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 رفراندم، جنگ و سرنگوني جمهوري اسالمي ايران
  حكمتيست–بيانيه حزب كمونيست كارگري 

 درباره سرنگوني جمهوري اسالمي و تضمين حق مردم در تعيين نظام آينده 
 حكومتي ايران

 
شكست دو خرداد بار ديگر نشـان       .   سرنگوني جمهوري اسالمي مساله محوري جامعه ايران شده است        

داد، همانطور كه ما اعالم كرده بوديم، حكومت اسالم نه قابل اصالح است و نه حكومت اصالح شده و                   
اما تجربه دو خرداد براي مردم ايران با .   اسالم مشكل جامعه و مردم ايران را حل ميكند“ خوش خيم” 

ميليونها انسـان، چـنـد نسـل از            .   هزينه بسيار گزاف انساني همراه بود و نبايد اجازه تكرار پيدا كند  
 سـال زيـر سـلـطـه          8كودكان، زنان، كارگران، جوانان، و كوچك و بزرگ اين جامعه طي اين مدت          

امروز همه مردم اعالم ميكننـد كـه غـم،            .   حكومت اسالم به تباهي فيزيكي و معنوي كشانده شدند        
 اين رژيم بايد فـورا       ! گرسنگي، خفقان، بيكاري، بي حقوقي در يك كالم جمهوري اسالمي بس است           

 !سرنگون شود

 شكست دو خرداد 
خاتمي و ائتالفي كه او را به قدرت رساند نماينده آن بخش از جمهوري اسالمي اسـت كـه خـطـر                        
انقالب عليه نظام اسالم را ديد و تالش كرد تا مردمي كه ديگر مرعوب سركوب عريـان جـمـهـوري                      

جناحي كه قرار بـود     .   در درون رژيم متقاعد كند    “   اصالح طلب ” اسالمي نبودند را به وجود يك جناح        
 . ادامه حكومت اسالم در پوشش جديد را مقدور نمايد
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به همراه خاتمي و ائتالف حكومتي او آن بخش از حاميان سياسي جمهوري اسالمي كه به زور، بـه                     
اپوزيسيون رانده شده بودند مجددا در دفاع از اين جناح  جمهوري اسالمي و عليه تحرك انـقـالبـي                     

از عـمـق     “   درس آموزي ها” همه .   مردم براي سرنگوني نظام اسالمي به خط شدند و به ميدان آمدند           
”   كثافت همكاري شان با جمهوري اسالمي عليه مردم و نيروهاي سياسي مخالف جمهوري  و دوره                 

 به هـمـراه   .شدن ايدئولوژيك اينها بعد از سقوط بلوك شرق يكسره به فراموشي سپرده شد“  دمكرات
حزب توده و اكثريت، همه محافل و جريانات منشعب از آنها به سنگر طرفداري از رژيم و يك جنـاح                    
آن رجعت كردند و مجددا به شيوه اي مشمئز كننده در مقابل اعتراض انقالبي مردم ايستادند و عليه                  

بخش وسيعي از روشنفكران، نويسندگان، شعرا، و        .   جريانات چپ سرنگوني طلب لجن پراكني كردند      
ژورناليست ها، نشريات و رسانه هاي داخلي و خارجي به اين صف پيوستند و تالش كردند مردم را به       

 . رژيم بكشانند“ معتدل”بدنبال بخش 
ماحصل همه اينها پيدايش دوره جديدي در تحرك اپوزيسيون طرفدار رژيم، تحت پرچـم دفـاع از                   
خاتمي و موج تعرض هيستريك اين جريانات به كمونيستها و به نفس مبارزه عليـه كـلـيـت رژيـم                       

 .اسالمي بود

. برخالف تبليغات رياكارانه دو خردادي هاي خارج و داخل كشور انتخاب خاتمي شروع آزادي نـبـود                
خاتمي و ائتالف مدافع او، بعنوان شركاي قديمي حاكميت خونين اسالمي در ايران، ابدا چنين هدفي              

روند رشد حركت اعتراضات مردم و تناقضات و تنشهاي دروني رژيم اسالمـي بـه         .   را دنبال نميكردند  
مردم و رژيم، هردو،  پديده خاتمي و تصورات و تـوهـمـات دو         .   سرعت معادالت سياسي را تغيير داد     

امروز ديگر هر اعتـراضـي بـه         .   دو خرداد شكست خورد و مضمحل شد      .   خرداد را پشت سر گذاشتند    
. سرنگوني طلبي به بستر اصلي اعتراض مردم تبديل شده اسـت           .   سرنگوني جمهوري اسالمي ميرسد   

جمهوري اسالمي غير قابل اصالح است؛ اين حكم ديگر يك حكم داده در مبارزه اعـتـراضـي مـردم                     
اين موقعيت در كنار ناتواني ذاتي جمهوري اسالمي در بيرون آوردن اقتصاد جامعه از بن بسـت   .   است

كنوني اوضاع سياسي را بسمت تالطم هاي مهم و تقابل حاد و مستقيم مبارزات اعتراضـي مـردم و                     
 سـال    8دو خرداد خرواري دروغ تحويل مردم داد و        .   طبقه كارگر با حكومت ارتجاعي سوق ميدهد      

 .وقت و عمر مردم تلف كرد

 آرايش جديد اپوزيسيون راست
جنبش سرنگـونـي،    .   شكست دو خرداد ضرورت سرنگوني را بيش از هميشه به جلو صحنه رانده است             

جنبشي كه جز سرنگوني كامل جمهوري اسالمي به هيچ چيز كمتري رضايت نميدهد، امـا، هـنـوز                   
مردم رهبر و پرچم روشني ندارند كه حول آن نيروي خـود            . پرچم و رهبري خود را پيدا نكرده است       

.  را متحد كنند، به ميدان بياورند، جمهوري اسالمي را سرنگون كنند و پيروزي را از آن خود سـازنـد                   
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امروز در مقابل جمهوري اسالمي دو نيروي سرنگوني طلب در جامعه، يعني چپ و راسـت، تـالش                    
ناروشني مردم در معـنـاي پـيـروزي جـنـبـش                 . ميكنند كه جامعه را حول پرچم خود متحد كنند        

سرنگوني، فرجه اي را براي اپوزيسيون راست ايران بوجود آورده است تا نوع ديگري از ممـاشـات بـا         
اپوزيسيون راسـت سـنـتـا در         .   دستگاه دولتي و كنار زدن و سركوب بعدي مردم را پيروزي بنماياند 

در اين طيف همه سلـطـنـت طـلـب        .  مدارهاي بزرگ يا كوچك حول جريان سلطنت طلب ميگردند 
نيستند اما تمايالت دست راستي و محافظه كارانه، ناسيوناليسم افراطي و ترس از هـم پـاشـيـدن                      

عـالوه بـر طـيـف         .   دستگاه دولتي جمهوري اسالمي توسط مردم آنها را فعال كنار هم گذاشته است            
جـمـهـوري    ” شده و زير پرچم عـمـومـي          “   راديكاليزه” سنتي راست امروز بخش مهمي از دو خرداد         

اينها در مدار سياسي كمابـيـش نـزديـكـي، گـرد             .   به اردوي اپوزيسيون راست پيوسته اند     “   خواهان
 . سلطنت طلبان ميچرخند

. خصلت سياسي اپوزيسيون راست اين است كه از مردم بيش از جمـهـوري اسـالمـي هـراس دارد            
“ جـمـهـوري   ” يا   “   سلطنت” آنها  .   اپوزيسيون راست جمهوري اسالمي را نميخواهد، اين واقعيت است        

امـا  .   ترينشان طرفدار قانون اساسي مشروطه منهاي سلطان است       “ راديكال” .   نيمه سلطنتي ميخواهند  
دخالت مستقيم مردم در سياست و درهم كوبيدن دولت جمهوري اسالمي توسط مردم، چنان شرايط     

استبدادي، كه الزمه توليد و بازتوليد سـرمـايـه           “   نظم و قانون  ” انقالبي اي را فراهم ميكند كه اعمال        
را اعالم كند، بـراي      “   خاتمه انقالب ” راست محتاج آنست كه به سرعت       .   دارانه است، را مشكل ميكند    

سركارشان ” تضمين بردگي مزدي مردم را از صحنه دخالت مستقيم در سياست دور نگهدارد و آنها را     
انجام اينكار بدون وجود دستگاه بگير و ببند دولتي حاضر و آماده جمهوري اسالمي دشـوار                .   “ بفرستد

اپوزيسيون راست ميخواهد جمهوري اسالمي، با كمترين دخالت مردم سرنگون شود، دستـگـاه              .   است
حتي المقدور دست نخورده تحـويـل       “   حكومت نظم و قانون   ” دولتي جمهوري اسالمي را براي اعمال       

بگيرد و كنار رفتن تعدادي از سران جمهوري اسالمي را، سرنگوني جمهوري اسالمي و پيروزي مردم                
 . بنماياند

: اپوزيسيون راست براي رسيدن به اين هدف دو سياست اصلي را در مقابل جامعه قـرار داده اسـت          
اولـي و    “   مسالمت جـويـانـه     ”  اين سياستها، عليرغم ظاهر  . رفراندم و توسل به دخالت نظامي آمريكا      

اگر دو خرداد به عـمـر        .   دومي، جز تباهي براي مردم چيزي به ارمغان نخواهند آورد         “   ميان بر بودن  ” 
جمهوري اسالمي افزود، اين سياستها نه تنها به عمر جمهوري اسالمي و اسالم سيـاسـي در ايـران                     
اضافه خواهد كرد بلكه بنياد هاي زندگي مدني را در ايران خواهد پاشاند، با دادن كنترل سرنوشت و                
زندگي مردم به دست دار و دسته هاي مسلح مذهبي، قومي، عشيره اي و فاشيست، تباهي كامـل را                

طرح رفراندم و دخالت نظامي آمـريـكـا      .   ايران را عراقيزه ميكنند.   بر مردم ايران تحميل خواهند كرد     
 . جامعه را به سراشيب اضمحالل سوق ميدهد هردو،

 ...رفراندم ، جنگ و سرنگونی 
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 رفراندم

آنچه كه تحت عنوان رفراندم يا همه پرسي از مردم در مورد نظام حكومتي آينده ايـران از جـانـب                       
اپوزيسيون راست مطرح ميشود به هيچ عنوان تضمين كننده حق مردم در تعيين نظام آتي حكومـت          

طرح رفراندم به عكس آنچه كه ادعا ميكند منشور سازش با جمهوري اسـالمـي يـا                  .   در ايران نيست  
 . بخشي از آن است

طرحيست براي شكل دادن به وسـيـعـتـريـن           .    طرح رفراندم  پرچم مشترك اپوزيسيون راست است       
رفراندم امروز نه تنها سازمانها و روشنفكران و دو خـردادي هـاي تـازه                .   اتحاد در اپوزيسيون راست   

، بخش هائي از دوخرداد سابق      “ تفسير خاصي ” جمهوري خواه شده  را با خود دارد، بلكه قرار است، با             
رفراندم بعالوه طـرح    .   و توافق بكشد و به آنها اهرم مقاومت بدهد        “   پاي ميز مذاكره  ” درون رژيم را هم     

مردم شلوغ كردن الزم نيست ما داريم       ” ، طرح   “ مردم دست نگهداريد تا ما رژيم را به رفراندم بكشيم         ” 
طرح دور كردن مردم از دخالت مستقيم در سياست و نـاالزم اعـالم كـردن            .   است“   توافق ميكنيم 

رفراندم با وجـود جـمـهـوري          اين طرح چه در قالب      .   سرنگوني جمهوري اسالمي توسط مردم است     
 حالت طرحي براي بـيـرون كـردن      هر دو در   رفراندم بعد از جمهوري اسالمي     و چه در قالب      اسالمي

مردم از ميدان مبارزه انقالبي، سازش با بخش هائي از جمهوري اسالمي و مصون نگاه داشتن دستگاه                 
 منجر به در مـيـدان        رفراندم در هردو حالت   .   سركوبگر دولت و نهادهاي مذهبي از تعرض مردم است        

ماندن جريانات اسالم سياسي در موضعي قوي و گسيختگي كامل زندگي مدني در ايران و تـعـمـيـم              
 .  خشونت، قساوت و وحشيگري قومي، مذهبي و عشيره اي بر همه جوانب زندگي مردم ميشود

 رفراندم با وجود جمهوري اسالمي
زير فشار بين المللي، فشـار  با وجود جمهوري اسالمي از طرح رفراندم، برگزاري رفراندم    “   تفسير” يك  

تصور اينكه جمهوري اسالمي، و اسالم سياسي، كه هر روز از اين تـا              .   مردم و يا تركيبي از هردو است      
آن سر دنيا افرادش به خود بمب ميبندند، آدمها را جلو دوربين تلويزيون سر ميبرند و ايـدئـولـوگ                      
هايشان علنا در همين جمهوري اسالمي به اين كارها مباهات ميكنند، حاضر ميشود خود رفرانـدمـي       

“ تـفـسـيـر    ” ايـن    .   ، اگر شيادانه نباشد، ابلهانه اسـت     ميداند در آن سرنگون ميشود    را برگزار كند كه     
دادن اين تصور به مـردم كـه          .   دوخردادي هاي درون رژيم است و پرده دوم نمايش دو خرداد است           

رژيمي كه دارد جلو چشم همه شالق ميزند، سر ميبرد، سنگسار ميكند، اورانيوم غني مـيـكـنـد و                      
پلوتونيوم ميسازد و تازه در مضحكه انتخاباتي در عراق جنوب آنرا رسما تحويلـش داده انـد، بـراي                      
سرنگوني خود رفراندم برگزار ميكند؛ آزادي تبليغات ميدهد، شمارش آرا را درست انجام ميدهد و بـا                 

رئيس جمهور يا شاه بعدي شركت ميكنند و   “   تحليف” اعالم شكست در انتخابات آخوندها در مراسم        
مـيـشـونـد     “   حوزه هاي علميـه ” بعد از اين مراسم براي شكار پروانه و مطالعه در زنجيره حيات، عازم          
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كساني كه به مردم ميگويند سپاه پاسدارن، گله حزب اهللا و انصـاراهللا و                 .   كالهبرداري سياسي است  
در رفراندم كنـار مـيـرونـد،         “   راي نياوردن ” آدمكشان و شكنجه گران وزارت اطالعات همگي، بعد از          

ريششان را ميتراشند، ادكلن ميزنند و فلسفه درس ميدهند يا مدرسه مطالعات استراتژيك تاسـيـس                
اگر مردم جمهوري اسالمي را به قبول رفراندم كشيده باشند، قبـل از آن                .   ميكنند شارالتان هستند  

“ سـر در آوردن     ” اين نسخه از رفراندم براي باز گذاشتـن امـكـان            .   بايد آن را سرنگون كرده باشند     
نسخه به سازش كشيدن دستگاه دولتي .   است“   رفراندم” جمهوري اسالمي يا جناحي از آن از صندوق    

جمهوري اسالمي بر عليه بخش كوچكي از رهبران رژيم براي مصون نگاه داشتن دسـتـگـاه دولـت                     
اين طرح، در صورت اجرا، بخش اعظم امكانات مالي، انساني، تسليحـاتـي و               .   جمهوري اسالمي است  

سياسي را همچنان در اختيار دارودسته هاي اسالمي باقي ميگذارد و امكان ميدهد كه بـنـيـادهـاي               
زندگي مدني دائما گروگان باجگيري اين دارودسته هاي اسالمي باشد و كل جامعه همواره در معرض              

ابعاد جنايات و وحشيگري هاي دارودسته هاي اسالمـي در چـنـان               .   دست اندازي  آنها قرار بگيرند     
حالتي در حدي خواهد بود كه حتي امروز مقتضيات حكومتي شان در ايران آنرا برايشان نـامـقـدور                    

اين رفراندم نسخه معطل كردن مردم براي رسيدن اپوزيسيون راسـت بـه سـازش بـا                     .   كرده است 
 .جمهوري اسالمي عليه خود مردم است

 رفراندم بدون جمهوري اسالمي
. تر از طرح رفراندم، موكول كردن رفراندم به بعد از سقوط جمهوري اسالمي است             “   راديكال” برداشت  

و “   آزادي، بـرابـري    ” اين تفسير براي مقابله با نقد چپ از رفراندم و جذابيت شعار سرنگوني طلبانـه                 
و باالخره خنثي كردن نارضايتي بخشي از اپوزيسيون ميليتانت راست از           “   مرگ بر جمهوري اسالمي   ” 

گرچه شرمگينانه، سرنگوني مقدم بر رفراندم نمايانده ميشود امـا          “   قرائت” در اين   .   طرح رفراندم است  
اين وارونگي اتفاقي يا !   ، هدفِ فوري، سرنگوني اعالم نميشود، رفراندم اعالم ميشود  “ استراتژي” در اين   

. تقدم رفراندم بر سرنگوني، در اين سطح، براي اپوزيسيون راست دو خاصيت مهم دارد             .   سهوي نيست 
اوال با راندن مساله سرنگوني جمهوري اسالمي، بعنوان هدف فوري، به پسِ پرده، آن را بـه مـوضـوع        

ثانيا به همين دليل اميد دارد كه بـخـش   .   جانبي، قابل تفسير، قابل مذاكره، و قابل بحث اعالم ميكند  
اگر دوخرداد ميخواست اسم و دسـتـگـاه         .   هائي از دستگاه دولت جمهوري اسالمي را بخود جلب كند         

دولت جمهوري اسالمي را هردو با هم نگاه دارد، اين سياست دست از اسم شسته ميخواهد راه نجات                  
هـدف ايـن     .   سياسي فاسد جمهوري اسالمي قرار دهد       -ديگري را در مقابل دستگاه قتل عام مذهبي       

سياست باز گذاشتن امكان كناره گيري تعدادي از رهبران جمهوري اسالمي براي نجـات دسـتـگـاه                   
 . دولت در شرايطي كه خطر قيام مردم دستگاه دولت جمهوري اسالمي را تهديد كند است

طرح رفراندم مطرح شده از جانب اپوزيسيون راست  در هر دو حالت خود عالوه بر اينكه حق انتخاب                   
آزاد و آگاه نظام حكومتي آينده ايران را از مردم دريغ ميدارد، با دادن مجال ادامه زندگي، تجديد قوا                   
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 جنايتكار جز سيطـره آدم كشـي، بـمـب              –و فعاليت به اسالم سياسي و دارودسته هاي تروريست          

گذاري و ناامني بر تمام گوشه و زواياي اين جامعه و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني حاصلي نخواهد                 
رفراندم در هر دو حالت آن، طرح دست نخورده نگاه داشتن بخشي از دستگـاه جـمـهـوري                    .     داشت

 .اسالمي است و باني سيه روزي آتي مردم است

كه از خود ميدهند منشاء بدترين نوع خشـونـت          “   غير خشونت آميزي  ” طرح رفراندم به عكس تصوير      
در جامعه و باعث حاكميت سياه ترين و جانيتكارترين نيروهاي موجود بر زندگي و هسـتـي مـردم                     

 .  رفراندم نسخه نگاه داشتن اسالم سياسي در صحنه و تباهي جامعه است. ميشوند

 دخالت نظامي آمريكا

دخالت نظامي آمريكا، چه بعنوان يك تهديد و چه بعنوان يك سياست در حال اجرا، بخش انـتـگـره                    
تهديد دخالت نظامي آمريكا براي اپوزيسيـون       .   سياست اپوزيسيون راست و مكمل طرح رفراندم است       

راست ابزار اعمال فشار بر سران جمهوري اسالمي براي تن دادن به يك سازش از باال براي تـغـيـيـر                      
اين همان هدفي است كه طرح رفراندم تعقـيـب          .   رژيم با حفظ ماشين دولتي جمهوري اسالمي است       

اسالم سياسي بعنوان يك سـنـت ارتـجـاعـي         .   اما اين دخالت و يا تهديد تاثير معكوس دارند        .   ميكند
تهديد نظامي آمريكا به عكس تصور اپوزيسيون راست، بخش هاي مختلف جمهـوري             .   ريشه دار است  

اسالمي را به هم نزديك ميكند، آنرا در مقابل مردم هارتر ميكند، مردم را از ضـرورت سـرنـگـونـي                        
جمهوري اسالمي به نيروي خود دور ميكند و آنها را چشم انتظار تحقق سـنـاريـوي مـورد نـظـر                         

  .  اپوزيسيون راست نگاه ميدارد و به عمر جمهوري اسالمي مي افزايد
دخالت نظامي آمريكا حتي در شكل ضربه نظامي، سياه ترين نيروهاي ارتجاع اسالمي را بـه جـان                     

هر تير و هر موشكي كه آمريكا يا اسرائيل به ايران شلكيك كنند پرووكاسيوني است               .   مردم مي اندازد  
كه تمام ارتجاع اسالمي در ايران و در منطقه را فشرده تر ميكند، در ايران تناسب قوا را به زيان مردم   
آزاديخواه و به نفع گله هاي حزب اهللا و انصاراهللا و دارودسته هاي باند سياهي اسالمي تغيير ميدهد و              

دخالت نظامي آمريكا در ايران و سرنگوني رژيم اسـالمـي زيـر              .   ميتواند كل منطقه را به آتش بكشد      
فشار نظامي آمريكا جنگي را بر مردم ايران تحميل ميكند كه در نتيجه آن كل زيرساخت اقتـصـادي                   
جامعه به نابودي كشيده ميشود، ايران را عرصه تاخت و تاز و حكومت نيروهاي باند سياهي قـومـي،                    
عشيره اي و مذهبي و كانگسترهاي سياسي و باندها و دارودسته هاي مختلف اسالمي، كه مـمـكـن                    

دخالت نظامي آمريكا چيزي جـز نـابـودي        .   است حتي به سالح هسته اي مسلح باشند، خواهد كرد         
طبقه كارگـر،  مـردم آزاده و            .   زندگي مدني براي يك دوره بسيار طوالني، در ايران نخواهد داشت          

شريف و جوانان پر شوري كه در آرزوي يك زندگي بهتر به مقابله با جمهوري اسالمـي رفـتـه انـد                        
چنين دخـالـتـي نسـخـه        .   تجربه عراق همين را نشان ميدهد.   قربانيان اصلي اين تعرض خواهند بود 
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 .  عراقيزه كردن ايران است

اگر زندگي، آينده و آزادي مردم ايران، درست مانند مورد عراق، در سياست آمريكا جـائـي نـدارد و                  
دولت آمريكا بالقوه ميتواند در يك ماجراجوئي نظامي، ديگر شيرازه زندگي مدني در ايران را از هـم                    

فاشيست هائـي   .   بپاشد، اپوزيسيون راست در اوج بي مسئوليتي آماده است در اين پروژه شريك شود             
كه دست خدا را در آستين بوش يافته اند و براي به قدرت رسيدن خود و براي ممانعت از دخـالـت                       
مستقيم مردم در قدرت سياسي آماده اند تا هستي و نيستي ميليونها انسان را در ايران به باد بدهنـد                

طبقـه كـارگـر و        .   اين مشمئز كننده و انزجارآور است     .   و مدنيت را براي چند دهه از ايران برچينند        
 حكمتيست افشاي اين سياست ضد انساني از جانب راسـت و روشـن                 –حزب كمونيست كارگري    

توسط ارتش آمريكا براي مردم و طبقه كارگر را امر خود ميداند و بـه آنـهـا                     “   نجات” كردن سراب   
  .  گذشت نخواهد كرد

 

ضرورت سرنگوني جمهوري اسالمي و درهم كوبيدن كامل دستگاه دولتي و منابع 
 مالي، تداركاتي و تبليغاتي آن

 و 
 منشور سرنگوني جمهوري اسالمي
اسالم سياسي و جمـهـوري      .   جمهوري اسالمي به يك سنت فوق ارتجاعي اسالم سياسي متكي  است           

اسالم سياسي ريشـه    .   اسالمي، بجز در كردستان،  به عكس رژيم سلطنتي در ايران ذوب نخواهد شد    
در نتيـجـه دارودسـتـه هـاي          .   عميقي در منطقه دوانده است و نيروي خود را از كل منطقه ميگيرد      

اسالمي ميتوانند حتي بعد از ضربه، خود را باز سازي كنند، مناطقي را تحت كنترل خود بگيـرنـد و                     
 . جامعه را چون عراق و افغانستان به تباهي بكشند

تنها يك قيام توده اي عليه كل سيستم، ارزشها و نظام جمهوري اسالمي ميتواند اين نيروي سياه را                   
هجوم مردم به بنيادهاي ارزشي و دولـتـي جـمـهـوري              .   از دل جامعه و از دل منطقه ريشه كن كند         

اسالمي و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل و جنايت طي ضد مذهبي ترين انقالب تاريخ بعـد از             
انقالب فرانسه، ميتواند اسالم سياسي را در ابعاد ايدئولوژيك، سياسي و آرماني به آنچنان هزيمـت و                  
فلج همه جانبه اي دچار كند كه امكان تجديد قوا، جلب نيرو و بكارگيري امكانات مالي و تسليحاتـي                   

اسالم سياسي نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، از اسالم سياسي در قـدرت    .   را از آن سلب نمايد    
در ايران، جز تروريسم عريان مسلح به سالحـهـاي          “   اپوزيسيون” اسالم سياسي در    .   خطرناك تر است  
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اين تروريسم، تروريست هاي قومي، عشيره اي و تمام كانگسترهاي سياسي را             .   كشتار جمعي نيست  

 . به ميدان ميكشد
هيچ نيروئي جز نيروي مردم قيام كننده كه با قدرت به تمام اركان جمهوري اسالمي يورش برده انـد       
و اسالم سياسي را در همه ابعاد آن به هزيمت وا داشته اند قادر به حفظ جامعه در مـقـابـل خـطـر                          
دهشتناك دو قطب تروريستي جهان ما، يعني تروريسم دولتي آمريكا و تروريسم تا دنـدان مسـلـح            

تنها پيروزي كامل جنبش سرنگوني، قادر است نـكـبـت جـمـهـوري                .     اسالمي در ايران نخواهد بود    
بايد جمهوري اسالمي همراه    .   اسالمي را با حداقل خشونت، تلفات و هزينه جاني و مالي خاتمه بخشد            

تمام ابزارهاي قدرتش و همراه تمام منابع مالي، تداركاتي و تبليغاتي آن، يكجا با هم در هم كوبـيـده                    
چنين امري مستلزم تحقق منشور سرنگوني جمهوري اسالمي است كه حزب كـمـونـيـسـت                  .   شوند

 .   حكمتيست آن را جداگانه منتشر ميكند–كارگري 

  حكمتيست–سياست حزب كمونيست كارگري 

نزديك ترين، مطمئن ترين و كم دردترين راه سرنگوني جمهوري اسالمي و تضمين منشور پـيـروزي           
حكمـتـيـسـت       -حزب كمونيست كارگري    .   جنبش سرنگوني قيام مردم عليه جمهوري اسالمي است       

براي سرنگوني رژيم ارتجاعي و جنايتكار اسالمي توسط قيام طبقه كارگـر و تـوده وسـيـع مـردم                   
حزب ما به استقبال مـبـارزات رو بـه رشـد             .   آزاديخواه ايران و تصرف قدرت سياسي تالش ميكند     

كارگري و اعتراضات مردمي عليه كليه ابعاد موجوديت رژيم اسالمي ميرود و با متحد كردن، سازمـان   
دادن طبقه كارگر و مردم آزاديخواه در قالب شبكه ها و انواع مختلف سازمان هاي توده اي و بويژه با                    
اتكا بر جنبش مجمع عمومي دامنه قدرت و اقتدار مردم در مقابل جمهوري اسالمـي را گسـتـرش                     

 گسترش مبارزات و اعتراضات نيروي واقعي سرنگوني رژيم و تحقق آزادي در ايران است. ميدهد
امـا  .    حكمتيست حكومت سوسياليستي است    – آلترناتيو فوري و بالواسطه حزب كمونيست كارگري        

حزب ما بر اين واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنوني، سرنگوني جمهوري اسـالمـي را بـه                      
درست بر همين مـتـن اسـت كـه           .   موضوع انقالب در حال شكل گيري در ايران تبديل كرده است         

بلوغ پرولتاريا  .   اپوزيسيون راست امكان قرار دادن آلترناتيو سياسي خود در مقابل جامعه را يافته است             
 و در ميدان بودن جريانات اسالمي، قومي و فاشيست تصور هرگـونـه              57و بورژوزاي ايران در انقالب      

هر طبقه، هـر جـنـبـش       .   ي در تحوالت ايران را به پديده اي ناممكن تبديل كرده است“ همه با هم  ” 
. اجتماعي و هر حزب سياسي تالش دارد تا خود را براي دوره بعد از جمهوري اسالمي آمـاده كـنـد                     

سرنگوني جمهوري اسالمي، در تمايز از       . سياست امروز همه احزاب ناشي از مقتضيات فرداي آنهاست        
جامعه بعد از سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي         .    ايران، تازه نقطه شروع انقالب واقعي است       57انقالب  

دستخوش عميقترين كشمكش هاي تاريخ سياسي ايران براي تعيين نظام حكومتي آيـنـده ايـران                  
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تمام  تالش ما معطوف به آن است كه ايـن دوره بـا ضـمـانـت                      .   اين اجتناب ناپذير است     . ميشود
وسيعترين آزادي ها، با تضمين دخالت مستقيم مردم در سياست، با تبديل مـنـشـور سـرنـگـونـي                       
جمهوري اسالمي به خواست همه مردم آزاديخواه در ايران، امن ترين، آزادترين، كم خشونت ترين و      

حـزب  .   كم دردترين راه را براي تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي حكومت در ايران متحقق شود                
ما در تالش است تا يك حزب سياسي قوي، توده اي و مقتدر ايجاد كند و بتواند با اتكا بـه نـيـروي                         

تضمين كند كه انقالبي كه جمـهـوري اسـالمـي را              .   مردم آزادي و امنيت در جامعه را تضمين كند        
 . سرنگون ميكند، طبقه كارگر و مردم را در بهترين شرايط براي تعيين نظام آتي حكومت قرار دهد

. انقالب سوسياليستي مربوط به امروز جامعه اسـت       .   انقالب ما انقالب سوسياليستي طبقه كارگر است      
پيروزي جنـبـش    .   سياست ما تالش براي ادامه بدون انقطاع هر انقالبي به انقالب سوسياليستي است            

ايـن وظـيـفـه       .   سرنگوني براي ما تنها پيش درآمد بالواسطه انقالب سوسياليستي طبقه كارگر است           
ماست كه تا هنگامي كه حاكميت سرمايه بر زندگي مردم و جامعه خاتمه نيافته است و تا وقتي كـه      
بيانيه حقوق جهانشمول انسان بعنوان پرچم پيروزي ارزش هاي انساني به اهتزاز در نيـامـده و بـه                     
قانون تخطي ناپذير جامعه تبديل نشده است، با شركت در هر جنبش انقالبي، پيروزي آن را از زاويـه     

“ نه” منفعت جنبش كمونيستي كارگري و بشريت آزاديخواه و برابري طلب تعريف كنيم، به پرچمدار               
مردم به جمهوري اسالمي تبديل شويم، اين جنبش را به ابزار قدرتمند كردن حزب و تخته پرش آن                  

 .   به قدرت سياسي تبديل كنيم
حزب ما تضمين ميكند كه با به قدرت رسيدن خود نه تنها منشور پيروزي جـنـبـش                    در همان حال،  

سرنگوني را بعنوان قانون اعالم خواهد كرد، بلكه بيانيه حقوق جهانشمول انسان را بعنـوان مـبـنـاي               
حزب كمونيست كارگـري  .   كليه قوانين و مقررات كشور اعالم  و خود را به ملتزم به اجراي آن ميداند     

و   ميـدانـد  “   يك دنياي بهتر  ”  حكمتيست بعالوه خود را ملتزم به اجراي كليه مطالبات برنامه خود،             –
 . به همه مردم ايران امكان انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حكومتي ايران را خواهد داد

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگري 
 1383بهمن   - 2005فوريه 
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