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  حكمتيست–بيانيه حزب كمونيست كارگرى 
  درباره سرنگونى جمهورى اسالمى و تضمين حق مردم در تعيين نظام آينده حكومتى ايران

. سرنگونى جمهورى اسالمى مساله محورى جامعه ايران شده اسـت         
شكست دو خرداد بار ديگر نشان داد، همانطور كه ما اعالم كـرده             
بوديم، حكومت اسالم نه قابل اصالح است و نه حكومت اصالح شده      

امـا  .   اسالم مشكل جامعه و مردم ايران را حل ميكند�  خوش خيم�و  
تجربه دو خرداد براى مردم ايران با هزينه بسيار گزاف انسانى همراه 

ميليونها انسان، چنـد نسـل از        .   بود و نبايد اجازه تكرار پيدا كند     
كودكان، زنان، كارگران، جوانان، و كوچك و بزرگ اين جامعه طـى              

 سال زير سلطه حكومت اسالم به تباهى فيـزيـكـى و      8اين مدت  
امروز همه مردم اعالم ميكننـد كـه غـم،         .   معنوى كشانده شدند  

گرسنگى، خفقان، بيكارى، بى حقوقى در يك كالم جمهورى اسالمى     
 ! اين رژيم بايد فورا سرنگون شود!بس است

 شكست دو خرداد 
خاتمى و ائتالفى كه او را به قدرت رساند نماينده آن بـخـش از                 
جمهورى اسالمى است كه خطر انقالب عليه نظام اسالم را ديـد و       
تالش كرد تا مردمى كه ديگر مرعوب سركوب عريان جـمـهـورى        

در درون رژيـم  �   اصالح طلب� اسالمى نبودند را به وجود يك جناح      
جناحى كه قرار بود ادامه حكومت اسالم در پـوشـش     . متقاعد كند 

 . جديد را مقدور نمايد

به همراه خاتمى و ائتالف حكومتى او آن بخش از حاميان سيـاسـى         
جمهورى اسالمى كه به زور، به اپوزيسيون رانده شده بودند مجـددا     
در دفاع از اين جناح  جمهورى اسالمى و عليه تحرك انقالبى مردم         

هـمـه   .   براى سرنگونى نظام اسالمى به خط شدند و به ميدان آمدند     
از عمق كثافت همكارى شان با جمهورى اسالمـى  �   درس آموزى ها� 

� دمكـرات �   عليه مردم و نيروهاى سياسى مخالف جمهورى  و دوره 
شدن ايدئولوژيك اينها بعد از سقوط بلوك شرق يـكـسـره بـه                

 بهمراه حزب توده و اكثريت، همه محافـل و       . فراموشى سپرده شد  
جريانات منشعب از آنها به سنگر طرفدارى از رژيم و يك جناح آن      
رجعت كردند و مجددا به شيوه اى مشمئز كننده در مقابل اعتـراض     
انقالبى مردم ايستادند و عليه جريانات چپ سرنگونى طلب لـجـن            

بخش وسيعى از روشنفكران، نويسندگان، شعـرا، و         .   پراكنى كردند 
ژورناليست ها، نشريات و رسانه هاى داخلى و خارجى به اين صـف             

رژيـم  �   معـتـدل  � پيوستند و تالش كردند مردم را به بدنبال بخش          
 . بكشانند

ماحصل همه اينها پيدايش دوره جديدى در تحرك اپـوزيسـيـون       
طرفدار رژيم، تحت پرچم دفاع از خاتمى و موج تعرض هيستريـك         
اين جريانات به كمونيستها و به نفس مبارزه عليه كـلـيـت رژيـم         
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 .اسالمى بود

برخالف تبليغات رياكارانه دو خردادى هاى خارج و داخـل كشـور          
خاتمى و ائتالف مدافع او، بعنـوان  . انتخاب خاتمى شروع آزادى نبود 

شركاى قديمى حاكميت خونين اسالمى در ايران، ابدا چنين هدفـى      
روند رشد حركت اعتراضات مردم و تناقضات و   .   را دنبال نميكردند  

تنشهاى درونى رژيم اسالمى به سرعت معادالت سياسى را تغيـيـر       
مردم و رژيم، هردو،  پديده خاتمى و تصورات و توهـمـات دو      .   داد

دو خرداد شكست خورد و مضمـحـل   .   خرداد را پشت سر گذاشتند    
. امروز ديگر هر اعتراضى به سرنگونى جمهورى اسالمى ميرسد   .   شد

. سرنگونى طلبى به بستر اصلى اعتراض مردم تبديل شـده اسـت            
جمهورى اسالمى غير قابل اصالح است؛ اين حكم ديگر يك حـكـم    

اين موقعيت در كنار ناتـوانـى   .   داده در مبارزه اعتراضى مردم است     
ذاتى جمهورى اسالمى در بيرون آوردن اقتصاد جامعه از بن بسـت      
كنونى اوضاع سياسى را بسمت تالطم هاى مهم و تقـابـل حـاد و         
مستقيم مبارزات اعتراضى مردم و طبقه كارگر با حكومت ارتجاعـى    

 سـال    8دو خرداد خروارى دروغ تحويل مردم داد و   .   سوق ميدهد 
 .وقت و عمر مردم تلف كرد

 آرايش جديد اپوزيسيون راست
شكست دو خرداد ضرورت سرنگونى را بيش از هميشه بـه جـلـو         

جنبش سرنگونى، جنبشى كه جز سرنگونى كامل .   صحنه رانده است  
جمهورى اسالمى به هيچ چيز كمترى رضايت نميدهد، اما، هـنـوز       

مردم رهبر و پرچم روشنى   . پرچم و رهبرى خود را پيدا نكرده است    
ندارند كه حول آن نيروى خود را متحد كنند، به ميدان بـيـاورنـد،            
.  جمهورى اسالمى را سرنگون كنند و پيروزى را از آن خود سـازنـد          

امروز در مقابل جمهورى اسالمى دو نيروى سرنگونـى طـلـب در           
جامعه، يعنى چپ و راست، تالش ميكنند كه جامعه را حول پـرچـم     

ناروشنى مردم در معناى پـيـروزى جـنـبـش            . خود متحد كنند  
سرنگونى، فرجه اى را براى اپوزيسيون راست ايران بوجـود آورده            
است تا نوع ديگرى از مماشات با دستگاه دولتى و كـنـار زدن و          

اپوزيسيون راست سنتا در   .   سركوب بعدى مردم را پيروزى بنماياند 
در .   مدارهاى بزرگ يا كوچك حول جريان سلطنت طلب ميگـردنـد   

اين طيف همه سلطنت طلب نيستند اما تمايالت دست راستـى و              
محافظه كارانه، ناسيوناليسم افراطى و ترس از هم پاشيدن دستگـاه       
دولتى جمهورى اسالمى توسط مردم آنها را فعال كنار هم گذاشـتـه        

عالوه بر طيف سنتى راست امروز بخش مهمى از دو خـرداد         .   است
به اردوى �   جمهورى خواهان� شده و زير پرچم عمومى  �   راديكاليزه� 

اينها در مدار سياسى كـمـابـيـش       .   اپوزيسيون راست پيوسته اند   
 . نزديكى، گرد سلطنت طلبان ميچرخند

خصلت سياسى اپوزيسيون راست اين است كه از مردم بـيـش از        
اپوزيسيون راست جمهورى اسالمى را .   جمهورى اسالمى هراس دارد 
نـيـمـه    �   جمهورى� يا �   سلطنت� آنها .   نميخواهد، اين واقعيت است   

ترينشان طرفدار قـانـون اسـاسـى       �راديكال�. سلطنتى ميخواهند 
اما دخالت مستقيم مردم در سياست   .   مشروطه منهاى سلطان است   

و درهم كوبيدن دولت جمهورى اسالمى توسط مردم، چنان شرايـط        
استبدادى، كـه    � نظم و قانون�انقالبى اي را فراهم ميكند كه اعمال  

راست .   الزمه توليد و بازتوليد سرمايه دارانه است، را مشكل ميكند        
را اعالم كـنـد، بـراى      �   خاتمه انقالب� محتاج آنست كه به سرعت    

تضمين بردگى مزدى مردم را از صحنه دخالت مستقيم در سياست          
انجام اينكار بدون وجود .   � سركارشان بفرستد� دور نگهدارد و آنها را    

دستگاه بگير و ببند دولتى حاضر و آماده جمهورى اسالمى دشـوار             
اپوزيسيون راست ميخواهد جمهورى اسالمى، با كـمـتـريـن     .   است

دخالت مردم سرنگون شود، دستگاه دولتى جمهورى اسالمى را براى 
حتى المقدور دست نخورده تحـويـل   �   حكومت نظم و قانون  � اعمال  

بگيرد و كنار رفتن تعدادى از سران جمهورى اسالمى را، سرنگونـى          
 . جمهورى اسالمى و پيروزى مردم بنماياند

اپوزيسيون راست براى رسيدن به اين هدف دو سياست اصلى را در        
رفراندم و توسل به دخالت نـظـامـى      :   مقابل جامعه قرار داده است    

ميان � اولى و �  مسالمت جويانه� اين سياستها، عليرغم ظاهر . آمريكا
دومى، جز تباهى براى مردم چيزى به ارمغان نخـواهـنـد      �   بر بودن 

اگر دو خرداد به عمر جمهورى اسالمى افزود، اين سياستها نه    .   آورد
تنها به عمر جمهورى اسالمى و اسالم سياسى در ايران اضافه خواهد 
كرد بلكه بنياد هاى زندگى مدنى را در ايران خواهد پاشاند، با دادن         
كنترل سرنوشت و زندگى مردم به دست دار و دسته هاى مسـلـح            
مذهبى، قومى، عشيره اى و فاشيست، تباهى كامل را بر مردم ايران      

طرح رفـرانـدم و       .   ايران را عراقيزه ميكنند .   تحميل خواهند كرد  
جامعه را به سراشيب اضمحالل سـوق     دخالت نظامى آمريكا هردو، 

 . ميدهد

 رفراندم
آنچه كه تحت عنوان رفراندم يا همه پرسى از مردم در مورد نـظـام      
حكومتى آينده ايران از جانب اپوزيسيون راست مطرح ميشود بـه      
هيچ عنوان تضمين كننده حق مردم در تعيين نظام آتى حكومت در 

طرح رفراندم به عكس آنچه كه ادعا ميكند منـشـور       .   ايران نيست 
 . سازش با جمهوري اسالمى يا بخشى از آن است

 
طرحيـسـت   .    طرح رفراندم  پرچم مشترك اپوزيسيون راست است 
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رفرانـدم  .  براى شكل دادن به وسيعترين اتحاد در اپوزيسيون راست 
امروز نه تنها سازمانها و روشنفكران و دو خـردادى هـاى تـازه               

تـفـسـيـر     � جمهورى خواه شده  را با خود دارد، بلكه قرار است، با      
پاى مـيـز   � ، بخش هائى از دوخرداد سابق درون رژيم را هم     � خاصى
رفراندم بعـالوه  . و توافق بكشد و به آنها اهرم مقاومت بدهد�  مذاكره
، طـرح  � مردم دست نگهداريد تا ما رژيم را به رفراندم بكشيم� طرح  

طرح .   است�   مردم شلوغ كردن الزم نيست ما داريم توافق ميكنيم  � 
دور كردن مردم از دخالت مستقيم در سياست و ناالزم اعالم كـردن    

اين طرح چه در قالب .   سرنگونى جمهورى اسالمى توسط مردم است  
رفراندم بـعـد از        و چه در قالب رفراندم با وجود جمهورى اسالمى   

 حالت طرحى براى بيرون كردن مردم از   هر دو در  جمهورى اسالمى 
ميدان مبارزه انقالبى، سازش با بخش هائى از جمهورى اسـالمـى و       
مصون نگاه داشتن دستگاه سركوبگر دولت و نهادهاى مذهـبـى از      

 منجر به در ميدان ماندن   رفراندم در هردو حالت.  تعرض مردم است 
جريانات اسالم سياسى در موضعى قوى و گسيختگى كامل زندگـى            
مدنى در ايران و تعميم خشونت، قساوت و وحشيـگـرى قـومـى،           

 .  مذهبى و عشيره اى بر همه جوانب زندگى مردم ميشود

 رفراندم با وجود جمهورى اسالمى
با وجود جمـهـورى   از طرح رفراندم، برگزارى رفراندم �   تفسير� يك  

. زير فشار بين المللى، فشار مردم و يا تركيبى از هردو است   اسالمى  
تصور اينكه جمهورى اسالمى، و اسالم سياسى، كه هر روز از اين تـا    
آن سر دنيا افرادش به خود بمب ميبندند، آدمها را جلو دوربـيـن            
تلويزيون سر ميبرند و ايدئولوگ هايشان علنا در همين جمهـورى            
اسالمى به اين كارها مباهات ميكنند، حاضر ميشود خود رفراندمى           

، اگر شيادانه نباشد،  ميداند در آن سرنگون ميشود    را برگزار كند كه     
دوخردادى هاى درون رژيم است و پـرده  �   تفسير� اين .  ابلهانه است 

دادن اين تصور به مردم كه رژيمى كـه   .   دوم نمايش دو خرداد است    
دارد جلو چشم همه شالق ميزند، سر ميبرد، سنگسار مـيـكـنـد،          
اورانيوم غنى ميكند و پلوتونيوم ميسازد و تـازه در مضـحـكـه                
انتخاباتى در عراق جنوب آنرا رسما تحويلـش داده انـد، بـراى                
سرنگونى خود رفراندم برگزار ميكند؛ آزادى تبليغـات مـيـدهـد،         
شمارش آرا را درست انجام ميدهد و با اعالم شكست در انتخـابـات      

رئيس جمهور يا شاه بعـدى شـركـت      � تحليف�آخوندها در مراسم  
ميكنند و بعد از اين مراسم براى شكار پروانه و مطالعه در زنجـيـره       

. ميشوند كالهبردارى سياسى است�   حوزه هاى علميه � حيات، عازم   
كسانى كه به مردم ميگويند سپاه پاسدارن، گله حزب اهللا و انصاراهللا   

راى � و آدمكشان و شكنجه گران وزارت اطالعات همگى، بعـد از              
در رفراندم كنار ميروند، ريششان را ميتراشند، ادكـلـن         �   نياوردن

ميزنند و فلسفه درس ميدهند يا مدرسه مطالعات اسـتـراتـژيـك           
اگر مردم جمهورى اسالمى را بـه  .   تاسيس ميكنند شارالتان هستند 

قبول رفراندم كشيده باشند، قبل از آن بايد آن را سرنگـون كـرده      
� سر در آوردن� اين نسخه از رفراندم براى باز گذاشتن امكان .   باشند

نسخـه  . است� رفراندم�جمهورى اسالمى يا جناحى از آن از صندوق  
به سازش كشيدن دستگاه دولتى جمهورى اسالمى بر عليه بـخـش       
كوچكى از رهبران رژيم براى مصون نگاه داشتن دستـگـاه دولـت        

اين طرح، در صورت اجرا، بخـش اعـظـم          .   جمهورى اسالمى است  
امكانات مالى، انسانى، تسليحاتى و سياسى را همچنان در اختـيـار          
دارودسته هاى اسالمى باقى ميگذارد و امكان ميدهد كه بنيادهـاى       
زندگى مدنى دائما گروگان باجگيرى اين دارودسته هاى اسـالمـى           
. باشد و كل جامعه همواره در معرض دست اندازى  آنها قرار بگيرنـد      

ابعاد جنايات و وحشيگرى هاى دارودسته هاى اسالمى در چـنـان       
حالتى در حدى خواهد بود كه حتى امروز مقتضيات حكومتى شـان      

اين رفراندم نسخه معطـل  .   در ايران آنرا برايشان نامقدور كرده است 
كردن مردم براى رسيدن اپوزيسيون راست به سازش با جمـهـورى        

 .اسالمى عليه خود مردم است

 رفراندم بدون جمهورى اسالمى
تر از طرح رفراندم، موكول كردن رفراندم به بعد  �   راديكال� برداشت  

اين تفسير براى مقابله با نقد چـپ  .   از سقوط جمهورى اسالمى است 
مرگ � و �  آزادى، برابرى�از رفراندم و جذابيت شعار سرنگونى طلبانه  

و باالخره خنثى كردن نارضايتى بـخـشـى از      � بر جمهورى اسالمى 
� قرائـت � در اين .   اپوزيسيون ميليتانت راست از طرح رفراندم است      

در گرچه شرمگينانه، سرنگونى مقدم بر رفراندم نمايانده ميشود اما          
، هدف فورى، سرنگونى اعالم نميشود، رفراندم اعالم �استراتژى�اين 

تقدم رفـرانـدم بـر        .  اين وارونگى اتفاقى يا سهوى نيست!  ميشود
سرنگونى، در اين سطح، براى اپوزيسيون راست دو خاصيت مـهـم            

اوال با راندن مساله سرنگونى جمهورى اسالمى، بعنوان هـدف        .   دارد
فورى، به پسِ پرده، آن را به موضوع جانبى، قابل تفسيـر، قـابـل              

ثانيا به همين دليل اميد دارد كـه  . مذاكره، و قابل بحث اعالم ميكند 
اگر . بخش هائى از دستگاه دولت جمهورى اسالمى را بخود جلب كند 

دوخرداد ميخواست اسم و دستگاه دولت جمهورى اسالمى را هـردو    
با هم نگاه دارد، اين سياست دست از اسم شسته ميخواهد راه نجات  

سـيـاسـى فـاسـد          -ديگرى را در مقابل دستگاه قتل عام مذهبي 
هدف اين سياست باز گذاشتن امـكـان   .   جمهورى اسالمى قرار دهد   

كناره گيرى تعدادى از رهبران جمهورى اسالمى براى نجات دستگاه      
دولت در شرايطى كه خطر قيام مردم دستگاه دولـت جـمـهـورى        
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 . اسالمى را تهديد كند است

طرح رفراندم مطرح شده از جانب اپوزيسيون راست  در هـر دو           
حالت خود عالوه بر اينكه حق انتخاب آزاد و آگاه نظام حكـومـتـى      
آينده ايران را از مردم دريغ ميدارد، با دادن مجال ادامه زنـدگـى،         

 –تجديد قوا و فعاليت به اسالم سياسى و دارودسته هاى تروريست        
جنايتكار جز سيطره آدم كشى، بمب گذارى و ناامنى بر تمام گوشـه    
و زواياى اين جامعه و پاشاندن بنيادهاى زندگى مدنـى حـاصـلـى         

رفراندم در هر دو حالت آن، طرح دست نخورده نگاه .  نخواهد داشت 
داشتن بخشى از دستگاه جمهورى اسالمى است و بانى سيه روزى            

 .آتى مردم است

كه از خـود      �   غير خشونت آميزى� طرح رفراندم به عكس تصوير      
ميدهند منشاء بدترين نوع خشونت در جامعه و باعث حاكميت سياه 
ترين و جانيتكارترين نيروهاى موجود بر زندگى و هستـى مـردم             

رفراندم نسخه نگاه داشتن اسالم سياسى در صـحـنـه و      .   ميشوند
 .  تباهى جامعه است

 دخالت نظامى آمريكا

دخالت نظامى آمريكا، چه بعنوان يك تهديد و چه بعـنـوان يـك              
سياست در حال اجرا، بخش انتگره سياست اپوزيسيون راسـت و            

تهديد دخالت نظامى آمـريـكـا بـراى         . مكمل طرح رفراندم است 
اپوزيسيون راست ابزار اعمال فشار بر سران جمهورى اسالمى بـراى    
تن دادن به يك سازش از باال براى تغيير رژيم با حفظ ماشين دولتى    

اين همان هدفى است كه طـرح رفـرانـدم      .  جمهورى اسالمى است 
اسالم .   اما اين دخالت و يا تهديد تاثير معكوس دارند.   تعقيب ميكند 

تهديد نظـامـى   .   سياسى بعنوان يك سنت ارتجاعى  ريشه دار است 
آمريكا به عكس تصور اپوزيسيون راست، بخش هاى مـخـتـلـف              
جمهورى اسالمى را به هم نزديك ميكند، آنرا در مقابل مردم هارتر         
ميكند، مردم را از ضرورت سرنگونى جمهورى اسالمى به نيروى خود 
دور ميكند و آنها را چشم انتظار تحقق سنـاريـوي مـورد نـظـر             
  .  اپوزيسيون راست نگاه ميدارد و به عمر جمهورى اسالمى مى افزايد

 
دخالت نظامى آمريكا حتى در شكل ضربه نظامى، سـيـاه تـريـن            

هر تير و هـر      .   نيروهاى ارتجاع اسالمى را به جان مردم مى اندازد   
موشكى كه آمريكا يا اسرائيل به ايران شلكيك كنند پرووكاسيونـى   
است كه تمام ارتجاع اسالمى در ايران و در منطقه را فشـرده تـر                
ميكند، در ايران تناسب قوا را به زيان مردم آزاديخواه و به نفع گله            
هاى حزب اهللا و انصاراهللا و دارودسته هاى باند سياهى اسالمى تغيير 

دخالت نظامى آمريكا .   ميدهد و ميتواند كل منطقه را به آتش بكشد     
در ايران و سرنگونى رژيم اسالمى زير فشار نظامى آمريكا جنگى را    
بر مردم ايران تحميل ميكند كه در نتيجه آن كـل زيـرسـاخـت            
اقتصادى جامعه به نابودى كشيده ميشود، ايران را عرصه تاخت و             

تاز و حكومت نيروهاى باند سياهى قومى، عشيره اى و مذهبـى و               
كانگسترهاى سياسى و باندها و دارودسته هاى مختلف اسالمى، كه           
. ممكن است حتى به سالح هسته اى مسلح باشند، خواهـد كـرد            

دخالت نظامى آمريكا چيزى جز نابودى زندگى مدنى براى يك دوره       
طبقه كارگر،  مردم آزاده و    .   بسيار طوالنى، در ايران نخواهد داشت     

شريف و جوانان پر شورى كه در آرزوى يك زندگى بهتر به مقابله با        
. جمهورى اسالمى رفته اند قربانيان اصلى اين تعرض خواهند بـود          

چنين دخالتى نسخه عراقـيـزه   .   تجربه عراق همين را نشان ميدهد 
 .  كردن ايران است

اگر زندگى، آينده و آزادى مردم ايران، درست مانند مورد عراق، در    
سياست آمريكا جائى ندارد و دولت آمريكا بالقوه ميتواند در يـك            
ماجراجوئى نظامى، ديگر شيرازه زندگى مدنى در ايران را از هـم         
بپاشد، اپوزيسيون راست در اوج بى مسئوليتى آماده است در ايـن          

فاشيست هائى كه دست خدا را در آستين بوش   .   پروژه شريك شود  
يافته اند و براى به قدرت رسيدن خود و براى ممانعت از دخـالـت           
مستقيم مردم در قدرت سياسى آماده اند تا هستى و نـيـسـتـى          
ميليونها انسان را در ايران به باد بدهند و مدنيت را براى چند دهه از 

طبقه كارگـر و    .   اين مشمئز كننده و انزجارآور است. ايران برچينند 
 حكمتيست افشاى اين سياسـت ضـد        –حزب كمونيست كارگرى    

توسط ارتـش    �   نجات� انسانى از جانب راست و روشن كردن سراب      
آمريكا براى مردم و طبقه كارگر را امر خود ميداند و به آنها گذشـت   

  .  نخواهد كرد

ضرورت سرنگونى جمهورى اسالمى و درهم 
كوبيدن كامل دستگاه دولتى و منابع مالى، 

 تداركاتى و تبليغاتى آن 

 و 
 منشور سرنگونى جمهورى اسالمى

جمهورى اسالمى به يك سنت فوق ارتجاعى اسالم سياسى متكـى            
اسالم سياسى و جمهورى اسالمى، بجز در كردستـان،  بـه          .   است

اسالم سـيـاسـى      .   عكس رژيم سلطنتى در ايران ذوب نخواهد شد 
ريشه عميقى در منطقه دوانده است و نيروى خود را از كل منطـقـه    

در نتيجه دارودسته هاى اسالمى ميتوانند حتى بـعـد از       .  ميگيرد
ضربه، خود را باز سازى كنند، مناطقى را تحت كنترل خود بگيرند و        

 . جامعه را چون عراق و افغانستان به تباهى بكشند
تنها يك قيام توده اى عليه كل سيستم، ارزشها و نظام جمـهـورى         
اسالمى ميتواند اين نيروى سياه را از دل جامعه و از دل منطقه ريشه 

هجوم مردم به بنيادهاى ارزشى و دولتى جمهورى اسالمى     .   كن كند 
و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل و جنايت طى ضد مذهـبـى              
ترين انقالب تاريخ بعد از انقالب فرانسه، ميتواند اسالم سياسى را             
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در ابعاد ايدئولوژيك، سياسى و آرمانى به آنچنان هزيمت و فلج همه   
جانبه اى دچار كند كه امكان تجديد قوا، جلب نيرو و بكـارگـيـرى         

اسالم سياسى نيمـه  .   امكانات مالى و تسليحاتى را از آن سلب نمايد  
سرنگون شده و هنوز در صحنه، از اسالم سياسى در قدرت خطرناك   

در ايران، جز تـروريسـم     �   اپوزيسيون� اسالم سياسى در   .   تر است 
ايـن تـروريسـم،      .   عريان مسلح به سالحهاى كشتار جمعى نيست  

تروريست هاى قومى، عشيره اى و تمام كانگسترهاى سياسى را بـه    
 . ميدان ميكشد

هيچ نيروئى جز نيروى مردم قيام كننده كه با قدرت به تمام اركـان        
جمهورى اسالمى يورش برده اند و اسالم سياسى را در همه ابعاد آن      
به هزيمت وا داشته اند قادر به حفظ جامعه در مـقـابـل خـطـر                 
دهشتناك دو قطب تروريستى جهان ما، يعنى تروريسم دولـتـى             
.  آمريكا و تروريسم تا دندان مسلح اسالمى در ايران نخواهـد بـود       

تنها پيروزى كامل جنبش سرنگونى، قادر است نكبت جـمـهـورى       
اسالمى را با حداقل خشونت، تلفات و هزينه جانى و مالى خـاتـمـه      

بايد جمهورى اسالمى همراه تمام ابزارهاى قدرتش و همـراه    .   بخشد
تمام منابع مالى، تداركاتى و تبليغاتى آن، يكجا با هم در هم كوبيده        

چنين امرى مستلزم تحقق منشور سرنگونـى جـمـهـورى        .   شوند
 حكمتيـسـت آن را        –اسالمى است كه حزب كمونيست كارگرى       

 .  جداگانه منتشر ميكند

  حكمتيست–سياست حزب كمونيست كارگرى 

نزديك ترين، مطمئن ترين و كم دردترين راه سرنگونى جمـهـورى      
اسالمى و تضمين منشور پيروزى جنبش سرنگونى قيام مردم عليه          

حكمتيست براى   -حزب كمونيست كارگرى .  جمهورى اسالمى است 
سرنگونى رژيم ارتجاعى و جنايتكار اسالمى توسط قيام طبقه كارگر         
و توده وسيع مردم آزاديخواه ايران و تصرف قدرت سياسى تـالش        

حزب ما به استقبال مبارزات رو به رشد كارگرى و اعتراضات .   ميكند
مردمى عليه كليه ابعاد موجوديت رژيم اسالمى ميرود و با متـحـد            
كردن، سازمان دادن طبقه كارگر و مردم آزاديخواه در قالب شبكـه           
ها و انواع مختلف سازمان هاى توده اى و بويژه با اتكا بر جـنـبـش       
مجمع عمومى دامنه قدرت و اقتدار مردم در مقابل جمهورى اسالمى 

گسترش مبارزات و اعتراضات نيروى واقـعـى         .   را گسترش ميدهد  
 سرنگونى رژيم و تحقق آزادى در ايران است

 حكمتيسـت  – آلترناتيو فورى و بالواسطه حزب كمونيست كارگرى  
اما حزب ما بر اين واقعيت واقف اسـت  .  حكومت سوسياليستى است 

كه موقعيت ابژكتيو كنونى، سرنگونى جمهورى اسالمى را به موضوع     
درست بـر    .   انقالب در حال شكل گيرى در ايران تبديل كرده است     

همين متن است كه اپوزيسيون راست امكان قرار دادن آلترناتـيـو           
بلوغ پـرولـتـاريـا و         .   سياسى خود در مقابل جامعه را يافته است  

 و در ميدان بودن جريانات اسـالمـى،   57بورژوزاى ايران در انقالب     
ى در تحوالت ايران را به �همه با هم�قومى و فاشيست تصور هرگونه 

هر طبقه، هر جنبش اجتماعى و . پديده اى ناممكن تبديل كرده است
هر حزب سياسى تالش دارد تا خود را براى دوره بعد از جمـهـورى          

سياست امروز همه احزاب ناشى از مقتـضـيـات    .   اسالمى آماده كند 
 57سرنگونى جمهورى اسالمى، در تمايز از انقالب        . فرداى آنهاست 

جامعه بعد از سرنگـونـى   .  ايران، تازه نقطه شروع انقالب واقعى است 
جمهورى اسالمى دستخوش عميقترين كشمكش هاى تاريخ سياسى 

اين اجتـنـاب     . ايران براى تعيين نظام حكومتى آينده ايران ميشود   
تمام  تالش ما معطوف به آن است كه ايـن دوره بـا         . ناپذير است 

ضمانت وسيعترين آزادى ها، با تضمين دخالت مستقيم مـردم در            
سياست، با تبديل منشور سرنگونى جمهورى اسالمى به خـواسـت            
همه مردم آزاديخواه در ايران، امن ترين، آزادترين، كم خشـونـت        
ترين و كم دردترين راه را براى تضمين حق مردم در تعيين نـظـام          

حزب ما در تالش است تا يـك  .   آتى حكومت در ايران متحقق شود     
حزب سياسى قوى، توده اى و مقتدر ايجاد كند و بتواند با اتكا بـه          

تضمين كنـد  .   نيروى مردم آزادى و امنيت در جامعه را تضمين كند      
كه انقالبى كه جمهورى اسالمى را سرنگون ميكند، طبقه كارگـر و             
 . مردم را در بهترين شرايط براى تعيين نظام آتى حكومت قرار دهد

 
انـقـالب   .   انقالب ما انقالب سوسياليستى طبقـه كـارگـر اسـت            

سياست ما تالش بـراى    .   سوسياليستى مربوط به امروز جامعه است 
پيروزى .   ادامه بدون انقطاع هر انقالبى به انقالب سوسياليستى است   

جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بـالواسـطـه انـقـالب               
اين وظيفه ماست كه تا هنگامى كه .   سوسياليستى طبقه كارگر است   

حاكميت سرمايه بر زندگى مردم و جامعه خاتمه نيافته است و تـا               
وقتى كه بيانيه حقوق جهانشمول انسان بعنوان پرچم پيروزى ارزش     
هاى انسانى به اهتزاز در نيامده و به قانون تخطى ناپذير جـامـعـه       
تبديل نشده است، با شركت در هر جنبش انقالبى، پيروزى آن را از    
زاويه منفعت جنبش كمونيستى كارگرى و بشريت آزاديـخـواه و             

مردم به جمهورى اسالمى � نه�برابرى طلب تعريف كنيم، به پرچمدار 
تبديل شويم، اين جنبش را به ابزار قدرتمند كردن حزب و تخـتـه            

 .   پرش آن به قدرت سياسى تبديل كنيم
حزب ما تضمين ميكند كه با به قدرت رسيدن خود نه  در همان حال،

تنها منشور پيروزى جنبش سرنگونى را بعنوان قانون اعالم خواهـد       
كرد، بلكه بيانيه حقوق جهانشمول انسان را بعنوان مبناى كـلـيـه            
قوانين و مقررات كشور اعالم  و خود را به ملتزم بـه اجـراى آن          

 حكمتيست بعالوه خود را ملتزم –حزب كمونيست كارگرى    .   ميداند
و بـه    ميداند�   يك دنياى بهتر� به اجراى كليه مطالبات برنامه خود،     

همه مردم ايران امكان انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حكومتى ايران 
 . را خواهد داد
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 حقوق جهانشمول انسان
 مقدمه

آزادي به معنى آزادي از     .   جامعه بايد آزادي انسان را تضمين كند      
سركوب و اختناق سياسى، آزادي از اجبار و انقياد اقتصادي، آزادي     
از اسارت فكري، آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگى انسانى، آزادي 

هاي بشري و آزادي در تجربه ابعاد عـظـيـم        در شكوفائى خالقيت  
 .عواطف انسانى

برابري نه فقـط بـه     .  جامعه بايد تضمين كننده برابري انسانها باشد 
معنى برابري در مقابل قانون بلكه برابري در برخورداري از امكانات و 

برابري در حرمت و ارزش همه انسانها  .   نعمات مادي و معنوي جامعه    
 .در پيشگاه جامعه

مند هستند و نه بـه     اكثريت عظيم مردم جهان اما نه از آزادي بهره        
امكانات و نعمات مادي و معنوي جامعه، كه خود خالق آن هستنـد،         

مقدرات زندگى مادي و معنوي انسان به توليد براي .   دسترسى دارند 
استثمار و انقياد اقتصادي توده عظيم انسـانـى     .   سود وابسته است 

قانون حاكم بر جهان است و مقتضيات توليد سود و سود آور نـگـاه       
فقـر و    .   داري است داشتن صدها ميليون انسان منطق نظام سرمايه 

محروميت، تبعيض و نابرابري، اختناق و سركوب سياسى، جهـل و            
مسكنى، ناامنى اقتصادي  خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بيكاري، بي

و سياسى، فساد و جنايت همگى مصائب و محروميت هائى هستنـد      
كه هر روز از نو در متن سرمايه داري مدرن امروز، به عنوان اجـزاء     

 .اليتجزاي اين نظام، باز توليد ميشوند
آزادي بشر از نظر بورژوازي، در اساس، آزادي استثمـار كـردن و               

آنجا هم كه پاي حقوق بشر به ميان كشـيـده     .   استثمار شدن است 
ميشود در بهترين حالت حقوق سياسى مشروط و محدودي تصويـر    
ميشود كه استفاده از آن براي اكثريت كسانى هم كه شـامـل آن          

آزادي و برابري با انقياد اقتصادي متنـاقـض      .   اند ممكن نيست    شده
حقوق بشر سرمايه داري با مسكوت كذاشتن اين واقـعـيـت      .   است

بيانيه حقوق بشر تضـمـيـن      .   نميتواند پاسخگوي نياز انسان باشد   
ابزار جلوگيري از طغيان مردم .   كننده آزادي و برابري انسانها نيست     

اي براي ممانعت از جلب مردم  وسيله.   آزاديخواه و برابري طلب است    
و متفكرين و آزاديخواهان به ابعاد عميقتر حقوق بشر و درك تناقض 

 .داري است حقوق انسان با ماهيت نظام سرمايه
حكمتيست با انتشار بيانـيـه حـقـوق         -حزب كمونيست كارگري  

جهانشمول انسان تصوير روشنى از مبناي حقوق انسان را بـدسـت        
حكمتيست اين حقوق را حقوق   -حزب كمونيست كارگري    .   ميدهد

 .همه انسانها در هر نقطه جهان ميداند و براي تحقق آن ميكوشد
اعالم حقوق جهانشمول انسان بعالوه در متن تحوالت سيـاسـى و        
اجتماعى ايران و نقشى كه حزب كمونيست كارگري حكمتيست بـر     

جامعه ايران دستخوش يكى از .   عهده دارد اهميت ويژه خود را دارد    
جمهوري اسالمى در شـرف    .   عظيم ترين تحوالت تاريخ خود است    

سرنگونى است و مردم ايران ميتوانند و بايد عالوه بر سـرنـگـونـى       
جمهوري اسالمى نظامى را بنا نهند كه در آن آزادي و بـرابـري در         

 .ترين و وسيعترين سطح فردي و اجتماعى متحقق گردد عميق
حكمتيست اعالم ميكند كه مواد حقوق     -حزب كمونيست كارگري    

جهانشمول انسان را حقوق تخطى ناپذير مردم ميداند و با تصـرف         
قدرت سياسى و اعالم جمهوري سوسياليستى همه اين حقـوق را            

 .هاي جامعه اعالم ميكند بعنوان مبناي قوانين و سياست
حكمتيست  كليه احزاب سياسى و كليه   -حزب كمونيست كارگري    

مردم در ايران و جهان را به حمايت جدي از بيانيه حقوق جهانشمول 
 .ميكندانسان دعوت 

 بيانيه حقوق جهانشمول انسان
هيچ قانـون،  .   مواد زير حقوق جهانشمول و انكار پاپذير انسان است     

سياست و مقرراتى در جامعه نميتواند حقوق و بندهاي اين بيانيه را         
هيچ فرد يا بخشى از جامعه را از هيچ يك از حقوق ايـن    .   نقض كند 

دولت و ارگانهاي .   سند نميتوان محروم كرد يا مورد تبعيض قرار داد      
اداره جامعه موطف به تضمين تحقق اين حقوق و بندهاي اين بيانيه      

 .هستند
جسم و روح افراد از هر نوع . اي ترين حق انسان است حيات پايه - 1

 .تعرض مصون است
كار مزدي، كه اساس استثمار انسان . استثمار انسان ممنوع است - 2

در دنياي امروز است، و همچنين هرنوع انقياد، بردگى و بيگاري در      
 .هر پوشش و با هر توجيهى ممنوع است

هـر كـس حـق دارد          .   كار فعاليت آزاد و خالق انسان است     -  3
 .هاي فكري و عملى خود را گسترش داده و بكار اندازد خالقيت

هركس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از نعمات مـادي و       - 4
همه انسانها در برخورداري . معنوي موجود در جامعه برخوردار گردد 

 .از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه داراي حق برابر هستند
هر كس .   همه انسانها حق فراغت، تفريح، آسايش و امنيت دارند  -5

حق دارد از مسكن مناسب و از ضروريات زندگى متعارف در جامعـه    
 .امروزي برخوردار باشد

تضميـن  .   هر كودك حق يك زندگى شاد، ايمن و خالق را دارد    -  6
رفاه و سعادت هر كودك، مستقل از وضعيت خانوادگى، با جـامـعـه      

همه كودكان و نوجوانان بايد استاندارد واحـدي از رفـاه و         .   است
 .امكانات رشد مادي، در باالترين سطح ممكن، را داشته باشند

هر فرد، بدون قيد و شرط، در داشتن هر عقيده و بيان آن در      - 7
شكل نوشتاري، شفاهى، هنري، يا هر شكل ديگري چـه بصـورت             

نقد هر چيز و انتقاد به كليه جـوانـب   .   فردي و چه جمعى آزاد است    
سياسى، فرهنگى و اخالقى و ايدئولوژيكى جامعه، همچنين اعتراض      
و اعتصاب كردن بصورت فردي يا جمعى حق بى قيد و شرط هر فرد    
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هر فرد ميتواند هر حزب يا تشكلى را ايجاد كند و يا به چنين .   است
 .نهادهائى بپيوندد

هر نوع افـتـرا،   .   داشتن حرمت و شخصيت حق هر انسان است  -  8
هر نوع تبليغ نفرت يا برتري مذهـبـى،   .   هتك حرمت ممنوع است   

 .ملى، قومى، نژادي و جنسى ممنوع است
هر كس آزاد اسـت  .   تفتيش عقايد و تحميل عقايد ممنوع است  -  9

هـرنـوع   .   كه درباره نظرات و اعتقادات شخصى خود سكوت كـنـد       
 .تحريكات و تهديدات عليه بيان آزادنه نظرات افراد ممنوع است

. شركت مستقيم و مستمر در امر حاكميت حق هر فرد اسـت     -  10
هاي دولتى و ارگانهاي اداره امور از باال تا پائين بـايـد     مقامات و نهاد  

مردم حق انتخاب و عزل كليه مقامات و پست  .   منتخب مردم باشند  
كليه افراد بزرگسال از حـق  .   هاي سياسى و اداري در كشور را دارند 

راي همگانى و برابر برخوردارند و حق دارند براي هر نهاد و ارگـان           
 .نمايندگى و يا احراز هر پست و مقام انتخابى كانديد شوند

دولت، ارگانهاي اداره امور يا مقامات مختلف به خـودي خـود      - 11
هيچ حقى در مقابل مردم، چه بصورت فردي و چه بصورت جمعـى،          

 .ندارند مگر اينكه مردم اين حق را به صراحت به آنها داده باشند
دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبى و غير قـومـى    - 12

هرنوع كمك دولت به اشاعه هر مذهب يا دادن هرنوع مضمون . باشد
هـر نـوع     .   يا ارجاع مذهبى، قومى و يا ملى به قوانين ممنوع است   

ارجاع به مذهب، قوميت يا مليت افراد در قوانين و در اوراق هويتى        
 .و اداري مربوط به آنها ممنوع است

1 مذهب از .   داشتن يا نداشتن مذهب، بى قيد و شرط آزاد است  -  3
هرنوع اجبار فيزيكى و روحـى    .   دولت و آموزش و پرورش جداست     
انتخاب يا عدم انتخاب مذهب امر .   براي پذيرش مذهب ممنوع است   

كودكان و نوجوانان از هر نوع دست اندازي مادي و .   بزرگساالن است 
جلب افراد غير .  معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبى مصون بايد باشند 

. بزرگسال به فرقه هاي مذهبى و مراسم و اماكن مذهبى ممنوع است
تدريس دروس مذهبى، احكام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات    

 .در مدارس و موسسات آموزشى ممنوع است
 .تعيين مذهب رسمى و زبان رسمى اجباري ممنوع است - 14

1 سالمتى حق هر فرد است و هر كس حق دارد از كليه امكانات   -  5
جامعه امروزي براي مصون داشتن خود از صدمات و بيـمـاري هـا         
برخوردار گردد و از امكانات بهداشتى و درمانى در جامعه استفـاده             

 .كند
برخورداري از يك محيط زيست سالم و ايمن حق هر انسـان      -  16

 .است
1 هـر نـوع     .   معاشرت و زندگى اجتماعى حق هر انسان اسـت    -  7

جداسازي و محروم سازي افراد از محيط اجتماعى و امكان معاشرت         
 .با ديگران ممنوع است

جستجو و اطالع از حقيقت در مورد كليه جـوانـب زنـدگـى         - 18
سانسور، و كنترل بر اطالعاتى كـه در    .   اجتماعى حق هر كس است   

 .اختيار شهروندان قرار ميگيرد ممنوع است
1 هر كس حق دارد از امكانات جامعه .   آموزش حق هر فرد است  -  9

امروزي براي ارتقاي دانش و تخصص خود و يا آشنائى بـا دسـت               

دسترسى . آوردهاي فكري و عملى بشريت زمان خود برخوردار شود
به كليه امكانات آموزشى موجود درجامعه و استفاده از آنها حق هر          

 .كس است
هركس .   هر سالمند حق يك زندگى شاد، خالق و ايمن را دارد  -  20

حق دارد در دوره سالمندي، مستقل از موقعيت مـادي خـود، از               
تضميـن  .   بهترين امكانات زيستى، درمانى و بهداشتى بهرمند گردد   

 .اين حقوق براي سالمندان با جامعه است
آزادي بى قيد وشرط سكونت، سفر و نقل مكان حق هر فـرد      -  21

هر كس بدون قيد و شرط حق دارد به هر كشور سفر . بزرگسال است
 .كند و يا در هر كشوري اقامت گزيند

هركس ميتواند با پذيرش تعهدات حقوقى شهروندي، شهروند   -  22
 .جامعه شود

محل زندگى، مكاتبات و مراسالت و     -زندگى خصوصى افراد   -  23
 .مكالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعى مصون است

هر نـوع    .  هركس در انتخاب لباس آزادي بى قيد و شرط دارد - 24
شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر پوشش مردم، از زن و مـرد، در       

 .اماكن عمومى ممنوع است
هر كس حق دارد از شركت در جنگ و يا هر فعاليت نظامى كه   -25

 .با اصول و اعتقادات وي مغايرت داشته باشد امتناع نمايد
ناپذير هـمـه    برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انكار  - 26

روابط جنسى . كسانى است كه به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند 
داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچكس و      
هيچ مقامى حق كنكاش و دخالت در آن و يا اعالن عمومى آن را              

 .ندارد
، با افراد ) باالي سن قانونى بلوغ( رابطه جنسى افراد بزرگسال   -  27

 .زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است
قضات، دادگاه ها و سيستم قضايى بلحاط حقوقى مسـتـقـل      -  28

انتخاب و عزل قضات و ساير مقامات قضايى حـق مـردم          .   هستند
 .است

كليه محاكمات بايد علنى . برپائى دادگاه هاي ويژه ممنوع است - 29
 .برگزار گردند

هيچ مقام يا فـردي  . همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند - 30
هر كس بى قيد و شرط حق دارد عليه هـر      .   مصونيت قانونى ندارد  

 .مقام دولتى در دادگاههاي عادي اقامه دعوا كند
هركس حق دارد از اداي شهادت عليه خـود يـا اعـتـراف           -  31

 .خودداري كند
بـرخـورداري از     . اصل در كليه محاكمات بر برائت متهم است - 32

هـر نـوع     .   امكان رسيدگى و محاكمه منصفانه حق هر فرد اسـت     
شكنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فكري و روانـى بـر افـراد           
بازداشتى، متهمين و محكومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن        

كسب اعتراف با تهديد و تـطـمـيـع     .   جرم جنايى محسوب ميشود   
 .ممنوع است

مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به  - 33
 .جسم افراد تحت هر شرايطى ممنوع است

 كمونيست را تكثير و توزيع كنيد
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 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  -مرگ بر جمهورى اسالمى 

 منشور  سرنگونى جمهورى اسالمى ايران
 

 سرنگونى بى قيد و شرط و كامل جمهورى اسالمى، باز داشتن عوامل آن از امكان مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنيادهاى زندگى مدنى          
سرنگونى .  اساس منشور سرنگونى جمهورى اسالمى است      ،و همچنين تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حكومتى آينده كشور             
 .جمهورى اسالمى پيش شرط  تضمين حق مردم در تعيين نظام آتى ايران است

 
پيروزى جنبش سرنگونى، جايگزين شدن جمهورى اسالمى با يك دولت موقت با وظيفه اعالم فورى مطالبات انقالبى زير به عنوان                      معنى  

 .قانون و اجراى بى قيد و شرط  آنها است
 
 جمهورى اسالمى و انحالل اعالم سرنگونى  - 1
انحالل و خلع سالح سپاه پاسداران، ارتش و كليه دارودسته هاى نظامى و شبه نظامى وابسته به جمهورى اسالمى، تحت كنترل گرفتن        -  2

 .كامل كليه امكانات تسليحاتى، تداركاتى و اموال و دارائى هاى اين ارگانها و نهادها 
 . انحالل كامل وزارت اطالعات - 3
 .  سپاه پاسداران و وزارت اطالعات براى مردمدولت از جملهقابل دسترس كردن كليه آرشيوها، بايگانى ها و پرونده هاى  - 4
حوزه �مصادره كليه موقوفات و اموال و دارائى هاى نهادهاى سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيك اسالمى، اموال سران جمهورى اسالمى،                      - 5

 .  و نهادها و مدارس اسالمى و استفاده از آنها براى رفع نيازهاى مادى، معنوى، تفريحى، سياسى و اجتماعى مردم� هاى علميه
 � حوزه هاى علميه�انحالل كليه  - 6
 دستگيرى سران جمهورى اسالمى - 7
مسلح كردن مردم در ميليس هاى توده اى براى دفاع از آزادى، براى سركوب مقاومت بازماندگان جمهورى اسالمى و تعرض هر نيروئى      -  8
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 . و سياست و نظرشان در اين همه پرسى، انجام شود
 

 حكمتيست همه مردم آزاديخواه، احزاب سياسى، تشكل هاى توده اى و فعالين سياسى را فرا ميخواند كه براى          –حزب كمونيست كارگرى  
دفاع از جامعه ايران در مقابل هر نوع سازش با جمهورى اسالمى و  براى حفاظت از جامعه در مقابل استيالى دارودسته هاى ارتجاعى و باند         

 .  سياهى اسالمى، قومى و عشيره اى و كانگسترهاى سياسى اين منشور را مورد حمايت قرار دهند
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