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اين خطر را خود     .جمهوري اسالمي بدون شك رفتني است     
جمهوري  .حاكميت ازباال تا پايين كامال احساس مي كنند         

جمهوري اسالمي   .اسالمي هيچ شانسي براي ماندن ندارد       
همه ي كارتهاي خود را بازي و امتحان كرده  و ورقي باقي              

جنگ و   . شصت را آزمايش كرد     كشتار دهه ي   .نمانده است 
كشتار  جمعي جوانان و نوجوانان گسيل شده به ميدان               
هاي مين را آزموده، دوره سازندگي و رونق سرمايه اش               
شكست خورد، اصالحاتش به گل نشست، دوره عدالتخواهي        
و مستضعف پناهي احمدي نژاد با گدا پروري و بذل و                 
بخشش در ميان كشاورزان و فقرا و از جمله يارانه و پروژه              
مسكن مهر و غيره يك رياكاري ابلهانه بيش نبود، همراهي           
بخشي از اصالح طلبان و اصولگرايان در پروژه اي به نام                

اصالح طلب، اصولگرا،   "اعتدال، بي آبرو تر از قبل با شعار،           
نرمش ”برجام و      .مواجه شده است     "ديگه تمامه ماجرا    

با كنار گذاشتن پروژه ي اتمي شدن به بن بست           “  قهرمانانه
علم كردن ازمايش موشك هاي بالستيك آخرين            .رسيد

جوالن نظامي  با       .برگ سوخته جمهوري اسالمي است       
تامين مخارج سرسام آور سازمانهاي تروريستي و ارتجاعي          
حزب اهللا لبنان، حشد شعبي عراق، لشكر فاطميون سوريه،          

يمن و غيره به قيمت به فالكت نشاندن جامعه،           حوثي هاي 
فساد و دزدي و     .ته كشيده و به ضد خود تبديل شده است         

اختالس سران و سرداران رژيم و سرمايه داران وابسته به             
نظام و سپاه، تالش سران يك نظام ورشكسته براي پركردن           

همه ي اينها    .جيب ها بهنگام فرار از انقالب آتي ايران است        
بعالوه ي خيزش محرومان و زحمتكشان و نداي طبقه              
كارگر در اعتصابات گسترده و هماهنگ به دولت سرمايه             

    .، دال بر آغاز روند سرنگوني جمهوري اسالمي است...داران
انقالب دوم ايران، انقالبي توده اي با شركت محرومان و               
زحمتكشان و زنان ستمديده و جوانان آزاديخواه با محوريت          

طليعه اي اين انقالب با خيزش              .طبقه كارگر است     
 و اعتصابات راديكال      ٩٦زحمتكشان و محرومان ديماه        

كارگري در مراكز كارگري بزرگ جنوب ايران به ظهور               
شبح كمونيسم و انقالب كارگري بر فراز ايران          .رسيده است 

  .در گشت و گذار است
براي حاكميت سرمايه داران در ايران و بورژوازي حاكم بين           
المللي نقش كمونيسم و كارگر در انقالب آتي ايران بزرگ            

 .ترين كابوس شان است
تالش دولتهاي   .اين را همه آشكار و پنهان اذعان دارند            

بزرگ اتحاديه اروپا براي سرپا نگه داشتن جمهوري اسالمي،         
مدارا و نجات آن از اين كابوس، آلترناتيو سازي هاي دولت             
فاشيستي امريكا از طريق فشارهاي اقتصادي و تحريم و             
تهديد كه دودش به چشم طبقه كارگر و ده ها ميليون                
خانواده ي زحمتكشان ايران مي رود، تالش هايي بي وقفه            

آتي ايران و كابوس         براي اجتناب از انقالب كارگري         
 .كمونيسم است

 

٣صفحه   

٤صفحه    

 ! حكومت آينده ايران
 

 مظفر محمدي 

فاجعه عظيم انساني، موج انسان دوستي و حاكميتي 

 فاسد

 گفتگوي راديو نينا با آذرمدرسي

در چند روز گذشتـه     :   هيمن خاكي 
سيل از شمال ايران تا مركز و غـرب         

تصاوير منتشر  .   كشور را در بر گرفته    
شده در شبكه هاي مجـازي نشـان         
ميدهد كه تعداد زيادي كشـتـه و          

همچنين ما در اين    .   مجروح شده اند  
چند روز به روال هميشگي شـاهـد         
بوديم كه دولت و ارگانهاي دولـتـي        
در همياري و اسكان و سازمانـدهـي        
. سيل زدگان هيچ تالشي نكرده انـد      

بازهم ما شاهـد بـودم كـه مـثـل             
هميشه نيروهاي مردمي از سـرپـل        
ذهاب زلزله زده و سيل زده دسـت         
به دست هم دادند تـا كـمـكـهـاي            

هرچنـد  . مردمي را جمع آوري كنند 
تا كنون ميزان كشته شدگان بطـور        
دقيق اعالم نشده، اما شاهد هستيـم       
كه هرلحظه به ميزان تلفات اضـافـه        

عالوه بر اينها اخبار حـاكـي       .   ميشود
از اين است كه احتمال بروز سـيـل          
دراستانهاي ديگر ايران بسيار زيـاد       

 . است
آذر مدرسي چطور ممكن است كـه     
در عرض چند روز بخش زيـادي از         
جامعه به واسطه سيل فلج ميشـود؟       
وقتي خبرها را ميشنويم باوركردنـي      
نيست كه در عرض چـنـد روز مـا            
شاهد كه بخش زيادي از ايران زيـر         
آب ميرود و راههاي تعداد زيادي از        
روستاها قطع ميشود و بطور كـلـي         

 .جامعه فلج ميشود
 

با شب بخير به شـمـا   :   آذر مدرسي 
همانطور كـه  .   و شنوندگان راديو نينا   

شما هم گفتيد همه ما در شـوك           
بزرگي هستيم كه چطور مـمـكـن         
است در عرض چند روز نيمـه يـك       
كشور هشتاد و چند ميلـيـونـي بـا           
. خطر نابودي مطلـق روبـرو شـود         

ميدياي رسمي جمهوري اسالمي بـا      
خبر سيل را    “   ايران زير آب  ” عنوان  

 . منتشر ميكنند
. اين سيل صرفا باليي طبيعي نيست     

همه ميدانند كه اين فاجعه و حتـي        
ابعاد آن يك اتفاق يكباره كه كسـي        
از آن خبر نداشته و يا هشدار نـداده         

امروز همه مردم در ايران بـه       .   نيست
هيچ باليي صـرفـا   ” حق ميگويند كه  

درست اسـت   !   “ باليي طبيعي نيست  
اين چند روز با بارندگي و طوفانهاي       
شديدي در منطقه روبرو بوديم، امـا       
حاكميت كه به هر دليلي ناتـوان از         
حفاظت دفاع از شهروندان خـود را        
در مقابل سيل، زلزله و هيچ باليـاي        
طبيعي است شريك جرم اين بـاليـا        

معلوم نيست اين حاكـمـيـت       .   است
كجا مسئوليت دفاع و حفـاظـت از         
زندگي و امنيت شهرونـدان را بـه          

ابتدايي تريم وظيـفـه    .   عهده ميگيرد 
هر حكومتي پيشگيري از لطمات و       

خسارات سيل و زلزله و ديگر بالياي       
طبيعي، آمادگي براي مقابله فـوري       
با اين باليا، از اطمينـان از قـدرت           

در . . .   مقاوت ساختمانها و راههـا و         
مقابل سيل و زلزله را دارند، كـانـال         
كشي در مناطق سيل خيز و دهها و        
دهها اقدام ديگر براي حـفـاظـت از        
. زندگي شهروندان آن جامعه اسـت      

خطر سيل و طوفانهاي ويران كننده      
بيشتـر  . . . .   در ايران از ژاپن، امريكا و       

نيست، خطر زلـزـلـه در ايـران از             
بسياري از كشورهاي ديگر بيـشـتـر        
نيست، اما به دليل آمادگي از پيشي       
شما در هيپچكدام از اين كشـورهـا       
شاهد چنين فاجعه عظيم انساني و       

در .   چنين خسارات وسيعي نيستيـد    
ايران برعكس حاكمـيـت خـود را          
مسئول هيچ وجـهـي از زنـدگـي            

از .   شهروندان آن جامعه نـمـيـدانـد       
مردمي كه در تهران، شيراز، و سايـر        
مناطقي كه يا سيل زده هستند يا با        
خطر سيل روبرو هستند بـپـرسـيـد       
دولت مشغول چه اقداماتي است، دو      

اوال هـر نـهـادي        :   نكته را ميگويند  
مسئولت را به نهاد بغل دسـتـي يـا        

يكي هـالل   .   نهاد رقيب پاس ميدهد   
احمر را مقصر ميداند، هالل احـمـر        
استاندار را مسئول ميداند و استاندار      
 وزير راه و وزير راه كميسيون مقابله 

 

به دنبال انتشار قطعنامه اي از طرف       
كميته ديپلماسي مشترك احزاب و     ”

و نام كومله    “  سازمانهاي كردستاني 
عليزاده بعنوان يكي از امضا              
كنندگان اين قطعنامه مسئله           
همكاري و نزديكي كومله عليزاده با       
اين قطب از نيروهاي ناسيوناليست       
. كرد، قطب پ ك ك، را علني كرد        

توضيح كومله در رابطه با اين             
قطعنامه سراپا ناسيوناليستي و عدم      
حضور درنشستي كه به صدور اين        
قطعنامه منتهي شد، توضيح اينكه       
زدن امضا كومله به اين قطعنامه          
صرفا سوء تفاهمي بوده كه در يك         

، بدون اينكه       “تماس دوستانه   ”
مناسبات دوستانه شان لطمه اي        ”

حل شده است، تغييري در      “  بخورد
واقعيتي مهمتر و بازي جديدي كه       
. كومله وارد آن شده است نميدهد       

اين واقعيت كه كومله در قطب           
بندي احزاب ناسيوناليست كرد در       
منطقه جبهه خود را تغيير داده و از        
قطب متحد بارزاني و جريانات           
طرفدار رژيم چنج در ايران با اتكا به        
دخالت آمريكا و متحدينش، به          
قطب پژاك و پ ك ك پيوسته           

اتفاقي كه كومله طي يكسال      .  است
گذشته تالش زيادي در مخفي          

 .  كردن آن داشته است
اين تغيير جبهه، مستقل از اينكه در       
ماهيت امر و اتحاد و همكاري كومه        
له با ناسيوسناليستهاي كرد تغييري     
. نميدهد، داليل متعددي دارد         

منجمله ميتوان به شكست پروژه        
، شكست     “كنگره ملي كرد        ”

تالشهاي كومله براي به رسميت         
شناخته شدن بعنوان يكي از احزاب      
اصلي در قطب بارزاني، شكست          
رفراندم كردستان عراق و پروژه          
جدايي، حمله دولت عراق به            

 كردستان عراق با اتكا به دخالت 
 

 !شعبده بازي سياسي از سر استيصال
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اما جنگ نهايي براي تعيين تكليف نظام         
پوسيده ي جمهوري اسالمي نه بيرون          
مرزها، بلكه در مراكز كارگري و صفوف          
زنان و جوانان و معلمان و بازنشستگان و          
محرومان و كف خيابان هاي شهرهاي          

جامعه ايران، نظام شاهي را         .ايران است 
تجربه كرده است اين پروژه ي سوخته           

جامعه ي ايران     .مطلقا قابل تكرار نيست    
نظام سرمايه داري و ارتجاع اسالمي را           

جامعه ايران كودتاي     .تجربه كرده است   
نظامي توسط ارتش وفادار به غرب يا سپاه        

ايران مصر و     .پاسداران را بر نمي تابد       
 .ليبي و عراق و افغانستان و برمه نيست          

امريكا و غرب همان       قهرمانان دمكراسي 
مهره هاي سوخته در پروژه هايي بدنام          
اصالحات و اعتدال و استحاله ي جمهوري       
اسالمي به يك رژيم دمكرات نوع غربي          

   .اند
نظام آتي ايران دردل يك انقالب عظيم          
توده اي به رهبري طبقه كارگر و                
 .كمونيسم اش، يك حكومت شورايي است     

جمهوري اسالمي با شعار شوراها و              
حاكميت زحمتكشان و مردم و وعده ي         
عدالتخواهي و برادري و برابري                
مستضعفان كه گاها سوسياليسم اسالمي       

اما شوراهاي   .ناميده مي شد، سركار آمد      
اسالمي نه دخالت كارگران و زحمتكشان       
و مردم در تعيين سرنوشت و حاكميت          
خود، بلكه به ابزارهاي قدرت و فريب و            
 .جاسوسي رژيم سرمايه داران تبديل شد       

در نظام جمهوري اسالمي،  حتي               
شوراهاي اسالمي از مجلس تا شوراهاي         
شهر و روستا و شوراهاي اسالمي كارگري        
و حتي دولت به اصطالح منتخب،  ماليده         
و حاشيه اي شده و يك نظام مطلقه ي            
سياسي، نظامي و ديني به نام بيت رهبري        
با تكيه بر سپاه و بسيج و وزارت اطالعات          
و نهادهاي باند سياهي و چماقدار، مسلط        

جامعه ايران همه ي  ورژن         .گشته است 
هاي حاكميت سرمايه داران را آزمايش و        

  .تجربه كرده است
 .جامعه ي ايران به عقب بر نمي گردد            

 ٥٧انقالب آتي ايران از جنس انقالب            
از جنس انقالبات بهار عربي هم          .نيست
اين انقالب شاهي نيست، ديني          .نيست

نيست و براي اصالح و تغيير جمهوري           
اسالمي به نظام سرمايه داري معتدل و          
نرم و وفادار به دمكراسي نوع ترامپ             

  .نيست
 .نظام آتي ايران حكومت شورايي است         

شوراهاي كارگري در مراكز كار، شوراهاي       
مردمي در محالت و شهرها و در صفوف           
 همه ي زحمتكشان، ابزار انقالب آتي          

تا كنون در هيچ اعتراض و          .ايران است 
مبارزه و خيزش و اعتصابي نامي از              
سلطنت، اصالحات، اعتدال و مهره هاي         
دمكراسي ترامپي ازميان اصالح طلبان         

نامي از رضا پهلوي،     .سابق و كنوني نيست   
شيرين عبادي، مريم رجوي، قوم پرستان       
مختلف و فدراليست ها و رفراندوم چي ها        

و ديگر تكيه گاههاي رژيم چنچ امريكايي        
 .نيست

امريكا و غرب براي مهره هاي آلترناتيو           
خود ميليون ها ميليون دالر خرج مي           
كنند، كنگره ها و كنفرانس هاي متعدد با        
شركت سازمان ها و شخصيت هاي             
بورژوايي و قومي و ديني، تشكيل مي            

ميليون ها دالر به سازمانهاي قومي       .دهند
كرد و عرب و بلوچ و ترك اختصاص داده          
اند، اما هيچكدام از اين اقدامات ضد             
انقالبي، سايه و شبح انقالب كارگري و           
كمونيسم را از باالي سرشان بر نداشته و          

 .نمي دارد
 .انقالب آتي ايران انقالبي كارگري است        
 .انقالبي براي برابري كامل زن و مرد است        

انقالبي براي آزادي و رفاه و امنيت ده ها           
ميليون جوان و زحمتكش و خانواده            

انقالبي براي برابري         .هايشان است   
اقتصادي، سياسي و اجتماعي همه ي           

انقالبي براي     .شهروندان جامعه است      
حقوق شهروندي برابر همه ي انسان هاي        
جامعه صرفنظر از مليت و قوميت و              

انقالبي براي    .مذهب و جنسيت است       
ايجاد جامعه ي سوسياليستي و برابر            

جامعه اي كه همه كار مي كنند و           .است
همه به يكسان از توليد نعمات جامعه            

كسي بيكار نيست، بي      .برخوردار هستند 
مسكن نيست، بي دارو و تامين اجتماعي        
نيست، كسي بخاطر نان خود و فرزندانش        
تن فروشي نمي كند، كسي از نااميدي و          
فقر به اعتياد پناه نمي برد، پديده اي به           

هر  .نام سرمايه دار و كارگر وجود ندارد         
كس به اندازه توانش كار مي كند و به             

از ارتش و سپاه و       .اندازه نيازش مي گيرد   
سازمانهاي مخوف اطالعاتي مافوق مردم       
براي سركوب جامعه و حفظ نظام سرمايه        

تسليح عمومي     .داري خبري نيست       
جايگزين نيروهاي مسلح مافوق مردم          

آتي ايران   جامعه ي سوسياليستي    .است
صدور انقالب و دخالت در جدالهاي             
 .منطقه اي را در دستور نخواهد داشت          

جامعه ي سوسياليستي ما الگويي براي         
بشريت خواهد بود كه اگر بخواهند از آن          

و اين جامعه ي     .بيايند و ببينند   .بياموزند
خواهد بود كه سمپاتي و حمايت طبقه          
كارگر بين المللي و افكار عمومي               
زحمتكشان وازاديخواهان جهان را با خود       

 .خواهد داشت
جامعه ي آزاد و برابر و مرفه، تسليح              
عمومي و حمايت افكار عمومي بين             
المللي، بويژه طبقه كارگر، بهترين ضامن        
بقا و دفاع از حكومت شورايي و                  

  .سوسياليستي آتي ايران است
طبقه كارگر بايد خود را براي سازمان            
دادن مجامع عمومي و شوراهاي واقعي         
 .كارگري در همه ي مراكز كار آماده كند        

زحمتكشان و محرومان جامعه، خود را          
براي سازماندهي شوراهاي مردمي            
درمحالت شهرها و در صفوف معلمان و          
پرستاران و كارمندان جزء و ديگر اقشار          

انقالب آتي   .زحمتكش جامعه آماده كند    
ايران بايد انقالبي سازمانيافته، آگاهانه، با        

افق آزادي و برابري و به همت و رهبريت          
و حاكميت شوراهاي كارگري و مردمي         

طبقه كارگر و زحمتكشان و              .باشد
محرومان جامعه نبايد به چيزي كم تر از          

 .اين رضايت بدهند
سرنگوني جمهوري اسالمي بخودي خود       
بدون افق انقالبي و حاكميت شورايي           
مردم، جامعه ي ايران را  مي تواند از چاله          

سرنگوني جمهوري     .به چاه بيندازد       
اسالمي بهر قيمت و بدون آمادگي و             
تدارك طبقه كارگر و سازماندهي مجامع        
عمومي و شوراهاي كارگري و مردمي و          
تامين رهبري سياسي و حزبي و ارگان           
هاي حاكميت توده اي، نبايد براي توده          
 .هاي كارگر و زحمتكش ايران هدف باشد       

نفرت از جمهوري اسالمي نبايد عامل           
سرنگوني اين رژيم منحوس بهر قيمت          

اين سرنگوني بايد  اقدامي آگاهانه و         .باشد
اولين گام برداشتن مانعي بر سر راه              
دخالت طبقه كارگر در تعيين سرنوشت         
خود و سازماندهي انقالبي براي جامعه اي        

  .آزاد و برابر و سوسياليستي باشد
مجامع عمومي و شوراهاي كارگري را در         
 .مراكز كار بزرگ و كوچك سازمان دهيم        

شوراهاي مردمي در محالت شهرها و در         
اين  .صفوف زحمتكشان را سازمان دهيم      

ها ارگان هاي مبارزات روزمره طبقه            
كارگر و زحمتكشان براي به عقب راندن         
تعرضات بورژوازي حاكم ايران و كشاندن        

و  .آن بر لبه ي پرتگاه سرنگوني هستند         
اين ها ارگان هاي حاكميت كارگران و           
زحمتكشان در فرداي روز سرنگوني            

 .جمهوري اسالمي خواهند بود
بدون اين افق و اين تدارك و اين آمادگي          
و اين سازمان ها و رهبري و هدايت               
جامعه در مبارزات امروز و در روند               
سرنگوني جمهوري اسالمي، مخاطراتي       
جدي جامعه را تهديد خواهد كرد كه            
دشمنان انقالب آتي ايران مدت ها است و        
 .همين امروز دست اندر كار آن هستند         

اين افق و تدارك و سازمان ها دست اين           
دشمنان را از جامعه كوتاه و نقشه ها و            
دخالت ها و تهديدهايشان را خنثي             

جدال طبقاتي بايد در زمين       .خواهد كرد 
سفت جامعه ي ايران بين اقليت ظالم،           
ستمكار، فاسد و سركوبگر طبقه ي حاكم        
و اكثريت كارگر و زحمتكش و زنان             
ستمديده و جوانان محروم از ازادي و            
خوشبختي، فيصله پيدا كند، نه در بيرون،       
نه در كاخ سفيد و پنتاگون و مقر اتحاديه          
اروپا و يا دول شيوخ عرب و ارتجاع منطقه         
و نه توسط نوكران تا ديروز همكار               
جمهوري اسالمي و امروز اپوزيسيون و          
سرنگوني طلب مثل رضا خان دوم، رجوي       

 .ها و عبادي ها و غيره و غيره 
انقالب آتي ايران انقالبي توده اي به             
 رهبري كمونيسم و طبقه كارگر و براي         
يك حاكميت شورايي و يك نظام               
 .اجتماعي ازاد و برابر و سوسياليستي است      

كمونيست هاي طبقه كارگر بايد پيروزي       
ما با تمام     .اين انقالب را تضمين كنند       

نيرو و شبانه روز و بي وقفه و با تعجيل،             

براي تبديل كردن اين افق به افق بخش          
آگاه طبقه كارگر و فعالين و رهبران             
جنبش هاي اجتماعي زنان و جوانان و           
زحمتكشان و معلمان و بازنشستگان و          
همه محرومان جامعه و تضمين پيروزي        
اين افق و خنثي كردن مخاطراتي كه            
انقالب آتي ايران را تهديد مي كند، مي           

  .كوشيم
ما كمونيست ها در اين راه از صفر شروع           

اقدام و انگيزه ما آرزوها و           .نمي كنيم 
كمونيسم و شورا و        .توهمات ما نيست   

كارگر در ايران مقوالتي در كتاب ها و يا           
اكنون  .شعارهايي در آكسيون ها نيستند      

كمونيسم درايران صاحب  انسان ها،            
رهبران و سازمان و نيروهايي شناخته           
شده، محبوب، با اتوريته و داراي سابقه و          

  .تجارب است
 شوراهاي  ٥٧طبقه كارگر ايران در انقالب      

كارگري براي كنترل و اداره كارخانه  و           
توليد را تجربه كرد و مدعي شركت              
نمايندگان شوراهاي خود در دولت موقت       

ي بني   “شورا پورا ماليده   "دستور    .شد
صدر و تعرض عمومي بهمراه كشتار            
جمعي، اين خطر را از باالي سر جمهوري         

امروز رهبران و          .اسالمي برداشت    
كمونيست هاي طبقه كارگر به شكست         

به     ٥٧شوراهاي كارگري دوره ي انقالب       
دليل نا آمادگي و ناهماهنگي و عدم             
رهبري سراسري از طريق حزب               
 .كمونيستي و كارگري خود، واقف است        

امروز طبقه كارگر ناكارآمدي انجمن ها،        
سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري را ديده        

مجامع عمومي    .و تجربه كرده است        
كارگري به سنتي در ميان طبقه كارگر          
تبديل شده و مي رود تا اين سنت به              
مجمع عمومي پايدار و ايجاد شوراهاي          
مستقل و اتحاديه هاي متكي به  مجامع          

 .عمومي كارگري منجر گردد
در يك كالم، كمونيسم در صفوف بخش         
آگاه طبقه كارگر و زحمتكشان و               
محرومان خواهان ازادي و رفاه، محبوب         

اين كمونيسم مي رود تا در ابعاد           .است
توده اي به عنوان يك ابزار مبارزه و روش          
 .اداره جامعه ي آزاد و برابر انتخاب شود          

اين تنها انتخاب سرنوشت ساز، براي            
ساختن جامعه ازاد و برابر با درد و دردسر          
كم تر بر ويرانه هاي حاكميت سرمايه            

 .دارانه و ديني جمهوري اسالمي است
دشمنان رنگارنگ و ضد انقالب داخلي و         
خارجي مدام و بي وقفه براي حفظ نظام          
سرمايه داري ايران با يا بدون جمهوري          

بورژوازي ايران و    .اسالمي تالش مي كنند   
بورژوازي حاكم درسطح بين المللي  حتي       
به هنگام خطر جدي سوسياليسم              
كارگري، ممكن است به فريبي موقتي به        

اما  .نام سوسيال دمكراسي هم تن دهند       
كاله دمكراسي بر سر سوسياليسم ده ها         
 .سال است رسوا و بر داشته شده است           

انقالب ما اما ضد سرمايه داري با يا بدون          
دمكراسي و براي جامعه سوسياليستي و        
آزاد و برابر، نه يك كلمه كم و نه يه كلمه            

    .زياد است
   

 حكومت آينده

م یا و ده باد  ی                                                   ز ال وری ا  سگ  



ی     ت    ٢۵١ ماره    ۳ ح

، هيچ نهاد و مسئولي حاضـر  .....با بحران و  
نيست مسئوليت مقابله با ايـن اوضـاع و           
جلوگيري از اين فاجعه انساني را به عهـده         

دومين نكته اين است كـه شـمـا          .     بگيرد
هيچ نشاني از اقدام عملـي و اضـطـراري          
براي كمك به مردم سيل زده، براي انتقال        
آنها به مناطق امن، به تـهـيـه امـكـانـات             

به جاي آن از صد و       .   نميبيند. . .   زندگي و   
سيما اعالم ميكنند چون در چهل و هشت        
ساعت آينده خطر سيل در مـنـاطـقـي            
هست، مردم مواظب خودتان باشيد و سفر       

اين همه كاري است كه مسئولـيـن   !  نكنيد
. اين مملكت براي مقابله با سيل ميكنـنـد        

در صورتيكه در تمام كشورهاي مـتـمـدن         
دنيا وقتي خطر سونامي، سيـل، زلـزـلـه،           

هست دولت مـردم    . . .   طوفانهاي دريايي و    
در .   را به مناطق امن منتـقـل مـيـكـنـد            

جمهوري اسالمي از هيـجـكـدام از ايـن            
جمهوري اسالمي نه   .   تالشها خبري نيست  

فقط قبل از بروز فاجعه خبري از اقدامـات         
پيشگيرانه نيست كه حتي بعد از سيـل و          
زلزله هم آخرين كساني انـد كـه بـراي             
. كمك به مردم در محل حاضر ميـشـونـد         

آخرين نهادهايي كه به داد مردمي كه زير        
آوار سيل و گل و آب يا ساختمان ويـران           
شده گير كرده اند، ميرسـنـد نـهـادهـاي          
مسئولي اند قاعدتا و قانونا كارشان كـمـك     
رساني و حفاظت از جان و زندگـي مـردم      

اين باليا حتما بالياي طبيعي اسـت       .   است
اما ابعاد اين باليا و خسارت ناشـي از آن            
خساراتي غير قابل جلوگيري و اجـتـنـاب         

دولت و حـاكـمـيـت هـر          .   ناپذير نيستند 
مملكتي مسئول تخفـيـف و بـه صـفـر              
رساندن ابعاد خسارات چنيـن بـالهـايـي          

تكنولوژي، دانش و امكانات جامـعـه       .   است
بشري در قرن بيست و يك آنـقـدر بـاال             
است كه بتواند ميزان خسارات انسـانـي و         
غير انساني چنين باليي را به صفر برسانـد         
و مانع از فاجعه اي مـثـل گـلـسـتـان و                
مازندارن شوند كه شهر و روستا زيـر آب           
غرق شوند و مردم اين چنـيـن زيـر آوار             
. ساختمانها يا در لجنزارها قربانـي شـونـد         

جمهوري اسالمي حتي آمار دقـيـقـي از           
كشته شدگان، زخمي ها و گـمـشـدگـان          

بايد از ميدياي اجتماعي و نهادهـاي  .   ندارد
مردمي پرسيد تا تصوير دقيقتري از ابعـاد        
. خسارات و تلفات انسانـي بـدسـت آورد          

بطور نمونه جمهوري اسالمي از كشـتـه          
 نفر در شيراز ميگويد در صورتيكه       ٩شدن  

مردم ميگويند فقط در شيراز نزديـك بـه          

 . سيصد نفر مفقود اند
بطور واقعي در قرن بيست و يك طبيعـت         
سهم كوچكي در چنين فاجعه انسانـي را         
دارد و سهم اصلي تر را حاكميتي دارد كه         
از روز اول مسئوليتـي در قـبـال مـردم              
نداشته، هيچ اقدامي براي ممانعت از ايـن         
فاجعه انجام نداده، بعد از بروز سـيـل يـا            
زلزله هم هيچ اقدامي بـراي كـمـك بـه             
قربانيان اين فاجعه، كمك بـه بـازسـازي          

 . مناطق پس از فاجعه ندارد
امروز همه ما قلبمان در مشت مان اسـت          
كه چطور اين مردم ميتوانند با كمـتـريـن          
امكانات از اين فاجعه جان سـالـم بـه در           

 . ببرند
 

 به قول شما در اين مـورد         : هيمن خاكي 
هم دولت نه فقط تالش نكرد كه اوضاع را     
براي مردم سيل زده بهتر كند، بلكه نقـش       

اما در مقابل دولت كـه  . مخربي هم  داشت 
در طول حياتش هميشه اين نقش مخـرب   
را داشته و ما در تمام زلزله ها و فـاجـيـع             
طبيعي شاهد آن بوديم، شاهد بوديم كـه         
وقتي باليي طبيعي اتفاق مي افتد مردم از        
شهرهاي متفاوت، از گوشه و كنار ايران بـا         
احساس همدردي دست بـه دسـت هـم           
ميدهند و سعي ميكنند به كمك مردمـي        

در .   بروند كه سيل زده يا زلزله زده هستند       
اين مور هم شاهد بوديم كه با شروع سيل         
در گلستان نهادهاي متفاوتي شكل گرفت      
كه درخواست كمك و جمع كردن اقـالم         

حـتـي   .   ضرروي براي سيل زدگان بـوديـم      
سرپل ذهاب، كه زلزله زده است و امـروز          
خبر سيل در آنجا را هـم دادنـد، دسـت             
بدست هم دادند كه بتوانند به كمك هـم          

 .بيايند
شما اين موضوع را چظور ارزيابي ميكنيد؟       
. چون ما با دو چهره متفاوت روبرو هستيم       

از يكطرف با يك دولت غير مسئول و ض          
مردمي طرف هستيم و از يك طـرف بـا            
چامعه اي كه دست بـدسـت هـمـديـگـر          
ميدهد تا بتواند اين شـرايـط سـخـت را             

 .  سپري كند
 

همانطور كه شما گـفـتـيـد     :   آذر مدرسي 
ايـران  .     ايران يك جامعه متناقـض اسـت       

حاكميتي دارد كه سرسوزني احـتـرام و          
ارزش براي شهروندان اين جامعـه قـائـل          
نيست، مستقل از اينكه اين حاكميـت تـا         

ايـن حـاكـمـيـت        .   چه حد ارتجاعي است   
سرسوزني مسئوليت، سرسوزني احـتـرام،       
سرسوزني ارزش براي جان شهروندان آن       
جامعه قائل نيست و با القيدي كامـل بـه           
زندگي، رفاه، آسايش و امـنـيـت مـردم            

اين حاكميت اما نتوانستـه     .   برخورد ميكند 
اين قساوت قلبي، اين بي مسئولـيـتـي و           
سنگدلي حاكميت را به جامـعـه تـزريـق           

ايران مملوم از انسانيت، مـمـلـو از           .   كند
ايـنـرا   .   عشق به همنوع و بشردوستي است    

در موراد متعددي مانند زلزله بم، زلـزـلـه          
كرمانشاه و سرپل ذهاب، مـنـجـيـل، در           
حمايت از كـارگـري كـه حـقـوقـش را               
نميدهند و اعتصاب ميكند و شـهـري در          

 .  حمايت از او به خروش مي آيد، ديديم
. بله جامعه ايران يك جامعه متناقض است      

حاكميتي سرتاپا ارتجـاعـي و فـاسـد و             
مردمي كه لبريز از انسانيت و عشـق بـه            

كمكهاي مستقل مردمـي    .   همنوع خود اند  
از كمكهاي مالي تا تهيه اقالم مورد نـيـاز           
مردم، از محل تا تـهـران تـا در مـيـان                
قربانيان ديروز زلزله در سرپل ذهاب، كـه         
ميدانستند مردم سـيـل زده امـروز در             
گلستان و مازندران چه ميكشند، راه افتـاد       
و مردم همان سفره حقير خود را با سيـل           
زدگان تقسيم كردند و به كـمـك شـان            

اين انساندوستي و بشـر دوسـتـي         .   رفتند
مردم قابل ستايش است و بياد دست تـك         
تك كسانيكه اين مـوج انسـادوسـتـي را            

يك مسئله را بايـد     .   سازمان ميدهند فشرد  
مردم ياد بگيرند و به نظر من ياد گـرفـتـه         
اند و تجريه كرده اند آنهم اين است كه نه          
در موقع زلزله ميتوانيد منتظر كـمـك از          
باال، از حاكميت، باشيد، نه در موقع سيل،        
نه در موقع جنگ، نه در موقع بيكاري، نـه          
زمانيكه فقر يقه تان را گرفته، نه وقتيـكـه          

در هيچ شـرايـط     . . .   فرزندتان بيمار است و  
سختي دولت و حاكـمـيـت بـه داد مـا               

به همين دليل متكي شده بيشتر      .   نميرسد
و بيشتر به نهادهاي مردمي، نهادهايي كـه        
امروز كمك به سيل زدگان و فردا كـمـك          
به مردم محلـه اي بـراي تـامـيـن آب                
آشاميدني را در دستور خـود مـيـگـذارد،           

نهادهايي دائمي كه ميتوانـد  .     حياتي است 
شوراي مردمي در محله، در كارخانـه، در         

شوراهايـي كـه     .   باشد. . .   دانشگاه و شهر و     
ميتواند به بخشهاي مختلف جامعه كه بـه        
هر دليل مثل بالياي طـبـيـعـي و بـي               
مسئوليتي حاكميت با خطر مـرگ روبـرو         
است، تا كسي كه قرباني بـالي فـقـر و              
بيكاري و دستمزد پرداخت نشـده اسـت،         

 . رسيدگي كند
شوراهاي مردمي كه به حاكمـيـت اعـالم          

شما لياقت حـاكـمـيـت كـردن،          :   ميكنند
لياقت دفاع از امنيت و رفاه و زنـدگـي و             
آسايش من و فرزندانم را نـداريـد و مـا              
. خودمان اين مسئوليت را به عهده ميگيرم      

شوراهاي مردمي بايد بتوانند هرلحظه هـر       

فاجعه اي گيش مي ايد به مردم كـمـك           
كنند و اجازه ندهند مردم قرباني فـاجـعـه         

. شـونـد  . .   اي مثل سيل، زلزله، فـقـر و            
نهادينه و دائمي كردن ايـن نـهـادهـاي            
مردمي، تبديل كردن آن بـه شـوراهـاي           
مردمي كه خود را در مقابل همه چيز آن          
جامعه خودش را مسئول ميدانـد، تـنـهـا           
راهي است كه ميتوانيم از خودمان دفـاع         

نه اميدي به حاكميت هسـت، نـه          .   كنيم
اميدي به خدايي هست، نه امـيـدي بـه             
نخست وزير و رئيس جمـهـوري هسـت،          
. نبايد به هيچكدام از اينها اميـدي بسـت         

چهل سال حاكميت جمهوري اسالمي بـه       
مردم نشان داد كه فقط و فقط به نـيـروي        

نشان داد فـقـط بـا         .   خودشان اتكا كنند  
نيروي خودشان ميتوانند از زندگي، امنيت      

ايـن  .   و اسايش خودشـان دفـاع كـنـنـد           
انساندوستي عظيم و عميق را بايد دائـمـا         
نگاه داشت و روي آن شوراهاي مردمي را         

شوراهاي مردمي بايد يتواننـد در       .   ساخت
هرجايي كه شكل گرفتند به كمك مـردم     
در هر نقطه اي از ايران بروند، دولتي كـه           
بخواهد نجات دهد، بخواهد كمك كنـد و         

ايـنـرا مـردم      !   مسئول باشد در كار نيست    
 . فهميده اند

شـمـا   :   امروز وقت آن است كه بـگـوئـيـم         
نميتوانيد جامعه اداره كنيد خودمان اداره       

شما نميتوانيد ما را در مـقـابـل          !   ميكنيم
خسارات زلزله محفوظ كنيـد، خـودمـان         

شما نميتوانيد وقتـيـكـه    .   اينكار را ميكنيم 
سيل مي آيد به داد ما برسيد، ما بـه داد           

بايد ايـن    .   خودمان و همنوع مان ميرسيم    
خودمان اداره ميكنيم را نهـاديـنـه كـرد           
وگرنه اين بال هم از سر ميگذرد و قربانيان         
به هزاران نفر ميرسند، جامعه غـم زده و           
ماتم زده با چنين موج انساندوستي بـايـد         
يكبار ديگر منتظر باشد كه بالي بـعـدي          
كي و بر سر مردم چه منطقه اي ميايد تـا           
دوباره خودش را براي مكم رساني سازمان       

بايد اين سازماندهي، اين كنتـرل و        .   بدهد
اداره زندگي و جامعه را، در شرايطـي كـه       
حاكميتي عمال موجود نيـسـت و فـقـط          

 .دستگاه سركوبش كار ميكند، دائمي كرد
 

اجازه بدهيد همين جا از طـرف حـزب            
هـمـدردي   )   خـط رسـمـي     ( حكمتيست   

خودمان را با تمام سيل زدگان، بـا تـمـام       
مردمي كه در اثر اين واقعه لطماتي ديـده         

ما را در اين روزهاي سخـت       .   اند، ابراز كنم  
رفقا و فعالين مـا      .   در كنار خودتان بدانيد   

در كنار  و همپاي شما به سـيـل زدگـان             
اميدواريـم ايـن آخـريـن         .   كمك ميكنند 

 . فاجعه اي باشد كه از شما قرباني ميگيرد

ود  ی  د ل و  ی  ور ب    ی   و ر ور  ول  ادم   ن
وید د  و    ! 

 فاجعه عظيم انساني
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مستقيم ايران و كمك بخشي از اتحاديه              
باز شدن دست دولت       .  ميهني، اشاره كرد    

مركزي عراق و جمهوري اسالمي در كردستان        
عراق، ماندگاري اپوزيسيون ايران را در اين            
منطقه با مخاطرات بيشتري روبرو كرد و              
كوههاي قنديل و كردستان سوريه از جانب           
كومله به عنوان امكاني در آينده براي ادامه كار         

 . نيروي مسلح در نظر گرفته شد
عالوه بر اين پناه بردن احزاب دمكرات و باند            
زحمتكشان مهتدي، هم جبهه اي هاي ديروز         
كومه له، به عربستان و اسرائيل و ترامپ و              
تبديل شدن به مهرهاي جنگ نيابتي در              

، “روابط دوستان ”كردستان ايران ديگر ادامه       
“ نشستهاي ديپلماتيك و سياسي   ”و  “  همكاري”

را براي كومله غير ممكن و از نظر سياسي              
 . پرهزينه كرد

“ مركز همكاري احزب كردي      ”شكل گيري    
متشكل از احزاب پرو امريكايي چون دو حزب         
دمكرات كردستان ايران و باند مهتدي، بيش از        
بيش ضرورت شكل دادن به قطبي در مقابل           

تامين رهبري جنبش      ”اين مركز، براي         
. را در مقابل كومله عليزاده قرار داد       “  كردستان

كومله بايد در مقابل اين جبهه، كمپ و جبهه           
نزديكي .  خود را انتخاب ميكرد يا شكل ميداد       

كومله به نيروهاي كمپ پ ك ك، پژاك و             
كميته ديپلماسي مشترك    ”كودار، حضور در     

و همزمان   “  احزاب و سازمانهاي كردستاني      
شوراي همكاري احزاب چپ در     ”شكل دادن به    

تالشي براي پر كردن اين خال و          “  كردستان
ابراز وجود قدرتمند در مقابل رقباي محلي           

دو .  بود“  مركزهمكاري احزاب كردي  ”خود در   
درايت ”تالش همزمان كه يكي آگاهانه بعنوان        

و احساس مسئوليت كومله در قابل چپ و             
در بوق و كرنا شد و ديگري هم          “  طبقه كارگر 

آگاهانه از چشم همين چپ و طبقه كارگر             
 . مخفي نگاه داشته شد

كل اين شعبده بازي كومه له و شخص                
احساس ”عليزاده، برخالف تبليغات و پزهاي         

، حاكي از بي افقي مطلق اين        ....  و  “  مسئوليت
كومه له به هر دري مي زند تا           .  جريان است 

بلكه در تحوالت آتي به گوشه اي از لحاف              
. دست پيدا كند  “  جنبش كردستان ”قدرت در   

اين استيصال سياسي و به هر دري زدن از              
تا حضور در    “  كنگره ملي كرد   ”عضويت در    

، از ائتالف با حدكا و احزاب       “كميته ديپلماسي ”
ناسيوناليست و اسالمي چون خبات تا ائتالف با        

، بطور قطع براي     ...نيروهاي چپ در كردستان    
 . كومه له جز ناكامي عاقبتي نخواهد داشت

نزديكي و همكاري امروز كومه له با پژاك و             
اين اتحاد كم   .  كودار هم نمي تواند دوام بياورد     

تر از كنگره ملي براي كومه له رسوايي به بار             
نخواهد آورد نه بدليل راديكاليسم كومله، نه          
بدليل متعلق نبودن كومله به جنبش                
ناسيوناليسم كرد، كه بدليل نزديكي و وابستگي       
اين كمپ به جمهوري اسالمي و پرو جمهوري         

 ! اسالمي بودن نيروهاي متشكل در آن
شعبده بازي و اپورتونيسم كومله براي پيروزي        

ديروز با قوي شدن      .  بر رقيب پاياني ندارد     
ناسيوناليسم كرد در منطقه نزديكي با احزاب         
ناسيوناليستي و شركت در كنگره ملي كرد را          

دال بر احساس مسئوليت خود در قبال مردم          
كردستان، دال بر اجتماعي بودن و غير حاشيه         
اي بودن قلمداد ميكرد و امروز با چپ شدن            
فضاي جامعه ايران و پس از شكست پروژه             
نزديكي به احزاب كردي، ائتالف و همكاري با          
نيروهاي چپ چه در كردستان و چه در سطح          

شوراي همكاري   ”سراسري، شكل دادن به         
آلترناتيو ”و   “  نيروهاي چپ در كردستان       

را دال بر احساس مسئوليت        “  سوسياليستي
خود در قبال مردم كردستان، طبقه كارگر و           

در دنياي واقعي اما       .  چپ  قلمداد ميكند      
عضويت در كنگره ملي كرد، عضويت در              

كميته ديپلماسي مشترك احزاب و                ”
شوراي ”و تشكيل      “  سازمانهاي كردستاني  

و “  همكاري نيروهاي چپ در كردستان          
همه و هم تالشي      “  آلترناتيو سوسياليستي ”

 . براي  پاسخ به بن بست اين جريان است
ما بارها هشدار داديم كه گردش به راست              
كومله عليزاده و ورود به بازي هاي                   

، نزديكي اين سازمان به قطبها و        “ديپلماتيك”
احزاب اصلي ناسيوناليسم كرد به نام چپ و            

هشدار داديم كه   .  طبقه كارگر خطرناك است    
كومله عليزاده با ورود به چنين بازي خطرناكي        
همه پل هاي پشت سرخود را خراب خواهد           

ما بارها به پوچي شكل دادن به قطب چپ         .  برد
آنهم از طرف نيروهايي كه همگي در بي افقي          
مطلق دست و پا ميزنند، اشاره كرديم و               
اپورتونيسم همه شركت كنندگان در چنين          
پروژه هايي را نشان داديم و بر استقالل صف           

 . طبقه كارگر تاكيد كرديم
امروز نيزصف چپ و آزاديخواهي و برابري            
طلبي در كردستان را در مقابل اين انتخاب            

 . كومه له برحذر مي داريم
هر دو كمپ ناسيوناليسسم چپ و راست در           
كردستان، كمپ پرو جمهوري اسالمي به            
سركردگي پ ك ك، كه كومه له هم به آن              
پيوسته، و كمپ ناسيوناليسم پرو امريكا و             
عربستان به سركردگي حدكا، منشا مخاطراتي       
جدي در تحوالت آتي ايران و كردستان              

بايد در مقابل اين مخاطرات آماده      .  خواهند بود 
 . بود و نيروهاي آنرا منزوي كرد

كارگران و كمونيستها و فعالين سياسي، زنان و        
مردان  آزاديخواه و برابري طلب به صف خود،           
حزب خود و سياست مستقل از احزاب و              

حزب ما،   .  جريانات ناسيوناليست نياز دارند      
جنبش كمونيستي و كارگري و برابري طلبانه         
ي ما در كردستان بايد تضمين كند كه از              
همين حاال تا تعيين تكليف قدرت در ايران و            
كردستان مخاطرات و عواقب شوم سياستهاي        
كل ناسيوناليسم را در كردستان خنثي و             

ما بايد تضمين كنيم كه      .  حاشيه اي مي كند    
طبقه كارگر و مردم محروم در كردستان ايران         
بعنوان بخشي از جنبش ازآديخواهانه و برابري        
طلبانه طبقه كارگر ايران و توده هاي                 
زحمتكش و محروم براي رهايي تمام نيروهاي        

 . قومي و مذهبي را منزوي و طرد خواهد كرد
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