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https://youtu.be/TCHVSZHh3N8

کشته شدن قاسم سلیمانی توسط دولت امریکا
رابطه ایران و امریکا و اوضاع منطقه را
وارد فاز جدیدی کرده است .فازی که نه فقط
جمهوری اسالمی و دولت امریکا که تمام
قدرتهای بین المللی و منطقه ای را با مسائل
و معضالت جدید روبرو کرده است .فازی
که تشدید کشمکشها در همه ابعاد آنرا بدنبال
خواهد داشت .کشمکشهایی که طبق معمول
دود آن قرار است به چشم مردم منطقه بود.
برای بررسی عواقب ترور قاسم سلیمانی و
احتمال رویاروئی تمام عیار رژیم اسالمی با
آمریکا میهمان عزیزی را به برنامه دعوت
کرده ایم .آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی
حزب حکمتیست (خط رسمی) را روی خط
داریم.
با سالم به برنامه رهائی زن خوش آمدید.
مینو همتی :ترور قاسم سلیمانی و فضای
متشنج پس از آن ،تهدیدهای متقابل دول
ایران و امریکا ،به معضلی جدی نه فقط در
خاورمیانه بلکه در دنیا تبدیل شده است .شما
مسئله و امیت آنرا چگونه میبینید آیا این
تهدیدات فقط جنگ زرگری است؟
آذر مدرسی :قطعا جنگ زرگری نیست
،قطعا توی این کشمکش هر کدام از طرفین
تالش میکنند ماگزیمم تهدیدات و ماگزیمم به
اصطالح تبلیغات را علیه همدیگه بکار ببرند
،ولی قطعا جنگ زرگری نیست  ،همانطور
که خود شما گفتید ،ترور قاسم سلیمانی و
یکی از فرماندهان حشدالشعبی و تعداد
دیگری از همراهانشان به یکی از مهمترین
مسائل سیاسی در دنیا تبدیل شده ،پیامدهای
این ترور و دالیل این ترور و اینکه جواب
طرفین و کشمکشی که بین ایران و آمریکا
هست دامنه اش به کجا کشیده میشه و
چه اشکالی بخودش میگیره و امروز سایه
سیاه خودش را روی کل خاورمیانه پهن
کرده و کل دولتهای اروپایی و کل جهان
دارن در موردش نه فقط صحبت میکنند
،بلکه تالش میکنند از تشدید این کشمکش و
از تشدید فضای جنگی و تشدید میلیتاریسم
توی خاورمیانه جلوگیری کنند  .قطعا کل
دولتهای غربی و کل دولتیها به درجه زیادی
امروز هم همون طور که میدونید ناتو با
حمایت مورد قبول آمریکا و یه مقدار مالیم
تر در حمایت از امریکا اظهار نگرانی
کردند ،به هر حال ترور فرمانده یک دولت
دیگه که مستقل از ارزیابی ما که این فرد
چی بوده و چه جنایاتی را نه فقط در ایران و
منطقه مرتکب شده باشه ،در خاک یک
کشور دیگه زیر پا گذاشتن تمام قوانین
بینالمللی و لجام گسیختگی مطلق اروپا را
نشان میده و هراسی را که امروز این اتفاق
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توی خاورمیانه بخصوص توی خاورمیانه شما رژیم در به حاشیه راندن دادخواهی
بوجود آورده ،به نظر من باید جدی گرفت آبانماه موفق خواهد شد؟
،میگم توی همچنین چیزهایی جنگهای
تبلیغاتی بلوف زدنها ،میگم حتما توی آذر مدرسی :ببینید موفق قطعا نخواهد بود
خاورمیانه میاد و میره ولی چیزی که باید  ،چون شما نمیتونی یک جامعه را در فقر
گفت ،حتما باید جدی گرفت با همون طور که و استبداد مطلق و در حاکمیت سیاه قوانین
خودتان گفتید ،خاورمیانه و کشمکش بین اسالمی مطلق نگه داری ،در نتیجه آیا
ایران و آمریکا وارد یک فاز جدیدی میتونه طوالنی مدت این اعتراض را حاشیه
شد .جمهوری اسالمی اعالم کرده که قطعا ای بکنه و حتی مرعوب بکنه من فکر
بی جواب نمیگذاره ،آیا این یه جواب نظامی نمیکنم طوالنی مدت میتونه  ،قطعا بستگی
است ؟ آیا وارد تحرکات نظامی میشه یا نه ؟ داره به آمادگی نیروهای کمونیست
اینش صددرصد معلوم نیست  ،ولی چیزیش ،نیروهای رادیکال ،طبقه کارگر و مردم
که مسلمه  ،از همین االن از نظر سیاسی یک آزادیخواه برای اینکه اجازه ندهند که
تعرض وسیعی را کرده علیه آمریکا ،وادار بیشترین استفاده رااین شرایط ببره ولی قطعا
کردن و یا بخاطر نفوذ جمهوری اسالمی و آنچه که امروز شاهد هستیم ،که جمهوری
جریانات شیعه توی پارلمان عراق ،رفتن اسالمی بیشترین استفاده را از کشته شدن
پای اینکه آمریکا باید بیرون بره ،جزو قاسم سلیمانی میکنه و جالبه که سخنگوی
فشارهای سیاسیه که داره به آمریکا میاره و دولت همین را میگه .میگه کشته شدن قاسم
این کشمکشی که همه انتظار داشتند ،بلکه با سلیمانی ،نوعی تجدید قوا و انرژی برای
یک دور جدیدی از مذاکرات تخفیف پیدا کنه ،نظام بود .کشور ما نیاز به نمایش انسجام
امروز تشدید شده و فضای سنگینش روی کل ملی داشت و این بیشتر از هر چیزی داره
خاورمیانه ،روی ایران حقیقتا بیشتر از هر نشون میده جمهوری اسالمی بیشترین
جایی شاید باید گفت روی عراق به دلیل اینه استفاده را کرد .بیشترین استفاده را کرد و نه
که آنجا داره تبدیل میشه به محفل این فقط قاسم سلیمانی را بعنوان شهید راه اسالم
درگیری نیابتی و جنگ نظامی نیابتی  ،سایه ،بلکه به عنوان نماد غرور ملی و عظمت
سنگین خودش را انداخته و هر اتفاقی ،چه طلبی ایرانی و چه بعنوان نماد ناسیونالیسم
تعرض سیاسی و چه کشمکش سیاسی که بین ایرانی  ،چه توی جامعه و چه
ایران و آمریکا توی منطقه بوجود بیاد و توی چشم تمام دنیا داره معرفیش میکنه و
تشدید بشه  .موقعیت مردم ،موقعیت جامعه از این زاویه نه فقط احساسات به اصطالح
،و موقعیت طبقه کارگر و مردم محرومی که کسانی که از سر اسالم طرفدار جمهوری
چه توی عراق و چه توی ایران ،چه توی اسالمی هستند یا باندهای اسالمی توی
لبنان ،علیه حاکمیت سیاه باندهای قومی
منطقه را حول این مسئله بسیج میکنه،بلکه
ومذهبی به میدان آمده بودند و خواهان یک
ارق ناسیونالیسم ملی را توی خود جامعه
خاورمیانه غیرقومی و غیرمذهبی بودن ،این
را عقب میزنه و یک دور دیگه مهر مذهبی ایران با خودش همراه میکنه و او را به
شدن ،مهر هویت مذهبی دادن  ،مهر هویت و عنوان نماد قهرمان ملی و عظمت طلبی
ارق ملی دادن را توی تمام این کشورها ایرانی و نماد دستاوردهایی که ناسیونالیسم
،بخصوص ایران و عراق تشدید میکنه که ما سالها براش آرزوی را داشت  ،و غبطه
شاهد نمونه هایی ازش هستیم که باید بسط میخوره به موقعیتی که قاسم سلیمانی سالها
بدهیم و در طول مصاحبه بهش پرداخت برای جمهوری اسالمی بوجود آورده
،بهر حال این تهدیدها و جدلهای لفظی را ،بیشترین استفاده را برای اینی که کل این
نباید غیر جدی و به عنوان جنگ زرگری احساسات را پشت خودش و پشت سپاه
بهش نگاه کرد  .خاورمیانه با این اتفاق وارد پاسداران که زیر ضرب بود ،پشت
یک دور دیگه از ناامنی و بی ثباتی خواهد جمهوری اسالمی ،پشت خامنهای که زیر
شد و مردم محروم و طبقه کارگر یکبار ضرب بود بکشه و عالو بر تحریک
دیگر شرایط سختتری براشون برای پیشبرد این احساسات و بردن آنها،اون بخش
مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه و اعظم از جامعه که نمیرند زیر بار این
احساسات و وایستاده و داره مبارزه اش را
امنیت جامعه براشون بوجود بیاد.
میکنه و میگه با قاسم سلیمانی و بدون قاسم
مینو همتی :با توجه به زیر ضرب بودن سلیمانی ،با جنگ و بدون جنگ  ،با برجان
رژیم اسالمی بخاطر کشتار شهروندانش در و بدون برجام  ،من معیشت ،رفاه ،آزادی
آبانماه ،بنظر میرسد که ترور قاسم سلیمانی ،امنیت و برابری را میخوام ،اون بخش را
نعمت الهی بود تا حکومت سرکوبگر ،حاشیه ای بکنه.
دوباره فرصت مظلوم نمائی پیدا کند ،بنظر
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بسیج
ی ،سپاهی داعش ما شمایی

به نطر من یک دوره ای فضای ایران را
طبیعتا با این احساسات ناسیونالیستی و
اسالمی تحت تاثیر خودش قرار دهد.بیشتری
استفاده را میکنه که جامعه را یکدست کنه و
اون هراسی را که ازش داشته ،انتخابات را
که با بازاری کسادی روبرو بشه .سعی
میکنه اینها را احیا کنه و به یک دور دیگه
برای خودش فرصت بخره ،ولی من فکر
نمیکنم این دوره را خیلی طوالنی باشه و
جامعه ای که اقتصادش به بن بست رسیده،
حاکمیتی که شمشیرش را از رو بسته علیه
مردمش  ،و مردمش علیه اش به میدون
اومدن ،بیشتر از دو ساله االن که اومدن و
رسما میگن که باید بروید را در طوالنی
مدت و تحت این فضا ،حاشیهای بکنه و زیر
این فضا خفه بکنه و حتی سرکوب عریان
بکنه ،فعال دوره تبلیغات ،دوره درو کردن
حاصل کشته شدن قاسم سلیمانی تا به آنجا که
به مردم برمیگرده ،مردم تالش میکنند که
فضا نه فقط به نفع جمهوری اسالمی ،بلکه
به نفع یکی از منفورترین دستگاههایی
سرکوبش که سپاه پاسداران است ،باشه و من
فکر نمیکنم که این را طوالنی مدت ادامه بده
و فضای جنگ یا تهدیدات جنگی را نمیتونه
طوالنی مدت ادامه دهد که بعد از یه مدتی
باالخره نمیشه شما هی مرتب مشغول
مسایل جنگ باشید و از این زاویه فکر
میکنم طوالنی مدت نخواهد توانست این فضا
را کنترل کنه و خفه بکنه.
زیر ارق ملی و اسالمی و تهییج و به میدون
آوردن مردم
مینو همتی :با توجه به تالش حکومت
اسالمی برای توسعه نفوذش در کشورهای
منطقه ،رودروئی نظامی رژیم با آمریکا از
احتماالت بوده است .آیا ما شاهد آنیم که دو
طرف برای انحراف افکار عمومی در
کشور خود ،فتیله جنگ افروزی را باال
کشیده اند؟
آذر مدرسی :ببینید اگه منظور از فتیله
جنگ و جنگ افروزی و جنگ مستقیم بین
ایران و آمریکاست ،من فکر میکنم خیلی
نامحتمله و یکی از اون حلقه هایی است که
توی آخرین مرحله این کشمکش بدون
خواست و بدون برنامه مستقل هر دو طرف
پیش بیاد  .فکر نمیکنم هر چقدر هر دو
طرف ترامپ وجمهوری اسالمی برای
فرار از معضالت داخلشان به این کشمکش
و فضای جنگی و تشدید تشنج نیاز دارند ولی
اگه جنگی مستقیم بین ایران و آمریکا اتفاق
بیفته ،به معنی نابودی کامل ایران و به معنی
ناامن شدن خاورمیانه است .این چیزی نیست
که نه ایران و نه آمریکا بخواهند .
اگر منظور جنگ مستقیم ؟نه
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تا آنجایی که کشمکش بین درگیری سیاسی و
درگیریهایی نظامی ،فکر میکنم این بیشتر
محتمل.
اگه به کشمکش سیاسی برگرده ،همین االن
هم شروع شده  ،من اشاره کردم ،دولت
عراق از امریکا خواسته که نیروهایش را
ببره بیرون و حتی دارن فشار میارن که
سفارتخانه اش را جمع کنه.
یکی از اون فشارهای سیاسی که ایران
داره بهشان میاره اینه که این پروسه چقدر
طول بکشه یا نکشه،به نظر من ثانویه ،ولی
توی چشم جهانیان بعد از سوریه و
افغانستان ،االن عراقه که میگه شما باید برید
بیرون  ،و برای ما چیزی جز فقر و فالکت
میآوردید .از این نظره که جمهوری اسالمی
بازی و فشار سیاسیش را علیه آمریکا شروع
کرده و بعد آمریکا ناتو را آورده پشت
خودش و همه اینها جزو اون فشارهایی
سیاسی و کشمکشی است که بین این دو تا
هست .احتمال جنگ نیابتی هست  .خطر
اینکه عراق به خون کشیده بشه خیلی بیشتر
به اینکه یک جنگ رو در رو در ایران اتفاق
بیفته ،و همین نگرانی از جنگ نیابتی در
عراق و جامعه ای که ه یمن حمله نظامی
آمریکا و به یمن داخلت ایران و قاسم
سلیمانی ها به این وضعیت امروز دچار شده
،هراس از اینه که یک دور دیگه وارد یک
جنگ ،ترور ،قتل ،وارد یک بمب گذاری و
ناامنی و نابسامانی و خون پابند به زندگی
مردم توی جامعه بشه که بیشتر از همه توی
عراق واقعی داره که سایه اش سنگینی
میکنه و همین است که به درجه زیادی
میتونه انقالبی را که مدتهاست مردم عراق
بهش دست زدن ،درش تاثیر بگذاره ،و با
معضالت جدی روبرو کنه.
ببینید ایران ،عراق ،لبنان تا چند ماه پیش
سمبل این بودند که ما خاورمیانه قومی و
مذهبی را نمیخوایم ،مستقل از اینکه بما
بگویید که شیعه ،سنی ،فارس ،ترک ،عرب
،ما همه مان با هم علیه حاکمیتهای سیاه
مذهبی مان ایستادیم و با هم برای رفاه و
آزادی و برابری داریم میجنگیم .امروز این
حمله و کشتن قاسم سلیمانی ،اولین قربانی و
اولین تاثیر منفی روی همین جنبشی است که
روی غیر قومی و عید مذهبی کردن جامعه
کرده بود .دوباره مقتدا صدر ها دارن میدان
داری میکنند که امنیت آن جامعه آنجا
بستگی داره به این داره که شیعه ها مسلح
شوند و اعتالف بینالمللی برای دفاع از
عراق شیعه بوجود بیاوریم .سنی ها برای
خودشان دوباره هویتی درست میکنند .و
دوباره رنگ قوی و مذهبی زدن به جامعه
عراق و لبنان و ایران و خاورمیانه را تالش
میکنند که چقدر موفق میشوند ،بحث دیگری

است ولی این حمله عقب گردی را در مقابل
یک جنبش عظیم انسانی و آزادیخواهآنه و
رادیکال در خاور میانه بوجود آورده که
تالش زیادی را میخواد ،برای اینه که تالش
جدی را میخواد .برای اینه که آنرا از زیر
خروارها کثافتی که سالهاست ترامپ و
متحدانش و مرتجعان منطقه دارن بهش دامن
میزنند بشه از زیر اون آوار در آورد .

مینو همتی :واکنش اپوزیسیونهای گوناگون
به این تحوالت چگونه بوده است؟
آذر مدرسی :ببینید دو طیف از اپوزیسیون
توی ایران عکس العمل هایی نشون دادن ،
راستش شاید فقط بشه بهش گفت مشمئز
کننده ،من توی قسمت اول صحبتم گفتم چه از
اپوزیسیون راست پرو آمریکا ،قاسم سلیمانی
قبل از کشتنش ،سردار بود ،براشون برادر
قاسم سلیمانی بود ،و نماد جمهوری اسالمی
نبود .براشون سردار و ژنرالی بود که کشتار
در ایران و نقشش در فجایع ایران و عراق و
یمن و سوریه و لبنان یک سر سوزن
براشون اهمیتی نداشت و اهمیتش برعکس
اینو .ک نماد عظمت ایرانی و نماد نفوذو
قدرت ایران توی در خاورمیانه بود .از
اون زاویه آنها هم سردارسپه را از دست
دادن ،پیامهای همدردی که از طرف ژنرالها
دوره سلطنت تا روزنامه نگاران و ادبا و
شخصیتی سیاسی این طیف ،بمن اسبت از
دست رفتن فرزند میلشان میگی ،این پوچ
نیست ،دروغ نیست ،دیپلماسی نیست
،احساس واقعی خودشان را از دست دادن
کی از شخصیتی ناسیونالیسم ایرانی میگن و
از زاویه همدردی با جمهوری اسالمی .و از
این زاویه اگر با بیان و در مقابل جمهوری
اسالمی نمیگن ،اما بعنوان منتقد مقابل
اقدامی که آمریکا و ترامپ کرده قرار دارن.
نه از زاویه اینکه لجام گسیختگی آمریکا را
بخوان علیه اش وایسند .
از این زاویه که چرا لجام گسیختگی شما
شامل شخصیت ملی من شد ،منتقد این
عملیات دولت آمریکا هستند .این بخش از
اپوزیسیون اون هم شخصیت ملی خودش را
از دست داد .به نظر من رابطه این
اپوزیسیون با قاسم سلیمانی امروز از مدتها
قبل برقرار کرده و امروز در غم از دست
دادنش شریکه با جمهوری اسالمی آینده این
اپوزیسیون را نشون میده.
آینده این اپوزیسیون و این نوع اپوزیسیون
راست را ما قبال هم گفته بودیم که اینها آینده
شون همیشه در کنار جمهوری اسالمی است
مطمئن باشید ،اگر ترامپ بمبش را جدی کنه
،با اولین حمله نظامی به خاک ایران را بکنه
،همه اینها در کنار جمهوری اسالمی
میایستند و جمهوری اسالمی آنهایی هم که
3

سپاه جنایت می کند ،رهبر حمایت می کند

تا دیروز میگفتند تا آستینش به خون مردم
ایران آغشنه شده ،آنها هم در کنار فرماندهان
سپاه پاسداران و ارتش و بسیج و خامنهای
قرار میگیرند و میرن و این بخش از
اپوزیسیون بطور واقعی یکی از قهرمانان را
از دست داد و دلیل اظهار همدردی اینه.
بخش دیگه از اپوزیسیون که متاسفانه به اسم
چپ و زیر پوشش و پرده ضدیت با
جمهوری اسالمی درست مثل خود و حتی
عیان تر از خود دولت آمریکا ابراز
خوشحالی میکنه و فقط کمی مونده تبریک
بگه به ترامپ ،اون هم پرو ترامپ
وایمیایسته و کشته شدن این جانی را یا جانی
بودن و نقش سلیمانی را توی خاورمیانه و
توی ایران و نفرت عمومی و واقعی که
مردم ایران و لبنان ،سوریه و عراق از
سلیمانی دادن ،پرده ساتری میکنه برای
اینکه آمریکا و لجام گسیختگی آمریکا و
تروریسم آمریکا را به هیچ عنوان محکوم
نکنه.
این بخش از اپوزیسیون هم زیر پرده
مخالفت با جمهوری اسالمی طبق معمول و
مثل همیشه پرو ناتو و پرو آمریکا وایستاده
و یک سر سوزن در مورد اینکه قاسم
سلیمانی نباید به دست یکی دیگر از
تروریستهای که امروز داره در دنیا حاکمیت
میکنه ،بلکه باید در دادگاهی عادالنه در
کنار خامنهای و روحانی و بدست دادگاه
انقالبی مردم محکوم میشد .
عراق را اگر شما نگاه کنید ،عراق هموقدر
نتیجه جنایاتی که قاسم سلیمانی و سلیمانی
های ایران درش بوجود آوردن .نتیجه
جنایات تونی بلر و بوش و همه اینها هست.
اگه قراره تروریسم در دنیا ریشه کن شود
،تمام تروریستها باید ریشه کن شوند.
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شما نمیتونی موضع ناتو را داشته باشید و
خودتون را بعنوان چپ .بعنوان نماینده مردم
و طبقه کارگر و جامعه قلمداد کنید .متاسفانه
این دو بخش از اپوزیسیون یکی برای هلهله
برای ترامپ و دیگری سوگواری برای
سلیمانی ،فاصله عظیم خودشان را با همان
جنبشی که در همون آبان ماه آن کشته ها را
از خودش نشون داد اون قربانیان را داد
،دارن تقابل عظیم خودشان را به آنها نشون
میدن.
کار ما این خواهد بود که این جنبش و این
طبقه را این اعتراض را از ضرباتی که ابنها
بهش میزنند ،مصون نگهداریم و بتونم از این
دوره سربلند بیرون بیاییم.
مینو همتی :از نظر شما ،در این گیرو دار،
نقش جنبشهای اجتماعی در نجات جامعه از
چنگال مشتی جنگ افروز داخلی و خارجی
چه خواهد بود.
آذر مدرسی :ببیند من فکر میکنم اولین
مسئله اینه که باید متوجه بود که این موجی
که جمهوری اسالمی امروز راه انداخته،
موج میهن پرستی ،موج شهید دادن میتونه
توده وسیعی را مرعوب کنه و توده وسیعی
را تحت تاثیر قرار دهد .
باید تشخیص بدیم و بدونیم که آن دوره
میگذره و طوالنی نخواهد بود.
اشکها ریخته میشه و تموم میشه و احساسات
ناسیونالیستی هم میخوابه و دوباره سفره
خالی و دوباره نبودن آزادی و امنیت و
دوباره حضور بسیجیها و اوباش جمهوری
اسالمی توی خیابانهای تهران و شیراز و
اصفهان و بغداد عیان خواهند شد و باید
بدونی ابن دوره هم تموم میشه.
تالش کنیم که سریعتر بگذره .
همین امروز ما شاهدیم که بخشهایی از طبقه

کارگر مستقل از هیاهوی جمهوری اسالمی
و مستقل از فضایی که سعی میکنند بوجود
بیاورند و کل جامعه جانباختگان راه سلیمانی
نشان دهند و فضا را فضایی نظامی پر از
تهدید که جنگ خواهد شد و همه را حول یک
موقعیت ویژه آچمز کنند و نگهدارنده
همین االن ما شاهدیم که طبقه ای از کارگر
بهشان میگویند نه و جنگ بین ما و شما
اینجاست.
میگن ما نباید اجازه دهیم که ابن
مبارزه خاموش بشه .جنبشها اجتماعی در
راسش جنبش طبقه کارگر باید با
تشخیص این اوضاع کنه باید تالش کنه با
کمترین لطمه این دوره کوتاه را بگذره و با با
بیشترین آمادگی از این دوره بیرون بیاد و
اجازه نده که کشمکش ها روی آنها تاثیر
بذاره.
ممکنه اول تحت تاثیر این فضا از اون تب و
تابی را که همه انتظارش را داشتن ،بندازه
ولی قطعا این انتظار دو باره پیش خواهد
رفت و مهمترین مسئله اینه که خودمان را
برای جدال آتش آماده کنیم.
این جدال مرگ قاسم سلیمانی و آمریکا و
ایران و بیرون آمدن از برجام و کشمکشهای
نظامی و سیاسی ،نمیتونه این جدال را برای
طوالنی مدت عقب بزنه و ما باید خودمان
را از االن آماده کنیم و جدال بعدیمان با جدال
با جمهوری اسالمی تبدیل کنیم.
آذر مدرسی عزیز با سپاس از اینکه
نطراتتان را با بینندگان ما سهیم شدید.
(با تشکر از مرضیه آدمی برای پیاده کردن
متن مصاحبه تلویزیونی)
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تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

پخ
02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب وقت تهران می توانید بیننده

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.
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