیل ایران 

 به لیبی و سوریه و عراق بوده اند. 

نامه این سی نفر بیش از هر چیز نشانه استیسصسال 
و درمسسانسسدگسسی طسسیسسف رنسسگسسیسسن کسسمسسان لسسیسسبسسرال و 
ناسیونالیسست ایسرانسی در اپسوزیسسیسون جسمسهسوری 
اسالمی یا به اپوزیسون رانسده شسده اسست. نستسایسج 
زیانبار امیال این طسیسف و طسیسف وسسیسعستسری از 
احزاب بورژوایی ایرانی و ناسیونالیست های کرد 
و ترک و ...  را امروز بیسش از هسر زمسانسی در 
عراق و لیبی و سوریه دیده ایم. نساتسو و در راس 
آن دولت آمریکا که قبله گساه ایسن گسرایسش اسست، 
دامنه توحش و جنایاتش به مراتب همه جانبسه تسر، 
وحشیانه تسر از جسمسهسوری اسسالمسی اسست. نسامسه 
نوشستسن بسه تسرامسپ و درخسواسست مسقسابسلسه آن بسا 
جمهوری اسالمی و ترور و تروریسم، مستسقسل از 
شخصیت ترامپ به عنوان یسکسی از مسنسفسورتسریسن 
روسای آمریکا، بیان ماهیت ارتجساعسی و اهسداف 
ضدانسانی این گرایش سیاسی  است. این ها روی 
اسب بازنده شرط بندی کرده اند. اما طرف مقسابسل 
و منتقدان سلحشور در سازمان راه کارگسر، چشسم 
شان به پروژه ای فعال، یعنی رشد نساسسیسونسالسیسسسم 
ضد عرب، ضدخارجی، بیگانه ستیزی،  در پرتسو 
تحوالت منطقه و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران 

 است. 

دفاع سران سپاه و روحسانسی و سسران جسمسهسوری 
اسالمی از مصسدق و ایسران و ایسرانسی  گسری و 
کورش و آریایی پرستی خجالتی شان، چسنسان قسنسد 
در دهان راه کارگر آب کرده است، که در صسف 
مقدم توده ایسمی که خسواهسان مسسلسح کسردن سسپساه 
پاسدارن به سالح سنگیسن بسود را از پشست بسستسه 

 است! 

ناره وطن پرستان "غیور"،  از  گلوی سازمنان 
 راه کارگر

 و ماراتون فرار به عقب“ سازمان راه کارگر”   

 خالد حاج محمدی 
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عربستان و ترکیه قرار گرفته اند و با بندبازی 
های "دیپلماتیک" تالش میکنند در شکاف میان 

 قدرتهای منطقه موقعیت خود را تثبیت کنند.

نتیجتا با توجه به موقعیت دولت اقلیم و بخصوص 
جریان بارزانی و قرار گرفتن آن در قطب 
عربستان، ترکیه، قطر در اینکه حزب بارزانی 
در این سناریو نقش داشته و با عربستان همکاری 
کند و از این طریق موقعیت جمهوری اسالمی و 
جریان طالبانی )متحد ایران( تضعیف کند، شکی 
نیست. شایعات زیادی در رابطه با واسطه گری 
این حزب میان دولت عربستان و حزب دمکرات 

 کردستان ایران )شاخه هجری( موجود است. 

ادامه این جبهه بندی کامال به موقعیت ایران و 
عربستان در منطقه، به نتیجه حمله به موصل و 
وضعیت سوریه و داعش بستگی دارد. از این 
نظر قاعدتا حزب دمکرات کردستان ایران باید 
بداند که دوستان امروزشان در کردستان عراق هم 
مانند خودشان میتوانند به سرعت و در اوج بی 
پرنسیبی جبهه عوض کنند و علیه متحدین و 
دوستان دیروز خود اسلحه بکشند. ناسیونالیسم 
کرد سابقه "درخشانی" در "خیانت" به دوستان 

 دیروز خود دارد.

تا جائیکه به تهدیدات و یا فشارهای جمهوری 
اسالمی به دولت اقلیم و حزب بارزانی، 
برمیگردد، قطعا این فشارها تاثیرات منفی و 
خطرناکی بر وضعیت زندگی و مبارزه مردم در 
کردستان عراق خواهد داشت. فراموش نکنید که 
جمهوری اسالمی یکی از طرفهای جنگ در 
عراق و یکی از عناصر مهم در دامن زدن به نا 
امنی و تفرقه هرچه بیشتر در میان مردم به نام 
شیعه و سنی و مسیحی، کرد و عرب و ترکمن در 
عراق است. با توجه به اینکه دولت عراق مهره 
جمهوری اسالمی است، دست جمهوری اسالمی 
در آوردن فشار اقتصادی به دولت اقلیم که تاثیر 
مستقیم آن تحمیل فقر و فالکت به مردم محروم در 
کردستان عراق است، باز است. عالوه بر این 
جریان طالبانی و بخشی از جریانات اسالمی در 
کردستان عراق در جبهه جمهوری اسالمی قرار 
دارند و این هم دست ایران را بر تاثیر گذاری بر 
کشمکش میان این جریانات و دامنه آن و ناامن 

 کردن کردستان عراق باز میگذارد. 

بخصوص در ایندوره که اعتراضات وسیعی علیه 
فقر و بیکاری و فساد مالی دولت اقلیم و خانواده 
بارزانی در جریان است قطعا جمهوری اسالمی 
تالش میکند از رقابت و اختالف میان احزاب 
ناسیونالیستی کرد استفاده کند و جریان متحد خود، 
طالبانی، را "مردمی"، "مدافع منافع مردم"، 
"ضد فساد مالی" و .... معرفی کند و جای پای 
خود را در کردستان عراق محکمتر کند و  قطعا 
بارزانی هم تالش میکند فشارهای دولت مرکزی 
یا جمهوری اسالمی را مسبب فقر، ناامنی، 
بیکاری که امروز طبقه کارگر و میلیونها انسان 
محروم در کردستان عراق با آن دست و پنجه نرم 
میکنند، معرفی کند. تالش میکند فشارهای 
جمهوری اسالمی از تهدیدات نظامی تا فشارهای 
سیاسی و اقتصادی، جنگ موصل و ... را 
دستمایه به سکوت کشاندن مردم و خفه کردن 
اعتراضات مردم علیه فساد مالی و فقر و 

 بیکاری، کند. 

طبقه کارگر و مردم در کردستان عراق قاعدتا 
باید بدانند که همه این کشمکش ها، دوستی و 
دشمنی های جریانات ارتجاعی، ارمغانی جز فقر 

 و محرومیت و نا امنی برایشان ندارد. 

در اینکه جمهوری اسالمی از هیچ اقدام و سیاست 
ارتجاعی و ضد انسانی برای "رام کردن" دولت 
اقلیم و جریان بارزانی کوتاهی نخواهد کرد، شکی 
نیست. در اینکه زندگی و سعادت مردم در 
کردستان عراق سرسوزنی برای سران جنایتکار 
جمهوری اسالمی ندارد شکی نیست. اما جریاناتی 
چون بارزانی، طالبانی، گوران یا جریانات 
اسالمی پرو ایران یا عربستان مستقیما مسئول 
فقر، بیکاری، ناامنی، فساد مالی، نابرابری و .... 

 در کردستان عراق اند. 

از سر راه برداشتن دولت اقلیم و جمع کردن بساط 
احزاب قومی و مذهبی در کردستان عراق توسط 
نیروهای آزادیخواه، چپ و کمونیست اولین شرط 

 خالصی از این وضعیت است. 

 ۰۲۰۲دسامبر  ۰۱

این مصاحبه ابتدا به زبان کردی در نشریه دیدگاه 
 منتشر شد ٥سوسیالیستی شماره 

است همین سناریوی سیاه را در ایران تکرار کند. 
همانطور که گفتم تحرک نظامی حزب دمکرات 
فقط و فقط فضای زندگی و مبارزه مردم در 
کردستان را قومی و مذهبی میکند و به جمهوری 
اسالمی امکانی میدهد که فضا را مختنق و 

 میلیتاریزه کند.

جریاناتی که شما نام بردید، از مجاهد تا احزاب 
ریز و درشت ناسیونالیست کرد، کارنامه سیاهی 
در پادویی و فعالیت برای سناریوهای ارتجاعی 
در ایران دارند. این جریانات زیر پرچم و به نام 
مبارزه علیه جمهوری اسالمی از تحریم های 
اقتصادی غرب و حمله نظامی امریکا به ایران 
حمایت کردند، شعار دادند بعد از عراق نوبت 
ایران است. اینها مهره های فعال سناریوی رژیم 
چینج و قومی و مذهبی کردن ایران، که دوره ای 
سیاست امریکا بود، بودند و امروز که کشمکش 
اساسا به کشمکش میان دول ارتجاعی منطقه تبدیل 
شده است بخشی از آنها منجمله حزب دمکرات و 
مجاهدین به مهره سناریوی عربستان برای "نا 

 امن" کردن جمهوری اسالمی اند. 

جمهوری اسالمی بعنوان نماینده بورژوازی ایران 
خواهان تفرقه های قومی و مذهبی در ایران نیست 
به این دلیل ساده که به نفع او نیست. اما اگر جنگ 
قومی و مذهبی به جامعه تحمیل بشود، شک 
نداشته باشید که عالوه بر جریاناتی که شما نام 
بردید، جمهوری اسالمی به یکی از اصلی ترین 
عناصر کشتار قومی و مذهبی در ایران تبدیل 

 میشود. 

اما حزب دمکرات و عربستان روی نفرت مردم 
در کردستان از جمهوری اسالمی و تاریخ جدال 
خونینی که با جمهوری اسالمی داشته اند زیادی 
حساب باز کرده اند. تبدیل کردستان به یمن و 
سوریه ولیبی نه در توان حزب دمکرات است و نه 
عربستان سعودی. تحرکات اخیر حزب دمکرات 
بخوبی نشان داد که در دنیای واقعی این عملیتها 

 از تحرکاتی ایذایی فراتر نمیرود. 

خوشبختانه این تحرکات به نام "دفاع از مردم 
کرد" و... نه فقط با استقبال مردم در کردستان 
روبرو نشد، بلکه منزوی شد و اساسا به همین 
دلیل ادامه آنرا متوقف کرده اند. همزمان ما، 
حزب حکمتیست )خط رسمی(، جریانی بودیم که 
با روشنی در مقابل این سیاست، مخاطرات آن 
هشدار دادیم و تالش کردیم از طرفی رهبری 
حزب دمکرات را تحت فشار سیاسی قرار دهیم و 
از طرف دیگر تالش جمهوری اسالمی برای 
تعرض به جامعه و میلیتاریزه کردن کردستان را 
 افشا کنیم و در حد امکان سدی در مقابل آن ببندیم.

مبارزه طبقه کارگر و مردم محروم در کردستان 
همیشه بر سر رفاه، آزادی، عدالت اجتماعی و 
برابری بوده و نباید اجازه داد آنرا دستمایه 
سناریوهای ارتجاعی هیچیک از دول ارتجاعی 

 منطقه کنند.

جمهوری اسالمی حکومت  دیدگاه سوسیالیستی:
اقلیم و بطور ویژه حزب بارزانی را به همکاری 
با عربستان متهم میکند و فشارهایی را به حزب 
بارزانی و دولت اقلیم آورده است. از نظر شما این 
اتهام تا چه حد واقعی است و تاثیر فشارهای 
جمهوری اسالمی بر دولت اقلیم چه تاثیری بر 

 زندگی مردم محروم در کردستان عراق دارد.

دولت اقلیم و کال احزاب آذر مدرسی: 
ناسیونالیست و مذهبی در کردستان عراق تاریخا 
و سنتا متحد یکی از قطبهای ارتجاعی در منطقه و 

 یا دول غربی بوده اند. 

هیچکس هلهله و شادی جریان بارزانی و طالبانی 
در حمله نظامی امریکا به عراق و کشتار مردم 
عرب زبان را فراموش نکرده است. به قدرت 
رسیدن آنها بدون حمله نظامی امریکا به عراق و 
بدون کشتار، قربانی و آواره شدن میلیونها نفر از 
مردم عرب زبان در عراق و بدون رفتن این 
جریانات زیر پرچم امریکا ممکن نبود. دولت اقلیم 
دولتی برخاسته از انقالب مردم در کردستان 
عراق علیه دیکتاتوری صدام نیست، برعکس این 
دولت و احزاب شکل دهنده آن بر متن نابودی 
تمدن در عراق و ناامنی مردم در کردستان عراق 

 شکل گرفت و به قدرت رسید. 

صورت مسئله این احزاب هیچوقت زندگی و  
سعادت مردم و بخصوص طبقه کارگر و مردم 
محروم در کردستان عراق نبوده و نیست. امروز 
هم با حاد شدن کشمکش میان قطب ایران و 
متحدینش با قطب عربستان و قطر و ترکیه 
طالبانی در قطب ایران و بارزانی در قطب 

 است. 

عربستان و ایران، بعنوان رقبای مدعی و در 
راس کمپ "سنی" و "شیعه"، در این کشمکش در 
مقابل هم قرار دارند. نه با اتکا به تقابل ارتشها، نه 
به شکل جنگ رودرو مانند جنگ ایران وعراق 
که اساسا از کانال راه اندختن جریانات و باندهای 
ارتجاعی مانند داعش و حشد الشعبی و جبهه 
النصر و .... و با پرچم دفاع از "نارضایتی توده 
ای"، دفاع از "حق سلب شده" شیعه یا سنی، کرد 
یا عرب، علیه هم ایستاده اند. دامنه این جنگ کل 
خاورمیانه است و به همین دلیل تضعیف موقعیت 
هر یک از قطبها در یکی از کشورها با تعرض 
در کشور و جغرافیای دیگری "جبران" میشود. 
اگر جمهوری اسالمی در یمن از طریق حوثی ها 
موی دماغ عربستان و متحدینش میشود، عربستان 
از طریق تقویت داعش و النصر این فشار را 
"جبران" میکند.  اگر در سوریه داعش و جبهه 
النصر توسط اسد و ایران و روسیه و .. عقب 
رانده میشوند، عربستان تالش میکند منطقه 
دیگری را برای جمهوری اسالمی نا امن کند. و 
چه منطقه ای مناسب تر از بخشی از جغرافیای 
ایران که سابقه جدالی خونین با حاکمیت سیاه 

 جمهوری اسالمی دارد؟

تالش اخیرا عربستان و بازی خطرناکی که برای 
کشیدن این کشمکش به ایران شروع کرده است و 
همچنین تحرکات نظامی اخیر حزب دمکرات 
کردستان )شاخه هجری( به نام "دفاع از مبارزات 
مردم در کرستان"، را باید در همین راستا 
بررسی کرد. تالشی که اساسا برای جبران 
موقعیت ضعیف عربستان و متحدینش در مقابل 
ایران چه در عراق و سوریه و چه بویژه در یمن 
و نا امن کردن فضا برای جمهوری اسالمی، 
است. بازی خطرناکی که حزب دمکرات پس از 
منتفی شدن سناریوهای حمله نظامی به ایران و 
رژیم چینج، در اوج استیصال و به امید به نان و 
نوایی رسیدن وارد آن شده است، بازی که میتواند 
لطمات جدی به زندگی و مبارزه انقالبی مردم در 

 ایران علیه جمهوری اسالمی بزند. 

مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسالمی در 
کردستان ایران به قدمت عمر این رژیم است. 
حمله نظامی جمهوری اسالمی به کردستان و 
مقاومت مسلحانه مردم کردستان بالفاصله و یکماه 
پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی شروع 
شد. این مبارزه و تقابل نطامی هم مقابله با تعرض 
جمهوری اسالمی و دفاع از دستوردهایی بود که 
مردم در جریان قیام کسب کرده بودند و هم برای 
آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بود. پالتفرم 
امروز تحرکات نظامی حزب دمکرات، علیرغم 
هیاهوی رهبری آن، به شدت قومی و مذهبی 
است. این تحرکات نظامی ربطی به مبارزه 
انقالبی مردم در کردستان برای آزادی، رفاه، 
سعادت و امنیت خود علیه جمهوری اسالمی که 
سالها است در جریان است ندارد. برعکس اوال 
میتواند میدان را برای تفرقه قومی و مذهبی میان 
مردم در کردستان به نام کرد و فارس و ترک و یا 
شیعه و سنی باز کند و مبارزه متحدی که طبقه 
کارگر و مردم محروم در کردستان علیه جمهوری 
اسالمی و برای رفاه و آزاد دارند به مبارزه این 
فرقه و شاخه سنی یا شیعه یا کرد و فارس تبدیل 
کند و ثانیا به جمهوری اسالمی امکانی داد تا 
فضای سیاسی جامعه را به شدت امنیتی و 
میلیتاریزه کند و هر تحرکی آزادیخواهانه ای را 
به تحریکات عربستان ربط دهد و فضای سیاسی 
جامعه را به ضرر مردم و نیروهای انقالبی تغییر 

 دهد. 

تاثیر این سیاست ارتجاعی، در صورت موفقیت، 
بر زندگی و مبارزه مردم و طبقه کارگر در ایران 
درست مانند لیبی و سوریه است. همانطور که 
مبارزه و انقالب مردم این دو کشور علیه دولت 
های ارتجاعی لیبی و سوریه، علیه دیکتاتورهایی 
مانند قذافی و اسد به جنگی ارتجاعی و قومی و 
مذهبی تبدیل شد و از مردم بیگناه میلیونها نفر 
قربانی گرفت، کشیده شدن کشمکش شیوخ 
عربستان و سران جمهوری اسالمی به ایران قرار 

همانطور که ، رفیق آذر  دیدگاه سوسیالیستی:
مطلع هستید در چارچوب همان تخاصماتی که 
میان دولتهای مرتجع منطقه وجود دارد، دولت 
عربستان سعودی دست همکاری با نیروهای 
حزب دمکرات ایران)شاخه مصطفی هجری( و 
مجاهدین خلق دراز کرده است و به عنوان بخشی 
از پروژه خود در جهت برپاكردن هرج و مرج و 

گرفتن به ایران بکار گرفته است. همزمان   بهانه
نیز کنگره آمریکا در تازه ترین قطعنامه خود 

سال دیگر تمدید  10تحریمات ایران را برای 
کرده است، این در حالی است که بعد از انتخاب 
شدن ترامپ احتمال دست اندازی یا لغو توافقات 

 اتمی ایران و آمریکا وجود دارد.

بهرحال در اینجا میخواهیم سوال مان را به این 
 شیوه مطرح کنیم: 

در ابتدا به طور مختصر اشاره ای داشته باشید به 
تاثیرات چنین سیاستهای و برپا کردن آتش 
آشوبگری و فتنه گری در جامعه ایران و 
کردستان به طور عموم را چطور میبینید؟ در 
حالیکه بخشی از اپوزوسیون بورژوازی ایران، 
مانند حزب دمکرات )شاخه مصطفی هجری(، 
کومله زحمتکشان كردستان، سازمانی انقالبی 
زحمتكشان کردستان ایران و مجاهدین خلق ... از 
هم اکنون برای سهیم شدن از این هرج و مرج 

اند و از آن به نفع طبقه   خود را دوخته  كیسه
 کارگر زحمتکش کردستان و ایران قلم میدهند.

متاسفانه امروز خاورمیانه بیش از آذر مدرسی: 
هر زمانی به محل حل و فصل کشمکشهای 
نیروهای ارتجاعی، از دول غربی گرفته تا 
دولتهای منطقه، تبدیل شده است. آنچه امروز در 
خاورمیانه در جریان است نتیجه مستقیم دخالتهای 
امپریالیستی و نقشه و برنامه دولتهای غربی و در 
راس آنها دولت آمریکا است. عروج انواع نیروها 
و بلندهای قومی و مذهبی و خاورمیانه قومی و 
مذهبی از طرفی نتیجه شکست دولتهای غربی و 
مشخصا آمریکا در این منطقه و از طرف دیگر 
سپردن سرنوشت این منطقه به کشمکش میان 
دولتهای مرتجعی مانند عربستان، ایران، ترکیه 
و... است. کشمکشهایی که دیگر نه به سبک 
کالسیک و بعنوان جنگ میان دولتهای مختلف، 

مذهبی،  -که به شکل جنگ میان نیروهای قومی
پیش میرود. نیروهایی مانند داعش و جبهه النصر 
و حشد الشعبی و ... که یا توسط همین دول 
ارتجاعی درست شده اند و یا مانند حزب هللا و 
احزاب ناسیونالیست کرد که سنتا در منطقه وجود 

 داشته اند. 

کشمکشی که تحت لوای مبارزۀ مردم منتسب به 
این مذهب و آن قوم علیه مردم منتسب به قوم و 
مذهبی دیگر، یا به نام مبارزه با تروریسم اسالمی 
یا با دیکتاتورها و ... در جریان است. بعد از 
شکست سیاستهای میلیتاریستی امریکا در 
خاورمیانه و بخصوص در عراق امروز قرار 
است ارتش دول غربی "هزینه" و تلفات ندهند و 
به جای آن باندهای ارتجاعی قومی و مذهبی را به 
نام دفاع از مردم، به جان مردم بیگناه در 

 خاورمیانه بیندازند و از آنان قربانی بگیرند. 

عراق، سوریه، یمن و لیبی شاید آخرین و 
خونبارترین نمونه های این کشمکشهای ارتجاعی 
و به تباهی کشاندن زندگی و تمدن در بخشی از 
خاورمیانه است. جنگ در هیچکدام از این 
کشورها جنگی بر سر منافع مردم، آزادی و 
امنیت و آسایش و رفاه آنها نیست. هیچیک از 
جنگهایی که امروز در خاورمیانه در جریان است 
جنگی علیه و برای نابودی تروریسم اسالمی و 
باندهای دست ساز غرب نیست. نام جنگ در 
سوریه، عراق، لیبی، یمن را "جنگ داخلی" 
گذاشتن فقط یک فریبکاری بیشرمانه است. 
طرفین اصلی در این کشورها نه باندها و 
نیروهای "بومی" و یا حتی مردم آزادیخواه و 
دولتهای محلی که قدرتهای مرتجع امپریالیستی و 
متحدین مرتجع منطقه ای آنها هستند. این جنگها 
همگی جنگی بر سر موقعیت آینده این نیروها، بر 
سر توازن قوای میان آنها و بر سر آینده و تقسیم 
بندی جغرافیای سیاسی و اقتصادی خاورمیانه 

کشمکش عربستان سعودی و جمهوری اسالمی 

 ایران و تاثیرات آن بر کردستان عراق
 گفتگو با آذر مدرسی 
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محل کار و زندگی مردم و تحریکات مذهبی و 
قومی، اشاعه نفاق و دشمنی در میان مردم به نام 
مذهب و ملیت و ...، از جانب هر جریان و 
گروه و دولتی، علیه همسرنوشتی و مبارزه 
مشترک مردم آزادیخواه ایران علیه جمهوری 
اسالمی است و مقابله با آن وظیفه هر نیروی 

 مسئول و متمدنی است. 

تالش برای بستن سدی در مقابل تعرض  -٣ 
جمهوری اسالمی به فضای سیاسی جامعه ایران، 
دستگیری و پرونده سازی علیه فعالین سیاسی، 
میلیتاریزه کردن جامعه و خصوصا کردستان و 

  مناطق مرزی به بهانه حفظ امنیت مرزها. 

محکوم کردن حمالت نظامی جمهوری  -۷
اسالمی به نیروهای اپوزیسیون در خاک عراق، 
ترور و تهدید و آدم ربایی علیه آنها و لشکر کشی 
و توپ و خمپاره باران کردن مردم مناطق مرزی 

 کردستان ایران یا عراق.

ما همه احزاب و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون 
جمهوری اسالمی را مستقل از میزان دوری و 
نزدیکی آنها به ما، به اتخاذ سیاستی فعال و بویژه 
تعهد به بندهای مندرج در این نامه در هر قالبی 
که خود مناسب میدانند، فرامیخوانیم. ما بستن 
سدی در مقابل قومی و مذهبی کردن زندگی و 
مبارزه مردم علیه جمهوری اسالمی و همزمان 
مقابله با گسترش سرکوب و خفقان در جامعه و 
اتخاذ سیاستی روشن و تالشی جدی در راستای 
مفاد این نامه را وظیفه هر نیرو و انسان متمدن و 

 مسئولی در قبال مردم ایران میدانیم.

 با آرزوی موفقیت

 

 -کمیته رهبری حزب کمونیست کارگری
 حنمتیست )خط رسمی( 

 ۰۲۰۲اکتبر  ۰۲

سازمانها، احزاب و شخصیتهای سیاسی و 
اجتماعی بر این تالش مشترک، است. هدف 
تالشی مشترک برای ترمز زدن بر این پروسه و 
ظاهر شدن هرچه قوی تر اپوزیسیون در مقابل 
این مخاطرات و اتخاذ سیاستی روشن و مسئوالنه 
در قبال این اوضاع و در دفاع از مبارزات مستقل 
و آزادیخواهانه مردم ایران علیه جمهوری اسالمی 
و برعلیه هر دولت ارتجاعی که به بهانه نفرت 
آنها از جمهوری اسالمی در تالش دامن زدن به 

 تفرقه قومی و مذهبی است.

ما از هر تالش و ابتکاری برای متحقق کردن این 
هدف استقبال میکنیم و این نامه تالشی در این راه 

 است. 

ما معتقدیم اتخاذ سیاستی روشن در موارد زیر 
میتواند اولین قدم در بستن سد در مقابل خطر 
قومی و مذهبی کردن زندگی و مبارزه مردم و 
تبدیل جنگ علیه جمهوری اسالمی به جنگ قومی

 مذهبی میان مردم باشد. -

محکوم کردن هر نوع همکاری با دول  -٠ 
ارتجاعی منطقه از عربستان، قطر، ترکیه تا 
متحدین آنها به بهانه مبارزه با جمهوری اسالمی یا 
تحت لوای دفاع از منافع مردم محروم و حق 
طلب. هر نوع رابطه دیپلماسی سری و بدور از 
چشم مردم با دولتهای مرتجع منطقه محکوم است. 
رابطه با هر دولتی و مذاکره و مناسبات در هر 
سطحی باید علنی و شفاف با اطالع مردم ایران و 

 کل نیروهای سیاسی باشد.

تحرکات نظامی این دولتها و متحدین آنها در  -٦

ایران برخالف تبلیغات رژیم، جزیره امن تحت 
حاکمیت سیاه جمهوری اسالمی نیست. در عین 
حال مردم در ایران از سموم قومی و مذهبی 
کردن زندگی و مبارزه شان، از خطر هویت 
تراشی، تفرقه، از دامن زدن به جنگ میان شیعه 
و سنی، میان سلفی و غیر سلفی، میان کرد و 

 فارس یا ترک و کرد، عرب و...مصون نیستند. 

با تحرکات اخیر حزب دمکرات کردستان ایران و 
مجاهدین در راستای سیاست یکی از قطبهای 
ارتجاعی منطقه، خطر قومی و مذهبی شدن 
مبارزه نه فقط در کردستان که در سایر نقاط 
ایران جدی تر از قبل است. جدالی که یکسر آن 
"کردها" و "سنی ها" و سر دیگر آن جمهوری 
اسالمی و باندها و  دارودسته های آن به نمایندگی 
از "شیعیان"، "غیرکردها" خواهند بود. جدالی که 

 آینده تباهی را در مقابل جامعه قرار میدهد. 

ما، حزب حکمتیست )خط رسمی(، تا بحال به 
نوبه خود تالش کرده ایم مخاطرات چنین تحرکاتی 
را نشان دهیم و ضمن هشدار دادن به جامعه، 

 سدی در مقابل چنین مخاطراتی ببندیم. 

اینکار قطعا بدون دخالت فعال همه سازمانها و 
احزاب سیاسی، بدون تالشی مشترک در بستن 
سدی در مقابل قومی و مذهبی کردن زندگی و 
مبارزه مردم در ایران و همزمان در مقابل 
میلیتاریزه کردن فضای زندگی مردم و تشدید 
سرکوب و خفقان، امروز در کردستان و فردا در 

 سرتاسر ایران، ممکن نخواهد شد. 

هدف از این نامه عطف توجه جدی همه 

از جانب کمیته رهبری  ٦١٠٢نامه زیر در اکتبر
حزب حکمتیست به احزاب و شخصیتهای سیاسی 
اپوزیسیون جمهوری اسالمی ارسال شده است. 
این نامه در ادامه تالش ما برای بستن سدی در 
مقابل تالشهای ارتجاعی جهت رنگ قومی و 
مذهبی زدن به مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران 
علیه جمهوری اسالمی و همزمان مقابله با تالش 
جمهوری اسالمی در میلیتاریزه کردن فضا و پس 
زدن اعتراضات بر حق مردم به بهانه مبارزه با 
دولتهای منطقه و گروههای قومی و مذهبی است. 
ما این نامه را جهت اطالع عموم منتشر و توجه 

 همگان را به آن جلب میکنیم.

 

 دبیر خانه حزب حنمتیست )خط رسمی(

 ۰۲۰٢دسامبر  ۰۵

 به: 

 با درودهای گرم 

اوضاع بحرانی منطقه، تبدیل خاورمیانه به میدان 
جدال و کشمکش دولتها و نیروهای ارتجای قومی 
و مذهبی بر سر موقعیت خود، از جمهوری 
اسالمی و سوریه و عربستان و ترکیه تا جریانات 
ارتجاعی و قومی مانند داعش و القاعده و النصر 
و حوثی و .... بیش از هر زمانی زندگی، مبارزه 
و سرنوشت مردم در خاورمیانه را با مخاطرات 

 جدی روبرو کرده است. 

این جدال امروز نه در شکل جنگ رسمی دولتها 
که  در شکل جنگ شیعه و سنی، سلفی و غیر 
سلفی، تحریکات قومی و مذهبی علیه بلوک 
رقیب، سازمان دادن دستجات مسلح، هویت 
تراشی کاذب و دامن زدن به تفرقه قومی و مذهبی 
میان مردم و موشدوانی علیه بلوک رقیب روزمره 

 در جریان است. 

اولــین اصلــى که کارگر بایـد 

در رد و قبول یک قانون کار در 

نظر بگیرد اینسـت کـه مـن 

بعنوان یک عنصر آزاد در ایـن 

جامعه در سرنوشت خودم، در 

محیط کار خودم، در تعیین اینكه 

نیروى کارم را دارم در ازاء چـه 

میفروشم و در چه شـرایـطـى 

قرار است کار کنم و غـیـر ، 

چقدر سهم و نـقـش دارم   

اولــین شاخص اینـسـت کـه 

کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و 

یک شهروند صاحب اخـتـیـار 

 ظاهر بشود 

 منصور حكمت

نامه حزب حکمتیست)خط رسمی( به احزاب و 
 شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسالمی

بر اساس اطالعیه دفتر سیساسسی حسزب دمسکسرات 
دو  ٦١٠٢دسامبر  ٦١کردستان، شامگاه سه شنبه 

انفجار در نزدیکی مقر دفتر سیاسی این حزب در 
شهر "کوی سنجق" در اسستسان اربسیسل روی داده 

نفر جان خود را  ٢است و متاسفانه در این ماجرا 
از دست داده و چهار نفر زخمی شده اند. تا کنون 
هیچ دولت و جریانی مسئولیت این انفجارها را به 
عهده نگرفته و رهبری حزب دمکرات هم در این 

 زمینه اطالعات بیشتری منتشر نکرده است.
مسلم است که در این عمسل تسروریسستسی انسگسشست 
اتهام را باید به سمت جسمسهسوری اسسالمسی نشسانسه 
رفت. حاکمیتی که عالوه بر تهدیدات دوره اخسیسر 
علیه جسریسانسات اپسوزیسسیسون خسود در کسردسستسان 
عسسراق، در طسسول حسسیسساتسسش هسسزاران تسسحسسرک 
تروریستی و اعمال جنایتکارانه عسلسیسه مسخسالسفسیسن 
خود چه در داخل ایران و چه خارج از مسرزهسای 

 این کشور سازمان داده است. 
همزمان حاکمین اقلیم کردستسان در قسبسال امسنسیست 
اپوزیسیون جمهوری اسالمی مستقر در کردستسان 
عراق مسئولند. آنها در زدوبند با دولتهای مرتجع 
منطقه، کردستان عسراق را بسه جسوالنسگساه انسواع 
باندهای تروریست و جاسوسی آنها و در راسشان 

 جمهوری اسالمی و ترکیه کرده اند.
حزب حکمتیست)خط رسمی( ضمن مسحسکسومسیست 
این عمل تروریستی، از این واقسعسه ابسراز تساسسف 

 میکند.
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 مقدمه

جامعه باید آزادي انسان را تضمین کند. آزادي به 
معني آزادي از سرکوب و اختناق سیاسي، آزادي از 
اجبار و انقیاد اقتصادي، آزادي از اسارت فکري، 
آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگي انساني، آزادي 

هاي بشري و آزادي در تجربه  در شکوفائي خالقیت
 ابعاد عظیم عواطف انساني.

جامعه باید تضمین کننده برابري انسانها باشد.  
برابري نه فقط به معني برابري در مقابل قانون بلکه 
برابري در برخورداري از امکانات و نعمات مادي 
و معنوي جامعه. برابري در حرمت و ارزش همه 

 انسانها در پیشگاه جامعه.

مند  اکثریت عظیم مردم جهان اما نه از آزادي بهره 
هستند و نه به امکانات و نعمات مادي و معنوي 
جامعه، که خود خالق آن هستند، دسترسي دارند. 
مقدرات زندگي مادي و معنوي انسان به تولید براي 
سود وابسته است. استثمار و انقیاد اقتصادي توده 
عظیم انساني قانون حاکم بر جهان است و مقتضیات 
تولید سود و سود آور نگاه داشتن صدها میلیون 

داري است. فقر و  انسان منطق نظام سرمایه
محرومیت، تبعیض و نابرابري، اختناق و سرکوب 
سیاسي، جهل و خرافه و عقب ماندگي فرهنگي، 

مسکني، ناامني اقتصادي و سیاسي،  بیکاري، بي
فساد و جنایت همگي مصائب و محرومیت هائي 
هستند که هر روز از نو در متن سرمایه داري مدرن 
امروز، به عنوان اجزاء الیتجزاي این نظام، باز 

 تولید میشوند.

آزادي بشر از نظر بورژوازي، در اساس، آزادي  
استثمار کردن و استثمار شدن است. آنجا هم که پاي 
حقوق بشر به میان کشیده میشود در بهترین حالت 
حقوق سیاسي مشروط و محدودي تصویر میشود که 
استفاده از آن براي اکثریت کساني هم که شامل آن 

اند ممکن نیست. آزادي و برابري با انقیاد  شده
اقتصادي متناقض است. حقوق بشر سرمایه داري با 
مسکوت کذاشتن این واقعیت نمیتواند پاسخگوي نیاز 
انسان باشد. بیانیه حقوق بشر تضمین کننده آزادي و 
برابري انسانها نیست. ابزار جلوگیري از طغیان 

اي براي  مردم آزادیخواه و برابري طلب است. وسیله
ممانعت از جلب مردم و متفکرین و آزادیخواهان به 
ابعاد عمیقتر حقوق بشر و درک تناقض حقوق انسان 

 داري است. با ماهیت نظام سرمایه

حکمتیست با انتشار  -حزب کمونیست کارگري  
بیانیه حقوق جهانشمول انسان تصویر روشني از 
مبناي حقوق انسان را بدست میدهد. حزب کمونیست 

حکمتیست این حقوق را حقوق همه  -کارگري 
انسانها در هر نقطه جهان میداند و براي تحقق آن 

 میکوشد.

اعالم حقوق جهانشمول انسان بعالوه در متن  
تحوالت سیاسي و اجتماعي ایران و نقشي که حزب 
کمونیست کارگري حکمتیست بر عهده دارد اهمیت 
ویژه خود را دارد. جامعه ایران دستخوش یکي از 
عظیم ترین تحوالت تاریخ خود است. جمهوري 
اسالمي در شرف سرنگوني است و مردم ایران 
میتوانند و باید عالوه بر سرنگوني جمهوري اسالمي 
نظامي را بنا نهند که در آن آزادي و برابري در 

ترین و وسیعترین سطح فردي و اجتماعي  عمیق
 متحقق گردد.

حکمتیست اعالم میکند  -حزب کمونیست کارگري  
که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطي 
ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسي و 
اعالم جمهوري سوسیالیستي همه این حقوق را 

هاي جامعه اعالم  بعنوان مبناي قوانین و سیاست
 میکند.

کلیه احزاب   حکمتیست -حزب کمونیست کارگري  
سیاسي و کلیه مردم در ایران و جهان را به حمایت 
 جدي از بیانیه حقوق جهانشمول انسان دعوت میکند.

 بیانیه حقوق جهانشمول انسان  

مواد زیر حقوق جهانشمول و انکار پاپذیر انسان  
است. هیچ قانون، سیاست و مقرراتي در جامعه 
نمیتواند حقوق و بندهاي این بیانیه را نقض کند. هیچ 
فرد یا بخشي از جامعه را از هیچ یک از حقوق این 
سند نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. 
دولت و ارگانهاي اداره جامعه موطف به تضمین 

 تحقق این حقوق و بندهاي این بیانیه هستند.

اي ترین حق انسان است. جسم و  حیات پایه - ٠ 
 روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدي، که  - ٦ 
اساس استثمار انسان در دنیاي امروز است، و 
همچنین هرنوع انقیاد، بردگي و بیگاري در هر 

 پوشش و با هر توجیهي ممنوع است.

کار فعالیت آزاد و خالق انسان است. هر کس  - ٣ 
هاي فکري و عملي خود را  حق دارد خالقیت

 گسترش داده و بکار اندازد.

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از  - ۷ 
نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار 
گردد. همه انسانها در برخورداري از نعمات مادي و 

 معنوي موجود در جامعه داراي حق برابر هستند.

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت  -۷ 
دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از 
ضروریات زندگي متعارف در جامعه امروزي 

 برخوردار باشد.

هر کودک حق یک زندگي شاد، ایمن و خالق  - ۹ 
را دارد. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل 
از وضعیت خانوادگي، با جامعه است. همه کودکان 
و نوجوانان باید استاندارد واحدي از رفاه و امکانات 
رشد مادي، در باالترین سطح ممکن، را داشته 

 باشند.

هر فرد، بدون قید و شرط، در داشتن هر عقیده  - ۵ 
و بیان آن در شکل نوشتاري، شفاهي، هنري، یا هر 
شکل دیگري چه بصورت فردي و چه جمعي آزاد 
است. نقد هر چیز و انتقاد به کلیه جوانب سیاسي، 
فرهنگي و اخالقي و ایدئولوژیکي جامعه، همچنین 
اعتراض و اعتصاب کردن بصورت فردي یا جمعي 
حق بي قید و شرط هر فرد است. هر فرد میتواند هر 
حزب یا تشکلي را ایجاد کند و یا به چنین نهادهائي 

 بپیوندد.

داشتن حرمت و شخصیت حق هر انسان است.  - ۸ 
هر نوع افترا، هتک حرمت ممنوع است. هر نوع 
تبلیغ نفرت یا برتري مذهبي، ملي، قومي، نژادي و 

 جنسي ممنوع است.

تفتیش عقاید و تحمیل عقاید ممنوع است. هر  - ۶ 
کس آزاد است که درباره نظرات و اعتقادات 
شخصي خود سکوت کند. هرنوع تحریکات و 
 تهدیدات علیه بیان آزادنه نظرات افراد ممنوع است.

شرکت مستقیم و مستمر در امر حاکمیت حق  - ٠١ 
هاي دولتي و ارگانهاي  هر فرد است. مقامات و نهاد

اداره امور از باال تا پائین باید منتخب مردم باشند. 
مردم حق انتخاب و عزل کلیه مقامات و پست هاي 
سیاسي و اداري در کشور را دارند. کلیه افراد 
بزرگسال از حق راي همگاني و برابر برخوردارند 
و حق دارند براي هر نهاد و ارگان نمایندگي و یا 

 احراز هر پست و مقام انتخابي کاندید شوند.

دولت، ارگانهاي اداره امور یا مقامات مختلف  - ٠٠ 
به خودي خود هیچ حقي در مقابل مردم، چه 
بصورت فردي و چه بصورت جمعي، ندارند مگر 
اینکه مردم این حق را به صراحت به آنها داده 

 باشند.

دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر  - ٠٦ 
مذهبي و غیر قومي باشد. هرنوع کمک دولت به 
اشاعه هر مذهب یا دادن هرنوع مضمون یا ارجاع 
مذهبي، قومي و یا ملي به قوانین ممنوع است. هر 
نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت افراد در 
قوانین و در اوراق هویتي و اداري مربوط به آنها 

 ممنوع است.

داشتن یا نداشتن مذهب، بي قید و شرط آزاد  - ٠٣ 
است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. 
هرنوع اجبار فیزیکي و روحي براي پذیرش مذهب 
ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر 
بزرگساالن است. کودکان و نوجوانان از هر نوع 
دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي 
مذهبي مصون باید باشند. جلب افراد غیر بزرگسال 
به فرقه هاي مذهبي و مراسم و اماکن مذهبي ممنوع 
است. تدریس دروس مذهبي، احکام مذهبي و یا تبیین 
مذهبي موضوعات در مدارس و موسسات آموزشي 

 ممنوع است.

تعیین مذهب رسمي و زبان رسمي اجباري  - ٠۷ 
 ممنوع است.

سالمتي حق هر فرد است و هر کس حق دارد  - ٠۷ 
از کلیه امکانات جامعه امروزي براي مصون داشتن 
خود از صدمات و بیماري ها برخوردار گردد و از 

 امکانات بهداشتي و درماني در جامعه استفاده کند.

برخورداري از یک محیط زیست سالم و ایمن  - ٠۹ 
 حق هر انسان است.

معاشرت و زندگي اجتماعي حق هر انسان  - ٠۵ 
است. هر نوع جداسازي و محروم سازي افراد از 
محیط اجتماعي و امکان معاشرت با دیگران ممنوع 

 است.

جستجو و اطالع از حقیقت در مورد کلیه  - ٠۸ 
جوانب زندگي اجتماعي حق هر کس است. سانسور، 
و کنترل بر اطالعاتي که در اختیار شهروندان قرار 

 میگیرد ممنوع است.

آموزش حق هر فرد است. هر کس حق دارد  - ٠۶ 
از امکانات جامعه امروزي براي ارتقاي دانش و 
تخصص خود و یا آشنائي با دست آوردهاي فکري و 
عملي بشریت زمان خود برخوردار شود. دسترسي 
به کلیه امکانات آموزشي موجود درجامعه و استفاده 

 از آنها حق هر کس است.

هر سالمند حق یک زندگي شاد، خالق و ایمن  - ٦١ 
را دارد. هرکس حق دارد در دوره سالمندي، مستقل 
از موقعیت مادي خود، از بهترین امکانات زیستي، 
درماني و بهداشتي بهرمند گردد. تضمین این حقوق 

 براي سالمندان با جامعه است.

آزادي بي قید وشرط سکونت، سفر و نقل  - ٦٠ 
مکان حق هر فرد بزرگسال است. هر کس بدون قید 
و شرط حق دارد به هر کشور سفر کند و یا در هر 

 کشوري اقامت گزیند.

هرکس میتواند با پذیرش تعهدات حقوقي  - ٦٦ 
 شهروندي، شهروند جامعه شود.

محل زندگي،  -زندگي خصوصي افراد  - ٦٣ 
مکاتبات و مراسالت و مکالمات فرد از هر نوع 

 دخالت توسط هر مرجعي مصون است.

هرکس در انتخاب لباس آزادي بي قید و شرط  - ٦۷ 
دارد. هر نوع شرط و شروط رسمي و یا ضمني بر 
پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومي 

 ممنوع است.

هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر  -٦۷ 
فعالیت نظامي که با اصول و اعتقادات وي مغایرت 

 داشته باشد امتناع نماید.

برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسي حق  - ٦۹ 
ناپذیر همه کساني است که به سن قانوني بلوغ  انکار

جنسي رسیده اند. روابط جنسي داوطلبانه افراد 
بزرگسال با هم، امر خصوصي آنهاست و هیچکس 
و هیچ مقامي حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعالن 

 عمومي آن را ندارد.

رابطه جنسي افراد بزرگسال )باالي سن  - ٦۵ 
قانوني بلوغ(، با افراد زیر سن قانوني، ولو با 

 رضایت آنها، ممنوع است.

قضات، دادگاه ها و سیستم قضایي بلحاط  - ٦۸ 
حقوقي مستقل هستند. انتخاب و عزل قضات و سایر 

 مقامات قضایي حق مردم است.

برپائي دادگاه هاي ویژه ممنوع است. کلیه  - ٦۶ 
 محاکمات باید علني برگزار گردند.

همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند. هیچ  - ٣١ 
مقام یا فردي مصونیت قانوني ندارد. هر کس بي قید 
و شرط حق دارد علیه هر مقام دولتي در دادگاههاي 

 عادي اقامه دعوا کند.

هرکس حق دارد از اداي شهادت علیه خود یا  - ٣٠ 
 اعتراف خودداري کند.

اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است.  - ٣٦ 
برخورداري از امکان رسیدگي و محاکمه منصفانه 
حق هر فرد است. هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقیر و 
اعمال فشار فکري و رواني بر افراد بازداشتي، 
متهمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت به 
آن جرم جنایي محسوب میشود. کسب اعتراف با 

 تهدید و تطمیع ممنوع است.

مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع مجازات  - ٣٣ 
متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرایطي 

 ممنوع است.
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