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 حكومت نظامى، 

 !پرده آخر جنگ بقا
 

حکومت اسالمی و شخص خامنه ای تودهنی 
از عصر چهارم ديماه .  ديگری خورد

اعتراضات خيابانی در شهرها و محالت 
مختلف عليرغم فضای بشدت امنيتی و قرق 

شروع "  مرگ بر ديکتاتور"نظامی با شعار 
گله های موتوری اوباش و بسيج و .  شد

نيروهای سرکوب و يگانهای ويژه سراسيمه 
ويراژ ميدادند، تيراندازی هوائی ميکردند و 

رژيمی که با .  دست به بازداشت گسترده زدند
صنعت دين و خيل آخوندهای طفيلی مبلغ و 
استاد سازماندهی عزاداری است، حاال از 

های داغديده  مراسمهای بزرگداشت خانواده
. ميترسد و نظام را عليه آن بسيج کرده است

ها را  اينترنت قطع ميکند، تلفنها و دسترسی
محدود ميکند، بازداشت ميکند، لشکر کشی 
نظامی ميکند تا تجمعی شکل نگيرد، تا 

جمهوری .  ها فرياد نشود و سيل را نيافتد بغض
اسالمی از کابوس آبانماه خالصی ندارد و اين 
مبنای وحشت و سراسيمگی حکومت و 

رژيم ميداند مراسمهای .  واکنشهای آنست
گراميداشت در چهارگوشه ايران، تاکيدی بر 
ادامه آبانماه، تداوم راه جانباختگان، نشانه 
رفتن مسببين اين جنايت و تالش برای بزير 

فشارهای امنيتی به تعدادی از .  کشيدن آنهاست
ها برای لغو مراسم و يا به تعويق  خانواده

ها و  انداختن آن، بازداشت

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

٢صفحه   
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 مضحكه انتخابات مجلس اسالمى
 ! رژيم را با اعتراض گسترده درهم بكوبيم" انتخابات" مناسک 

 !، كارگری استكمونيستىرهايى جامعه ايران در گرو عروج آلترناتيو
 مصوب كنگره نهم حزب حكمتيست 

 گفتگو با رحمان حسين زاده و رضا كمانگر

 !قيام آبانماه ادامه دارد
 آغاز مجدد اعتراضات در شهرهای مختلف ايران 

 رژيم اسالمى در سراشيبى سرنگونى
 ١٢فحه ص  پردل زارع                                                                                                                    

 حكومت نظامى در ايران
  "!كشته نداديم كه سازش كنيم، رهبر قاتل رو ستايش كنيم"

 !اين شرايط بى دوام است
 !"كشته نداديم كه سازش كنيم؛ رهبر قاتل رو ستايش كنيم: "مردم حكم مى دهند

 

 ٣فحه ص  آذر ماجدی                                                                                                                    

 !تهديد خانواده جانباختگان موقوف
 ذلت جمهوری اسالمى و تداوم سناريوهای سوخته

 !اعتراض و اعتصاب عليه فقر و گرانى ادامه دارد



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

اقدامات ديگر، اگرچه خللی در ابعاد اجتماعات ايجاد کرد اما نتوانست 
. از عزم و اراده بستگان جانباختگان و مردم آزاديخواه ممانعت کند

کشتار آبانماه و سياست ترور و ارعاب نتوانست مردم را ساکت کند، 
صدايشان را در شانزده آذر و اعتصابات و اجتماعات کارگری و 
دانشجوئی بلند کردند و با تظاهراتهای چهارم ديماه و مراسمهای 

 .  گراميداشت پنجم ديماه ادامه دادند
 

در روزهای گذشته تهران و شهرهای مختلف ايران بدرجات متفاوت 
چهره نظامی گرفته بود، نيروی انتظامی صدها نفر را بدليل استفاده از 

" ای مرگ بر خامنه"سوشيال ميديا بازداشت کرد اما هنوز فرياد 
نظام تالش کرد دست خونين خامنه ای را .  بگوش قاتل اعظم ميرسيد

سخن ميگويند و از "  اشرار و ليدرها"بشويد، از سوئی از تهديد اعدام 
از سوئی "!  رهبر دستور بخشش داده است"سوی ديگر جار ميزنند که 

توسط "  پروژه کشته سازی اشرار"ميگيرند و می کشند و از سوئی از 
اينها تناقض نيست، وحشت و قالب تهی کردن کل . دشمن سخن ميگويند

حکومت نظامی اعالم نشده در .  ای است نظام اسالمی و شخص خامنه
تهران و شهرستانها، قطع نسبی اينترنت و بازداشتها و ضرب و شتم 
معترضين، نشان ميدهد که حتی بقای روزمره نظام بدون قرنطينه 

ديگر حکومت .  خبری و سرکوب مستمر و قرق نظامی ممکن نيست
ترين شکل و در هيئت ماشين سرکوب،  بدون حائل و بزک، با فشرده

اما در موقعيت بشدت ضعيف و شکننده در مقابل مردمی قرار گرفته 
اين تحولی مهم در پيشروی جنبش برای .  که سودای نابوديش را دارند

اين اوضاع يادآور .  سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی است
اين پرده آخر .  های نظامی دوره آخر رژيم پهلوی است فرمانداری

 . حکومت اسالمی است
 

جامعه نميخواهد به حکومت فرصت بازسازی بدهد، سر سازشی با 
رژيم ندارد و حکومت نميتواند تسليم شود، نميتواند مسئوليت 
جنايتهايش را بگيرد و نميتواند بدون شکلی از حکومت نظامی مستمر 

رو  کشته نداديم که سازش کنيم، رهبر قاتل""شعار؛ . بقايش را حفظ کند
، جواب يکجائی به تالش حکومت برای وقت خريدن و "ستايش کنيم

پاسخی روشن به تمهيداتی است که تالش دارد مسئوليت قتل عام 
در عين حال هر روز .  ها دور کند ای عزيزانمان را از نظام خامنه

نميتوان به بهانه سوگواری جمع شد، ضروری است بسرعت خود را 
ها و محالت و مراکز کار سازمان  در متن مبارزه جاری در کارخانه

دهيم، ابزارهای جنگ و رودروئی با ماشين سرکوب را فراهم کنيم، 
خيابان و کارخانه و .  تر کنيم جبهه های مبارزه را گسترش و توده ای

دانشگاه و محله و مدرسه و مراکز کار همه سنگرهای مبارزه و نبرد 
تحصن و اعتصاب و تظاهرات و آزاد کردن محالت از حضور .  است

حکومت تا تهاجم به نيروی سرکوب و سرکوبگران وجوه مختلف يک 
 . مبارزه واحداند

تشکيل شوراها و ارگانهای انقالبی و 
ستادهای مبارزاتی که به نيازهای 
امروز و گستره مبارزه از خيابان و 
کارخانه تا مدرسه و محله جوابگو باشد، 
ايجاد انواع گاردهای حفاظتی و دفاعی 
در مقابل نيروی سرکوب و عناصر 
حکومتی از نيازهای فوری وضعيت 

جمهوری اسالمی نه فقط .  کنونی است
در ذهنيت مردم آزاديخواه و انقالبی 
ايران بلکه از نظر بسياری از حکومتيها 

و دولتهای بورژوائی در آستانه سقوط است و راههای زيادی برويش باز 
بعد از کشتار آبانماه، جواب ندادن اين سياست و تضعيف بيشتر .  نيست

اين .  جمهوری اسالمی، حکومت نظامی آخرين سنگر بقای نظام است
سنگر ظاهراً مجهز به انواع تسليحات و افراد قصی القلب است اما به 
همان اندازه در مقابل اراده انقالبی ميليونی پوشالی است و بويژه تجارب 

 . اخير نشان داده است که قابل درهم شکستن است
 

 .سردبير
  ١٣٩٨ديماه  ٢٦

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٢٢شماره    
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!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا 

!در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد! كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان  

!حاكميت  



. هيچ نظامی قادر نيست در چنين شرايطی به حيات خويش ادامه دهد
اين نظام از روز اول با .  بحران اقتصادی جامعه را فلج کرده است

ماهيت سياسی رژيم، .  بحران اقتصادی دست به گريبان بوده است
بعنوان يک رژيم اسالمی و بعنوان نظامی که برای سرکوب يک 
انقالب عظيم تحت عنوان انقالب موضوعيت يافت، هيچگاه نتوانست به 

و لذا .*  در ايران بدل شود"  يک حکومت متعارف سرمايه داری"
بحران يک خصلت دائمی جمهوری اسالمی بوده و هر روز عميق تر 

بعالوه، در دو دهه اخير، از آنجا که يک مشت دزد .  شده است
سرگردنه و جنايتکار و شکنجه گر بر جامعه حکم می رانند، بدليل 
دزدی های نجومی، نظام سرمايه داری ايران کامال ورشکسته و به گل 

 . نشسته است
 

فقر و فالکت عظيمی گريبان اکثريت قريب به اتفاق جامعه را گرفته 
است؛ مردم ديگر نمی خواهند و نمی توانند به اين شرايط تن دهند و 

عناصر ريز و درشت حکومت .  عزم جزم کرده اند که آنرا تغيير دهند
. نيز هر روز با اختالس های ميليونی فرار را بر قرار ترجيح می دهند

هيچ نظامی نمی تواند تحت چنين بحران اقتصادی به حکومت ادامه 
همانگونه که کمونيسم کارگری همواره اعالم کرده است اين نظام .  دهد

از روز اول با بحران اقتصادی، سياسی و فرهنگی دست به گريبان 
بوده است و با اتکاء کامل به سرکوب و کشتار تاکنون توانسته است 

اما روزهای آن ديگر به پايان رسيده .  حاکميت خود را تداوم بخشد
 .است

 
طی تاريخ رژيم های .  سرکوب خونين تنها برای مدتی کارساز است

خشن استبدادی با توسل به سرکوب خونين و عوام فريبی های 
ايدئولوژيک توانسته اند برای دوره ای بعضا چند دهه به حيات خود 

اما زمانی که سرکوب کارآيی خود را از دست می دهد؛ .  ادامه دهند
جامعه فقر زده است و مردم بپا خاسته اند خشن ترين ديکتاتوری ها نيز 

 .و اين آن شرايطی است که ما در ايران شاهد آنيم. سرنگون شده اند
 

در دهۀ شصت اين رژيم جنايتکار توانست با سازماندهی يکی از 
خونين ترين سرکوب های تاريخ يک نسل انقالبی را کشتار و ساکت 

عمال موفق شد که انقالبی که برای به زير کشيدن بساط استثمار و .  کند
اما .  نابرابری و اختناق شکل گرفته بود را بطور کامل درهم شکند

 . شرايط حاضر شرايطی کامال متفاوت است
 

يک تحول عظيم رخ داده .  جامعه عميقا متحول شده است ٩٦از ديماه 
يک روند رو به اوج اعتراض و شورش جامعه را در بر گرفته .  است
روحيۀ اعتراضی، عزم به تغيير پايه ای بر تمام جامعه مستولی .  است

هر از .  گويی جامعه از يک کابوس طوالنی بيدار شده است.  شده است
چند گاهی، پس از يک دورۀ کوتاه سکوت و سکون، برخی نااميد می 

اما پيش از !"  فروکش کرد"شوند و مستاصالنه فغان بر می آورند که 

   

 !اين شرايط بى دوام است
 !"كشته نداديم كه سازش كنيم؛ رهبر قاتل رو ستايش كنيم: "مردم حكم مى دهند

 

 آذر ماجدی

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه 

آنکه اين عبارت در ذهن شان نشست کند، فوران ديگری از اعتراض، 
موج ديگری از شورش و اين بار پر خروش تر از پيش استيصال را به 

 . اميد و افسردگی را به هيجان بدل می کند
 

نفرت و خشم از اين رژيم .  دو سال است شاهد چنين روندی هستيم
جنايتکار آنچنان عميق است؛ آنچنان زخم های عميقی بر جسم و روحمان 
نشسته؛ آنچنان برای سرنگونی اين نظام روزشماری می کنيم که گاها 

اين روند را نمی توان متوقف کرد؛ اين .  تصوير بزرگ را گم می کنيم
 . خشم را نمی توان آرام کرد؛ اين آتش را نميتوان خاموش نمود

 
" اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا"دو سال پيش شعار 

دو سال پس از آن .  مشخصۀ اصلی خيزش بپا خاسته را تعين بخشيد
" کشته نداديم که سازش کنيم؛ رهبر قاتل رو ستايش کنيم"شعار، فرياد 

اين شعار .  ماهيت و رشد خيزش انقالبی دو ساله را به نمايش می گذارد
 . چه زيبا عزم جزم مردم درد کشيده و عاصی را بيان می کند

 
فرمان حمام خون می دهد تا بخيال خويش انقالب پيشارو را در "  رهبر"

نطفه خفه کند؛ طی دو هفته هزار و پانصد انسان را بخاک و خون می 
کشد؛ هزاران نفر را مجروح و معلول می کند و هزاران انسان ديگر را 
در سياهچال ها تحت شکنجه های جنون آميز قرار می دهد و جنازه ها را 
در گورهای دستجمعی و در عمق رودها و درياچه ها تلمبار می کند؛ و 

قاتل را "  رهبر"مردم خشمگين تر و محکم تر از پيش به ميدان می آيند و 
در چنين شرايطی چگونه يک نظام قادر به تداوم .  به سخره می گيرند

يارانش گونی های پر از پول را بر دوش انداخته و با سرعت .  است
پراکنده می شوند؛ و دشمنانش، يک جامعه هشتاد ميليونی به او مشت های 
گره کرده تر نشان می دهند و با فرياد های رسا تر مرگش را نويد می 

 .جمهوری اسالمی به پايان عمرش رسيده است. دهند
 

صفوف را بايد .  عزم ها را بايد جزم تر کرد.  اين واقعيت را بايد پذيرفت
نسل .  با تمام قوا بايد کار را يکسره کرد.  محکم تر و سازمانيافته تر نمود

جوان پخته تر، سياسی تر و آگاه تر از آنست که بيش از به اين مرگ 
مرگ يکبار، شيون يکبار آن انديشه ای است که از .  تدريجی تن دهد

اين روانشناسی جمعی جامعۀ .  اذهان عبور می کند حتی اگر به زبان نيايد
بايد .  اين روانشناسی جمعی يک دورۀ انقالبی است.  امروز ايران است

 .می توانيم و بايد کار اين رژيم را يکسره کنيم. ايمان بياوريم به اين درک
  

مولفۀ ديگر جامعۀ ايران، جامعه ای که چهل سال پيش تمام دولت های 
غربی به نمايندگی سرمايه داری جهانی انقالب عظيمش را وحشيانه 

اگر نه آگاهانه در ضمير .  سرکوب کرد، اينست که از گذشته آموخته است
ناخودآگاهش می داند که اين بار اجازه نخواهد داد بالی پيشين را بر 
سرش نازل کنند؛ می داند که اجازه نخواهد داد استيصال و روايت های 

دروغين خامش کند؛ آگاه است که به هر گزينه ای رضايت 
  ٤صفحه   



و از اينرو است که خيزش عظيمی که دوسال پيش شکل .  نخواهد داد
از اينرو است که تمام ترفند های رژيم .  گرفت تاکنون ادامه يافته است
باين خاطر است که دولت های سرمايه .  چنجی بی حاصل مانده است

 .را بازسازی کنند ٥٧داری غرب قادر نيستند سناريوی 
  

عليرغم سنت عميق کمونيستی در جامعه؛ عليرغم وجود يک جنبش 
کمونيستی قوی و يک جنبش کارگری عظيم و راديکال؛ با وجود اينکه 
خواست يک جامعۀ شورايی بارها و بارها طی دو سال اخير در شرايط 
متفاوت توسط کارگر و دانشجو، در سراسر کشور مطرح شده است، 
نمايندگان سرمايه داری جهانی و وطنی با اينهمه امکانات مادی و 

هايشان  روايت.  رسانه ای دست از پا دراز تر نظاره گر شرايط هستند
هايشان يک هفته هم عمر نمی  آلترناتيو.  دو سه روز بيشتر دوام ندارد

کند؛ سناريوهايشان مانند روزنامه ای که روز بعد بدرد سطل آشغال می 
 .خورد به زباله دان سياسی انداخته می شود

 
هر انقالبی . تاريخ سرمايه داری انقالب های متعددی را شاهد بوده است

اما خيزش دو سالۀ مردم ايران .  خصلت های خاص خويش را داراست
وجود يک طبقۀ کارگر وسيع که بخش .  از بسياری جهات متفاوت است

قابل توجه آن به منافع خويش بمثابۀ يک طبقه آگاه است؛ بروشنی 
خواست اصلی خويش، يعنی سرنگونی نظام سرمايه داری را مطرح 
می کند؛ انگشت خود را بسوی سرمايه داری بعنوان مسبب فقر و 
استثمار خويش گرفته است و آلترناتيو طبقاتی خويش را اعالم می کند 

جامعه ای که .  يک مشخصه منحصر بفرد و نويد بخش اين خيزش است
رهبران کارگری در راس جامعه و بعنوان خوشنام ترين و محبوب 
ترين رهبران عروج کرده اند يک خصلت متفاوت ديگر اين خيزش 

عليرغم تالش نيروهای دست راستی و برخی چپ های متوهم، .  است
قطب بندی طبقاتی . نيست" انقالب همه با هم"جامعه ايران خواهان يک 

و اين نيز خصلت مهم ديگر .  در ايران بمانند شکاف طبقاتی عميق است
 .شرايط کنونی در ايران است

 
رژيم اسالمی را به .  اين خصائص راه را نشان می دهد و شخم می زند

بر .  زير می کشيم و بسوی يک انقالب کارگری رهنمون می شويم
. ويرانه های اين جهنم جامعه ای خواهيم ساخت مرفه، آزاد و برابر

جامعه ای که در آن مقوله فقير و غنی رخت بربسته است؛ از طبقات 
سود و .  هيچ نمودی مگر در کتاب های تاريخ بچشم نخواهد خورد

 .سرمايه مقوالت تاريخی و متعلق به گذشته خواهد بود
   
بحران کنونى رژيم اسالمى از بنيادى ترين خصوصيات جامعه و اوضاع   -١*

سياسى ايران ناشى ميشود و نه فقط در چهارچوب جمهورى اسالمى قابل رفع 
نيست، بلکه بناگزير دائما تعميق ميشود و زمينه هاى عينى واژگونى رژيم 

اوال، بقاء هر حکومت بورژوايى، و از جمله رژيم  .اسالمى را فراهم ميکند
اسالمى، در وهله اول در گرو تضمين يک دوره رشد و توسعه اقتصاد 
کاپيتاليستى در ايران است، صرفنظر از دشوارى عظيم سازماندهى و تضمين 
چنين افق اقتصادى اى براى هر بخشى از بورژوازى ايران، رژيم اسالمى بنا 

رژيم .  به مشخصات ماهوى اش بطور ويژه اى از تحقق اين امر عاجز است
اسالمى بنا به ماهيت سياسى و هويت اسالمى خود تاکنون نتوانسته و نميتواند 

مناسبات حقوقى و  ،به يک حکومت متعارف سرمايه دارى در ايران تبديل شود

   

 ...اين شرايط بى دوام است 

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه 

ساختارهاى اقتصادى و سياسى مناسب براى حرکت سرمايه و کارکرد و 
گسترش مکانيسم بازار را ايجاد و تضمين کند، و شرايط ادغام فعاالنه بازار 

جمهورى .  داخلى ايران در اقتصاد و بازار جهانى سرمايه دارى را فراهم کند
اسالمى نه فقط توان رفع بحران اقتصاد سرمايه دارى ايران را ندارد، بلکه خود 

بن بست اقتصادى سرمايه دارى ايران مبناى .  موجب تشديد اين بحران است
قطعنامه اوضاع سياسی ( .اصلى بحران چاره ناپذير حکومت اسالمى است
 )٢٠٠٠کنگره سوم حزب کمونيست کارگری ايران، اکتبر 

 مركز خبری حزب حكمتيست
 

 !قيام آبانماه ادامه دارد
 آغاز مجدد اعتراضات در شهرهای مختلف ايران 

 
امروز چهارم ديماه، عليرغم فضای امنيتی شديد و حضور سنگين 
نيروهای انتظامی و امنيتی در مراکز مهم و چهارراهها و قطع نسبی 

مرگ بر خامنه "اينترنت، مردم معترض در شهرهای مختلف با فرياد 
چهار راه توحيد تهران حد .  به خيابانها آمدند"  مرگ بر ديکتاتور"و "  ای

آزادی و انقالب، شهر قدس و حواشی تهران، مالرد و فرديس  فاصل 
کرج، نسيم شهر، گلشهر، شرق و غرب کرمانشاه و سمت جعفرآباد و بنا 
به گزارشی لب آب کرمانشاه، نقاطی در اصفهان از جمله مناطقی هستند 

. که اجتماعات و تظاهرات و شعار دادن عليه حکومت شروع شده است
در ملک شهر .  در کرمانشاه مردم دست به سنگربندی و راه بندان زدند

کرمانشاه نيروهای رژيم قبل از اجتماع و تظاهرات شروع به تيراندازی 
شهرهای کردستان نيز فضا بسيار ملتهب گزارش شده .  هوائی کردند

مردم .  است و برخی پوسترها و بيل بوردهای خامنه ای را آتش زدند
 . بحق خامنه ای را بعنوان چکيده نظام اسالمی هدف قرار داده اند

 
. حزب حکمتيست به زنان و مردان انقالبی و آزاديخواه درود ميفرستد

. ماشين سرکوب را بايد درهم شکنيم.  اين جنگ ناتمام را بايد تمام کنيم
اين نفرت عمومی از حکومت اسالمی و غم سنگين فقدان عزيزانمان 

 !قيام آبانماه ادامه دارد. است که به جان حکومت اسالمی آتش ميزند
 
  

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠١٩دسامبر  ٢٥ – ١٣٩٨ديماه  ٤

 زندانى سياسى

!آزاد بايد گردد   



!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار! يا كار يا بيمه بيكاری  

رهايی جامعه ايران در گرو "چهارچوب بيانيه  :کمونيست هفتگی
چيست و کدام مسائل جنبش کارگری !"  عروج آلترناتيو کارگری است

 را برجسته ميکند؟ 
 

بيانيه مصوب کنگره نهم، با اتکا به واقعيات و  :رحمان حسين زاده
فکتهای ابژکتيو عروج جنبش کارگری را در قامت نيروی آلترناتيو و 

اين ستون اساسی تبيين کنگره نهم از موقعيت .  رهبری جامعه می بيند
جنبش کارگری و نقش تحول بخش آن در حال و آينده جدالهای سياسی 

از اين زاويه .  طبقاتی سرنوشت ساز در حال جريان جامعه ايران است
بيش از هر دوره ای در "است که بيانيه مصوب کنگره تاکيد ميکند که 

تاريخ سياسی ايران، اميد و نگاهها به نقش رهايی بخش طبقه کارگر و 
جنبش کارگری برای نجات جامعه از مصائب فاجعه بار حاکميت 

 ."کاپيتاليستی و جمهوری اسالمی دوخته شده است
  

عروج جنبش کارگری در قامت رهبری سياسی البته در بطن 
تاکنون ماديت جدی پيدا  ٩٦اعتراضات توده ای دگرگون ساز دی ماه 

يعنی تناسب قوای چرخيده به نفع ابراز وجود سياسی مبارزاتی .  کرد
کارگر و مردم تحت فشار و ستم، شرايط مساعدتر نقش ايفا کردن 
جنبش کارگری و رهبران و فعالين راديکال و سوسياليست آن را فراهم 

اما تاکيد متمايز بيانيه ما اين حقيقت است، که جنبش کارگری .  کرد
نيروی در حال انتظاری نبود، که نظاره گر تغيير تناسب قوا باشد، بلکه 
خود اولين  و موثرترين جنبش حاضر در صحنه برای تغيير تناسب قوا 

اين دو مولفه، دو وجه  مهم .  بوده است ٩٦در دوره قبل از دی ماه 
. جنبش کارگری در اين دوره است که بيانيه بر آن فوکوس کرده است

از اين زاويه يک بخش مهم بيانيه نگاه به اعتصابات و اعتراضات 
، که مهمترين آنها مبارزات کارگران بافق ٩٦کارگری قبل از دی ماه 

و چادرملو، هپکو، آذرآب، شرکت واحد تهران و حومه، نيشکر هفت و 
به عالوه مشخصا بيانيه تاکيد .  فوالد اهواز در سالهای اخير بوده است

جهش بزرگ در جنبش کارگری ايران با اعتصاب و اعتراض "ميکند 
اتفاق  ٩٧بيش از يکماهه نيشکر هفت تپه و فوالد اهواز در پايان سال 

آنجا که مبارزات درخشان آن دو مرکز کارگری چه در محتوا و .  افتاد
مضمون چه در روش و قالب و شکل، با دست زدن به ابتکارات 
خالقانه سطح مبارزه و توقعات کارگری را فراتر از موقعيتی بردند که 

به عالوه دور جديد .....  تا آنزمان در جنبش کارگری جاری بود
اعتصاب و اعتراضات کارگری ماههای اخير نيشکر هفت تپه، هپکو و 
آذرآب تاکيد مجددی است، بر ظرفيت ها و ابتکارات مبارزاتی  جديد 

 ."در جنبش کارگری عليه کارفرمايان و دولت سرمايه
 

اعتصابات و اعتراضات مورد اشاره باال با اتکا به مديای اجتماعی و 
نقش فعال نيروهای چپ و کمونيست و از جمله حزب ما در سطح 

   

 !، كارگری استكمونيستىرهايى جامعه ايران در گرو عروج آلترناتيو
 مصوب كنگره نهم حزب حكمتيست 

 گفتگو با رحمان حسين زاده و رضا كمانگر

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه 

داخل و خارج کشور وسيعا منعکس شده، 
حمايت و همبستگی از آنها اعالم شده و 
فضای سياسی و مبارزاتی جامعه از آن 

سران جمهوری اسالمی .  اطالع يافته است
هراس خود را از قدرت جنبش کارگری 
پنهان نکرده و مذبوحانه تالش کردند، با 
ادامه سرکوبگری و بازداشت رهبران و 
فعالين کارگری و پرونده سازی مانع 
عروج جنبش کارگری شوند و سرشان به 

جناحهای مختلف اپوزيسيون بورژوايی از در .  سنگ خورد و نتوانستند
تملق نسبت به جنبش کارگری و رهبران و فعالين آن درآمدند، اما با اين 

ناسيوناليستها و "پاسخ رهبران هوشيار کارگری روبرو شدند، که 
با . چون راهمان جدا است"جريانات قومی و مذهبی خود را به ما نچسپانند
اين باور که طبقه کارگر . "توجه به اين واقعيات بيانيه نتيجه گيری ميکند

و آلترناتيو کارگری ظرفيت و توانايی ساختن آينده ای به دور از حاکميت 
سرمايه و استثمار و تبعيض و نابرابری و تحقق سعادت و رفاه همگانی 
برای شهروندان را دارد، بيش از پيش توجه جنبشهای اعتراضی راديکال 

اين نقطه عطف مهمی در . و محرومان جامعه را به  خود جلب کرده است
مسير تامين رهبری طبقه کارگر بر جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی و 
تعيين تکليف قدرت سياسی به نفع آزادی و برابری و حکومت کارگری و 
رهايی قطعی کل جامعه از مشقات نظم وارونه سرمايه داری و جمهوری 

 ".اسالمی است
  

و باالخره بيانيه به مختصات مبارزات جاری کارگران و خواسته ها و 
شعارهای اقتصادی و سياسی محوری آنها، بر معضالتی  که با آن دست 

و برخورد "  خصوصی، دولتی"و پنجه نرم ميکنند و به پروبلماتيک 
در بخش ديگری بيانيه .  اصولی و کارگری و درست در قبال آن ميپردازد

با ديدن کمبودهای محوری در اين دوره بر گامهای اساسی که جنبش 
کارگری در راستای ايفای رسالت رهبری کننده خود بايد بردارد، تاکيد 

و با فراخوان روشن خطاب به جنبش کارگری و رهبران و .  ميکند
 . پيشروان کمونيست آن استنتاجات پايانی خود را اعالم ميکند

 
بيانيه حزب موقعيت کنونی جنبش کارگری را چگونه  :کمونيست هفتگی

 ارزيابی ميکند؟
 

بيانيه کنگرە نهم حزب، موقعيت کنونی جنبش کارگری را :  رضا کمانگر
حاصل مبارزە طوالنی چهل سال گذشته طبقه کارگر عليه تحميل بی 
حقوقی مطلق سرمايهداران و رژيم اسالمی حامی آن بر طبقه کارگر 

بويژە از دو سال گذشته بخصوص بعد از اعتراضات سراسری در . ميداند
که در اصل اعتراضات و  ٩٦بيش از صد شهر در ديماە 

 

  ٦صفحه   



اعتصابات کارگری نيروی محرکه به ميدان آمدن مردم تهی دست 
برای اعتراض به بيکاری، گرانی، فساد، فقر و تبعيض بود موجب 
تغيير تناسب قوا بين سرمايهداران با اردوی کار به نفع طبقه کارگر 

را  ٩٦رژيم اسالمی توانست بطور موقت اعتراضات ديماە .  است شده
سرکوب کند، اما نتوانست جلو اعتراضات و اعتصابات کارگری را در 

اعتصابات طوالنی مدت کارگران .  ابعاد چهار گوشه کشور را بگيرد
هواز و تداوم اعتراضات کارگران هپکو، آذر آب در  هفت تپه، فوالد ا

مقاطع مختلف و اتوبوسرانی تهران و حومه و اعتراضات و اعتصابات 
دهها مراکز صنعتی ديگر و همچنين اعتراضات معلمين و فرهنگيان و 
اعتصابات گستردە رانندگان کاميون در چند مرحله موجب سر زندگی 

در عين حال کارگران پی .  جنبش کارگری و خود آگاهی طبقاتی گرديد
بردند تنها با تداوم اعتراضات و اعتصابات ميتوانند بر دولت و 

خوشبختانه در جريان اعتراضات و .  کارفرماها فشار بياورند
اعتصابات کارگری دهها نفر از فعالين کارگری بعنوان سخنگويان و 
رهبران کاردان، خوشفکر، راديکال و جسور و مصمم در ميان جنبش 
کارگری سر برآوردند که دولت اسالمی سرمايه تاب تحملش به سر 
رسيد و با اين خيال که اگر رهبران و فعالين کارگری را دستگير، 
زندانی، شکنجه و جريمه و محکوم کند، ميتواند از ادامه اعتراضات و 
اعتصابات جلوگيری کند که خوشبختانه طبقه کارگر مرعوب فضای 

در زمانی که دهها نفر از .  بگير و ببند سرکوب، خفقان و امنيتی نشد
فعالين کارگری دستگير و زندانی و مورد وحشيانه ترين شکنجه ها 
قرار گرفته بودند، کارگران در هفت تپه در هپکو و آذر آب و دهها 
مراکز کارگری ديگر دست از اعتراض و اعتصاب بر نداشتند، آنها با 
ادامه اعتراضاتشان اعالم کردند تسليم ماشين سرکوب رژيم اسالمی 
نميشوند و اتفاقا خواهان آزادی فوری رهبران و فعالين کارگری زندانی 
بودند تا اينکه با فشاری که به بدستگاە سرکوب رژيم آوردە بودند 

از طرف .  توانستند فعالين هفت تپه را بطور موقت از زندان آزاد کنند
استان را دربرگرفت  ٢٩شهر در  ١٨٠ديگر آبانماە هم که بيش از 

حاصل ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری بود که سرنگونی رژيم 
اسالمی را نشانه گرفت که رژيم اسالمی با اين خيال، اگر دست به 
کشتار و راە اندازی حمام خون در خيابانها بزند ميتواند از ادامه 
اعتراضات جلوگيری کند که اين وحشيگری رژيم نتوانست کارگران و 

سران ريز و درشت رژيم اسالمی .  مردم معترض را به عقب وادارد
ناميدند و با خيال باطل "  اعتشاش"اعتراضات سراسری آبانماە را 

آذر  ١٦اما در .  اعالم کردند اعتراضات آبانماە را سرکوب کردە اند
سرخ دانشجويان چپ و آزاديخواە با شعارهايی در حمايت خيزش 
انقالبی آبانماە و حمايت از خواستهای کارگران و در عين حال با 
معرفی جريانات راست مانند سلطنت طلبان و مجاهدين بعنوان دشمن 
آزادی جواب درخوری به ياوە گويهای سران رژيم اسالمی دادند و به 

. ادامه اعتراض تا رسيدن به آزادی و رفاە اجتماعی پای فشردند
مبارزات طبقه کارگر را با :  ارزيابی بيانيه کنگرە حزب اين است

خواسته ها و شعارهايش با افق سوسياليستی که رهبران خوشفکر، 
جسور و مصمم و راديکال چه در مراکز کارگری و يا در دانشگاە ها 
و يا در ميان اقشار مردم طرح کردند و اين شعارها اجتماعی شدە 
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جنبش کارگری بعنوان صاحب .  است
اصلی جامعه دست باال پيدا کردە است و 
نيروی يکم برای تغيير اساسی جامعه 

امروز جنبش کارگری با شعار ادارە . است
شورايی اميد نجات جامعه را با خود گرە 

کنگرە حزب ما هم در اين بيانيه ! زدە است
اعالم کردە است نجات جامعه ايران در 

! گرو آلترناتيو کارگری و کمونيستی است
اين توقع بر اساس رشد کيفی مبارزات 

تاريخی طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی با افق سوسياليستی در دورە 
 .       جاری است

 
در بيانيه "  خصوصی سازی"بحث تقابل کارگران با  :کمونيست هفتگی

 بيانيه چه سياستی را در اين مسئله مشخص دنبال ميکند؟. طرح شده است
 

خصوصی سازيها و "همانطور که بيانيه تاکيد کرده،  :رحمان حسين زاده
مبارزه کارگران عليه عواقب مخرب آن بر زندگی و کار کارگران يک 

از زاويه کارگر کمونيست ".  مساله گرهی در جنبش کارگری ايران است
خصوصی سازی  در .  ابتدا الزمست صورت مساله را درست شناخت

هرجای دنيا، در قدم اول تحميل رياضت کشی اقتصادی و بيکارسازی 
و به اين ترتيب تعرض معيشتی را در "  تعديل نيرو"گسترده تحت نام 

دستور کار ميگذارد، اما آنچه بورژوازی و حاکميت هار اسالمی تحت نام 
تحميل کرده، "  خصولتی"که خود به آن ميگويند "  خصوصی سازی"

بسيار شنيع تر و سبعانه تر از پديده ای است که با استانداردهای شناخته 
شده خصوصی سازی و البته ضد کارگری در بسيار از کشورهای 

در ايران بورژوازی افسار گسيخته .  سرمايه داری دنيا انطباق داشته باشد
و حاکميت استبدادی آن کسب سود نجومی را متکی به استثمار شديد و  

طرح خصوصی سازی در صنايع و مراکز .   کار ارزان ممکن ميداند
توليد، يعنی زدن وسيع و بيرحمانه اوليه ترين حقوق کارگر و تحميل 
زندگی چند بار زير خط فقر، بيکاری گسترده و تحمل ماهها حقوق معوقه 

اين .  و نبودن هيچ تعهدی از جانب کارفرمايان و دولت جمهوری اسالمی
پديده بعد از جنگ و از دوره دولت هاشمی رفسنجانی شروع شد و با کش 

قبل از آن هم دخالت وسيعتر .  و قوسهای زياد تاکنون ادامه داشته است
دولت در اقتصاد نصيبش برای کارگران چيزی جر استثمار شديد نبوده 

اندک تفاوتی اگر وجود داشت، اين نکته بود، دولت به عنوان .  است
کردن اين "  خصولتی"با .  کارفرما مجبور به حداقل تعهداتی شده بود

در نتيجه از نظر کارگران آگاه به .  تعهد هم باقی نمانده است"  حداقل"
مناقع طبقاتی خود، به قول بيانيه کارفرمای خصوصی و يا دولتی هر دو 
برای کارگر يعنی استثمار و ستم و کار مزدی، يعنی تبعيض و زدن 
حقوق کارگران و هردو شيوه مالکيت دارای کارکرد ضد کارگری 

اعتراض گسترده کارگران به خصوصی شدن بخشهايی .  مشترکی هستند
هدف .  از کارخانه ها و مراکز توليدی به معنای تاييد مالکيت دولتی نيست

کارگران از مبارزه با خصوصی سازيها مقابله کردن با تعرض افسار 
گسيخته کارفرمايان که با طرح خصوصی سازی به شيوه سبعانه و 
بسرعت زدن دستمزدها و بسياری از مزايای کارگری، بيکارسازی وسيع 

کارگران با مبارزه .  و تحميل دستمزدهای معوقه را در دستور ميگذارند
خود تاکتيک عقب راندن کارفرمايان و تحت فشار قراردادن دولت به 

اما بايد متوجه .  قبول تعهداتی در مقابل حقوق کارگران را تعقيب ميکنند
. بود، گرايشات مختلف جنبش کارگری برخورد متفاوتی به اين پديده دارند

مشخصا جريانات رفرميست و امکانگرا در درون جنبش 

رهايى جامعه ايران در گرو عروج  

 ...، كارگری استكمونيستىآلترناتيو

 

  ٧صفحه   



سمپاتی جدی دارند، آن را به عنوان راه "  مالکيت دولتی"کارگری به 
حل پاسخ گويی به مشکالت کارگران توجيه ميکنند و توهماتی را نسبت 

. به ماهيت و کارکرد استثمارگرانه مالکيت دولتی اشاعه ميدهند
کارگران آگاه و کمونيست، اوال چنين توهمی را افشا و خنثی خواهند 

ثانيا در تناسب قوای فعلی بر اعمال اراده و نظارت مستقيم خود .  کرد
بر پروسه توليد و فعل و انفعاالت کارخانه و تضمين حقوق و مزايای 
کارگران از کانال تصميمات تشکلهای مستقل کارگری و مشخصا 
مجمع عمومی و شورای کارگران تاکيد ميکنند و مهمتر با تغيير اساسی 
تناسب قوا کارگران بر کنترل کارگری برتوليد و توزيع کارخانه 

 . پافشاری خواهند کرد
 

طبقه کارگر با موقعيتی که امروز در سياست ايران  :کمونيست هفتگی
دارد، کدام سياستها را بايد در اولويت کار خود قرار دهد تا بتواند 

 بعنوان يک قطب مهم اجتماعی و رهبر آزادی جامعه طرح شود؟
 

ايجاد صف مستقل کارگری با طرح آلترناتيو :  رضا کمانگر
سوسياليستی که وظيفه رهبران و فعالين کارگری و کمونيستی است از 

اما بحث طرح .  نان شب واجب تر برای نجات جامعه ايران است
آلترناتيو کارگری و سوسياليستی در آسمان بی ابر جامعه ايران طرح 

اگر جمهوری اسالمی در سراشيبی سقوط و سرنگونی قرار .  نميشود
دارد ناشی از تالش و مبارزە طبقه برای تامين آزادی، برابری و رفاە 

بورژوازی ايران در قالب احزاب گوناگون همراە با .  اجتماعی است
کشورهای سرمايهداری از آمريکا تا اروپا و کشورهای ارتجاعی 
منطقه سراشيبی و سقوط رژيم را پيش بينی ميکنند و نگران منافع 
سرمايهداری در ايران هستند، بر اين مبنا در تالش هستند آلترناتيو بعد 
از جمهوری اسالمی را در ميان احزاب راست و بورژوايی برای 
سوار شدن بر نفرت و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجويان و مردم 

بورژوازی .  عاصی از جمهوری اسالمی تعيين و به جامعه تحميل کنند
برای محروم کردن طبقه کارگر از دست بردن به قدرت سياسی پول و 

. رسانه های قوی با دکترين تحليلگران نان بنرخ روز خور را دارد
هدف اصلی .  برای آيندە بعد از جمهوری اسالمی تصميم می گيرند

آلترناتيو راست و بورژوايی تحميل کار ارزان برای انباشت سود 
استراتژی بورژوايی در ايران نميتواند بدون .  هرچه بيشتر است

سرکوب طبقه کارگر سياست کار ارزان و کارگر خاموش را تحقق 
در نتيجه تالش اصليشان اين است در مقابل آلترناتيو کارگری و .  کند

سوسياليستی دست به انواع توطئه ها و ترفندها بزنند تا دست بردن 
اما طبقه کارگر .  طبقه کارگر به قدرت سياسی را ميوە ممنوعه بنامند

همراە با کمونيستها راهی جز افشا و خنثی کردن توطئه های بورژوايی 
طبقه کارگر و کمونيستها نه پول دارند و نه هيچ دولت حامی ! را نداريم

اما ما نيروی اصلی ساخت و تغيير جامعه با طيف وسيعی از .  دارند
تنها کافی .  رهبران آگاە مصمم و قاطع و سازش ناپذير در اختيار داريم

نقش اعتراضات، .  است سازمانيافته، متحد و همبسته باشيم و عمل کنيم
مبارزات تودەای همراە با اعتراضات و اعتصابات کارگری را تنها در 
طی دو سال گذشته را نگاە کنيد؟ بورژوازی چه در ابعاد جهانی و چه 
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احزاب راست ايرانی به وحشت و تکاپو برای نجات نظام سرمايهداری 
نمونه های آن ما هر روز شاهد برگزاری کنفرانسها، .  انداخته است

سمينارها و تالشها برای گذار بدون انقالب کارگری و بدون حضور تودە 
مردم از جمهوری اسالمی هستند و از طرف ديگر نمايندگان احزاب 
راست يا مشغول پرسه زدن در کريدور های وزارتخانه های آمريکا، 
اروپا و کشورهای ارتجاعی منطقه برای دريافت جيرە و حمايت هستند و 
يا در قالب احزاب ناسيوناليست کرد مشغول چانه زنی با مامورين درجه 
چندم وزارت اطالعات جمهوری اسالمی برای سهيم شدن در سرکوب 

 .  طبقه کارگر و مردم آزاديخواە برابری طلب اعالم آمادگی ميکنند
 

وظيفه ما بعنوان حزب حکمتيست در همراهی با رهبران و فعالين 
کارگری و توقع از احزاب چپ و آزاديخواە سازماندهی طبقه کارگر و 
جنبشهای اجتماعی در صف مستقل جهت نجات جامعه و رسيدن به آزادی 

در اين دورە ايجاد مجامع عمومی در .  برابری و رفاە اجتماعی است
ايجاد شوراها برای ادارە امور . محلهای کار و زيست مبرميت عاجل دارد

کنترل و در دست گرفت .  ميتواند از دل مجامع عمومی تشکيل شوند
کارخانه، محل کار و زيست بايد به نقشه عمل هدفمند رهبران و فعالين 

ايجاد تشکل سراسری کارگران شاغل و بيکار برای .  کارگری تبديل شود
آلترناتيو کارگری و .  ايجاد همبستگی طبقاتی يک ضرورت عاجل است

سوسياليستی از دل همبستگی محلی و سراسری ضامن پيروزی طبقه 
 ! کارگر بر آلترناتيوهای راست و بورژوايی است

 
خط سياسی و عملی بيانيه برای امر سازماندهی در  :کمونيست هفتگی

 ايندوره برای جنبش کارگری چيست و بيانيه کدام تاکيدات را دارد؟
 

طبقه کارگر ايران همزمان و روزمره مبارزه برای  :رحمان حسين زاده
بهبود شرايط کار و زندگی، عقب راندن تعرض معيشتی کارفرمايان و 
دولت و تغيير اساسی وضع موجود و ساقط کردن  بورژوازی هار و 

تجربه مبارزاتی .  افسار گسيخته حاکم را از قدرت در دستور کار دارد
کارگران به وضوح همدستی کامل کارفرمايان و هيئت حاکمه جمهوری 
اسالمی را نزد توده ميليونی کارگران و نه فقط پيشروان آنها را نشان داده 

تجربه مبارزاتی همين دوره نشان ميدهد، بيرون کشيدن حقوقهای .  است
معوقه و سد کردن بيکارسازی و افزايش دستمزد و گرفتن ديگر حقوقهای 
اوليه، نه تنها درگرو عقب راندن سرمايه داران، مهمتر در گرو عقب 
راندن دولت حاکم و پايين کشيدن هيئت حاکمه بورژايی از اريکه قدرت 

در يک کالم مبارزه جاری برای خواسته های فوری به مبارزه .  است
سرراست بگويم، .  برای سرنگونی جمهوری اسالمی گره خورده است

عرصه نبرد هر روزه برای بهبود شرايط کار و زندگی و مبارزه برای 
آن .  سرنگونی جمهوری اسالمی بيش از هر زمانی به هم گره خورده اند

هم در شرايطی که جنبش توده ای برای سرنگونی اوج گرفته و توقع 
اينست مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی تحت رهبری و پالتفرم 

از اين زاويه و برای ايفای اين . کارگری و سوسياليستی  به سرانجام برسد
نقش عليرغم پيشرويهای مهم، طبقه کارگر و جنبش کارگری با خالء و 

در شرايطی که در مسير فضای انقالبی .  کمبودهای جدی روبرو است
بيانيه ما .  هستيم، بسرعت ميتوان خالء و کمبودهای موجود را پرکرد

نخواسته ليست بلند باال از کمبودها را رديف کند، بلکه بر سه محور يعنی 
تامين رهبری سراسری راديکال، برپايی سازمان توده ای و شورايی و 

. متکی شدن جنبش کارگری به تحزب کمونيستی خود تاکيد کرده است
توضيحات خود بيانيه در مورد هر سه محور گويا است و اينجا به 

 . تاکيداتی اکتفا ميکنم

رهايى جامعه ايران در گرو عروج  
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تامين رهبری سراسری و راديکال در مبارزات همه جانبه   -الف 
جاری، حلقه کليدی پاسخ گويی جنبش کارگری به مصافهای پيش رو 

واضح است، همه اعتراضات کارگری تاکنونی با ابتکارات .  است
رهبران و فعالين کارگری که در صحنه حضور داشتند، ممکن شده 

با اين وصف و به دليل محدوديتهای تاکنونی که بر جنبش .  است
کارگری تحميل شده، هنوز جنبش کارگری با خالء رهبری سراسری 

در بطن مبارزات کارگری جاری، گامهای مهمی برداشته . روبرو است
اکنون بيش از هر زمانی آگاهانه و فکر شده برای شکل .  شده است

شکل گرفتن ارتباط  بين .  گيری و تامين چنين رهبری بايد تالش کرد
محافل رهبران و فعالين کارگری راديکال و سوسياليست، و ايجاد 
شبکه همگام و هم جهت رهبران کارگری مراکز کارگری مختلف با هم 
در سطح منطقه ای و سراسری، هم جهتی عملی مشترک در مبارزات 
پيش رو در راستای به وجود آمدن رهبری هم بسته و متحد منطقه ای و 
سراسری تحول مهمی در ابراز وجود قدرتمند جنبش کارگری خواهد 
بود، رهبران و پيشروان کارگری و ما کمونيستها نقشه مند بايد برای 

 . آن تالش کنيم
    
گام حياتی و تعيين کننده   گسترش مجامع عمومی و ايجاد شوراها -ب

و گسترش تالشهای مبارزاتی برای "  اداره شورايی"طرح .  ديگر است
ايجاد شوراها قدم مهمی در راستای سازمانيابی توده ای کارگری مورد 

با طرح اداره شورايی و استقبال  از جنبش .  نياز جنبش کارگری است
شورايی، جنبش کارگری و رهبران سوسياليست کارگری بيش از پيش 
و هدفمند الزمست دامن زدن به جنبش مجامع عمومی و ايجاد شوراها 

به .  را در مراکز و رشته های کارگری در اولويت اساسی قرار دهند
عالوه فراتر از يک مرکز کار و رشته کارگری، در سطح منطقه ای و 
سراسری هم با طرح و نقشه واقعی و زمينی تالش برای ايجاد تشکل و 

 . شورای منطقه ای و سراسری کارگران را در دستور گذاشت
 
و نهايتا تحزب کمونيستی بخش الينفک و ضروری جنبش کارگری  -ج

. و سوسياليستی در جدال سياسی و طبقاتی دايمی با بورژوازی است
حضور قابل لمس گرايش کمونيستی و سوسياليستی در جنبش کارگری 
ايران واقعيت قابل اتکای طبقه ما در نبرد همه جانبه با بورژوازی 

در شرايطی که جنبش طبقه کارگر به عنوان جنبش مدعی .  است
قدرت، رسالت هدايت مبارزه و تحرک انقالبی جامعه را به عهده دارد، 
واضح است، به سرانجام رساندن چنين رسالتی سازمان رهبری کننده و 

در جدالهای سياسی جامعه، .  کمونيستی جنبش طبقه کارگر را ميطلبد
طبقه .  جنبش ها و طبقات اجتماعی از کانال احزابشان نمايندگی ميشوند

کارگر هم از طريق حزب کمونيستی خود بايد در همه لحظات جدالهای 
اجتماعی و طبقاتی و به ويژه در مقطع تعيين تکليف قدرت سياسی 

کارگران کمونيست، رهبران راديکال و پيشرو کارگری .  نمايندگی شود
الزمست به روشنی مبرميت اتکا به تشکل يابی حزبی و حزبيت 
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با .  کمونيستی طبقه کارگر را در ميان صفوف کارگران اشاعه دهند
گرايش تحزب گريزی و دور کردن کارگران از دخالتگری در تحوالت 

و درسهای برگرفته از همه  ۵٧درس مهم انقالب .  سياسی مبارزه کنند
تحوالت مهم چند دهه اخير اين واقعيت بديهی را تاکيد ميکند، که جنبش 
طبقه کارگر بدون تحزب کمونيستی خود و حزب کمونيستی هم بدون 
درهم تنيدگی طبقاتی و اجتماعی با طبقه کارگر نميتوانند آزادی و رهايی 

 .قطعی انسان را از استثمار و ستم ممکن سازند
  

فراخوان حزب در اين بيانيه به کارگران پيشرو و  :کمونيست هفتگی
 جنبش کارگری چيست؟ چه توقعاتی مطرح اند؟ 

 
شرايط کنونی حاصل مبارزە طوالنی مدت طبقه کارگر  :رضا کمانگر

عليه فقر، بيکاری، تبعيض، فساد و عليه کل نظام سرمايه داری با ايفای 
. نقش برجسته فعالين و رهبران کمونيست در درون جنبش کارگری است

کنگرە ما تاکيد ميکند طبقه کارگر نيروی يکم در تحوالت آيندە ايران 
خطاب کنگرە رو به فعالين و رهبران پيشرو برای درک اين شرايط . است

و در عين حال جلب توجه برای رفع موانع و مشکالتی که موجب 
سازمانيابی طبقه کارگر در .  پراکندگی در صفوف جنبش کارگری است

اشکال مختلف در ابعاد محلی و سراسری يک ضرورت عاجل ايندورە 
است که بايد برای رفع آن در دستور پيشروان کمونيست در درون جنبش 

کنگره نهم حزب فراخوان شفاف و گويايی برای رهبران و .  قرار گيرد
بخش .  پيشروان کارگری و فعالين کمونيست در جنبش کارگری داشت

پايانی بيانيه کنگرە نهم حزب فراخوان ما به طبقه کارگر، فعالين و 
رهبران کمونيست درون جنبش کارگری برای ايفای نقش آگاهانه و 

 .  هدفمند در شرايط کنونی چنين است
 
حکمتيست اعالم ميکند، بعد از   -کنگره نهم حزب کمونيست کارگری "

برای  ٩٨و اکنون بعد از نبردهای عظيم شهری در آبان ماه  ٩۶دی ماه 
جارو کردن جمهوری اسالمی، جامعه ايران در آستانه  تحوالت سرنوشت 

دوره جدالهاى .  جمهوری اسالمی رفتنی است.  سازی قرار گرفته است
. تعيين کننده برسر سهم انسانها از آزادى و رفاه و سعادت فرا رسيده است

بلکه .  تحوالت امروز ايران فقط برسر سرنگونی جمهوری اسالمى نيست
آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين .  بر سر شکل دادن به آينده هم هست

آن آينده دارد .  ميکند که فردا دهها ميليون انسان چگونه خواهند زيست
اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه اين آينده .  امروز ساخته ميشود

جامعه .  شاهد برپايى جامعه اى آزاد و برابر و مرفه و انسانى خواهد بود
اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات باالدست و فرودست، بدون 
استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخالقيات ارتجاعى، 

کنگره نهم حزب .  يک جامعه سوسياليستى.  بدون نابرابرى، بدون تبعيض
حکمتيست بر نقش تاريخساز طبقه کارگر و جنبش   -کمونيست کارگرى 

کمونيسم کارگرى در شکل دادن به آينده ايران و فرصت کم نظيرى که 
براى ايفاى نقش کارگر و کمونيسم بعنوان رهبر يک جنبش عظيم براى 

کنگره رهبران و .  آزادى و برابرى در ايران فراهم شده است تاکيد ميکند
فعالين کارگری راديکال و همه کمونيستها و آزاديخواهان را برای تحقق 
چنين آينده و دورنمايی به همگامی مبارزاتی و پيوستن به حزب کمونيست 

 ".حکمتيست فراميخواند -کارگری ايران 
 

*** 

رهايى جامعه ايران در گرو عروج  

 ...، كارگری استكمونيستىآلترناتيو

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  



افشاگری رويتر از زبان منابع حکومتی و دستور خامنه ای به کشتار به 
 ٢۶در جلسه يکشنبه .  مسئله مهمی در درون حکومت بدل شده است

ماه که در آن روحانی و مقامات امنيتی و ارگانهای سرکوب  آبان
جمهوری اسالمی در خطر "حضور داشتند، خامنه ای اعالم ميکند که؛ 

دستور .  است، برای پايان دادن به آن هر کاری الزم باشد انجام دهيد
نفر  ١٥٠٠رويتر از زبان همين منابع خبر ميدهد که "!  من اين است

 . کشته نتيجه اين دستور خامنه ای بوده است
 

عليرغم اين کشتار مهيب، جنبش خانواده ها برای گراميداشت 
جانباختگان، برای آزادی دستگير شدگان، برای روشن شدن سرنوشت 
نامعلوم مفقودين و اعالم کيفرخواست عليه اين کشتار جمعی و تروريزه 

پويا   نيروهای امنيتی خانواده.  کردن عريان جامعه در جريان است
ماه را بجرم تالش برای  باختگان اعتراضات آبان بختياری از جان

همينطور نيروهای امنيتی برای .  گراميداشت فرزندشان بازداشت کردند
باختگان  بيگی از جان ايجاد رعب و وحشت به منزل مصطفی کريم

خبرگزاری مهر از زبان بازجوها .  اند نيز يورش برده ٨٨اعتراضات 
پيشاپيش برای خانواده بختياری پرونده سازی کرده و در توضيح اين 

"دستگيری نوشت با حکم قضائی و در راستای صيانت از نظم و : 
امنيت مردم شريف و خسارت ديده و نيز به منظور جلوگيری از تداوم 
پروژه کشته سازی و تکرار اقدامات مسلحانه عليه مردم، اين عناصر 

 ."بازداشت شدند
 

حزب حکمتيست اعمال فشار به خانواده ها، تحميل دروغ به آنها برای 
صحنه سازی قتل های حکومتی، بازداشت خانواده پويا بختياری و 

ها  اين روش. بيگی را قويا محکوم ميکند هجوم به خانواده مصطفی کريم
ديگر فايده ندارد و هرچه بيشتر زوايای پنهان جنايت جمعی و قتل عام 

 . دولتی را برمال ميکند
 

 اجتماع بازنشستگان
بازنشستگان طی فراخوانی از قبل روز دوم ديماه در مقابل مجلس 

بازنشستگان با سخنرانی های قاطع .  اسالمی در تهران اجتماع کردند
عليه فقر و بيداد سخن راندند، حقوق و مطالباتشان را برجسته کردند، 

تا حق خود نگيريم آرام نمی "  از آزادی زندانيان گفتند و اعالم کردند 
 !"نشينيم

 
 اعتصاب و تحصن معلمان

روز دوم ديماه نيز معلمان در شهرهای مختلف برای پيگيری مطالبات 
خود، دفاع از معلمان زندانی و دستگير شدگان، از زنگ دوم در دفاتر 
مدرسه اقدام به تحصن کردند و در اين ساعات در کالسهای درس 

استان مهم  ٥حکومت اسالمی به دليل آلودگی هوا عمال .  حاضر نشدند
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با اينحال .  ن استانها بسته بودند کشور را تعطيل کرده بود و مدارس در 
معلمان دست به اعتراض زدند و همگامی اين تحصن و اجتماع 
بازنشستگان قبل از هر چيز نشان اينست که حتی کشتار مهيب جامعه را 

معلمان در اين تحصن از کولبران و بويژه آزاد و .  مرعوب نکرده است
 . فرهاد خسروی حمايت کردند

 
 اعتصاب کارگران راه آهن کرج

بدنبال .  روز دوم ديماه کارگران راه آهن کرج دست به اعتصاب زدند 
اعتصاب استاندار و نماينده سپاه ميان اعتصابيون آمد و تالش کردند که 

مديران شرکت با واريز کردن بيمه .  کارگران را به سر کار برگردانند
در اعتصاب .  کارگران در ماه مهر سعی کردند اعتصاب را خاتمه دهند

امروز کارگران بخش فنی و ابنيه راه آهن که بخشهای ريل گذاری، 
تراورس بتونی، توليد تعميرات و رانندگان درزين در آن شرکت داشتند، 

کارگران ميگويند شرکت .  کارگر در اعتصاب شرکت داشتند ٢٠٠
تراورس حقوق و لباس کار و کفش ايمنی کارگران راه آهن در مناطق 
لرستان و زاگرس و کرج و انديمشک و رباط کريم و اسالم شهر تهران و 

اعتصاب کماکان  .شاهرود و دامغان و خراسان را پرداخت نکرده است
 .ادامه دارد

 
 تداوم اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدهللا 

عبدهللا چهارمين روز اعتصاب  امروز سوم ديماه کارگران شهرداری کوت
کارگران شهرداری کوت عبدهللا در اعتراض به .  خود را برگزار کردند

ماهه خود برای چندمين روز متوالی  ۴عدم دريافت حقوق و مطالبات 
شهرداری کوت عبدهللا .  مقابل استانداری خوزستان اجتماع کردند

 . کارگران اعتصابی را تهديد کرده است
 

 اجتماع کارگران هپکو در مقابل استانداری 
ديروز دو ديماه بخشی از کارگران شرکت هپکو در مقابل استانداری 

کارگران به مسئله بالتکليفی مالکيت و سهامداری شرکت، .  اجتماع کردند
های معوقه و ديگر  های مسئوالن، عدم پرداخت حقوق عدم تحقق وعده

 .مطالباتشان اعتراض دارند
 
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 زنده باد جمهوری سوسياليستی
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 مركز خبری حزب حكمتيست 

 !اعتراض و اعتصاب عليه فقر و گرانى ادامه دارد

 !كشتار آبانماه حكومت را در بد مخصمه ای انداخته است

!آزادی، برابری، رفاه  



 مرکز خبری حزب حکمتيست

 حكومت نظامى در ايران

 "!كشته نداديم كه سازش كنيم، رهبر قاتل رو ستايش كنيم"
 

ها  ها و ورودی های گورستان راه امروز پنجم ديماه، در شهرهای مختلف ايران جمهوری اسالمی حضور نظامی سنگينی را در خيابانها و چهار
. برقراری فضای امنيتی از روزهای قبل و بويژه با اجتماعات چهارم ديماه، امروز عمالً به يک حکومت نظامی اعالم نشده منجر شد.  برقرار کرد

گزارشهای مشابهی .  فضای تهران را بسيار امنيتی کرده بودند و در مناطقی از جمله شريعتی و بعد از خيابان دولت ايست بازرسی مستقر کرده بودند
 .  ديروز نيروهای امنيتی با اعمال فشار تعدادی از خانواده ها را وادار به لغو مراسم يا به تاخير انداختن آن کردند. از شهرهای ديگر مخابره شده است

 
نيروی .  های بهشت سکينه و استقرار نيروی انتظامی، بخشی از مردم معترض وارد محل شدند امروز پنجم ديماه در کرج عليرغم بستن ورودی

بنا به گزارشی امروز دستکم دو نفر در .  کوپتر از باالی سر مردم مانّور ميداد و در پائين باتوم بدست تالش ميکرد مردم را متفرق کند سرکوب با هلی
ای از  در گوشه.  در تداوم اين اجتماع و پايان آن بخشی از مردم معترض راه افتادند و عليه حکومت اسالمی شعار دادند.  بهشت سکينه بازداشت شدند

کشته نداديم که سازش کنيم، "، "!درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شويد: "بهشت سکينه سرود يار دبستانی خواندند و در راهپيمائی شعار دادند
در کرمانشاه، اصفهان و بهبهان و چند شهر ديگر نيز اجتماعات بزرگ و کوچکی در بزرگداشت جانباختگان برگزار "!  رهبر قاتل رو ستايش کنيم

 . شد
 

تهديد و کشتار و حکومت .  ای قاتل و حکومت اسالمی است ، جواب محکمی به خامنه"رو ستايش کنيم کشته نداديم که سازش کنيم، رهبر قاتل"شعار 
نه مردم با رهبر قاتل و نظام جنايتکارش سازش ميکنند و نه نظام اسالمی بدون حکومت نظامی .  نظامی و قطع اينترنت نتوانسته جامعه را ساکت کند

 !ها، يعنی پرده آخر حکومت اسالمی ايجاد حکومت نظامی و رژه بسيجی و موتوری. ديگر ميتواند سرپا بماند
 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠١٩دسامبر  ٢٦ – ١٣٩٨ديماه  ٥
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 اعالميه مرکز خبری حزب حکمتيست

 ذلت جمهوری اسالمى و تداوم سناريوهای سوخته! تهديد خانواده جانباختگان موقوف
 

رژيم اسالمی کوشيد که با براه انداختن يک حمام خون .  قيام آبانماه نفرت و خشم تلمبار شده مردم عليه جمهوری اسالمی را به جهانيان نشان داد
ها نفر، مجروح کردن و  کشتن صد.  ها محبوس کند صدای مردم را خفه کند؛ اما اين طرح سياه و خونين نتوانست جامعه را به عقب بنشاند و در خانه

شدگان و اعتراضات وسيع و راديکال  های جانباختگان و مفقود دستگيری هزاران نفر قرار بود که جامعه را مرعوب کند؛ اما اعتراضات خانواده
لذا رژيم مجبور شد که با .  آذر عليه سرکوب و کشتار آبانماه عمال شکست پروژه رژيم اسالمی را اعالم کرد ١٦دانشجويان انقالبی و آزاديخواه در 

سناريوهای .  های جانباختگان و اسيران آبانماه برای ارائه سناريوهای دروغ خود را از عواقب حمام خون خالص کند تحت فشار قرار دادن خانواده
های شخصی به قتل رسيده اند را به جريان  اند، توسط دشمن اند، توسط معترضين به قتل رسيده سوخته مبنی براينکه جانباختگان خودکشی کرده

 .انداخت
 

ر طبق اخباری که به حزب رسيده مامورين سرکوب رژيم در سنندج خانواده کاوه ويسانی را که در روز دوم اعتراضات در سنندج بازداشت شد و زي
اين .  اند اند تا پدر کاوه در تلويزيون شبکه دو حاضر شود و اعالم کند که کاوه را معترضين به قتل رسانده شکنجه به قتل رسيد، تحت فشار قرار داده

خواهند  سازی دروغين و کثيف، دو فرزند ديگر آنها را نيز به قتل اند که در صورت عدم قبول شرکت دراين سناريو جانيان خانواده کاوه را تهديد کرده
 !رساند

 

ار همچنين پدر و مادر ارشاد رحمانيان که توسط رژيم به قتل رسيده و جسدش در سد گاران انداخته شده بود، دو روز متوالی تحت بازجويی و فش
اند که  مادر و پدر ارشاد تاکنون به اين فشارها تسليم نشده اند و اعالم کرده.  اند تا اعالم کنند که ارشاد توسط دشمنانش به قتل رسيده است قرار گرفته

الزم به يادآوری است که تا پيش از پيدا شدن جسد ارشاد، سرکوبگران رژيم خانواده را زير فشار قرار داده بودند که .  پسرشان دشمن نداشته است
ط اند که بگويند پسرشان توس اعالم کنند ارشاد خودکشی کرده است؛ اما با کشف جسد اين سناريو ديگر بُردی ندارد و حاال تحت فشار قرار گرفته

ای شدن اين مساله نيز اين پدر و  رژيم اسالمی برای رسانه.  اخبار کشف جسد ارشاد وسيعا در رسانه ها منعکس شد.  دشمنانش به قتل رسيده است
 . اند مادر داغديده را تحت فشار قرار داده

  ١١صفحه   



ظاهراً به دليل گران شدن بنزين و سه برابرشدن قيمت آن و مابقی اقالم 
روزمره زندگی و تورم افسارگسيخته،  در آبانماه امسال مردم جان به 
لب آمده از حکومت اسالمی در بيش از بيست و هشت استان و صد 

واقعيت اينست که گرانی بنزين .  شهر ايران دست به اعتراض زدند
صرفا جرقه ای به انبار باروت نارضايتی و فقر بود که انفجار آبانماه 

مردم کارگر و زحمتکش آزادی و برابری و رفاه .  را بوجود آورد
آنها عمالً .  ميخواهند و رژيم اسالمی را مسبب مشقات خود ميدانند

خيابانها را تبديل به ميدان مبارزه و سنگرهای مقاومت عليه نيروهای 
لمپن سرکوبگر و چاقوکش های بسيجی کردند، به نهادها و پايگاههای 
حکومتی حمله کردند، به نمادهای فساد و چپاول تهاجم بردند و رژيم 

. اسالمی را با بحرانی بی سابقه در طول حياط ننگينش روبرو کردند
رژيم مستاصل اسالمی از وحشت سرنگونی جواب اعتراض را با 
گلوله داد و صدها معترض را با شليک مستقيم گلوله کشت و هزاران 

دست به بازداشتهای وسيع زد اما نتوانست اوضاع .  نفر را زخمی کرد
 . را کنترل کند

 
بدون شک اعتراضات آبان ماه وسيع تر و بزرگتر از اعتراضات ديماه 

، ادامه آن و انقالبی تر و روشنتر کل حکومت را مورد تهاجم ١٣٩۶
اعتراض کنندگان آزادی، برابری، امنيت اجتماعی و رفاه .  قرار داد

همگانی ميخواهند و حکومت اسالمی از برآورده کردن آن عاجز و 
ناتوان است و هر اعتراضی را با سرکوب و زندان و شکنجه پاسخ 

رژيم اسالمی هميشه اعتراضات را سرکوب ميکند و مردم را .  ميدهد
اما با وجود تمامی بگير و .  به بدترين شيوه مورد حمله قرار ميدهد

ببندها و رعب و وحشتی که ايجاد کرده است بازهم نمی تواند که کنترل 
اوضاع را در دست بگيرد و اين مردم هستند که با هر اعتراضی که 
سازمان ميدهند پايه های حکومت را به لرزه در می آوردند و گامی 

در شانزده آذر امسال، دانشجويان در بيشتر دانشگاه های .  بجلو ميروند
ايران نشان دادند که هيچ توهمی نه به جمهوری اسالمی و نه به 
جريانات راست ندارند و با تمامی توان خود به مصاف حکومتی 

. ميروند که به هر جنايتی عليه مردم برای حفظ بقايش دست زده است
دانشجويان با اين اجتماعات نشان دادند که اعتراضات ابانماه ادامه دارد 

 .  و سرکوب، شکنجه و زندان ديگر اثر ندارد
 

طبق گزارش عفو بين الملل از آغاز شروع اعتراضات مردمی در 
ايران تاکنون بيش از دويست نفر به دست آدمکشان حکومت اسالمی 

اند، اما به دليل قطع اينترنت  ايران کشته و بيش از هزار نفر زخمی شده
و نبود امکانات برای ارسال خبر به بيرون آمارها چيز ديگری را نشان 

بيش از هزار نفر در .  ميدند و اوضاع از جنايت بزرگی حکايت دارد
اين اعتراضات کشته و تعداد زخمی ها و دستگير شدگان چندين برابر 

طبق گزارشهای .  ارقامی است که عفو بين الملل اعالم کرده است
مردمی نيروهای اطالعاتی برای شناسايی و دستگيری معترضان 

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

زخمی شده در  بيمارستانها مستقر شده بودند و جلو هر ورود و خروجی 
را ميگرفتند، در شهرها حکومت نظامی اعالم کرده بودند و  ورودی و 
خروجی شهر ها را کنترل ميکردند، شبانه با استفاده از مزدوران محلی و 

ها به خانه های مردم حمله ميکردند  و معترضانی که در  بسيجی
امروز و يک ماه بعد از .  اعتراضات شرکت داشتند را دستگير ميکردند

سرکوب و  کشتار وحشيانه رژيم و به يمن اينترنت و ارسال فيلم های 
گرفته شده از جنايت وحشتناک نيروهای سرکوبگر رژيم ابعاد اين قتل 
عام وحشيانه بيشتر روشن ميشود و هر روز پرده از جناياتی که در طول 

 . روزهای هفته آخر آبانماه انجام گرفت برداشته ميشود
 

خبرگزاری رويترز اعالم کرده است که تاکنون بيش از هزار و پانصد 
مسئوالن حکومتی از .  نفر از سنين مختلف در اعتراضات کشته شده اند

ارائه آمارهای واقعی طفره ميروند و تالش ميکنند با صحنه سازی ابعاد 
امروز برای همه روشن شده که دستور .  جنايت را پنهان نگاهدارند

سرکوب خونين اعتراضات به هر شيوه ممکن را خامنه ای به سران نظام 
و نيروهای سرکوب داده است و مسئول مستقيم و درجه اول تمامی 

به همين دليل مردم در خيابانها فرياد ميزنند .  اتفاقات و کشتار اخير است
اصالح طلب .  که حکومت اسالمی مرگت فرا رسيده و اين پايان کار است

و اصول گرا صدای مردم را بخوبی شنيده اند و خوب ميدانند که ديگر 
دوره شان بسر رسيده است به همين دليل همه زير عبای خامنه ای و در 

اينها بدون نظام .  سايه آدمکشان شکنجه گر و تفنگچی نظام جمع شدند
کارگران و مردم انقالبی نيز برای سرنگونی و .  اسالمی معنی ندارند

رژيم اسالمی در .  بگور سپردن تماميت نظام اسالمی دورخيز کرده اند
 . سراشيبی سقوط قرار دارد

 
٢٤/١٢/٢٠١٩ 

 رژيم اسالمى در سراشيبى سرنگونى
 

 پردل زارع  

حکمتيست اين تحرکات کثيف و   -حزب کمونيست کارگری ايران 
سرکوبگرانۀ جمهوری اسالمی را قاطعانه محکوم می کند و از مردم 

های جانباختگان و اسيران  خواهد که از خانواده آزاديخواه و انقالبی می
با همبستگی و اتحاد محکم .  قاطعانه حمايت کنند و آنها را تنها نگذارند

های  تمام اين انسان.  می توانيم و بايد جمهوری اسالمی را عقب بنشانيم
ما .  داغديده شايسته بيشترين حمايت و همبستگی از طرف جامعه هستند

بايد همچنين با اتحادی مصمم و سازماندهی محکم برای آزادی تمام 
 . اسيرانمان مبارزه کنيم و تک تک آنها را از چنگال رژيم خالص کنيم

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠١٩دسامبر  ٢٢ – ١٣٩٨اول ديماه 

 !تهديد خانواده جانباختگان موقوف

 ...ذلت جمهوری اسالمى و تداوم سناريوهای سوخته  



جمهوری اسالمی ميخواهد مضحکه انتخابات مجلس يازدهم را در دوم 
قرار است روی "  انتخابات"اين باصطالح .  اسفند برگزار کند

های خونين آبانماه، روی دوش هشت هزار بازداشتی تحت  سنگفرش
شکنجه، روی تلی از اجساد ترورهای سياه و داغ سنگين بازماندگان 

کمترين انتظار .  جانباختگان و مردم آزاديخواه ايران برگزار شود
اينست که نگذاريم اين نمايش فريب، اين مناسک اسالمی که هدفش 

نبايد اجازه دهيم .  هاست، برگزار شود ها و سرکوب تائيد نظام و شليک
حتی بصورت "  رای"خامنه ای و روحانی و شرکا از مردم قربانی با 

کنند و آنرا وثيقه سرکوب جامعه از "  مشروعيت حقوقی"فرمال کسب 
در ديماه گفتيم؛ .  يکسو و لفت و ليس حکومتی از سوی ديگر کنند

در آبانماه آمديم که "!  اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا"
شرکت "  انتخابات"کسی که انتظار دارد مردم در .  ماجرا را تمام کنيم

ها نباشد، بدون ترديد با آنها منفعت  کنند، اگر همدست خامنه ای
ميدهد، خواسته يا ناخواسته، به "  رای"کسی که ميرود .  مشترکی دارد

 !  ميدهد" رای"حکومت قاتلين فرزندان مردم 
 

اگر طی دو دهه اخير مضحکه انتخاباتی فرصتی بود برای رژيم 
ها  اسالمی تا با زور و فريب و دروغ بخشی از مردم را به پای صندوق

توجه ها را از ريشه مصائب و فالکتی " انتخاباتی"بکشاند و طی کمپين 
که جامعه را فراگرفته تا حدودی منحرف کند؛ اکنون اين مضحکه بد 

بخش قابل توجهی از اصالح طلبان .  شان را گرفته است جوری گريبان
حکومتی تحت فشار خيزش توده ای و مبارزات طبقۀ کارگر چرخش 

در ميان .  موضع داده و به جريان راست رژيم چنجی پيوسته اند
خالصين و مخلصين نظام، کسانی که در تمام جنايات اين رژيم شريک 
و سهيم بوده اند، و با هدف نجات نظام به جناح اصالح طلبان حکومتی 
پيوستند، از جمله خاتمی، کروبی و موسوی از سوراخ بيرون آمده و 

شان را از سرنوشت رژيم بيان  نگرانی"  انتخابات"ضمن دفاع از 

   

 اعالميه حزب حكمتيست در باره،

 مضحكه انتخابات مجلس اسالمى

 ! رژيم را با اعتراض گسترده درهم بكوبيم" انتخابات" 

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه 

دو سال پس از خيزش توده ای ديماه و اکنون پس از قيام آبانماه و . کنند می
حمام خونی که اين رژيم جنايتکار براه انداخت، هر ذره اميد را به اينکه 

 . بتوان مردم را پای صندوق ها کشاند به نااميدی بدل شده است
 

حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه ايران   -حزب کمونيست کارگری 
مجلس جنايتکاران را به اعتراضی "  انتخابات"را فراميخواند که نمايش 

نه فقط به .  گسترده و ميليتانت عليه بنيادهای حکومت اسالمی بدل کنيم
رژيم قاتلين فرزندانمان آگاهانه رای نميدهيم و آنرا برسميت نمی شناسيم، 

در "  انتخاباتی"بلکه هدفمان را بايد اعتراض تند و جمع کردن هر کمپين 
اوال، بايد به .  های انتخابی در هر شهر و روستا بگذاريم محالت و حوزه

کسانی که برای اين سفره خون ثبت نام کرده اند هشدار داد و معنی 
ثانيا، اجازه نبايد داد که .  کارشان را بعد از کشتار آبانماه به آنها فهماند

کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون بگيرند و چرند بگويند و به زخم 
. را به تعرضی قاطع تبديل کنيم"  انتخاباتی"هر تحرک .  مردم نمک بپاشند

اين ابواب جمعی رژيم اسالمی هستند که روی خونهای ريخته شده راه 
ميروند و برای نمايندگی حکومت سرکوبگران و شکنجه گران و مجلس 

. ما اين وقاحت را نبايد تحمل کنيم و تحمل نميکنيم.  قاتلين کانديدا ميشوند
ما طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به اعتراض سراسری با شعار 

اينها در موضع .  در اين روز فراميخوانيم"  مرگ بر جمهوری اسالمی"
انتخاب شدن نيستند بلکه بايد بعنوان متهمين به جنايت و کشتار جمعی 

 ! مردم ايران پشت ميز محاکمه نشانده شوند
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠١٩دسامبر  ١٩ – ١٣٩٨آذر  ٢٨

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير
 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

كمونيست تنها مقاالتى را منتشر ميكند كـه    .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
 .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند. برای اين نشريه تهيه شدند

 ! به حزب كمک مالى كنيد

حكمتيست به كمک های مالى شما          -حزب كمونيست كارگری  
لطفا كمک های مالى خود را از طريق اين شماره            .  نيازمند است 

 :حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

!زنده باد سوسياليسم  


