
 

 
“The collapse of the regime seems probable” - Kaldıraç (kaldirac3.org) 

 رسد امری محتمل به نظر می ی حکومت اسالمی در ایران، بسرنگونی انقال

گفتگوی سوسیالیستهای انقالبی ترکیه با مرضیه نظری و عباس منصوران از  

 اعضای کمیته مرکزی و دفتر روابط بین المللی حزب کمونیست ایران 

با فرارسیدن صدمین روز قیام، گفته به  مزمان  با همرزمانمان داشتیم که  وگوی کوتاهی 

اساس  بر  گذشته  سال  ربع  سه  پایان  در  که  مقاومت  پرداختیم.  نیز  امروز  تاریخی  پیشینه 

تقویم غربی آغاز شد، آن را به عنوان یک خیزش شبانه روزی به سال جدید تبدیل کرد.  

»گزارش  در برای  ماه «Z تالش  در  که  پیشرفتی  با  از  ما  گفتگوهای  اولین  از  پس  های 

المللی صورت گرفته است، سعی کردیم  رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست و دفتر بین

ها که  هایی را در میان بگذاریم که بتوانیم از آنها درس بگیریم. پاسخی که به پرسشپرسش

جنبش و  قیام  پیشرفت  مورد  آینده  در  برای  آنها  تحلیل  و  گذاردیم  میان  در  و  انقالبی  امان 

درس و  منطقه  انقالبی  تحول  را  برای  ما  داریم  روی  پیش  در  مبارزاتی  سال  برای  هایی 

به روحیه   به دریافت خود رفقا، »با توجه  از ماه نخست،  امیدوارتر کرد. در شرف گذر 

ها و  رغم قتلرا طی کرده است و علی  کننده، جنبش کنونی روند رو به رشدیهای قیامتوده

داری اسالمی که به درستی اشاره کردید، نشانه ای از کاهش  جنایات کنونی رژیم سرمایه

شعارهای   و  سرود  شعر،  موسیقی،  سوگ،  با  همراه  نفر  هزاران  و  هزاران  نیست«  آن 

کردند  رزمی در مراسم یادبود کشته شدگان معترضان به شکلی بی سابقه در ایران شرکت  

این،   بر  عالوه  بگشایند.  انقالب  تداوم  برای  خود  عزم  و  مبارزات  ادامه  برای  راهی  تا 

فرازهای و عبارات و موارد زیر را شنیدیم که بدون شور و شوق به عنوان یک »واموس  

https://kaldirac3.org/the-collapse-of-the-regime-seems-probable/


رویم« با ویژگی جغرافیای ما  ما در سمت درست تاریخ به پیش می – Vamos Bienبین 

نزدی  برای  »تالش  پیشرفت  درباره  مورد  در  سوسیالیست،  و  چپ  نیروهای  کردن  ک 

، شش جریان چپ  2018نیروهای چپ، سوسیالیست، انقالبی« نوشته شده است. از سال  

نام   به  شورایی  در  که  است  داشته  وجود  ایران  کمونیست  حزب  جمله  از  کمونیست  و 

پ هفته  دو  همچنین  اند.  آمده  هم  گرد  کمونیست  و  چپ  نیروهای  همکاری  از  شورای  یش 

تا  داده شد  فراخوان  ایران و حزب کمونیست کارگری حکمتیست  طرف حزب کمونیست 

یک بلوک چپ و سوسیالیست در کردستان تشکیل دهند تا افراد چپ و کمونیست پراکنده  

یابی فرخوانند. در نهایت باید پاسخ زیر را که بدون مرور کل مصاحبه داده شد  را به سازما

امروز واقعیت  عنوان  دنبال    به  به  فقط  غرب  »اپوزیسیون  شنید:  و  آورد  یاد  به  مان، 

انقالبی، یعنی می نه سرنگونی  خواهد قدرت را منتقل کند. از یک  جابجایی رژیم است و 

انداز فروپاشی رژیم   قدرت سیاسی سرمایه داری به قدرت دیگر. در شرایط کنونی چشم 

رسد. ما  ه محتمل به نظر میدر نتیجه پیشروی جنبش و سرنگونی حاکمیت سیاسی سرمای 

به   کارگر  ورود طبقه  بدانیم.  ایران  در  مبارزه طبقاتی  را یک  جاری  توانیم وضعیت  می 

یک اعتصاب سراسری و رهبری جنبش و جنبش کارگری و سوسیالیستی در کنار هم یک  

 .رویا نیست و می تواند محقق شود
 
موج شورشی که پس از قتل مهسا ژینا امینی آغاز شد، سومین ماه خود را به پایان   -۱

کردستان، خوزستان،   از  کشور  که سراسر  مقاومتی  و  قیام  موج  این  جریان  در  رساند. 

بلکه   زنان،  ویژه  به  است،  فراگرفته  را  ایران  سراسر  تا  بلوچستان،آذربایجان. 

مدانش کارگران،  دانشجویان،  و غازهآموزان،  قیام  از  بخشی  جامعه  اقشار  همه  داران، 

مقاومت شدند. شعار ژن، ژیان، آزادی به شعار مشترک همه مردم ایران و همه زبان ها  

بر   »مرگ  و  آخوندها«  بر  »مرگ  مانند  شعارهایی  این،  بر  عالوه  است.  شده  تبدیل 

ها، کشتارها و  دیکتاتور« بر سر زبان ها افتاد. علیرغم همه فشارها، تجاوزها، شکنجه  

آخرین اعدام های حکومت ایران، واکنش ها و مقاومت ها همچنان رو به افزایش بود. آیا  

جنبهمی بر  تأکید  با  شرایط  توانید  مورد  در  مقاومت،  افت  یا  و  پیشروی  برجسته،  های 

 رساند، نظر بدهید؟ کنونی مقاومت که سومین ماه خود را به پایان می
 

به    -پاسخ اینکه  از  افول مقاومت و شرایط کنونی جنبش  جنبهپیش  یا  پیشرفت  بارز،  های 

آن   به  نیز  به دو شعار محوری که شما  است  بپردازیم، الزم  آن  انقالبی در صدمین روز 

اشاره کردید توجه کنیم: »زن، زندگی، آزادی« و » مرگ بر دیکتاتور!« ما معتقدیم زن،  

ه به اسارت، بردگی و ستم تاریخی بر  زندگی، آزادی پاسخی است به یک مطالبه تاریخی ک

بازمی طبقاتیزن  با  مورد  گردد.  انسانی  گروه  اولین  زنان  بشری،  جوامع  تاریخی  شدن 

قرار   مردساالرانه  و  طبقاتی  روابط  مضاعف  ستم  مورد  که  بودند  بردگانی  و  استثمار 

ان انسان، و این  عنو شده است و نه بهعنوان کاال و ابزار تولید رفتار میگرفتند. با زنان به

داری مدرن ادامه داشته است.  بردگی از دوران بردگی باستان تا کنون در مناسبات سرمایه

زندگی نیز در گرو آزادی زن و جامعه است، به این برداشت که آزادی به معنای واقعی  

الغای   و  داری  کاالیی سرمایه  الغای مناسبات  بدون  است.  از هرگونه ستم طبقاتی  رهایی 



مضاعف  مالک ستم  از  زنان  و  جامعه  رهایی  و  آزادی  تولید،  وسایل  بر  خصوصی  یت 

غیرممکن است. با این نگرش، زن، زندگی، آزادی یک شعار نیست، بلکه مانیفست جامعه  

بر   مرگ  شعار  است.  تاریخی  ای  خواسته  بیانگر  و  دارد  فلسفی  مبنایی  و  است  بشری 

د، اما تنها به روبنای مناسبات ستمبارحاکم  دیکتاتور! اگرچه اشاره به دیکتاتوری حاکم دار 

این   اما  است،  کرده  ایجاد  را  کنونی  شرایط  که  نیست  دیکتاتوری  این  اگرچه  دارد.  اشاره 

سرمایه   روابط  حفظ  برای  که  است  پیرامونی  داری  سرمایه  کشورهای  در  خاص  روابط 

زیر نیست،  رادیکال  شعاری  شعار  این  شوند.  می  متوسل  دیکتاتوری  به  ریشه  داری  به  ا 

و   دیکتاتوری  شکل  بلکه  پردازد،  نمی  داری  سرمایه  اسالمی  حاکمیت  و  کنونی  شرایط 

ایجاد کند که گویی   این توهم را در اذهان  این شعار می تواند  نقد می کند.  روبنای آن را 

مشکالت جامعه با مرگ دیکتاتور حل می شود. در واقع ریشه استبداد از ماهیت مناسبات  

و  داری  سایر    سرمایه  و  ترکیه  و  ایران  مانند  کشورهایی  مختص  ایدئولوژیک  استبداد 

مطلق   بدون  دهند.  می  تشکیل  را  مضاعف  گرایی  مطلق  که  است  پیرامونی  کشورهای 

است.   پیرامونی غیرممکن  داری در کشورهای  گرایی مضاعف، مدیریت روابط سرمایه 

مد  جامعه  و  پارلمانتاریسم  مؤید  غیرمستقیم  طور  به  شعار  یعنی  این  است،  بورژوایی  نی 

سیاسی   انقالب  در  کند.  می  فراموش  را  داری  سرمایه  ذاتی  گونه  ۱۳۵۷استبداد  این   ،

از   بیش  در  جنبش    ۴۳شعارها  البته  داشت.  زیانباری  پیامدهای  و  بود  رایج  خونین  سال 

جمله   از  زیادی  طبقاتی  شعارهای  مترقی  دانشجویان  و  پیشرو  کارگران  و  سوسیالیستی 

دهند. ما تا زمانی  آزادی، مدیریت شورایی!«، »فقر، فساد، گرانی« را سر می  »نان، کار،

آزادی،   آزادی،  »آزادی،  شد!«،  نخواهیم  متوقف  نکنیم،  سرنگون  را  رژیم  این  که 

پا   به  توده های  به روحیه  توجه  با  نظام« و غیره جنبش کنونی  بر کل  آزادی!«، »مرگ 

ست و علیرغم کشتارها و جنایات کنونی رژیم  خاسته، روند رو به رشدی را حال پیمودن ا

نشانه هیچ  کردید،  اشاره  درستی  به  که  اسالمی  داری  دیده  سرمایه  آن  در  افول  از  ای 

شود. هزاران و هزاران نفر همراه با سوگ، موسیقی، شعر، سرود و شعارهای رزمی  نمی

شرک ایران  در  سابقه  بی  شکلی  به  معترضان  شدگان  کشته  یادبود  مراسم  تا  در  کردند  ت 

بر سر   این مراسم  باشند. در  انقالب  تداوم  برای  ادامه مبارزات و عزم خود  برای  راهی 

این  گورستان و  دارند  نقش را  و  ها، مذهب و سنت های متعارف مذهبی کمترین حضور 

اراده مراسم،  این  در  است.  بوده  سابقه  بی  ایران  تاریخی  مبارزات  در  و  تقریباً  قوی  ای 

ر حرکت کنونی به چشم می خورد. شبانه روز در هر منطقه ای از کشور  برگشت ناپذیر د

اراده و حضور مردم معترض و شجاع بر نیروهای سرکوبگر رژیم اسالمی سرمایه داری  

تاکتیک دارد.  ادامه  تزلزل  بدون  روزی  شبانه  مبارزه  شود.  می  ایجاد تحمیل  جدید  های 

 .استشود و دولت دچار مشکل و در وضعیتی بحرانی می
 
یک دگرگونی تقریباً برگشت ناپذیر در پراتیک جنبش مشاهده می کنیم. اما می بینیم   -۲

تحریم حجاب دیگر در عمل به    –که جنبشی که بازتاب اجتماعی خود را پیدا کرده است  

ترس   پرده  و  رفته  زیر سوال  آخوندها  اجتماعی  نمی شود، مشروعیت  شناخته  رسمیت 

آیا تالش انقالبیون در این  پاره شده است و… توانسته   یک گروه پیشرو سیاسی بیابد. 

به   اجتماعی  اقشار  میان همه  در  بیشتری  بازتاب  امروز  به  تا  مقاومت  ابتدای  از  راستا 



و   انقالبیون  میان  در  سازمانیابی  گسترش  کند؟  می  پیدا  زنان  و  جوانان  کارگران،  ویژه 

 کمونیست ها را چگونه می بینید؟ 
 

تر شده و رنگ طبقاتی  با روزهای اول جنبش کنونی، شعارها رادیکال  در مقایسه  –پاسخ  

های محالت در مناطق شهری، دانشگاه ها، دانش آموزان  به خود گرفته است. تشکیل کمیته

دبیرستانی، اعتصابات سراسری و به ویژه کارگری در یک ماه اخیر بین کارگران نفت،  

صنایع و  فوالد  و  آهن  ذوب  پتروشیمی،  و  زنان،    گاز  های  کمیته  و…،  خودروسازی 

جلوههمبستگی همه  ایران،  مناطق  همه  و  آذربایجان  و  بلوچستان  کردستان،  بین  گر  ها 

مبارزه پیشرو کنونی مترقی، رادیکالیزه شدن روزافزون آن، نقش طبقاتی و نقش نیروهای  

طلبان، سلطنت  از  اعم  بورژوایی،  نیروهای  است.  دوران  این  در  سوسیالیست  و    چپ 

رفرمیست ها و به طور کلی اپوزیسیون بورژوایی در تالش برای مصادره جنبش انقالبی  

هستند. در داخل ایران اما این نیروها نفوذ چندانی ندارند. می توان گفت که رهبری جنبش  

نیست.   قبول  قابل  فردی  رهبری  و  است  ای  منطقه  و  محور  محله  جمعی،  ایران  در 

د و سوار شدن بر موج این جنبش، فقدان رهبری را  بورژوازی برای تحمیل رهبری خو 

فریاد می زند تا رهبری فردی خود را بر جنبش تحمیل کند. بیش از همه، مجاهدین خلق،  

آزادی« به بن بست رسید و ماهیت آن را   به شعار »زن، زندگی،  با بی توجهی  به ویژه 

رقه گرا با زنان و آزادی  آشکار کرد، زیرا باورها و ماهیت ارتجاعی این گروه ارتجاعی ف

سوزاندن   و  انداختن  برداشتن،  از  حمایت  در  فرقه  این  زنان  و  رهبر  ندارد.  سازگاری 

حجاب اجباری توسط زنان ایرانی حتی حاضر به عقب نشینی یک میلی متری از حجاب  

تر کردن نیروهای چپ و سوسیالیست در جریان  ها برای نزدیکشرعی خود نشدند. تالش

، شش جریان چپ و کمونیست از جمله حزب کمونیست ایران وجود  ۲۰۱۸ل  است. از سا

داشته است که در شورایی به نام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست گرد هم آمده  

کارگری   کمونیست  حزب  و  ایران  کمونیست  حزب  سوی  از  پیش  هفته  دو  همچنین  اند. 

سوسیا و  چپ  بلوک  یک  تشکیل  بر  مبنی  فراخوانی  برای  حکمتیست  کردستان  در  لیست 

خوبی   استقبال  با  تماس  این  شد.  داده  کمونیست  و  چپ  پراکنده  نیروهای  فراخوانی 

روبروشد. این بلوک اکنون سازماندهی شده است و تاکنون جلساتی داشته است. سرنگونی  

های  انقالبی حکومت اسالمی، آلترناتیو شوراهای مردمی متشکل از کارگران، زنان و الیه

 .ت جامعه و تالش برای ایجاد سوسیالیسم از اهداف مشترک این اتحاد استدستهی
 
های اجتماعی که باعث  هایی برخوردیم که حاکی از آن است که مطالبات گروهبه تحلیل-۳

هایی هستند  اند، خواستهها شده و تحت تأثیر این روند نیز قرار گرفتهرشد سریع اعتراض

مناسبا یک  توسط  کلی  طور  به  سرمایهکه  نمیت  اخیراً  داری  آیا  شوند.  برآورده  توانند 

 تحولی در مطالبات جنبش ایجاد شده است؟ 
 

سال گذشته است. از    ۱۲۰ی همان خواسته های  های این جنبش انقالبی ادامهخواسته  -پاسخ

آغاز شد    ۱۹۰۰نهضت مشروطیت در ایران که با شعار عدالتخواهی و مشروطه در دهه  

اشرافیت، بازاری، روحانیت، سرمایه داری وابسته و امپریالیست ها با    که به دلیل سازش 



.  ۱۳۵۷دو کودتای سلطنتی مواجه شد و پایان یافت تا سرنگونی شاه در انقالب زمستانی  

  ۲۰۱۹ساله رژیم اسالمی روبرو شد. از سال  ۴۴این مطالبات انباشته با سرکوب وحشیانه 

است شده  تری  طبقاتی  مرحله  وارد  جنبش  جنبش  در  زنان  شجاعانه  و  پیشرو  حضور   .

و   توان  از  تنها  نه  جنبش  این  های  درخواست  به  پاسخگویی  است.  بوده  سابقه  بی  کنونی 

جامعه   مدعی  اپوزیسیون  توان  و  مسئولیت  از  بلکه  است،  خارج  اسالمی  حکومت  اراده 

به نیز  مدنی  و  استثم  سکوالر  ادامه  و  داری  سرمایه  روابط  حفظ  زیرا  است.  در  دور  ار 

کشورهایی مانند ایران تنها با ابزار حکومتی استبداد مضاعف محقق می شود. شعار »فقر،  

می گرانی!  و  فساد،  شوراها  مدیریت  مطالبه  و  بیکاری  به  اعتراض  سرنگونی«،  تا  ریم 

کمیته ها در سراسر ایران، همگی حکایت از رویکرد شورایی و مخالف قدرت مرکزی و  

دارد.دولت متعارف  همه    های  که  است  رویکردی  ایران  سراسر  مردمان  بین  همبستگی 

برنامه ها و تالش های اسالم گرایان و قدرت های سلطنتی و امپریالیستی را به هم ریخته  

است. یک نیروی خالق و پیشتاز به ویژه در میان زنان و جوانان در جنبش کنونی وجود  

 .ستدارد که از سلطه فردی و روابط عقب مانده به دور ا

طبقه کارگر ایران اگرچه رهبری طبقاتی را در این جنبش ندارد، اما بیشترین حضور را  

های  در جنبش دارا است. دستگیرشدگان و قربانیان این جنبش همگی از طبقه کارگر، الیه

 .تنگدست جامعه و یا متحدان طبقه کارگر هستند
 
رسانه ها منتشر شد، اما آنها    اخباری مبنی بر انحالل نیروهای ارشاد توسط رژیم در -۴

 ؟ نیز تکذیب شدند. آیا اقداماتی از سوی رژیم نسبت به گشت ارشاد انجام شده است

پیشرفت نهضت    -پاسخ بر  تا  بود  انحرافی و دروغی  اخبار  ارشاد از جمله  و  لغو حجاب 

رژیم کاهش مطالبا تالش  بود.  ترفندها  این  از  بیدارتر  گذارده شود. حرکت  منفی  ت  تأثیر 

انقالبی برای تنزل سطح مطالبات به پایین ترین حد حجاب و حجاب و حذف گشت ارشاد  

با سر دادن شعارهایی از جمله: گشت ارشاد و رفع حجاب بهانه است، هدف   بود. جنبش 

این  واقع  در  کرد!  تاکید  خود  اصلی  های  خواسته  بر  و  داد  نشان  واکنش  است،  نظام    کل 

گشت ارشاد و حجاب تحمیلی را در عمل فلج کرد. در واقع مقاومت و مبارزه مردم بود که  

و   اراده  تواند  نمی  رژیم  کند.  نمی  توجهی  رژیم  نیروهای  و  اجباری  حجاب  به  هیچکس 

قوانین خود را در مقایسه با گذشته بر جامعه تحمیل کند. توده ها از مقررات رژیم پیروی  

نیست که هنوز وضعیت انقالبی وجود  نمی کنند و به گذشته باز نمی گردند. این بدان معنا  

 .دارد، اما جامعه در حال گذراندن دوره انقالبی است
 
ها  رژیم اخیراً به مجازات اعدام روی آورده است. در برابر این اقدام، برخورد مقاومت -۵

اعدام از  پس  که  اقداماتی  و  اعدام  برابر  میدر  نشان  آمد  وجود  به  سیاست  ها  که  دهد 

خواست با استفاده از اعدام تشدید کند، کارساز نبود.  که رژیم ایران می  ارعاب و سرکوبی

می   ارزیابی  چگونه  را  این وضعیت  خواندیم.  را  اعدام  احکام  برخی  شدن  خبر شکسته 

 کنید؟ 
 

تن دستگیر و    ۲۰۰۰۰بر اساس آخرین آمار، بیش از پانصد نفر کشته، نزدیک به    -پاسخ



ها تنها دو نفر تنها یک ادعای دولتی  اعالم رسمی اعدام  صدها نفر مجروح و نابینا شده اند.

جانباخته و  اند  رسیده  قتل  به  ها  بازداشتگاه  در  شدگان  دستگیر  از  نفر  ها  ده  اند.  است. 

اند. بسیاری دیگر ربوده شدند و چند   داده  بسیاری در زیر شکنجه جان خود را از دست 

نوجوا از  بسیاری  شد.  پیدا  آنان  پیکرهای  بعد  بازداشتگاهروز  از  رهایی  از  پس  های نان 

اند، زیرا این نوجوانان در زمان بازداشت مجبور به مصرف  رژیم تاکنون خودکشی کرده

روان و  داروهای  جوان  پسران  و  دختران  به  تجاوز  بودند.  شده  جنسی  تجاوز  و  گردان 

ا برای  رژیم  سوی  از  تاکتیکی  به  دختران  تناسلی  اندام  به  ای  ساچمه  تفنگ  یجاد  شلیک 

داری  رعب و وحشت در میان زنان و جوانان تبدیل شده است. البته رژیم اسالمی سرمایه

ده ها هزار تن را قتل عام    ۱۹۸۰ی  از ادامه اعدام های رسمی می ترسد وگرنه مانند دهه

سال   »خدای  که  کرد  اعالم  اخیر  انقالبی  جنبش  اول  هفته  در  ای  خامنه  علی  کرد.  می 

دهه  ۱۴۰۰ خدای  دهه  ۱۳۶۰همان  در  که  کرد  فراموش  اما  نیروهای    ۱۳۶۰ی  است« 

نبود.   و سراسری  جامع  امروز  مثل  اپوزیسیون  جنبش  و  شدند  قتل عام  مخالف  و  انقالبی 

با   اما  آورد،  روی  و صدا  بی سر  و سرکوب  مهار  سیاست  به  ابتدا  در  اسالمی  حکومت 

روپاشی کل رژیم و  اتحاد سراسری، رژیم اکنون با فروپاشی نیروهای سرکوبگر، خطر ف

به   بازگشت  و  جنبش  کنترل  است.  شده  رو  روبه  رژیم  سرنگونی  روند  به  جنبش  ورود 

 .های قیام کننده غیرممکن شده استموقعیت قبلی برای دولت و توده
 
آینده مقاومت را چگونه می بینید؟ پیش بینی شما از تحوالت بعدی چیست؟ برنامه ات   -۶

 ؟ چیست
 

رفت نهضت، ساختارهای مقاومت، بحران های اقتصادی و سیاسی  با توجه به پیش  -پاسخ

حکومت و فروپاشی نیروهای سرکوبگر و احساس عدم بازگشت جنبش به شرایط گذشته،  

امپریالیست با  و  رژیم  دولتدرماندگی  و  به  ها  خود  امید  دادن  دست  از  با  منطقه  های 

دی انقالبی در پیش گرفته  حاکمیت اسالمی سرمایه در ایران، جنبش کنونی ایران رویکر

اپوزیسیون   شد.  خواهد  تبدیل  واقعیت  به  اسالمی  حکومت  انقالبی  سرنگونی  یعنی  است. 

پروغرب تنها در پی جابجایی رژیم است و نه سرنگونی انقالبی، یعنی می خواهد قدرت  

سرمایه سیاسی  قدرت  یک  از  کند را  منتقل  دیگر  قدرت  به   .داری 
فروپاشی رژیم در نتیجه پیشروی جنبش و سرنگونی حاکمیت  در شرایط کنونی چشم انداز  

می ما  رسد.  می  نظر  به  محتمل  سرمایه  مبارزه سیاسی  یک  را  جاری  وضعیت  توانیم 

طبقاتی در ایران بدانیم. ورود طبقه کارگر به یک اعتصاب سراسری و رهبری جنبش و  

توا می  و  نیست  رویا  یک  پیوستن  هم  به  سوسیالیستی  و  کارگری  شود.  جنبش  محقق  ند 

جریان   در  سیاسی  قدرت  جایگزینی  فکر  به  جهانی  داری  سرمایه  و  امپریالیستی  مداخله 

های است و می بینیم که همزمان با پیشرفت و تشدید جنبش انقالبی در داخل ایران، سیاست

به رهبری  دولت بیش از دموکرات ها  اروپا  تغییر است. در  نیز در حال  های کالن شهر 

آم  در  دیپلماسی  بایدن  سیاست  هرچند  شود،  می  وارد  فشار  ایران  اسالمی  رژیم  به  ریکا 

دارد ادامه  ایران  در  اسالمی  دولت  با  رابطه  و   .مخفی 
اعتصاب   برقراری  تا  خیابانی،  موانع  سطح  به  رسیدن  تا  را  ها  خیابان  کنیم  می  ما سعی 



نهایی مبارزه سراسری نظامی علیه نیروه ای مسلح  عمومی کارگری و فررسیدن مرحله 

ها به مرحله نظامی را زودرس و  حفظ کنیم. اما ورود زودهنگام توده های مردم در خیابان

بیشتری   آمادگی  و  دارد  توانایی را  این  ما، کردستان  تحلیل  اساس  بر  دانیم.  خطرناک می 

برای آزادسازی زودتر از بخش دیگر ایران دارد. اما یک اتحاد و همبستگی باورنکردنی  

ا ما  در سراسر  هدف  کند.  می  پربارتر  را  انقالبی سراسری  پتانسیل  که  دارد  وجود  یران 

اتحاد سراسری، رهبری طبقه کارگر در انقالب، سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی و ایجاد  

بتواند انقالب کارگری را به سوی سوسیالیسم تقویت   آلترناتیو شورایی در ایران است که 

 .کرده و ادامه دهد
 
ک-۷ بینیم  امپریالیستی  می  های  انگیزه  با  دیاسپورا  در  ایران  بورژوازی  اپوزیسیون  ه 

سعی در بهبودی خود دارد و با مشارکت سلطنت طلبان یک جبهه ضد انقالب سازماندهی  

سنی   مناطق  در  مانند  داعش  ساختارهای  تشکیل  برای  تالش  از  هایی  نشانه  شود.  می 

انه های غربی است. آیا تغییراتی  نشین وجود دارد. ایران یکی از موضوعات اصلی رس

از   بلکه  نظامی،  نظر  از  تنها  نه  امپریالیسم علیه کشور خود،  در مداخالت و موضع  را 

 ؟ نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحلیل می کنید
 

داری جهانی به جز  های سرمایههای پیشین اشاره شد، دولتهمانطور که در بخش  -پاسخ

کنند تا بدیل سیاسی خود  کنند، تالش میرژیم اسالمی ایران حمایت میچین و روسیه که از  

های   رسانه  برسانند.  قدرت  به  ایران  در  اسالمی  حکومت  سرنگونی  از  پس  درست  را 

را   خود  های  کنند شخصیت  می  سعی  و  دارند  باالیی  سازماندهی  زمینه  این  در  تبلیغاتی 

 .برای انقالب بسازند

با کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، اسرائیل و سوریه و حتی    مسئله ایران به خاورمیانه،

و  روسیه  بر  و    تاثیرگذار  افغانستان  پاکستان،  مرکزی،  آسیای  کشورهای  اوکراین،  جنگ 

تبه دیگر  و  داعش  کنترل  یمن،  به  نیاز  جهانی  سرمایه  است.  خورده  گره  اسالمی  کاران 

دارد که ریشه همه جنگ های   داری  بحرانبحران های سرمایه  و همه  دیگر  نیابتی  های 

آسان  نئولیبرالیسم  و  جهانی  سرمایه  برای  ایران  در  سیاسی  قدرت  انتقال  بنابراین  است. 

نیست. اما طبقه کارگر و گرایش های چپ در مجموع در این جنبش سومین عاملی است 

نظامی  مداخله  بزند.  هم  بر  را  جهانی  سرمایه  سیاسی  معادالت  از  بسیاری  تواند  می    که 

مستقیم پس از تجربه ای که در عراق داشتند، گزینه روی میز پایتخت جهانی نیست. اکنون  

های ترویج آلترناتیوهای سکوالر، جامعه مدنی، حقوق بشر  آنها به طرز خزنده ای سیاست

ها را دنبال می کنند تا در زمان فروپاشی رژیم، آلترناتیو بورژوازی  و دیگر عوام فریبی

ر پارلمانی  طلبان،  شبه  سلطنت  از  ترکیبی  برسانند.  قدرت  به  پیرامونی  کشور  یک  در  ا 

ضد   و  کارگری  ضد  نیروهای  تمامی  و  کرد  های  ناسیونالیست  خواهان،  مشروطه 

مداخالت   از طریق  تا  کنند  می  آماده  اسالمی  رژیم  جایگزینی  برای  را  خود  سوسیالیست 

سع  عربستان  مانند  هایی  قدرت  ای  رسانه  و  اقتصادی  و  سیاسی،  عربی  امارات  ودی، 

اسرائیل روابط سرمایه داری را ترویج و حفاظت کنند. نیروی جنایتکاری مانند داعش که  

عمداً توسط رژیم اسالمی ایران به ویژه در استان های بلوچستان و کردستان تقویت شده  



  است، می تواند در برخی مناطق ایران دردسرساز باشد، اما نمی توان آن را تهدیدی برای

 .انقالب تلقی کرد 
 

 2023ژانویه  01
 
 

 

“The collapse of the regime seems probable” 

Interview with Marzieh Nazeri and Abbas Mansouran, members of Central 
Committee and International Bureau of Communist Party of Iran 

As the hundredth day of the rebellion was coming, we had a short 

conversation with our comrades, which also touched on the historical 
background of today.  

The resistance, which started at the end of three quarters of the last year 
according to the Western calendar, turned it over to the new year as a 

breathless rebellion.  

We tried to ask questions from which we can learn lessons, in an effort to 
“report a Z” of the progress that have taken place in the months since our 

first interview with comrades from the Communist Party Central Committee 
and the International Bureau. 

The answers we received to the questions we asked about the progress of the 

rebellion and the revolutionary movement, and their analysis for the future, 
gave us further hope for the revolutionary transformation of our region, along 

with lessons for the year of struggle that we are about to pass the first month 
of. 

To put it in the comrades’ own words, “Due to the spirit of the rising masses, 

the current movement has gone through a growing process and despite the 
current murdering and crimes by the Islamic capitalist regime, that you have 
rightly pointed out, there is no sign of a decline in it. Thousands and 

thousands of people accompanied by mourning, music, poetry, hymns and 
fighting slogans participated in the memorial ceremonies for the killed 

protesters  in an unprecedented way in Iran as a way of continuing their 
struggles and determination for the continuation of the revolution.” 

Moreover, we heard the sentences and the following which are written 

without too much enthusiasm as a “Vamos Bien” with the temperament of 
our geography  about ‘efforts to bring the left and socialist forces closer, 

regarding the progress of left, socialist, revolutionary forces’: “Since 2018, 
there have been six leftist and communist currents, including the Communist 



Party of Iran, which have come together in a council named the Left and 

Communist Forces Cooperation Council. Also two weeks ago, a call was given 
by the Communist Party of Iran and the Labor-Hekmatist Communist Party to 

form a left and socialist bloc in Kurdistan in order to bring the dispersed 
leftist and communist individuals”. 

Finally, the following answer, which was given without going through the 

whole interview, should be remembered as our reality today, and should be 
heard: “Pro-Western opposition is only seeking regime change and not a 

revolutionary overthrowing, meaning wanting to transfer power from one 
capitalist political power to another. In the current situation, the prospect of 

the collapse of the regime as a result of the advance of the movement and 
the overthrow of the political rule of capital seems probable. We can consider 

the ongoing situation as  a class struggle in Iran. The entry of the working 
class into a nationwide general strike and leading the movement and labor 
and socialist movement joining together is not a dream and it can come 

true.” 

1. The wave of rebellion that started after the murder of Mahsa Jina 
Amini completed its third month. Women in particular, but also high 

school students, university students, workers, shopkeepers, all 
segments of society became a part of the rebellion and resistance 

during this wave of rebellion and resistance that has gripped the 
whole country from Iran’s Kurdistan, Khuzestan, Balochistan to 

Azerbaijan. The Jin Jiyan Azadi slogan has become the common 
slogan of all Iranian people in all languages. In addition, slogans 

such as “death to the mullahs” and “death to the dictator” began to 
come to the fore. Despite all the pressures, the rape, torture, 

massacres, and latest the executions of the Iranian state, the 
reactions and resistance continued to increase. Can you comment on 

the current condition of the resistance that is completing its 
3rd months, by also emphasizing the prominent, advancing and 
declining aspects of the resistance by emphasizing it? 

  

Before we discuss the prominent aspects, progress or decline of resistance 
and the current conditions of the revolutionary movement on its 100th day, it 

is necessary to pay attention to  two central slogans that 
you  have  mentioned too: “women, life, freedom” and “down with the 

dictator!” We believe that woman, life, freedom is a response to a historical 
demand that goes back to captivity, slavery and historical oppression of 

women. With the classification of human societies, women were the first 
human group to be exploited and slaves who were subjected to the double 

oppression of class and patriarchal relationship. Women were treated as 
goods and means of production and not as human beings, and this slavery 

has continued from the era of ancient slavery until now in modern capitalist 
relations. Life also depends on the freedom of women and society, and 

freedom in the true sense is freedom from any class oppression. Without the 



abolition of the capitalist commodity relations and the abolition of private 

ownership of the means of production, the freedom and liberation of society 
and women from double oppression is impossible. With this attitude, woman, 

life, freedom is not a slogan, but a manifesto of human society and has a 
philosophical foundation and expresses a historical desire. The slogan “death 

to dictator!” although refers to the ruler’s dictatorship, but it only refers to 
the superstructure of the oppressive relations of the ruler. Though it is not 

the dictatorship that has created the current situation, but it is the special 
relations in the peripheral capitalist countries that resort to the dictatorship to 

protect the capitalist relationship. This slogan is not a radical slogan, because 
it does not deal with the root of the current conditions and the Islamic rule of 

capitalism, but criticizes the form of dictatorship and its superstructure. This 
slogan can create an illusion in the minds as if the problems of the society will 

be solved with the death of the dictator. In fact tyranny roots from the nature 
of capitalist relations and ideological tyranny is specific to countries like Iran 
and Turkey and other peripheral countries that form the double absolutism. 

Without double absolutism it is impossible to manage capitalist relations in 
peripheral countries. This slogan indirectly confirms parliamentarism and 

bourgeois civil society, that is, it forgets the inherent tyranny of capitalism. 

 In the political revolution of 1978, such slogans were common and had 
harmful consequences under more than such 43 bloody years. Of course, the 

socialist movement and leading workers and progressive  students raise 
many class slogans such as “bread, work, freedom, council self-

management!”, “Poverty, corruption, high prices; We won’t stop until we 
overthrow this regime!”, “Freedom, freedom, freedom, freedom!”, “Death to 

the whole system!” and so on. Due to the spirit of the rising masses, the 
current movement has gone through a growing process and despite the 

current murdering and crimes by the Islamic capitalist regime, that you have 
rightly pointed out, there is no sign of a decline in it. Thousands and 

thousands of people accompanied by mourning, music, poetry, hymns and 
fighting slogans participated in the memorial ceremonies for the killed 
protesters  in an unprecedented way in Iran as a way of continuing their 

struggles and determination for the continuation of the revolution. In these 
ceremonies on the graveyards, religion and conventional religious traditions 

have the least presence and role, and this has been almost unprecedented in 
the historical struggles of Iran. In these ceremonies, a strong and irreversible 

will can be seen in the current movement. Day and night, in every region of 
the country, the will and the presence of the protesting and brave people are 

imposed on the repressive forces of the capitalist Islamic regime. The 
struggle continues day and night without wavering. New tactics are created 

and the government is in trouble and in a paralyzed situation. 

  

2. We observe an almost irreversible transformation in the actions. 
However, we see that the movement, which has started to find its 

social reflections -the headscarf ban is no longer recognized in 



practice, the social legitimacy of the mullahs is being questioned and 

the veil of fear is torn, etc.- has not yet been able to find a politically 
leading group. From the beginning of the resistance to the present, 

do the efforts of the revolutionaries in this direction find more 
response among all social segments, especially workers, youth and 

women? How do you see the development of organization among 
revolutionaries and communists? 

Compared to the first days of the current movement, the slogans have 

become more radical and taken on a class color; the organization of the 
neighborhood committees in urban areas, universities, among high school 

students, nationwide and especially labor strikes in the last month among oil, 
gas and petrochemical workers, iron and steel smelting and automobile 

industries, etc., the women’s committees, solidarities between Kurdistan, 
Baluchistan and Azerbaijan and all regions of Iran, are all manifestation of 
the progressive current struggle, its increasing radicalization, role of class, 

and the role of leftist and socialist forces in this era. Bourgeois forces, 
including monarchists, reformists, and the bourgeois opposition in general, 

are trying to confiscate the revolutionary movement. Inside Iran, however, 
these forces do not have much influence. It can be said that the leadership of 

the movement in Iran is collective, neighborhood oriented and regional, and 
individual leadership is not acceptable in common. In order to impose its 

leadership and ride the wave of this movement, the bourgeoisie is crying out 
about the lack of leadership in order to impose its individual leadership on the 

movement. Most of all, the People’s Mojahedin, especially by ignoring the 
slogan of “women, life, freedom” came to a standstill and revealed its nature, 

because the beliefs and reactionary nature of this sectarist  reactionary group 
could not be compatible with women and freedom. The leader and women of 

this sect did not even agree to move back a millimeter of their religious hijab 
in support of removing, throwing and burning the compulsory hijab by Iranian 

women. 

Efforts are underway to bring the left and socialist forces closer together. 

Since 2018, there have been six leftist and communist currents, including the 
Communist Party of Iran, which have come together in a council named the 

Left and Communist Forces Cooperation Council. Also two weeks ago, a 
call was given by the Communist Party of Iran and the Labor-Hekmatist 

Communist Party to form a left and socialist bloc in Kurdistan in order to 
bring the dispersed leftist and communist individuals. The call was well 

received, the bloc has been now organized and has had few meetings so far. 
The revolutionary overthrow of the Islamic government, the alternative of the 

people’s councils, consisting of workers,  women and poor layers of the 
society, and the effort to bring about socialism are among the common goals 

of this alliance. 

3. We have come across analyses that suggest that the demands of 
the social groups, which caused the rapid growth of the protests and 

were also influenced by this process, are demands that cannot be met 



by a capitalist administration in general. Has there recently been a 

transformation in the demands of the movement? 

 The demands of this revolutionary movement are the same demands of the 
past 120 years; from the movement of constitutionalism in Iran, which 

started with the slogan of justice and constitution in 1900s, which, due to the 
reconciliation of aristocracy, bazaar, clergy, dependent capitalism and 

imperialists, was faced and ended by two royal coups, to the overthrow of the 
Shah in the winter revolution of 1978. These accumulated demands were 

faced with the 44-year brutal repressions of the Islamic regime.  

Since 2019 the movement has entered a more class phase. The leading and 
courageous presence of women in the current movement has been 

unprecedented. Responding to the requests of this movement is not only 
beyond the power and will of the Islamic government, but also far from the 

responsibility and capability of the opposition which is claiming a secular and 
civil society. Because the preservation of capitalist relations and the 
continuation of exploitation in countries like Iran can only be achieved with a 

double authoritarian government tool. The slogan of “poverty, corruption, 
high prices; we won’t stop until the overthrow of the regime”, the protest 

against unemployment and the demanding of the council administration and 
committees throughout Iran all indicate a council-based approach and are 

against the central power and conventional governments. 

Solidarity between the peoples of all over Iran is an approach that has 
messed up all the plans and efforts of the Islamists, as well as royal and 

imperialist powers. There is a creative and vanguard force, especially among 
women and youth, in the current movement, which does not reflect individual 

dominance and backward relationships. Although the working class of Iran 
does not hold the class leadership in this movement, it has the largest 

presence in the movement, the arrested and the victims of this movement 
are all from the working class, poor layers of the society or allies of the 

working class. 

4. News that the Irshad forces were abolished by the regime 

appeared in the media, but they were also denied. Are there any 
steps taken by the regime towards the Irshad patrols? 

The abolishing of Hijab and Ershad were among the  deviant and false news 

to negatively affect the progress of the movement. The movement was more 
awake than these tricks. The regime’s attempt was to reduce the 

revolutionary demands to degrade the level of demands to the lowest level of 
headscarf and hijab, and removing the guidance patrol. The movement 

reacted and emphasized its  major demands, by shouting slogans such as: 
The guidance patrol and removal of the veil is only an excuse, oure goal is 

the overthrowing the whole system! Actually it was the resistance and 
struggle of the people that paralyzed the guidance patrol and the imposed 

hijab in practice. In fact no one  pays attention to the compulsory hijab and 



the regime’s forces. The regime cannot impose its will and laws on the society 

in compare with the past. The masses do not obey the regime’s regulations 
and wil not return to the past. This does not mean that there is a 

revolutionary situation yet, but the society is living a revolutionary period. 

5. The regime lately started using the death penalty. In the face of 
this, the attitudes of the resistors on the way to the execution and 

the actions that emerged after the executions show that the policy of 
intimidation and suppression that the Iranian regime wanted to 

escalate with the use of executions did not work. We read the news 
that some death sentences are broken. How do you evaluate this 

situation? 

According to the latest statistics, more than five hundred people have been 
killed, nearly 20,000 have been arrested and hundreds have been injured and 

blinded by shotguns. The announcement of only two people being officially 
hanged is only a government claim. Dozens of those arrested have been 
murdered in detention centers and have not been announced as executed. 

Many have died under torture. Many others were kidnapped and few days 
later their bodies were found. Many teenagers have so far committed suicide 

after being released from regime’s detention centers, because these 
teenagers had been forced to take  psychotropic drugs and raped when in 

custody. Raping young boys and girls and shooting shotguns at girls’ 
genitals has become a tactic by the regime to create horror and fear among 

the women and youths. Of course, the Islamic regime of capital is afraid of 
the continuation of official executions, otherwise it would have massacred 

tens of thousands of people like in the 1980s. Ali Khamenei announced in the 
first week of the recent revolutionary movement that “the God of 2022 is the 

same as the God of the 1980s”, but he forgot that in In the 80s, 
revolutionary and opposition forces were massacred, and the opposition 

movement was not comprehensive and nationwide like today. At first, the 
Islamic government turned to the policy of quiet containment and repression, 
but with the nationwide unity, the regime is now faced with a collapse in its 

repression forces, the danger of collapse for the whole regime and the 
movement’s entry into the process of overthrowing the regime. Controlling 

the movement and returning to the previous position has become impossible 
for the government and the rising masses. 

6. How do you see the future of resistance? What are your 

predictions with regards to the next developments? What are you 
planning to do? 

Considering the progress of the movement, the structures of the resistance, 

the economic and political crises of the government and the collapse of the 
repressive forces, and the feeling that the movement will not return to the 

past conditions, regime’s helplessness and with the imperialists and 
governments of the region having lost their hope in the Islamic rule of capital 

in Iran, the current movement in Iran has taken a revolutionary approach. It 



means the revolutionary overthrow of the Islamic government is going to 

become a reality. Pro-Western opposition is only seeking regime change and 
not a revolutionary overthrowing, meaning wanting to transfer power from 

one capitalist political power to another. In the current situation, the prospect 
of the collapse of the regime because of the advance of the movement and 

the overthrow of the political rule of capital seems probable. We can consider 
the ongoing situation as a class struggle in Iran. The entry of the working 

class into a nationwide general strike and leading the movement and labor 
and socialist movement joining together is not a dream and it can come true. 

Imperialist intervention and global capitalism have begun to think about 
replacing the political power, and we can see that in parallel with the 

advancement and intensification of the revolutionary movement inside Iran, 
the policies of the metropolitan governments are also changing. In Europe, 

more pressure is put on the Islamic regime of Iran than the Democrats led by 
Biden, although the politics of secret diplomacy and relationship with Islamic 
state in Iran is continuing. 

We are trying to keep the streets until we reach the level of street barricades, 

the general labor strike and the final phase of the military mass struggle 
against the armed forces. But we consider it premature and dangerous to 

enter the military phase early by the masses of people in the streets. 
According to our analysis, Kurdistan has the capability and is more prepared 

to be liberated sooner than the other part Iran. But there is an incredible 
unity and solidarity throughout Iran, which makes the nationwide 

revolutionary potential more fruitful. Our goal is a countrywide unity, the 
leadership of the working class in the revolution, the revolutionary overthrow 

of the Islamic regime and the establishment of a council alternative in Iran 
that can strengthen and continue the labor revolution towards socialism. 

7. We see that Iranian bourgeois opposition in diaspora is trying to 

recover with imperialist incentives, and a counter-revolutionary front 
is organized with the participation of the monarchists. There are 
indications of attempts of ISIS-like structures being formed in Sunni 

regions. Iran is one of the main topics in Western media. Do you 
analyze any changes in imperialism’s interventions and position 

against your country, not only militarily, but also socially, 
economically, politically and culturally? 

As mentioned through the previous sections, the global capitalist states, 

except for China and Russia who support the Islamic Regime of Iran, are 
trying to bring their political alternative to power right after the overthrowing 

the Islamic government in Iran. Propaganda media are highly organized in 
this field and they are trying to build their own characters for the revolution. 

The issue of Iran is tied to the Middle East, to states such as Turkey, Saudi 
Arabia, Israel, and Syria, and even influencing Russia and the Ukraine war, 

Central Asian countries, Pakistan, Afghanistan, and Yemen, ISIS and other 
villainous Islamic forces. Global capital needs to control the capitalist crises 

which are the root of all proxy wars and all other crises. Therefore, the 



transfer of political power in Iran is not easy for global capital and the 

neoliberalism. However, the working class and the left tendencies as a whole 
in this movement is the third factor that can upset many of the political 

equations of the global capital. The direct military intervention is not the 
option on the table for the world capital after the experience they had in Iraq. 

Now, they creepily pursue policies of promoting secular alternatives, civil 
society, human rights, and other demagogueries in order to bring the quasi-

parliamentary bourgeois alternative to power in the peripheral countries 
during the collapse of the regime. A combination of monarchists, 

constitutionalists, Kurdish nationalists, and all anti-worker and anti-socialist 
forces are preparing themselves to replace the Islamic regime to promote 

and protect capitalist relations through political, economic, and media 
interventions of powers such as Saudi Arabia, the Arab Emirates, and Israel.  

A criminal force such as ISIS, which has been deliberately strengthened by 
the Islamic regime in Iran, especially in the provinces of Baluchistan and 

Kurdistan, can be a nuisance in some areas of Iran, but cannot be considered 
a threat to the revolution. 
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