
1 

 

 

 

 15رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰شانزدهم ژوئن   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  بیست و ششم خرداد  

 کارگران جهان متحد شوید!

 جنایتکاران در دو سکانس
 محمدرضا پویا

 
معیارهای دو گانه، در سیاست بیداد میکنند: همزمامماا بما 

بساط مضحک انتخاباتی رژیم اسالمی، کمزمی  ا طم   

ت  در شه  الهه، راتمکمم ممالدیمر ممعم و  بمه    ما  

بمسنی  در دادگاه ف جام  دیمماا رسمیمدگمی بمه جمنمایما  

نف  در  0888جنگی سازماا ملل متحد   بج م   تل عام 

س ب نیتسا  محاکزه و به حبس ابد محکمم شد. اما هزکار 

و هزقطارش اب اهیم رییسی که چه بسا تعداد بیشتم ی را 

به  تل رسانده، در ته اا ب  صندلی کاندیداتمری ریاست 

جزهمری تکیه زده و هزه  م انمن نشماا از اا دارد کمه 

عنق یب پست ریاست جزهمری را ممالمخممد کمنمد. ممنمافم  

دول عضم پیزاا ناتم حکم میک د تا در جنگ داخلمی در 

یمگسالوی دخالت کنند و پمس از جمنمگ تمعمداد انمگمشمت 

شزاری از جنایتکاراا جنگی را بمه پمای ممیما ممحماکمزمه 

بکشانند. رهب اا جزهمری اسالمی و در ایمنمجما ابم اهمیمم 

رییسی بی شک کزت  از جنایتکاراا جمنمگمی یممگسمالوی 

ادم نکشته اند و علی غم خماست ب  حق دسمتمگمیم ی ایمن 

جانیاا  که  زادانه به کشمرهای غ بی سف  میکنند ، ولی 

ه کا دول غ بی گمش شنمایی ب ای این مطالبه ب  حمق 

نداشته اند. البته مسله ف ات  از دستگی ی و محاکمزمه ایمن 

جانیاا است. سازش و چشمم پممشمی از جمنمایما  سم اا 

رژیم اسالمی از جانب غ    بل از انکه ریشه ا ت ادی 

داشته باشد، سیاسمی اسمت. ممیمااا مم اودا  ا متم مادی 

اتحادیه اروپا و ام یکا با جزهمری اسمالممی بمه ممیماانمی 

نیست که این کشمرها نتمانند از اا ص   نظ  کنند و یا 

جایگاینی ب ایش بیابند. مسله ب  س  این نیست. کل کزپ 

 صف بندی نیروها در فردای مضحکه انتخاباتی
 گفتگو با علی جوادی 
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 دول غ بی از ت فیه حسا  با اسالم سیاسی واهزه دارند. 

 

دول غ بی بخمبی اگاهند که یک جدال وسی  و بارگ در کمل 

خاورمیانه ب  علیه اسالم سیاسی و بمیژه در ای اا در جم یماا 

است. مبارزه ای که هزماره تمسط اسمالممیمما بمخمما کشمیمده 

شده اما علی غمم تمالفما  بماالی انسمانمی، ایمن ممبمارزه نمتمنمهما 

ف وکش نک ده بلکه دارد به م ز  تعیین تکلیف  می سد.  نچه 

 دول غ بی را میت ساند، پیامدهای سیاسی این مبارزه است.

  

اسالم سیاسی  در خاور میانه به بخشی از ساختمار حماکمزمیمتمی 

تبدیل شده است حتی در انجاییکه ظماهم ا در  مدر  نمیمسمتمنمد. 

نگاهی به ع اق بیندازید. ظاه ا احاا  و گ وه های اسمالممی 

دولت را در دست ندارند ولمی همزمیمنمهما عماممل کشمتمار مم دم 

معت ضی هستند  که رفاه و ناا خمد را از دولت ع اق ظملمب 

میکنند.  وض  در لبناا هم بمه همزمیمن ممنممال اسمت. سممریمه، 

افغانستاا، یزن و لیبی هم به مخ وبه ای تمبمدیمل شمده انمد کمه 

میلیمنها نف  از بیم جانشاا  واره اینجا و انجا شده اند. ساختمار 

سیاسی در اس اییل به یزن وجمد ج یانا  اسمالممی، مماهمیمتمی 

سلبی پیدا کم ده اسمت. احماا  مممجممد در اسم ایمیمل فملمسمفمه 

وجمدی خمد را از میااا جنگ و جدل با اسمالممیمما صو صمد 

البته و هزماره در کشتار م دم فلسطین( تمضیح ممیمدهمنمد. امما 

س  این مار عظیم الجثه در تهم اا اسمت. پمیماممدهمای ممبمارزه 

م دم در ای اا محمدود بمه جمغم افمیمای ایم اا نمخمماهمد ممانمد. 

س نگمنی رژیم اسمالممی سم  غماز فم وپماشمی جم یماا اسمالم 

سیاسی در کل خاور میانه است. هزانگمنه که سقمط ب لین بمه 

سقمط فاشیسیم در س اس  جهاا انجامیمد، ت م    مدر  در 

ته اا همزمیمن سم نممشمت را بم ای کمل جم یماا اسمالممی در 

خاورمیانه ر م خماهد زد ه  چند که این روند میتماند پیمچمیمده 

ت  و طمالنی ت  از سقمط فاشیسیم باشد. سقمط رژیم اسمالممی 

و حذ  اسالم سمیماسمی از ممعمادال   مدر ، چمهم ه سمیماسمی 

خاورمیانه را دگ گما خماهد ساخت. حمتمی دولمی کمه رسمزما 

یک رژیم اسالمی نیستند ولی هزماره از  ممانمیمن اسمالممی در 

بی حقمق ک دا م دم، سممد جسمتمه انمد، از ایمن تمحممال  در امماا 

 نخماهند ماند. 

اینکه چه مسایلی در ه  کدام از کشممرهمای خماورممیمانمه در لمحمظمه 

هایزت اسالم سیاسی ط ح خماهند شد،  طعا به این بستگی دارد کمه 

کدام نی و رهب ی تحمال  را در دست دارد. اما صم فمنمظم  از ایمن 

نکته مهم،  طعا مسایلی مانمنمد حمذ  اسمالم از حمکممممت،  مانمما و 

اممزش و پ ورش، حقمق مدنی شه ونداا و حقمق زنماا، ممیمتممانمد 

در کل خاورمیانه در صمدر اولممیمتمهما  م ار بمگمیم د. شمیمفمت کم دا 

خاورمیانه به این ش ایط مساوی است با عمم  شمدا کمل ممعمادال  

سیاسی در سطح جهاا. ش ایطی که دول غ بی نزی دانند چه ممیمااا 

 در شکل گی ی و یا ف جام اا میتمانند نقش و کنت ل داشته باشند.

 

خاورمیانه بدوا اسالم سیاسی ب ای دول غ بی سف  در راهی اسمت  

که پایاا ان ا نزی دانند. س  منشا مزاشا  و سازش غ   بما جمانمیماا 

اسالمی در هزین نکته خمابیده است. از هزین و باید ف دا شاهد سمفم  

اب اهیم رییسی به نیمیمرک ب ای سخن انی در سازماا مململ بماشمیمم. 

جنایتکاریکه بزانند  راتکم مالدیر خمیملمی پمیمشمتم  از ایمن ممیمبمایسمت 

دستگی  و محاکزه میشد. زحزت اینکار بدوش م دم افتماده اسمت. در 

روز محاکزه این جانیاا در دادگاه های م دم، جنایماتمی افشما خمماهمد 

 شد که جهاا نمرنب گ را بف اممشی خماهد سپ د.

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 کارگران جهان متحد شوید! 1۰پرسش  شماره  
 

 جنایتکاران در دو سکانس         
 محمدرضا پویا 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 کارگران جهان متحد شوید! 1۰پرسش  شماره  
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اینکه چه کسی در مضمحمکمه انمتمخمابما  رنمیمس علی جوادی: 

جزهمری حکممت اسالمی از صندوق بی وا  ورده ممیمشممد، 

مهم نیست، ف ق چندانی هم نزیمکمنمد. تمفماوتمهما ممیمکم وسمکمپمی 

است. تزامی این اوباش اسالمی، چه  نها که از فیلمتم  شممرای 

نگهباا رژیم اسالمی عبمر ک ده اند و چه  نها که نکم ده انمد، 

تزامشاا تعهدشاا به حفظ کلمیمت رژیمم اسمالممی مممرد تمانمیمد 

باالت ین ارگانهای حکممت اسالمی اسمت. تمزمامشماا  سمالمهما 

ب ای این رژیم شزشی  زده اند، کشته اند و تحزیق ک ده انمد و 

به خاک سیاه نشانده اند. تزامشاا افسارشاا در اختیار خماممنمه 

ای در راس این جزاعت  دمکش است. تزامشاا اولمیت اولمیمه 

شاا چگمنگی حفظ نظام کثیف اسالمی در مقابملمه بما مم دممی 

 است که میخماهند س  به تن این رژیم نباشد. 

ما سالهاست که اعالم ک ده ایم کمه گمذاشمتمن نمام انمتمخمابما  و 

اعزال اراده م دم به این مضحکه، تف ک دا به روى حقیمقمت 

و بى ح متى به شخ یت و شعمر میلیمنها مم دممى اسمت کمه 

بیش از چهار دهه تحت حاکزیت ارتجاع اسالممى زیسمتمه انمد. 

ما گفته بمدیم که این رژیم صد هاار اعمدام اسمت، ایمن رژیمم 

چهار دهه زنداا و شکنجه و چزا مدارى اسمت. رژیمم شمالق، 

رژیم دار زدا و دست ب یدا و سمنمگمسمار انسمانمهماى بمیمگمنماه 

است. رژیم جهل و خ افه است. رژیم ستم و ناب اب ی و فمقم  

و فممالکممت و اسممتممثممزممار اسممت. رژیممم اوبمماش و  خمممنممدهمما و 

  دمکشهاى ح فه اى است. رژیم تحقی  و اسار  زا است. 

در این  انتخابا   فقط به کثیف ت ین کثافما  اسمالممی اجمازه 

ش کت بعنماا کاندیدا مى دهند. کزمنیست و سممسمیمالمیمسمت و 

 زادیخماه و  زاداندیش، نه فمقمط حمق شم کمت، بملمکمه در ایمن 

رژیم، حمتمى حمق حمیما  نمدارد. زا، حمتمى  ا زنمى کمه بمه 

مجیاگمیى اسار  خمیش ب خاسته باشد و دالل مظلزه و پماره 

بدا خمد رژیم باشد، بمه اعمتمبمار زا بممدنمش اجمازه شم کمت 

ندارد. از میاا چند صد م د مسملمزماا مم تمجم  و ممتمحمجم  و 

نف  از غ بال  تشخیم  صمالحمیمت   ٧امتحاا پس داده، تنها 

گذشتند. حتى نیزى از خمدشاا، از  خمدى  ت ین خمدى هاى 

خمدشاا که در طمل این چهل سال بارها بعنماا عزله و اکم ه 

اختناق اسالمى امتحانشاا را پس داده بمدند و در تزام جمنمایمت 

این رژیم سهیم بمدند، اجازه کاندید شدا نیافتند. گذاشن نام انمتمخمابما  

 ب  این مع که اسالمی اهانت به راى و به شعمر م دم است.

 

ما اعالم ک ده بمدیم که م دم انتخابشاا را ک ده انمد. رژیمم اسمالممی 

باید گمرش را گم کند. انتخا  م دم س نگمنی رژیمم اسمالممی اسمت. 

ما اعالم ک ده بمدیم که ش کت در این مضحکه از نظ  سیاسى فما مد 

ه گمنه ارزش است. نباید در این راى گی ى ش کت ک د، امما نمبمایمد 

بى تفاو  ایستاد. ما اعالم ک ده بمدیم که دوره به اصمطمالح ممبمارزه 

انتخاباتى جناحهاى حکممت کزاکاا، میتماند و بایمد صمحمنمه گسمتم ده 

ت ین اعت اضا  م دم علیه کل حکممت و هزمه جمنماحمهمایمش بماشمد. 

میتماا و باید بیشت ىن فشار را در این روزها به رژیم اسالممى وارد 

ک د. میتماا محاسبا  و بند و بستهایشاا را به نفم  مم دم و بمه نمفم  

گشایش فضاى سیاسى و تغیمیم  تممازا  ممای سمیماسمی بمهمم ریمخمت. 

میتماا مجزمعه رژیم و هزه جناحهما را در بم ابم  مم دم بمه عمقمب 

نشینى وادار ک د. میتماا شکا  درونى ارتجاع اسالمى را عزیق ت  

ک د و تناسب  ماى بسیار مساعدت ى را به نفم  مم دم و امم   زادى 

بمجمد  ورد. میتماا و باید از تنا ضا  و کشزکشهاى فاایمنمده دروا 

رژیم در دوره انتخابا  ب اى گست ش ممبمارزه و اعمتم ا  مسمتمقمل 

 خمیش فعاالنه استفاده ک د. این سیاست اعالم شده ما بمد. 

اکنما شاهد  ا هستیم که این سیاست در صدر سمیماسمتمهمای جماممعمه  

  ار گ فته است، به سیاست اساسی تمده های م دم تبدیل شده اسمت. 

به  ت یبمنهای  زاد  در گمشه و کنار جامعه نگاه کمنمیمد، سم نمگممنمی 

طلبی از ه  گمشه جامعه تتق میاند. به ویدنمم کملمیمپ همای خمانمماده 

  بانیاا رژیم نگاه کنید، س نگمنی طلبمی و  زادیمخمماهمی اسمت کمه 

ف یاد زده میشمد. مم دم بما جسمار   مابمل تممجمهمی بمه م ما  کمل 

حاکزیت اسالمی رفته اند. دوراا انتخاباتی عزال به دوراا اعمتم ا  

و تع  ، ب  خال  سیاست ج یانا  راست در اپمزیسیمما، تمبمدیمل 

شده است. رژیم اسالمی به دنبال  داغ ک دا تنمر انتخاباتی  بمد امما 

م دم تنمر س نگمنی طلبی و  زادیخماهی و بم ابم ی طملمبمی را داغ 

ک دند. این شمر انگیا است. نمید بخش تمحممال  بمارگ پمیمشماروی 

 جامعه است.

 

در شمی انتخاباتی این دوره رژیم اسالمی، ما شماهمد شمکمل پرسش: 

 نه به زندان،نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 1۰پرسش  شماره  

   

 صف بندی نیروها در فردای مضحکه انتخاباتی              
 گفتگو با علی جوادی   

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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گی ی پدیده های جدیدی هستیم.  جناحهایی از طیف حاکزمیمت، 

چه  نهانیکه مستقیم سهیم در  در  بمدند و چمه طم فمدرانشماا 

در حاشیه حکممت، به بی وا از دای ه  در  پ تا  شمده انمد. 

ب خی از  نها تح یم و ب خی عدم ش کت در شمی انتمخمابماتمی 

 را تبلیغ میکنند. ج یاا چیست؟ 

 

: اصالح طملمبماا حمکممممتمی جم یماا یمک دسمتمی علی جوادی

نیستند. هزانطمر که اشاره ک دید، ب خی عملمیم غمم ممیمل شماا 

ناچارا به ممض  تح یم و یا عمدم شم کمت در ایمن انمتمخمابما  

رانده شده اند. البته باید اضافه ک د که ب خی دیگ  کزاکماا بما 

هاار و یک دلیل سیاست ش کت در این مضحکه حکممتی را 

دنبال میکنند. م دم را از عمما مب عمدم شم کمت و  تمحم یمم  

میت سانند. ب خی از  نها م دم را به حمزمایمت از همزمتمی و یما 

دادا رای  نه  به رنیسی دعم  میکنند. از ک وبی و خماتمزمی 

و س وش و خاعلی تا ف خ نگهدار جزلگی چنین سیماسمتمی را 

 نزایندگی میکنند. این ها خمدی ت ین خمدی های حکممت اند.  

به دو مملفه ب ای این تغیی  ممضعگیم ی بمخمشمهمای ممخمتملمف 

اصالح طلباا حکممتی در  بال این مضحمکمه ممیمتمماا اشماره 

ک د. اول اینکه به کاندیدای این ج یانا  اجازه حضممر نمداده 

اند. اما این مملفه نقش ناچیای در تعمیمیمن سمیماسمت بمخمشمهمای 

اصلی این طیف ایفا میکند. این ج یانما  بمی پم نسمیمپ تم  و 

زبما ت  از  نند که چنین فاکتمری نقش تعمیمیمن کمنمنمده ای در 

تعیین تاکتیک سیاسی شاا ایفا کمنمد. بمه تمکمه اسمتمخممانمی همم 

 راضی اند. 

نتیجتا به مملفه دوم می سیم. میداننمد رژیمم رفمتمنمی اسمت. کمل 

پ وژه اصالحا  حکممتی ب  این ف   پایه ای اسمتممار شمده 

است. بعالوه عزال اکنمما در ابمعمادی گسمتم ده و غمیم   مابمل 

انکاری دیده اند، سیاه روی سفید ب  در و دیمار جامعه نمشمتمه 

شده است، که رژیم اسالمی باید س نگما شمد. نتیجتا از سم  

 م لحت اندیشی  و  دور اندیشی  هم که شمده دارنمد صمف 

خمد را از بخشی از حاکزیت جدا میکنند، به ایمن اممیمد واهمی 

که در ف دای تحمال  بتمانند غلطی بکنند و جمایمی در  مدر  

ب ای خمد دست و پا کنند و دامنه و عزق اعت اضا  رادیکال 

م دم را کنت ل کنند. این بخش در حمال حماضم  نمادیمکمتم یمن 

نی و به  در  است و این مهزت ین اه مشاا ب ای ه  بمنمد و 

بست و نقشی در تمحممال   تمی اسمت. بم  ایمن ت ممرنمد کمه 

میتمانند از بماالی سم  مم دم سم نمگممنمی طملمب و بما کمزمک 

بخشهای راست در اپمزیسیما خارج از حمکممممت  مدر  را 

در دست بگی ند و کزاکاا به نقش مخ   و ضد انسمانمی خممد اداممه 

دهند. مجددا به  در  چنگ بیندازند. این سناریمی اصلی اعالم نشده 

بخشهایی از اصالح طلباا حکممتی اسمت. چمه شمماهمدی بم ای ایمن 

 سناریم ممجمد است؟

سیاستهای اعمالم شمده تماج زاده سم  نمی همایمی از ایمن چشمم انمداز 

بخشهایی از این ج یانا  را به نزایش میگذارد. ممضمعمگمیم ی همای 

جدید احزدی نژاد نشاا دیگ ی است. این تی  خالص زا که خمد را 

دممکم ا   ممعم فمی کم ده   –هزانند حا  مش وطه فم دی  لمیمبم ال 

اسممت. ایممنممهمما حمماضمم نممد والیممت فممقممیممه، شمممرای نممگممهممبمماا، نممظممار  

است مابی، مجلس خب گاا و بخشهایی از رژیم اسالمی را بزمنمظممر 

حفظ پایه ها و ارکاا حکممت طبقاتی ممجمد و مم عیت خمد در پمس 

این تغی  و تحمال ،   بانی کنند. سیاست  فشار از پانین، چانه زنمی 

در باال  زمانیکه جایی در باال نداشته بماشمنمد، بمه فشمار از پمانمیمن و 

خایدا به باال الج م تغیی  خماهد ک د. اما بدبختمی ایمن جم یماا ایمن 

 است که جایی هم در پانین ندارند.

از ط   دیگ  ما از همم اکمنمما شماهمد اسمتمقمبمال بمخمشمهمای اصملمی 

اپمزیسیما راست از چنین تحملی هستیم. زمانیکه ممبمارزه بما کملمیمت 

رژیم اسالمی به مبارزه به والیت فقیه و استعفای خامنه ای و غمیم ه 

تقلیل پیدا میکند، این سیاست است که در دستمر این جم یمانما   م ار 

میگی د. به این اعتبار زدا خامنه ای و والیمت فمقمیمه نمقمط مشمتم ک 

ج یانا  اصالح طلب حکممتی و اپمزیسیما راست است. ج یاناتمی 

مانند شمرای مدی یت گذار و رضا پهلمی نقطه اشمتم اکما  بسمیماری 

در این پ وژه دارند. از خی  سلطنت ممروثی گذشتن  رضما پمهملممی 

را نیا باید در این چهارچم  ممرد ب رسی   ار داد. ه  کدام از دو 

ط   این معادله دارند ب ای رسیدا به تمافقی در  ینده خمد را  مماده 

میکنند. ه  کدام دارند از گمشه ای از تاریی خمد عبمر میمکمنمنمد.  یما 

 شانسی دارند؟

کارگ  و کزمنیسم و  زادیخماهی باید از هم اکمنمما تممده همای مم دم 

س نگمنی طلب را ب ای مقابله با چنین پ وژه ها و سناریمهایی  ماده 

کنند. این ایستگاههای تم ف را باید یکی پس از دیمگم ی از سم  راه 

 مبارزا  م دم به کناری زد.

 

تغیی اتی در باالی جزهمری اسالمی در ش   و مع اسمت. پرسش: 

تببین های متفاوتی از این تغیی  و تحمال  وجممد دارد. تمبمیمیمن شمزما 

چیست؟ از ط   دیگ  چ ا حتمی خممدی تم یمن خممدی هما نمیما بمه 

 کناری رفتند؟  

 

این اولین دوره از مضحکه انتمخمابماتمی رژیمم اسمالممی علی جوادی: 

 نه به تبعیض،نه به فقر،نه به سرمایه داری!
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است که حتی بسیاری از کسانی که به س  خاممنمه ای همم هم  

روز  سم میخمرند، رد صالحیت شده اند. هد  روشن اسمت، 

راس حاکزیت اسالمی در صدد است تا به ه   یزت شمده فم د 

ممرد نظ  خمد را از صندو ها بی وا بکشد.  بمل این هایمنمه 

که حتی نادیکت ین و م تج  تم یمن اوبماش اسمالممی، خممدی 

ت ین خمدی هایش، هم  دلخمر  شمنمد، مسمالمه شماا نمیمسمت. 

رنیسی   ار است رنیس جزهمر شمد، بدوا اما و اگم   بمقمیمه 

اش نزایش است، خمدی ها و رد صالحیت شدگاا هم همزمگمی 

خم  میدانند داستاا چیست. از هم اکنما هم صندو های رای 

را پ  ک ده اند. شاید حتی شزارش  راء را هم انجمام داده انمد، 

فقط منتظ ند ببیند که چند نف  از این کاندیداها روز  بل از این 

مضحکه ان  ا  خماهمنمد داد تما ضم   و تمقمسمیمم  راء را 

 راحت ت  اعالم کنند. 

اما سئوال اين است چرا؟ مگر چه  فار ی ماىااک کاانا يا اهاای 

جناحهای رژيم موجاود اسات؟ ماگار رجاىار جاماهاوری ايان 

ارباش اس می چق ر ق رد عمل متفار ی از راس حاواومات 

 دارد؟ چرا قص  حذف کامل جناح ديگرشاک را دارن ؟ 

اصالح طلباا حکممتی معزمال به ایمن سماممال دو پماسمی داده 

اند: گذار از جزهمری اسالمی به حمکممممت اسمالممی.  حمذ  

جزهمریت نظام . این پاسی بخش عزده شاا است. عامل دوم، 

مساله و یا  نچه که بعضا  بح اا جانشینی خامنه ای  نماممیمده 

میشمد، است. چیدماا اف اد و چه ه همایمی کمه بمایمد جمانشمیمن 

 خامنه ای را تعیین کنند. 

حذ  جزهمریت نظام : این پمچ تم یمن اسمتمداللمی اسمت کمه "

میتماا در  بال تحمال  در باالی نظام ارانه داد. نمفمس ایمنمکمه 

تاریخا، در زمانی، یک دعمای درونمی نمظمام بم  سم  شمکمل 

حکممت اسالمی بمد، کمچکت ین ربطی به ش ایط حماضم  و 

مخت ا  و معضال  سیاسی دوراا حاض  ندارد. در زمانمی 

گ ایشی در دروا حاکمزمیمت اسمالممی بمه دنمبمال پمایمه گمذاری 

حکممتی نعل به نعمل بم  ممبمنمای دوراا خمالفمت اسمالم بممد. 

ت می ی از وا عیت و مطلمبیت شکل گی ی  درتگی ی اسالم 

سیاسی در دوراا حاض  نمداشمتمنمد. ویمژگمی هما و ضم ور  

شکل گی ی چنین نی ویی را در   ا بیستم را نزیدانستمنمد. بم  

این ت مر باطل بمدند که گمیا تاریی بعد از   نها تک ار شمده 

 است. 

اما این گ ایش از گ ایش خزینی و دار و دسمتمه اش شمکمسمت 

خمرد. اسالم سیاسی جنبشی ممتمعملمق بمه دوراا  م ا بمیمسمت 

است. دورانی که اسالم سیاسی در مقابله با ناسیمنالیسم نیزچمه 

سکمالر ناتماا از مقابله با ع وج طبقه کارگ  و  زادیخماهی تممسمط 

غ   به جلمی صحنه رانده شد. اسالم سیاسی، پاسخی عزمیمقما دسمت 

راستی و ارتجاعی در  الب اسالم و ظم فمیمتمهمای ارتمجماعمی اش در 

مقابله با طبقه کارگ  و  زادیخماهی و کزمنیمسمم اسمت.  ا جمدال در 

دوراا شکل گی ی حکممت اسالمی نه وا عی بمد و نه شانسی بم ای 

غلبه و تفمق داشت. شکست خمرد و به س عت حاشیمه ای شمد. ایمن 

ت مر که تغیی  شکلی که نظامی در پمی  ا اسمت، اداممه و تمکم ار 

هزاا جدال است، پمچ و مضحک اسمت. زمماا عمم  شمده اسمت. 

تاریی عم  شده است. چالشهای دیگ ی در مقابل نظمام اسمالممی و 

 دار و دسته هایش   ار دارند. 

مساله جانشینی خامنه ای چمه نمقمشمی در ایمن تمغمیمیم   رایمش رژیمم 

اسالمی ایفا میکند؟ این تبیین ج یاناتی است که اساسا  ینده جامعه را 

در گ و وجمد و بقای رژیم اسالمی می بینند. نتیجتا میخماهند جمایمی 

در راس حکممت اسالمی ب ای خمد دست و پا کنند و یما نمقمشمی در 

تعیین راس والیت فقیه داشته باشند. ب  این ت مر پمچ انمد کمه رژیمم 

از پس اعت اضا  جامعه ب خماهد  مد و نتیجتا عز  سیاهمش دواممی 

خماهد داشت. اما پ وژه  جانشینی  بح انی نیست که رژیمم حماضم  

باشد چنین هاینه ای ب ای  ا بپم دازد. پمس ارزش م م   چمنمیمن 

 تبینی از تغیی ا  در  رایش نظام چیست؟ 

پاسی این سامال ما را به فاکتمری خمارج از کشمزمکمش جمنماح همای 

حکممممتمی و دعمماهمای درونمی  ا ممیم سمانمد. فماکمتممری اسمت کمه 

مدتهاست حتی کشزکشهای دروا حکممتی را نیا تحت الشعماع خممد 

   ار داده است. جنبش تمده ای ب ای س نگمنی رژیم اسالمی  

هزانطمر که  بال نیا بارها تاکید شده است، رژیمم اسمالممی در حمال 

 ماده سازی خمد ب ای مماجهه بما مممج اعمتم اضما  و خمیماشمهما و 

، غ ش رعد و بم ق در ٦0،  باا ٦٩ یامهای شه ی  تی است. دی 

 سزاا بی اب ی نبمد، دوره هایی از مبارزا  س نممشمت سماز بم ای 

س نگمنی انقالبی رژیم اسالمی و دستیمابمی بمه  زادی و بم ابم ی و 

رفاه در جامعه است. این رویدادها تا تعیین تکلیف با این رژیمم اداممه 

 پیدا خماهد ک د.

دوراا ک ونا به ه  حال پایانی دارند. ایمن دوره، ایمن و مفمه، بم ای 

رژیم مانده ای  سزانی بمد. اما جامعه در این نمقمطمه تمم مف نمخمماهمد 

ک د. راه خمد را به جلم خماهد گشمد. اعت اضا  خیابمانمی کمنممنمی، 

اعت اضا  گست ده و تاریخساز طبمقمه کمارگم ، مممیمد ایمن وا معمیمت 

 است. 

رژیم اسالمی دارد ب ای  ا دوراا، ب ای نب دهمای سم نممشمت سماز 

اصملگ ا  دیگم    – تی  ماده میشمند. میدانند که بازی  اصالح طلب 

تزام شده است. به  رایش جدیدی نیازممنمدنمد. مم دم فماتمحمه  رایمش و 

 زنده باد سوسیالیسم!
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بازی های  بلی را اعالم ک ده اند. این  ا ض ور  اساسی و 

تاریخی تغمیمیم   رایمش راس نمظمام اسمت. بمه  ممل ممارکمس، 

ح کت انقال  و یا بهت  بگمیم، ح کت تمده های مم دم بم ای 

س نگمنی رژیم اسالمی، کل این رژیم و ضد انمقمال  را نمیما 

متز کا و فش ده میکند. در سمی دیگ  این تقابل، در ممنمتمهمی 

علیه  ا، کارگ  و کزمنمیمسمم افم اطمی و  زادیمخمماه و پما رو 

زمین،   ار دارد. این  طب نمیما نمیمازممنمد  مماده سمازی خممد 

ب ای  یامهای  تی است. در این زمینه و مملماومما  پمیم وزی 

 کزمنیسم و  زادیخماهی باید بیشت  بحث ک د.

 

 مناظ ا   تلمیایمنی کاندیدا های شمی انمتمخمابماتمی پرسش: 

رژیم، با بی محلی هز اه بما تمنمفم  مم دم روبم و شمده اسمت. 

در صدی مم دم در ایمن  ٠٢تا  ٠8 مارهای دولتی از ش کت 

شمی انتخاباتی خب  میدهد. جزهممری اسمالممی در ایمن دوره 

ظاه ا اص اری به ش کت م دم ندارد. سمابمق بم  ایمن رژیمم 

ب ای ف وش مش وعیت خمد به خارج میااا ش کت م دم در 

 انتخابا   خمد را شاهد می  ورد. بنظ  شزا چه فاکتمرهایمی 

در ش ایط سیاسی امم وز تمغمیمیم  کم ده اسمت کمه جمزمهممری 

اسالمی به یک  انتخابا   بی سم  و صمدا و جمزم  و جممر 

 رضایت داده است؟

 

 بی س  و صدا  شاید بیاا ممنماسمبمی بم ای ایمن علی جوادی: 

دوره از مضحکه انتخاباتی رژیم اسالمی نباشد.  س  و صدا  

زیاد است اما ب  علیه این مضحکه انتخاباتی  م دمی با شممر 

و هیجانی ستمدنی ب  علیه این انتخمابما  بمه ممیمداا  ممده انمد. 

انتخابشاا هم از همم اکمنمما روشمن اسمت. سم نمگممنمی رژیمم 

 اسالمی  

امما سممامممال شممزمما جمنممبممه دیممگمم ی هممم دارد و  ا هممم مممیممااا 

 مشارکت حدا لی  در این انتخابا  است. راسمتمش رژیمم بم  

خال  ت مر اصالح طلباا حکممتی، نقش چندانی در تعمیمیمن 

میااا  مشارکت  م دم ندارد. رو در رویی های اجتزاعمی و 

سیاسی ممجمد در جامعه نقش اساسی در تعیین ایمن ممم معمیمت 

ایفا میکند. م دم  مشارکت  دارند، اما در پم وسمه ای بم ای 

 س نگمنی انقالبی این رژیم.

ببینید، این ت مر که اگ  رژیم به کانمدیمداهمای جمنماح اصمالح 

طلب اجازه حضمر در این مضحکه را میداد نتیجتا مما شماهمد 

حضمر گست ده م دم و یا حدا ل حضممر وسمیمعمتم  و مشمابمه 

دوراا گذشته باشیم، تزاما پمچ است. اصالح طلبی مدتمهماسمت 

که فاتحه اش خمانده شده است. این ارزیابی ب خی از دوسمتماا رژیمم 

 از سی  اوضاع است. افسمس گذشته را میخمرند. 

وا عیت این است که جناح راست ارزیابی  وا   بینانه ت ی  از سیم  

اوضاع دارد. تالششاا این است که این دوره را از سم  بمگمذرانمنمد. 

انتظارا  بیشتم ی نمدارنمد. بمه وعمده و وعمیمدهمای اصمالح طملمبماا 

حکممتی نیا و عی نزیگذارند. در تدارک و  مادگمی بم ای نمبم دهمای 

 تی اند. ب ای این جناح اوضاع بعد از این مضحکه اساسی و تمعمیمیمن 

 کننده است.

 

هزاماا، ج یانا  راست در اپمزیسیما با شعار تمحم یمم و پرسش: 

هزبستگی ملی انتخابا  یک نشست اینت نتی ب گاار ک دند. شاید این 

ب ای اولین بار است که طیفهای مختلف اپمزیسیما راست در مقمابمل 

یک وا عه سیاسی یک سیاست واحد اتخاذ میکنند. ایمن بمه چمه ممعمنما 

است،  یا  ج یانا  راست مشغمل شکل دادا به یک  بلمک سمیماسمی 

 مشت ک  میباشند؟ اهدا  چنین بلمک احتزالی به نظ  شزا چیست؟

 

مشاهده کامال د یقی است. ما از هم اکنما شماهمد شمکمل علی جوادی: 

گی ی اولیه  انتالفی  از ج یمانما  راسمت در اپممزیسمیمما هسمتمیمم. 

کزپین ج یانا  راست تحت عنماا  نه به جزهمری اسالمی  و  ری 

به استثزار و فق  و فالکت و ناب اب ی و مح ومیت، گمشه ای از این 

وا عیت است.  پیزاا نممیمن  رضما پمهملممی گممشمه دیمگم ی از ایمن 

ح کت است. اعالم ان  ا  نیم بند رضا پهملممی از مم ده ای بمنمام 

 سلطنت ممروثی وا عیت دیگ ی در این چهارچم  است. 

اما ویژگی این  انتال   در حال شکل گی ی این اسمت کمه بمه نمظم  

من محدود به جم یمانما  اپممزیسمیمما راسمت پم و غم بمی و بمیم وا 

حکممت نیست. خمد این ج یانا  بارها اعالم ک ده اند کمه خمماهماا 

هزکاری و نادیکی با بخشهایی از ج یانا  اصالح طلب حمکممممتمی 

هستند. این پ وژه ای است که در تدارکش هستمنمد. امما چم ا اصمالح 

طلباا حکممتی؟ ارزش م م   ایمن جم یمانما  در ایمن  انمتمال   

 چیست؟

وا عیت این است که پس از نا امیدی از شکمل گمیم ی پم وژه  رژیمم 

چنج  در دوراا ت اممپ و  فشمار حمداکمثم ی  جم یمانما  راسمت و 

اسمالممی، چمه در   –سلطنت طلب سیاست نادیکی با ج یانما  مملمی 

اپمزیسیما و چه در حاشیه حکممت، را در دستممر کمار خممد  م ار 

دادند. ویژگی ج یانا  اصالح طلب حکممتی بم ای جم یماا راسمت 

در این است که در حاشیه و نادیک  در  هستند. نادیکی به  مدر  

کلزه کلیدی در این  انتال   است. نی ویی در ارتش و سپاه و  ممای 

س کم  دارند. به  در  سیاسی حاض  از سای  نی وها نادیکمتم نمد. 

 نه به تبعیض،نه به فقر،نه به جمهوری اسالمی!

 کارگران جهان متحد شوید! 1۰پرسش  شماره  
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 کارگر زندانی،زندانی سیاسی،بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!

 کارگران جهان متحد شوید! 1۰پرسش  شماره  

 

رقتى مىگويىم ه فماک رهبرى ر   ول است يعنى راقعاً ه فماک اين است که در دل هر جريانى بتوانىم کارگرهاا را 

 رى بو ىم ر يک ررابطى بىن آنها بوجود بىارريم که حرکت اک را پاي ار ر باوانا ک ياک  به زير يک پرچم م خص

پىون  دررنى در دررک جنبش طبقه بوجود بىارريمک يعنى اگر م ير عامل اخت س مىون  ما اين ه فمااک اساتا اگار 

"حجتىه" ر "خط اماس" دعوا مىونن  ما اين ه فماک استک ما قاطى آک مسالهاه ناماىا اويام خاودمااک را باباازيام ر 

اخارا  کاردنا ک  -يک طرفش را  -باألخر  بنفع حجتىه از اين رر سر در بىارريمک ر بگويىم به به! دشمن منفور ما 

خاصىتى ن ارد براى ماک ما باي  بتوانىم ن اک ب هىما به خودماکا به کمىته منطقه ر جنبش کمونىستاىا کاه هار در 

 ا مجمع عمومى  4١ايمک بتوانىم راقعاً بگويىم آقا ما  ما ا با چه شاخصهاى عىنى پىون  عىنى بى ترى بوجود آررد 

ايمک دعواى حجتىه ر خط امامىا اخت س م ير عاملا بسته ش ک ف ک قسمت کاارخااناها  ها   وىل داد  به اين بهانه

ما همه اينها را سوق داديم به َسمت   ول بوجود آرردکک يعنى اينوه ما عمً  داريم باه آک ساوژ  فاعاال بارخاورد 

مىونىما اين يعنى فعال برخورد کردک به هماک سوژ ا نه اينوه اين را مطرح کنىم در مقابل آکک آک چىزى که  هاش 

براى ما مىمان ا آنچه که رسوب مىون ا آک چىزى که باقى مىمان  از يک درر  فعاهىت معىّن )که باألخر  ياک آاااز 

ر پايانى دارد( يک چىزى است که ادامه پى ا مىون  از آک درر  به بىررکا ر آک يک مجمع عمومى است که )فرض 

 کنى ( ما قوهش را گرفتىم منظم باش ا ر ديگر مىتوانىم اين قضىه را پىش ببريمک

 »منصور حومت  «                                                                             

و اگ    ار است که از باالی س  جامعه، بدوا اینکه م دم بتمانند تعیین تکلیف نهایی با رژیم اسالممی را در یمک پم وسمه انمقمالبمی بمه 

س انجام ب سانند، که شانس این ج یانا  از هزه کزت  خماهد بمد، نتیجتا میکمشند با کزک این نی وها به  در  بخاند و  خمتمم مماجم ا  

 را اعالم کنند. 

یکی از ممان  مهم و در وا عی یکی از حلقه های اصلی ای که در شکل گی ی این  انتال   نقش ایفا ک ده است، اعالم ان  ا  نیم بنمد 

 رضا پهلمی از پ وژه م ده سلطنت در ای اا است. ب داشتن این  مان   راه پیش وی این  انتال   نا مقدس را هزمارت  ک د.

اجازه دهید به این نکته هم اشاره کنم که ان  ا  رضا پهلمی از سلطنت ممروثی ه  چنمد کمه شمانمس پم وژه احمیمای سملمطمنمت را کمه 

کزت ین احتزالی در  ینده ای اا داشت را به صف  رساند، اما در عین حال شانس اپمزیسیما بمرژوایی و ناسیمنالمیمسمت را بم ای  مدر  

گی ی افاایش داد. چ ا که مان  و شاخ اصلی ه گمنه انتالفی میاا گ ایشا  متفاو  میاا اپمزیسیما دست راسمتمی و ممحمافمظمه کمار و 

 هزچنین ب خی از نی وهای جنبش ملی اسالمی را از میاا ب داشت.  

 

ت     در  از باال در تقابل با تالش کزمنیسم و کارگ  ب ای خل  ید سیاسی و ا ت ادی از پرسى   اي  که اه اف چنىن بلوکی چىست؟ 

اسالم و س مایه. اگ  هد  این تالش  درتگی ی بخشهای مختلف بمرژوازی است، نتیجتا این تالش ص فا در مقابله بما تمالش کمارگم  و 

کزمنیسم معنی میدهد، اما این بار از ممض   در . با امکانا  و نی وهای جدید. یک نی وی تازه نفس که میتماند بخشهایی از تمده مم دم 

 س نگمنی طلب را هم با خمد داشته باشد که بزثابه ت مای در مقابل پیش وی کارگ  و کزمنیسم عزل کنند. 

 

وا عیت این است که با پیش فت جنبش تمده ای ب ای س نگمنی ما شاهد شکا  و تقابل بیشت  دو اردوی چپ و راست در حمیمن ممبمارزه 

ب ای س نگمنی رژیم هستیم. تالش ج یانا  راست ب ای بند و بست با ج یانا  ملی اسالمی و شمکمل دادا بمه یمک  انمتمال   در ایمن 

 چهارچم  معنی میدهد.  
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کزمنیست را بعنماا یک جم یماا ضمد ممذهمبمى ممیمشمنماسمنمد و 

مبارزه علیه ج یانا  اسالمى هم در ایمن چمنمد سمال یمکمى از 

مشخ ا  حا  کزمنیست کارگ ى ای اا بمده است.  یما ایمن 

 کافى نیست؟

 

اینجا ما داریم راج  به یک ممضمع متفماو  منصور حومت: 

صحبت میکنیم. مخالفت کزمنیستها با مذهب، افشاگ ى  نها از 

مذهب و تالششاا ب اى ایجاد یک جامعه غی مذهبى، بمه  ممل 

شزا یک ام  همیتى و  دیم ب اى کزممنمیمسمت هماسمت. ممنمتمهمى 

ایمم،  سال اخی  شماهمدش بممده ٠٢-٠8پدیده دیگ ى که در این 

پیدایش و رشد چشزگی  جنبشهاى سیاسى است که تحث پم چمم 

اند. یک سلسله ح کا  فمق المعماده  اسالم خمد را سازماا داده

دست راستى، ضد بشم ى، خشمن و انسماا سمتمیما در شمزمال 

 ف یمقما، خماورممیمانمه و امم وز در همزمه کشممرهمایمى کمه بمه 

اصطالح دین رسزى شاا اسالم است، و یا ا ملمیمتمهماى بمارگ 

مسلزاا دارند، ج یماا دارد. عمزملمکم د ایمنمهما در درجمه اول 

ب مر  ضدیت با  زادى زناا، با حقمق مدنى زا، بما  زادى 

اب از وجمد انسانها در زمینه هاى ف هنگى و شخ مى، پمیماده 

ک دا  مانین و سنتهاى وحشیانه علیه  دمها، حتى کشتار، سم  

ب یدا،  تل عام انسانها از کمدکاا خ دسال تا پی اا است. در 

اى را بقتل ن سانمنمد.  الجاای  شبى و روزى نیست که اینها عده

در ای اا فک  نزیکنم هیر شنممنمده شمزما احمتمیماج بمه یماد ورى 

انمد. طمالمبماا  داشته باشد که اینها با م دم این مزلکت چه کم ده

در افغانستاا را میبینیم. خشمنت جاء تع یف اینهماسمت و بمى 

شماا بما خممشمى انسماا،  شاا به ح مت انساا، دشزنمى اعتنانى

ضدیتشاا با ه  جامعه  سمده و ه  فعل انفعال  زادانه انسانهما 

 چیا کامال مشهمدى است.

 

این یک جنبش است مثل فاشیسم ب اى مثال. نماسمیممنمالمیمسمم و 

راسیسم هم گ ایشهاى  دیزى ت ى هستند. اما و تى بم  ممبمنماى 

اینها فاشیسم ع وج میکند، یک عده بمایمد اطمالعمیمه بمدهمنمد و 

بگمیند این جنبش فاشیستى جدیدى که دارد سم  بملمنمد ممیمکمنمد 

عا بتش این خماهد بمد و این جنایا  را به بار میآورد و بمایمد 

جلمى  ا ایستاد. االا ما داریم با اسالم به هزین ت تیب روب و 

میشمیم. مماض  ضد مذهبى ما به جاى خمد محفمظ. خیلى هما 

در جهاا  تمامیمسمت هسمتمنمد و نمفمش افمیممنمى ممذهمب و نمقمش 

س کمبگ  مذهب را میشنماسمنمد. ولمى در ممقمابمل ایمن جمنمبمش 

مشخ ا دست راستى، فعال،  دمکش و نسمل کشمى کمه تمحمت 

پ چم اسالم در خاورمیانه و ای اا به فعالیت مشغممل اسمت و 

االا کزابیش ابعادى بین الزللى پیدا ک ده، باید مم دم ایمن دنمیما 

ام وز بلند شمند و  د علم کنند. ایمن بمخمتمکمى اسمت کمه روى 

بخش زیادى از جزعیت جهاا افتاده و م دم زیادى دارند به خاط   ا 

بدبخت میشمند. به این معنى ما  طعنامه ت میمب کم دیمم. عمالوه بم  

سیاستهاى افشاگ انه و  گاهگ انه که در  بال ممذهمب بمه طممر کملمى 

داریم، اکنما در  بال اسالم بعنماا یک جنبش سیاسمى، یمک جمنمبمش 

  ا بیستزى و یک جنبش ارتجماعمى امم وزى کمه ضمد کمزممنمیمسمت 

است، ضد سمسیالیسم است، ضد  زادى، ضد زا و ضمد ممدرنمیمسمم 

است و حتى ضد شادى است و به شد  نژادپ ست است احمتمیماج بمه 

یک ممض  سیاسى و عزلى ویمژه داریمم. ایمن  مطمعمنماممه خممدش را 

 میخماهد. این جنبش سیاسى ارتجاعى یک ب خمرد سیاسى میخماهد.

 

: در ادبمیما  حما  بمه اصمطمالح اسمالم سمیماسمى راديو همبساتاگاى

ب میخمریم. منظمر از اسمالم سمیماسمى چمیمسمت؟  یما ممنمظممر همزماا 

 فاندامنتالیسم و بنیادگ انى است؟ اگ  نه، تفاو  در چیست؟

 

: اسمالم سمیماسمى لماومما بمنمیمادگم انمى نمیمسمت. المبمتمه منصور حومت

هاى مختلف مزکن اسمت ایمن عمبمار  را بمه ممعمانمى نسمبمتما  نمیسنده

متفاوتى بکار بب ند. ولى اشاره ما به هزاا است که گفتم، یعنى هزیمن 

جنبشهاى سیاسى که تحت پ چم اسمالم بم اى ایمجماد نممعمى جماممعمه 

ایم اا بمه بمعمد، ضمد انمقمال   ٢٧اسالمى تالش میکنمد. از انمقمال  

اسالمى که انقال  را س کم  ک د و جزهمرى اسالمى را سم  کمار 

هاى ح کت این اسالم سیاسى در این دور   ورد یکى از نخستین جلمه

جدیدش بمد. در ابتداى   ا بیست هم هنگامى که مم دم مسمتمعمزم ا  

به مم عیت تحت سلطه و نامطلم  خمد وا ف میشدند و زمامه هماى 

ضد استعزارى باال میگ فت، پاا اسالمیسم و اندیشه اسمالممى همم بمه 

عنماا مبناى حکممت و مبناى نمعى دولت در شم ق سمابمق ممطم ح 

شد، منتها جنبشهاى مدرنیستى و پارلزانتاریستى و لیب المى  ا ممم م  

 میت  از این ح فها بمدند. نماسمیممنمالمیمسمم  ممیمتم  بممد و کشممرهماى 

خاورمیانه به راه جمام  اسالمى ن فتند.  ا جنبش اسالمى یک پمدیمده 

مستقلى بمد و متعلمق بمه دوراا دیمگم ى. دوراا زیم  سممال رفمتمن 

فامدالیسم و سلطه استعزار در  ا جمام . ولى اسالم سیاسى دوره مما 

بعنماا یک پدیده جدید و جنگ س دى شکل گ فت. یک نی وى دست 

راستى، ضد چپ، ضد کزمنیسمت و بمه درجمه اى ضمد غم  . ایمن 

ج یانى است که در ر ابت با غ   ب  س  ث وتها و  مدرتمى کمه در 

خاورمیانه و شزال  ف یقا نهفته اسمت، پمدیمدار شمده اسمت. دولمت را 

میخماهد. یک ایدنملمژى دیگ  است ب اى حماکمزمیمت و سمهمم طملمبمى 

بخشهایى از بمرژوازى این کشمرها. و این پدیده جدیدى است به این 

معنى که در سه دهه  خ    ا بمیمسمت احماا  سمیماسمى جمدیمد دسمت 

اى به وجمد  مده اند و اینها همدفشماا نممعمى جماممعمه اسمالممى  راستى

است. اسالم به طمر سنتى چه در تسنن و چه در تشمیم  همزمیمشمه ایمن 

رابطه را با دولت نداشته است.  لز و دولت معزمال بمه عمنمماا یمک 

 لز و حزایت شده تمسط دین که در عین حال س ویس و خمدمما  بمه 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 1۰پرسش  شماره  

 

 ایران صحنه هجوم عظیم ضد اسالمی مردم خواهد بود!                     
 منصور حکمت 

 کارگران جهان متحد شوید!
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دین میدهد، شناخته شده. خلیفه و امام یک ط   و سملمطماا و 

شاه ط   دیگ  بمدند و این سلطاا و شاه مه  تاییدشاا را از 

م اج  دینى میگ فتند، محیط را ب اى گ فتن خزمس و زکما  

و اج اى فقه اسالمى ف اهم میک دند و خمدشاا شزشی  اسمالم 

بمدند. ولى خمد حاکم مزکن بممد مسملمزماا غمیممرى نمبماشمد و 

معزمال مقامى در سلسله مم اتمب دیمنمى نمداشمت. حمکممممت یما 

دولت، ارتش، نی وهاى  ه یه دست سالطین بمدند که به یمک 

سازشى با سلسله م اتب دینى رسیده بمدند. اسالم سیماسمى کمه 

ما از  ا ح   میانیم یک نمع ایدنملمژى متفاوتى را ممطم ح 

میکند و  ا اینکه، حکممت، دولت میتماند اسالم باشد به هزین 

معنى که ب اى مثال در ای اا پیاده شد. در ع بستماا سمعممدى 

حکممت اسالمى نیست، اسالم حاکم است ولى حکمممت دسمت 

 بیله معینى است که شزشی ش را در خدمت اسمالم  م ار داده 

و با هم میخمرند. این اسالم سیاسى، به این معنى با اسمالم بمه 

اش، که واضح است در همزمه جممانمب زنمدگمى  معنى هزیشگى

م دم س  میکمشمد و امم  و نمهمى ممیمکمنمد، فم ق دارد. چمما 

مشممخمم مما مممیممخممماهممد  مملممزمم و حممکممممممت کمم دا را بمم مممبممنمماى 

ایدنملمژى اسالمى سازماا بدهد و ایمن پمدیمده بمه ایمن ممعمنمى 

جدید است. نزیخماهم بگمیم مطلقا جدید در تاریی   ا بیمسمت، 

ولى دور جدیدش را ما شاهدیم و واضح است که این پدیده در 

اواخ    ا بیست هزاا نقشى را ندارد که در  غاز   ا بیست 

داشت. بشد  ضد کمزممنمیمسمتمى اسمت، ضمد کمارگم ى اسمت. 

ح کتى است در متن ر ابتهماى بممرژوایمى در ممنمطمقمه و در 

مقیاس جهانى. پ چزى است که بلند شمده بم اى کسمب ا متمدار 

بخشهایى از جامعه که به این می اث کثیف دینى تکیه میکمنمنمد. 

هزانطمر که گفتم ما با اینها ط   هستیم سماى اینکه با اسمالم 

بطمر کلى و با مذهب بطمر کلى ط فیم. بعنماا یک عمده  دم 

 زاد اندیش و ط فدار تفکم  و انمتمخما   زاد انسمانمهما بما ایمن 

ج یانا  به عنماا یک ج یانا  دست راستمى، خشمن و ضمد 

انسانى ط فیم و اسالم سیاسى به این معمنمى کمه از  ا حم   

میانیم این ح کتهاى معمطمم  بمه کسمب  مدر  را ممد نمظم  

 دارد.

 

رادیم هزبستگى: به  حال ایمن  م ار بمه طممر اخم  تشمدیمد 

فعالیت علیه اسالم هم هست یا اینکه مخت  به هزین ج یانا  

 است؟

 

من مر حکزت: شزا تنها نزیتمانید علمیمه جمنمبمشمهماى سمیماسمى 

اسالمى که صحبتش را میکنیم  مد عملمم کمنمیمد و سمنمگم بمنمدى 

محکزت ى بکنید بدوا اینکمه بمیمشمتم  همم بمه انمدیشمه همایشماا 

بپ دازید. منتها روشن است که خممد مما بمعمنمماا یمک حما  

کزمنیست علیه اسالم بعنماا یک اندیشه و یک سیستمم فمکم ى 

و یک روش زندگى هستیم.  نمچمه مسملمم اسمت و متمى شمزما بما 

جنبشهایى روب و شمید که انسانهاى  زاد اندیش را تمهمدیمد بمه 

م گ میکنند، تسلیزه نس ین ب اى مثال، شزا ممظمفمیمد یمکمبمار 

دیگ  پاى    ا را وسط بکشید و بگمیید  خ  ایمن ارتمجماع از 

یک  بشخمرى تغذیه میکند که خمدش د میمقما همزمه ایمن عمقمب 

ماندگى را ف ممملمبمنمدى کم ده.  م  ا ممیمتممانسمت یمک کمتما  

تاریخى مثل بقیه کتابهاى تاریخى باشد، م دم به  ا نگاه کنند و زیماد 

به  ا حساسیت نداشته باشند ولى و متمى جمنمبمشمى  ا را پم چمم یمک 

مبارزه سیاسى ام وز میکند،  ا و ت م دم ممجمبممرنمد  ا پم چمم را 

ازش بگی ند، بازبینى کنند، نگاه کنند و دور بیاندازند. وگ نمه فم   

کنید کتابى بمد مثل شاهنامه فم دوسمى کمه ممیمگمذاشمتمنمد  ا گممشمه و 

احتزاال ارجاع زیادى به  ا نزیک دند. شزا در ه  کتا   دیزى ب ویمد 

و بگ دید حتزا ارتجاع زیادى پیدا میکنید. منمتمهما و متمى خممد طم   

اینجا معتقد است که باید در انتهاى   ا بیست با این  م  ا بمه جمنمگ 

احاا  سمسیالیست و اتحادیمه هماى کمارگم ى و سمازممانمهماى زنماا 

بیایند،  ا و ت به نظ  من زناا و کارگ اا و سمسیالیستها مممظمفمنمد 

 که این پ چم را از دست ط   بگی ند و  ب ویش را بب ند.

 

رادیم هزبستگى: منشا این اسالم سیاسى که گفتید چمیمسمت؟  یما روى 

کار  مدا جزهممرى اسمالممى ممنمشما اسمالم سمیماسمى شمد یما  مبمل از 

 جزهمرى اسالمى هم بمد؟

 

من مر حکزت: به نظ  من ممقماوممت در ممقمابمل غم   یمک پمدیمده 

 دیزى در خاورمیانه و در کشمرهایى است که ما به  نمهما اسمالم زده 

میگمییم. چما غ   در چهارچم  استعزارى وارد این کشمرها شد. 

ورود غ   با خشمنت و استثزار زیادى هز اه بمد. اینطمر نبممد کمه 

تزدا غ بى یا ب اى مثال پارلزاا یا هن  و ادبیا  و ف همنمگ غم بمى 

در یک رابطه و ج یاا سیالا  زاد به ش ق رسمیمده بماشمد. بملمکمه بما 

اسلحه و خشمنت و  دم دزدى و زنداا ک دا و کشت و کشتمار  ممده، 

اش هست و ناسیمنالیسم ممحملمى  در نتیجه معلمم است که مقاومت علیه

و مبارزه علیه استعزار به هم  اممکمانمى کمه در ممحمل هسمت چمنمگ 

میاندازد. به این معنى، این اسالم پ چمم نممعمى ممقماوممت در ممقمابمل 

غ   بمد، هزانطمر که ناسیمنالیسم این کشممرهما همم در یمک دوره 

پ چم نمعى مقاومت در مقابل غ   بممد. امما ایمن حم کمت اسمالممى 

اى  معاص  ناشى از و متعلق به یک دوره دیگ  است. متعلق به دوره

است که جهاا بطمر وا عى ادغام شده، ج یاا ا ت ادى جهاا به همم 

وابسته است. این پ چم نمعى سهم خماهى بخشهایى از طبقه حماکمزمه 

این کشمرهاست. بم اى ممثمال در خممد ایم اا، خمیملمى هما کمه فمکم  

میک دند باید کشمر ای اا س ى در میاا س ها داشته باشد، از ط یق 

رژیم شاه به جایى ن سیدند ولى با رژیم اسالممى بمه  ا رسمیمدنمد. از 

اینکه بخشى از طبقمه حماکمزمه ایمن کشممر هسمتمنمد خممشمحمالمنمد. ایمن 

جزهمرى اسالمى بمد که کارى ک د که ب اى مثال رنمیمس جمزمهممرى 

 م یکا اینقدر به ای اا و  ف مایشا   رهبم  ممذهمبمى ایم اا حسماس 

باشد. این جزهمرى اسالمى بمد که امکاا داد ایمنمقمدر کشممر بمتممانمد 

ممش در منطقه بدواند و تمسعه طلبى و عظزت طلبى ایم انمى را در 

این چارچم  گست ش دهد. مضارش ب اى بمرژوازى ایم اا بمجماى 

خمد. ولى میخماهم بگمیم که این اسالم پ چزى شده ب اى نمعى سهمم 

خماهى و ر ابت ب  س   در  در منمطمقمه، بمیمن طمبمقما  حماکمزمه بما 

بمرژوازى و امپ یالیسم در سطح بین الزللى. خیلى ها به این جمنمبمش 

اسالمى بعنماا یک اباار سیاسى نگاه میکنند. ف   کنید در جمنمگ 

اع ا  و اس انیل، پ چم اسالم یکى از باصمطمالح دسمت افماارهماى 

کزپ جهاا ع   در مقابمل اسم انمیمل اسمت. و فمکم  ممیمکمنمم ابماار 

کار مدى است و ه  و ت الزمش داشته باشند بکارش میاندازند. ایمن 

اسالم هزچنین ممرد م  فش را ب اى کمبیدا چپ دارد، ب اى مثال 

 کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد
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رژیم شاه در خمد ای اا هیچگاه نزیمتممانسمت کشمتمارى را کمه 

اینها، جزهمرى اسالمى، از کارگ اا و کمزممنمیمسمتمهما کم دنمد، 

صمر  دهد. هیچم ت بدوا این اباار نزیشد اینطمر به جنمگ 

 زادى زا رفت. فقط این اباار میتماند زا را در  میمد و بمنمد 

نگمهمدارد. جمنمبمش اسمالممى ممثمل یمک ابماار سمیماسمى مممرد 

اش علیه چپ، عملمیمه ممدنمیمت.  اش را پیدا ک ده، استفاده استفاده

علیه ف هنگ  زاد اندیشانه اسمت. عملمیمه شمادى انسماا اسمت. 

کامال ارتجاعى است، صد در صد ارتجاعى است. ممجممدیمت 

خمد را درست در نقطه مقابل  زادیخماهى و سمسیالیسمم پمیمدا 

ک ده است. به این معمنمى فمکم  ممیمکمنمم بمایمد بمه عمنمماا یمک 

ایدنملمژى و یک نهاد سیاسى   ا بیسمتمزمى ارتمجماعمى بما  ا 

ب خمرد ک د که درست مثل فماشمیمسمم ممیمشممد نمقمشمش را در 

 جامعه تع یف ک د.

 

یک شنمنده: من سؤالى داشتم از ممنم ممر حمکمزمت. اگم  در 

 ینده، حکممت کارگ ى ب   ار شمد و در وا م  ایمن  رزوى 

ه  انساا بم ابم ى طملمبمى هسمت و اممیمدوارم کمه ایمن  رزو 

باودى ب  ورده شمد،  یا در  نزم   فمعمالمیمت جم یمانماتمى ممثمل 

حا  هللا لبنماا یما فمدانمیماا اسمالم در ایم اا و یما جم یمانما  

اسالمى در الجاای  که به  نهما اشماره کم دیمد، از نمظم  شمزما 

مزنمع میشمد و اگ  جلمى فعالیت این ج یانا  اسالمى گ فته 

شمد در  ن مر  این عزل منمافماتمى بما  زادیمهماى بمى  میمد و 

 ش ط سیاسى پیدا نزیکند؟

 

ام را میتمانم بگمیم. سمیمسمتمم  من مر حکزت: من نظ  شخ ى

اى که ما پیشنهاد میکنیم یک سیستم شممرایمى اسمت کمه  سیاسى

 مانین و مق راتش را نزاینده هاى م دم در سمطمح وسمیم  در 

کشمر میگذارند و ه  کس بنا به شه وندى و یا سکمنمتمش در 

 ا کشمر، حاال با ه  پیشینه ملى و  ممممى کمه داشمتمه بماشمد، 

می ود و در شمراى محلش عضم میشمد و از  ا طم یمق در 

سلسله م اتب سیاسى کشمر ش کت ممیمکمنمد و طمبمعما  ممانمیمن 

مشخ  این چیاها را از  ا دولمت بمایمد خمماسمت، از خممد 

م دمى که  ا مم   زندگى میکنند. منتها من بعنمانى یمکمى از 

  ا م دم نظ م را میگمیم.

 

نفس تشکیل فدانیاا اسالم بنظ  من ج م نیست. نفس خمماسمتمن 

دنیانى اسالمى بنظ  من ج م نیست. ما باید جنایت و جم م را 

تع یف کنیم و بعد  ا را مزنمع کنیم. اگ  کسى بیاید و بمگممیمد 

که من یک جامعه اسالمى میخماهم که در  ا  دممهما بمدبمخمت 

باشند و زناا در زنجی  باشند و دارد اینها را به م دم میگممیمد 

و م دم بِ بِ  نگاهش میکنند، تا ایمن لمحمظمه مم تمکمب جم ممى 

نشده است. ولى اگ  بنا ک د به کشتن کسمى، تم سمانمدا کسمى، 

حبس ک دا کسى، مح وم ک دا کممدکمى از حمقمم مش، دسمت 

اندازى به زندگى و هستى و  زادى کسى،  نم ت اسمت کمه بمه 

استناد این ج انم باید س اغش ب وند. به این اعتبار بنمظم  ممن 

نفس داشتن احاا  اسالمى، حتى در سیستم ما، ج م نمخمماهمد 

بمد. نفس تشکیل یک جم یمانمى کمه بمگممیمد همزمه جمهماا بمایمد 

مسلزاا بشمد ج م نخماهد بمد، چما اب از جنما  میات ین و 

احزقانه ت ین عقاید هم حق  دمهاست، میتمانند نظ شماا را بمگممیمنمد. 

اى که هیچمکمس نمزمیمتممانمد نمیما   هد  ما این است که با ایجاد جامعه

اى کمه در  ا  سیاسى خمدش را پشت چنین چیاى پنهاا کند، جاممعمه

ب اى م دم معلمم است دفت  و دستک ه  ج یانى کجاسمت و چمکمار 

دارد میکند، جلمى رشد اینها را بگی یم. در یک جامعه  زاد که همزمه 

حق دارند ح   بانند، و ه  کس حق دارد نزایشنامه بنمیسد یا شعم  

بگمید، یا ب ود در خیاباا ف یاد باند و یا در ممدرسمه پما شممد و هم  

اش بگی د، یا از کانال رادیم و تلمیایمنى که  ای ادى از ب نامه درسى

و تش بین شه ونداا تقسیم شده، م دم ح فشاا را بانند و نمظم شماا 

را بگمیند، اینکه از ه  ده هاار نف  یمک نمفم  پما شممد و حم فمهماى 

فاشیستى باند یا ح فهاى راسیستى و اسالمى باند بم اى  ا جماممعمه 

اش  اى  ابل تحزل و حتى  ابل ریشخند خماهد بممد و زیماد جمدى پدیده

نزیگی ند. ولى اگ  شزا سازماا فدانیماا اسمالم درسمت کمنمیمد و بمعمد 

هماى  ب وید بزب بخ ید، اسلحه انبار کنید،  اچا ى لیسمت  درس خمانمه

م دم را تهیه کنید و بعد ب وید  نها را ت ور کنید، یا بخماهمیمد بم ویمد 

کشمرى دیگ  بزب بگذارید،  نم ت  ا دولت م بمطه این جم یماا را 

نه بخاط  اسالمى بمدنش بلکه بخاط  هزین کارهایى که گفتم میگی د 

و میگمید شزا حق ندارید جاا کسى را به خط  بیانمدازیمد، شمزما حمق 

ندارید ا لیتى را بت سانید، کسى را تهدید به م گ بکنید، زندگمى اممن 

کسى را ب ایش ناامن کنید. در نتیجمه بمنمظم  ممن  زادى بمیمانشماا را 

اى هنمز ایمن افمکمار را دارنمد. امما  خماهند داشت. متاسفانه یک عده

فک  میکنم در چناا ش ایطى کزت  و کزت  میشمند. بنظ  ممن  زادى 

بهت ین درماا جهالت و حزا ت است. اگ  یک جامعه اى  زاد بماشمد 

و ه  کس بتماند ح فش را باند، در طمل زماا ح فمهما حسمابمى تم  

 میشمد، عزیق ت  میشمد و انسانى ت  میشمد.

 

د یقا دیکتاتمرى است که این  شغال ها را از خمدش بمیم وا ممیمدهمد. 

من فک  میکنم اگ  جامعه اینقدر از خمدش مطزان باشد و بخ ممص 

اینقدر  در  سیاسى در دست م دم پخش شده باشد که کسى نتماند بما 

تمطاه  در  سیاسى را از م دم بگیم د یما کسمى بما کممدتما یما بمزمب 

اندازى یا خشمنت و تم وریسمم تماثمیم ى در روال سمیماسمى جماممعمه 

بگذارد،  نم ت ح   زدا اینمهما چمیماى جما  گماهمى بم اى جماممعمه 

هاى مدرسه نشاا داد و گمفمت در  نزیآورد. ب اى اینکه میشمد به بچه

اى کمه هسمت، یمک عمده همم هسمتمنمد کمه  مقابل این ح فهاى عا النمه

اى  اینطمر فک  میکنند و فک  میکنم اینها ج یانا  مناوى و مسمخم ه

خماهند شد. کزا اینکه االا هم بنظ م بعنماا عقیده، بمعمنمماا انمدیشمه، 

اند. از یک طم   روى پممل و از طم   دیمگم  روى  اینها مناوى

اند. از طم    ارعا ، روى ت وریسم و کشتار  درتشاا را نگهداشته

دیگ  خیلى از م دم در خاورممیمانمه کمانمالمهماى وا معمى ابم از وجممد 

ب ویشاا بسته است. اگ  شزا در ای اا و ع بستاا و م   و سمریه 

هاى کمارگم ى و  و ع اق احاا  مارکسیست و سمسیالیست، اتحادیه

اش را  سازمانهاى زناا داشتید، کسى نزی فت ب اى اینکه نارضمایمتمى

از رژیم دیکتاتمرى روز نشاا دهد عضمم سمازمماا اسمالممى بشممد. 

م دم می فتند عضم سازمانهایى میشدند که ح مت و شخ یتشماا را 

باال میب د. من فک  میکنم  زادى جممابمش اسمت. طم فمدار سم کمم  

نیستم ولى ط فدار دستگی ى و تعقیب  ضایى ه  کسمى کمه بمخمماهمد 

 سایش، امنیت، سالمت روحى و جسزى کسى را بمه خمطم  بمیمنمدازد 

هستم و اسالمى ها البته این رشته شاا است. من بعید میدانم که اینمهما 

 سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشریت در قرن حاضر است!
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یک سازماا اسالمى درست کنند و فمرا مشغمل ت ساندا بچه 

هایشاا نشمند. باید نهادهایى باشند که از حقمق شه ونداا در 

مقابل اینها دفماع کمنمنمد و ممانم  دسمت زدا ایمنمهما بمه اعمزمال 

غی  انممنمى شممنمد. اگم  در چمهمارچمم   مانمما یمک کشممر 

بخماهند ح فشاا را بانند بنظ  من باید  زاد بماشمنمد. بما همزمه 

انمد بماالخم ه بمایمد  زاد بماشمنمد کمه  جنایاتى که اسالفشاا کم ده

ح فشاا را بانمنمد. ایمن حمقمى اسمت کمه بما تمملمدشماا بمدسمت 

اند. ه  که دنیا  مده حق دارد نظ ش را بگمید و بمنمظم    ورده

 من هیر دولتى نزیتماند این حق را از کسى سلب کند.

 

ایم اا جماممعمه اى  مطمبمى اسمت در مممرد راديو همبستگى: 

اسالم. یعنى اسالمیها و ضد اسالممیمهما هم  دو فمعمال هسمتمنمد. 

تقابل این دو گ ایش را چگممنمه ممیمبمیمنمیمد؟  یما فمکم  ممیمکمنمیمد 

 رنسانسى در ای اا در ج یاا است؟

 

: من فک  میکنمم  نمچمه در جم یماا اسمت یمک منصور حومت

نف   عظیم اجتزاعى از اسالم اسمت کمه در بمخمش اکمثم یمت 

جامعه تلنبار شده و روز به روز دارد فشارش بیشت  میشمد و 

این باودى سدها را میشکند، زنجی ها را پاره میکند و ای انمى 

را که بیست سال مسند حاکزیت اسالم ارتجاعى بمده بمه یمکمى 

از م اکا مبارزه با نهضت ارتجاعى اسالم در منطمقمه تمبمدیمل 

میکند. من این ا مطزان هستم. فک  میکنم  ا حم کمتمى کمه از 

نظ  فک ى و مبارزا  فک ى و معنممى و فملمسمفمى در طممل 

تاریی در ای اا نشده، شاید این دفعه به حکم شم ایمط سمیماسمى 

تمسط عزل سیاسى م دم صمر  بگمیم د. یمعمنمى همجممم ضمد 

اسالمى م دم بخاط  تج به بیست سمال حماکمزمیمت ارتمجماعمى 

اسالم در این کشمر و جنایاتى که به هزین اسم شده و بمخماطم  

اسالم شده. نف تى که از اسالم وجمد دارد در تاریی  ا کشممر 

بیسابقه است. چما مم عى هست که به  مل  ا دوست شنممنمده 

اى نشسته، میآید پمملمى   خمند یک  ارى است، کاسبى که گمشه

میگی د و وعظى میکند و می ود. این یک نقش را در جماممعمه 

دارد، ولى و تى که جلمى صحنه میآید و جامعه را  ا طممرى 

اش را  که فک  میکند شکل میدهد و منمیا  و مکنمنما   ملمبمى

تبدیل به  مانین بی ونى ب اى هزه میکند و ما کثافتش را همزمه 

جا میبینیم،  نم ت دیگ  نزیشممد گمذاشمت فمقمط بم گم دد بم ود 

جاى سابقش و در سمراخ سابقش. و تى ممج به ح کت بمیمایمد 

و ح کت ضد اسالم م دم شم وع شممد  نمم مت دیمگم  اسمالم 

نزیتماند به مماض  و مم عیت بیست سال پیمش خممد بم گم دد. 

ها، یا مساجد خمدش بنشینمد. احمتمزمال  ها یا تکیه ب ود در حمزه

زیادى دارد که م دم تزمام ایمنمهما را ازش بمگمیم نمد، ولمى  یما 

میشمد به این رنسانس گفت؟ بنظ  من یک بعد و مشکل مساله 

این است که این نف   سیاسى و  لبى از اسالم بایمد همزم اه بما 

هاى این دین و اصال تفک  دینمى  یک نب د فک ى عزیق که پایه

را بشکافد و خ لت ارتجاعى مذهبى گ ى را با هزه جممانمب 

ظ یفش که ب اى مثال در شم ق زدگمى، مم دسماالرى، و در 

بیحقم ی کمدک یا در روحیه ملى سیاهپمشى و م گ پم سمتمى 

و خ ممت با شادى و امید در ایمن کشممرهما خممد را نشماا 

میدهد، نقد کند. این نقد باید خمد گاه و ممکمتمم  بماشمد، تممسمط 

اى پیش ب ده شمد. این را مما شماهمد  ایدنملمگهاى جامعه در ه  دوره

نیستیم. در نتیجه ح کتى که علیه اسالم خماهد شد در درجه اول یمک 

اجتزاعى اسمالم  - اى وسی  م دم علیه اب از وجمد سیاسى ح کت تمده

است. ولى اینکه این چقدر با یک نقد عزیق فمکم ى همزم اه شممد کمه 

تبدیل به س مایه اى ب اى نسل هماى بمعمدى بشممد و جماممعمه از ایمن 

مذهبى اش عبمر کند. باید دید در عمزمل چمه ممیمشممد.  - دوراا خ افى

واضح است که با یمک جمنمبمش مممج بم گشمت عملمیمه اسمالم، حمتمزما 

متفک ینى هم ع وج خمماهمنمد کم د. ولمى االا شماهمد ایمن نمیمسمتمیمم. 

ب عکس  نچه االا شاهدیم، حا  کزمنیست کارگ ى و یک عمده  دم 

خمشفک  به کنار، این است که بخش اعظم  نهایى کمه ممیمخمماهمنمد از 

ش  جمزمهممرى اسمالممى خمالص شممنمد، بمه خمیمال خممدشماا دارنمد 

 زرنگى  بخ ج میدهند، منتها این زرنگى یک زرنگى دهاتمى اسمت 

که فک  میکنند  ها اگ  ما یک  خمند خم  را تشمیق کنیم در ممقمابمل 

 خمند بد، این پیش فت محسم  میشمد. ف دا یک  خمند دیگم  را در 

مقابل خاتزى   ار میدهیم، پس ف دا یک  خمند دیگ ، تا یماش یمماش 

یک روز این  خمند  خ ى را میتمانیم بهش بگمییم تم میتمانى  خممنمد 

نباشى. یک حالت به اصطالح پلیتیک زدا و کلک زدا به تاریی کمه 

اصال هیچم ت در تاریی ممفق نمبممده. و جماى تماسمف اسمت، بم اى 

اینکه از روشنفک  و شاع  و نمیسنده تا سیماسمیممنمى کمه  دم ممیمبمیمنمد 

خیلى ها تمى این دلقک بازى سیاسى ش یکند و به نظ  ممن سمد راه 

 شفافیت مبارزه  تى هستند. من فک  میکنم هزه اینها مناوى میشمند.

 

ه  کس ام وز با ه  گمشه اسالم یا ه  گممشمه جمزمهممرى اسمالممى 

الس زده باشد ف دا در جزعیت هاى بارگ م دمى باید جما  سمؤال 

م دم را بدهد: شزا که بهت  میدانسمتمى چم ا  ا ممم م  کمه کسمى همم 

ا  نگذاشته بمد، ح   دلت را نادى؟ چ ا نیامدى  اسلحه روى شقیقه

به م دم بگمیى که این دین کثیف است؟ اصال بطمر کلى دین کمثمیمف 

اند، که همزمیمن   ماى خماتمزمى، کمه  است؟ که این ها یک مشت  دمکش

دیم وز در تممزمجمیممد رهمبمم ش حم   زده، بمیمسممت سمال اسمت جمماو 

هاى حکممت اسالم در این کشمر است. ایشاا زمانى که در  ا  مه ه

مزلکت پست و ممقمام داشمتمه، در زنمدانمهما داشمتمنمد عمایمااا مما را 

میکشتند. هزین االا هم که رنمیمس جمزمهممر اسمت زا اجمازه نمدارد 

بی وا بیاید و بگمید من چه میخماهم، نزیتماند لباسى را که میمخمماهمد 

بپمشد و یا به کارى که میخماهد بپ دازد. در  ا مزلمکمت زا حمقممق 

ندارد و این رژیم   اى خاتزى است. البته بمنمظم  ممن روشمنمفمکم  در 

ای اا به  ش ى گفته میشمد که پسق اول هاى جاممعمه هسمتمنمد. خممش 

فک ت ین و  زاداندیش ت یمن هما را بمایمد رفمت در نسمل درگمیم  در 

اى  اش  نمتمن مماهمماره زندگى گی   ورد که می ود روى پشت بام خانه

میگذارد، ریسک اینکه مزکن است بیایند بمگمیم نمدش را ممیمپمذیم د و 

سعى میکند بداند دنیا چمه دارد ممیمگممیمد. او روشمنمفمکم  وا معمى  ا 

مزلکت است. اینها پسق اول هایى هستند که دکاا انتملمکمتممنملمى بم اى 

خمدشاا درست میکنند و خیلى جاى تاسف است. ب اى اینکه امم وز 

جاى کسانى که کل ریشه هاى اسالم را به جنگ بمطملمبمنمد، کسمى کمه 

بیاید با لحن صادق هدایت و على دشتى  ب وى اینمهما را بمبم د وا معما 

خالى است. اگ  کسى اینکار را بکند بنظ  من چه ه اش تمابمنماک تم  

از ه  شخ یت تاریی فک ى این مزلکت ثبت میشمد تا صمدهما سمال 

بعد. کسى که بشمد پ چزدار مبارزه ممعمنممى و فمکم ى مم دم ایم اا 

علیه اسالم و اسالمیت. جاى این خالى است. در نمتمیمجمه امم وز ایمن 

 اساس سوسیالیسم انسان است!
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ص فا یک کشزکش سیاسى است. ایمنمکمه یمک مممج بم گشمت 

سیاسى چقدر میتماند دستاوردهاى ضد اسالمى م دم را تثبیمت 

کند، جاى سؤال است. من به  ا رنسانس نزیگممیمم ولمى فمکم  

 میکنم اسالم در  ا مزلکت یک شکست اساسى میخمرد.

 

از رادیم هزمبمسمتمگمى  ٣٦٦٦ژونن  ٣١این م احبه در تاریی 

 در مالزم سمند پخش شده است.

 چاپ شد. 0٧بخش دیگ  این م احبه در هزبستگى شزاره 

در سمایمت حما  کمزممنمیمسمت  pdfتایپ شمده از روى فمایمل 

 کارگ ى ای اا

   اری که به  ا اشاره میشمد این است: [*]

  ار م م  کزیته م کای حا  کزمنیست کمارگم ی ایم اا 

 درباره

 ض ور  تشدید مبارزه علیه ج یانا  و ح کا  اسالمی

 ٣٦٦0نمامب   -م م  پلنمم نهم کزیته م کای حا  

روی کار  مدا رژیم اسالمی در ای اا در بمیمسمت سمال  مبمل، 

س  غاز ع وج ممجمدد و تمعم   عمنماا گسمیمخمتمه دولمتمهما و 

ج یانا  اسالمی به م دم نه فقط در ای اا و خاورمیانه، بلکمه 

در مقیاس جهانی بمد. دولتها و ج یمانما  کمثمیمف اسمالممی در 

طمل این دو دهه، از زندانهای ای اا، تا کمچه های الجماایم ، 

از ع بستاا و افغانستاا تا  لب اروپا، صدها هاار انسماا را 

بخما کشیده اند، به زنجی  کشیمده انمد و سم کمم  کم ده انمد. 

  بانیاا این هیمالی اعدام و ت ور و س کم  اسمالممی، همزمه 

جا کزمنیستها و  زادیخماهاا اند، زناا اند، انساندوسمتماا انمد، 

مدافعاا حقمق مدنی، جنبش زناا و مبارزین راه رفم  تمبمعمیم، انمد، 

جماناا و کمدکاا اند. مذهب، ه  مذهبی، همزمیمشمه و در همزمه حمال 

ارتجاعی و ضد انسانی است. اما جنبش اسالمی افسمار گسمیمخمتمه دو 

دهه اخی ، عالوه ب  این، یک هیمالی سیاسی و یک نمیم وی همار و 

فمق العاده خط ناک در میداا سیاست و نب د  در  است، و باید در 

 هم شکسته و از میداا بی وا رانده شمد.

 

حا  کزمنیست کارگ ی ای اا حابی ضد ممذهمبمی و ضمد اسمالممی 

است. حا  کزمنیست کارگ ی یمکمبمار دیمگم  بم  ضم ور  تشمدیمد 

مبارزه علیه دولتها و ج یانا  و کل جمنمبمش ارتمجماعمی اسمالممی در 

سطح بین الزللی تاکید ممیمکمنمد. ممبمارزه مما بم ای سم نمگممنمی رژیمم 

اسالمی در ای اا بخشی از این تالش جهانی است. حا  کزممنمیمسمت 

کارگ ی از هیر تالشی ب ای افشاء، منماوی کم دا و عمقمب رانمدا 

ارتجاع اسالمی در داخل و خارج ای اا دریغ نخماهد ک د و بما تمزمام 

 ما از اعت اضا  و جنبش وسی  ضد اسالمی و سکممالر مم دم، در 

هزه جا، حزایت میکند. حا  کزمنیست کارگ ی با ه گمنه حمزمایمت 

دولتی در کشمرهای مختلف از اسالم و ج یانا  اسالمی و هم  نممع 

مش وعیت دادا و  انمنیت بخشیدا به سمنمن و تمحمزمیمال  اسمالممی، 

نظی  حجا  اسالمی،  ممزش پ ورش اسالمی، سمبسید به مساجد و 

 گ وهها و دستجا  اسالمی بشد  مبارزه میکند.
 

حا  کزمنیست کارگم ی همزمه انسمانمدوسمتماا و ممدافمعماا  زادی و 

 ب اب ی را به مقابله  اط  با ارتجاع اسالمی ف ا میخماند.

 

 (4٧١١)آذر  499١نوامبر 

 زنده باد شوراها!

 کارگران جهان متحد شوید! 1۰پرسش  شماره  
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ر ابت ب ای کسب پست ریاست جزهممری، نمه تمنمهما دسمت و 

پای هزدیگ  را لگد کننمد، بملمکمه خممد را اپممزیسمیمما وضم  

ممجمد مع فی نزایند. این م داق ضم   المزمثملمی اسمت کمه: 

  .اسبها در س باالیی هزدیگ  را گاز میگی ند

اینها علی غم پیشینه ای که در ساختن این جهنم اسالمی دارند، 

نزیتمانند از کارنامه حکممتشاا دفاع کنند. بما گسمتماخمی تمزمام 

خمد را منتقد اوضاع ام وز و حالل مشمکمال  فم دا ممعم فمی 

 .میکنند

اوضاع رژیم چناا سیاه و در هم ریخته و العمالج شمده اسمت 

که هیچکدام از دست نشانمدگماا خماممنمه ای بم ای ایمن پسمت، 

حاض  نیستند از اعزال و نتایج تا کنمنی رژیزشاا دفاع کنمنمد. 

هزه  نها میدانند این کارنامه پ  از جنایت و کثافت غمیم   مابمل 

دفاع است. هزه  نها میدانند اگ  از هم  گممشمه ای از اعمزمال 

گذشته خمد و رژیزشماا دفماع کمنمنمد، بمه عمنمماا ممجم یماا و 

مدافعاا هملمکاست اسالمی شناخته میشمنمد و بمیمش از پمیمش 

ممرد نف   عزممی  م ار خمماهمنمد گم فمت. بمه همزمیمن دلمیمل 

ریاکارانه و به سبک هزیشگی اسالممیمهما بما پم  رویمی و بمی 

  .حیایی خمد را منتقد و اپمزیسیما وض  ممجمد میدانند

هزه جناحهای رژیم اسالمی متمجه این وا عیت م گبار هستنمد 

 .که م دم عام جام ک ده اند از ش   نها خالص شمند

خامنه ای و سپاه از  بل میدانستند کمه راه دیمگم ی بمجما یمک 

دست ک دا حکممت و  ماده شدا ب ای جنگ نهایی بما مم دم 

در پیش ندارد. اصالح طلباا و ناراضیاا دروا حکمممت همم 

میدانند اباار س کم  دیگ  کارایی گذشتمه را نمدارد و مم دم 

در حال تدارک جنگ نهایی با رژیم هستند. این تنما م، رژیمم 

اسالمی اما الینحل است و راه ب وا رفتی از  ا  مابمل ت ممر 

  .نیست

این کشتی نه تنها سمراخ شده است و تعدادی ب ای نجا  خمد 

در حال بی وا پ یدا از  ا هستند، بلکه ناخدایاا یکدیمگم  را 

مق   وض  ممجمد میدانند و هزگی از ت س غ ق شدا ایمن 

کشتی زوار دررفته به صمر  هزدیگ  چنگ میمانمنمد و پمای 

  .هزدیگ  را لگد میکنند

این صحنه های مشزاا کننده که در مناظ ه  نها مشاهده ک دیمم، یمک 

بار دیگ  ثابت ک د جزهمری اسالمی راه ب وا رفمتمی نمدارد. مم دم 

این رژیم را در کنجی   ار داده و به  خ ین صحنه های پایاا بمازی 

رسیده است. نه تنها این هفت نف  حتی اگ  به ف   محمال یمک نمفم  

خارج از سیستم جزهمری اسالمی هم میتمانست در راس دولت   ار 

گی د، باز هم  ش هزین  ش و کماسمه همزمیمن کماسمه بممد. همیمر کسمی 

نزیتماند در راس رژیم فاشیسم اسالمی   ار بگی د و مدعی راه حلمی 

  .غی  از فاشیسم اسالمی باشد

انتخابا  در جزهمری اسالمی که رسزا و  انمنا یک رژیم  پارتاید و 

تحت ام  ولی فقمیمه اسمت و مممظمف بمه اجم ای شم یمعمت اسمالم و 

مدی یت س مایه در این رژیم است، هزانند رژیمم فماشمیمسمم همیمتملم ی 

است که تفاوتی بین مج یاا  ا نمیمسمت. زیم ا طمبمق  مانمما و شم ع 

اسالم هزه مقاما  رژیم باید تاب  ولی فقیه باشند و اختیماری از خممد 

  .ندارند

سال گذشته نشماا داده انمد راهمی بمجما تمبمعمیمت از  ٢٠هزه  نها در 

ش یعت و  مانین فاشیسم اسالمی ندارند.  نهایی که مم دم را تشممیمق 

به انتخا  بین بد و بدت  ک ده و میکنند، اگ  از جزله جانیاا نبماشمنمد، 

ریاکارانی بیش م هستند که ممیمخمماهمنمد بمیمن ایمن یما  ا سمیماسمتمزمدار 

فاشیست م دم یکی را ت جیح بدهند. م دم ای اا از روز اول دیمده و 

تج به ک ده اند هزمه ممقمامما  رژیمم اسمالممی ممجم یماا و ممدافمعماا 

هملمکاست اسالمی هستند. هزه اینها از اصمالح طملمب و اصمملمگم ا 

  . بل از ه  چیا باید به محاکزه کشیده شمند نه انتخا 

در لجناار اسالمی نزیتماا انتظارغدای لذیذ و  ابمل خممردا داشمت. 

انتخابا  در جمزمهممری اسمالممی همیمر ممعمنمی دیمگم ی نمدارد بمجما 

ب گایدا یکی از  اتالا و جنایتکاراا فاشیست، که  بال امتمحماا پمس 

  .داده و ممرد تایید خامنه ای و سپاه پاسداراا   ار گ فته اند

م دم اینها را شناخته و نزیخماهند. م دم ای اا همزمانمنمد مم دم  لمزماا 

دهه چهل میالدی   ا گذشتمه ت مزمیمم گم فمتمه انمد از شم  فماشمیمسمم 

  .اسالمی و هملمکاست اسالمی خالص شمند

م دم هم  تل عام دهه ش ت اسالمیها را تج به کم ده و همم ادعمای 

اصالح طلبانی که وعده دروغین تممسمعمه سمیماسمی دادنمد. مم دم همم 

را  ٦0و  ٦٩را دیده و هم کشتار معت ضین در  00تج به انتخابا  

 مضحکه انتخابات  را بر سر رژیم اسالمی خراب کنیم!

 1۰پرسش  شماره  

 اوج ابتذال و وقاحت                  
 در راس رژیم فاشیست اسالمی و دیگر هیچ               

 محمد آسنگران
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پشت س  دارند. م دم هم تجم بمه تملمی شملمیمک مممشمک سمپماه 

پاسداراا به هماپیزای مساف  ب ی را بیاد دارند و هم دروغمهما 

و بیش میهای اصالح طلباا و اصملگ ایماا فماشمیمسمت را در 

  .این ممرد دیدند

م دم ف اممش نک ده اند و تیکه رنیسی عضمم کمزمیمتمه مم گ 

به ریاست  مه  ضانیه رسید، هزه اصمالح  ٩٧خزینی در سال 

طلباا اصملگ ایاا یکجا به او لبیک گفتند که عدالت اسمالممی 

را اج ا کند و ک د. اعدام نمید افمکماری و..... همزماا عمدالمت 

بمد. م دم ف اممش نک ده اند و تیکه خامنه ای و خماتمزمی در 

متحد شدند و  نمهما  ٧0مقابل دانشجمیاا کمی دانشگاه در سال 

  .را سالخی ک دند

م دم حافظه تاریخی دارند و فم امممش نمزمیمکمنمنمد کمه فمقم  و 

فالکت و بیکاری و گ سنگی و گ انی و... نمتمیمجمه و حماصمل 

دزدیها و فساد و زمین خماری و دریا خماریها و کمه خماریها 

و.... ه  دو جناح است. اکنما بیش از ه  زمانمی عمیماا شمده 

است که دعمای جناحهای جمزمهممری اسمالممی دعمما بم  سم  

  . در  و ث و  است

م دم میدانند پمزخند خماممنمه ای و رفسمنمجمانمی و خماتمزمی و 

روحانی و احزدی نژاد و رنیسی و ممسمی و ک وبی و بمقمیمه 

اوباش اسالمی، که در دوره های مختملمف بمه مم دم زده انمد، 

نشانه رضایتشاا از تحقی  م دم ای اا است. رضایت شاا از 

کشتار م دم و ادامه فق  و فالکتی است کمه بمه جماممعمه ایم اا 

تحزیل ک ده اند. حکممت فاشیستهای اسالمی از صمدر اسمالم 

تا به ام وز خما پاشیدا به جاممعمه و سم  بم یمدا و سم  بمه 

نیست ک دا و تجاوز و بی ح متی علیه شه ونداا غی  مطی  

را افتخارا  خمد دانسته و  نها را  مانمما ممقمدس خممد اعمالم 

  .ک ده اند

وا عیت این است با وجمد هزه این جنایا   شمکمار کمه فمم ما بمه  نمهما 

اشاره شد، م دم ای اا و جمهماا همنممز از ابمعماد جمنمایمت حمکممممت 

اسالمی  مار و ار ام د یق و وا عمی در دسمت نمدارنمد. فمقمط بمعمد از 

خالص شدا از ش  این حکممت است که امکاا ایمن فم اهمم خمماهمد 

  .شد م دم به ابعاد جنایا  اسالمیهای حاکم ب  ای اا پی بب ند

با محاکزه س اا جزهمری اسالمی احتزاال جامعه بش ی از خاورانها 

و ت مزمیمم شملمیمک بمه همماپمیمزمای  ٦٩و  ٦0و  مار کشته شمدگماا 

مساف ب ی اوک این و تجاوزهای سیستزاتیک در زندانها و چگمنگمی 

ت ور فعالین سیاسی و مخالفیمن رژیمم و صمدهما جمنمایمت دیمگم  ایمن 

  .فاشیستها و ابعاد جنایت و کثافت این حکممت مطل  بشمد

س اا حکممت و  بل از هزه خامنه ای میدانند که م دم ای اا از ایمن 

تاریی خما بار چشم پمشی نزیکمنمنمد. مم دم ممیمخمماهمنمد ضم بما  و 

خساراتی که از حاکزیت این جانیاا دیده اند مطل  بشمند. زی ا ابمعماد 

و سال گذشته اسالمیها در ای اا و ممنمطمقمه، بما جمنمایما   ٢٠جنایا  

حکممت مغمل و هیتل   ابل مقایسه است. شک نکنید روزی که ابعماد 

این جنایا  و هلمکاست اسالمی علیه م دم ای اا و منطقه عیاا شممد 

هزانند دیدا صحنه های هملمکاست هیتلم ی مم دم جمهماا بم  مم دم 

  .ای اا خماهند گ یست

بناب  این نه مناظ ه انتقادی مقاما  فاشیست اسالمی با همزمدیمگم  نمه 

سازش فاشیستها با هم، نزیتمانند ت زیم م دم ب ای خمالص شمدا از 

دست  نها را تغیمیم  بمدهمد. سم نمگممنمی انمقمالبمی حمکممممت اسمالممی 

ب داشتن اولین  دم به سمی  زادی و رهایی و عمبممر از ایمن تماریمی 

  .خما بار است

 محم  آسنگراک

١٦.٦.4 
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