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به مناسبت اول ماه مه
خط رسمی اطالعیه تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست 

تشــکیالت خــارج حــزب بــا برگــزاری جلســه ای همــراه بــا جمعــی از فعالیــن 
کارگــری از کشــورهای گوناگــون بــه اســتقبال ایــن روز مــی رود.  ... صفحــه۲

كاروان راست، «هله لويا» 
مى نوازد!

فواد عبداللهی

ــوای  ــوازن ق ــر ت ــ تغی ــر م ــه ب ــد ك ــا تصــور کن ــت کــىس واقع ــد اس بعی
ــه از  ــر ك ــه كارگ ــتی طبق ــش سوسیالیس ــی جنب ع ــروج اجت ــروز و ع ام
ــن  ــت و آزادی» زمی ــاه، امنی ــا پرچــم «معیشــت، رف ــون ب ه ۹۶ تاكن ــ دی
ــرزه درآورده اســت،  ــه ل ــوری اســالمی ب ــاح جمه ــای هــر دو جن ــر پ را زی
قــداِر دیــروز، یــا خانــم شــیرین عبــادی ســابقاً  ناگهــان امثــال رضغامــی چ
ــور  ــاح نظــام عب ــا كشــف اینكــه «مــردم از هــر دو جن «اصالح طلــب»، ب
كرده انــد» و بــا اعــرتاف بــه نقــش كلیــدی و برجســته جنبــش سوسیایســتِی 
طبقــه كارگــر در تحــوالت امــروز، می تواننــد همرنــگ ایــن جنبــش شــوند 

و بســاطی بــرای خــود پهــن كننــد.  
بعیــد اســت كســی تصــور كنــد كــه در ایــن رشایــط كامــالً ویــژه، «نــه ی 
مخملــِی» رضــا پهلــوی یــا ظاهــِر «تلطیــف» شــده ی فرقــه مریــم رجــوی 
هــم بــا حــذف یواشــكی «اســالم» از «جمهــوری دمکراتیــک اسالمی»شــان، 
ــی  ــاِر تحــوالِت اساس ــه قط ــم به هم زدن خــود را ب ــك چش قادرنــد در ی
ــر  ــیون، دی ــیون و اپوزیس ــان پوزیس ــانند. عالیجناب ــروز برس ــراِن ام در ای
مــرشف شــدند!  همه باهــم، اخم آلــود و گرفتــه، دســت همدیگــر را 
و  كمونیســم  عــروج  از  هــراس  هله لویــای  بی میلــی،  از  و  گرفته انــد 
ــه از ســنخ  ــد؛ خطــری ك چشــم انداز «اداره شــورایی جامعــه» را می نوازن
دیگــری اســت و بایــد كاری كــرد! منظــره سیاســی ایــران امــروز، بــه طــرز 
ی آیــد و در  غریبــی بــا ماهیــت و افــكار ایــن اپوزســیون، اخــت و جــور 
قدارانــی از جنــس  تناقــض اســت. تكلیــف جامعــه و طبقــه كارگــر بــا چ
رضغامی هــا و احمدی نژادهــا كــه در روزهــای بعــد از انقــالب ۵۷ پیــاده 
ــه بــه كارخانه هــا، دانشــگاه ها  نظــام خمینــی و جریــان اســالمی در حمل
ــه از  ــازی جامع ــكار و پاكس ــدف ش ــا ه ــردم ب ــی م ــز كار و زندگ و مراك
سوسیالیســت ها و آزادیخواهــان بودنــد، كامــال روشــن اســت و نیــازی بــه 

ــح نــدارد. ... صفحــه۴ توضی

     مصادره ى حالل
     مصادره ى حرام!

مظفر محمدی
                                                                                                                                                       
مصــادره از نظــر بــورژوازی جــرم محســوب مــی شــود. در بــارگاه مذهــب هــم مصــادره حــرام اســت. 

در نظام بورژوایی مالکیت مقدس است. مذهب هم پشتوانه ی این تقدس است. 
ــل  ــن، اتومبی ــای م ــک ه ــن، بان ــالی م ــن، کاخ و وی ــت م ــه و رشک ــن، کارخان ــک م ــن، مل ــه م رسمای
ــه مــن داده  ــن هــا را خــدا ب ــن، زندگــی الکچــری و فســق و فجــور و... همــه ی ای ــی م ــارد تومان میلی
ــودم، مغــز کار و خالقــی داشــتم، زحمــت کشــیدم،  ــا هــوش ب اســت. از بابــام بــه ارث بــردم، زرنــگ و ب
شــانس داشــتم. خــدا منــو دوســت داشــت...این هــا اســتدالل رسمایــه داران معمــم و مــکال و ســپاهی 

ــران اســت! ای
ــدان زر و زور از  ــن خداون ــت، ای ــری اس ــای دیگ ــانیت ارزش ه ــالک انس ــه م ــی ک ــای واقع ــا در دنی ام
ــن  ــی رشف تری ــن و  ب ــخصیت تری ــی ش ــن، ب ــدان تری ــی وج ــن، ب ــت تری ــی خاصی ــن، ب ــق تری احم

ــتند.  ــرشی هس ــه ب ــارص جامع عن
ــی و  ــای مال ــا و بنیاده ــگاه ه ــران در بن ــروز ای ــال ام ــک و م ــان مل ــه داران و صاحب ــت رسمای ی اک
مذهبــی و ســپاهی، قبــل از انقــالب، از درامــد زکات و فطــر و صدقــه ی مــردم زندگــی مــی کردنــد و 
ــن بخــش  ــه داده ی خــدا اســت. ای ــدر و ن ــه ارث پ ــد. داراییهــای امروزشــان ن ــدان بودن ــادو زورمن ــا پ ی
بــورژوازی جامعــه از مصــادره ی دارایــی هــای جامعــه و تــرصف مــال و ملــک و کارخانــه هــا و معــادن 
ــرژی و نفــت و ... بــه رضب تفنــگ و کشــتار و اعــدام، صاحــب ثــروت و قــدرت شــدند. مصــادره  و ان
ــه داران  ــن رسمای ــادآورده ی ای ــای ب ــی ه ــادره ی دارای ــه مص ــدام ب ــا اق ــود. ام ــالل ب ــا ح ــن ه ــرای ای ب

ــنه، حــرام اســت!... صفحــه۶ ــردم گرس ــب م ــکال و ســپاهی از جان ــم و م معم

انتخابات بى انتخابات
در حاشيه انتخابات ١٤٠٠

سهند حسینی

بگذاریــد انتخابــات در ایــران زیــر حاکمیــت اســالمی را بــا ایــن پیشــفرض در نظــر بگیریــم کــه 
ــات  ــچ دوره ای از انتخاب ــت. در هی ــیرک نیس ــازی و س ــعبده ب ــک ش ــر از ی ــده فرات ــود پدی خ
بــه طــول چهــار دهــه حاکمیــت بــورژوا اســالمی حتــی در شــکل یــک دمکراســی نیمبنــد کــه 
مــردم بتواننــد از میــان کاندیداهــای موجــود انتخــاب کننــد، وجــود نداشــته اســت. کاندیداهــا 
در انتخابــات جمهــوری اســالمی عمومــا گزینــه هایــی بــوده انــد کــه حاکمیــت در هــر دوره ایــی 
بنــا بــه نیــاز بــه مانــور در معــادالت سیاســی و تــوازن قــوای موجــود در بطــن تحــوالت چــه در 
رابطــه بــا مــردم جامعــه و چــه در رابطــه بــا تحــوالت منطقــه و جهــان از فیلــرت شــورای نگهبــان 
ــه عنــوان کاندیداهــا در معــرض انتخــاب قــرار  ــازی ب ــا شــعبده ب ــور کــرده انــد و ب رهــربی عب

داده شــده انــد. ... صفحــه۵
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دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، 

بدون اميد سوسياليسم و 

بدون خطر 

سوسياليسم به 

چه منجالبى بدل ميشود..

آقای اشكوری هم تغییر نكرده اند
پــس از بیســت و یــک ســال در ایــن برنامــه بــار دیگــر 
ــس،  ــرم سیاســی آن کنفران ــن پالتف ــن و مخالفی موافقی
ــن  ــل هــم ظاهــر شــدند. در ای ــردی در مقاب در میزگ
«دوخــردادی»  هــای  شــخصیت  از  تــن  دو  تقابــل 
کــه درکنفرانــس رشکــت کــرده بودنــد و دو تــن از 
ــیون،   ــت در اپوزیس ــپ و کمونیس ــای چ ــخصیت ه ش
ســی،  تبییــن هــای خــود از رویدادهــا، حقایــق، دیپل
از  کــس  را، هــر  ریــاکاری هــا  کاری هــا و  پنهــان 
ــد  ــده عالقمن ــرد. خوانن ــو ک ــود، بازگ ــروز خ ــگاه ام ن
ــه را  ــه مربوط ــتقی برنام ــد مس ــرد می توان ــن میزگ ــری از ای ــ تصوی ــرای گرف ب

ــت.  ــه آن نیس ــه و در ادام ــورد آن برنام ــته در م ــن نوش ــد. ای ــاهده کن مش
ــداز، از  ــدگان برنامــه چشــم ان ــوان یکــی از رشکــت کنن ــرای مــن بعن آنچــه کــه ب
ــی  ــود و هنوزهســت، واقعیت ــده ب ــب توجــه کنن ــه چــپ و کمونیســت،  جل جبه
اســت کــه آقــای اشــکوری، از رشکــت کننــدگان دوخــردادی کنفرانــس برلیــن، پــس 
ــو  ــی از آن را بازگ ــنی نیم ــه روش ــد، ب ــه و بیســت و یکســال بع اشــای برنام از 
کــرده اســت.  آن واقعیــت کــه ایشــان بــا کینــه و عــداوت عمیــق و البــالی توهیــن 
هــا وفحاشــی هــا نســبت بــه مــن و جبهــه مــن، نســبت بــه چــپ و کمونیســم، 
بــه آن اشــاره مــی کنــد ایــن اســت کــه: چــپ هــا و کمونیســت هــا هنــوز پــس از 
بیســت و یــک ســال تغییــر نکــرده انــد و رس ســازش ندارنــد! (نقــل بــه معنــی)! 
ــای اشــکوری ، مــا و صدهــا نفــری کــه در کنفرانــس صــدای اعــرتاض  از نظــر آق
مــردم و کیفرخواســت هایشــان علیــه رژیــم بودیــم، مخالفیــن جمهــوری اســالمی 
و معرتضیــن بــه پــروژه مشــرتک دو دولــت بــرای تطهیــر چهــره ســیاه و ارتجاعــی 
جمهــوری اســالمی پــس از تســخیر قــوه مجریــه و مقننــه توســط اصــالح طلبــان، 
ن «اغتشاشــگران» و «آشــوبگرانی» هســتیم کــه روزهــای کنفرانــس بودنــد.  هــ
ایشــان بــا هیجــان و البتــه بــا زبــان «نــرم و مدنــی» و «مســاملت جــو»، بــه زبــان 
ن «رهــرب اصــالح طلبــی» کــه «اغتشاشــگران» هیجــده تیــر ۷۸ را بــه خــون  هــ

کشــید، مــا را «اعتشاشــگر» مــی نامنــد! 

یکننــد کــه دولــت اصالحــات ایشــان یکســال قبــل از ایــن  مــردم فرامــوش 
ــی  ــر ۷۸ راه ــگاه در ۱۸ تی ــوب دانش ــرای رسک ــود را ب ــداران خ ق ــس چ کنفران
ــد  یکنن ــوش  ــند، فرام ــون بپاش ــرتاض دانشــجویان خ ــه اع ــا ب ــرد ت دانشــگاهها ک
ــرای دفــاع از همیــن دولــت راهــی برلیــن شــده بــود. جامعــه  کــه ایشــان ب
قدارانــی چــون «دانشــجویان خــط امــام»،  اوبــاش حــزب اللــه و مجاهدیــن  چ
انقــالب اســالمی و لبــاس شــخصی هــای دولــت دو خــرداد و .... را فرامــوش 

یکنــد.

بازنشســته و فقــرزده و  دانشــجو و  اغتشاشــگر خوانــدن مخالــف، کارگــر و 
... معرتضیــن بــه حاکمیــت، همیشــه خاصیــت جادویــی بــرای هــردو جنــاح 
اصولگــرا و اصــالح طلــب، داشــته اســت. خاصیتــی کــه مدتهــا اســت عمــرش بــه 

ــیده! ــان رس پای

امــا اجــازه بدهیــد ورای پروپاگانــد بــه پایــان دوره مــرصف رســیده ایشــان 
واقعیاتــی را مــرور کنیــم. 

ــس،  ــن کنفران ــه ای ــورد ب ــوز برخ ــن، هن ــس برلی ــس از کنفران بیســت و یکســال پ
ــتها و  ــداران اصالحــات و کمونیس ــان طرف ــدی را در می ــای سیاســی ج ــه تقابله ک
ــرو و فــردی را نشــان میدهــد. ــروز و امــروز هــر نی چــپ دامــن زد، موقعیــت دی
دفــاع امــروز مــا از اعــرتاض بــه کنفرانــس برلیــن ادامــه اعــرتاض بیســت و 
ــرای آزادی و رفــاه  یکســال پیــش و ادامــه اعــرتاض امــروز میلیونهــا نفــری کــه ب
بــه میــدان آمــده انــد و از دو جنــاح جمهــوری اســالمی عبــور کــرده انــد، اســت 
و حملــه امــروز آقــای اشــکوری بــه کمونیســتها و معرتضیــن آن کنفرانــس ادامــه 

ــش وی و دوخــردادی هــا اســت.  ــام بیســت و یکســال پی ــه نا وظیف
ــد کمــی دهــان و  ــی تردی ــود ب ــران ب ــاع ای ــان اوض ــر در جری ــای اشــکوری اگ آق
زبــان شــان علیــه اپوزیســیون رسنگونــی طلــب نظــام را ششتشــو میدادنــد! اگــر 
ــت  ــی رعای ــتند کم ــی دانس ــاح، را م ــر دو جن ــان، از ه ــام ش ــع نظ ــت وض وخام
ــد  ــی رضغامــی کاندی ــد کــه حت ــد! ظاهــرا نشــنیده ان نزاکــت سیاســی را می کردن

ــر،  ــون نف ــتاد میلی ــی هش ــردم، یعن ــگ م ــه رن ــدن ب ــرای درآم ــوری ب ــس جمه رئی
اعــالم فرمــوده انــد کــه ایشــان هــم بــه جبهــه «اصــالح طلــب ! اصولگــرا دیگــر 

ــد و «عاشــق چگــوارا»!!  ــام شــد ماجــرا» تعلــق دارن
ال  از فــرط خــوش بــاوری بــه آینــده جمهــوری اســالمی بــه  آقــای اشــکوری احتــ
ــاده انــد کــه ایــن گونــه بــدور از نزاکــت سیاســی القابــی کــه  ــان گویــی افت هزی
ــد.  ــی دهن ــبت م ــا نس ــه م ــت را ب ــان اس ــد و جنایتکارش ــت فاس ــته حکوم شایس

ــد!  ــی» کنن ــی «مخمل ــام را، کم ــه نظ ــش ب ایشــان میتوانســت تعلق
ــه موقعیــت امــروز جمهــوری اســالمی  ــا نگاهــی ب ــن حــال خــوب اســت ب در عی
ــد  ــن را برهــم زدن ــس برلی ــه کنفران ــت از «اغتشاشــگرانی» ک ــک باب ــل از ی حداق
ــوم  ــت» محک ــاس روحانی ــع لب ــه  «خل ــر آن ب ــه خاط ــان ب ــه ایش ــد ک ــکر کنن تش
ــن  ــان ای ــرای ایش ــاد ب ــه افت ــی ک ــر  اتفاق ــال آن ه ــس و بدنب ــدند! در کنفران ش
برکــت را داشــت از «رش» لباســی کــه امــروز علنــا ســمبل انزجــار عمــوم اســت، و 
خشــم مــردم بــه هــر بهانــه ای کــه بــه بیــرون فــوران مــی کنــد و از جملــه ایــن 
لبــاس را نشــانه مــی گیــرد، خــالص شــدند. آقــای اشــکوری ماننــد گنجــی پــس از 
ــر «همــکاری  ــده ســازی دوستانشــان علیــه آنهــا مبنــی ب کنفرانــس برلیــن و پرون
قــداری «تندروهــای حکومتــی»  بــا ضدانقــالب اغتشاشــگر»، بعنــوان قربانیــان چ
قــداری خــود  و «کمونیســتهای اغتشاشــگر» قلمفرســایی میکننــد، تاریــخ چ
ــت و  ــد و بعنــوان دگراندیــش، ژورنالیس ــر فــرش میکنن ــان را زی ــت ش و حکوم
پژوهشــگر دینــی و غیــر دینــی بــه دفــاع از پــروژه شکســت خــورده «جمهــوری 

ــر» لجــن پراکنــی مــی کننــد. اســالمی اصــالح پذی

امــا ایــن درســت اســت! در ایــن بیســت و یکســال نــه فقــط جمهــوری اســالمی و 
ــد، بلکــه مدافعیــن جمهــوری اســالمی هــم تغییــری  ــر نکــرده ان مخالفانــش تغیی
نکــرده انــد. جامعــه ایــران علیرغــم چهــل ســال رسکــوب و ارعــاب تغییــر نکــرده 
ــی خواهــد و  ــوری اســالمی را  ــد جمه ــ اعــالم میکن ــا و رس ــروز علن ــد و ام ان
هیــچ مردمــی شایســته زندگــی تحــت حاکمیــت حکومــت فقــر و تباهــی اســالمی 
ــن  ــس برلی ــگران») کنفران ــن («اغتشاش ــه معرتضی ــی، ک ــردم آزادیخواه نیســت! م
ه ۹۶ فریــاد زدنــد «اصــالح  را ســخنگویان واقعــی خــود میدانســتند در دیــ
ــارزه و مقاومــت  ومــه ماجــرا»! امــروز چهــل ســال مب ــب، اصولگــرا، دیگــه  طل
ــده  ــام کوبی ــال نظ ــر دو ب ــرق ه ــر ف ــود را ب ــت خ ، حقانی ــ ــت ش ــه حکوم علی
ــده  این ــوان  ــن بعن ــس برلی ــد کنفران ــم و مانن ــرده ای ــر نک ــم تغیی ــا ه ــت. م اس
اعــرتاض مــردم تشــنه آزادی در ایــران و در جبهــه آزادیخواهــی در جــدال بــر رس 

ــم.  آزادی، رفــاه و برابــری ایســتاده ای

ــروز  ــارات ام ــم اظه ــرد و ه ــت! هــم آن میزگ ــت اس ایــن امــا نیمــی از حقیق
شــ نشــان می دهــد کــه شــ هــم تغییــر نکــرده ایــد! شــ امــروز هــم ماننــد 
ــد.  ــاه ایســتاده ای ه و آبا ــ ــن  «اغتشاشــگران» دی ــردم، ای ــن م ــه ای ــروز علی دی
شــ هــم بعنــوان پــاره تــن جمهــوری اســالمی در مقابــل مردمــی کــه بــرای بــه 
زیــر کشــیدن «نظــام» تــان بــه میــدان آمــده انــد ایســتاده ایــد! ایــن حقیقــت را 
مــا بــه محــض تولــد نامیمــون جنبــش تــان اعــالم کردیــم و گفتیــم شــ و جنــاح 
و «دمکراســی اســالمی» تــان بــا نظــام زنــده اســت و بــا رفــ جمهــوری اســالمی 

شــ هــم رفتنــی هســتید! 
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به مناسبت روز جهانى كارگر
تشکیالت خارج حزب با برگزاری جلسه ای همراه با جمعی از فعالین کارگری از کشورهای گوناگون به استقبال این روز می رود. 

انان تاكنونی: سخ

ابــو وطــن – رئیــس فدراســیون رسارسی اتحادیــه هــای • 
کارگــران در عــراق

دریــا کــوکا  - فعــال جنبــش دانشــجویی و زنــان (اس • 
ای پــی) - ترکیــه

تایــرون لیــربت – از اتحادیــه کارگــران بــرق کمســیون • 
ترانزیــت تورونتــو  کانــادا– شــعبه ۲

مهدی توپچی – فعال کارگری - ایران• 
راجر سیلورمن – شبکه بین املللی کارگران• 
مانوس سکوفگلو – اتحادیه تکنسین های یونان• 
نور احمد – فعال کارگری - افغانستان• 
چاتــورا گوناتیلــکا – سوسیالیســت خــط مقــدم - • 

رسیالنــکا
امان کفا – دبیر تشکیالت خارج حزب• 

زمان: شنبه اول ماه مه
ساعت: ۳ بعدا از ظهر به وقت لندن

ناشــی  هــای  محدودیــت  دلیــل  بــه  یــی  گرده ایــن 
از کرونــا، در شــبکه زووم برگــزار مــی شــود. از همــه 
ــر  ــه در جشــن روز کارگ ــم ک ــی کنی ــدان دعــوت م عالقمن

رشکــت کننــد. 

اطالعات بیشرت متعاقبا به اطالع میرسد.
تشکیالت خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

              ۱۵ آوریل ۲۰۲۱   - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

 اول مه روز اعتراض و همزمان روز جشن و 
سرور كارگران، روز نه گفتن يك طبقه بزرگ 
اجتماعى به جهنمى است كه به نام زندگى به 

بشريت تحميل كرده اند. 

اول مه روزى است كه كارگران اعالم ميكنند 
يك طبقه واحد جهانى با منافع مشترك خود، در 

مقابل بورژوازى اند. روزى كه كارگران اعالم 
ميكنند، تقسيمات جنسى، تقسيمات قومى؛ 
تقسيمات مذهبى، بومى و خارجى، بيكار و 

شاغل و... همگى خرافه و مردودند و همگى 
حربه هاى بورژوازى عليه خودآگاهى و اتحاد 

اين طبقه است.
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كاروان راست

ایــن وصله هــای ناجــور بــر جامعــه ایــران، اكنــون كــه آب از رسشــان گذشــته اســت 
ــد»،  ــور كنن ــرا عب ــد از اصالح طلــب و اصول گ ــه اینكــه «مــردم حــق دارن ــا اشــاره ب ب
ــه  ــتضعف پناهی»، ب ــان» و «مس ــام زم ــاب «ام ــا طن ــا ب ــد ت ــاال زده ان ــتین ها را ب آس
ــا در چشــم مــردم  ــوند. ام ــزان ش ــران آوی ــارص ای ــخ مع ــش در تاری ــن جنب رادیكاتری
ایــران، ایــن باندهــای ضدانقــالب و ســناریو ســیاهی، آزمــوِن بــه خون كشــیدِن 
انقــالب۵۷ و رسبه نیســت كــردِن صدهــا هــزار كمونیســت و رهــِرب آگاِه طبقــه كارگــر 
و آزادیخواهــان در بحبوحــه ی آن انقــالب را از رس گذرانده انــد؛ ۳۰ خــرداد ۶۰ را 
ــد  ــتادند؛ دارن ــار اس ــرور و انتح ــی و ت ــب، اسیدپاش ــایی، تعقی ــته اند و در شناس داش
در ایــن تغییــر تــوازن قــوا بــا پرچــم «مســتضعف پناهی»، بــه صفــوِف ملپــن، آشــفته 
ــد و  ــری، امی ــش كارگ ــت ها و جنب ــا سوسیالیس ــر ب ــربِد آخ ــرای ن ــام ب ــِی نظ و میدان

جربــزه می دهنــد. 
ــی بــرای  ــدوِن وجــود جمهــوری اســالمی جای ــغ شــدند و ب ــا خمینی شــان بال اینهــا ب
اقامــت و نفــس كشــیدن پیــدا نخواهنــد كــرد؛ امــا بایــد همیشــه گوشه چشــمی بــه 

ــود. ــب تحركات شــان ب ــا داشــت و مراق اینه
كار بــه جایــی رســیده اســت كــه امــروز اصالح طلبــاِن ســابق ماننــد شــیرین عبــادی 
ــالش  ــی» در ت ــات خا ــت اصالح ــری «دول ــش در دوران رسازی ــال پی ــت س ــه بیس ك
شــبانه روزی بــود تــا بــا «كمیتــِه صلــحِ نوبــل» پــِل آشــتی میــان مــردم بــا جمهــوری 
ــد، امــروز  ــان و «حقــوق بــرش» جــوش كن ــا حقــوِق زن اســالمی بكشــد و اســالم را ب
نــا امیــد خــود در صفــوف «اصالح طلبــاِن» حكومتــی و  بــه دوســتاِن نــادم و 
دبه نفــس می دهنــد كــه «آلرتناتیــو، هفت تپــه و  بیرون حكومتــی، روحیــه و اعت
ــت  ــل حاكمی ــال در مقاب ــه س ــن هم ــی ای ــه در ط ــتند ك ــجویانی هس ــان و دانش زن

زانــو نزده انــد»! 
ایشــان در ایــن تغییــر تــوازن قــوا بــه نفــع جنبــِش سوسیالیســتِی طبقــه كارگر، كشــف 
ــد و  ــب بوده ان ــال رسنگونی طل ــل  س ــن چه ــول ای ــردم در ط ــا م ــه نه تنه ــد ك كرده ان
ــد، بلكــه  ــه حركــت در نیامده ان ــم كالجِ رژیــم» ب ــِر نی بخاطــر اصــالِح اســالم و «تغیی
مهــرت از آن، امــروز بــا آلرتناتیــِو «اداره شــورایی جامعــه» وارد گــوِد سیاســت شــده اند! 
خانــم عبــادی البتــه یادشــان نرفتــه اســت كــه آن زمــان كــه از جانــب «كمیتــه صلــح 
نوبــل»  و در انتهــای تونــل اصالحــات، مامــور آشــتی جمهــوری اســالمی بــا حقــوق 
ــربد،  ــِه ن ــرِف جبه ــا آن ط ــد، ام ــدم می زدن ــی ق ــای غرب ــدور دولت ه ــان در كری انس
كمونیســت ها و مخالفــان جمهــوری اســالمی در همیــن آملــان، رســ كنفرانــِس برلیــن 
را بــر رس جمهــوری اســالمی خــراب كــرده بودنــد و خــارج كشــور را بــه یــک میــداِن 
ــت ها  ــد. كمونیس ــرده بودن ــل ك ــران تبدی ــى در ای ــراى آزادى و رهای ــربد ب ــزرِگ ن ب
ش جبهــه  اجــازه ندادنــد دوســتاِن خانــم عبــادی و اپوزیســیوِن طرفــداِر رژیــم از قــ
ــاِق  ِ دو دهــه رسكــوب و اختن ــر مــ یتی هــا و راه كارگری هــا ب ملــی، توده ای هــا، اك
تحمیــل شــده توســط جمهــوری اســالمی در داخــل، بــه امــِر رفوگــری نظــام در خــارج 

مرزهــا ادامــه دهنــد. 
ــی  ــون كس ــی تاكن ــال ۱۳۷۸ شمس ــی از س ــش یعن ــال پی ــت و دو س ــل از بیس حداق
تردیــدی نداشــته اســت كــه شــعاِر رسنگونــی جمهــوری اســالمی و عبــوِر جامعــه از 
ــی و جنبــش اصالحــات، محصــوِل یــك جنبــِش تــوده ای عظیــم در رسارس ایــران  خا
بــوده اســت. از آن روز تــا بــه امــروز کوچه هــاى تهــران و برلیــن و لنــدن توســط ایــن 
ــخ معــارص،  ــد. اگــر در تاری ــت كمونیســت ها بهــم وصــل بوده ان ــا هدای ــش و ب جنب
ــور  ــل، حض ــن پ ــد، ای ــان حــال وصــل می كن ــه زم ــه گذشــته را ب ــود دارد ك ــی وج پل
ــا  ــن ت ــس برلی ــر از كنفران ــه كارگ ــِش سوسیالیســتِی طبق ــرود جنب ــراز و ف ــی و ف علن
ــوالد و  ــه و ف ــا هفت تپ ــای باشــكوه، ت ــاه مه ه ــا و اول م ــا ۸ مارس ه ه ۹۶، ت ــ دی
نفــت و پرتوشــیمی و ... بــا ســنبه پـُـر زوِر «ادارِه شــورایی جامعــه» بــوده اســت. خانــم 
وزهــا تنهــا آلرتناتیــو و انتخــاِب واقعــی مــردم  عبــادی بــه چــه زبانــی بگویــد كــه ای
ایــران چیــزی جــز حكومــِت كارگــری نیســت. بابــِت «كشــِف» امروزشــان بــه ایشــان 
ــم و رد  ــلیت می گویی ــات»، تس ــِر «اصالح ــه ی پنچ ــان در جبه ــاراِن دیروزش و همقط

ــیده اند.  ــر از راه رس ــان دی می شــویم. ایش

ــروز  ــِی» ام ــه ی مخمل ــِن «ن ــوی و كمپی ــای پهل ــربِی آق ــه ره ــت ب ــیون راس اپوزیس
ایشــان هــم نشــكفته پرپــر شــده اســت؛ ریشــه های ایــن «نــه»ی اپوزیســیون راســت، 
تاریخــا محصــوِل تحــركاِت آمریــكا و حاصــل دوران دیگــری اســت؛ ایشــان آن زمــان 
ــی و دو خــرداد عبــور كردنــد و رسنگونــی كامــل جمهــوری اســالمی  كــه مــردم از خا
بــه همــِت جنبــش كمونیســتی بــه بســرتِ اصلــِی اعرتاضــات در جامعــه ایــران تبدیــل 
ــالدی،  ــال ۲۰۰۳ می ــه در س ــا اینك ــد؛ ت ــف دارن ــا ترشی ــود كج ــوم نب ــال معل ــد اص ش
ــورد و اپوزیســیوِن  ــد خ ــكا كلی ــِی آمری ــه رسكردگ ــراق ب ــه ع ــرب ب ــی غ ــه نظام حمل
ــا  ــران ب ــت ای ــه ی سیاس ــا پهلــوی در صحن ــربی رض ــه ره ــه ب ــم بالفاصل ــت ه راس
ــه  ــا تكی ــدرت ب ــوی ق ــران اســت» ظاهــر شــدند. ب ــِت ای ــراق نوب ــد از ع شــعاِر «بع
ــرد؛  ــوش ك ــت و رسخ ــت را مس ــیون راس ــن اپوزیس ــكا، كل ای ــِی آمری ــر جنگ طلب ب
آقــای پهلــوی بــا وصــف اینكــه شــاهِد بزرگرتیــن حركــِت اعرتاضــی و «ضــِد جنــگ» 
ــازوی  ــود، ب ــراق ب ــه ع ــكا علی ــه میلیتاریســم و لشكركشــِی آمری ــخِ بــرش علی در تاری

نظامــی جــورج بــوش و اســرتاتژِی «رژیــم چینــج» را نشــان مــردم ایــران مــی داد و بــا 
ــاده  ــود را آم ــران، خ ــردم ای ــه م وعده ی«دمكراســی»، عــراق و افعانســتانِی دیگــر ب
می كــرد كــه «چلپــی» ایــران شــود. آنروزهــا سیاســِت «رژیــم چینــج»، همــه ی ایــن 
ــه  ــم» ب ــالِف «همه باه ت ــك ا ــتند در ی ــار داش ــم آورد و انتظ ــرد ه ــیون را گ اپوزیس
وقــع از جانــِب  زودی در تهــران بــه قــدرت برســند. طــرح و شــعاِر «رفرانــدم» در آ
«شــورای رهــربِی» ایــن اپوزیســیون، قــرار بــود ملزومــات دست به دســت شــدن 
قــدرت بــه كمــك ارتــش آمریــكا در ایــران را مهیــا كنــد. اپوزیســیونی كــه ســال ۵۷ 
یكبــار طبقــه كارگــر ایــران بــا یــك انقــالب تــوده ای، حاكمیــِت ســلطنتش را از اریكــه ی 
ایــی دوبــاره در انظــاِر عمومــی را  قــدرت بــه زیــر كشــیده بــود و هنــوز جــراِت رو
نداشــت، در كنــاِر ماشــین جنگــی بــوش و سیاســِت «رژیــم چینــج»، جســارِت ابــراز 
وجــود پیــدا كــرد. بنابرایــن، «نــه ی مخملــِی» و رسنگونی طلبــِی ایــن اپوزیســیون، نــه 
ق جامعــه ایــران بلكــه در پنتاگــون و ناتــو ریشــه دارد؛ رسنگونی طلبــِی اینهــا  در اعــ
ــژه  ــی، بوی ــای خارج ــت قدرت ه ــه و دخال ــا، دسیس ــگ، كودت ــه، جن ِ توط ــ ــر م ب

قــدرِت نظامــی آمریــكا، بــه دنیــا آمــده اســت. 
جامعــه ایــران در ابعــاد وســیع، شــاهد اهــداف، آرزوهــا و طرح هــای ایــن اپوزیســیون 
ــیون  ــن اپوزیس ــِی ای ــِت جنگ طلب ــی از سیاس ــاِر عموم ــرت و انزج ــت. نف ــوده اس ب
ــه گورســتان  ــه را ب ــش»، خاورمیان ــكای رهایی بخ ــت. «آمری ــردن نیس ــان ك ــل پنه قاب
تبدیــل كــرد و مــردم ایــران شــاهِد از هــم پاشــیدِن شــیرازه های مدنیــت در عــراق و 

ســوریه و لیبــی بودنــد. 
ــت  ــیون راس ــن را اپوزیس ــد و ای ــدان ش ــكا وارد می ــم آمری ــا پرچ ــود ب ی ش ــروز  ام
می دانــد. مجبورنــد بــا دایــره و دنبــك «نــه ی مخملــی»، بــه آلرتناتیــِو ادارِه شــورایی 
جامعــه و جنبــِش سوسیالیســتِی طبقــه كارگــر تنــه بزننــد. خیــال می كننــد در تغییــر 
ــردم  ــارزات م ــربی مب ــر و ره ــه كارگ ــای طبق ــر پ ــوان زی ــروز می ت ــوای ام ــوازن ق ت
علیــه جمهــوری اســالمی پوســِت خربــزه گذاشــت. تحــركاِت امــروِز ایــن اپوزیســیون 
یــِت مــادی، ســیاىس و عمــىل دولــِت آمریــکا از «انقــالِب  پیشــخوا بــرای جلــِب ح
هنگــی  مخملــی» آنهاســت و بــس. رسنگونــِی «همه باهمــی» كــه قــرار اســت در ه
كامــل بــا بخش هــای ناراضــی حاكمیــت، در همــكاری همه جانبــه بــا ارتــش و 
ــر  ــه ســپاه و بســیج و نیروهــای رسكوبگــر نظــام، ملزومــات تغیی ــی از بدن بخش های
نیــم كالج در بــاالی نظــام را بــدوِن دخالــت مســتقیِم توده هــای مــردم مهیــا كنــد. بــرد 
و شــعاِع ایــن نــوع رسنگونــی همینقــدر اســت. ایــن «نــه ی مخملــی» در برابــِر «نــه ی 
واقعــِی» جنبــِش سوسیالیســتِی طبقــه كارگــر و عــزِم ایــن طبقــه بــه تســخیِر قلعــه ی 
ــِت اپوزیســیون راســت وقتــى فــرا رســیده  ــورژوازی ایــران، علــم شــده اســت! نوب ب
اســت کــه دیگــر عمــالً دیــر شــده اســت. جنــب و جــوِش رسارسِی طبقــه کارگــر در 
ــدگاِن امــروزش در قــدرت، مهــر باطلــی  این ــا نظــاِم رسمایــه و  میــداِن زورآزمایــی ب

هــم بــر پیشــانی ایــن اپوزیســیوِن بورژوایــی زده اســت. 
ــا  ــدار ب ــِت دی ــت، نوب ــیون راس ــه ُدوِر اپوزیس ــا ب ــلیتی م ــوِر تس ــن ت ــون در ای اكن
ســازماِن مچــل مجاهدیــن و فرقــه رجــوی اســت. مریــم رجــوی در پیــام اخیــرش بــه 
مناســبت نــوروز ۱۴۰۰، «اســالم» را از شــعاِر اســرتاتژیِك مجاهدیــن یعنــی «جمهــورِی 
دمكراتیــِك اســالمی» قلــم گرفــت و اعــالم كــرد: «خجســته بــاد ســالی كــه بــرای یــک 

جمهــوری دموکراتیــک اســت»! 
ــش  ــه از ارث داع ــن هم ــازمان تان كــه ای ــ و س ــید كــه ش ــوی بپرس ــم رج از خان
ولــوژی اســالم در ایــران در طــول ایــن چهــل ســال  در منطقــه و حاكمیــِت اید
ــروز اســالم را از شــعاِر اســرتاتژیك تان حــذف  ــه ام ــده اســت، چگون كاســبی تان چری
كرده ایــد؟ جــواب می دهنــد كــه مگــر رضــا پهلــوی كــه پــدرش دیكتاتــور و شــاه ایــران 
ــه تازگــی دمكــرات و جمهوریخــواه شــده؟ مــن هــم الزم نیســت بیــش  ــود، چگون ب
انــم. بپرســید كــه راســت اســت كــه قــرار اســت  از ایــن راه پــدرم را بــروم و منفــور 
ــی  ــوِق اله ــه، چــه اشــكالی دارد. از حق ــد البت ــا هــم متحــد هــم بشــوید؟ می گوی ب
كــه نصفــش مــال ســلطنت بــوده و نصــف دیگــرش مــال اســالم، یــك جــوری بــا هــم 
كنــار می آییــم. قــرار اســت یــك عكــس هــم بــا هــم بگیریــم و زیــرش بنویســیم كــه 
مجاهــد و پهلــوی، دســت اتحــاد بــه هــم داده انــد؛ هموطــن تــو هــم بیــا تــا بشــویم 

ــم!! ــان جمــع می كنی ــردم را دور خودم ــه م ــر.. و اینگون ســه نف
واقعیــت اینســت كــه در ذهنیــِت مــردِم ایــران، ســازمان مجاهدیــن بعنــواِن بخشــی از 
کابــوِس مــردِم ایــران و بخشــی از اســرتاتژی «قومــی- مذهبــی» كــردِن خاورمیانــه بــر 
 ِ ِ جنگ هــای نیابتــی در منطقــه اســت. قــرار بــود ایــن ســكِت مذهبــی بــر مــ مــ
فروپاشــی مدنیــت و بنیادهــای جامعــه ایــران و تبدیــل آن بــه نســخه ای شــبیه جامعه 
ولوژیــك»  لیبــی و ســوریه بــه نــان و نوایــی برســند. قــرار بــود بــا یــك «انقــالِب اید
دیگــر یــا بــا یــك ماجراجویــی نظامــی دیگــر، نقــِش «ارتــِش آزاِد ســوریه» در آینــده 

تحــوالِت ایــران را بــازی كننــد. راســت
عــده ای مســلح و اساســاً اســیر و اجیــِر فرقــه، کــه هــر ارتجاعــی می توانــد از آن بــه 
ــواِن نیــروی مزاحــم، بی منطــق و قابــل خریــد  ــوان ویــروِس ضــِد جامعــه، بــه عن عن
ــدن و  و  فــروش و كرایه شــدن، آنهــا را مــورد اســتفاده قــرار دهــد و از آنهــا علیــه 
شهرنشــینی اســتفاده کنــد. ایــن واقعیــت بــرای مــردم در ایــران  نــه تازگــی دارد و نــه 

غیرمرتقبــه اســت. ... صفحــه آخــر
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انتخابات بی انتخابات

کاندیداتــور اصلــح کســی جــز متخصــص در کشــتار و رسکــوب  و حرفــه ایــی در 
ایجــاد ارعــاب در جامعــه و همزمــان مناســب تریــن عنــرص بــرای بــرون رفــت نظــام 
ــت انتخاباتــی در حاکمیــت اســالمی،  از بحرانهــای سیاســی و اقتصــادی  نیســت. رقاب
رقابــت در نشــان دادن توانایــی و قــدرت یــک دور دیگــر رسکــوب و آدمکشــی و ایجــاد 
ارعــاب در جامعــه و جوابگویــی بــه معضــالت سیاســی-اقتصادی نظــام اســت. رقابــت 
جنــاح هــای حاکمیــت بــر رس سیاســت و نحــوه جوابگویــی بــه ایــن دونیــاز اســت. بــا 
ایــن مقدمــه و مفروضــات میخواهــم انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن دوره حاکمیــت 
بورژوایــی در ایــران را در بطــن تحــوالت جامعــه ایــران و تناســب قــوای موجــود مــورد 
بررســی قــرار دهــم و مولفــه هــای دخالتگــر در ایــن پدیــده را بــه اختصــار مــورد اشــاره 

قــرار دهــم.
بــا نگاهــی بــه اخبــار انتخاباتــی و تعقیــب گزینــه هــای موجــود، ظاهــرا عنــرصی کــه 
ع برســد، هنــوز وجــود نــدارد. برعکــس  نظــام حاکــم توانســته باشــد روی آن بــه اجــ
بــا وضــوح و روشــنی مــی تــوان دیــد نوعــی آشــفتگی و رسدرگمــی عمیــق در معرفــی 
گزینــه هــای انــد، کــه توانایــی عبــور حاکمیــت را از اوضــاع حســاس و پرتالطــم امــروز 
داشــته باشــند. آشــفتگی کــه بیــان بــی جوابــی هــر دو جنــاح بــورژوازی در حــل بحــران 

و ناکارآمــدی عمیــق نظــام اســت. 
ــور از بحــران و فالکــت اقتصــادی از طــرف هــر کــدام از کاندیداهــا  چشــم انــداز عب
بــا هــر اســم و وابســتگی کــه بــرای خــود تصویــر مــی کننــد، کــور و بــی افــق اســت. 
ونــه چنیــن آشــفتگی و وحشــتی را بــا وضــوح در اظهــار نظرهــای احمــدی نــژاد کــه: 
«در صــورت ادامــه ایــن وضعیــت فالکتبــار، بــه زودی فــ جامعــه رهــا خواهدشــد» و یا 
«جمهــوری اســالمی بعــد از مــرگ خامنــه ایــی فرومــی پاشــد»، میتــوان دیــد. رضغامــی 
ــه کارش  ــکن، آزادی» رسلوح ــان، مس ــا «ن ــعار چپه ــه ش ــرده ک ــا ک ــر ادع ــد دیگ کاندی
خواهــد بــود و همچنیــن ادعــا کــرده کــه چگــورای واقعــی در اصــل ایشــان هســتند!!. 
چنیــن معرکــه گیــری هایــی قطعــا بخشــا تــالش بــرای جلــب توجــه جامعــه نســبت 
بــه خودشــان اســت امــا اســاس نگرانــی و آشــفتگی و درهــم ریختگیشــان، دلیــل ایــن 
ــو شــخم  ــه از ن ــی اســت ک «چــپ» شــدن هــا ریشــه در اوضــاع و احــوال جامعــه ای
خــورده وتــوازن قــوای جدیــد در تقابــل بــا حاکمیــت، در آن رقــم خــورده اســت، دارد. 
فاکتورهــا و موئلفــه هــای زیــادی در ایجــاد تــوازن قــوای جدیــد و متعاقبــا در دامــن 
زدن بــه عمیقــرت شــدن بحــران رژیــم بورژوایــی جمهــوری اســالمی نقــش ایفــا کــرده 
ــزرگ  ــد. اعرتاضــات وســیع و گســرتده ســال ۹۶ در بیشــرت از ۱۰۰ شــهر کوچــک و ب ان
در ایــران بــا خواســتها و مطالبــات رفاهــی و معیشــتی و در تقابــل بــا ناکارآمــدی نظــام 
موجــود در تامیــن حداقلهــای زندگــی و همچنیــن وجــود فالکــت اقتصــادی و بحــران 
عمیــق اقتصــادی، ابــراز وجــود طبقــه کارگــر بــا پرچــم رادیــکال و سوسیالیســتی خــود، 
جامعــه را یکبــار دیگــر حــول پرچــم کارگــری و چپگرایانــه بــه خــط کــرده اســت. ادامــه 
ــز و  ــداوم در مراک ــور م ــه ط ــال ۹۸ و ب ــه در س ــری طلبان ــتی و براب ــات معیش اعرتاض
ــه و در  ــف جامع ــرف اقشــار مختل ــن گســرتش آن از ط ــری و همچنی ــای کارگ محیطه
ســطحی رسارسی ، زمیــن را زیــر پــای حاکمیــت بــه شــدت داغ کــرده اســت. عــروج یــک 
عــی  طبقــه کارگــر خــودآگاه بــا وجــود رهــربان تیزبیــن و خوشــنام کــه در ســطح اجت
ــری و سوسیالیســتی در راس  ــروج پرچــم کارگ ــن ع ــد و همچنی ــرده ان ــدام ک عــرض ان
ــزه شــدن  ــی و پوالری ــی جــز قطب ــاه و زندگــی انســانی، نتیجــه ای ــرای رف اعرتاضــات ب
جامعــه معــرتض و بــه میــدان آمــده حــول پرچــم طبقــه کارگــر نداشــت. پوالریزاســیونی 
کــه ســنگینی آنــرا روی تحــرکات هــر یــک از گزینــه هــای ایــن شــعبده بــازی و ســیرک 

اســالمی مــی تــوان بــا وضــوح دیــد. 
فاکتــور دیگــر مســئله بــی خاصیــت شــدن پدیــده اصــالح طلبــی و متعاقــب آن پدیــده 
ــا شــعار «اصــالح  ــود. مــردم ب ــی در بطــن اعرتاضــات ب ــم بورژوای ــاح بندیهــای رژی جن
ومــه ماجــرا» پرونــده ایــن پدیــده را زیــر بغــل نظــام دادنــد و  طلــب اصولگــرا دیگــه 
مهــر باطلــی بــر آن زدنــد. بــا بــی خاصیــت شــدن ایــن پدیــده نظــام اســالمی توانایــی 
مانورهــای انتخاباتــی بــرای تغییــر ذهنیــت جامعــه حتــی در مقیــاس خیلــی محــدود را 
از دســت داده اســت. رسکــوب و کشــتار هــزاران نفــر از معرتضیــن بــرای تحمیــل عقــب 
نشــینی و ایجــاد ارعــاب بــی نتیجــه مانــد. جامعــه بــا وجــود رسکــوب شــدید و کشــتار 
وســیع نــه فقــط مرعــوب نشــد بلکــه هــر بــار رادیکالــرت، محکمــرت و ســازمانیافته تــر 
ــت در عمــل در  ــرزه در آورد. حاکمی ــه ل ــه هــای حاکمیــت را ب ــدان آمــد و پای ــه می ب
مقابــل ایــن نیــرو بــه زانــو درآمــده و وحشــتی مرگــزا  رستاپــای آنــرا فــرا گرفتــه اســت. 
ایــن موقعیــت را اگــر در موقعیــت ضعیــف شــده و زیــر رضب جمهــوری اســالمی در 
منطقــه رضب کنیــم مــی تــوان تصویــر دقیقــرتی از اوضــاع و احــول موجــود و حاکمیت 

بــه زانــو درآمــده داشــته باشــیم. انتخابــات در بطــن چنیــن رشایطــی بــرای جمهــوری 
اســالمی نوعــی بــازی بــا رسنوشــت خــود اســت. خــود رسان حاکمیــت تصویــر واقعــی 
ایــن جامعــه را دیــده انــد و وحشــت از آینــده نظــام را در مناســبتهای مختلــف اذعــان 
عــی جامعــه  ــده هــا از وقــوع یــک انفجــار اجت ــه اپوزســیون ران ــا خــود ب کــرده و ی

خــرب مــی دهنــد. 
ق   تــب و لــرز کــردن «فــرخ نگهــدار» ایــن پــادوی حکومــت  نیــز کــه اســتیصال در اعــ
وجــودش را مــی توانــد دیــد در چنیــن بطنــی بایــد معنــی کــرد. امــا تفاوتــی کــه ایــن  
رش دارد، ویژگــی اســت کــه  پهلــوان پنبــه بــا دیگرانــی کــه از درون حاکمیــت و اقــ
ایندگــی مــی کنــد و وحشــتش را از انقــالب  ــوده ایســتی را  ــی و ت یت چــپ نــوع اک
ــی کنــد و میخواهــد پهلــوان نجــات حاکمیــت اســالمی  آتــی و سوسیالیســتی پنهــان 
باشــد. ایــن «سلحشــور» نجــات رژیــم هــم بــه اوضــاع وخیــم و بــی اینــده رژیــم اعرتاف 

میکنیــد و میگویــد: 
«رسدرگمــی بیســابقه: ۷۰روز تــا انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران باقــی مانــده اســت 
ــی داننــد چــه کســانی نامــزد هســتند و برنامــه  ولــی تــا امــروز هنــوز شــهروندان مــا 
هــای آنهــا بــرای اداره کشــور چیســت. ایــن وضعیــت خــود نشــان مــی دهــد کــه انــگار 
یــت بــزرگ مــردم ایران،  حاکمیــت جمهــوری اســالمی ایــران ایــن بــار در نظــر نــدارد اک
بــه واســطه انتخابــات آتــی، بــه میــدان بیاینــد و خــود تصمیــم بگیرنــد کــه چــه کســی 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه هــر نامــزدی کــه  رئیــس جمهــور آنــان باشــد. ظاهــرا ب
ــود و ســپردن  ــات خواهــد ب ــروز انتخاب ــا پی واقعــا صــدای مــردم ناراضــی باشــد قطع
پســت ریاســت جمهــور بــه ناراضیــان بــه حاکمیــت دوگانــه منتهــی مــی شــود و ایــن 
بــرای حکومــت خطرنــاک اســت. لــذا بســیار بعیــد اســت کــه حکومــت موافقــت کنــد 
ــدرت جــذب آرای اقشــار ناراضــی  ــه از ق ــد ک ــزد کنن ــان کســی را نام ــه اصــالح طلب ک
برخــوردار باشــد. بــه ایــن ترتیــب تکــرار صحنــه هــای انتخابــات از نــوع ۷۶ تــا ۹۶ عمــال 
منتفــی اســت. اگــر چنیــن صحنــه هایــی شــکل مــی  گرفــت اکــ تشــکل هــای مخالــف 
یــت از وی دعــوت مــی کردنــد و تحریــم  هــم مــردم را بــه رشکــت در انتخابــات و ح
گرایــی منــزوی مــی شــد. انتخابــات پیــش رو بالتکلیــف مانــده تریــن انتخابــات ریاســت 

جمهــوری در ۴۰ ســال اخیــر اســت. «( فــرخ نگهــدار)
ــه  ــد ک ــي کنن ــرتاف م ــان اع ــان خودش ــد! از زب ــد خندی ــدار بای ــای نگه ــش آق ــه ری ب
ــی و ۷۶ی قــرار نیســت تكــرار شــود. جامعــه در ابعــاد  انتخاباتــی در كار نیســت؛ خا
ــه  عــی از نعــش اصــالح طلــب و اصلوگــرا عبــور كــرده اســت؛ نــه حاکمیــت ، ن اجت
مــردم و نــه نیروهــای سیاســی در اینکــه ایــن انتخابــات ســوت و کــور خواهــد بــود، 
تردیــدی ندارنــد. حضــور وســیع مــردم در اعرتاضــات هــر روزه، بــه میــدان آمــدن طبقــه 
عــی و بــا پرچــم رادیــکال و سوسیالیســتی، اعرتاضــات وســیع  کارگــر در ســطحی اجت
مســتمری بگیــران کــه یکــی از شــعارهای ثابــت آن «انتخابــات بــی انتخابــات» اســت و 
عــی بــرای کنــرتل اوضــاع جامعــه از طریــق ســازمانها و نهادهــای  تــالش در ســطح اجت
ــه  ــی ک ــران اســت. واقعیات ــروز ای ــوال ام ــی تحــوالت و اوضــاع و اح ــی ویژگ ــوده ای ت
فراتــر از عــدم رشکــت در انتخابــات و مرشوعیــت دادن بــه «نظــام» حاکــی از انتخــاب 
آلرتناتیــو سوسیالیســتی از طــرف طبقــه کارگــر، اقشــار محــروم و مــردم ازادیخــواه اســت.
ایــن تــوازن قــوا، ایــن پوالریزاســیون جامعــه حــول خواســت و مطالبــات طبقــه کارگــر با 
پرچــم رادیــکال سوسیالیســتی و ایــن فضــای انقالبــی، پرورانــدن پــروژه و نقشــه جامعه 
بعــد از رسنگونــی انقالبــی جمهــوری اســالمی و شــکل دادن بــه آلرتناتیــو سوسیالیســتی 
را در بطــن خــود دارد. آلرتناتیوهــای بورژوایــی و برنامــه جناحهــای مختلــف حاکمیــت 
ــد و ارمغانــی جــز فالکــت و  ــس داده ان رسمایــه داری هریــک امتحــان خودشــان را پ
گرســنگی و بحــران معیشــت و فقــر و نــا امنــی نداشــته انــد. ناکارآمــدی نظــام رسمایــه 
داری حاکــم بــا کل جناحهایــش بــه امــری مســجل تبدیل شــده اســت و توســعه و بهبود 
رشایــط زندگــی در چهارچــوب نظــام موجــود بــه امــری محــال بــدل شــده اســت. بــر 
مــ چنیــن بحــران عمیــق بــورژوازی انچــه برجســته مــی شــود آلرتناتیــو شــورایی اســت 
کــه طبقــه کارگــر و افــق سوسیالیســتی جامعــه اســت کــه در راس آن قــرار مــی گیــرد. 
عــی بایــد بــه گامــی بــزرگ در اعــالم  رشکــت نکــردن مــردم در ســطحی گســرتده و اجت
علنــی آلرتناتیــو سوسیالیســتی و شــکل دادن بــه قــدرت تــوده ای از پائیــن تبدیــل شــود. 
بایــد تضمیــن کــرد کــه مــردم و طبقــه کارگــر راســا در رسنوشــت آینــده خــود بــا دخالت 

مســتقیم در ایجــاد نهادهــای تــوده ایــی حاکمیــت خــود را مســجل کننــد. 
ــا وجــود  ــا وجــود رهــربان و پیــرشوان  خــودآگاه  و سوسیالیســت طبقــه کارگــر، ب ب
ســنت کمونیســتی کارگــری قــوی در جامعــه کــه حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) 
ــی در  ــه ای ــی ریش ــای اعرتاض ــک فض ــود ی ــا وج ــت و ب ــنتدار آن اس ــدار و س پرچم

ــال ممکــن و رضوری اســت. ــو شــورایی کام ــک آلرتناتی ــت ی تثبی



ت  ٣٥٣
ح

٦
مصادره حالل مصادره حرام

ــش  ــان اصلی ــه صاحب ــه ب ــی جامع ــردم، کل دارای ــت م ی ــه و اک ــت جامع ــدگاه منفع از دی
ــدون کار کارگــر و گرداننــدگان چــرخ  ــورژوازی، ب ــران تعلــق دارد. ب ــان و مزدبگی ــی کارکن یعن
هــای جامعــه، هیــچ پخــی نیســت. بــورژوازی و اعیــان و انصارشــان انگلــی بیــش نیســتند. 

ــد. ــربده ان ــی ن ــه از انســانیت بوی ــی هســتند ک موجودات
ــن  ــود، در همی ــای خ ــت بج ــروت اس ــدرت و ث ــان ق ــات صاحب ــخ جنای ــه تاری ــرش ک ــخ ب تاری
ــه جــرم و جنایــت و بــی  ــه کن ــم مــردم ب یــت عظی ــی اک ــه زندگ ــا نگاهــی ب ــران امــروز ب ای
ــم.  ــی بری ــی م ــوری اســالمی پ ــردان جمه ــدان و دولتم ن ــودن ثرو ــی و غیرانســانی ب وجدان
ــان  ــت محروم ی ــی اک ــط کا ر و زندگ ــه از رشای ــای جامع ــا و زالوه ــاش ه ــن خف ــه ی ای هم
ــران اختــالف عمیــق طبقاتــی و فاصلــه  جامعــه خــرب دارنــد. ایــن کــه صاحبــات قــدرت در ای
نی شــان نیســت. توجیهــی  فقــر و ثــروت را داده ی خــدا و تصمیــم او مــی داننــد، بــاور آســ
ــران  ــت کارگ ی ــی اک ــه زندگ ــره کشــی و جــرم وجنایتشــان علی ــانی به ــرای الپوش ــه ب آگاهان
ــل  ــن خی ــرای ای ــت ب ــگ ورشاف ــالق و فرهن ــب و اخ ــن و مذه ــت. دی ــه اس ــان جامع و کارکن
ــر  ــم ب ــت و حاک ــت باالدس ــام و موقعی ــظ نظ ــت حف ــه در خدم ــور جامع ــت مفتخ اقلی
ــت  ــان و بهش ــرب و امام ــدا و پیغم ــن و خ ــب و دی ــس مذه ــن، نف ــز ای ــت. بج ــه اس جامع
ــی ارزد. تظاهــر بــه اهمیت  لــه هایشــان پشــیزی  ــرای صاحبــان قــدرت و آیــت ال وجهنــم،  ب
ــه  ــن ب ــت دی ــر خدم ــه بخاط ــان بلک ــای ادی ــر ارزش ه ــه بخاط ــا، ن ــن ه ــی ای ــای دین باوره
ــان  ــتی ش ــت باالدس ــا و موقعی ــه ه ــظ رسمای ــزاری آن در حف ــش اب ــت و نق ــدس مالکی تق
ــرای دفــاع از طبقات  اســت. جمهــوری اســالمی بالــغ بــر ٤٠ ســال خرافــات دیــن و مذهــب را ب
ــکار بــرده اســت. ایــن رژیــم بــدون ســالح  دارا و بــرای تحقیــر و تحمیــق تــوده هــای مــردم ب
دیــن نــه مــی توانســت چنــد میلیــون انســان را خــوراک جنــگ کنــد و نه مــی توانســت زنان، 

ــرار دهــد. ــت و بیحقوقــی ق ــر و اهان ــورد تحقی نیمــی از انســان هــای جامعــه را م
ــد مــی شــود، بــا رصف پــول و داراییهــای جامعــه دارو دســته هــای  زمانــی کــه ســالح دیــن کن
یــت مــردم را گرســنه نگه داشــته  اوبــاش در کشــور و در منطقــه ســازمان داده مــی شــود. اک
جیــد مــی کننــد و پاداش هــای معنــوی بــه مــردم وعــده مــی دهنــد.  انــد، فقــر را تقدیــس و 
ــی  ــده ی ادعای ــات گندی ــرای معنوی ــی ب ــکال و نظام ــم و م ــون دارا از معم ــا خــود مذهبی ام

شــان  پشــیزی ارزش قائــل نیســتند. و خــود منتظــر  پــاداش الهــی شــان نشــده انــد.
ــران عــالوه بــر مصیبــت هــای مکرر، کشــتارها  نتایــج حاکمیــت ثــروت و دیــن بــرای مــردم ای
ــه  ــط ب ــه شــخصیت و حرمــت انســان، امــروز رشای ــت ب ــر و اهان ــدام هــا و آزار و تحقی و اع
شــدت ترســناک و دردناکــی بــه جامــه ایــران تحمیــل کــرده اســت. در حالیکــه کارگــر شــاغل 
ــکاران کشــور  بــا مــزد ناچیــز ســفره اش خالــی اســت، بــا افزایــش تعــداد بیشــرت بــه خیــل بی
ــی از  ــن بخش ــد. ای ــی رس ــر م ــون نف ــه ده میلی ــکاری ب ــزان بی ــا، می ــیوع کرون ــان ش در زم
ــکار  جمعیــت کشــور اســت کــه نــه مــزدی مــی گیرنــد و نــه بیمــه بیــکاری. ایــن بخــش بی
ــد.   ــر خــط فقــر بلکــه در فقــر مطلــق  و در گرســنگی محــض بــرس مــی برن جامعــه نــه در زی
ــرده  ــالم ک ــالمی اع ــورای اس ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس ــوروزی، عض ــه ن رحمت الل
بیــش از ۲۵ میلیــون نفــر از جامعــه  یعنــی ٣٠ در صــد جمعیــت کشــور تــوان خرید گوشــت 
ری  ــل بیــ ندارنــد. و ایــن بــه معنــای کمبــود پروتئیــن و تضعیــف بنیــه ی جســمی در مقاب

هــای گوناگــون اســت.
ــوان راه حــل گرســنگی از طــرح کوپنــی کــردن کاالهــای رضوری حــرف  مجلــس اســالمی بعن
ــد بــه ٦٠ میلیــون نفــر کوپــن مجانــی و نیمــه مجانی مــی دهنــد. منابع  مــی زنــد. مــی گوین
ــن شــده اســت. از آنطــرف  ــان تعیی ــارد توم ــا ســقف ٣٠ هــزار میلی ــن طــرح هــم ت ــی ای مال
حســن روحانــی، رییــس دولــت کــه از رشم و حیــا و خجالــت بویــی نــربده، اعــالم مــی کنــد 
ــام   ــی در نظ ــن روحان ــای حس ــد. رقب ــی زن ــت م ــرف مف ــس ح ــت و مجل ــی اس ــه خال خزان
ــی توانــد اداره کنــد.   جمهــوری اســالمی اذعــان دارنــد کــه حســن روحانــی یــک طویلــه را 
مجســمه ی حســن روحانــی را بایــد بعنــوان ســمبل بالهــت، دروغ و بــی حیایــی در گوشــه 

ــات معرفــی کــرد!  ــاغ وحــش بــه حیوان ب

یــد کننــدگان و واردکنندگان  ــه تول ــرخ دولــت ب بــه گــزارش خــود دولتــی هــا پرداخــت ارز بــه ن
مــواد خوراکــی نــه تنهــا قیمــت هــا را کاهــش نــداده بلکــه تــورم بیشــرت ایجــاد کــرده اســت. 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه مابــه التفــاوت ارز دولتــی وبــازار کــه مبلغــی حــدود١٦٠ هــزار 
ــت خــواری  ــن ران ــن کاالهــا رســیده اســت. ای ــه جیــب دالل هــای ای ــان اســت ب ــارد توم میلی
نــدان و دولتمــردان نظامــی و غیــر نظامــی از ســفره بیــش از نیمــی از جمعیــت ایــران  ثرو

ــه انجــام مــی رســد. ب
ــا تــرک تحصیــل کــرده  چنــد ده هــزار دانش آمــوز بدلیــل فقــر و نــداری از تحصیــل محــروم ی
انــد. دانش آموزانــی کــه در رشایــط تعطیلــی مــدارس تلفــن همــراه و تبلــت ندارنــد، حــدود 
٣ تــا ٥ میلیــون اســت. شــش  و نیــم میلیــون انســان گرســنه تحــت رسپرســتی کمیتــه امــداد 

ــزرگ  ــهرهای ب ــینی در ش ــیه نش ــتند. حاش ــه هس ــای اولی ــن نیازه ــی تری ــد ابتدای ــام فاق ام
ــران  ــا در ته ــط متعــارف شــهر نشــینی خــارج شــده اســت. تنه ــردن از رشای ــره بهــره ب از دای
ن  ســه میلیــون نفــر حاشــیه نشــین هســتند. اجــاره بهــا و قیمــت مســکن هــم جــزو هــ

یــت مــردم خــارج اســت. انحصــارات و خــود نوعــی احتــکار و از بضاعــت و دســرتس اک
ــا  ــد ت یتوان ری  ــ ــرگ از بی ــر م ــرض خط ــر و در مع ــط فق ــر خ ــان زی ــون انس ــاد میلی هفت
پایــان نامعلــوم اپیدمــی کرونــا و در انتظــار بهبــود غیرممکــن رشایــط معیشــت صــرب کنــد. 
عــی و خیــزش عمومــی علیــه فقــر و گرســنگی و گرانی  اعتصابــات کارگــری، اعرتاضــات اجت
ــار  ــط مرگب ــن رشای ــه ای ــدال علی ــارزه و ج ــل مب ــا راه ح ــی، تنه ــی داروی ــکنی و ب ــی مس و ب

اســت.  
ــردم  ــر و م ــه کارگ ــتان  طبق ــران در دس ــادی ای ــت اقتص ــی و فالک ع ــران اجت ــور از بح عب
ــام  ــش در پی ــت های ــه داری و مصیب ــام رسمای ــت نظ ــی از نکب ــرار دارد. رهای ــش ق زحمتک
عــی و خیــزش هــای تــوده ای شــنیده می شــود. انصاف،  اعتصابــات کارگــری، اعرتاضــات اجت
ــر نقــدی و جنســی اربابــان رسمایــه  وجــدان و ســالمت جامعــه ایجــاب مــی کنــد، کلیــه ذخای
ــل  ــت در مقاب ــه دول ــی ک ــرد.  زمان ــرار گی ــنگان ق ــدان و گرس ــار نیازمن ــادره و در اختی مص
یــت مــردم شــانه بــاال مــی انــدازد و دولتمــردان سیاســی و نظامــی بــار  تامیــن معیشــت اک
ــد، مصــادره ی انبارهــای نیازمندیهــای مــردم از ارد و روغــن و برنــج و قنــد  خــود را بســته ان
ــه یــک وظیفــه و حــق مســلم و کار  ــات ...، ب ــن گوشــت یــخ زده و حبوب و چــای و ده هــا ت

ــل شــده اســت.  ــرای رفــع گرســنگی تبدی ــه ب رشافتمندان
تــا وقتــی کــه اعتصابــات عمومــی و شــورش و قیــام بینوایــان و گرســنگان از راه مــی رســد و 
ــاول تولیــدات ناشــی از کار زحمتکشــان برچیده می شــود، کارگران و زحمتکشــان  بســاط چپ
چــاره ای ندارنــد جــز ایــن کــه خــود مســتقی و بهــر شــیوه ی ممکــن انبارهــای محتکــران را 
خالــی و بــه رس ســفره خــود بیاورنــد. امــروز همزمــان بــا تشــدید مبــارزه  اقتصــادی کارگران، 
اعتصابــات مکــرر زحمتکشــان معلــم و بازنشســتگان و...، برگردانــدن بخشــی از دارائیهــای 
ــه ای  ــت خامن ــران بی ــپاهی و انحصارگ ــردان س ــه داران و دولتم ــکار شــده توســط رسمای احت
و بنیادهــای غارتگــر مذهبــی در مشــهد و قــم و غیــره، بــه یــک نیــاز عاجــل تبدیــل شــده 
ــد خــود را بــرای  اســت. در دل ایــن جــدال مــرگ و زندگــی، طبقــه کارگــر و کمونیســم اش بای
ــد شــفاف تــر، قابل  ــو ایــن نظــام بای کســب قــدرت آمــاده کنــد. سوسیالیســم بعنــوان آلرتناتی

حصــول و دســرتس در معــرض انتخــاب جامعــه قــرار گیــرد. 
ــن  ــا ای ــان؛ ب ــری طلب ــان و براب ــت و آزادیخواه ــت وسوسیالیس ــران کمونیس ــی ازکارگ طیف
تصمیــم و آمادگــی رساغ جامعــه مــی رونــد. لشــکری از سوسیالیســت هایــی کــه حــزب مــی 
ــام و  ــات رسارسی و عمومــی و مصادرهــای انقالبــی  ســازمان مــی دهنــد و قی ســازند، اعتصاب

ــد.  ــرار مــی دهن انقــالب را در دســتور ق
ــر و  ــرگ و می ری و م ــ ــت و از بی ــنگی و فالک ــر و گرس ــه از فق ــات جامع ــا راه نج ــن تنه ای
ــا ، شکســ درب  ــر کرون ــر اث ــان از خطــر مــرگ ب ــا راه نجــات زندانی تباهــی اســت. ایــن تنه
زنــدان هــا و آزادی همــه ی زندانیــان از اســارت دشــمنان مــردم اســت. و ایــن روزی اســت کــه 
نــدان و نظامیــان، حــالل خور شــده اســت بر  همــه ی نیازمندیهــای جامعــه کــه توســط ثرو

رس ســفره ی کارگــران و زحمتکشــان و محرومــان جامعــه بــر مــی گــردد!
مشــت هــای گــره کــرده تــوده هــای معــرتض، اعتصابــی و تجمعــات گســرتده و پیوســته مــی 
ــا در آورد. ایــن را  ــورژوازی حاکــم و تفنگچــی هایشــان را از پ ــن نیــروی ب ندتری ــد قدر توان
ــای  ــه نیروه ــد ب ــی توان ــار م ــک ب ــط ی ــه ای فق ــت. خامن ــان داده اس ــرات نش ــه ک ــخ ب تاری
نظامــی اش دســتور دهــد کــه در آبــان ٩٨، هــر اندازه الزم باشــد بکشــید و شــورش گرســنگان 
ــد هــر بــار  امتحــان کننــد. ایــن بــار  ن بتوانن را رسکــوب کنیــد. ایــن کاری نیســت کــه حاکــ
طبقــه کارگــر و تــوده هــای میلیونــی زحمتکشــان زن و مــرد هســتند کــه دســتور مــی دهند 
ــا تســلیم شــود. کاری کــه کارگــران نفــت در انقــالب  ــوی نظــام را آنقــدر مــی فشــارند ت و گل

٥٧ کردنــد. 
کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــا در صــف مقــدم  رهــربی و پیــرشوی مبــارزه ی کارگــران 
ــارزه ی مــردم، هــر بــار و در هــر تعــرض  ــد.  رهــربان و پیــرشوان مب و زحمتکشــان قــرار دارن
ــود را  ــد. خ ــرار دهن ــاب ق ــورد خط ــه را م ــد کل جامع ــی توانن ــت و آزادی م ــرای معیش ب
ــه  ــرشو هــر بخــش جامع ــد. هــر عضــو رهــرب و پی ــارزه رسارسی زحمتکشــان بدانن رهــرب مب
ــرای معیشــت و  ــارزه ب ــش اعرتاضــی و مب ــت رهــربی کل جنب ــد خــود را در موقعی ــی توان م
آزادی قــرار دهــد. فعالیــن و رهــربان کارگــران و زحمتکشــان در قامــت رهــربی جامعــه مــی 
ایســتند. بگــذار بورژواهــای احمــق و ابلــه فربــه شــده در نظــام جمهــوری اســالمی، از نفــوذ 
ــی  ــب ته ــردم قال ــرشوان م ــت  و پی ــان کمونیس ــران و زحمتکش ــربی کارگ ــدرت ره کالم و ق
کننــد و مــی کننــد.  بگــذار دشــمنان در مقابــل خواســت رسارسی کارگــران و زحمتکشــان رس 
ــه عقــب نشــانده شــوند. مــا در  ایــن جنــگ طبقاتــی باید  ــه ســنگر ب فــرود آورنــد و ســنگر ب

ــروز شــویم. پیــروز شــویم. مجبوریــم پی




