
  

 درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟  مشترک چرا اعالمیھ

شورای نمایندگان نیروھای چپ و "درون  سازمان مامباحثات  اسناد

  " کمونیست

 پیرامون ) راه کارگر(اسناد زیر نوشتھ ھای روابط عمومی سازمان ما، سازمان کارگران انقالبی ایران

چپ و کمونیست درارتباط با اعالمیھ تحریم انتخابات است  مباحثات درون شورای نمایندگان نیروھای

شورای " چرا اعالمیھ تحریم از کدام سو؟« کھ بھ ھمراه اعالمیھ ھیئت اجرائی سازمان تحت عنوان

در . منتشر می شود»  درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم؟" ھمکاری نیروھای چپ و کمونیست

ار آن ھا بھ دیگر عضو شورا نیز نوشتھ ھائی مبادلھ کردند کھ انتشطی این مباحثات البتھ نیروھای 

 . است انتشارھمھ آن ھا در یک مجموعھ در بولتن علنی مباحثات شورا ی نمایندگان ویاعھده خود آن ھا 

  فھرست  نوشتھ ھا

  :مقدمھ 

  ٢٠١٧آوریل  ١٢برابر با  ١٣٩۶فروردین  ٢٣چھارشنبھ  :نوشتھ اول

  ٢٠١٧آوریل  ٢١برابر با  ١٣٩۶ردیبھشت ا ١جمعھ  :نوشتھ دوم

  ٢٠١٧آوریل  ٢٣برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٣یكشنبھ  :نوشتھ سوم

  ٢٠١٧آوریل  ٢۴برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ۴دوشنبھ  :نوشتھ چھارم

 ٢٠١٧آوریل  ٢٧برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٧پنجشنبھ  :نوشتھ پنجم

 ٢٠١٧وریل آ ٢٨برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٨جمعھ : نوشتھ ششم

  ٢٠١٧آوریل  ٢٨برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٨جمعھ  :نوشتھ ھفتم

  ٢٠١٧آوریل  ٢٩برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٩شنبھ  :نوشتھ ھشتم

  ٢٠١٧می  ٠۶برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ١۶شنبھ  :نوشتھ نھم 

 ٢٠١٧می  ٠٧برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ١٧یکشنبھ  :نوشتھ دھم

  :موخره

  :مقدمھ 



  توسط ما" پیش نویس اعالمیھ تحریم ارائھ شده توسط حزب کمونیست ایراندرباره "کھ انتقاداتی 

و جنگ نیابتی را بھ ) regime change(مطرح شد توانست مسئلھ مرزبندی با نیروھای تغییر رژیم 

کھ تا تصویب پیش نویس بھ عنوان  ،این مباحثات. طور جدی در درون شورای نمایندگان مطرح سازد

بھ طور آگاھانھ  را شورا یک ماه تمام ادامھ یافت، ھمھ نیروھای درون شورا بخشی از اعضای اعالمیھ

و جنگ نیابتی، کھ مھم ترین ) regime change(دربرابر موضع گیری درقبال نیروھای تغییر رژیم 

   .اختالف ما با پیش نویس ارائھ شده توسط حزب کمونیست ایران بود، قرار داد

ا توالی تاریخی آورده شده است نشان می دھد کھ چگونھ حزب کمونیست ایران تالش کھ ب این اسناد

زمان کردستانی را بھ اتحاد عمل شش سا" شورای نمایندگان نیروھای چپ وکمونیست"کرده است تا 

کھ اعالمیھ مشترک تحریم انتخابات نیروھای کرد را  کردستانیبخشی از سازمان ھای . منضم کند

ازطرفداران برقراری ... حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کوملھ کردستان ونظیرد امضاء کرده ان

، حملھ نظامی و شرکت کنندگان در جنگ نیابتی حمایت شده توسط ارتجاع منطقھ منطقھ پرواز ممنوع

  .می توان بھ حقایق زیر پی برد ھ شکل مستنددر پرتو این اسناد ب. یسم ھستندو امپریال

 غلط و  متناقض، تا از طریق ارائھ اطالعات ه استتالش کردست ایران حزب کمونی چگونھ -١

کھ اکنون اذعان می کنند چند ماه  درباره روند اتحاد عمل آن ھا با سازمان ھای کرد، نادرست

قبل از  یم مشترک نیروھای چپ و کمونیست را،اعالمیھ تحر قبل در حال تدارک بوده است،

و بھ این شکل نیروھای چپ و  بھ امضاء رسانده ،ن ھای کردشار اعالمیھ تحریم با سازماانت

ازاء سیاسی آن انضمام  کھ مابھ ؛ اقدامیقرار دھدکمونیست را در برابر عمل انجام شده 

 regime(نیروھای تغییر رژیم  بھ اتحاد عمل با" شورای ھماھنگی نیروھای چپ و کمونیست"

change (و جنگ نیابتی است . 

تا وع بھ صف شدن طرفداران منطقھ پرواز ممن برای "کرد جبھھ ملی"بھ  پیوستن داوطلبانھ -٢

تحریم انتخابات (برای یک اتحاد عمل سیاسی سراسری ؛"واحد ملی جبھھ"ن آن؛ دریکامخالف

کل ناشیانھ و غیر بھ ش را) ریاست جمھوری و انتخابات شوارھای اسالمی در سراسر ایران

 .وشاندبپ ،قابل دفاعی

الویت دادن بھ  ، اعالمیھ مشترک با سازمان ھای کرد،کھ این اقدام سیاسی ار این واقعیت  -٣

بلوک . توجیھ کندپوشانده و است را  سراسری چپ وطبقاتی ابر قطبدر بر" جبھھ ملی کرد"

اردوی کار و زحمت ایران از کرد، ترک، فارس،  آحاد کھ در برگیرنده ھمھ  چپ و طبقاتی

جنسیتی در یک جبھھ  مذھبی، ر از وابستگی ھای ملی،صرفنظ....  و ترکمن، عرب، بلوچ

واحد طبقاتی برای سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری اسالمی و برقراری حکومت اکثریت 



و سرنگونی انقالبی نھ فقط  .است برای عملی ساختن آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم عظیم

با اکثریت مردم بوده  و  ن سرنگونی توسطسرنگونی کلیت رژیم جمھوری اسالمی بلکھ ھمچنی

از طریق آویزان شدن بھ  و جنگ نیابتی) regime change(سرنگونی نیروھای تغییر رژیم 

 . قدرت ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی مرزبندی آشکار، شفاف و روشن دارد

کھ در عین حال درمغایریت  ،چرخش استراتژیک و برنامھ ای این سیاست خود را بھ مثابھ یک -۴

 "منطقھ ای اتحاد عمل"بھ عنوان  ،سنت ھای چپ و کمونیستی کوملھ بھ شمار می رود باکامل 

 .توجیھ کند "بھ اصطالح ناسیونالیستی "با نیروھای 

پس از دو ھفتھ اصرار و مقاومت در مرزبندی با نیروھای تغییر رژیم برای گرفتن امضاھای  -۵

ذف جوھر اصلی آن وارد پیش نویس اعضای شورای  نمایندگان پارگراف پیشنھادی ما را با ح

 :ما برای اصالح پیش نویس بھ قرار زیر بود یپیشنھادپارگراف . کند

نیز نظیر باند رجوی،احزابی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران بخشی دیگر از اپوزیسیون " 

و تمامی  ....رضا پھلوی و شورای سلطنت، نویسندگان نامھ سی نفر بھ ترامپ ونظائر آن ھا،

ردوی رنگارنگ تغییر رژیم کھ بھ قدرت ھای امپریالیستی و در راس آن ھا حکومت ترامپ و ا

خواھان تحریم و  ،نیز ارتجاع منطقھ نظیر عربستان، اسرائیل و شرکا ء آویزان شده اند

سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی ھستند اما آن ھا خواه ناخواه یا ھموار کننده نظام استبدادی و 

ری ھستند  کھ نمونھ شاخص آن را مردم ایران در طول پنجاه سال حکومت سرکوبگر دیگ

و یا  -و بی تردید نظام جمھوری اسالمی نیز فرزند خلف آن میباشد -پھلوی تجربھ کرده اند

پیامد عملکرد شان  ویرانی کامل کشور در آتش و خون جنگ ھای منطقھ ای و فرقھ ای بی 

ای در حال سقوط و از ھم پاشی نظیر افغانستان، پایان است کھ شاھد آن اوضاع کشورھ

بنابراین سرنگونی مورد نظر این نیروھا نھ انتقال  .باشند لیبی و یا یمن می سوریھ، عراق،

قدرت سیاسی بھ اکثریت مردم بلکھ انتقال قدرت از ازتجاع حاکم بھ ارتجاع ضدمردمی و 

  ."خطرناک دیگری برای آینده کشوراست

و ثانیاً، را حذف کرد  ام این نیروھا ن اوًال،اما با حذف بخش قرمز شده  نحزب کمونیست ایرا

نیز را  -ویرانی در آتش جنگ ھای داخلی فرقھ ای  و ازھم پاشی کشورھا -عملکرد آن ھا را

کرد و بنابراین مرزنبدی را بھ یک مرزبندی بی خاصیت مبدل  حذف اسامی، حذفاز پی 

 . ساخت

 !شورای ھمکاریموضع نیروھای دیگر درون 



نیروھای تغییر رژیم نکتھ مھم دیگر نحوه موضع گیری نیروھای درون شورای نمایندگان در قبال 

)regime change (باتوجھ بھ پیش برد اتحادعمل موازی حزب کمونیست ایران برای  و جنگ نیابتی

در شرایطی حاضر بخشی از نیروھا درون شورا مانند سازمان ما  .انضمام شورا بھ این نیروھا بود

قاطع و روشنی با نیروھا ی تغییر رژیم  بی ابھام، بودند این پیش نویس را امضاء کنند کھ مرزبندی

)regime change (البتھ در آن صورت، یعنی آوردن عین  .و جنگ نیابتی وارد اعالمیھ شود

است نشستن میان دو سیانتقاد ما بھ حزب کمونیست ایران بھ عنوان  پیشنھادی ما، کماکان پاراگراف

   .و بھ شکل علنی مطرح می شد ھمچنان پا برجاصندلی 

با   طی یک ماه کامل مباحثات درونی ما با آگاھی از ھمھ جوانب مسئلھا اعضای شورا بخش دیگر

تن دادند کھ  -تحریم بھ بھانھ  -رتیب بھ اتحادعملیموضع حزب کمونیست ایران ھمراه شدند و بھ این ت

آش دست  .و جنگ نیابتی است) regime change(ام بھ اردوی نیروھای تغییر رژیم معنای آن انضم

پخت حزب کمونیست ایران البتھ آن قدر شور بود  کھ ھیچ نیروئی نمی توانست مخالفت با سیاست 

را درپرده در عمل را بھ زبان نیاورد تاھمراھی  خود با این سیاست  در حرفحزب کمونیست ایران 

  . ددود بھ پوشان

ً این نیروھا خود  چپ و  فعاالن آگاه، رانکروشنف و پاسخ گوی موضع شان در برابرکارگران طبعا

آیا امتناع از مرزبندی روشن و . خواھند بود ی در جامعھ ماآزادی خواھھر دمکرات و  کمونیست و

سرنوشت  و جنگ نیابتی کھ ترازنامھ آن ھا را در) regime change(قاطع با نیروھای تغییر رژیم 

ھیچ قرابتی با دفاع از نھ فقط طبقھ شاھدیم ... فاجعھ بار کشورھائی مانند عراق، سوریھ، لیبی، یمن و

مبانی اولیھ آزادی و دمکراسی بلکھ حتی شرایط بقای یک جامعھ  ، و نھ فقط ازکارگر وسوسیالیسم

م پاشی و بربریت دست و پا کام ازھ در کھ... آیا در جوامعی نظیر سوریھ، عراق، یمن، لیبی و  ؟دارد

این سئوالی است کھ امضاء کنندگان  میزنند می توان کورسوئی از دمکراسی و سوسیالیسم مشاھده کرد؟

 .ھستندموظف بھ پاسخ گوئی در برابر افکار عمومی این اعالمیھ 

  :نوشتھ اول 

  )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  ٢٠١٧آوریل  ١٢برابر با  ١٣٩۶دین فرور ٢٣چھارشنبھ 

 بھ شورای نمایندگان در باره پیش نویس اعالمیھ تحریم انتخابات

  با سالم بھ رفقای شورای نمایندگان درباره پیش نویس اعالمیھ تحریم انتخابات 



ھمان طور کھ جلسھ دھم آوریل شورای نمایندگان گفتیم ھنوز نام نویسی انتخابات شروع نشده انتشار  -

اعالمیھ تحریم انتخابات بیگانگی در رویکرد بھ مقولھ تاکتیک است کھ باید ُمھر و مشخصات توازن 

اگر . قوا، شرایط و اضاع واحوال مشخصی کھ تاکتیک در متن آن متبلور میشود را برخود داشتھ باشد

در الاقل سی  چند کلمھ از این اعالمیھ مانند نام روحانی و رئیسی حذف می شد این کلیشھ می توانست

برای . سال گذشتھ بدون توجھ بھ شرایط مشخص درھر انتخابات در نظام جمھوری اسالمی تکرار شود

مثال محمود احمدی نژاد علیرغم توصیھ رھبر رژیم جمھوری اسالمی ایران امروز ثبت نام کرد و 

میھ ای کھ حتی نام یکی و بدین ترتیب آیا اعال. وارد گود شد اما در اعالمیھ اشاره ای بھ او نشده است

از نامزدھائی را کھ دو دوره رئیس جمھور بوده در آن غایب باشد از نقطھ نظرخواننده نمی تواند 

این واقعیتی است کھ در رژیم جمھوری اسالمی بھ   اعالمیھ ای پرت و بی ربط بھ شرایط قلمداد شود؟

ق شرکت در انتخابات را دارند اما از حق مثابھ یک رژیم دیکتاتوری انتخابات معنی ندارد زیرا مردم ح

انتخاب محروم بوده وھیچ کدام از ملزومات یک انتخابات واقعی و آزاد در رژیم جمھوری اسالمی 

اما با این وصف تحریم انتخابات،چون یک تاکتیک است، ضرورتاً از حاکمیت یک نظام .وجود ندارد  

بی مشخص از شرایط مشخصی کھ در متن آن تاکتیک دیکتاتوری استخراج نمی شود بلکھ باید با اززیا

تحریم یا شرکت مطرح می شود و رابطھ آن با منافع جنبش کارگری و کل منافع جنبش پیکار برای 

  .آزادی و دمکراسی استخراج شود

نکتھ مھم دیگر دراین پیش نویس آن است کھ اکثریت مردم ایران را ھمچنان متوھم بھ رژیم جمھوری  -

زیابی می کند زیرا نقطھ عزیمت خود  را بر این فرض نھاده است کھ جمھوری اسالمی اسالمی ار

وارد  مثابھ بازیچھایران ھمچنان در میان اکثریت مردم دارای نفوذ ھژمونیک است بنابراین آن ھا را بھ 

 اگر این فرضیھ درست باشد رژیم جمھوری اسالمی دارای ھژمونی.بازی ھای انتخاباتی خود می سازد

در میان اکثریت مردم است و رژیمی کھ از چنین نفوذ توده ای برخوردار باشد سرنگونی اش نمی 

تواند در دستور روز باشد بلکھ باید منتظر روزی بود کھ اکثریت مردم توھم خود را بھ رژیم از دست 

  .بدھند و آن گاه سرنگونی رژیم در دستور کار جنبش قرارگیرد

اکثریت شرکت (شی ازعدم تحلیل درست از وجھ مشخصھ شرکت مردمیاین ارزیابی نادرست نا -

این بخش از مردم بھ جای . است کھ درانتخابات در رژیم جمھوری اسالمی شرکت می کنند) کنندگان

تحریم انتخابات ترجیح می دھند در انتخابات شرکت کرده و علیھ نامزد رھبر و دستگاه رھبری و بھ 

ف نامزد و یا نامزدھای رھبری قرار می گیرد رای داده و بھ این وسیلھ نفع نامزدی کھ در قطب مخال

زیرا مردم ایران در طی  قریب چھار دھھ حاکمیت رژیم جمھوری . مخالفت خود را بازتاب دھند

اسالمی دریافتھ اند کھ ستون اصلی قدرت و حاکمیت در رژیم جمھوری اسالمی  رھبر و دستگاه 

انتخابات . بھ مثابھ اعالم مخالفت با کلیت رژیم جمھوری اسالمی استرھبری است و مخالفت با آن 



با تقلب دستگاه رھبری . صحت این ارزیابی را  بھ یک فاکت غیرقابل تردید مبدل ساختھ است ٨٨سال 

بھ خیابان آمده و پس از مدت کوتاھی " رای من کجاست"در انتخابات میلیون ھا نفر از مردم با شعار 

مرگ بر "،  "انتخابات بھانھ است کل نظام نشانھ است"بھ  شعار ھائی مانند " رای من کجاست"

ارتقا یافت و رژیم جمھوری اسالمی " مرگ بر رژیم والیت فقیھ"، "مرگ بر دیکتاتوری"، "دیکتاتور

یک سال تمام با امواج اعتراضات گسترده توده ای کھ در تمامی دوره موجودیت آن بی سابقھ بود 

ر یک کلمھ می توان وجھ مشخصھ اکثریت مردمی کھ در انتخابات رژیم جمھوری اسالمی د. مواجھ شد

  . خصلت بندی کرد" انتخابات بھانھ است کل نظام نشانھ است"شرکت می کنند را با شعار 

در بیانیھ نشست چھارم ما نیز ھمین مسئلھ در مورد انتخابات رژیم جمھوری اسالمی مطرح شده  -

ھمزمان تالش میشود آرزوی تغییر رابھ تنور انتخابات حوالھ داده وامید کاذب  :"ویدبیانیھ می گ. است

برون رفت از شرایط فالکتبار کنونی از طریق انتخابات را در افکار عمومی جایگزین انقالب اجتماعی 

درحالیکھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم ایران خواھان سرنگونی تمامیت جمھوری اسالمی و ھمھ کنند 

تاکید بر اکثریت قریب بھ اتفاق مردم ایران اذعان این واقعیت است ."  جناحھای رنگارنگ آن ھستند

کھ اگر ھم بیش از نصفی از حائزین دارای حق رای در انتخابات شرکت کنند مضمون شرکت آن ھا 

ت نھ توھم بھ ، نشانھ رفتن کل نظام و اعالم مخالفت با آن اس"انتخابات بھانھ است کل نظام نشانھ است"

اکثریت قریب بھ اتفاق مردم ایران خواھان سرنگونی این یا آن جناح ار رژیم  جمھوری اسالمی  زیرا 

و بنابراین علت شرکت اکثریت  آن ھا  تمامیت جمھوری اسالمی و ھمھ جناحھای رنگارنگ آن ھستند

جناح ھای گوناگون را بھ بازیچھ در انتخابات بھ معنای نھ گفتن بھ کلیت رژیم بوده و از ھمین رو آن ھا 

روشن است کھ این تاکتیک کھ در شرایط . در اعالم مخالفت با کلیت رژیم مبدل می سازندخود 

برانگیختگی فضای انتخاباتی از سوی توده ھای مردم بھ کار گرفتھ می شود می تواند از سوی رژیم 

کت این بخش از مردم بھ توھم بھ رژیم و نیز مورد بھره برداری قرار گرفتھ و می گیرد اما انتساب شر

بھ مبدل شدن بھ بازیچھ مضحکھ انتخاباتی رژیم خطائی فاحش در درک واقعیت ھای رژیم جمھوری 

اسالمی و مخالفت اکثریت قریب بھ اتفاق مردم ایران با کلیت رژیم و ھمھ جناح ھای رنگارنگ آن می 

  .باشد

خت درقبال جمھوری اسالمی ، ھمسوئی با عربستان و با روی کار آمدن ترامپ و اتخاذ مواضع س -

شرکا و اسرائیل در ارتباط با فشار و بازداری جمھوری اسالمی و تحرک دوباره سیاست تغییررژیم، 

عالوه برآن با سایھ بازگشت مجدد تحریم ھا بھ نظر می رسید کھ بھترین گزین برای دستگاه رھبری 

دد روحانی است بھ طوری کھ رژیم بتواند از اتحادیھ اروپا  بھ عدم قطب بندی انتخاباتی و انتخاب مج

اما با ورود رئیسی خواه ناخواه قطب .عنوان ضربھ گیری دربرابر فشارھای دولت آمریکا استفاده کند

بندی انتخاباتی دامن زده شده است کھ باید نتایج آن را جدال جناح ھا و اوضاع سیاسی بھ دقت مورد 



ھر حال این بار انتخابات مانند انتخابات قبلی ریاست جمھوری ھمچنان بھ میزان ب. بررسی قرار داد

این مورد و سایر مواردی کھ بر روی ... زیادی تابع معادالت بین المللی و متاثر از آن خواھد بود

دادھای این انتخابات تاثیرمی گذارد اصوالً نھ مورد نظر پیش نویس است و نھ پیش نویس وارد آن می 

آن چھ کھ در پیش . د و نھ با چنین رویکردی درباره تاکتیک نیازی بھ پرداختن بھ این مسائل می بیندشو

نویس وجود دارد یک سلسلھ کلیات جدا از متن حوادث برای اثبات درست بودن تحریم انتخابات است 

  .   انتخابات باشد کھ مسلماً نمی تواند  استدالل قانع کننده ای برای افزایش اردوی تحریم کنندگان در

تاکتیک ما با توجھ بھ انتخابات ھای رژیم جمھوری اسالمی در متن ارزیابی از شرایط مشخص  -

ما تالش کرد ایم کھ از طریق استدالل صفوف تحریم را تقویت کنیم زیرا . تحریم انتخابات بوده است

گویند بھ کسانی کھ از طریق  پیوستن کسانی کھ از طریق شرکت خود در انتخابات بھ کلیت رژیم نھ می

تحریم انتخابات نھ خود را بازتاب می دھند رژیم را بھ مراتب منزوی ساختھ و امکان بھره برداری از  

اما این نوع تاثیر خود زمانی کارکرد دارد کھ کار . بازی انتخاباتی را برای رژیم کاھش می دھد

برخورد . با ارائھ دالئل مشخص صورت گیردترویجی و تبلیغی در متن شرایط و فضای انتخاباتی و 

کلیشھ ای، جدول ضربی، بدور از متن اوضاع زنده حوادث و تحلیل مشخص نمی تواند با این بخش از 

ً بخش ھائی از اردوی کار و زحمت را نیز در آن قرار دارند، ارتباط واقعی برقرار  مردم کھ مسلما

  .  سازد

پوزیسیون بورژوایی درون و بیرون از حاکمیت و مدیای وابستھ نیروھای ا :"در پیش نویس آمده است -

نیست،  این " اصولگرایان"از بیت رھبری و  ھراس شان از خیزش و انقالب مردم کمتربھ آنھا نیز کھ 

بھتر شدن اوضاع و " امید"بار ھم می کوشند با توجیھات و بھانھ ھای واھی بخشی از این مردم را بھ 

بھ پای صندوق ھای رای کشانده  و عمال بھ بقای رژیم " بدتر"و " بد"ر مقابل گزینھ با قرار دادن آنھا د

پیش نویس ھمھ بورژوازی اپوزیسیون را ) پایان نقل قول."(جمھوری اسالمی مثل ھمیشھ خدمت کنند

این در حالی است کھ . قرار داده است  لیبرال ھای طرفدار شرکت در انتخابات در ھر شرایطدر کاسھ 

کھ خطرناک ترین وارتجاعی ... و نیز نویسندگان نامھ سھ نفره بھ ترامپ... نت طلب ھا، مجاھدین ،سلط

ترین بخش ھای بورژوازی اپوزیسیون ھستند در بلوک تحریم قرارداشتھ و خواھان تحریم انتخابات و 

زب دمکرات، بھ این ھا البتھ باید بخشی از نیروھای مناطق ملی ایران نظیر ح. سرنگونی رژیم ھستند

جریان مھتدی و سایر جریانات مدافع منافع بورژوازی تحت ستم مناطق ملی را نیزافزود کھ وارد 

معاملھ و مغازلھ با عربستان و شرکاء و اسرائیل شده اند و انتخاب ترامپ آن ھا را در پی گرفتن 

نھ تحریم ، نھ سرنگونی  بنابراین. تاکتیک آویزان شدن بھ قدرت ھای امپریالیستی را افزایش داده است

را ) فیصل ترکی پرنس سعودی در مراسم مجاھدین در پاریس شعار سرنگونی رژیم را مطرح کرد( 

نمی توان بھ طورمجرد و جدا از خصلت طبقاتی نیروئی کھ این تاکتیک را بھ کار می گیرد یک 



رای سرنگونی رژیم از طریق رضا پھلوی اخیراً خواھان انقالب ب. تاکتیک مترقی و انقالبی قلمداد کرد

اما روشن است کھ انقالب مورد نظر رضا ...! اعتصاب عمومی مسالمت آمیز کارگران ایران شده است

دقیقاً سئوال . پھلوی بازسازی سلطنتی است کھ توسط انقالب مردم ایران بھ زبالھ دانی تاریخ افکنده شد

در صورت . د یا انقالب در خدمت طبقھ کارگرمھم این است کھ طبقھ کارگر باید در خدمت انقالب باش

اول طبقھ کارگر بھ سیاھی لشکر عروج یک ارتجاع دیگر بھ قدرت سیاسی مبدل خواھد شد در 

اما خصلت ذات گرایانھ و کلیشھ . صورت دوم انقالب کارگری راه سوسیالیسم را ھموار خواھد ساخت

تاکتیک ھای جناح ھائی از بورژوازی کھ  ای رویکرد پیش نویس بھ امر تاکتیک موجب شده است کھ 

بخش اصلی و خطرناک بورژوازی اپوزیسیون را تشکیل می دھند مسکوت نھاده شود و جای این سوء 

برداشت باز شود کھ تو گوئی ھر کس کھ طرفدار تحریم و سرنگونی و یا انقالب است درزمره  

  .نیروھای مترقی و پیشرو قرار می گیرد 

در جلسھ دھم آوریل بود کھ آن ھا  م این خیر توسط نمانیده حزب کمونیست ایراندیگر اعال نکتھ -

. ھمراه ھمھ جریانات کردستان ایران بھ توافق برای انتشاراعالمیھ ای  برای تحریم انتخابات رسیده اند

و تردیدی نیست کھ اکثر این نیروھا اکنون در بساط  عربستان، اسرائیل و دولت ترامپ بازی می کنند 

ھمان طور کھ در باال گفتیم تحریم، انقالب و سرنگونی خود بھ خود و فی نفسھ نمی تواند مبین ترقی 

بلکھ باید روشن شود کھ تحریم ، سرنگونی و انقالبی کھ این نیروھا در پی آن ھستند کدام . خواھی باشد

را نشانھ رفتھ است یا نھ؟   منافع  نمایندگی می کند و آیا منافع پیکار برای آزادی و دمکراسی درایران

مسلم است کھ در اتحاد عمل با جریانات نماینده جناح ھای گوناگون بورژوازی کرد نمی توان رویکرد 

کنونی آن ھا برای آویزان شدن بھ قدرت ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی را نادیده گرفت و آن را از 

رفقای حزب کمونیست ایران این صورتی کھ در . دائره موضع گیری ھای ضروری و حیاتی کنار نھاد

ارتجاعی آویختن این نیروھا بھ قدرت اتحادعمل را بدون مرزبندی روشن و محکوم کردن رویکرد 

ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی انجام دھند نھ فقط مرتکب خطای تاکتیکی شده اند  بلکھ پا در راه 

ضر نیستیم با ھمان کلیشھ ای کھ نماینده خود حاما بھ نوبھ . یک خطای استراتژیک فاحش نھاده اند

و با حذف جملھ آخر در باره آلترناتیو سوسیالیستی  مسلماً مورد  - ارائھ داده  حزب کمونیست ایران

وارد اقدام مشترک برای تحریم انتخابات   -قبول جناح ھای گوناگون بورژوازی کرد قرار خواھد گرفت

کھ دنبالھ رو سیاست ھای فوق ارتجاعی منطقھ ای و جھانی  و از طریق یک حلقھ مشابھ بھ کمپی

این تاکتیک یادآور اعالمیھ ای است کھ این رفقا با حزب کمونیست کارگری و  .است متصل شویم

حکمتیست امضاء کردند کھ درآن یک منشور ھمکاری علیھ اسالم سیاسی در خاورمیانھ بود کھ فرجھ 

این رفقا بھ نقد ما، نقد رفقای . علیھ اسالم سیاسی باز می کردرا برای ائتالف از بی بی تا سی سی 

اما اکنون ھمان . سعید سھرابی کھ بھ طور علنی منتشر شد پاسخ ندادند. اتحاد فدائیان کمونیست و نیز ر



تاکتیک دارد در ارتباط با انتخابات درھمکاری با نیروھای چپ از یک سو و نیروھای کرد از سوی 

  . کنددیگر سربلند می 

آن چھ کھ در باال آمد علت عدم پذیرش پیش نویس کنونی تحریم انتخابات است کھ برخالف اعالمیھ 

  .   ھای گذشتھ شورا نمایندگان در باره تحریم انتخابات یک پس رفت تمام عیار بھ شمار می رود

  : نتیجھ

رد کھ در آن تاکتیک ،برخورد کلیشھ ای با تاکتیک کھ نیاز بھ تحلیل مشخص از شرایط مشخصی دا١ 

کل پیش نویس با نگاه کلیشھ ای و جدول ضربی . بھ کار بستھ می شود بھ لحاظ متدلوژی نادرست است

  .نوشتھ شده است کھ ربطی بھ شرایط مشخص ندارد

،این پیش نویس اکثریت مردم ایران را ھنوز متوھم بھ رژیم و بازیچھ دست جناح ھا ارزیابی می کند ٢

شکار با تحلیل ارائھ شده در بیانیھ سیاسی نشست چھارم است کھ صریحاً مطرح کرده کھ در مغایریت آ

اکثریت قریب بھ است علیرغم تالش رژیم برای متوھم ساختن مردم از طریق بازی ھای انتخاباتی 

   .اتفاق مردم ایران خواھان سرنگونی تمامیت جمھوری اسالمی و ھمھ جناحھای رنگارنگ آن ھستند

کما . ذات گرایانھ با تاکتیک نادرست است و می تواند بھ خطای سیاسی فاحش منجر شود،برخورد ٣ 

  .این کھ این جا ارتجاعی ترین نیروھای سیاسی اپوزیسیون بورژوائی کنار گذاشتھ شده اند

،خصلت دیگر کلیشھ ای بودن  پیش نویس نادیده گرفتن تغییر درشرایط بین المللی کنونی کھ ناشی از ٤

ترامپ، فعال شدن تاکتیک تغییر رژیم، روی آوردن بخشی زیادی از نیروھا بھ آویزان شدن از انتخاب 

  .قدرت ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی است نادیده گرفتھ است 

،رفقای حزب کمونیست ایران در پوشش تحریم انتخابات دارند بھ تاکتیک از بی بی تا سی سی برمی ٥ 

و ذات گرایانھ کھ تفاوت میان نیروھای انقالبی وارتجاعی را از متن  ھمین برخورد کلیشھ ای. گردند

تحلیل اوضاع مشخص سیاسی خارج می کندھمکاری اعالم شده با نیروھای کرد کھ رویکردشان بھ 

نیروھائی کھ از . ائتالف با نیروھای ارتجاعی منطقھ ای و بین المللی روشن است، را ھموار می کند

شده و از نیروھای ارتجاعی منطقھ ای و بین المللی برای تغییر رژیم آویزان  سرنگونی رژیم نا امید

  .شده اند و البتھ انتخاب ترامپ آن ھا را در پی گرفتن این تاکتیک جسورتر کرده است

 :نوشتھ دوم

  )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران



 ٢٠١٧آوریل  ٢١برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ١جمعھ  

 بھ شورای نمایندگان در باره پیش نویس اعالمیھ تحریم انتخابات

 با سالم بھ رفقای شورای نمایندگان درباره پیش نویس اعالمیھ تحریم انتخابات

  !پیشنھادات ما در ارتباط با اعالمیھ تحریم انتخابات

کرده بودند زیرا از  رفقای ھیئت ھماھنگی بھ درستی زمان اظھار نظرھا را تا پایان روز جمعھ موکول

دیشب با روشن شدن شرکت کنندگان در انتخابات توسط شورای نگھبان بسیاری از مسائل در مورد این 

. انتخابات روشن شده است و بھ صورت مشخص می توان بھ افشاگری بازی انتخاباتی رژیم پرداخت

در باره متن اعالمیھ اظھار  بھ نظر ما موارد زیر وارد اعالمیھ شود تا آن گاه بھ طور مشخص بتوان

  . نظر کرد

 شده نماینده حزب کمونیست ایران مھم ترین نکتھ پیشنھادی ما کھ در پیش نویس اصالح : نکتھ اول-١

و ) regime change(گنجانده نشده است عبارتست از گنجاندن مرزبندی روشن با اردوی تغییر رژیم

اعی منطقھ برای تغییر رژیم است کھ در ھر چھار نیروھای ھمسو با قدرت ھای امپریالیستی و ارتج

. ، دوم و چھارم بھ صراحت با آن ھا مرزبندی شده است)دو بیانیھ نشست اول (بیانیھ نشست ھای اول

رفقای حزب  ویس غایب است زیرا بھ گفتھ خود رفیق نماینده حزب کمونیست  ایران،این نکتھ در پیش ن

روھای منطقھ ای کردستان و از جملھ حزب دمکرات کردستان کمونیست ایران وارد اتحادعمل با نی

ایران ونیروھای مشابھ کرد شده اند کھ اکنون در بساط دولت ترامپ و ائتالف منطقھ ای عربستان 

جبھھ شامل باند ) regime change(این اردوی تغییر رژیم.  شرکا ودولت اسرائیل بازی میکنند+

نفره بھ ترامپ  ٣٠سلطنت رضا پھلوی ، نویسندگان نامھ رجوی، حزب دمکرات و شرکاء، شورای 

در سفر چند روز پیش مک کین بھ آلبانی مریم رجوی لیست . حول تحریم انتخابات متمرکز شده اند

بمب، "فراموش نکنیم کھ یکی از شعارھای انتخاباتی مک کین . شدای مجاھدین را بھ وی تقدیم کرد

راموش نکنیم کھ مصطفی ھجری خواھان ایجاد منطقھ پرواز بود؛ ف"بمب ایران، بمب، بمب، ایران

ممنوع ازسوی آمریکا بر روی منطقھ کردستان ایران شد و چندی پیش در مصاحبھ با ژوزالم پست از 

این نیروھای رنگارنگ بخشی از . اسرائیل خواست کھ از مبارزات کردھای ایران پشیتبانی کند

تغییر " ھستند کھ اکنون بھ نیروی پیش برد ) ناطق ملی ایراناز جملھ بورژوازی م( بورژوازی ایران 

با . در ھمسوئی با قدرت ھای امپریالیستی و قدرت ھای ارتجاعی منطقھ ای مبدل شده اند" رژیم

تغییراتی کھ در کابنیھ ترامپ و بھ ویژه شورای امنیت ملی آن صورت گرفتھ و دست باال پیداکردن 

ل و عربستان از سوئی فشارھا برای ابقای تحریم ھا و فشارھا در حال نئوکان ھا و البی ھای اسرائی



افزایش است و ازسوی دیگر بھ تبع آن نیروھائی کھ بساط تغییر رژیم بازی میکنند جسارت و امکانات 

بنابراین ما نمیتوانیم در اطالعیھ تحریم انتخابات .  بیشتری برای پیشبرد سیاست ھای خود خواھند یافت

دم فراخوان سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری اسالمی را میدھیم دارو دستھ ھای کمین کرده کھ بھ مر

. را فراموش کنیم و مرزھایمان را با آن ھا مخدوش سازیم) regime change(در اردوی تغییر رژیم

. این مورد را  وارد پیش نویس نکرده است نماینده حزب کمونیستعلیرغم تاکیدات ما و رفقای دیگر 

  . لذا ما پیشنھاد میکنیم کھ این جملھ در بیانیھ تحریم انتخابات گنجانده شود

مردم آزاده ایران باید بدانند کھ بخشی از اپوزیسیون بورژوائی نظیر باند رجوی،احزابی نظیر حزب 

دمکرات کردستان ایران ونظائر آن ھا،رضا پھلوی و شورای سلطنت، نویسندگان نامھ سی نفر بھ 

و تمامی اردوی رنگارنگ تغییر رژیم کھ بھ قدرت ھای امپریالیستی و در راس آن ھا  ....ترامپ

حکومت ترامپ و نیز ارتجاع منطقھ نظیر عربستان، اسرائیل و شرکا ء آویزان شده اند خواه ناخواه 

ھموار کننده نظام استبدادی و سرکوبگر دیگری ھستند  کھ نمونھ شاخص آن را مردم ایران در طول 

و یا پیامد . ه سال حکومت پھلوی تجربھ کرده و نظام جمھوری اسالمی نیز فرزند خلف آن میباشدپنجا

عملکرد این نیروھا  ویرانی کامل کشور در آتش و خون جنگ ھای منطقھ ای و فرقھ ای بی پایان است 

وریھ، کھ اکنون شاھد آن در اوضاع کشورھای در حال سقوط و از ھم پاشی نظیر افغانستان، عراق،س

  :دبنابراین پاراگراف بھ این شکل تصحیح شو. لیبی و یا یمن ھستیم

  افزوده مارنگ قرمزاز پیش نویس اعالمیھ  رنگ بنفش

این نمایش را بھ   " نھ بھ مضحکھ انتخاباتی رژیم"با نرفتن بھ پای صندوق ھای رأی و شعار "

را بھ ھر شکل ممکن و " خاباتانت. "رفراندومی برای نشان دادن عدم مشروعیت رژیم تبدیل کنیم

موثر بھ فرصتی برای گسترش اعتراضات توده ای در سراسر کشور، در مسیر مبارزه برای 

سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی و بھ دست گرفتن سرنوشت سیاسی توسط اکثریت مردم ایران، 

پوزیسیون نظیر باند مردم آزاده ایران باید بدانند کھ بخشی از ا. کارگران و زحمتکشان، مبدل سازیم

رجوی،احزابی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران ونظائر آن ھا،رضا پھلوی و شورای سلطنت، 

و تمامی اردوی رنگارنگ تغییر رژیم کھ بھ قدرت ھای .... نویسندگان نامھ سی نفر بھ ترامپ

رائیل و شرکا ء امپریالیستی و در راس آن ھا حکومت ترامپ و نیز ارتجاع منطقھ نظیر عربستان، اس

آویزان شده اند خواه ناخواه ھموار کننده نظام استبدادی و سرکوبگر دیگری ھستند  کھ نمونھ شاخص 

آن را مردم ایران در طول پنجاه سال حکومت پھلوی تجربھ کرده و نظام جمھوری اسالمی نیز فرزند 

ر آتش و خون جنگ ھای منطقھ و یا پیامد عملکرد این نیروھا  ویرانی کامل کشور د. خلف آن میباشد

ای و فرقھ ای بی پایان است کھ اکنون شاھد آن در اوضاع کشورھای در حال سقوط و از ھم پاشی 



بنابراین سرنگونی مورد نظر این نیروھا نھ انتقال . نظیر افغانستان، عراق،سوریھ، لیبی و یا یمن ھستیم

. ی حاکم بھ ارتجاعی ضدمردمی دیگر استقدرت سیاسی اکثریت مردم بلکھ انتقال قدرت از ازتجاع

و تالش و  توسط خود شما راه حل، سرنگونی انقالبی رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی بنابراین

کھ راه رھائی واقعی از بندھای استبداد، تاریک  مبارزه برای جایگزینی بدیلی سوسیالیستی است

  ". اندیشی و بھره کشی است

عبارت بود از تحریم فعال و موثر و نھ  ١٣٩۶آوریل  ٢٣ات ما درنوشتھ از جملھ نک: نکتھ دوم -٢

تحریمی کھ از واقعیات مشخص حوادث بدور است و ھیچ رابطھ ای با توده ھای مردمی کھ می خواھند 

درآن نوشتھ بھ طور مشخص . درباره شرکت یا تحریم در انتخابات تصمیم بگیرند نمیتواند برقرار کند

اکتیک ما با توجھ بھ انتخابات ھای رژیم جمھوری اسالمی در متن ارزیابی از شرایط ت : "مطرح کردیم

ما تالش کرد ایم کھ از طریق استدالل صفوف تحریم را تقویت کنیم . مشخص تحریم انتخابات بوده است

زیرا پیوستن کسانی کھ از طریق شرکت خود در انتخابات بھ کلیت رژیم نھ می گویند بھ کسانی کھ از 

طریق تحریم انتخابات نھ خود را بازتاب می دھند رژیم را بھ مراتب منزوی ساختھ و امکان بھره 

اما این نوع تاثیر خود زمانی کارکرد دارد . برداری از  بازی انتخاباتی را برای رژیم کاھش می دھد

. رت گیردکھ کار ترویجی و تبلیغی در متن شرایط و فضای انتخاباتی و با ارائھ دالئل مشخص صو

برخورد کلیشھ ای، جدول ضربی، بدور از متن اوضاع زنده حوادث و تحلیل مشخص نمی تواند با این 

ً بخش ھائی از اردوی کار و زحمت را نیز در آن قرار دارند، ارتباط واقعی  بخش از مردم کھ مسلما

ابات بھ افشاء مکانیسم باید در پرتو روی دادھای انتخ تحریم فعال، زنده و موثربرای " .برقرار سازد

  . دستکاری شده  انتخابات و نامزدھای اصلی پرداخت

یکی از رویدادھائی کھ نشان دھنده بی معنا بودن انتخابات در رژیم جمھوری اسالمی است خود را در 

نامزد و  ١۶٠٠آوردن . نحوه معرفی نامزدھا و  سپس دست چینی آن ھا توسط شورای نگبھان نشان داد

تمھیدی بود برای  - کھ رسانھ ھای جمھوری اسالمی با ھیاھو آن را نشان دادند -ن شش سالھحتی کودکا

اوًال ، این ترفند .  توجیھ تیغ سانسور شورای نگھبان کھ تحت امر رھبر رژیم جمھوری اسالمی است

بھ  خود نشان دھنده فقدان آزای احزاب و استبداد سیاسی حاکم است کھ رژیم جمھوری اسالمی عامدانھ

درنظام ھای سیاسی کھ . شکل فلھ ای افراد را بھ صحنھ میاورد تا ضرورت تصفیھ آن ھا را اثبات کند

آزادی احزاب وجود دارد نامزدھا از طریق روندھای دمکراتیک درون احزاب گزیده شده و سپس بھ 

ندیداھای جناح اصول ثانیاً، در درون ھمین تعداد نماینده ده ھا نفر از کا.  عنوان نامزد معرفی میشوند

گرا و افراد ذوب شده در والیت مطلقھ و از مقامات سرشناس کنونی و یا سابق دستگاه حکومتی بودند 

ثالثاً، رد صالحیت محمود احمدی نژاد نیز یکی از پدیده . کھ آن ھا نیز توسط شورای نگھبان درو شدند

رئیس جمھور محبوب رھبر بود کھ  او کسی است کھ. ھای رسوائی آور این نمایش انتخاباتی است 



بھ دستور دستگاه رھبری برای تجدید انتخاب اوانجام و رژیم ھزینھ جنبش  ٨٨تقلب انتخاباتی سال 

ھمین رئیس جمھور محبوب رھبر بود کھ بھ مثابھ .را برای ابقاء مجدد او پرداخت ٨٨بزرگ سال 

رد خود کشور را در منگنھ یکی از بلندگوی رھبررژیم، با شعارھا، ماجراجوئی ھستھ ای  و عملک

بزرگترین تحریم ھای تاریخ معاصر برد کھ حاصل آن برباد رفتن ھفصد میلیارد دالر درآمدنفتی 

کشور، فسادھای نجومی تا حد دکل دزدی، بستھ شدن بیش از سھ ھزار کارخانھ و بیکار شدن کارگران 

پس رھبر و دستگاه رھبری نیز فاقد اگر احمدی نژاد فاقد صالحیت است .در مقیاس توده ای بود

صالحیت بوده و بازی ھای انتخاباتی آن ھا نیز کھ محل انتخاب افراد فاقد صالحیت است ربطی بھ 

اکنون شش نفر نامزد دست چین شده توسط رھبر کھ بھ دو گروه اعتدال گرا و .انتخاب اصلح ندارد

رای دھندگان باید از میان این دست چین اصول گرا تعلق دارند برای انتخابات معرفی شده اند کھ 

شدگان مقبول رھبری یکی از انتخاب کنند کھ این خود نشان دھنده بی معنا و مسخره بودن انتخابات در 

( رژیم جمھوری اسالمی است کھ ھیچ معیاری برای وارد شدن نامزدھا در عرصھ رقابت انتخاباتی

  . ح دید شخص رھبر و دستگاه رھبری وجود نداردجز سالئق و صال) حتی وفاداری مطلق بھ ولی فقیھ

  :اما در مورد نامزدھا

ورود  رئیسی بھ صحنھ انتخابات و تائید صالحیت او بھ مثابھ نامزد اصلی جناح اصول گرا  حادثھ 

او یکی از اعضای ھیئت  .مھمی است کھ باید یکی از محورھای اصلی افشاگری انتخابات مبدل شود

رئیسی بھ مدت ده سال . است ١٣۶٧ی زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال مرگ در کشتار سراسر

دادستان کل کشور و  ١٣٩۴-١٣٩٣معاون اول قوه قضائیھ و سپس در سال ھای ) ١٣٩٣تا  ١٣٨٣(

بھ خاطر نقشی کھ در قتلعام ھا داشتھ است توسط  خامنھ ای . رئیس دادگاه عالی روحانیت بوده است

بھ  تولیت آستان قدس رضوی یکی از امپراطوری ھای مالی وابستھ بھ دستگاه  رھبر جمھوری اسالمی

تنھا  ۶٧او بھ دستورخمینی رھبرو پایھ گذار رژیم جمھوری اسالمی در تابستان . رھبری  رسیده است

در عرض مدت کوتاھی ھزاران زندانی سیاسی را کھ در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند بھ 

یکی دیگر از قضات جنایتکار ھیئت مرگ یعنی پور دمحمی نیز توسط روحانی . سپردجوخھ ھای مرگ 

یعنی دولت اعتدال بھ ریاست وزارت دادگستری برگزیده شد و چھار سال در این منصب از خادمان 

تا ما باید از عموم مردم ایران بھ ویژه کارگران و نیروھای آگاه بخواھیم کھ . رژیم اسالمی بوده است

را بھ کانون روشنگری و  ٦٧گرپرونده اعدام ھا، کشتارھا، شکنجھ ھا و بھ ویژه قتلعام تابستان باردی

افشاء رژیم جمھوری اسالمی درابعاده توده ای ھرچھ گسترده ترمبدل ساختھ و بدین ترتیب ماھیئت 

  .واقعی نامزدھای نمایش انتخاباتی را برمالء سازند



برای دور دوم انتخابات وارد شده است نیز باید جای خود را  اما افشاء عملکر دولت روحانی نیز کھ

فاجعھ پالسکو، ریزگردھای خوزستان، سیل ھای سیستان و بلوچستان و آذربایجان، خشک  .داشتھ باشد

شدن دریاچھ ھا، رودخانھ ھا و تاالب ھای کشور در کنار ھوای آلوده کالن شھرھا، وضعیت نگران 

ھا حقوق شان پرداخت نمی شود، ادامھ روند رکود، بستھ شدن کارخانھ  کننده معیشت کارگران کھ ماه

ھا و مراکز تولیدی و بیکاری شدن کارگران، خصوصی سازی نظام آموزشی از کودکستان گرفتھ تا 

دانشگاه ھا و ھمزمان با آن سرعت بخشیدین بھ خصوصی سازی نظام بھداشت و درمان کشور کھ 

درآمدھای ناچیز خانواده ھای کارگران و زحمتکشان کشور تحمیل  ھردو ھزینھ ھای سرسام آوری بر

میسازد، غارت تام و تمام اموال سازمان تامین اجتماعی، اختالس از صندوق ذخیره معلمان، عدم 

پرداخت حقوق بازنشستگان، وضعیت بد معیشتی و کاری معلمان کشور و بویژه معلمان آزاد و 

میلیون ھا ایرانی در کنار حقوق ھای نجومی مدیران، فرماندھان قراردادی و حقوق ھای زیر خط فقر 

و مسئوالن حکومتی کھ در قصرھای ھدیھ ای و بخشش امالک نجومی زندگی می کنند، ھمھ و ھمھ از 

د کھ روحانی درراس ھیئت دولت کنونی میخواھد آن را بی عدالتی نھادینھ شده در کشور خبر می دھ

  .ھدبرای چھار سال دیگر ادامھ د

اعتراضات و اعتصابات روزانھ . دردو سال اخیر  شاھد اعتالء مبارزات توده ای ھستیم: نکتھ سوم -٣

کارگری، اعتصابات سراسری معلمان، پرستاران، بازنشستگان کشوری و لشکری، اعتراضات مردمی 

...   بھ آلوده شدن محیط زیست از جملھ ریزگردھا، شکل گیری اعتراضات و تشکل ھای دانشجوئی 

باید اعالم کنیم کھ از نمایش انتخاباتی ھیچ چیزی جز ادامھ وضعیت اسفبار کنونی نصیب اکثریت مردم 

نخواھد شد بلکھ آن ھا باید با ھمھ قوا تالش کنند تا شبکھ ھا و تشکل ھای توده ای خود را در ھمھ 

یقتی است کھ راه اردوی این آن  حق. عرصھ ھا و ابعاد در پیکار برای مطالبات شان را گسترش دھند

بھ نظر ما این یکی از مھم ترین مواردی است . کار و زحمت  را بھ سوی رھائی واقعی خواھد گشود

  .کھ باید بر روز آن در اعالمیھ تاکید شود 

این اختالف امر جدیدی .در باره ارزیابی از کسانی است کھ در انتخابات شرکت میکنند: نکتھ چھارم -٤

. بل این اختالف در ارزیابی ما از نحوه شرکت مردم در انتخابات وجود داشتھ استنیست بلکھ از ق

بھ رژیم جمھوری  نگاھی کھ برآن است کھ پس از سپری شدن چھار دھھ ھنوز اکثریت مردم ایران

. اسالمی ایران متوھم بوده و بنابراین در بازی ھای انتخاباتی آن از سر توھم و استیصال شرکت میکنند

اھمان را در نوشتھ قبلی در این مورد توضیح داده ایم و برآن ھستیم کھ ھژمونی و مشروعیت ما نگ

علیرغم تالش رژیم برای متوھم ساختن مردم از طریق بازی رژیم جمھوری اسالمی فروریختھ است و 

 اکثریت قریب بھ اتفاق مردم ایران خواھان سرنگونی تمامیت جمھوری اسالمی و ھمھھای انتخاباتی 



ودر برخی از بازی ھای انتخاباتی خود را بھ صورت رای اعتراضی  جناحھای رنگارنگ آن ھستند

  .نشان میدھد - یعنی رای علیھ کاندیدای مورد نظر دستگاه رھبری- مردم 

درمورد تاکتیک مورد توافق ما در ارتباط با انتخابات اشتراک نظرمان  درباره تحریم است و بنابراین  

کما این کھ این اختالف نظر در میان ما از قبل . باید بر سر ھمین نکتھ اشتراک باشداعالمیھ مشترک 

ھم وجود داشتھ است و علیرغم آن ما در تحریم انتخابات ھای  قبلی بر روی اشتراک مان یعنی 

ضرورت تحریم انتخابات متمرکز شده و وارد ارزیابی از نحوه شرکت آن بخش از توده ھای مردم کھ 

  :بنابراین قسمت بنفش شده پارگراف اول حذف شود. بات رای اعتراضی میدھند نشده ایمدرانتخا

  افزوده مارنگ قرمزاز پیش نویس اعالمیھ  رنگ بنفش

ریاست جمھوری کھ در آن فقط مردان معتقد بھ والیت فقیھ و رد شده از غربال انواع نظارت " انتخابات

می توانند شرکت کنند، حتی با عرف ... نظام و ھای استصوابی، شورای نگھبان و شورای مصلحت

این نمایشات، نھ اکنون و نھ در . نظام سرمایھ داری ھم ھمخوانی ندارد" دموکراتیک"انتخابات ھای 

، موضوعیتی ) اضافھ شود(بھ جز اولین انتخابات پس از انقالبتمام طول حاکمیت جمھوری اسالمی، 

اما متاسفانھ در ایران تحت حاکمیت جمھوری  . و نداردبرای مردم آزادیخواه و حق طلب نداشتھ 

اسالمی کھ در آن فضایی برای اعمال رای و اراده کارگران و توده ھای محروم و زحمتکش و زنان 

تحت ستم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد، ھمواره بخشی از مردم کھ آلترناتیویی برای رھایی از وضع 

است می شوند " بدتر"و " بد"کھ ھمواره انتخاب بین " نتخابات ھاا"موجود ندارند، بازیچھ این نوع 

در این نظام عمال بھ یک راه فریبکارانھ برای تغییر آرایش " انتخابات"و این در حالی است کھ 

سیاسی جناح بندی ھای رژیم و اینکھ ھر کدام از جناح ھا چھ سھمی از قدرت و چھ سھمی از ثروت 

  )حذف رنگ بنفش( .است عمل کرده ندھای جامعھ را بھ غارت ببر

  

  :نوشتھ سوم

 )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  ٢٠١٧آوریل  ٢٣برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٣یكشنبھ   

 بھ شورای نمایندگان در باره پیش نویس اعالمیھ تحریم انتخابات

  عالمیھ تحریم انتخاباتبا سالم بھ رفقای شورای نمایندگان درباره پیش نویس ا



  پیگری فعال اعالمیھ تحریم بھ خاطر بھ رفیق با سالم ھای گرم و خستھ نباشی 

. یادداشت ضمیمھ زیر شما را دریافت کردیم و ھمراه با این نامھ اعالمیھ آلترناتیو را نیز ارسال میکنیم

  . ھمانطور کھ در دو نامھ قبلی گفتیم سھ مورد اختالف وجود داشتھ است

لف، زنده بودن تحریم یا تحریم فعال کھ باید از دل رویدادھای واقعی نشات بگیرد تا بتواند مخاطبان را ا

اعالم موضع جدا و بیگانھ از رویدادھای مشخص سیاسی قدرت جذب .بھ تاکتیک پیشنھادی متقاعد کند

را برای مخاطب  لذا تالش کرده ایم کھ در پرتو داده ھای مشخص دالئل تحریم. و اقناع را ندارند

  .اعالمیھ تشریح کنیم

ب، در مورد مرزبندی با بورژوازی سرنگونی طلب مجری سیاست تغییر رژیم نیز قبال دالئل مان 

در ھیچ کدام از نسخھ ھای  . راگفتھ ایم و فکر میکنیم مسئلھ آنقدر روشن است کھ نیازی بھ تکرار نیست

الی کھ رفقای دیگر نیز براین مھم انگشت تاکید تصحیح شده شما مالحظھ ما وارد نشده  است در ح

  .نھاده اند

ج، درمورد ارزیابی از کسانی کھ در انتخابات شرکت میکنند اختالف وجود داشتھ و دارد کھ مانند دو 

البتھ ما از بحث و از جملھ بحث علنی . مورد قبلی اعالمیھ ھای تحریم شورا الزم نیست وارد این شویم

  .ال میکنیمدر این مورد استقب

آن چھ کھ شما در جلسھ شورا . د، درمورد مسئلھ کردستان و اعالمیھ مشترک تحریم با نیروھای کرد

مطرح کردید نھ مثال بلکھ خبر توافق با نیروھای کرد منطقھ برای انتشار یک اعالمیھ مشترک تحریم 

ورت لزوم باید ھماھنگی تردیدی نیست کھ در منطقھ نیروھای کرد بھ لحاظ الزامات مبارزه درص. بود

ھا ئی عملی، فنی و تکنیکی میان خود  برقرار سازند و از ھر نوع درگیری و جنگ خانگی کھ سابقھ و 

در مورد مواضع شما علیھ بورژوای کرد . صدمات آن برای ھمھ ما روشن است باید قطعاً اجتناب شود

ریم و اکنون سال ھاست کھ در پیام و امپریالیسم ما ھیچ تردیدی در صراحیت و صحت این مواضع ندا

ھای ھر سالھ سازمان ما  بھ مناسبت روز علنی فعالیت کومھ لھ با روشنی غیرقابل انکار بر این نکات 

اما ھنگامی کھ مسئلھ تاکتیک مطرح میشود این مواضع استراتژیک . تاکید و از آن ھا استقبال شده است

بھ بیان دیگر استراتژی نمیتواند مانند خط سرخی حلقات نمیتواند با تاکتیک ھا بی ارتباط باشد یا 

ھمین اختالف را ما ھمراه با بخشی از نیروھای شورا  با شما . تاکتیک را بھ یکدیگر متصل نسازد

. با رفقای کمونیسم کارگری و حکمتیست داشتھ ایم"اسالم سیاسی"درباره اعالمیھ مشترک تان  علیھ 

گر شورا بر روی مرزبندی با امپریالیسم و دولت اسرائیل، دفاع از علیرغم تاکید ما و نیروھای دی

مسئلھ فلسطین، طرح آلترناتیو سوسیالیستی بھ عنوان خالء مھمی کھ بھ ظھور اسالم گرائی میدان داده 



در ) کھ ما میدانیم در شمار مواضع شما میباشد و در بیانیھ ھای مشترک ما نیز منعکس شده است( است

شترک ھمھ این مواضع حیاتی و تعیین کننده بھ کنار نھاده شد  کھ  حاصل آن اعالمیھ ای آن اعالمیھ م

بھ استناد این نوع مواضع میتوان بھ بھانھ مبارزه با . است باب طبع مواضع حزب کمونیست کارگری 

حزب کمونیست کارگری ھم اکنون این سیاست . اسالم سیاسی  با ھر نیروئی ارتجاعی  ھمکاری کرد

بھر حال بھ ھمان نسبت کھ با . کاری را با راست ترین نیروھای طیف سیاسی آلمان انجام میدھدھم

بورژوازی اصالح طلب باید مرزبندی شود باید با طیف رنگارنگ بورژواری سرنگونی طلب نیز 

  . مرزکشید و بی اعتمادی بھ ھردو را در میان تود ه ھای مردم تبلیغ و ترویج کرد

  ای رفیقانھ با بھترین درودھ

  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  

  یادداشت نماینده حزب کمونیست ایران

  آوریل  ٢٢

و بررسي خواست ھاي مفصل نماینده سازمان کارگران انقالبی رفقا من تا دوشنبھ امكان مداخلھ 

شاید بھتر بود آنھا . دا ھم نداشتھ باشمرا ندارم و در نگاھي سریع بھ مفاد إن شاید بع  )راه کارگر(ایران

آنچھ آنھا نوشتھ اند مقالھ اي . اطالعیھ آلترناتیو تھیھ مي كردند كھ ھمگي تكلیف خود را مي دانستند

 تفسیري است نھ تصیحح پیشنویس یك اطالعیھ

 بك نكتھ كھ ھیچ ربطي بھ اطالعیھ ندارد و بصورتي وأرونھ بھ استناد بھ یك مثال از صحبت ھاي

شفاھي من در جلسھ شورا بھ آن استناد مي شود مسئلھ كردستان است و فرصت طلباتھ اینگونھ بیان مي 

این مخلطھ در بحث است و دفاع از ! شود كھ ما موضعي با نیروھاي بورژوایي در منطقھ نداریم

رفقا فعال  مواضع روشن ما در رابطھ با كلیت رژیم و نیروھاي بورژوایي و امپریالیستي در مقابل این

  موضوعیتي ندارد

كھ از طرف رفقا بھ مواضع این رفقا و با توجھ بِھ انعطاف   بھررو ھیات ھماھنگي با توجھ بھ نقدھاي 

  .ھایي كھ من براي وارد كردن مالحظات در پیشنویس داده ام روشن كند كھ چكار كنیم

  

  

   

  



برای اعالمیھ مشترک بھ شورای  )راه کارگر(اعالمیھ آلترناتیو سازمان کارگران انقالبی ایران

 نمایندگان

  اعالمیھ شورای ھمکاری نیروھای چپ و کمونیست

  در مورد انتخابات فرمایشی رژیم جمھوری اسالمی

میان دوره ای مجلس " انتخابات"قراراست دوازدھمین دوره مضحکھ انتخابات ریاست جمھوری،

در  ٩۶اردیبھشت  ٢٩و روستا  در روز شوراھای اسالمی شھر " انتخابات"شورای اسالمی وھمچنین 

  .ایران برگزار شود

انتخابات در رژیم جمھوری اسالمی پرده ساتری بر ماھیت و ساختار استبداد مطلقھ و اختیارات نیمھ 

و عملی ولی فقیھ و دستگاه رھبری است کھ کلیھ ) والیت مطلقھ فقیھ در قانون اساسی(خدائی قانونی

قوای قھریھ را بھ صورت انحصاری، غیرانتخابی و مادام العمر در  مواضع کلیدی قدرست سیاسی و

نھادھای انتخابی رژیم جمھوری اسالمی ھمھ  .اختیار داشتھ و بھ ھیچ کس و ھیچ نھادی پاسخگو نیست

ضمائم بی اختیار و اقتداری ھستند کھ در برابر کانون اصلی و غیرانتخابی قدرت از ھیچ  نوع 

اما ھمین نھادھای فاقد قدرت، اختیار و کارکرد نیز صرفاً بھ عناصر دست . تنداختیاراتی برخوردار نیس

چین شده جناح ھای وابستھ بھ رژیم اسالمی یا خودی ھا اختصاص دارد و راه  ورود بھ آن ھا نھ فقط  

برای مخالفان رژیم از ھر نوع و از جملھ افراد مستقل بستھ است بلکھ از میان خودی ھا نیز بنا بر 

درانطباق با چنین ساختار  .لحت دستگاه رھبری تنھا افراد محدودی میتوانند وارد رقابت شوندمص

سیاسی فوق استبدادی است کھ در رژیم جمھوری اسالمی مردم تنھا حق رای در انتخابات را دارند اما 

نظیرحق حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را ندارند و بنابراین ملزومات یک انتخابات واقعی و آزاد 

آزادی ھای بی قیدوشرط  انتخاب کردن و انتخاب شدن بدورازھرگونھ اجبار، فشار، ترس و تطمیع،

اجتماعات و تبلیغات باید بھ طور کامل سرکوب و ازمیان  سیاسی، آزادی تشکل ھا و احزاب، رسانھ ھا،

می زنان بھ عنوان عالوه بر آن کھ بھ خاطر آپارتاید جنسی حاکم در رژیم جمھوری اسال .برداشتھ شود

حق انتخاب شدن منع شده ا ند، عالوه بر آن کھ بھ خاطر تبعیض مذھبی نھادی  نیمی ازساکنان کشوراز

در نظام استبداد مذھبی حاکم بھ جز پیروان شیعھ اثناعشری، دیگر اقلیت ھای مذھبی ایران کھ بخش 

ت محروم ھستند، شورای نگھبان وسیعی از ساکنان ایران را تشکیل میدھند از حق شرکت در انتخابا

تحِت امر ولی فقیھ کھ از دستگاه ھای مھندسی و چیدمان نمایش انتخابات است حتی از میان پیروان 

شیعھ اثنا عشری و ذوب شدگان در والیت مطلقھ فقیھ تعدادی انگشت شماراز وابستگان بھ جناح ھای 



ه و آن گاه از مردم خواستھ میشود کھ  بھ رژیم را بنا بر سالئق و مصلحت رھبر رژیم اسالمی برچید

  .مثابھ سیاھی لشکر بھ نامزدھای برچیده شده رای دھند

نحوه ثبت نام داوطلبان ریاست جمھوری در این دوره  و سپس بیرون کشیدن چند نفر از میان آنھا خود 

نویسی این دوره  در نام. بھ بھترین وجھ افشاگر بی معنا بودن انتخابات در رژیم جمھوری اسالمی است

کھ رسانھ ھای جمھوری اسالمی با ھیاھو آن را  - بیش ازھزار ششصد نفر از جملھ کودکان شش سالھ

این پرده از نمایش انتخابات، بالماسکھ ای بود برای توجیھ تیغ سانسور . نام نویسی کردند - نشان دادند

ت تصفیھ آنھا بھ نوبھ خود افشاگر اما وارد کردن  فلھ ای نامزدھا برای اثبات ضرور. شورای نگھبان

فقدان آزادی ھای سیاسی و از جملھ آزادی احزاب در رژیم جمھوری اسالمی است کھ نامزدھای 

نمایندگان احزاب از طریق روندھای دمکراتیک درون احزاب گزیده شده و سپس بھ عنوان نامزد برای 

الحیت شدگان این دوره ده ھا نفر از عالوه بر آن درمیان رد ص .شرکت در انتخابات معرفی میشوند

کاندیداھای جناح اصول گرا و افراد ذوب شده در والیت مطلقھ و از مقامات سرشناس کنونی و یا سابق 

دستگاه حکومتی نیز بودند کھ توسط شورای نگھبان درو شدند کھ شاخص ترین آن ھا محمود احمدی 

او رئیس جمھور محبوب رھبر بود . می استنژاد ریاست جمھوری دو دوره ای رژیم  جمھوری اسال

را  ٨٨انجام و رژیم ھزینھ جنبش بزرگ سال  برای تجدید انتخاب او ٨٨کھ تقلب گسترده انتخاباتی سال 

احمدی نژاد بھ مثابھ بلندگوی رھبررژیم با شعارھا، ماجراجوئی ھستھ  .برای ابقاء مجدد وی پرداخت

ھ یکی از بزرگترین تحریم ھای تاریخ معاصر سوق داد ای  و عملکرد ویرانگرش کشور را در منگن

صد میلیارد دالر درآمدنفتی کشور، فسادھای زنجیره ای از دکل دزدی تکھ حاصل آن برباد رفتن ھف

گرفتھ تا فساد ھای ھزاران میلیاردی، فشار عظیم تحریم ھا برھمھ جوانب زندگی اکثریت مردم، بستھ 

این نوع رد  .بود... کار شدن کارگران در مقیاس توده ای وشدن بیش از سھ ھزار کارخانھ و بی

صالحیت ھا خود نشان دھنده بی معنی و مسخره بودن انتخابات در رژیم جمھوری اسالمی است کھ 

) حتی وفاداری مطلق بھ ولی فقیھ( ھیچ معیاری برای وارد شدن نامزدھا در عرصھ رقابت انتخاباتی

. طلق العنان یا شخص رھبر و تحمیل آن بھ رای دھنده وجود نداردجز سالئق و صالح دید یک مستبد م

رھبری کھ میزان بصیرت او در انتخاب و اکنون رد صالحیت احمدی نژاد و امثال او بھ بھترین وجھ 

 .می تواند مورد قضاوت افکارعمومی قرار گیرد

اصول گرا تعلق دارند  اکنون شش نفر نامزد دست چین شده توسط رھبر کھ بھ دو گروه اعتدال گرا و

برای انتخابات معرفی شده اند کھ در میان آن ھا دو چھره اصلی رئیسی و روحانی دو جناح رژیم را 

 .نمایندگی میکنند و  رای دھندگان باید از میان این دست چین شدگان مقبول رھبر یکی را انتخاب کنند



د صالحیت او بھ مثابھ نامزد اصلی جناح اصول ورود رئیسی یا آیت هللا قتلعام بھ صحنھ انتخابات و تائی

گرا حادثھ مھمی است کھ افشاگرماھیت و ساختار جنایتکارانھ رژیم اسالمی و بازی ھای انتخاباتی آن 

رئیسی بھ مثابھ یک قاتل حرفھ ای در تمامی دوره ھای حیات رژیم جمھوری اسالمی از  . میباشد

. ھا و قتلعام ھای رژیم جمھوری اسالمی بوده استمسئولین درجھ اول و مجریان مستقیم کشتار

مسئولیت دراعدام ھا و کشتارھای اوائل دھھ شصت، عضویت در ھیئت مرگ قتلعام سال شصت و 

تنھا درعرض مدت  ٦٧او بھ دستورخمینی رھبر و پایھ گذار رژیم جمھوری اسالمی در تابستان (ھفت

دن دوره محکومیت خود بودند بھ جوخھ ھای مرگ کوتاھی ھزاران زندانی سیاسی را کھ در حال گذران

تنھا بخشی از خدمات او بھ دوام و بقای   ٨٨، ادامھ کشتار در دوره سرکوب ھا و اعدام ھا سال )سپرد

رژیمی است کھ بھ او مقاماتی نظیرمعاون اول قوه قضائیھ، دادستان کل کشور، دادستان دادگاه عالی 

بھ پاس این خدمات و سرسپردگی،  خامنھ ای  .ء کرده استروحانیت، عضو مجلس خبرگان را اعطا

تولیت آستان قدس رضوی یکی از امپراطوری ھای مالی وابستھ بھ دستگاه رھبری را بھ او سپرده 

  .  است

فاجعھ  ،اما عملکرد روحانی رئیس جمھور کنونی نیز کھ نامزد برای دور دوم ریاست جمھوری است 

سیل ھای سیستان و بلوچستان و آذربایجان، خشک شدن دریاچھ ھا، پالسکو، ریزگردھای خوزستان، 

رودخانھ ھا و تاالب ھای کشور در کنار ھوای آلوده کالن شھرھا، وضعیت نگران کننده معیشت 

کارگران کھ ماه ھا حقوق شان پرداخت نمی شود و بھ زندان افکندن فعاالن کارگری، معلمان، زنان و 

ادامھ روند رکود، بستھ شدن کارخانھ ھا و مراکز . رازنامھ خود دارداقلیت ھای تحت ستم را در ت

تولیدی و بیکار شدن انبوه کارگران، خصوصی سازی نظام آموزشی از کودکستان گرفتھ تا دانشگاه ھا 

و ھمزمان با آن سرعت بخشیدین بھ خصوصی سازی نظام بھداشت و درمان کشور کھ ھردو ھزینھ 

ھای ناچیز خانواده ھای کارگران و زحمتکشان کشور تحمیل میسازد، ھای سرسام آوری بر درآمد

قریب ده میلیون حاشیھ نشین کھ فاقد ابتدائی ترین نیازھای زندگی ھستند و درمیان آن ھا وضعیت اسف 

بار و ضدانسانی بی خانمان ھا، کارتون و گورخواب ھا،غارت تام و تمام اموال سازمان تامین 

ندوق ذخیره معلمان، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و میلیون ھا بازنشستھ اجتماعی، اختالس از ص

ای کھ زندگی خود و خانوداه شان بھ خاک سیاه نشستھ، وضعیت بد معیشتی و کاری معلمان کشور و 

بویژه معلمان آزاد و قراردادی و حقوق ھای زیر خط فقر میلیون ھا ایرانی در کنار حقوق ھای نجومی 

ندھان و مسئوالن حکومتی کھ در قصرھای ھدیھ ای و بخشش امالک نجومی زندگی می مدیران، فرما

کنند، ھمھ و ھمھ حاصل عمکرد رئیس جمھوری است کھ اکنون میخواھد بی عدالتی نھادینھ شده این 

  .سالیان را ھمچنان ادامھ دھد 



مصطفی پوردمحمی یکی  با ورود رئیسی، آیت هللا قتلعام بھ عنوان نامزد اصلی اصول گرایان و وجود

یک بار دیگر  ،بھ عنوان وزیر دادگستری کابینھ روحانی  ٦٧دیگر از اعضای ھیئت مرگ کشتار سال 

در حالی کھ مدافعان رئیسی از . شبح قتلعام ھا بر فراز فضای سیاسی کشور بھ حرکت در آمده است

انتخابات این  ،بت او دفاع میکنندنقشی کھ او در قتلعام ھا دشتھ است بھ عنوان یکی از نقاط قوت و صال

دوره فرصتی است برای افشاگری قتلعام ھا و جنایات رژیم جمھوری اسالمی در چند دھھ گذشتھ و 

بویژه قتلعام ھای تابستان سال شصت و ھفت، اعالم حمایت از جنبش دادخواھی خانواده ھای جان 

رنده قتلعام ھا و محاکمھ عامران و عامالن باختگان و زندانیان سیاسی جان بدر برده برای بازگشودن پ

  .  این جنایت بھ عنوان جنایت علیھ بشریت

در چنین شرایطی است کھ  بخشی از اپوزیسیون بورژوائی درون و بیرون از حاکمیت و رسانھ ھای 

وابستھ بھ آنھا کھ ھراس شان از جنبش انقالبی و خیزش و انقالب مردم کمتر از بیت رھبری و 

نیست در ھمراھی با جناح ھای حکومتی می کوشند با توجیھات و بھانھ ھای واھی " یاناصولگرا"

در " جناح بھتر"بھتر شدن اوضاع بھ انتخاب میان بھ اصطالح گزینھ " امید"بخشی از مردم را بھ 

بھ پای صندوق ھای رای کشانده  و عمال بھ بقای رژیم جمھوری اسالمی مانند " جناح بدتر"برابر

این بخش از اپوزیسیون تالش میکند با تبلیغ این توھم کھ در برابر استبداد، ھیچ . اری رسانندھمیشھ ی

راھی جز سرفرودآوردن در برابر دستگاه حاکم، بازی دربساط نمایش انتخاباتی بھ امید واھی بھتر 

چاره  این در حالی است کھ. شدن اوضاع وجود ندارد، جنبش توده ای و انقالبی را خلع سالح سازد

رھائی مردم ایران نھ گرفتار شدن  در دور باطل انتخاب میان این یا آن جناح فاشیسم مذھبی، کھ مردم 

ایران در طول چند دھھ حاکمیت رژیم جمھوری اسالمی ترازنامھ فاجعھ بار آن ھا را تجربھ کرده اند، 

بھ عنوان اولین گام در پیکار بلکھ درھم شکستن کلیت استبداد حاکم ھمراه با ھمھ جناح ھا رنگارنگ آن 

 .برای رھائی است

بخشی دیگر از اپوزیسیون نیز نظیر باند رجوی،احزابی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران ونظائر 

و تمامی اردوی رنگارنگ .... رضا پھلوی و شورای سلطنت، نویسندگان نامھ سی نفر بھ ترامپ آن ھا،

و در راس آن ھا حکومت ترامپ و نیز ارتجاع منطقھ نظیر  تغییر رژیم کھ بھ قدرت ھای امپریالیستی

خواھان تحریم و سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی ھستند  ،عربستان، اسرائیل و شرکا ء آویزان شده اند

اما آن ھا خواه ناخواه یا ھموار کننده نظام استبدادی و سرکوبگر دیگری ھستند  کھ نمونھ شاخص آن را 

و بی تردید نظام جمھوری اسالمی نیز  - جاه سال حکومت پھلوی تجربھ کرده اندمردم ایران در طول پن

و یا پیامد عملکرد شان  ویرانی کامل کشور در آتش و خون جنگ ھای منطقھ  -فرزند خلف آن میباشد

ای و فرقھ ای بی پایان است کھ شاھد آن اوضاع کشورھای در حال سقوط و از ھم پاشی نظیر 

بنابراین سرنگونی مورد نظر این نیروھا نھ انتقال . لیبی و یا یمن میباشند  سوریھ، افغانستان، عراق،



قدرت سیاسی بھ اکثریت مردم بلکھ انتقال قدرت از ازتجاعی حاکم بھ ارتجاع ضدمردمی و خطرناک 

  .دیگری برای آینده کشوراست

  !کارگران، زحمتکشان، مردم آزاده ایران

. مطالبات پایمال شده تان را بھ شکل چشم گیری گسترش داده اید دردو سال گذشتھ شما پیکار برای

اعتراضات و اعتصابات روزانھ کارگری، اعتصابات سراسری معلمان، پرستاران، بازنشستگان 

کشوری و لشکری، دستفروشان، کولبران، زنان و اقلیت ھای ملی و مذھبی تحت تبعیض و ستم 

یط زیست از جملھ ریزگردھا، بھ عقب نشینی واداشتن دولت اعتراضات شما بھ آلوده شدن مح... ایران

 برای اصالح قانون کارکھ ھدف آن تحمیل بی حقی و قانونی ساختن بھره کشی ھر چھ عریان تربود،

اعتراضات تشکل ھای دانشجوئی، اعتراضات و اعتصابات زندانیان سیاسی و خانوداه ھای آنھا، 

تنھا . جلوه ھائی از ارتقاء جنبش مطالباتی شما بوده است... یفلھ ا یاعتراضات علیھ ادامھ اعدام ھا

ادامھ وحدت و تشکیالت و گسترش شبکھ ھا و تشکل ھای توده ای در ھمھ عرصھ ھای زیست و کار و 

ارتقاء ھمبستھ یپکارھای شما میتواند راه رھائی واقعی از جھنم رژیم جمھوری اسالمی را در مسیر 

نگونی رژیم جمھوری اسالمی قرار دھد، کھ حاصل آن بھ دست گرفتن مبارزه برای آن نوع از سر

نمایش انتخاباتی رژیم جمھوری . سرنوشت و قدرت سیاسی توسط شما اکثریت مردم ایران است

ھیچ چیزی  ،اسالمی کھ اکنون شبح قتلعام ھای رژیم جمھوری اسالمی بر سر آن درحال حرکت است

با تحریم انتخابات با نرفتن بھ . شما اکثریت مردم نخواھد ساختجز ادامھ وضعیت اسفبار کنونی نصیب 

نمایش انتخاباتی رژیم را بھ ھر شکل " نھ بھ مضحکھ انتخاباتی رژیم"پای صندوق ھای رأی و شعار 

راه رھائی شما اکثریت مردم ایران، سرنگونی انقالبی رژیم . ممکن و موثر با شکست مواجھ سازید

می بھ دست خود شما و تالش و مبارزه برای جایگزینی بدیلی سوسیالیستی سرمایھ داری جمھوری اسال

است کھ آزادی، دمکراسی و برابری واقعی را از طریق حاکمیت اکثریت برای اکثریت و بھ دست 

  .اکثریت ممکن میسازد

 نھ بھ انتحابات فرمایشی رژیم

 سرنگون باد رژیم سرمایھ داری اسالمی ایران

 !زنده باد سوسیالیسم !   زنده باد آزادی

  شورای ھمکاری نیروھای چپ و کمونیست
  

  

  :نوشتھ چھارم



  

درباره پیش نویس اعالمیھ ) راه کارگر(نوشتھ چھارم  روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

 تحریم انتخابات  

  )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

 ٢٠١٧آوریل  ٢۴رابر با ب ١٣٩۶اردیبھشت  ۴دوشنبھ 

 ی رفقاای نمایندگان در باره  نوشتھ ھابھ شور

  با سالم بھ رفقای شورای نمایندگان درباره پیش نویس اعالمیھ تحریم انتخابات

  

در مورد  ھمانگونھ کھ در جریان ھستید در سھ نوشتھ قبلی در مورد متن پیش نویس ارسالی  ما: رفقا

ما سھ اشکال بھ . طرح کرده و نھایتاً آلترناتیومان را ھم ارائھ کردیممواردی را م اشکاالت پیش نویس

  .اعالمیھ داشتیم 

، کلیشھ ای بودن اعالمیھ و عدم ارتباط با اضاع مشخص این دوره انتخابات کھ طبعاً نمیتواند تاثیر اوالً  

  ، گذار باشد

  

از کسانی است کھ در انتخابات  ثانیاً، آوردن یک جملھ کھ نقطھ اختالف ما در ارتباط با ارزیابی 

بیانیھ نشست چھارم کھ بھ اتفاق آراء تصویب شده است با ندیشرکت میکنند و این کھ برخالف فرمول ب

صراحت اعالم کرده است کھ علیرغم تالش برای توھم پراکنی رژیم از طریق انتخابات اکثریت قریب 

. ناح ھای رنگارنگ آن ھستندمی و ھمھ جبھ اتفاق مردم ایران خواھان سرنگونی رژیم جمھوری اسال

اعالم میکند کھ رژیم جمھوری اسالمی ھنوزاکثریت مردم را بھ دنبال خود دارد و آن ھا را بھ عنوان اما

بازیچھ در بازی ھای خود دخالت میدھد و این بھ معنای آن ست کھ ھنوز رژیم جمھوری اسالمی دارای 

  و فعالً سرنگونی در دستور نیست،  ھژمونی در میان اکثریت مردم ایران است

  

گفتھ سوم بر این مبنا بود کھ  تاکید ما بھ ویژه در مورد. ثالثاً، عدم مرزبندی بورژوازی سرنگونی طلب

ما مطرح کردیم کھ . بود با نیروھای کرد منطقھ بھ توافق برای انتشار یک اعالمیھ مشترک رسیده اند

یر رژیم بازی میکنند و بویژه با سرکارآمدن ترامپ و فعال مھم ترین بخش این نیروھا در اردوی تغی

درپاسخ اما. ست افزایش یافتھ استعربستان و اسرائیل جسارت شان در پیشبرد این سیا دولت ھای شدن

بك نكتھ كھ ھیچ ربطي بھ  :"آوریل مطرح ساخت ٢٢بھ این نکتھ مطرح شده توسط ما در نوشتھ 



ھ استناد بھ یك مثال از صحبت ھاي شفاھي من در جلسھ شورا بھ اطالعیھ ندارد و بصورتي وأرونھ ب

آن استناد مي شود مسئلھ كردستان است و فرصت طلباتھ اینگونھ بیان مي شود كھ ما موضعي با 

این مخلطھ در بحث است و دفاع از مواضع روشن ما در رابطھ ! نیروھاي بورژوایي در منطقھ نداریم

متاسفانھ . "وایي و امپریالیستي در مقابل این رفقا فعال موضوعیتي نداردبا كلیت رژیم و نیروھاي بورژ

آوریل درست است و ھم در این زمینھ فاکت  ١٠با واقعیت انطباق ندارد و ھم برداشت ما از جلسھ ادعای

  . ھای زیادی وجود دارد کھ نشان دھنده صحت مسئلھ ای است کھ ما مطرح کرده ایم

  

یعنی رفقای حزب کمونیست ایران جلسھ ای مشترک  تشکیل شده  در ششم آوریل درمقر شما -١

سایر . است  با شرکت شش نیرو برای بررسی موضع مشترک در باره تحریم انتخابات

در . نیروھای عبارت بوده انداز دو حزب دمکرات، کوملھ ھای مھتدی و ایلخانی زاده و خبات

طبوعاتی ھمراه با نیروھای دیگر شرکت ابراھیم علیزاده در کنفراس م. ر. پایان این جلسھ 

گزارش این . کرده است و ھمراه با نیروھای دیگر بھ سئواالت خبرنگاران پاسخ داده اند

نشست ھمراه با عکس ھای آن  در ارگان مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران، کوملھ 

از  دیتعداو در ) مھتدی بخش کردی( ،  حزب کوملھ )بخش کردی ایلخانی زاده،(زحمتکشان 

برخی از لینک ھا بھ ترتیب ارگان مرکزی حزب  .منتشر شده است...سایت ھای کردی 

درزیر ) مھتدی( و حزب کوملھ ) ایلخانی زاده( دمکرات کردستان ایران، کوملھ زحمتکشان

 :آمده است
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در میان شش جریان قرار گذاشتھ شده است کھ برای ھمکاری درباره تحریم فعال در دو ھفتھ  -٢

در مورد برگزاری و یا نتیجھ . بعد جلسھ دیگری برگزار شود کھ در آخر ھفتھ گذشتھ بوده است

اری جلسھ دوم کھ قرار بود در آخر ھفتھ قبل برگزار شده است ھنوز گزارشی منتشر برگز

مسئلھ نھ مثال بلکھ بھ طور مشخص ھمکاری ئی بوده شما  بنابراین برخالف ادعای. نشده است

است کھ قبل از مطرح شدن تحریم مشترک با جمع ما یا  با شورای ھمکاری نیروھای چپ و 

 . منطقھ سازمان یافتھ و پیگری شده است کمونیست با نیروھای کرد



 دو تالش موازی برای امضاء اطالعیھ تحریماین است کھ چرا با شفافیت  درباره  ما از سئوال -٣

انتخابات اطالع رسانی درست نمیکند و ھنگامی کھ ما بھ استناد سخنان او در باره تناقض 

ار میدھیم، ھشدار ما را مغلطھ موجود در اتحاد عمل با اردوی تغییر رژیم درکردستان  ھشد

در حالی کھ گزارش آن  - یعنی چنین چیزی نبوده است - مینامد و اعالم میکند کھ مثال زده است

و ھمچنین گزارشی از پیشرفت  ؟ ما منتظر شنیدن توضحیاتدر رسانھ ھا انتشار یافتھ است

نباید مشکلی در ارائھ  ،این اتحادعمل ھستیم و فکر میکنیم کھ اگر قطب چپ اولویت رفقا باشد

اعضای شورای ھمکاری نیروھای چپ و گزارش در این ارتباط بھ ما وجود داشتھ باشد تا 

 درجریان کدام اتحاد عمل ھای موازی قرار دارندبدانند از جملھ سازمان ما بدانند کھ  کمونیست

بھ طور علنی آن ھم در شرایطی کھ نیروھای کرد منطقھ این گزارشات را نھ فقط دریافت بلکھ 

ات مانده است برای ما باید اعالم کنیم کھ در حالی کھ ھنوز سھ ھفتھ بھ انتخاب .منتشر میکنند

برای سرانجام رساندن این اطالعیھ و انتشار فوری و فوتی آن بدون بحث روشن شدن  عجلھ

در بھر حال با توجھ بھ آن چھ کھ . قابل درک نیست ، جوانب مھمی کھ در باال مطرح کردیم

ً مشکلی با این اتحادعملی  باال مطرح شد اکنون رفقائی کھ اطالعیھ امضاء میکنند مطمئنا

 .موازی ندارد

آوریل خود بدون توجھ بھ تاکید اصلی ما در  ٢۴اما در یادداشت  نماینده حزب کمونیست ایران -۴

. نتسب میکندباره مرزبندی با نیروھای تغییر رژیم اختالف را بھ دو نگاه از انتخابات مربوط م

مسئلھ این است کھ اوالً، این اختالف وجود داشتھ و . در حالی کھ این مسئلھ درست نیست

ما  ٩۴و ھم انتخابات مجلس و خبرگان  ٩٢علیرغم آن در انتخابات ریاست جمھوری سال 

اعالمیھ مشترک تحریم منتشر کردیم کھ ارزیابی از شرکت کنندگان درانتخابات را کنار نھاده 

 .استشده 

 ٩٢اعالمیھ تحریم سال 
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مھوری اسالمی حذف ثانیاً،  ما خواستھ بودیم کھ ان قسمت مربوط بھ  توھم اکثریت مردم بھ رژیم ج

رژیم جمھوری   .  "شده  وجملھ مورد توافق نشست چھارم کھ بھ  اتفاق آراء تائید شده است آورده شود



اسالمی تالش میکند آرزوی تغییر رابھ تنور انتخابات حوالھ داده وامید کاذب برون رفت از شرایط 

انقالب اجتماعی کنند درحالیکھ فالکتبار کنونی از طریق انتخابات را در افکار عمومی جایگزین 

اکثریت قریب بھ اتفاق مردم ایران خواھان سرنگونی تمامیت جمھوری اسالمی و ھمھ جناحھای 

  " .رنگارنگ آن ھستند

  بھ این ترتیب 

ریاست جمھوری کھ در آن فقط مردان معتقد بھ والیت فقیھ و رد شده از غربال انواع " انتخابات

می توانند شرکت کنند، حتی با ... نگھبان و شورای مصلحت نظام و نظارت ھای استصوابی، شورای

این نمایشات، نھ اکنون و . نظام سرمایھ داری ھم ھمخوانی ندارد" دموکراتیک"عرف انتخابات ھای 

نھ در تمام طول حاکمیت جمھوری اسالمی موضوعیتی برای مردم آزادیخواه و حق طلب نداشتھ و 

تالش میکند آرزوی تغییر رابھ تنور انتخابات حوالھ داده وامید کاذب  رژیم جمھوری اسالمی. ندارد

برون رفت از شرایط فالکتبار کنونی از طریق انتخابات را در افکار عمومی جایگزین انقالب اجتماعی 

کنند درحالیکھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم ایران خواھان سرنگونی تمامیت جمھوری اسالمی و ھمھ 

   . " .رنگ آن ھستندجناحھای رنگا

مان را کامل دماھمچنان پییشنھا. ھیچ کدام از رفقا بھ اعالمیھ آلترناتیو ما انتقادی وارد نکرده اند -٥

ھای مشخص انتخابات را مورد نظر قرار داده و میتواند بر ه تر، ھمھ جانبھ تر میدانیم کھ   داد

ازی بھ طورمشخص و مستدل روی مخاطلب اثر گذار باشد در حالی کھ با ھر دو اردوی بورژ

 . مرزبندی کرده است

 

با توجھ بھ تمدید مھلت برخورد با پیش نویس تا  ھفتھ آینده  توسط ھیئت ھماھنگی ما نظرمان  -۶

 .را در مورد اصالحات پیش نویس در روزھای آینده ارائھ خواھیم کرد

  با بھترین درودھا 

 ) رگرراه کا(سازمان کارگران انقالبی ایران روابط عمومی 

  

************************************************************ 

 

  آوریل٢۴



  

   ی ھیات ھماھنگی و شورای نمایندگانرفقا

رفقای روابط عمومی راه کارگر اطالعیھ آلترناتیو خود را ارائھ داده  ھمانگونھ کھ مالحظھ می کنید  

 انتخابات در نظام جمھوری اسالمی وجود داشتھدو نگاه در برخورد بھ پدیده آنچھ مشخص است . اند

و دارد و این تا حدی در تنظیم این اطالعیھ ھا ھم خود را نشان می دھدحقیقتش را بخواھید من بر علم 

بر تفاوت برخوردھا از ھمان اول نحواستم وارد نکاتی شوم کھ توافق روی آنھا وجود ندارد و برای من 

ھرچند می توان بھ تفصیل روی این مسئلھ . کمونیست مھم بوداعالم موضع جمعی نیروھای چپ و 

 .)اینکھ تعدادی از رفقا شدند کما(وارد مبارزه ایدئولوژیک شد 

 . بھرروی تصمیم گیری با ھیات ھماھنگی است

  را برداشتم دوباره برایتان می فرستم... من نسخھ آخر را کھ احمدی نژاد و 

  )ت بھ رنگ قرمز از ماستتاکیدا(نماینده حزب کمونیست ایران 
  

***************************************************************************  

  آوریل  ٢٢

رفقای روابط عمومی سازمان کارگران رفقا من تا دوشنبھ امكان مداخلھ و بررسي خواست ھاي مفصل 

شاید بھتر . إن شاید بعدا ھم نداشتھ باشم را ندارم و در نگاھي سریع بھ مفاد  )راه کارگر(انقالبی ایران 

آنچھ آنھا نوشتھ اند مقالھ . بود آنھا اطالعیھ آلترناتیو تھیھ مي كردند كھ ھمگي تكلیف خود را مي دانستند

 اي تفسیري است نھ تصیحح پیشنویس یك اطالعیھ

از صحبت ھاي بك نكتھ كھ ھیچ ربطي بھ اطالعیھ ندارد و بصورتي وأرونھ بھ استناد بھ یك مثال 

شفاھي من در جلسھ شورا بھ آن استناد مي شود مسئلھ كردستان است و فرصت طلباتھ اینگونھ بیان مي 

این مخلطھ در بحث است و دفاع از ! شود كھ ما موضعي با نیروھاي بورژوایي در منطقھ نداریم

ر مقابل این رفقا فعال مواضع روشن ما در رابطھ با كلیت رژیم و نیروھاي بورژوایي و امپریالیستي د

كھ از طرف رفقا بھ مواضع این رفقا و با  بھررو ھیات ھماھنگي با توجھ بھ نقدھاي   موضوعیتي ندارد

  توجھ بِھ انعطاف ھایي كھ من براي وارد كردن مالحظات در پیشنویس داده ام روشن كند كھ چكار كنیم

  )استتاکیدات بھ رنگ قرمز از م(نماینده حزب کمونیست ایران 

  

  



  



  

  

  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  

  :نوشتھ پنجم  

 

  )راه کارگر(نوشتھ پنجم  روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران



  درباره پیش نویس اعالمیھ تحریم انتخابات   

 ٢٠١٧آوریل  ٢٧برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٧پنجشنبھ 

  )راه کارگر(ن کارگران انقالبی ایراناز روابط عمومی سازما

 

  و عدم پاسخ بھ سئواالت ما بھ شورای نمایندگان در باره  توجیھات

 و  با سالم بھ رفقای شورای نمایندگان 

  

 - متاسفانھ شما در مورد پاسخ بھ سئواالت مشخص ما) : نماینده حزب کمونیست ایران( رفیق  گرامی

نی است کھ از اعضای سازمان ھا و نھادھای شورای فعاالکھ ما تصور میکنیم سئوال بسیاری از

نھ فقط طفره رفتھ اید بلکھ دوباره تالش کرده اید بھ جای روشنگری با آوردن   -ھمکاری ھستند

  . ادعاھای نامربوط  بھ سئوال ما مسئلھ را بپوشانید

کزی تان درباره در حالی کھ حزب شما مبتکر و دعوت کننده جلسھ مشترک ششم آوریل در مقر مر -١

ھماھنگی و توافق درباره تحریم انتخابات با نیروھای کرد در منطقھ و پس از توافق و خاتمھ  جلسھ 

سخنگوی جمع مزبور در مصاحبھ مطبوعاتی نیروھا بوده است شما در پاسخ بھ سئوال ما کھ این اتحاد 

را انکار کرده و ثانیاً،  بھ جای  عمل اکنون بھ کجا رسیده است اوالً، حتی این واقعیت غیرقابل کتمان

نشستن و مراودات و بعضی توافقات معمول ما "ارائھ گزارش از مرحلھ پیشرفت کار بھ شورا مطرح کرده اید

با نیروھای ناسیونالیستی در کردستان را روی پاره ای از ھمکاری ھای ضروری در منطقھ حساس کردستان عراق را 

آیا توافق درباره تاکتیک انتخابات کھ ھمراه با طرح ". داده اند   بطھ تعمیمبھ عدم موضع گیری ما در این را

بعضی توافقات معمول ما با نیروھای ناسیونالیستی شعار سرنگونی و سایر ملزومات ناشی از آن است بعضی 

 این  تشکیل نوعی جبھھ  متحد از نیروھای کرد با تاکتیک تحریم وبراندازی بدون. میباشد در کردستان

مرزبندی با جبھھ تغییر رژیم با برخی ازنیروھائی است کھ در بساط ارتجاع منطقھ و امپریالیسم بازی 

شده اید نھ فقط در جبھھ تغییر  اتحاد عمل برای تحریم میکنند و نیروھائی کھ شما با آن ھا وارد این 

عای تشکیل منطقھ قرار دارند بلکھ برخی از آن ھا دراین کجراه با استد) regime change(رژیم

شھره ... پرواز ممنوع از دولت آمریکا، شرکت در کنفرانس ھائی نظیر پاریس، استکھلم و پراک و 

  . آفاق و رسوای ھر آزادی خواه و دمکرات ھستند



آوریل در ارتباط با پیش نویس ارائھ شده  ١٢ما در اولین نوشتھ روابط عمومی سازمان مورخھ   -٢

نکتھ دیگر اعالم این خبر توسط در جلسھ دھم آوریل بود کھ آن ھا ھمراه ھمھ  - «: توسط شما گفتیم 

تردیدی . جریانات کردستان ایران بھ توافق برای انتشاراعالمیھ ای  برای تحریم انتخابات رسیده اند

نیست کھ اکثر این نیروھا اکنون در بساط  عربستان، اسرائیل و دولت ترامپ بازی می کنند و ھمان 

ھ در باال گفتیم تحریم، انقالب و سرنگونی خود بھ خود و فی نفسھ نمی تواند مبین ترقی خواھی طور ک

 بلکھ باید روشن شود کھ تحریم ، سرنگونی و انقالبی کھ این نیروھا در پی آن ھستند کدام منافع. باشد

رفتھ است یا نھ؟   نمایندگی می کند و آیا منافع پیکار برای آزادی و دمکراسی درایران را نشانھ  را

مسلم است کھ در اتحاد عمل با جریانات نماینده جناح ھای گوناگون بورژوازی کرد نمی توان رویکرد 

کنونی آن ھا برای آویزان شدن بھ قدرت ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی را نادیده گرفت و آن را از 

رفقای حزب کمونیست ایران این در صورتی کھ . دائره موضع گیری ھای ضروری و حیاتی کنار نھاد

ارتجاعی آویختن این نیروھا بھ قدرت اتحادعمل را بدون مرزبندی روشن و محکوم کردن رویکرد 

نھ فقط مرتکب خطای تاکتیکی شده اند  بلکھ پا در راه ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی انجام دھند 

نامھ روابط عمومی بھ شورای نمایندگان پایان نقل قول از ( ». نھاده اند یک خطای استراتژیک فاحش

  .)٢٠١٧آوریل  ١٢برابر با  ١٣٩۶فروردین  ٢٣مورخھ چھارشنبھ 

روابط عمومی سازمان ما در شرایطی این نامھ را نوشت کھ ھنوز درجریان گزارشات منتشر شده از  

در سوی سازمان ھا کرد در ارتباط با جلسھ مشترک ششم آوریل در مقر رفقای حزب کمونیست 

در نوشتھ دوم  - پس از تاکید مجدد ما بر روی مرزبندی با اردوی تغییر رژیم. سلیمانیھ قرار نداشت

بك نكتھ كھ ھیچ  :"آوریل میگوید ٢٢در پاسخ بھ ما در ھمان روز شما  - آوریل ٢٢روابط عمومی مورخھ 

فاھي من در جلسھ شورا بھ آن استناد ربطي بھ اطالعیھ ندارد و بصورتي وأرونھ بھ استناد بھ یك مثال از صحبت ھاي ش

مي شود مسئلھ كردستان است و فرصت طلباتھ اینگونھ بیان مي شود كھ ما موضعي با نیروھاي بورژوایي در منطقھ 

این مخلطھ در بحث است و دفاع از مواضع روشن ما در رابطھ با كلیت رژیم و نیروھاي بورژوایي و ! نداریم

و این بدان معنی میباشد کھ  استناد ما غیرواقعی بوده و ". فقا فعال موضوعیتي نداردامپریالیستي در مقابل این ر

شما بھ جای انتقاد از خود، ازعدم .... .  آن چھ کھ  شما مطرح کرده کرده اند صرفاً یک مثال بوده است

روند ز آوریل و تصحیح اشتباه و البتھ ارائھ گزارشی بی رتوش ا ٢٢اطالع رسانی صحیح در یادداشت 

کھ مبتکر آن  شما بوده اید در ارتباط با سئوال صریح ما مبنی بر آنکھ این توافق  اتحادعمل ھای موازی

نشستن و مراودات و بعضی "«برای اتحادعمل با نیروھای کرد در کدام مرحلھ قرار دارد باز با اعالم 

ای از ھمکاری ھای ضروری در منطقھ حساس  توافقات معمول ما با نیروھای ناسیونالیستی در کردستان را روی پاره

کمونیست ھا . منکر مسئلھ میشود ». "داده اند   کردستان عراق را بھ عدم موضع گیری ما در این رابطھ تعمیم

وظیفھ دارند کھ حقایق و ھمھ حقایق را بھ طبقھ کارگر و مردم بگویند و بھ طریق اولی طرح  آن 

در یک نھاد ھمکاری  میان نیروھای کمونیست و چپ یک باید  درمناسبات میان کمونیست ھا و آن ھم



انکار این حقیقت مانند انکار روز روشن از سوی شما بھ عنوان در حالی . و یک وظیفھ مفروض است

صورت میگیرد کھ جریانات کردی کھ در روند این اتحاد عمل برای تحریم رژیم قرار دارند در 

این توافق و اتحاد عمل مبتنی بر آن را مطرح ساختھ و اعالم مطبوعات و رسانھ ھای اجتماعی شان 

کرده اند کھ عالوه بر توافق بر روی رئوس موضع گیری ھا در جلسھ ششم آوریل، جلسھ دوم دو ھفتھ 

  . بعد برای بررسی جوانب مربوط بھ  تحریم فعال برگزار خواھد شد

بھ بھانھ  ائتالف ملی از نیروھای کردیک  آن چھ کھ ما خطای استراتژیک فاحش نامیده ایم ایجاد  -٣

زیرا ھمھ ما قبول داریم کھ انتخابات در جمھوری اسالمی یک نمایش، مضحکھ و پرده (انتخابات است

( کھ یک سر آن ھجری ھا و مھتدی ھاجبھھ ای ملی بدین ترتیب ). ساتری برای استبداد مطلقھ است

با حضور، ابتکار ) سران عشایر و بقایای فئودال ھانماینده ( سردیگر آن خبات) بورژوازی ترامپیست

بعضی ائتالف و یا ھمکاری ئی کھ توافق شده است  نھ  . و سخنگوئی کمونیست ھا ی کرد تشکیل میشود

نھ  تمھیدی برای تقویب مبارزه علیھ رژیم جمھوری   توافقات معمول ما با نیروھای ناسیونالیستی در کردستان

ق استراتژی و برنامھ یک نیروی چپ ارتباط  است کھ با  ھزاران رشتھ بھ عماسالمی  بلکھ تاکتیکی 

قربانی ساختھ و اتحاد طبقاتی نیروی کارو  این جبھھ ملی ھمھ با ھم، جبھھ طبقاتی را در مھراب دارد

زحمت، جنبش کمونیستی و کارگری و مبارزه علیھ استبداد حاکم، سرمایھ داخلی و جھانی را تضعیف 

ر نیروی مانند مھتدی و شرکاء خوشبختانھ رسماً از کمونیسم اعالم برائت میکنند کوملھ ای کھ اگ. میکند

بھ نام بخش کردستانی حزب کمونیست ایران خود را کمونیست میداند مسلماً نباید وارد چنین جبھھ ای 

این –ھ با ھم در این جبھھ ھم.شود جبھھ ھمھ با ھمشود چھ برسد بھ آن کھ معمار و مبتکر این الگواز 

ی کرد ھمھ ناسیونالیست ھا صف ر بھ امتیاز دادن بھ ناسیونالیسم شده وخواه ناخواه ناچاشما ھستید کھ 

در  از فئوادل ھا تا بورژوازی تا بھ اصطالح کمونیست ھا :تشکیل داده اید ایستاده اند را در کنار ھمرا 

ملی ھمھ ناسیونالیست  و تعصب عرق ھمھ  و تردیدی نیست کھ برای نشان دادن این! یک صف واحد

در اعالمیھ  بورژازی برانداز کمپ تغییر رژیممرزبندی ئی کھ شما با  .برای شما کف خواھند زدھا 

با  جبھھ ملی کردتان با نیروھای چپ وارد کرده اید آب نبات  چوبی و یا درختی است کھ جنگل 

الً توضیح دادیم ما بر آن نیستیم کھ بھ بھانھ ھمانطور کھ قب. پوشاند توصیفاتی را کھ مطرح کردیم می

علیھ چنین جبھھ تحریم انتخابات ضمیمھ جبھھ مزبور شویم در حالی کھ شورای ھمکاری از روز اول 

سازئی ھای شکل گرفتھ و بارھای بار از طریق بیانیھ ھا و اعالمیھ ھای خود بھ صراحت بر آن تاکید 

  . کرده است

اشاره کرده و میخواھید بھ ... ن در ارتباط با ناسیونالیسم کرد، امپریالیسم و شما بارھا بھ مواضع تا -٤

شما بھتر از ھر کس دیگر میدانید کھ ما در  پیام . ما اطمینان بدھید کھ در این زمینھ مشکلی وجود ندارد

ی کھ با ھائی کھ در سال ھای اخیر برای روزعلنی شدن فعالیت کوملھ انتشار داده ایم علیرعم اختالفات



کمونیستی  داریم  با قاطعیت از موضع. .. شما در مورد نوع سوسیالیسم، استراتژی سوسیالیستی و

سنت چپ کمونیستی آن توسط شما، در برابر انحرافات و انحطاط کوملھ و دفاع از میراث و 

راستین ناسیونالیستی بخش ھای دیگر کوملھ، حمایت کرده و این را وظیفھ ھرسوسیالیست و کمونیست 

اما واقعیت این است کھ متاسفانھ شما بھ بھانھ  انتخابات  مبتکر ائتالفی شده اید کھ . ایرانی دانستھ ایم

وارد شدن در آن با ھر استدالل و بھانھ ای فرقی در واقعیت عملی مسئلھ بھ وجود نخواھد آورد و ما بھ 

ان قاطعیت این نقض اصولیت را خاطر تعھدی بھ طبقھ کارگر، انقالب و سوسیالیسم داریم با ھم

  . موردانتقاد قرار خواھیم داد

این است کھ روند اتحاد عمل برای تحریم رژیم با نیروھای کرد سئوال مشخص ما از شما بھ عنوان  -٥

در کدام مرحلھ قرار دارد؟شما کھ مبتکر پیش برد ھمزمان و موازی این دو اتحاد عمل بوده اید و ھستید 

رحلھ پیشرفت کار جبھھ ملی کرد نمی دھید؟  ما این سئوال را از شما مطرح کرده چرا گزارشی از م

ما ھمچنان خواھان پاسخ شما بھ این سئوال . ایم وشما تا ھم اکنون از پاسخ بھ آن شانھ خالی کرده اید

بھر حال ما ھمھ در برابر جنبش طبقاتی مان  پاسخگو ھستیم اعم ازآن اعضائی از شورا کھ . ھستیم

وضع شما را ندید تائید میکنند، یا درباره آن سکوت میکنند و یا با رفع  و رجوکاری کھ انجام داده اید م

  . مھر تائید بر آن میزنند

  با بھترین درودھا 

  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  

 

  نوشتھ ششم  

  

  )رگرراه کا(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  درباره اعالمیھ تحریم انتخابات  

  ٢٠١٧آوریل  ٢٨برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٨جمعھ 

  

  !بھ شورای نمایندگان



. از بی بی فارسی جواب سئوال مان را گرفتیم رفیق نماینده حزب کمونیست ایران،رفقا دقایقی پیش بھ 

بنابراین روشن است کھ . ه استدر زیر متن اعالم خبر   تحریم انتخابات شش سازمان کرد منتشر شد

ھمھ آن ھا را در این  نماینده حزب کمونیست ایران واقعیت ھائی کھ  ابتدا حدس ما و سپس استناد ما بھ 

نماینده حزب  اکنون تردیدی نیست کھ اصرار. مدت با اصرار انکار میکرد قرین واقعیت بوده است

کھ قبل از ا نتشار بیانیھ مشترک، امضاء شورا را برای الپوشانی حقایق برای  آن بود کمونیست ایران 

سازمان ما در این مورد موضع خود .  گرفتھ و درحقیقت شورا را در برابر عمل انجام شده قرار دھد

  . را اعالم خواھد کرد

  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  

 

  !بی بی سی فارسی

اند کھ انتخابات ریاست جمھوری و انتخابات  ای اعالم کرده نیھشش حزب کرد مخالف با انتشار بیا

 .کنند شوراھای شھر و روستا را تحریم می

لھ زحمتکشان کردستان، سازمان خبات کردستان ایران، حزب  حزب دموکرات کردستان، حزب کومھ

کردستان سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و حزب دموکرات -لھ لھ کردستان ایران، کومھ کومھ

 .اند ایران این بیانیھ را امضا کرده

گویند انتشار چنین بیانیھ مشترکی با امضای شش حزب مخالف در  ناظران تحوالت کردستان ایران می

 .سھ دھھ اخیر کم سابقھ است

  

  :نوشتھ ھفتم 

 

  )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

 یم انتخابات  درباره پیش نویس اعالمیھ تحر 

  بھ شورای نمایندگان

  



 ٢٠١٧آوریل  ٢٨برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٨جمعھ 

 

  !نماینده حزب کمونیست ایران  بھ

  

خوانید زیرا در غیراینصورت  الاقل متوجھ تناقض ھائی  زنجیره ای  شما  نوشتھ ھای خودتان را نمی

وتاه باز دچار تناقض ھای مکرری شده اید بھمین خاطر است کھ در این نوشتھ ک. در گفتھ ھایتان میشدید

.   کھ ھر خواننده ای بسادگی متوجھ آن میشود بھ غیراز شما کھ قصد حقایق را الپوشانی کند

خوشبختانھ نوشتھ ھای ما و شما کتبی و سیاه بر روی سفید و برمالء کننده حقایق برای ھر کسی است 

  .ت استکھ بھ عنوان یک ناظر بی طرف در پی داستن حقیقی

  

  :فھرست تناقض گوئی ھای شما - نکتھ اول 

  

در جلسھ دھم آوریل مطرح میکنید کھ درصدد اتحاد عمل با نیروھای کرد منطقھ برای تحریم ھستید  -

شاھد ھمھ رفقای .اما گزارشی از جلسھ ششم آوریل و توافقات حاصلھ در آن بھ جلسھ ارائھ نمیدھید

  .شرکت کننده در جلسھ دھم آوریل شورای نمایندگان 

آوریل  بھ عنوان ھمکاری با جبھھ  ٢٢و  ١٢نوشتھ ھایمان در ھنگامی کھ ما این ھمکاری را در  -

بك نكتھ كھ ھیچ ربطي بھ  :" :"آوریل میگوئید ٢٢تغییر رژیم بھ نقد میکشیم در یادداشت تان در 

اطالعیھ ندارد و بصورتي وأرونھ بھ استناد بھ یك مثال از صحبت ھاي شفاھي من در جلسھ شورا بھ 

دستان است و فرصت طلباتھ اینگونھ بیان مي شود كھ ما موضعي با آن استناد مي شود مسئلھ كر

این مخلطھ در بحث است و دفاع از مواضع روشن ما در رابطھ ! نیروھاي بورژوایي در منطقھ نداریم

و این ". با كلیت رژیم و نیروھاي بورژوایي و امپریالیستي در مقابل این رفقا فعال موضوعیتي ندارد

کھ  استناد ما غیرواقعی بوده و آن چھ کھ  شما مطرح کرده کرده اند صرفاً یک مثال بدان معنی میباشد 

  ".....بوده است

  

در ادامھ ھنگامی کھ ما اخبار مربوط بھ این اتحاد عمل را سازمان ھای کرد منتشر کرده اند بھ   -

 :"رده و میگوئیدعنوان فاکت ھمکاری شما مطرح میکنم با کمال تعجب دوباره واقعیت ھا را انکار ک

را روی پاره  بعضی توافقات معمول ما با نیروھای ناسیونالیستی در کردستاننشستن و مراودات و 

ای از ھمکاری ھای ضروری در منطقھ حساس کردستان عراق را بھ عدم موضع گیری ما در این 

بھ جز ھیئت نمایندگی  – در حالی کھ این اولین بار است کھ در چند دھھ گذشتھ".  داده اند   رابطھ تعمیم



این را ھر .کھ سازمان ھای اصلی کردستان با ھم وارد اتحاد عمل میشوند -خلق کرد دراوائل انقالب

کسی با حداقل اطالعات از جنبش میداند و درتمامی این دوره روش شما اطالع رسانی غلط، مخفی 

  .کاری از شورا درباره اتحاد عمل بانیروھای کرد بوده است

  

گامی کھ ما از بی بی سی فارسی اخبار را دریافت میکنیم شما با یک چرخش صدوھشتاد درجھ بھ ھن -

اظھارات ناقض تان در جلسھ دھم آوریل استناد میکنید و میگوئید کھ مسئلھ را ازاول برای شورا مطرح 

ش و قبل چون من این اطالعات را در من در جلسھ شورای نمایندگان بیش از دو ھفتھ پی ".کرده اید

تشکیالت کردستان ما بر اساس یک سیاست   از نوشتن پیشنویس اطالعیھ بھ عرض رسانده بودم کھ

در تالش است ) کھ در نامھ فبلی مصوبھ کنگره دھم کومھ لھ را ھم برایتان فرستاده بودم(مدون 

یھ بر عل) علیرغم تفاوتھای سیاسی و ایدئولوژیک بین آنھا(ھماھنگی در بین نیروھای کرد 

  " .جمھوری اسالمی ایجاد کند و تحریم انتخابات یکی از این موارد است   

  

آوریل را مغلطھ نامیدید و فاکت ھای مربوط بھ ھمکاری  ٢٢و  ١٢پس چرا استناد ما را در دو  نوشتھ 

بھ جلسھ ھمکاری با جریانات کرد را توافقات معمول با نیروھای ناسیونالیستی نامیدید در حالی کھ این 

  .نھ توافق معمولی بلکھ یک اتحادعمل سیاسی بود کھ برای اولین بار میان این نیروھا صورت میگرفت

  

در کردستان : برای دور زدن ائتالف شان با نیروی ھای تغییر رژیم  بدین قرار است استدالل -نکتھ دوم

و این ھا " ییررژیمتغ"ھمکاری میکنیم اما در سطح سراسری با نیروھای ضد" تغییر رژیم"با نیروھای 

  .بھ ھم ربطی ندارد زیرا کھ اولی مسئلھ ای منطقھ ای است و دومی سراسری

  .این استدالل بی پایھ و فاقد منطق است 

  

پیوستھ وبھمین خاطر ناچار بوده است کھ در  "تغییر رژیم"بھ کمپ ، در کردستان حزب کمونیست  ١

ائتالف ائتالف است و فرقی نمیکند کھ در . ار کندباره اردوی تغییر رژیم در این اطاعیھ سکوت اختی

تحریم شما نھ تحریم انتخابات در کردستان ایران بلکھ تحریم انتخابات  .منطقھ ایملی باشد یا سطح 

  . سراسری ھم ریاست جمھوری و شوراھا در سطح ایران است

  

 برخی از آن ھا  ئی کھحزب کمونیست ایران با نیروھا.  ، معیارعمل سیاسی است و نھ حرف  وادعا٢

ادعا  است با این وصف نماینده حزب از ستاره ھای اردوی تغییر رژیم ھستند وارد ائتالف سیاسی شده



بھ طور مشخص شما در جملھ پیشنھادی ما نام نیروھای نیابتی . میکند کھ با این نیروھا مرزبندی دارد

  . تحدین اتحادعمل ھای سیاسی تان ھستندرا حذف کرده اید زیرا آن ھا اکنون از م "تغییر رژیم"یا 

  

، ھمانطور کھ گفتیم حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کوملھ کردستان ایران سابقھ روشنی ٣

از نامھ بھ بوش مصطفی ھجری، تا تقاضای او برای ایجاد . درطرفداری از سیاست تغییر رژیم دارند

کنگره ملیت ھای ایران « ، شرکت در جریان  منطقھ پرواز ممنوع بر کردستان ایران  توسط آمریکا

کھ اکنون تحت حمایت عربستان سعودی است، شرکت ھیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران » فدرال

در مراسم روز استقالل عربستان سعودی در شھر اربیل  روز دوشنبھ پنجم مھرماه، اعالم این کھ رژیم 

، "اورشلیم پست" درمصاحبھ مصطفی ھجری با  ایران دشمن مشترک حزب دمکرات و اسرائیل است

و اعالم موضعی مشابھ با ناتناھیو در مخالفت با برجام کھ معنای آن در بھترین حالت تحریم ھای فلج 

در مورد حزب کوملھ ایران نیز کھ ... کننده و یا  گزین حملھ نظامی بھ ایران است در ھمان مصاحبھ 

است وتلویزیون روژھالت  وابستھ بھ آن ھا » ی ایران فدرالکنگره ملیت ھا« از جملھ اعضای فعال

ازجملھ ھمکاری تنگاتنگی با علیرضا نوری زاده ازحقوق بگیران شناختھ شده عربستان داشتند از 

در این  کھ خود ده سال "فدرال دمکرات آذربایجان|"جنبش . نیروھای این ھمکاری مشترک ھستند

آنھا در . گی این تشکل بھ عربستان سعودی از آن خارج شدهکنگره شرکت داشت با توجھ بھ وابست

اعتقاد ما، عملیات مسلحانھ حزب دموکرات کردستان در داخل بھ  :"اطالعیھ خروج خود اعالم کردند

ایران، اکنون ماھیتی متفاوت از ایستادگی مسلحانھ و دفاع از خود مشروع آن در دوره بعد از انقالب 

این نھ جنگ آزادی بخش . رتش و سپاه پاسداران را بھ نمایش می گذارددر برابر یورش ارتجاعی ا

بلکھ مشارکت در جزئی از جنگ ھای نیابتی در منطقھ است کھ است و نھ پیکار برای دموکراسی، 

عربستان یکی از پایھ ھای اصلی و منبع اصلی تامین مالی این ویرانگری ھا است، کھ موجب مرگ 

دشمِن دشمن من ضروتا در .  و بی خانمانی ده ھا میلیون انسان بوده است صد ھا ھزار انسان بی گناه

  "!ھمھ موارد و در ھر شرایطی، دوست من نیست، و خطر در ھمین جا النھ کرده است

  

رفقا با کسانی کھ اکنون بھ نیروھای جنگ نیابتی عربستان مبدل شده اند وارد اتحاد عمل سیاسی شده  

نیروی ارتجاعی مانند عربستان اکنون چھ فاجعھ ای در یمن این فقیرترین کشو اگر توجھ کنیم کھ  . اند

خاورمیانھ برپا ساختھ و چگونھ میلیون ھا انسان واز جملھ میلیون ھا کودک در نتیجھ بمباران ھای 

ویرانگر آن در حال مرگ ازبیماری، قحطی و سوءتغدیھ ناشی از فروپاشی ھمھ زیرساخت ھای این 

اگر سیاست ھای استعماری اسرائیل در پایمال کردن حقوق فلسطینی ھا و سرکوب ھای کشورھستند و 

روزمره کودکان معترض فلسطینی و وضعیت غیرقابل تحمل ھزاران ھزار زندانی سیاسی زندان ھای 



مد نظر قراردھیم آن گاه معنای سیاسی ھمکاری با کسانی کھ در جبھھ نظامی، سیاسی ... اسرائیل را و

آن گاه روشن میشود کھ نیروھائی کھ حزب . قرار دارند آشکارخواھد شد" تغییر رژیم"ای  و رسانھ

کمونیست ایران با آن ھا وارد اتحاد عمل شده است از چھ قماشی ھستند و معنای این ھمکاری سیاسی 

مداد آن گاه روش خواھد شد کھ بھ ھیچ وجھ نمیتوان بامنطقھ ای قل. چھ ابعادی با خود بھ ھمراه دارد

  .  کردن این ھمکار از زیر بار مسئولیت شانھ خالی کرد

  

، نیروھائی مانند حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کوملھ ایران از پی سیاست ھای خود وارد ۴

شرکت نمایندگان آن ھا در کنفراس ھائی نظیر پاریس، استکھلم . ائتالف ھا در سطح سراسری شده اند

بنابراین چگونھ میتوان . برای ھمکاری و ائتالف گویای ھمین واقعیت استکھ محل گفتگو ...و پراک و

  . این مسئلھ باز ھم در سطح منطقھ ای محدود کرد

  

رژیم جمھوری  نقالبی، بیانیھ ھای نشستھای اول، دوم و چھارم کھ یکی ازاصول آن سرنگونی ا۵

مردم است و نھ سرنگونی توسط اسالمی یعنی سرنگونی رژیم از طریق  اکثریت مردم و برای اکثریت 

نیروھائی کھ بھ قدرت ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی آویزان شده اند با شفافیت غیرقابل انکاری با 

  .شما با اقدام خود این اصل را نقض کرد اید. اردوی تغییر رژیم مرزبندی کرده است

  

ف شد و این ائتالف را با منطقھ ای بنابراین نمیتوان در کردستان با نیروھای جنگ نیابتی وارد ائتال

قلمداد کردن آن ماستمالی کرده و نیروھای چپ و کمونیست را با یک مرزبندی دست و پا شکستھ و 

  .  غیرشفاف بھ ائتالف کردستان سنجاق کرد

   

  :سخن کوتاه

رفقا حزب کمونیست ایران با نقض صریح اصول شورای ھمکاری اعالمیھ تحریم مشترکشان را ھمراه 

را از  این است کھ شورا پیش نویس این رفقا پیشنھاد ما . با نیروھای جنگ نیابتی  منشتر ساختھ اند

دستور خارج ساختھ و پیش نویس آلترنایتو ما را بدون تغییر بخش مربوط بھ مرزبندی با نیروھای 

تغییرات مورد طبعا ً ھنوز وقت برای . جنگ نیابتی و تغییر رژیم  برای نظرخواھی بھ جریان اندازد

  . نظر رفقا وجود دارد

  

  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران 

  



  :نوشتھ ھشتم  

 

 ) راه کارگر(نوشتھ ھشتم  روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

 

  بھ ھیئت ھماھنگی

  

  این نسخھ اصالح شده استفاده کنید رفقا لطفاً از 

 ٢٠١٧آوریل  ٢٩برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ٩شنبھ 

 

  !رفقای ھیئت ھماھنگی با بھترین درودھای کمونیستی 

  

  

رفقا حزب مطرح کردیم ) آوریل ٢٨نوشتھ ھفتم مورخھ جمعھ (ھمانطورکھ در نتیجھ گیری نوشتھ قبلی 

اسی شورای ھمکاری، اعالمیھ تحریم مشترکشان را کمونیست ایران با نقض صریح یکی از اصول اس

پیشنھاد ما این است کھ شورا پیش نویس ارائھ . منشتر ساختھ اند  نیروھای تغییر رژیم و جنگ نیابتیبا 

شده توسط حزب کمونیست ایران را کھ مغایربا اصول اعالم شده ھمکاری ما  میباشد  از دستور خارج 

ضم ساختن آلترنایتو قطب چپ و سوسیالیستی بھ جبھھ تغییر رژیم شش کند زیرا ھدف این پیش نویس من

امتیازی کھ رفقای حزب کمونیست ایران تالش کرده اند برای گرفتن امضاء از شورا . جریان  است

در مرزبندی با نیروھای تغییر رژیم و  -وارد متن پیش نویس شان کنند بخش مثلھ شده از پیشنھاد ما 

و نیز حاصل عملکرد نیروھای جنگ نیابتی است  کھ گواه آن  ف نام این نیروھاحذبا  - جنگ نیابتی 

 .میباشد ...جنگ ھای داخلی و  فرقھ ای  در نابودی  کشورھائی مانند عراق، سوریھ ، لیبی و یمن 

رفقای حزب کمونیست از شورا میخواھند بھ خاطرھمکاری شان با این نیروھا، شورائی کھ خود را 

میداند، از مرزبندی شفاف و قاطع با این نیروھا صرفنظر کند و با حذف نام حزب  کمونیست و چپ

از شورا میخواھند . دمکرات و حزب کوملھ، باند رجوی، رضا پھلوی و دیگران را  نیز خط بزند

مرزبندی با جبھھ تغییر و با بخشی از بورژوازی کھ بھ اندازه رژیم جمھوری اسالمی برای طبقھ 

یت مردم ایران خطرناک است  بھ یک عبارت کلی  و مبھم تنزل یابد کھ ھزینھ ای برای کارگر و اکثر

اتحاد عمل این رفقا با نیروھای جنگ نیابتی در کردستان کھ با ده ھا حلقھ بھ قماش خود در سطح 

آن ھم در حالی کھ چھ احزاب یاد شده در کردستان، چھ . سراسری متصل ھستند، نداشتھ باشد



از طریق البی و رسانھ ھای بزرگ قدرت ھائی کھ پشت آن ھا قرار ... یا رضا پھلوی و  باندرجوی و

آلترناتیو چپ در شرایط کنونی است کھ میتواند .دارند فضای سیاسی جامعھ را تحت تاثیر قرار میدھند

درخشش خود را با مواضع شفاف، روشن و بی ابھام نشان داده و  تفاوت اساسی قطب چپ با ھر دو 

ما برای تسھیل دسترسی  . ب ارتجاع را در معرض قضاوت ھمگان و بھ ویژه طبقھ کارگر قرار دھدقط

و البتھ ھمانطور کھ در نوشتھ . پیش نویس پشنھادی مان را برای رای گیری رفقای شورا ارسال میکنیم

ھادات پیشن بھ جز بخش مربوط بھ مرزبندی با نیروھای تغییر رژیم و جنگ نیابتیقبلی گفتھ ایم 

  .اصالحی رفقا میتواند مورد بررسی قرار گیرد

  

  

  بھ بھترین درودھای رفیقانھ 

  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

 

  اعالمیھ شورای ھمکاری نیروھای چپ و کمونیست

  در مورد انتخابات فرمایشی رژیم جمھوری اسالمی

  

میان دوره ای مجلس " انتخابات"یاست جمھوری،قراراست دوازدھمین دوره مضحکھ انتخابات ر

در  ٩۶اردیبھشت  ٢٩شوراھای اسالمی شھر و روستا  در روز " انتخابات"شورای اسالمی وھمچنین 

  .ایران برگزار شود

انتخابات در رژیم جمھوری اسالمی پرده ساتری بر ماھیت و ساختار استبداد مطلقھ و اختیارات نیمھ 

و عملی ولی فقیھ و دستگاه رھبری است کھ کلیھ ) قھ فقیھ در قانون اساسیوالیت مطل(خدائی قانونی

مواضع کلیدی قدرست سیاسی و قوای قھریھ را بھ صورت انحصاری، غیرانتخابی و مادام العمر در 

نھادھای انتخابی رژیم جمھوری اسالمی ھمھ  .اختیار داشتھ و بھ ھیچ کس و ھیچ نھادی پاسخگو نیست

و اقتداری ھستند کھ در برابر کانون اصلی و غیرانتخابی قدرت از ھیچ  نوع  ضمائم بی اختیار

اما ھمین نھادھای فاقد قدرت، اختیار و کارکرد نیز صرفاً بھ عناصر دست . اختیاراتی برخوردار نیستند

چین شده جناح ھای وابستھ بھ رژیم اسالمی یا خودی ھا اختصاص دارد و راه  ورود بھ آن ھا نھ فقط  

رای مخالفان رژیم از ھر نوع و از جملھ افراد مستقل بستھ است بلکھ از میان خودی ھا نیز بنا بر ب

درانطباق با چنین ساختار  .مصلحت دستگاه رھبری تنھا افراد محدودی میتوانند وارد رقابت شوند



د اما حق سیاسی فوق استبدادی است کھ در رژیم جمھوری اسالمی مردم حق رای در انتخابات را دارن

انتخاب کردن وانتخاب شدن را ندارند و بنابراین ملزومات یک انتخابات واقعی و آزاد نظیرحق انتخاب 

آزادی ھای بی قیدوشرط سیاسی،  کردن و انتخاب شدن بدورازھرگونھ اجبار، فشار، ترس و تطمیع،

رکوب و ازمیان برداشتھ اجتماعات و تبلیغات باید بھ طور کامل س آزادی تشکل ھا و احزاب، رسانھ ھا،

عالوه بر آن کھ بھ خاطر آپارتاید جنسی حاکم در رژیم جمھوری اسالمی زنان بھ عنوان نیمی  .شود

حق انتخاب شدن منع شده ا ند، عالوه بر آن کھ بھ خاطر تبعیض مذھبی نھادی در  ازساکنان کشوراز

ای مذھبی ایران کھ بخش وسیعی از نظام استبداد مذھبی حاکم بھ جز پیروان شیعھ اثناعشری اقلیت ھ

ساکنان ایران را تشکیل میدھند از حق شرکت در انتخابات محروم ھستند، شورای نگھبان تحِت امر 

ولی فقیھ کھ از دستگاه ھای مھندسی و چیدمان نمایش انتخابات است حتی از میان پیروان شیعھ اثنا 

ت شماراز وابستگان بھ جناح ھای رژیم را بنا عشری و ذوب شدگان در والیت مطلقھ فقیھ تعدادی انگش

بر سالئق و مصلحت رھبر رژیم اسالمی برچیده و آن گاه از مردم خواستھ میشود کھ  بھ مثابھ سیاھی 

 .لشکر بھ نامزدھای برچیده شده رای دھند

  

ھا خود نحوه ثبت نام داوطلبان ریاست جمھوری در این دوره  و سپس بیرون کشیدن چند نفر از میان آن

در نام نویسی این دوره . بھ بھترین وجھ افشاگر بی معنا بودن انتخابات در رژیم جمھوری اسالمی است

کھ رسانھ ھای جمھوری اسالمی با ھیاھو آن را  - بیش ازھزار ششصد نفر از جملھ کودکان شش سالھ

د برای توجیھ تیغ سانسور این پرده از نمایش انتخابات، بالماسکھ ای بو. نام نویسی کردند - نشان دادند

اما وارد کردن  فلھ ای نامزدھا برای اثبات ضرورت تصفیھ آنھا بھ نوبھ خود افشاگر . شورای نگھبان

فقدان آزادی ھای سیاسی و از جملھ آزادی احزاب در رژیم جمھوری اسالمی است کھ نامزدھای 

ده و سپس بھ عنوان نامزد برای نمایندگان احزاب از طریق روندھای دمکراتیک درون احزاب گزیده ش

عالوه بر آن درمیان رد صالحیت شدگان این دوره ده ھا نفر از  .شرکت در انتخابات معرفی میشوند

کاندیداھای جناح اصول گرا و افراد ذوب شده در والیت مطلقھ و از مقامات سرشناس کنونی و یا سابق 

شدند کھ شاخص ترین آن ھا محمود احمدی  دستگاه حکومتی نیز بودند کھ توسط شورای نگھبان درو

او رئیس جمھور محبوب رھبر بود . نژاد ریاست جمھوری دو دوره ای رژیم  جمھوری اسالمی است

را  ٨٨انجام و رژیم ھزینھ جنبش بزرگ سال  برای تجدید انتخاب او ٨٨کھ تقلب گسترده انتخاباتی سال 

بھ بلندگوی رھبررژیم با شعارھا، ماجراجوئی ھستھ احمدی نژاد بھ مثا .برای ابقاء مجدد وی پرداخت

ای  و عملکرد ویرانگرش کشور را در منگنھ یکی از بزرگترین تحریم ھای تاریخ معاصر سوق داد 

صد میلیارد دالر درآمدنفتی کشور، فسادھای زنجیره ای از دکل دزدی تکھ حاصل آن برباد رفتن ھف

ر عظیم تحریم ھا برھمھ جوانب زندگی اکثریت مردم، بستھ گرفتھ تا فساد ھای ھزاران میلیاردی، فشا



این نوع رد  .بود... شدن بیش از سھ ھزار کارخانھ و بیکار شدن کارگران در مقیاس توده ای و

صالحیت ھا خود نشان دھنده بی معنی و مسخره بودن انتخابات در رژیم جمھوری اسالمی است کھ 

) حتی وفاداری مطلق بھ ولی فقیھ( عرصھ رقابت انتخاباتی ھیچ معیاری برای وارد شدن نامزدھا در

. جز سالئق و صالح دید یک مستبد مطلق العنان یا شخص رھبر و تحمیل آن بھ رای دھنده وجود ندارد

رھبری کھ میزان بصیرت او در انتخاب و اکنون رد صالحیت احمدی نژاد و امثال او بھ بھترین وجھ 

 .مومی قرار گیردمی تواند مورد قضاوت افکارع

اکنون شش نفر نامزد دست چین شده توسط رھبر کھ بھ دو گروه اعتدال گرا و اصول گرا تعلق دارند 

برای انتخابات معرفی شده اند کھ در میان آن ھا دو چھره اصلی رئیسی و روحانی دو جناح رژیم را 

 .قبول رھبر یکی را انتخاب کنندنمایندگی میکنند و  رای دھندگان باید از میان این دست چین شدگان م

ورود رئیسی یا آیت هللا قتلعام بھ صحنھ انتخابات و تائید صالحیت او بھ مثابھ نامزد اصلی جناح اصول 

گرا حادثھ مھمی است کھ افشاگرماھیت و ساختار جنایتکارانھ رژیم اسالمی و بازی ھای انتخاباتی آن 

ر تمامی دوره ھای حیات رژیم جمھوری اسالمی از  رئیسی بھ مثابھ یک قاتل حرفھ ای د. میباشد

. مسئولین درجھ اول و مجریان مستقیم کشتارھا و قتلعام ھای رژیم جمھوری اسالمی بوده است

مسئولیت دراعدام ھا و کشتارھای اوائل دھھ شصت، عضویت در ھیئت مرگ قتلعام سال شصت و 

تنھا درعرض مدت  ٦٧ی اسالمی در تابستان او بھ دستورخمینی رھبر و پایھ گذار رژیم جمھور(ھفت

کوتاھی ھزاران زندانی سیاسی را کھ در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند بھ جوخھ ھای مرگ 

تنھا بخشی از خدمات او بھ دوام و بقای   ٨٨، ادامھ کشتار در دوره سرکوب ھا و اعدام ھا سال )سپرد

ل قوه قضائیھ، دادستان کل کشور، دادستان دادگاه عالی رژیمی است کھ بھ او مقاماتی نظیرمعاون او

بھ پاس این خدمات و سرسپردگی،  خامنھ ای  .روحانیت، عضو مجلس خبرگان را اعطاء کرده است

تولیت آستان قدس رضوی یکی از امپراطوری ھای مالی وابستھ بھ دستگاه رھبری را بھ او سپرده 

  .  است

فاجعھ  ،کنونی نیز کھ نامزد برای دور دوم ریاست جمھوری استاما عملکرد روحانی رئیس جمھور  

پالسکو، ریزگردھای خوزستان، سیل ھای سیستان و بلوچستان و آذربایجان، خشک شدن دریاچھ ھا، 

رودخانھ ھا و تاالب ھای کشور در کنار ھوای آلوده کالن شھرھا، وضعیت نگران کننده معیشت 

ادامھ روند رکود، بستھ . ت نمی شود را در ترازنامھ خود داردکارگران کھ ماه ھا حقوق شان پرداخ

شدن کارخانھ ھا و مراکز تولیدی و بیکار شدن انبوه کارگران، خصوصی سازی نظام آموزشی از 

کودکستان گرفتھ تا دانشگاه ھا و ھمزمان با آن سرعت بخشیدین بھ خصوصی سازی نظام بھداشت و 

سام آوری بر درآمدھای ناچیز خانواده ھای کارگران و درمان کشور کھ ھردو ھزینھ ھای سر



زحمتکشان کشور تحمیل میسازد، غارت تام و تمام اموال سازمان تامین اجتماعی، اختالس از صندوق 

ذخیره معلمان، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و میلیون ھا بازنشستھ ای کھ زندگی خود و خانوداه 

معیشتی و کاری معلمان کشور و بویژه معلمان آزاد و قراردادی  شان بھ خاک سیاه نشستھ، وضعیت بد

و حقوق ھای زیر خط فقر میلیون ھا ایرانی در کنار حقوق ھای نجومی مدیران، فرماندھان و مسئوالن 

حکومتی کھ در قصرھای ھدیھ ای و بخشش امالک نجومی زندگی می کنند، ھمھ و ھمھ حاصل عمکرد 

  .میخواھد بی عدالتی نھادینھ شده این سالیان را ھمچنان ادامھ دھد رئیس جمھوری است کھ اکنون 

با ورود رئیسی، آیت هللا قتلعام بھ عنوان نامزد اصلی اصول گرایان و وجود مصطفی پوردمحمی یکی 

یک بار دیگر  ،بھ عنوان وزیر دادگستری کابینھ روحانی  ٦٧دیگر از اعضای ھیئت مرگ کشتار سال 

در حالی کھ مدافعان رئیسی از . فراز فضای سیاسی کشور بھ حرکت در آمده استشبح قتلعام ھا بر 

انتخابات این  ،نقشی کھ او در قتلعام ھا دشتھ است بھ عنوان یکی از نقاط قوت و صالبت او دفاع میکنند

دوره فرصتی است برای افشاگری قتلعام ھا و جنایات رژیم جمھوری اسالمی در چند دھھ گذشتھ و 

قتلعام ھای تابستان سال شصت و ھفت، اعالم حمایت از جنبش دادخواھی خانواده ھای جان بویژه 

باختگان و زندانیان سیاسی جان بدر برده برای بازگشودن پرنده قتلعام ھا و محاکمھ عامران و عامالن 

  .  این جنایت بھ عنوان جنایت علیھ بشریت

وائی درون و بیرون از حاکمیت و رسانھ ھای در چنین شرایطی است کھ  بخشی از اپوزیسیون بورژ

وابستھ بھ آنھا کھ ھراس شان از جنبش انقالبی و خیزش و انقالب مردم کمتر از بیت رھبری و 

نیست در ھمراھی با جناح ھای حکومتی می کوشند با توجیھات و بھانھ ھای واھی " اصولگرایان"

در " جناح بھتر"اب میان بھ اصطالح گزینھ بھتر شدن اوضاع بھ انتخ" امید"بخشی از مردم را بھ 

بھ پای صندوق ھای رای کشانده  و عمال بھ بقای رژیم جمھوری اسالمی مانند " جناح بدتر"برابر

این بخش از اپوزیسیون تالش میکند با تبلیغ این توھم کھ در برابر استبداد، ھیچ . ھمیشھ یاری رسانند

اکم، بازی دربساط نمایش انتخاباتی بھ امید واھی بھتر راھی جز سرفرودآوردن در برابر دستگاه ح

این در حالی است کھ چاره . شدن اوضاع وجود ندارد، جنبش توده ای و انقالبی را خلع سالح سازد

رھائی مردم ایران نھ گرفتار شدن  در دور باطل انتخاب میان این یا آن جناح فاشیسم مذھبی، کھ مردم 

یت رژیم جمھوری اسالمی ترازنامھ فاجعھ بار آن ھا را تجربھ کرده اند، ایران در طول چند دھھ حاکم

بلکھ درھم شکستن کلیت استبداد حاکم ھمراه با ھمھ جناح ھا رنگارنگ آن بھ عنوان اولین گام در پیکار 

 .برای رھائی است

حزب بخشی دیگر از اپوزیسیون نیز نظیر باند رجوی،احزابی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران، 

و .... رضا پھلوی و شورای سلطنت، نویسندگان نامھ سی نفر بھ ترامپ کوملھ کردستان ونظائر آن ھا،



تمامی اردوی رنگارنگ تغییر رژیم کھ بھ قدرت ھای امپریالیستی و در راس آن ھا حکومت ترامپ و 

م و سرنگونی رژیم خواھان تحری ،نیز ارتجاع منطقھ نظیر عربستان، اسرائیل و شرکا ء آویزان شده اند

جمھوری اسالمی ھستند اما آن ھا خواه ناخواه یا ھموار کننده نظام استبدادی و سرکوبگر دیگری ھستند  

و بی تردید  -کھ نمونھ شاخص آن را مردم ایران در طول پنجاه سال حکومت پھلوی تجربھ کرده اند

کرد شان  ویرانی کامل کشور در آتش و یا پیامد عمل -نظام جمھوری اسالمی نیز فرزند خلف آن میباشد

و خون جنگ ھای منطقھ ای و فرقھ ای بی پایان است کھ شاھد آن اوضاع کشورھای در حال سقوط و 

بنابراین سرنگونی مورد نظر این . لیبی و یا یمن میباشند  سوریھ، از ھم پاشی نظیر افغانستان، عراق،

لکھ انتقال قدرت از ازتجاعی حاکم بھ ارتجاع نیروھا نھ انتقال قدرت سیاسی بھ اکثریت مردم ب

  .ضدمردمی و خطرناک دیگری برای آینده کشوراست

  

 !کارگران، زحمتکشان، مردم آزاده ایران

  

. دردو سال گذشتھ شما پیکار برای مطالبات پایمال شده تان را بھ شکل چشم گیری گسترش داده اید

سراسری معلمان، پرستاران، بازنشستگان  اعتراضات و اعتصابات روزانھ کارگری، اعتصابات

کشوری و لشکری، دستفروشان، کولبران، زنان و اقلیت ھای ملی و مذھبی تحت تبعیض و ستم 

اعتراضات شما بھ آلوده شدن محیط زیست از جملھ ریزگردھا، بھ عقب نشینی واداشتن دولت ... ایران

 ی ساختن بھره کشی ھر چھ عریان تربود،برای اصالح قانون کارکھ ھدف آن تحمیل بی حقی و قانون

اعتراضات تشکل ھای دانشجوئی، اعتراضات و اعتصابات زندانیان سیاسی و خانوداه ھای آنھا، 

تنھا . جلوه ھائی از ارتقاء جنبش مطالباتی شما بوده است... فلھ ای یاعتراضات علیھ ادامھ اعدام ھا

ھای توده ای در ھمھ عرصھ ھای زیست و کار و ادامھ وحدت و تشکیالت و گسترش شبکھ ھا و تشکل 

ارتقاء ھمبستھ یپکارھای شما میتواند راه رھائی واقعی از جھنم رژیم جمھوری اسالمی را در مسیر 

مبارزه برای آن نوع از سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی قرار دھد، کھ حاصل آن بھ دست گرفتن 

نمایش انتخاباتی رژیم جمھوری . ران استسرنوشت و قدرت سیاسی توسط شما اکثریت مردم ای

ھیچ چیزی  ،اسالمی کھ اکنون شبح قتلعام ھای رژیم جمھوری اسالمی بر سر آن درحال حرکت است

با تحریم انتخابات با نرفتن بھ . جز ادامھ وضعیت اسفبار کنونی نصیب شما اکثریت مردم نخواھد ساخت

نمایش انتخاباتی رژیم را بھ ھر شکل " باتی رژیمنھ بھ مضحکھ انتخا"پای صندوق ھای رأی و شعار 

راه رھائی شما اکثریت مردم ایران، سرنگونی انقالبی رژیم . ممکن و موثر با شکست مواجھ سازید

سرمایھ داری جمھوری اسالمی بھ دست خود شما و تالش و مبارزه برای جایگزینی بدیلی سوسیالیستی 



را از طریق حاکمیت اکثریت برای اکثریت و بھ دست  است کھ آزادی، دمکراسی و برابری واقعی

  .اکثریت ممکن میسازد

  نھ بھ انتحابات فرمایشی رژیم

 سرنگون باد رژیم سرمایھ داری اسالمی ایران

 !زنده باد سوسیالیسم!    زنده باد آزادی

  شورای ھمکاری نیروھای چپ و کمونیست

  

  :نوشتھ نھم   

 

 ) راه کارگر(رگران انقالبی ایراننوشتھ نھم روابط عمومی سازمان کا

 )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

    ٢٠١٧می  ٠۶برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ١۶شنبھ 

  ) 29.04.2017(درپاسخ بھ نوشتھ روابط عمومی سازمان راه کارگر 

  

طوالنی "د کرده است شامل نوشتھ روابط عمومی  سازمان راه کارگر چند انتقاد بھ پیش نویس ما وار

ژالتینی "، و"عدم لزوم ارتباط تاکتیکی مانند تحریم با شرایط مشخص"، "بودن پیش نویس پیشنھادی ما

کھ تالش برای توجیھ اتحادعمل حزب کمونیست است کھ اصول پایھ ای شورای " و جنبشی بودن شورا

روابط عمومی "ر از رفقای با تشک. ھماھنگی را بھ شکل آشکار و غیرانکاری نقض کرده است

کھ وارد مباحثھ در این  مسئلھ مھم و حیاتی برای جنبش ما شده اند و سایر رفقائی " سازمان راه کارگر

کھ وقت الزم را برای " ھیئت ھماھنگی"کھ مسئوالنھ در این بحث مداخلھ کرده اند و بھ ویژه رفقای 

نقدمان " اصول ژالتینی"طر اھمیت طرح مفھوم طرح مباحثات در اختیار اعضای شورا نھاده اند بھ خا

 :را ازمسئلھ آخر شروع کرده و پراختن بھ نکات دیگر را بھ نوشتھ جداگانھ ای موکول میکنیم

  !اصول ژالتینی راه بھ کجا میبرد



این تز کھ ما یک جریان شل و ژالتینی ھستیم و بنابراین : اصول ژالتینی وشنا در جھت ھای متضاد  -

بھ "شورای ھماھنگی نیروھای چپ و کمونیست"کھ حزب کمونیست ایران و ایضاً ھر عضومھم نیست 

ھمراه شود  بھ اصل ژالتین سازی اصول یا   نیروھای اردوی تغییر رژیم و جنگ نیابتیبھانھ تحریم با 

ژالتین سازی و بھ بیان بھتر ُزمبی سازی اصول، . راه میبرد اصل فقدان اصولیتتئوریزه کردن 

را کھ خصلت نمای مرزھای ھویت، حیات زنده و واقعی و بنابراین موضوعیت یک تشکل  اصولی

سیاسی است بی معنی ساختھ و آن را بھ جسد یا نعش متحرکی مبدل میسازد کھ بودن و نبودن آن چندان 

شنا در جھت ھای "ژالتین سازی و یا ُزمبی سازی اصول درعین حال ترجمان تز. تفاوتی با ھم ندارد

شورای ھماھنگی "واین بدان معنی است کھ عضو. است" اد تاکتیکی، استراتژیک و برنامھ ایمتض

ھیچ تعھدی در پایبندی بھ اصول مورد توافق نداشتھ بنابراین میتوانید "نیروھای چپ و کمونیست

درخارج ازشورا، بھ نام استقالل اعضاء، نھ فقط این اصول را زیر پا بگذارد بلکھ درست درجھت 

والبتھ حداکثر کاری کھ اعضای شورا .د اصول مورد توافق شورا وارد ھمکاری و ائتالف شودمتضا

در برابر نقض آشکار توافق میتوانند انجام دھند آن است کھ اگر بخواھند میتوانند بھ عضوی کھ این 

فق بود در داخل شورا میتوان با سرنگونی انقالبی موا. اصول را نقض کرده است، انتقادکی وارد کنند

  ....اما در خارج از شورا با نیروھائی کھ مخالف آن ھستند وارد اتحاد عمل و ھمکاری شد

درعین حال نا گفتھ :"نوشتھ روابط عمومی سازمان راه کارگر میگوید: اتحادعمل با نیروھای راست -

ً گرایش راستپیداست کھ تاکتیک اتحاد عمل با جریانات کردستانی کھ  میکنند و  را نمایندگی عموما

روابط عمومی سازمان راه کارگر دراین جا با ".غیبت نیروھای چپ کرد نظیر پژاک قابل انتقاد است

را پنھان و با رفقای  و نیروھای جنگ نیابتی "تغییر رژیم"اردوی ماھیت " نیروھای راست"برچسپ 

نیروھای اصطالح  حزب کمونیست ایران ھمگام شده است کھ آن ھا نیز ھمین توجیھ را با استناد بھ

کاربرد این اصطالحات پرھیزاز خصلت بندی این نیروھا بھ نام واقعی . انجام میدھند ناسیونالیست

و اما کارکرد سیاسی این نوع عناوین وظیفھ اش آن است کھ نیروھای کامالً متضاد را تحت یک . است

جنگ نیابتی ھستند و ضرورتاً این نیروھا، نیروھای تغییررژیم و . عنوان خنثی از مخاطب پنھان کند

آیا ھر نیروی راست و ناسیونالیست . ندارند... ربطی بھ اصطالحاتی نظیر راست و ناسیونالیست و

دربساط ارتجاع منطقھ و امپریالیسم بازی میکند؟ ظاھرا رفقا فرمول بندی ما را قبول دارند کھ درآن 

سالمی ارتجاعی و خطرناک ھستند و نیز در گفتھ میشود این نیروھا بھ ھمان اندازه رژیم جمھوری ا

جنبش چپ و کمونیستی ایران  :"اعالمیھ اول ماه مھ شورا  این جملھ را امضاء کرده اند کھ اعالم میکند

با تمام نیرو یار و یاور طبقھ کارگر و زحمتکشان ایران برای خودرھائی است و ھمانگونھ کھ در صف 

تزلزل برای سرنگونی رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی  مقدم اردوی مبارزه آشتی ناپذیر و بی

افشاء و انزوای ھمھ محافل، باندھا و دستھ جات ارتجاع داخلی وابستھ بھ قدرت ھای مبارزمی کند، 



اما اکنون حزب ." خارجی وامپریالیستی را یکی از وظایف ھمیشگی و تعطیل ناپذیر خود می داند

این نیروھا را رھا ساختھ بلکھ وارد  ء ھمیشگی و تعطیل ناپذیرافشاکمونیست ایران نھ فقط تعھِد 

نیروھائی کھ از حملھ نظامی و از . اتحادعمل با بخشی از شاخص ترین نیروھای مورد اشاره شده است

جملھ حملھ ناتو بھ لیبی بھ عنوان مداخالت انسان دوستانھ حمایت کرده، خواھان ایجاد منطقھ پرواز 

تردیدی نیست کھ بخشی از نیروھای این ... . ریکا بر فراز کردستان ایران شده وممنوع توسط ارتش ام

قرار دارد کھ مستلزم  سرنگونی انقالبیاتحاد عمل درتضاد آشتی ناپذیر با اولین اصل شورا یا 

سرنگونی کلیت رژیم جمھوری اسالمی و ازجملھ مقابلھ با نیروھای ارتجاعی دیگری ھستند کھ با 

جاعی منطقھ ای و جھانی خواھان جایگزین کردن ارتجاع دیگری بھ جای ارتجاع حاکم کمک قدرت ارت

ھستند و مرزبندی با ھر دو قطب ارتجاع بھ معنای این است کھ اتکاء ما تنھا بھ نیروی اردوی کار و 

بنابراین این اتحاد عمل نھ فقط برخالف اصول . زحمت برای خودرھانی از استبداد و سرمایھ میباشد

رد توافق شورا میباشد بلکھ با قرار گرفتن حزب کمونیست ایران در کنار نیروھای این اتحاد عمل، مو

بھ جای افشاء و انزوای این نیروھا، قبح مواضع شان را ریختھ و مواضع فوق ارتجاعی آنھا را 

است کھ شاھد این مدعا، خود مواضع سازمان راه کارگر، ھستھ اقلیت و شورای استکھلم . تطھیرمیکند

خواستھ و یا  ناخواستھ   یک اتحاد عمل با نیروھای راست منطقھبھ انتقاد از  با فروکاستن این انحراف

بھ توجیھ گران اتحاد عمل با جریانات طرفدار حملھ نظامی، برقراری منطقھ ممنوعھ، ھمکاری با 

امپریالیستی  حمایت شده توسط عربستان واسرائیل و قدرت ھای( شرکت کنندگان درجنگ نیابتی

اتحادعمل با نیروھای راست یا " بنابراین کاربرد اصطالحاتی نظیر. مبدل شده اند)...پشتیبان آن ھا

و نظایر آن تمھیدی برای پوشاندن اتحاد عمل با " اتحاد عمل منطقھ ای در کردستان"، "ناسیونالیست

ھ پرواز ممنوع، جنگ نیابتی و نیروھای اردوی تغییر رژیم است کھ مدافع حملھ نظامی، برقراری منطق

  .بازی در بساط ارتجاعی ترین نیروھای داخلی، منطقھ ای و قدرت ھای امپریالیستی ھستند

سازمان راه "روابط عمومی.این نوع نقض اصول قبالٌ ھم وجود داشتھ و مشکلی ھم نبوده است -   

: مثال اول. وضوع کنونی نداردبرای توجیھ موضع خود دو مثال نقل میکند کھ ربطی بھ ابعاد م" کارگر

اطالعیھ مشترک حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری و حزب حکمتیست درباره اسالم 

ما بھ موضع نادرست اطالعیھ مشترک این نیروھا انتقاد کردیم اما . سیاسی در منطقھ خاورمیانھ بود

آن اطالعیھ و بویژه مواضع  واقعیت این است کھ علیرغم موضع غلط و راست روانھ اتخاذ شده در

راست روانھ حزب کمونیست کارگری در ھمکاری با طیف نیروھای راست اروپائی این اطالعیھ در 

سطح یک اطالعیھ میان این سھ نیرو باقی ماند؛ ما بھ ازاء عملی نداشت و ھیچ کدام از این نیروھا در 

ورد فوق اصالً قابل مقایسھ با آن چھ کھ اکنون مثال مونترال نیز مانند م. جبھھ  تغییررژیم قرار نداشتند



بنابراین ھیچ کدام از این دو مثال ربطی بھ موضوع و بھ نقض اصول مورد بھ وقوع  پیوستھ نیست 

  .قبول شورای ھمکاری ندارد

روابط عمومی سازمان راه کارگر پس از چیدن این مقدمات باالخره . این اتحاد عملی تاکتیکی است -

یک ھمکاری تاکتیکی در آن چھ کھ حزب کمونیست ایران انجام داده است  . د را میزندحرف اصلی خو

آیا اتحاد عمل با نیروھای جنگ نیابتی یک اتحادعمل تاکتیکی است . کردستان با نیروھای راست است

برای پاسخ بھ این مسئلھ باید بھ تحلیل طبقاتی، تحلیل . یا یک چرخش در استراتژی و برنامھ سیاسی

ف نیروھای اردوی کار و زحمت از یک سو در برابرصف نیروھای استبداد و سرمایھ از سوی ص

از آن چھ کھ در باال توضیح دادیم روشن است کھ نیروھای جنگ نیابتی و تغییر رژیم . دیگر پرداخت

ی اگر حتی مسامحتاً این ھمکاری را یک اتحادعمل تاکتیک. در کدام صف از آرایش طبقاتی قرار دارند

تلقی کنیم تردیدی نیست کھ تاکتیک مزبور تاکتیکی است کھ بر بسترچرخش در آرایش استراتژیک 

نیروھای طبقاتی، با بھم ریختن صف کارگران با بورژوازی، صف آزادی و دمکراسی با استبداد، 

است صف انقالب با ضد انقالب و صف سوسیالیسم با سرمایھ داری انجام شده است و بنابراین تاکتیکی 

کھ عمیقاً در جھت متضاد استراتژی و برنامھ شورا یعنی سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری اسالمی و 

فراموش نباید کرد کھ پس ازانقالب ھنگامی کھ سازمان . جایگزینی آن با بدیل سوسیالیستی قرار دارد

آذر از سازمان فدائی درکجراه دفاع از رژیم جمھوری اسالمی پا نھاد علت انشعاب جریان شانزده 

اما آیا . اکثریت آن بود کھ چرا دفاع سازمان اکثریت از رژیم اسالمی تاکتیکی است و نھ استراتژیک

حمایت تاکتیکی اکثریت تفاوتی با حمایت استراتژیک شانزده آذر داشت؟ در این زمینھ ما در نوشتھ 

کردیم کھ بھ مدت ده سال  ھای قبلی اطالعیھ روشنگر جنبش فدرال دمکرات آذربایجان را یادآوری

آیا رفقای . بوده و آن را در پائین بھ صورت ضمیمھ آورده ایم" کنگره ملیت ھای ایران فدرال"عضو

  سازمان راه کارگر درستی و صحت این اعالمیھ را تائید میکنند و یا آن را نادرست و اتھام میدانند؟ 

تاکتیکی کھ با بھم ریختن صف . کتیک نیستاتحادعمل با متحدین ملک سلمان، نتانیاھو و ترامپ تا 

کارگران با بورژوازی، آزادی و دمکراسی با استبداد، انقالب با ضد انقالب و سوسیالیسم با سرمایھ 

داری اتخاذ شود بھ ھیچ وجھ بھ سطح تاکتیکی محدود نمی ماند بلکھ ھمزمان نقض صریح استراتژی و 

  .  می برای جایگزین کردن آن با بدیل سوسیالیستی استبرنامھ سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری اسال

اما روابط عمومی  .این نوع اتحادعمل ھا مجاز است و البتھ حق اعضای شورا برای انتقاد نیز محفوظ 

آن چھ کھ رفقای حزب . سازمان راه کارگر پس از چیدن این مقدمات باالخر حرف اصلی خود را میزند

و انتقاد   یک ھمکاری تاکتیکی در کردستان با نیروھای راست استد کمونیست ایران انجام داده ان

استقالل " بھ نقض اصول ھمکاری در پرتو این اتحادعمل ) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران



پس اوالٌ، مسئلھ تنھا . این نیروھا از جملھ حزب کمونیست ایران را زیر عالمت سئوال میبرد" تاکتیکی

در کردستان است ثانیاً، انتقاد روابط عمومی سازمان راه کارگر از این ! ؟ نیروھای راستاتحادعمل با 

اتحاد عمل آن است کھ چرا سازمان پژاک دراین اتحادعمل غایب بوده است ثالثاً، اگرھم انتقادی بھ این 

 .نقض اصول شورای ھمکاری و بیانیھ ھای نشست ھای آن نیستاتحاد عمل تاکتیکی وارد باشد 

ھمانطورکھ درباال گفتیم روابط عمومی سازمان راه کارگر دراین جا اوالً، نیروھای جنگ نیابتی و 

ثانیاٌ، آن را یک ھمکاری تاکتیکی تنزل . تغییررژیم را در زیر پوشش نیروھای راست پنھان کرده است

ھمکاری با حزب  اگر قرار باشد کھ. ثالثاً،آن را نقض اصول ھمکاری شورا قلمداد نمیکند. داده است

مغایرتی با اصول ھمکاری شورا .... دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات، حزب کردستان کوملھ 

و ھمراه آنھا شورای استکھلم و ھستھ اقلیت باید بھ ھمین " روابط عمومی راه کارگر"پسنداشتھ باشد 

عمل و ھمکاری با رضا شکل اتحاد عمل و یا ھمکاری با شورای ملی مقاومت و باند رجوی، اتحاد 

پھلوی و شورای سلطنت او و سایر نیروھا از ھمین دست، شرکت در کنفراسھائی نظیر پاریس، 

نباید مغایر  -کھ بخشی اصلی این نیروھا را ھمراه با اصالح طلبان گرد میاورد را  -استکھلم و پراک 

ی اعضای تشکیل دھنده شورا، این با اصول مورد توافق شورا قلمداد کنند و بھ بھانھ استقالل تشکیالت

نوع ھمکاری ھا را مجاز بشمارند اعم از آن کھ بھ نوع اتحاد عمل ھا و ھمکاری ھا انتقادی داشتھ 

با این وصف آیا چیزی از اصول دو  .باشند و یا نھ، آن را علنی مطرح کنند و یا درونی و در گوشی

میھ شورا باقی میماند؟ اصول ژالتینی سازمان گانھ تاسیس شورای ھمکاری، چھار بیانیھ و ده ھا اعال

. راه کارگر ھمان کاری را انجام میدھد کھ حزب کمونیست ایران تالش داشت و دارد آن را عملی سازد

منضم ساختن شورای ھمکاری بھ بھانھ تحریم انتخابات بھ زنجیره نیروھای جنگ نیابتی و بنابراین نفی 

اری بھ مثابھ یک تشکل رزمنده چپ و کمونیستی و متعھد بھ موضوعیت و ھویت رزمنده شورای ھمک

بدترین ضربھ ! سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری اسالمی و جایگزین کردن آن توسط بدیل سوسیالیستی

تمام قد در کنار ) حزب کمونیست ایران(بھ جنبش چپ و کمونیستی آن است کھ بھ نام کمونیست

ھا وارد اتحادعمل شوید زیرا بھ این شکل بدترین ضربھ ممکن را  نیروھای جنگ نیابتی ایستاده و با آن

و متاسفانھ حزب کمونیست ایران با سیاست خود ( بھ حیثیت و اعتبار جنبش کمونیستی وارد میسازید

و از آن بدتر تالش کنید تا ) این ضربھ سنگین را بھ جنبش چپ و کمونیستی ایران وارد ساختھ است

  .دیگر را بھ آن سنجاق کند نیروھای چپ و کمونیستی

کرد نماینده پیش نویس خود را در روز یازدھم آوریل ارائھ  نماینده حزب کمونیست ایرانھنگامی کھ 

سازمان راه کارگر نھ فقط بدون ھیچ نوع انتقادی بھ عدم مرزبندی این پیش نویس با نیروھای جنگ 

ھاد کرد کھ بر مبنای این پیش نویس اتحاد عمل بلکھ پیشن نیابتی این پیش نویس را مورد تائید قرار داد

مانند حزب کمونیست کارگری و حکمتیست ھا  و " از بی بی تا سی سی"تحریم با سازمان ھای طیف 



لبتھ با تائید فوری و فوتی نماینده حزب حتی  نیروھای کمونیست فراتر از این دو گسترش یابد؛ کھ ا

ی تمام دوره ای کھ ما و نیز تعدادی از نیروھا این عدم پس از آن و ط.  مواجھ شد کمونیست ایران

مرحلھ و در . مرزبندی را برجستھ کردیم نماینده رفقای سازمان راه کارگرسیاست سکوت را پیشھ کرد

بخشی نصفھ نیمھ ای از جملھ پیشنھادی ما را  ناچار شد پس از آن ھنگامی کھ حزب کمونیست ایران

ک آب نبات چوبی وارد متن خود سازد، نماینده سازمان راه کارگر برای گرفتن امضاء، بھ عنوان ی

ھ این اعالم کرد کھ سازمان متبوعش قبل از این اصالح نیز اعالمیھ را امضاء میکرده و راضی ب

بازھم ) 2017چھارم مھ ( درآخرین نوشتھ خود نماینده حزب کمونیست ایران!زحمت ھا نبوده است

جنگ نیابتی را خط زده است و حاضر نیست با آن ھا وارد مرزبندی نام نیروھای تاکید میکند کھ 

زیرا اکنون بیش از پیش روشن است کھ با چرخش سیاسی صدوھشتاد درجھ حزب  روشن شود

با این وصف رفقای سازمان . کمونیست ایران مرزبندی روشن و صریح با این نیروھا غیر ممکن است

. اء و با این چرخش حزب کمونیست ایران ھمراه شوندراه کارگر حاضرند این پیش نویس را امض

  براستی اصول ژالتینی سر از کجا میاورد؟

  : پس بگذارید مسئلھ را بھ شکل خالصھ برای نتیجھ گیری جمع بندی کنیم 

، متاسفانھ حزب کمونیست ایران بھ بھانھ تحریم انتخابات بھ اردوی نیروھای جنگ نیابتی پیوستھ یکم

ی کھ از حملھ نظامی، منطقھ پرواز ممنوع دفاع  میکنند؛ مبارزه مسلحانھ ای را شروع است بھ نیروھائ

کرده اند کھ ربطی بھ مبارزه برای رھائی ملی نداشتھ بلکھ بخشی ازجنگ نیابتی مورد حمایت عربستان 

 و اسرائیل و قدرت ھای امپریالیستی است ؛ نیروھائی کھ از اعضای ثابت ھمایش ھائی نظیر پاریس،

  ....عضو ھستند و  کنگره ملیت ھای ایران فدرالاستکھلم و پراک ھستند؛  در تشکل ھائی نظیر 

، عالوه بر آن حزب کمونیست ایران بھ طور سیستماتیک و فعال تالش کرده بود قبل از اتحادعمل دوم

تحریم، کھ مورد اشاره با پنھان کردن حقایق و ارائھ اطالعات نادرست شورا را از طریق یک اعالمیھ 

  . فاقد مرزبندی با نیروھای جنگ نیابتی بود، بھ نیروھای جنگ نیابتی سنجاق کند

، این ھمکاری یک چرخش سیاسی مھم و نقض اصول مورد توافقی است کھ شورای ھمکاری بر سوم

کھ ھم بھ اعتبار سیاسی ... مبنای آن شکل گرفتھ یعنی سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری اسالمی 

چپ و کمونیست لطمات جبران ناپذیر وارد می سازد و ھم قبح ھمکاری با این نیروھا را بھ  نیروھای

رفقای سازمان راه کارگر، ھستھ اقلیت و شورای استکھلم در این مورد  .دست نیروھای چپ می ریزد

  مشخص موضع شان چیست ؟



وارد نیست زیرا این ، قلمداد کردن این چرخش بھ عنوان یک ھمکاری تاکتیکی بھ ھیچ وجھ چھارم

بھ نظرما . تاکتیک مستلزم  تغییر استراتژی است و در بھترین حالت نشستن در میان دو صندلی است

باید این چرخش مورد نقد جدی نیروھای چپ و کمونیست قرار گیرد و بھ ویژه از سوی نیروھای شورا 

  .کھ متحد این رفقا بھ شمارمی روند

با نیروھای جنگ نیابتی  دیگر نھ می خواھد و نھ می تواندست ایران ، بھ ھمین خاطر حزب کمونیپنجم

بھ طور صریح و روشن با ذکر نام این نیروھا مرزبندی کند زیرا خود را زندانی این اتحادعمل ساختھ 

رفقای سازمان راه کارگر، ھستھ اقلیت و  .و بھ خاطر یک دستمال قیصریھ را بھ آتش کشیده است

  ین مورد چھ می گویند؟شورای استکھلم در ا

از رفقای سازمان راه کارگر، ھستھ اقلیت و شورای استکھلم می پرسیم چرا ازخط زدن نام ،ششم 

 نیروھای جنگ نیابتی در اعالمیھ تحریم حمایت می کنند؟   

، سازمان راه کارگر بھ جای موضع گیری علیھ این چرخش سیاسی مسئلھ را بھ یک ھفتم             

ل با نیروھای راست فروکاستھ و مدعی است، کھ بھ خاطر استقالل اعضای شورا، اتحاد عم

نقض اصول بنیادی ھمکاری برای اعضا مجاز بوده و نمیتواند نقض اصول مورد توافق شورا 

و نیز منطق و رویکرد مطرح شده توسط (پس بر اساس این منطق و رویکرد . قلمداد شود

نیروھای عضو شورا می توانند با باند رجوی و شورای ) مرفقای ھستھ اقلیت و شورای استکھل

ملی مقاومت، رضا پھلوی و شورای سلطنت و نیزانواع و اقسام ترامپیست ھا ھمکاری کنند و 

یا در ھمایش ھائی نظیر پاریس، استکھلم و پراک شرکت کرده  و یا عضو تشکل ھائی نظیر 

کھ مشکلی با عضویت آن ھا در شورا و یا  باشند بدون آن... کنگره ملیت ھای ایران فدرال و

اتحاد عمل با آن ھا بھ وجود آید؛اگر چھ رفقا بھ مواضع مزبور انتقاد داشتھ و این انتقادات را بھ 

آز رفقای سازمان راه کارگر، ھستھ ! شکل علنی مطرح  و یا اصوال از خیر انتقاد بگذرند؟

  ! ھ این سئوال پاسخ دھنداقلیت  و شورای استکھلم میخواھیم بھ طور مشخص ب

ھمان طور کھ در باال  گفتیم بھ نکات دیگر نوشتھ رفقای سازمان راه کارگر در نوشتھ جداگانھ ای 

  .خواھیم پرداخت

  :ضمیمھ 

  اطالعیھ ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

  »کنگره ملیت ھای ایران فدرال« در رابطھ با جدایی از 

   



جان با توجھ بھ اعتقاد عمیق خود بھ ھمبستگی خلق ھا در ایران جنبش فدرال دموکرات آذربای -١

بعنوان جزء و شرط تفکیک ناپذیری از آزادی و دموکراسی در کشورمان ھمواره ازخواست ھای 

  .دموکراتیک خلق ھا دفاع کرده و در این راستا مبارزه کرده است

، بھ دلیل ترکیب متفاوت »رالکنگره ملیت ھای ایران فد« در طی بیش از یک دھھ از تاسیس  - ٢

اعضای تشکیل دھنده آن، و استقالل فردی آنھا در پیش گرفتن سیاستی مستقل، بشرط عدم تباین با 

روشن است کھ ما با . اصول مصوبھ کنگره، در عمل سیاست ھای نا ھمگونی بر آن حاکم بوده است

  .ه ای از اعضاء ھمراه نبوده ایمبرخی از آنھا ھمراه و با برخی سیاست ھا و تماس ھای سیاسی پار

اکنون ما شاھد یک چرخش مھم در سیاست ھای آن ھستیم کھ آنرا بر خالف مصالح و منافع خلق  - ٣

  .ھا و چشم انداز حرکت بسوی آزادی و دموکراسی در ایران و برخالف اصول و پالتفورم خود میدانیم 

اعالم کرده » برای یک ایران دموکراتیک « ھمانگونھ کھ ما در اطالعیھ اخیر خود تحت عنوان  -  ۴

ایم، عربستان سعودی در بیش از نیم قرن گذشتھ، در کانون اصلی سیاست ھای ارتجاعی در منطقھ، 

  .حتی ویرانی عده ای از کشورھای عربی، بوده است

متاسفانھ حرکت ھای اخیر در نزدیکی بھ عربستان سعودی، و بھ تعاقب آن آغاز دور جدیدی از  -۵

مبارزات مسلحانھ در مناطق کرد نشین در ایران بعد از بیست سال، نھ تنھا بھ سود خلق کرد و جلب 

افکار دموکراتیک مردم کشور منتھی نخواھد شد، بلکھ می تواند با بھ وحشت انداختن مردم مناطق کرد 

  .نشین، مانع گسترش وتقویت جامعھ مدنی درکردستان گردد

   

ت مسلحانھ حزب دموکرات کردستان در داخل ایران، اکنون ماھیتی متفاوت از بھ اعتقاد ما، عملیا -  ۶

ایستادگی مسلحانھ و دفاع از خود مشروع آن در دوره بعد از انقالب در برابر یورش ارتجاعی ارتش و 

این نھ جنگ آزادی  بخش است و نھ پیکار برای دموکراسی، . سپاه پاسداران را بھ نمایش می گذارد

کت در جزئی از جنگ ھای نیابتی در منطقھ است کھ عربستان یکی از پایھ ھای اصلی و بلکھ مشار

منبع اصلی تامین مالی این ویرانگری ھا است، کھ موجب مرگ صد ھا ھزار انسان بی گناه و بی 

دشمِن دشمن من ضروتا در ھمھ موارد و در ھر شرایطی، . خانمانی ده ھا میلیون انسان بوده است 

  !یست، و خطر در ھمین جا النھ کرده استدوست من ن

سر انجام اینکھ، ما ضمن تاکید بر ھمبستگی خلق ھا، بھ ویژه با توجھ بھ سنت و تاریخ مشترک  -  ٧

کنگره ملیت ھای ایران « مبارزات دو خلق کرد و آذربایجان، متاسفانھ ادامھ ی حضوردر درون 

  .و خروج رسمی خود از آنرا اعالم می کنیم را برخالف پرنسیب ھای سیاسی خود می دانیم» فدرال



  

  جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

  اکتبر ١برابر با  ١٣٩۵مھر  ١٠

  

  :نوشتھ دھم  

  

 ) راه کارگر(نوشتھ دھم روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  )راه کارگر(از روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

     ٢٠١٧می  ٠٧برابر با  ١٣٩۶اردیبھشت  ١٧یکشنبھ 

  

رفقا در این نوشتھ اوال، بھ نکات دیگر مورد نقد رفقای سازمان راه کارگر می پردازیم کھ نسبت بھ 

تاکتیک ربطی   :آن چھ کھ این رفقا گفتھ اند عبارت استاز .فرعی تر می باشد) نوشتھ نھم ( نوشتھ قبلی

ی ما،  پیش نویس ارائھ شده توسط حزب ادبھ شرایط مشخص ندارد، طوالنی بودن پیش نویس پیشنھ

با توجھ بھ دالئلی کھ ما مطرح کرده ایم نمی تواند از دستور خارج شود زیرا یک  کمونیست ایران

  .عضو شورا آن را پیشنھاد کرده است

  

  .را طرح میکنیم ا بھ آخرین نسخھ پیش نویس حزب کمونیست ایرانثانیا، جمع بند نقد نھائی مان ر

  

  .سخھ نھائی آلترناتیومان را نیز ارائھ می دھیمثالثا، ن

  

  تاکتیک ربطی بھ تحلیل مشخص ندارد

شما ھم مانند حزب کمونیست ایران بر آن ھستید کھ .سانھ داریمدر این مورد ما اختالف روش شنا 

نیست و الزم نیست کھ مھر و نشان و روح زمان  یو مکان یاز شرایط مشخص زمان تاکتیک برخواستھ

اه حیاتی اش خارج این مانند آن است کھ شما یک نھال را از خاک و زیستگ. خود داشتھ باشدرا بر

  .آن را از یک اندام زنده بھ جسمی مرده و بی روح مبدل کنیدساختھ و



شروع نام نویسی  ، قبل ازفروردین ماه رفقای حزب کمونیست ایران اطالعیھ تحریم شان را در 

کھ ھنوز معلوم  نبود آیت هللا قتلعام، یا احمدی نژاد وارد انتخابات میشوند  زمانی ؛نوشھ بودند ،انتخابات

 ل در جمھوری اسالمی در طی سی و چندسال؟ اعالمیھ این رفقا را میشد بھ جز انتخابات او یا نھ

  .انتشار داد گذشتھ کپی کرده و فقط با تغییر تاریخ انتخابات مجدداً 

گذارد  در کنار او آیت هللا قتلعام چھ فرقی در انتخابات میدی نژاد وا نبود احمی کھ بود شما می پرسید 

قبل از نام  میان دوره  ھ ھیچ فرقین :؟  پاسخ شما این است یدھد یا نھرا تغییر م و آیا تاکتیک تحریم

وارد گود نمایش و این کھ چھ کسانی ؛ دست چین نامزدھا ؛ مرحلھ رد صالحیت ثبت نام شدگان ونویسی

کما این کھ ! خوانیمھ بھر چھ زودترو دعای تحریم را  تی میشوند وجود ندارد ؛ ما باید عجلھ کنیمانتخابا

 در کلیشھ ای اعالمیھ شانکھ کپی و جا گذاری  - را اولین پیش نویس حزب کمونیست ایرانما نماینده ش

نھ فقط صد  -شترژیم نداھیچ گونھ مرزبندی با اردوی تغییرو  نامزدھا بود دوره قبل از نام نویسی

جمع  رگری و دیگران نیز برایکھ بھ حزب کمونیست کا درصد تائید کرد بلکھ ھمچینن پیشنھاد  کرد

  . شود امضاء ارسال آوری

زیرا بھ خاطر کلیشھ ای  ن را بی اثر، خنثی و غیرموثرمی سازد ؛این رویکرد بھ تاکتیک آاز نظر ما 

 تاثیر،  آن ھا را قانع کرده و بھ عاملی تباط برقرار ساختھبا توده ھای مردم ار قادر نیست و بیات بودن

م ورود شخص رئیسی و ھم رد صالحیت احمدی نژاد از ھ. گذاردرمبارزه سیاسی مبدل شود

در مورد احمدی نژاد رد صالحیت او، فردی کھ دو دوره رئیس . رویدادھای مھم این انتخابات بود

بقاء او صورت گرفت  بھ دستور رھبر برای ا 88ی سال جمھوری محبوب رھبر بوده و تقلب انتخابات

است کھ در انتخاب نامزدھا حتی  ذوب شدن در والیت مطلقھ فقیھ نیز معیار  نشان دھنده این حقیقت

نیست بلکھ تنھا سلیقھ رھبر است کھ معیاردست چین کرده نامزدھا میباشد و این یعنی بی معیاری، 

آری ورود و رد صالحیت احمد نژاد ! نی استبداد مطلقھ فردیمسخره و مضحکھ بودن انتخابات، یع

نشان دھنده این است کھ در جمھوری اسالمی مردم حق انتخاب ندارند بلکھ فقط رای دھنده ھستند و این 

مسئلھ ای کھ در افکار عمومی بھ شدت . است برای تحریم فعال انتخاباتفاکت و استدالل بسیار مھمی 

در مورد ورود آیت هللا قتلعام نیز در ! این انتخابات است سر بر آن ن سایھمطرح شده است و ھمچنا

بنابراین در این جا . مورد باال توضیح دادیم کھ اکنون بحث داغ شبکھ ھا و بسیاری از رسانھ ھا میباشد

  . تفاوت میان دو رویکرد بھ تاکتیک و موثر بودن و یا بی اثر بودن آن است

  .یشنھادی ماطوالنی بودن پیش نویس پ

  



بھ نوبھ خودمان  مشکلی با  ما . نسخھ نھائی پیش نویس حزب کمونیست ایران حدود ھزار کلمھ است 

پیش نویس ما تالش کرده است کھ با آوردن ھم فاکت و ھم استدالل . کوتاه کردن پیش نویس نداریم

مقایسھ اعالمیھ اول . کرد مخاطب را قانع کند کھ چرا رای تحریم درست است و باید انتخابات را تحریم

کلمھ است نشان میدھد کھ  2000کلمھ است با پیش نویس تحریم کھ حدود  1400کھ حدود  شورا ماه مھ

بھ ویژه  با ورود آیت هللا قتلعام بھ عنوان یکی از کاندیداھای . پیش نویس ما چندان طوالنی نیست

ھفت باز ھم زنده شده و با توجھ بھ آن مسئلھ قتلعام زندانیان سیاسی دھھ شصت و سال شصت  ،اصلی

کھ فرمان قتلعام را خمینی صادر کرده است اکنون در بطن نمایش انتخاباتی فرصت بی ھمتائی در 

افشاء کانون اصلی قدرت رژیم جمھوری اسالمی پدید آمده کھ باید آن را بھ طور منسجم و قوی مطرح 

. ی و شرکاء نیز بھ ھمین شکل حائز اھمیت استنشان دادن ترازنامھ نامزد دیگر یعنی روحان. کرد

مسئلھ بعدی تاکید بر روی  جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان است کھ در این پیش نویس برجستھ 

 ارائھ شده توسط ما ھیچ کدام از رفقای شورا مخالفتی با فاکت ھا و استدالل ھای پیش نویس. شده است

زیرا ما این نکات را در بیانیھ ھا  - روابط عمومی سازمان شما ازجملھ در ھمین نوشتھ - مطرح نکرداند

و اعالمیھ ھای دیگر طرح کرده ایم و بھ بھانھ نمایش انتخابات میتوان آن ھا را برای قانع کردن 

  .با این وصف ما مخالفتی با کوتاه کردن اعالمیھ نداریم. تحریم مطرح ساخت اعالمیھ مخاطبین

  

  !می تواند و باید این رفقا از دستور خارج شودست ایران حزب کمونی  چرا پیش نویس

بھ خاطر تقابل آن با اصول  حزب کمونیست ایراندر برابر پیشنھاد ما برای خارج کردن پیش نویس 

حاکم بر شورای ھمکاری ھم رفقای سازمان راه کارگر و ھم رفقای شورای استکھلم اعالم کرده اند کھ 

اصل مطرح شده . ی را نمی توان از دستور رای گیری خارج کردپیشنھاد اعضای شورای ھماھنگ

توسط رفقا کامالً درست است مشروط بر آن کھ پیشنھادی کھ در دستور کار قرار می گیرد 

ھمکاری باشد و بھ بیان دیگر اصول حاکم بر شورای ھمکاری را نقض  درچھارچوب اصول شورای

حزب . ف بر سر اصول ھمکاری استاختال پیش نویس حزب کمونیست ایران مورد اما. نکند

این اختالف را صریحاً در نوشتھ چھارم مھ خود اعالم کرده و تاکید میکند کھ حاضر  کمونیست ایران

 بلکھ اصرار دارد کھ اسم آن ھانیست بھ شکل صریح و روشن با نیروھای جنگ نیابتی مرزبندی کند 

  .شود آن ھا خط زده

خاطر اختالف اصولی اعالمیھ ای از دستور کار شورا خارج شده است؟  آیا مواردی بوده است کھ بھ 

رفقای . این مسئلھ در ارتباط با کارزار علیھ سفر روحانی بھ فرانسھ پیش آمد. جواب مثبت است

شان اطالعیھ ای برای فراخوان کارزار امضاء کرده " اصول ژالتینی"سازمان راه کارگر با اتکاء بھ 



: الاقل سھ اصل مھم مورد اعتقاد نیروھای شورا نقض شده بود کھ عبارت بودند ازبودند کھ در آن ھا 

اول، عدم دفاع از اصل آزادی ھای بی قید وشرط سیاسی ؛  دوم، عدم دفاع از اتحاد داوطلبانھ در مسئلھ 

رفقای سازمان راه کارگر از طریق نماینده شان از اعضای . صوصیملی؛ سوم، دفاع از مالکیت خ

  :ما این نقد را برای رفقای شورا ارسال کردیم. کھ این فراخوان را امضاء کنند خواستھ بودشورا 

 

  فراخوان برای شرکت دراعتراض علیھ سفر روحانی

  رفقای ھیئت ھماھنگی،

  !رفقای شورای نمایندگان

  !با بھترین درودھای رفیقانھ

چپ مخالفت خود را با سی و  سفر روحانی بھ فرانسھ  فرصت مناسبی است کھ نیروھای کمونیست و

لذا ما پیشنھاد می کنیم کھ ھیئت ھماھنگی بسرعت اعالمیھ . ھفت حکومت سرکوب و جنایت نشان دھند

  .ای برای شرکت در آکسیون ھای  اعتراضی منتشر سازد

سال جنایات  37کمیتھ برگزاری کارزار اعتراضی بھ « متن فراخون رفقای سازمان راه کارگر...   

ما ضمن تاکید . را برای اطالع شورای نمانیدگان ارسال کرده است» ھوری اسالمی ایرانرژیم جم

موکد برای شرکت در حرکت اعتراضی علیھ سفر روحانی،  با متن این فراخوان مخالف بوده و آن را 

در متن فراخوان بھ دمکراسی، جدائی دین از دولت و یک سلسلھ مطالبات دمکراتیک . امضاء نمی کنیم

اره شده است اما اوالً، آزادی ھای بی قیدوشرط سیاسی در آن غایب است زیرا مسلم است بخشی از اش

نیروھای تشکیل دھند این کمیتھ خواھان دمکراسی و آزادی برای من بوده و مانند ما کمونیست ھا بھ 

رداختھ نشده دربخش دفاع از حق تعیین سرنوشت بھ اتحاد داوطلبانھ پ. برابری در آزادی قائل نیستند

رعایت آزادی « است کھ نوعی امتیاز بھ ناسیونالیسم ملیت ھای تحت ستم است و مھم تر از ھمھ بھ 

این منشور، منشور دولت . اشاره شده است»  ھای مدنی و سیاسی مصرح در منشور جھانی حقوق بشر

  :ده است ھا می باشد کھ پس از جنگ جھانی دوم تصویب شد و از جملھ در ماده ھفده آن آم

  ١٧مادٔه 

  .ھر انسانی بھ تنھایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد - 1  

   .بایست خودسرانھ از حق مالکیت خویش محروم کرد کس را نمی  ھیچ - 2  

ً تفاوت دارد زیرا بھ قول انگلس در اصول کمونیسم، کمونیسم  ابن با اعتقادات ما کمونیست ھا عمیقا

قابل ذکر است کھ ھنگامی کھ این منشور تدوین شد نھ فقط کشورھای ! صی یعنی لغو مالکیت خصو

  .سوسیالستی و مترقی بلکھ حتی حکومت ھای سوسیال دمکرات نیز آن را امضاء نکردند



متاسفانھ رفقای امضاء کننده این فراخوان کھ خود را چپ، سوسیالیست و کمونیست می دانند بھ این 

د و چنین متنی را امضاء کرده اند کھ نمی تواند مورد قبول نیروھای واقعیت بدیھی توجھی نکرده ان

الزم نبود کھ بھ خاطر شرکت در یک حرکت اعتراضی  کمونیست ھا از برخی از اصول . چپ باشد

  .اساسی خود کوتاه می آمدند

  !رفقای ھیئت ھماھنگی 

روحانی بھ عنوان سمبل رژیم ما پیشنھاد می کنیم کھ شما متنی را در حمایت از اعتراضات علیھ سفر 

جمھوری اسالمی و ھمھ جنایات ان تھیھ کرده و حمایت و شرکت ما نیروھای چپ و کمونیست در این 

طبیعی است کھ در آن صورت ما نیروھای چپ و کمونیست با فراخوان مستقل . آکسیون را اعالم کنید

کھ در ارتباط با موضع گیری ھائی امیدواریم کھ با سرعتی . خود دراین اقدام جمعی شرکت می کنیم

نظیر قتل رفیق شاھرخ زمانی و مرگ کوروش بخشنده اعالمیھ تنظیم شد این فراخوان با ھمان روش 

مختصر و مفید و با سرعت تھیھ شود تا شورا تحرک اتحاد را برای مداخلھ در اعتراضات علیھ رژیم 

   .جمھوری اسالمی در خارج از کشور را بھ نمایش بگذارد

  بابھترین درودھای کمونیستی

  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

  ٢٠١۵نوامبر  ١٠برابر با  ١٣٩۴آبان  ١٩سھ شنبھ 

  

از پی پیشنھا ما ھیئت ھماھنگی این فراخوان را از دستور خارج ساختھ و فراخوان دیگری را منتشر 

در این مورد نیز مسئلھ از ھمین قراراست و . کرد کھ درآن مواضع اصولی شورا مطرح شده بود

ھمانطور کھ  بھ تفصیل توضیح دادیم پیش نویس شورا درباره تحریم نمیتواند بھ طور صریح و روشن 

و بدون ھیچ گونھ ابھام با نیروھای جنگ نیابتی مرزبندی نکند بویژه در حالی کھ یکی از اعضای 

راحت و بدون ابھام اعالم میکند کھ قادر بھ چنین کاری با ص.ا وارد اتحاد عمل شده استشورا با آن ھ

و مرزبندی را حذف ... نطقھ پرواز ممنوع و نیست و از شورا می خواھد نام طرفداران حملھ نظامی، م

بنابراین از دستور خارج کردن پیشنھادی کھ نقض اصول اساسی . را گل و گشاد و بی معنی سازد

 .اصولی است و ھم در گذشتھ بھ آن عمل شده استشورای ھمکاری بھ شمار می رود ھم 

******************  

پس از نقدھای متعدد ما و نیز ) بھ تاریخ یازدھم آوریل( یھ حزب کمونیست  ایران پیش نویس اول 

رفقای دیگر بھ شکل نھائی در بیست و پنجم آوریل ارائھ و از آن تاریخ تغییری نکرده است لذا ما یک 

  . ن را بھ پیش نویس نھائی مطرح می کنیمبار دیگر نقدما



باید نام این نیروھا . مرزبندی با نیروھای جنگ نیابتی مبھم، کلی، ناقض و غیرقابل قبول است -١

آورده شود بھ ویژه این کھ یکی از اعضای شوراء وارد اتحاد عمل بخشی از مھم ترین نیروھای 

ناقض بھ لحاظ سیاسی بھ معنای آن ین جملھ بندی امضاء ا. اردوی تغییر رژیم وجنگ نیابتی شده است

نوعی تطھیر و تبرک آن ھا بھ شمار  بدین سان مقولھ قرار ندارند و این در است کھ نیروھائی نامبرده

  .خواھد رفت

در پارگراف اول دوم وارد ارزیابی از کسانی می شود کھ در انتخابات شرکت می کنند کھ از موارد  -٢

وارد این مورد اختالف  ٩۴و  ٩٢ھ شورای ھمکاری در اعالمیھ ھای تحریم سال مورد اختالفی است ک

ما پیشنھاد کرده بودیم اگر قرار است وارد این ارزیابی شویم بھتر است عین فرمول بندی . نشده بود

  .بیانیھ سیاسی نشست چھارم را بیاوریم

انتخابات با انتخاب میان بد و توضیح . فرمول بندی غلط دیگر طرح انتخاب میان بد و بدتر است -٣

در دمکراسی ھای . بدتر ھمسان کردن استبداد فاشیستی رژیم اسالمی با دمکراسی ھای لیبرال است

اما بھ خاطر فقدان آلترناتیو مردم  در برابر انتخاب میان بد و بدتر قرار  حق انتخاب وجود داردلیبرال 

این در حالی است کھ ). یان ماکرون و لوپن مطرح استمانند اکنون در فرانسھ کھ انتخاب م( می گیرند 

تا انتخاب میان بد و بدتر مطرح باشد چرا کھ  اصوالً حق انتخاب وجود ندارددر جمھوری اسالمی 

  .نمایش یا مضحکھ انتخابات مراسم بیعت با استبداد مطلقھ است نھ چیز دیگر

مانھ است؛ می توانست در چند دھھ گذشتھ مطالب مطرح شده دراین اعالمیھ کلی است ؛ فاقد روح ز -۴

  . عیناً کپی و منتشر شود و بنابراین فاقد قدرت اثرگذاری و قانع کردن مخاطب است

تاکیدی برعروج و رشد جنبش  کارگری و زحمتکشان در چند سال اخیر و ضرورت اتکاء توده   -۵

  .  طرح نشده استکار و زحمت بھ این جنبش و ارتقاء آن بھ عنوان راه اصلی رھائی م

  

******************  

در پایان باز ھم تاکید میکنیم کھ مسئلھ اصلی اختالف در مرزبندی صریح و روشن با نیروھای وابستھ 

بھ قدرت ھای ارتجاعی منطقھ ای و جھانی است کھ با انتخاب ترامپ و تقویت موضع عربستان و 

در چنین موقعیتی افشاء صریح و شفاف . ه استاسرائیل بازار نیروھای جنگ نیابتی را رونق بخشید

ھر نوع تسامح . این نیروھا برای انزوا آن ھا باید یکی از وظائف ھمیشگی و تعطیل ناپذیر شورا باشد

ی بر مبنای آن تشکیل شده  کھ شورای ھمکاراست و سازش  در این عرصھ نقض آن اصول ھمکاری 

ه کردن پیش نویس نداریم  بنابراین آلترناتیومان را در ھمان طور کھ گفتیم ما مخالفتی با کوتا. است



این پیش نویس با خود روح و . در زیرمی آوریم اندازه پیش نویس رفقای حزب کمونیست ایران ھمان

مھر زمان را دارد؛ مرزبندی روشنی با ھمھ جناح ھای بورژوائی ترسیم می کند؛ تاکید اصلی آن بر 

گری و بخش ھای گوناگون جنبش کارگری است و بھ توده کار و روی جنبش در حال عروج طبقھ کار

زحمت با صراحت اعالم می کند کھ بازی ھا و مضحکھ انتخاباتی بلکھ تقویت و ارتقاء این جنبش  

   .سنگ بنا و  کلید اصلی سرنگونی انقالبی و بنای آلترناتیو سوسیالیستی رای رھائی است

  

   کمونیست شورای ھمکاری نیروھای چپ و اعالمیھ 

  رژیم جمھوری اسالمی فرمایشی  در مورد انتخابات

  

میان دوره ای مجلس " انتخابات"قراراست دوازدھمین دوره مضحکھ انتخابات ریاست جمھوری،

در  ٩۶ اردیبھشت  ٢٩  در روز شوراھای اسالمی شھر و روستا " انتخابات"شورای اسالمی وھمچنین 

  . ایران برگزار شود

جمھوری اسالمی پرده ساتری بر ماھیت و ساختار استبداد مطلقھ و اختیارات نیمھ انتخابات در رژیم 

و عملی  ولی فقیھ و دستگاه رھبری است کھ کلیھ ) والیت مطلقھ فقیھ در قانون اساسی(خدائی قانونی

مواضع کلیدی قدرست سیاسی و قوای قھریھ را بھ صورت انحصاری، غیرانتخابی و مادام العمر در 

نھادھای انتخابی رژیم جمھوری اسالمی ھمھ .اشتھ و بھ ھیچ کس و ھیچ نھادی پاسخگو نیستاختیار د

ضمائم بی اختیار و اقتداری ھستند کھ در برابر کانون اصلی و غیرانتخابی قدرت از ھیچ  نوع 

ست اما ھمین نھادھای فاقد قدرت، اختیار و کارکرد نیز صرفاً بھ عناصر د .اختیاراتی برخوردار نیستند

چین شده جناح ھای وابستھ بھ رژیم اسالمی یا خودی ھا اختصاص دارد و از طریق شورای نگبھان 

تحت امر رھبری راه  ورود بھ آن ھا نھ فقط  برای مخالفان رژیم از ھر نوع و از جملھ افراد مستقل 

میتوانند وارد  بستھ است بلکھ از میان خودی ھا نیز بنا بر مصلحت دستگاه رھبری تنھا افراد محدودی

  .رقابت شوند

در این انتخابات نیز از میان ھزار ششصد داوطلب ثبت نام شده  تنھا شش نفر نامزد مرد دست چین 

شده توسط رھبر کھ بھ دو گروه اعتدال گرا و اصول گرا تعلق دارند برای انتخابات معرفی شده اند کھ 

  . رژیم را نمایندگی میکنند در میان آن ھا دو چھره اصلی رئیسی و روحانی دو جناح

رئیسی یا آیت هللا قتلعام بھ صحنھ انتخابات افشاگرماھیت و ساختار جنایتکارانھ رژیم اسالمی و   ورود

رئیسی بھ مثابھ یک قاتل حرفھ ای در تمامی دوره ھای حیات رژیم . بازی ھای انتخاباتی آن میباشد

تقیم کشتارھا و قتلعام ھای رژیم جمھوری جمھوری اسالمی از  مسئولین درجھ اول و مجریان مس



. اسالمی بوده است و با ورود او شبح قتلعام ھا بر فراز فضای سیاسی کشور بھ حرکت در آمده است

اما عملکرد روحانی رئیس جمھور کنونی نیز کھ نامزد برای دور دوم ریاست جمھوری است 

یجان، خشک شدن دریاچھ ھا، رودخانھ ریزگردھای خوزستان، سیل ھای سیستان و بلوچستان و آذربا

ھا و تاالب ھای کشور در کنار ھوای آلوده کالن شھرھا، وضعیت نگران کننده معیشت کارگران کھ ماه 

فاجعھ پالسکو و نیز فاجعھ مرگ معدن . در ترازنامھ خود داردرا ... ھا حقوق شان پرداخت نمی شود 

شور،  نیز عملکرد مشترک ھمھ جناح ھای رژیم چیان آزاد شھر، بزرگترین سانحھ مرگبار معدن ک

جمھوری اسالمی در قتل عمد کارگران است کھ مانند ھمھ موارد باال در مناظره ھای مھندسی و ھدایت 

  . نباید بھ ریشھ ھای واقعی و مسئولین آن پرداختھ شود نامزدھای دست چین شده  شده

  

ئی درون و بیرون از حاکمیت و رسانھ ھای در چنین شرایطی است کھ  بخشی از اپوزیسیون بورژوا

وابستھ بھ آنھا کھ ھراس شان از جنبش انقالبی و خیزش و انقالب مردم کمتر از بیت رھبری و 

نیست در ھمراھی با جناح ھای حکومتی می کوشند با توجیھات و بھانھ ھای واھی " اصولگرایان"

در " جناح بھتر"میان بھ اصطالح گزینھ  بھتر شدن اوضاع بھ انتخاب" امید"بخشی از مردم را بھ 

بھ پای صندوق ھای رای کشانده  و عمال بھ بقای رژیم جمھوری اسالمی مانند " جناح بدتر"برابر

این بخش از اپوزیسیون تالش میکند با تبلیغ این توھم کھ در برابر استبداد، ھیچ  .ھمیشھ یاری رسانند

م، بازی دربساط نمایش انتخاباتی بھ امید واھی بھتر راھی جز سرفرودآوردن در برابر دستگاه حاک

این در حالی است کھ چاره . شدن اوضاع وجود ندارد، جنبش توده ای و انقالبی را خلع سالح سازد

رھائی مردم ایران نھ گرفتار شدن  در دور باطل انتخاب میان این یا آن جناح فاشیسم مذھبی، کھ مردم 

رژیم جمھوری اسالمی ترازنامھ فاجعھ بار آن ھا را تجربھ کرده اند،  ایران در طول چند دھھ حاکمیت

بلکھ درھم شکستن کلیت استبداد حاکم ھمراه با ھمھ جناح ھا رنگارنگ آن بھ عنوان اولین گام در پیکار 

  . برای رھائی است

ظائر بخشی دیگر از اپوزیسیون نیز نظیر باند رجوی،احزابی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران ون

و تمامی اردوی رنگارنگ .... آن ھا،رضا پھلوی و شورای سلطنت، نویسندگان نامھ سی نفر بھ ترامپ

تغییر رژیم کھ بھ قدرت ھای امپریالیستی و در راس آن ھا حکومت ترامپ و نیز ارتجاع منطقھ نظیر 

ی اسالمی ھستند عربستان، اسرائیل و شرکا ء آویزان شده اند خواھان تحریم و سرنگونی رژیم جمھور

کھ نمونھ شاخص آن را   اما آن ھا خواه ناخواه یا ھموار کننده نظام استبدادی و سرکوبگر دیگری ھستند

و بی تردید نظام جمھوری اسالمی نیز  - مردم ایران در طول پنجاه سال حکومت پھلوی تجربھ کرده اند

شور در آتش و خون جنگ ھای منطقھ ویرانی کامل ک  و یا پیامد عملکرد شان -فرزند خلف آن میباشد

ای و فرقھ ای بی پایان است کھ شاھد آن اوضاع کشورھای در حال سقوط و از ھم پاشی نظیر 



بنابراین سرنگونی مورد نظر این نیروھا نھ انتقال . افغانستان، عراق،سوریھ، لیبی و یا یمن میباشند

عی حاکم بھ ارتجاع ضدمردمی و خطرناک قدرت سیاسی بھ اکثریت مردم بلکھ انتقال قدرت از ازتجا

  .دیگری برای آینده کشوراست

  !کارگران، زحمتکشان، مردم آزاده ایران

. دردو سال گذشتھ شما پیکار برای مطالبات پایمال شده تان را بھ شکل چشم گیری گسترش داده اید

ازنشستگان اعتراضات و اعتصابات روزانھ کارگری، اعتصابات سراسری معلمان، پرستاران، ب

کشوری و لشکری، دستفروشان، کولبران، زنان و اقلیت ھای ملی و مذھبی تحت تبعیض و ستم 

تنھا ادامھ وحدت و تشکیالت و گسترش . جلوه ھائی از ارتقاء جنبش مطالباتی شما بوده است... ایران

ھای شما شبکھ ھا و تشکل ھای توده ای در ھمھ عرصھ ھای زیست و کار و ارتقاء ھمبستھ یپکار

میتواند راه رھائی واقعی از جھنم رژیم جمھوری اسالمی را در مسیر مبارزه برای آن نوع از 

سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی قرار دھد، کھ حاصل آن بھ دست گرفتن سرنوشت و قدرت سیاسی 

عام ھای نمایش انتخاباتی رژیم جمھوری اسالمی کھ اکنون شبح قتل. توسط شما اکثریت مردم ایران است

بر سر ... رژیم جمھوری اسالمی   و فاجعھ ھائی مانند پالسکو وقتل عمد کارگران در معدن آزاد شھر 

آن درحال حرکت است ھیچ چیزی جز ادامھ وضعیت اسفبار کنونی نصیب شما اکثریت مردم نخواھد 

" انتخاباتی رژیمنھ بھ مضحکھ "با تحریم انتخابات با نرفتن بھ پای صندوق ھای رأی و شعار  .ساخت

راه رھائی شما اکثریت . نمایش انتخاباتی رژیم را بھ ھر شکل ممکن و موثر با شکست مواجھ سازید

مردم ایران، سرنگونی انقالبی رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی بھ دست خود شما و تالش و 

واقعی را از طریق مبارزه برای جایگزینی بدیلی سوسیالیستی است کھ آزادی، دمکراسی و برابری 

  .حاکمیت اکثریت برای اکثریت و بھ دست اکثریت ممکن میسازد

  نھ بھ انتحابات فرمایشی رژیم

  سرنگون باد رژیم سرمایھ داری اسالمی ایران 

  !زنده باد سوسیالیسم     !زنده باد آزادی

  

 : موخره

حزب  ر سیاستدر جریان یک ماه بحث بر سان گونھ کھ در مقدمھ این مجموعھ مطرح شد ھم

ھمھ جوانب و ابعاد سیاست حزب بھ بحث نھاده  ،یک اتحادعمل موازی کمونیست ایران در پیش برد

شورای ھمکاری نیروھای "این  اولین بار نیست کھ حزب کمونیست ایران تالش کرده است  .شده است

سیاسی کردستان نیروھای با  رقابت و یا سازشتابعی از سیاست ھای خود در  بھ را"چپ و کمونیست 



اعدام ھای رژیم محکوم کردن ما در اعالمیھ پیشنھادی یک مورد مھم دیگر در این عرصھ  .مبدل سازد

شامل پیشمرگان  کھ بودیم آوردن نامھ شھدای اعدام شده ما در پیشنھاد مان خواھان. بود در کردستان

کھ نھ فقط سازمان ھای اما در حالی .پژاک بودندزحمتکشان کردستان و ن کوملھوفعالین سازما

بلکھ منابع بی شماری از وزارت )  ارسال کردیم کھ اعالمیھ ھای آن ھا را برای اطالع شورا(مربوطھ

خارجھ دولت آلمان  گرفتھ تا سازمان عفو بین الملل وابستگی سازمانی، سیاسی و عقیدتی اعدام شدگان 

بھ بھانھ معتبر  حذف نام این سازمان ھا خواھاننماینده حزب کمونیست ایران  را منتشر ساختھ بودند

این . محکوم کردن اعدام شدگان بدون نام بردن از وابستگی سازمانی آن ھا شدو  نبودن منابع خبری

ارتباط با تشکل و منافع فرقھ ای حزب دررقابت ھا نھ فقط  حزب کمونیست ایران نشان داد کھ موضع 

وشرط  اولویت دارد ھا نظیردفاع از آزادی ھای بی قیدست یھای کرد بھ اصول اساسی اعتقادی سوسیال

را بھ ضمیمھ این نوع " شورای نمایندگان نیروھای چپ و کمونیست"می کند تا بلکھ حزب تالش 

  .رقابت ھا مبدل سازد

از اعضای ھیئت نمایندگی ما در  ،یکیحزب کمونیست ایران بھ تالش ھای نماینده درارتباط با برخورد

  :ن، این یادداشت را در نقدخطاب بھ رفقای شورا ارسال کردشورای نمایندگا

تا آن جائی کھ ھویت ھای روشن بوده  و بخشاً توسط تشکل ھای ( حذف ھویت سازمانی اعدام شدگان  

یا حذف  سوال این است کھ دلیل.شده است  کدام ھدف را تعقیب می کند) مربوطھ نیز اعالم گشتھ

، چیست؟ چرا ما می خواھیم ھویت سازمانی اعدام عدام شدگانا درحقیقت سانسور بخشی از ھویت

بھ پوشانیم؟ آیا عدم نام  -کھ دقیقاً بھ خاطر فعالیت در کادر تشکیالتی مشخص اعدام شده اند -شدگان را

بردن از وابستگی عقیدتی سازمانی آن ھا بھ خاطر آن است کھ چون با عقاید و مشی سیاسی این 

؛ و بنابراین حاضر نیستیم اعدام فعالین آن ھا را محکوم کنیم؛  و بنابراین سازمان ھا اختالف داریم

صرفاً بھ برخورد حقوق بشری اکتفاء می کنیم ؟ ویا نھ دالئل دیگری برای این سانسور وجود دارد کھ 

برای ما روش نیست؟ آیا مثالً اگر یکی از رفقای اتحادھم اعدام شود ھمین روش را در محکومیت 

بھ کار خواھیم گرفت و یا نھ ھویت و وابستگی سازمانی اش را در اعالمیھ ھای سازمانی و  اعدام او

  جمعی را مطرح خواھیم کرد؟

صرفنظر از این کھ دلیل این خودداری چھ باشد و بر مبنای کدام  منطق توجیھ شود سئوال مھم تراین 

د بود؟ اولین بازتاب این روش است کھ بازتاب بیرونی این رویکرد در میان مخاطلبین ما چھ خواھ

برخورد آن خواھد بود کھ مخاطبین ما را بھ این نتیجھ  می رساند کھ کمونیست ھا بھ خاطر اختالفات 

زیرا ھر کسی می داند کھ این تجمع سیاسی .  سیاسی ھویت سازمانی اعدام شدگان را حذف کرده اند



عقیدتی، سیاسی و سازمانی اعدام شدگان چپ شاید بھتر از ھر نیرو و تجمع سیاسی دیگر از ھویت 

  .مطلع  می باشد و واقعیت نیز ھمین است

و مھم تر از آن بالفاصلھ نتیجھ بعدی استنتاج خواھد شد کھ این ھا فقط خودشان را قبول دارند و  

ً از این زاویھ است کھ این مجازات ھا دامن آن ھا را نگیرد البتھ . محکوم کردن زندان و اعدام صرفا

خواھد گفت بھ آزادی ھای بی قیدوشرط سیاسی رفیق نماینده حزب کمونیست ایران وشن است کھ ر

اما آن چھ کھ  از این رویکرد روشن می شود آن است کھ الاقل حرف و عمل در این ... اعتقاد دارد و 

زیرا  بھ قول روزا لوگزامیورگ آزادی یعنی آزادی مخالفان. جا در یک تناقض مھم گرفتار آمده اند

یا برای مثال اگر رژیم یک مجاھد، سلطنت طلب و .آزادی صرفاً برای موافقان و متحدان معنائی ندارد

یک مسلمان گرویده بھ مسیحیت درایران را اعدام می کند ما نباید اعدام آن ھا را با ذکر مشخص ھویت 

دام شدگان پوشاندن سازمانی اع -فکری و سیاسی شان محکوم کنیم؟ بھ نظر ما سانسور ھویت فکری

 غیرقابل توجیھ است کھ تنھا حاصل آن لطمھ زدن بھ نیروھای سوسیالیستینادرست و حقیقت ازموضعی

دشمن آزادی، دشمن ھمھ افکار  رژیم جمھوری اسالمی  بگوئیم کھ: باید ھمھ حقیقت را بگوئیمما .است

ین دقیقاً آن نکبتی است کھ ما و عقاید و تشکل ھا مخالف از ھر منظر و رنگین کمان سیاسی است و ا

با نشان دادن تنوع طیف ھای . ھر گام پیشرفت در جامعھ مان را در گرو سرنگونی کلیت آن می دانیم

ھستند ماھیت استبدادی رژیم جمھوری اسالمی  دستگاه سرکوب رژیم جمھوری اسالمیآماج  کھ سیاسی

  .ھر چھ بیشتر آشکار و افشاء می شود

  

ت غیرقابل انکار درسالیان اخیر است و آن این کھ روش ھای دستگیری، شکنجھ ، نکتھ دوم یک واقعی

. شرایط عمومی زندان، محاکمھ و اعدام فعالین مناطق ملی با زندانیان سیاسی تھران قابل مقایسھ نیست

زندان ھای تھران ھم ما با ماشین جھنمی سرکوب مواجھ ھستیم اما ھم تعداد اعدام  در درست است کھ

این امر نشان دھنده وحشت رژیم . ھم شرایط و امکانات زندان ھا با مناطق ملی قابل مقایسھ نیست ھا،

سرکوب را بھ طور  ،اطالعیھ. از جنبش ملل تحت ستم ایران و تشدید خشونت، شکنجھ و اعدام است

اطق عمومی در ھمھ نقاط ایران توصیف کرده ولی از توضیح ویژه گی فوق العاده خشن سرکوب در من

  .ملی خوددای کرده است

  )راه کارگر(از سوی ھیئت نمایندگی سازمان کارگران انقالبی ایران

  ٢٠١۵فوریھ  ٢۴برابر با  ١٣٩٣اسفند  ۵سھ شنبھ 



پس از مبادلھ ایمیل ھا و ارسال اسناد روشن شد کھ رویکرد دفاع از آزای ھای بی قیدوشرط سیاسی نھ 

نافع سازمانی و سازش ھائی است کھ حاصل آن پایمال کردن بر مبنای دفاع از یک اصل بلکھ تابع م

   .اصل دفاع قاطع از آزادی ھای بی قیدوشرط سیاسی است

در نھایت روابط عمومی سازمان ما با انتشار اطالعیھ ای در درون شورای نمایندگان خواھان حذف 

  :دربخشی از این اطالعیھ آمده بود. امضاء ما شد

  )راه کارگر(کارگران انقالبی ایراناز روابط عمومی سازمان 

  ٢٠١۵فوریھ  ٢٧برابر با  ١٣٩٣اسفند  ٨جمعھ 

  

  .لطفاً امضاء ما را از زیر اعالمیھ حذف کنید ،با تشکر از رفقای ھیئت ھماھنگی برای تھیھ اعالمیھ

  :دالئل ما برای حذف امضایمان بھ قرار زیر است

  

این بھ معنای عدم . بھ طور آگاھانھ حذف شده استاوال، ھویت سازمانی چھار نفر از اعدام شدگان  

پذیرش اولین ترین و بدیھی تری اصل آزادی ھای سیاسی یا آزادی بی قیدوشرط سیاسی است کھ یکی 

از الزامات آن محکوم کردن صریح نقض آزادی برای دیگران از جملھ مخالفان سیاسی و عقیدتی ما 

م شدگان کھ دقیقاً بھ خاطر ھمین تعلقات سیاسی و عقیدتی اعالمیھ با حذف ھویت سیاسی اعدا. می باشد

) و سازمان ھای وابستھ بھ آن ھا بھ صراحت وابستگی سازمانی آن ھا را اعالم کرده اند( اعدام شده اند

برای . عمالً عدم اعتقاد خود بھ آزادی ھای بی قید وشرط سیاسی را در عرصھ عمل اعالم کرده است

کھ بھ طور پیگیر از سنت مارکسی دفاع از آزادی ھای بی ) راه کارگر(ی ایرانسازمان کارگران انقالب

  .قیدوشرط سیاسی دفاع می کند این نوع نقض اصول پایھ ای آزادی ھا غیرقابل پذیرش است

ثانیاً، چون این اعدام ھا متوجھ ملیت ھای تحت ستم ایران است، فرمول بندی مورد توافق از سند 

کھ در "  حق تعیین سرنوشت ملیت ھای تحت ستم ایران و اتحاد داوطلبانھ آن ھادفاع از "نشست دوم،

" پیش نویس اعالمیھ آمده بود بدون ھیچ  نوع توضیح قانع کننده ای حذف شده و فرمول بندی مبھم 

ذکر فرمول بندی مورد توافق . جایگزین آن شده است" مطالبات عادالنھ ملیت ھای تحت ستم ایران

دوم از آن جا الزم بود کھ با نیروھای شونیستی کھ ظاھراً  مخالف جمھوری اسالمی عمومی نشست 

ھستند ولی سرکوب فعالین مناطق ملی ایران را بھ نام دفاع از تمامیت ارضی تائید می کنند، مرز 

 روشنی ترسیم می کرد



باز بھ دالئل ثالثاٌ، اشاره بھ شدت سرکوب ھا بھ ویژه در مثلت کردستان، بلوچستان و خوزستان 

بھ امضاء   ٢٠١٣, ١٠این در حالی است کھ در اعالمیھ مورخ نوامبر . غیرقابل توجیھ حذف شده است

اطالعیھ مشترک بیست و یک حزب، سازمان و نھاد چپ و کمونیست برای " جریان تحت عنوان  ٢١

ھ اعدام ھای در اعتراض ب!" متوقف کردن ماشین سرکوب واعدام رژیم جمھوری اسالمی متحد شویمً 

   .گروھی در مناطق مزبور است

بھر حال بھ نظر ما اگر چھ نکتھ سوم درست در مقابل حقایق موجود و اعدام ھای گروھی و فلھ ای در 

امری کھ نشست در اعالمیھ ھای قبلی خود نیز بر آن ھا (مثلث کردستان، بلوچستان و خوزستان است

اما مورد اول و در ادامھ آن مورد .امضاء سازمان ما نمی شداما وجود این نقض مانع ) مھر تائید نھاده

دوم نیز بھ عنوان مکمل مورد اول، در شمار دالئلی است کھ موجب می شود کھ  ما از تائید این 

  .اعالمیھ صرفنظر کنیم

بھر حال از نظر ما این اعالمیھ موردی بوده است کھ بھ مثابھ محک بسیار مھمی برای داوری درباره 

قاد بھ آزادی ھای بی قیدوشرط سیاسی، اعتقاد یا عدم اعتقاد بھ آزادی برای دیگران و مخالفان عمل اعت

   .کرده است و آئینھ تمام نمائی است کھ تفاوت گفتار و کردار را عیان ساختھ است

ن از آن جا کھ اعتقاد بھ آزادی ھای بی قیدوشرط سیاسی یکی از پایھ ھای مھم و حیاتی برای شکل داد

بھ بدیل سوسیالیستی است ما پیشنھاد می کنیم کھ در این مورد بحث علنی از سوی ھیئت ھماھنگی 

ما اعالم می کنیم کھ حاضریم . سازمان داده شود تا درباره جوانب آن تبادل نظر و گفتگو صورت گیرد

اعالمیھ صورت در این مباحثات شرکت کنیم و در صورت لزوم می توان کلیھ مبادالتی کھ در باره این 

     .گرفتھ بھ شکل علنی بھ عنوان مقدمھ این بحث منتشر ساخت

 با تشکر مجدد از تالش ھای ھیئت ھماھنگی برای حضورفعال نشست در رویدادھای سیاسی

  )راه کارگر( روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ایران

قیدتی اعدام شدگان در ضمیمھ اعالمیھ منتشرشده توسط شورا با حذف ھویت سازمانی، سیاسی و ع

  .آورده شده است

پیچ ھای مبارزه و تحوالت سیاسی است کھ جانمایھ سیاست ھای ھر جریان سیاسی اجباراً  با  در تند

ما اکنون در چنین . وضوح ھر چھ تمام تر آشکارشده  و در معرض قضاوت ھمگانی قرار می گیرد

سلسلھ نوشتھ ھایمان گفتھ ایم انتخاب ترامپ بھ ریاست  ھمان طور کھ چند بار در. تندپیجی قرار داریم

جمھوری آمریکا قطب ھای ارتجاع ھم پیمان منطقھ ای آمریکا نظیر عربستان و اسرائیل و ھمراه با آن 

و جنگ نیابتی  را برای پیش برد سیاست ھاشان ترغیب و  "تغییر رژیم"ھا اردوی نیروھای ایرانی 



زبندی با شفاف با این سیاست ھا برای شکل دادن قطب نیروھای جسورتر ساختھ است و ضرورت مر

  چپ ھر چھ بیشتربھ یک وظیفھ مبرم مبدل شده است

بھ طور  یک ماه تمام ابعاد گوناگون مسئلھ این اتحاد عمل  اکنون بھ مدتدر پرتو این شرایط است کھ 

چند و چون کند کھ از کامل بھ بحث نھاده شده است و ھیچ عضو شورای ھمکاری نمی تواند ادعا 

یک  ؟صورت مسئلھ کامالٌ روشن بی ابھام و انتخاب در کدام سو. مطلع نبوده استو یا ابعاد آن  مسئلھ 

  . انتخاب با ھمھ عواقب سیاسی آن است

.  

*******************  

  !اعالمیھ محکوم کردن اعدام ھا با حذف ھویت سیاسی، سازمانی و عقیدتی اعدام شدگان: ضمیمھ

  !کنیم دام زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط رژیم جمھوری اسالمی را محکوم میاع

ی تاکنونی، رژیم جمھوری اسالمی ایران، رژیم جنایت، شکنجھ و  بر اساس گزارشات انتشار یافتھ

افشاری، یونس آقایان، سیروان نژاوی و ابراھیم شاپوری ) رزگار(هللا  اعدام، سامان نسیم، علی و حبیب

بھ خاطر . زندان مرکزی ارومیھ را اعدام كرده است ١٢زندانیان محبوس در بند ) پور عیسی(

اعتراضات گسترده جھانی علیھ اعدام سامان نسیم کھ در سن ھفده سالگی دستگیر شده بود رژیم 

جمھوری اسالمی بھ طور رسمی اسامی اعدامشدگان را اعالم نکرده و برای فرار از پاسخگویی، اقدام 

  .ای از ابھام قرار داده است ارانھ خود را در پردهک جنایت

ترین اشکال سرکوب فاشیستی بنیان نھاده شده  نظام قضائی رژیم جمھوری اسالمی بر مبنای خشن

حقوقی کامل زندانیان  ھای واھی، بی سازی ھای قرون وسطائی، پرونده دستگیری و شکنجھ. است

ترسی متھم بھ وکیل مدافع و حداقل شرایط یک محاکمھ ھای قالبی و فرمایشی، عدم دس سیاسی، دادگاه

ھای گسترده و از جملھ اعدام جوانانی  ھا در طول زندان، اعدام عادالنھ، قطع ارتباط زندانیان با خانواده

کھ زیر سن قانونی قرار دارند از جملھ مشخصات ثابت و ھمیشگی دستگاه  کشتار جمھوری اعدام و 

  .جنایت اسالمی بوده است

مانند  کنند، بھ ھای تحت ستم ایران مبارزه می عاالن سیاسی زندانی، کھ برای مطالبات عادالنھ ملیتف

ترین اشکال سرکوب ماشین کشتار رژیم  ھای اجتماعی، در معرض شدیدترین و خشن فعالین سایر جنبش

نشاندن فعالین ھا بھ منظور ارعاب جامعھ و بھ عقب  جمھوری اسالمی قرار دارند و اعدام و سرکوب آن

  .شان است ھای عادالنھ ھا از خواست این جنبش



ً محکوم کرده و خواھان الغاء مجازات اعدام و آزادی بی قید و شرط  ما موج اخیر اعدام ھا را قویا

ھای آگاه و مردم آزاده  ما از ھمھ وجدان. فعالین کارگری زندانی و ھمھ زندانیان سیاسی و عقیدتی ھستیم

ترور، شکنجھ، اعدام، ملغا باید «، »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«م کھ با شعارھای خواھی ایران می

  .بھ مقابلھ با دستگاه کشتار رژیم جمھوری اسالمی برخیزند» گردد

  داری جمھوری اسالمی سرنگون باد رژیم سرمایھ

  زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

  ٢٠١۵فوریھ  ٢٧برابر با   ١٣٩٣اسفند  ٨جمعھ 

  :امضاءکنندگان بترتیب حروف الفبا

   اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور- ١

    اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان -٢

     اتحاد فدائیان کمونیست -٣

   پیوند در خدمت کمونیست ھای ایران -۴

     حزب کمونیست ایران -۵

  )مائوئیست -لنینیست - مارکسیست(حزب کمونیست ایران  -۶

    ارگرسازمان راه ک -٧

     استکھلم -شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانھ مردم ایران -٨

  ھامبورگ -شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه -٩

  ناظر -المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران کمیتھ بین -١٠

    کمیتھ جوانان بلژیک -١١

  فنالند - کمیتھ حمایت از مبارزات کارگران ایران -١٢

  )اقلیت(تھ خارج کشور سازمان فدائیان کمی -١٣

  مونترال، کانادا -در ایران  ۶٠کمیتھ یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ  -١۴

  ھستھ اقلیت -١۵

  دانمارک   -کمیتھ حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - ١۶

  

  

  



  

  

   

  

  


