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 اعالميه حزب حكمتيست در باره؛
 

 حمله به سفارت آمريكا در بغداد

اهداف ارتجاعى و سركوبگرانه 

 !جمهوری اسالمى را به شكست بكشانيم
 

 ٣١امروز سه شنبه دهم ديماه برابر با 
دسامبر، نيروهای وابسته به جمهوری اسالمی 
در پاسخ به بمباران مقرهای اين نيروها در 
عراق و سوريه توسط دولت آمريکا در روز 
يکشنبه، به سفارت آمريکا در بغداد حمله 
کردند، ديوار آن را آتش زدند و وارد محوطه 

نيروهای کتائب حزب هللا و .  سفارت شدند
: الشعبی روی ديوار سفار آمريکا نوشتند حشد

بالفاصله دونالد "!  سليمانی رهبر من است"
دهنده  ترامپ جمهوری اسالمی را سازمان

حمله به سفارت آمريکا در بغداد دانست، 
انتظار از دولت عراق برای محافظت از 
سفارتخانه آمريکا را طرح کرد و درگيری 

 .  لفظی و تهديدها از هر سو تشديد شد
 

اقدام امروز جمهوری اسالمی در بغداد 
در  ١٣٥٨آبان  ١٣کاريکاتوری از تکرار 

تهران با همان اهداف ارتجاعی و 
حمله به سفارت آمريکا و .  سرکوبگرانه است

 ١٣٥٨آبان  ١٣اشغال آن و گروگانگيری در 
. يک گوشه سياست سرکوب انقالب ايران بود

امروز نيز جمهوری اسالمی در عراق و 
ايران و لبنان زير فشار خيزشهای توده ای و 

در شرايطی بسيار . انقالبی است

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

٢صفحه   

org.hekmatist.www 

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

 ازدواج كودكان زير سن و 

 !تعرض جنسى به كودكان ممنوع
 ٦صفحه    سعيد يگانه                                                                                                                   

 پيام تسليت بمناسبت درگذشت خانم حاجيه سجودی

 حكمتيست  –كمپين كمک مالى به حزب كمونيست كارگری 

 !به حزب كمک مالى كنيد

 در باره بيانيه مربوط به آزادی و برابری زن و مرد
 مصوب كنگره نهم حزب حكمتيست

 

  گفتگو با آذر ماجدی و سياوش دانشور

 در باره اهداف و مخاطرات جنگ نيابتى 

 جمهوری اسالمى و دولت آمريكا در عراق
 ٣حه سياوش دانشور                                                                                                               صف

 يادداشتهای كوتاه
 

 ٥رحمان حسين زاده                                                                                                         صفحه 



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

متفاوت، اينبار جنبش اسالمی و جمهوری اسالمی است که مورد 
اعتراض و نفرت است و بارها دفاتر و سفارت و مراکز آن در 

در چنين اوضاعی .  شهرهای ايران و عراق به آتش کشيده شده است
درگيری محدود و نيابتی در منطقه با آمريکا برای جمهوری اسالمی 

امروز .  محسوب ميشود"  مانده آسمانی"بشدت وسوسه انگيز است و 
جمهوری اسالمی در سطح منطقه مورد يورش است و به ايجاد فضای 

هدف جمهوری اسالمی از تشديد .  جنگی و نظامی خيلی عالقه دارد
تخاصم با آمريکا سرکوب همزمان تحرکات توده ای در عراق و در 
ايران، رسيدن به شرايط بهتری برای مذاکره و بند و بست با آمريکا و 

دولت آمريکا نيز اهداف .  تغيير صورت مسئله در منطقه است
آمريکا .  ارتجاعی و ضد روندهای پيشرو در منطقه را دنبال ميکند

اهداف ارتجاعی .  رژيم و معامله با آنست"  تغيير رفتار"بدنبال 
درگيری نظامی آمريکا و نيروهای وابسته به جمهوری اسالمی عليه 

 . مبارزات مردم در عراق و ايران و منطقه است
 

مردم بپاخاسته در عراق امروز از التحرير بغداد بدرست پيام دادند که 
کشمکش نيروهای اسالمی با آمريکا به آنها ربطی ندارد و آنرا 

همان ارتجاعی که از .  کشمکشی ارتجاعی با اهداف ارتجاعی ميدانند
مرگ "امروز نه .  بغداد تا تهران مردم آزاديخواه عليه آن بميدان آمدند

، نه سياست بند و بست دولتهای دست راستی با جمهوری "بر آمريکا
، و نه دلخوشی و شعف "تغيير رفتار آن"اسالمی و تالش برای 

اپوزيسيون راست به سناريوی جنگی، به اهداف انقالبی و 
کارگران و .  آزاديخواهانه مردم در ايران و عراق و منطقه ربط ندارد

مردم آزاديخواه و انقالبی در ايران و عراق برای سرنگونی 
حکومتهای فاسد و دست پروده همين آمريکا و دول غربی، عليه 
جمهوری اسالمی و جنبش اسالمی و نيروهای صفوف ارتجاع طائفی 

مردم آزاديخواه و انقالبی ايران خود را همراه و در کنار .  بميدان آمدند
هدف جمهوری اسالمی و .  آزاديخواهان و انقالبيون در التحرير ميدانند

نيروهای ارتجاعی موئتلف آن از سياست جنگ و درگيری منطقه ای، 
شکست و درهم کوبيدن جنبش آزاديخواهانه و سرنگونی طلب است و 
هدف واحد ما نيز سرنگونی دولتهای اسالمی و طائفی و به شکست 
کشاندن سياستها و اهداف ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسالمی 

 .است
 
 

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

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠١٩دسامبر  ٣١ – ١٣٩٨ديماه  ١٠

 

 پيام تسليت بمناسبت درگذشت خانم حاجيه سجودی
 

 
 

مادر "خانم حاجيه سجودی، مشهور به مطلع شديم که متاسفانه 
در تهران چشم  ١٣٩٨ديماه  ١٠، روز سه شنبه بعدازظهر "قائدی

خانم حاجيه سجودی يک شخصيت خوشنام و .  از جهان فروبست
او تا واپسين لحظات داغ اعدام دو .  مبارز و از مادران خاوران بود

های برجسته رفقا جواد قائدی و صادق قائدی و  فرزندش، کمونيست
منيره هاشمی رفيق و شريک زندگی جواد قائدی که توسط جمهوری 

خانم حاجيه .  اسالمی در دهه شصت اعدام شدند را بدوش می کشيد
سجودی تا قبل از بيماری در ماههای اخير که وی را خانه نشين 

او از صداهای رسای خانواده .  کرد، همواره در خاوران حاضر بود
 . های جانباختگان بود

 
حکمتيست درگذشت خانم حاجيه   –حزب کمونيست کارگری 

سجودی را به رفيق مرسده قائدی و خانواده و بستگان و به خانواده 
 !ياد عزيزش گرامی است. های جانباختگان صميمانه تسليت ميگويد

 
 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢٠ژانويه  ١ -١٣٩٨ديماه  ١١

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٢٤شماره    

 حمله به سفارت آمريكا در بغداد

اهداف ارتجاعى و سركوبگرانه جمهوری اسالمى را به 

 ...شكست بكشانيم 

!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  



اعالميه حزب در باره حمله به سفارت آمريکا در  :کمونيست هفتگی
. بغداد توجه را به شکست دادن سياستهای جمهوری اسالمی ميدهد

 چرا؟ تحليل حزب از اين واقعه چيست؟
 

حمله روز سه شنبه دهم ديماه به سفارت آمريکا در  :سياوش دانشور
بغداد توسط وابستگان جمهوری اسالمی، در واقع پاسخ به بمباران 
مراکز کتائب حزب هللا و زير مجموعه های حشد الشعبی در عراق و 

اقدام .  سوريه توسط دولت آمريکا در روز يکشنبه هشتم ديماه است
دولت آمريکا و بمباران مقرهای فرماندهی کتائب حزب هللا عراق نيز 

در کرکوک "  ١.کی"در پاسخ به شليک راکتهای کاتيوشا به پايگاه 
توسط اين جريان در جمعه ششم ديماه صورت گرفته که طی آن يک 

دولت آمريکا مدعی است که نيروهای .  پيمانکار آمريکائی کشته شد
هائی  وابسته به جمهوری اسالمی چندين بار با راکت به مراکز و پايگاه

که سربازان و نيروهای آمريکائی نيز در آن حضور دارند، حمله 
 . کردند و اينبار بايد پاسخی مناسب به آنها داده ميشد

 
جمهوری اسالمی از نظر اقتصادی و در جامعه در موقعيت بسيار 

نوعی جنگ بيرون مرزهای .  شکننده ای است و نياز دارد فيلی هوا کند
يک هدف اقدامات تروريستی .  ايران برايش بشدت وسوسه کننده است

های تجاری يا حمله پهپادی به آرامکو،  در منطقه مانند حمله به کشتی
حمله راکتی و موشکی به مقرهائی در عراق و يا پرتاب موشک به 
اسرائيل از بلنديهای جوالن، رسيدن به تعادل و توافقی با آمريکا در 

اما اقدام و تحرکات اخير نيروهای وابسته به جمهوری .  منطقه است
اسالمی بروشنی با رويدادهای سياسی جاری در عراق و در ايران 

هدف جمهوری اسالمی مقابله با اين جنبشهای عظيم .  مربوط است
برعکس جمهوری اسالمی، دولت .  سرنگونی طلب و سرکوب آنست

آمريکا الاقل در مقطع کنونی، دنبال جنگ و تشديد تنش با جمهوری 
اسالمی نيست و مستقيم و غير مستقيم برای مذاکره و توافق پيام 

آمريکا نميخواهد در زمينی که جمهوری اسالمی تعيين ميکند .  ميدهند
اقتصادی و "  اعمال فشار حداکثری"بازی کند و بيشتر روی خط 

اين .  ديپلماتيک تالش ميکند جمهوری اسالمی را پای ميز مذاکره بنشاند
ً در مقابل اهداف و  تشديد تنش و اهداف ارتجاعی طرفين آن تماما

 . سياستهای مردم بپاخاسته در عراق و ايران و منطقه است
 

برای ما که خود را با اهداف طرفين اين کشمکش در تناقض و تضاد 
می بينيم، برای مردم آزاديخواه و انقالبی در عراق و ايران که عليه 

اند، مسئله  سلطه حکومتهای استبدادی و اسالمی و طائفی بپاخاسته
تشديد تنش مابين جمهوری اسالمی و دولت آمريکا مانند پارازيتی بر 
روندهای واقعی است و هدفی جز تغيير صورت مسئله سياست در اين 

صورت مسئله واقعی عبارت از سرنگونی کل .  کشورها را ندارد
حکومت طائفی دستپخت آمريکا در عراق و کل حکومت اسالمی در 

جمهوری اسالمی زير فشار اين موج انقالبی در منطقه که .  ايران است

   

 در باره اهداف و مخاطرات جنگ نيابتى 

 جمهوری اسالمى و دولت آمريكا در عراق

 ٥٢٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه 

اساس قدرتش را از بيروت و بغداد تا تهران مورد هدف قرار داده است، 
ها و امواج جديد و قريب الوقوع جنبش آبانماه  برای مواجهه با پس لرزه

ای در عراق، نياز به يک  در داخل کشور و سرکوب اعتراضات توده
نياز دارد که فضا را بخشاً بنفع خود برگرداند، آمريکا را . فرار بجلو دارد

وادار کند تا فشار تحريمها را کم کند، شرايط بهتری را برای مذاکره و بند 
العاده و جنگی برقرار کند،  و بست فراهم کند، در داخل کشور شرايط فوق

الشعاع تبليغات جنگی قرار دهد، فضای ضد  سياست سرکوب را تحت
ای ناسيوناليستی را جايگزين فضای ضد حکومت  آمريکائی و بدرجه

. ای و مبارزاتی مردم کارگر و زحمتکش کند اسالمی و همبستگی منطقه
ما اين اهداف را ارتجاعی و ضد منافع مردم بپاخاسته در عراق و ايران 

هدف ما نور انداختن روی اين تالش حکومت اسالمی در ايران و .  ميدانيم
 . منطقه و شکست دادن اين سياست است

 
اين اولين بار نيست که به نيروهای طرفدار جمهوری اسالمی و تحت 

دهها و بروايتی صدها حمله هوائی .  فرماندهی قاسم سليمانی حمله ميشود
و موشکی توسط دولت اسرائيل در سوريه به نيروهای جمهوری اسالمی 

. صورت گرفته و تاکنون رژيم اسالمی حتی بروی خود هم نياورده است
اگر جمهوری اسالمی در مقابل اين بمباران مشخص دولت آمريکا واکنش 

های جنگی شروع ميشود،  ها لفاظی نشان ميدهد و بالفاصله در رسانه
دليلی جز نياز جمهوری اسالمی به يک راه فرار از اوضاع داخلی و 

در .  برگرداندن سرها به سمت شرايط جنگی جديد در بيرون ايران ندارد
شرايطی که جمهوری اسالمی در سطح منطقه زير هجوم و فشار مردم 
بپاخاسته است، دادن نفس تصوير رودروئی با آمريکا از طريق جنگ 

الاقل در اين زمان مشخص، دولت آمريکا .  نيابتی برايش اهميت دارد
سياست جنگ با جمهوری اسالمی و سرنگونی آنرا دنبال نميکند بلکه 

"رژيم قرار داده است"  تغيير رفتار"سياست اعالم شده اش را  تغيير . 
رژيم از نظر آمريکا چيزی جز پايان دادن به اين تحرکات "  رفتار

. تر نيست حکومت اسالمی در کشورهای منطقه و رسيدن به توافقی کالن
. مضافا اينکه تهاجم به جمهوری اسالمی در عراق به اوج رسيده است

سران دولت عراق و وابستگان جمهوری اسالمی ميخواهند با دامن زدن 
اين تالشها شايد .  آمريکائی اين روند را معکوس کنند به احساسات ضد

ً اغتشاش ايجاد کند، اما از آنجا که با  بعنوان ُمسکن عمل کند و يا موقتا
منافع واقعی و مبارزه آزاديخواهانه کارگران و مردم در عراق و ايران 

 . بی ربط هستند، جائی پيدا نميکند
 

وارد شدن نيروهای حشدالشعبی به منطقه امنيتی سبز با همکاری دولت 
عراق و تهاجم به ساختمان بيرونی سفارت آمريکا، کاريکاتوری از 

آن حرکت .  و اشغال سفارت آمريکا در تهران بود ١٣٥٨آبان  ١٣تکرار 
بود و اين حرکت در شرايطی   ٥٧ای از سناريوی سرکوب انقالب  گوشه

ً متفاوت و در زمانی که جنبش اسالمی در منطقه توسط مردم  تماما
آزاديخواه و انقالبی پس زده ميشود، تالشی برای تغيير صورت مسئله و 

اين ماجرا با .  گيری سنگرهای از دست رفته است بازپس
  ٤صفحه   



برای "اعالميه رهبری حشدالشعبی در روز چهارشنبه يازدهم ديماه 
متفرق شدن هواداران آنها در اطراف سفارت آمريکا و احترام به قوانين 

ً به نمايشی مضحک از برسميت شناسی دولتی "دولت عراق ، نهايتا
منجر شد که حيطه قدرتش از همين گرين زون فراتر نميرود و حکم 

 .      تر از التحرير شنيده ميشود اش کمی آنطرف سرنگونی
 

آيا مواضع سران حکومت عراق عليه آمريکا در  :کمونيست هفتگی
مورد حمله به مراکز حشد الشعبی را ميتوان موفقيت سياست جمهوری 

 اسالمی تلقی کرد؟
 

مواضع تند فراکسيونها و سران دولت عراق در مورد  :سياوش دانشور
تجديد "توسط آمريکا و يا تقاضا برای "  نيروهای ارتش عراق"بمباران 

ای بنفع رژيم اسالمی  ، ظاهراً بدرجه"های امنيتی بررسی در توافق نامه
اما اين مواضع قبل از اينکه در خدمت اهداف .  عمل کرده است

جمهوری اسالمی و يا دفاع از حشدالشعبی تحت پوشش ارتش عراق 
باشد، بيشتر تالش دارد با دامن زدن به ناسيوناليسم عربی و دادن 
انسجامی به بحران ازهم گسيختگی قدرت فائقه، برای تغيير فضای 

وقتی سرها به سمت آمريکا .  سياسی کنونی در عراق تالش کند
ای  اش در عراق بدرجه برگردد، جمهوری اسالمی و متحدين حکومتی

در هر حال هرجا فشار انقالبی از .  ها رها ميشوند از زير فشار پائينی
پائين کم شود و اذهان به سمت موضوع فرعی و يا واقعی اما بی ربط 
به منافع و مبارزه مردم برگردد، بدون شک دولتها و جريانات ارتجاعی 
اعم از دولتهای عراق و جمهوری اسالمی تا جريانات متفرقه اسالمی 

حرف ما اينست که مردم انقالبی و بپاخاسته .  از آن سود خواهند ُجست
در عراق و ايران اين تمهيدات و سياستهای ارتجاعی را بشکست 

همان روز از التحرير پيامی منتشر شد که اهداف کشمکش .  بکشانند
 .  طرفين ارتجاعی است و ربطی به مبارزه آنها ندارد

 
چرا حزب حمله هوائی به نيروهای حشدالشعبی و يا  :کمونيست هفتگی

حمله نيروهای جمهوری اسالمی به سفارت آمريکا را محکوم نکرده 
 است؟ 

 
هيچکدام از .  هيچ دليلی برای محکوميت نمی بينيم :سياوش دانشور

طرفين و اقداماتشان به ما و جنبش طبقه ما و مبارزه کارگران و 
. آزاديخواهان و نسل جوان انقالبی در عراق و ايران ربط ندارند

المللی نيستيم، نگهبان  وانگهی ما سازمان ملل نيستيم، حافظ قوانين بين
مقر و سفارت اينها نيستيم و در جدال اين دو کمپ ارتجاعی جانبدار 

ای که بيرون اينهاست و  برای نيرو و حزب سياسی.  يک طرف نيستيم
از موضع اجتماعی متمايزی حرف ميزند، محکوميت هيچ موضوعيتی 

محکوميت بمباران حشدالشعبی ما را کنار خامنه ای و سران .  ندارد
دولت عراق ميگذارد و محکوميت حمله به سفارت آمريکا ما را در 

ما ماهيت و اهداف کشمکش اين دولتها و .  کنار عربستان و ترامپ
نيروهای متفرقه تروريستی را ارتجاعی ميدانيم و برای تغيير اين 

يک سری مسائل مانند تروريزه کردن زندگی .  ايم اوضاع بميدان آمده

   

 در باره اهداف و مخاطرات جنگ نيابتى 

 ...جمهوری اسالمى و دولت آمريكا در عراق 
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های آزاديخواهانه و  افراد، جنايت عليه مردم بيدفاع و غيره که به پرنسيپ
برنامه کمونيستی ما مربوطند و از منافع و اهداف جنبش طبقه ما ناشی 

اما اينکه فالن شيخ طالبان به .  ميشوند، اتومات قابل محکوم کردن است
ای در تهران خاتمی را گاز بگيرد،  فالن خليفه داعش حمله کند يا خامنه

 .   محکوميتی از جانب ما نميخواهد
 

اين کشمکش چقدر پتانسيل دارد به يک روياروئی  :کمونيست هفتگی
 مستقيم بدل شود؟ آيا طرفين نياز به جنگ دارند؟ 

 
. نه، بنظر من اين امکان بسيار بسيار محدود است :سياوش دانشور

اوضاع منطقه پيچيده است، دولتها و ائتالفهای متعددی وجود دارند و 
مسئله جنگ فرضی بين جمهوری .  هرکدام منافع خود را دنبال ميکنند

اسالمی و دولت آمريکا به اين دو کشور نميتواند محدود بماند و به جنگی 
جنگی مانند حمله آمريکا به .  وسيع و همه جانبه در منطقه بدل ميشود

. عراق نه ضروری است و نه هيچکدام عالقه و رغبتی به آن دارند
اصوالً در جنگهای امروز ديگر نيازی به اين نوع لشکرکشی زمينی 

همينطور سياست آمريکا در مقطع کنونی سرنگونی جمهوری .  ندارند
اسالمی نيست بلکه تحميل تعادلی جديد به رژيم اسالمی است، دنبال 

اينکه اين پروسه برای طرفين با موانع و .  تر با آنست توافقی همه جانبه
ً به تناقضات هويتی و  ً و اساسا زمان بسيار روبرو شده است، بخشا
ً ريشه در تناقضات  ايدئولوژيک جمهوری اسالمی برميگردد و بخشا

تر منطقه با جهان امروز، در مسائل قديمی و حل نشده، در بی  ای پايه
همه اينها به .  شکلی کنونی خاورميانه و تقابلهای امروزی آن دارد
امروز برای .  جمهوری اسالمی محدوديت و امکان مانور ميدهد

جمهوری اسالمی نوعی جنگ در خدمت بقا است، اما اين جنگ 
سياست جمهوری .  رودروئی مستقيم با آمريکا و حتی اسرائيل نيست

اسالمی در اين جنگهای نيابتی اينست که توسط وابستگان سپاه قدس 
اين نوع جنگ در .  دست به عمليات بزند و مسئوليت آنرا بعهده نگيرد

منطقه و در سطح کشورها ديگر به ابزاری در دست فراکسيونهای 
. ای بدل شده است بورژوائی برای اعمال فشار به رقبای داخلی و منطقه

های عراق و عربستان و سوريه و ديگران از  جمهوری اسالمی و دولت
 .     همين روش استفاده ميکنند و همه هم دست همديگر را ميخوانند

 
ها مبارزه توده ای و انقالبی در  اين نوع کشمکش :کمونيست هفتگی

ايران و عراق را با چه مخاطراتی روبرو ميکند و در قبال آن چه 
 سياستی را بايد دنبال کرد؟ 

 
ها و نيروهای نظامی و  هدف بالفصل اقدامات حکومتی :سياوش دانشور

شان وارد کردن يک شوک و تغيير فضای جامعه به نفع خودشان  امنيتی
مردم در عراق در التحرير از روز اول گفتند و نوشتند هيچکدام .  است

از جناحهای دولتی عراق و نيروهای مذهبی را نميخواهد و با سياستهای 
التحرير معلوم .  دولتهای آمريکا و عربستان و جمهوری اسالمی نيستند

های دولت عراق اما با صدور  نيروها و جناح.  است چه ميگويد
های مختلف عليه دخالت آمريکا، تالش دارند روح سرگردان  اعالميه

هواداران جمهوری اسالمی ضد .  ناسيوناليسم عرب را غلغلک دهند
شان  دولتها بخط ميشوند و بسته به تعلق. گری را برجسته ميکنند آمريکائی
اينها .  های منطقه ای و جهانی يکطرف را محکوم ميکنند بندی به بلوک

. قرار است جای جنبش همبستگی در بيروت و بغداد و تهران را بگيرد
قرار است دولت عراق به کمک جمهوری اسالمی بيايد و هردو که زير 

گری عده ای را مشغول  آمريکائی اند با ضد فشار مردم
  ٧صفحه   



 "!گرانی هست، ولی قحطی نداريم"
 

. اين گفته يک ژورناليست قصی القلب و يا يک ناظر ساده لوح نيست
اين جزو گستاخ گوييهای اخير، روحانی رئيس دولت جمهوری اسالمی 

هر "اند؛  ايشان  در شهر اردبيل با خونسردی حيرت انگيزی گفته.  است
چند قيمت برخی کاالها در ايران باال رفته، اما کشور دچار قحطی نشده 

! همين که قحطی نيست، خوبه"با بيشرمی بی نظير ميگويند؛ "!  است
به "به قول معروف ".  کوتاه بياييد و گرانی نرمال است و تحمل کنيد

اما کور خوانده اند مردم ".  مرگ ميگيرميتان تا به تب راضی باشيد
منزجر از فقر و تبعيض و گرانی و بيکاری و جمهوری اسالمی 

گرانی و فقر و بيکاری جزو بزرگترين .  تصميم ديگری گرفته اند
. های تحميل شده به مردم ايران حداقل درنيم قرن اخير است تباهی

فاجعه ای که کارگر و توده مردم برای مقابله با آن از جان شيرين خود 
مايه ميگذارند، با مشتهای گره کرده و سينه سپر کرده در صفهای 
اعتراضی هزاران نفره به جنگ مسببين آن، يعنی سران جمهوری 

سردمداران به هراس افتاده جمهوری .  اند اسالمی و نظامشان رفته
اسالمی و عنصر هفت خط سياسی چون روحانی جبون، بدون اينکه خم 
به ابرو بياورد، عامدانه و هدفمند اينچنين رنج و محنت روزمره زندگی 

ميليونی را بدون هيچ شرمی عادی و فرعی بر زبان  ٨٠يک جامعه 
!! مياورد، تا آن را به عنوان پديده فرعی و عادی به جامعه قالب کنند

قاطع و بزرگ به تعرض معيشتی و کل بساط ستم "  نه"اما پاسخ مردم 
نبردهای قهرمانانه و .  و فقر و تبعيض و استثمار و سرکوب آنان است

و  ٩٨و در آبانماه  ٩۶توده ای باالتر از صد شهر ايران در ديماه 
شانزده آذر سرخ امسال و هزاران اعتصاب کارگری و اجتماعات 
اعتراضی معلمان و بازنشستگان و پرستاران و مالباختگان و رانندگان 
کاميون و ديگر زنان و مردان و نسل جوان معترض در همين دو ساله 
اخير و تداوم قابل مشاهده آن صحنه های درخشان مبارزات برحق عليه 
همين بساط فقر و تبعيض و بانی آن جمهوری اسالمی و خامنه ای و 
کل بنياد و پايه ها و دم و دستگاه اداری و نظامی آن تا نابودی حاکميت 

 . شان است
 

همين يک جمله سبعانه روحانی معرف کارنامه سراپا ضد انسانی و 
سياه جمهوری اسالمی در آستانه چهل و يکمين سال به قدرت رسيدن 

در پس اين گفته روحانی اما .  اين رژيم هار سرمايه عليه مردم است
آن هم با تداوم حکومت جمهوری .  يک نکته را بايد جدی گرفت

اين واقعيتی .  اسالمی، بالی خانمانسوز قحطی هم در چشم انداز است
است که مردم جان به لب رسيده و معترض با گوشت و پوست لمس 
کرده و برای پرهيز از چنين آينده خطرناکی با جسارت به ميدان آمده 

جنبش سرنگونی و ما نيروهای سرنگونی طلب قاطع و کمونيست .  اند
به روحانی و خامنه ای و ديگر سران جمهوری اسالمی گوشزد 
ميکنيم، با عزم و اراده آگاهانه و سازمانيافته متکی به طبقه کارگر و 
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مردم آزاديخواه سرنگونشان ميکنيم و 
اجازه نخواهيم داد عالوه بر گرانی و فقر، 

نظم .  قحطی را بر جامعه ايران تحميل کنند
جهنمی گرانی و فقر را بر سرشان خراب 

 . کنيم
 

 ! مبارزات مردم عراق نشانه است
 

در عکس العمل به حضور نيروهای 
جريان اسالمی و تروريست حشدالشعبی و 

يورش آنها به سفارت دولت آمريکا در منطقه سبز بغداد، مردم معترض 
از ما "از بصره تا ميدان تحرير بغداد به درست و به روشنی تاکيد کردند؛ 

مهمتر فعاالن آگاه اين مبارزات ".  نيست کسی که وارد منطقه سبز شود
با "گسترده سه ماهه اخير بغداد و بصره و شهرهای ديگر اعالم کردند؛ 
". آنچه احزاب هيئت حاکمه در منطقه سبز بيان کرده اند، ارتباط ندارند

مردم مبارز و فعالين آگاه خوب ميدانند در پس ماجراجوييهای نظامی و 
تحرکات غير نظامی جمهوری اسالمی و جريانات تروريست وابسته آن 
در مقابل دولت آمريکا، طرح و نقشه بزرگ به شکست کشاندن مبارزات 

در واقع مانورهای نظامی و تحرکات مقابل .  مردم عراق خوابيده است
سفارت آمريکا بهانه است، تقابل با مبارزات مردم عراق و ايران نشانه 

حشد الشعبی دست ساز جمهوری اسالمی و ديگر جريانات اسالمی .  است
و تروريست گرد آمده در هيئت حاکمه عراق نزديک به سه ماه است، با 
کشتن و ترور مبارزين و آدم ربايی در بغداد و ديگر شهرها، با انواع 
وعده ها و مانورها و استعفاها و عقب نشيی های مقطعی نتوانسته اند 

. اراده به ميدان آمده ميليونها انسان تشنه آزادی در عراق را سد کنند
اکنون ميخواهند با ماجراجويی نظامی و جنگهای نيابتی و غير نيابتی 
حاکميت اسالمی در عراق و ايران را از گردابی که در آن گرفتار 

اما مساله مهم اينست، مردم و فعاالن آگاه و مبارز با .  اند، نجات دهند آمده
تشخيص درست گام مهمی در مسير خنثی کردن اين توطئه و مانورها 

مردم ميدانند تروريسم اسالمی به قدرت رسيده در عراق که .  برداشته اند
پيکره اصلی هيئت حاکمه فاسد اين کشور است، خود محصول اشغالگری 
و سياستهای تماما ضد انسانی دولت آمريکا و بريتانيا و ديگر متحدان 

 . است ٢٠٠٣مرتجع جهانی و منطقه ای آن در سال 
 

در اين سالها و در همين سه ماه اخير دولتهای آمريکا و جمهوری اسالمی 
و وابستگان آنها اتفاقا در حفظ وضع موجود و حفظ هيئت حاکمه سناريو 

هر دو طرف به شيوه خود و .  سياهی سرهم بندی شده در عراق ذينفعند
عظيم )  انتفاضه(گاها  همدست و همسو برای به شکست کشاندن خيزش 

درگير شدن نظامی و غير نظامی .  مردم عراق طرح و توطئه ميچينند
کنونی آنها عمدتا در خدمت اين هدف است و ديگر اهداف ارتجاعی آنها 

مردم هوشيار مخاطرات اين کشمکش ضد . فرعی تر و حاشيه ای تر است
مردمی را به خوبی لمس کرده و با اعالم سياست شفاف خود برای خنثی 

در اين تند پيچ سياسی مهم .  اند کردن اين مخاطرات آستين باال زده
مبارزات برحق مردم عراق بيش از پيش به حمايت همسرنوشتان خود در 

 . ايران و منطقه و سراسر جهان نيازمند است
 

*** 
 

 يادداشتهای كوتاه
 

 رحمان حسين زاده 

 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  



ه  جمهوری اسالمی مسئول مستقيم قوانين ضد کودک و تعرض جنسی ب
ای .  کودکان است تراض ه مجلس شورای  اسالمی سال قبل با وجود اع

ن ازدواج را  زايش س ه اف ودک، اليح اجتماعی به ناديده گرفتن حقوق ک
ه  سی ب رض جن ودک آزاری و تع وانين ک ر ق ر ب ار ديگ رد و ب رد ک

ت ازگی .  کودکان در جمهوری اسالمی صحه گذاش ه ت ی "ب تر بررس دف
انواده  های امورات حقوقی معاونت رئيس جمهوری در مورد زنان و خ

تران "   اليحه کودک همسری را تصويب و حداقل سن ازدواج برای دخ
سران  ١٣ رای پ ال و ب ت ١۵س رده اس ن ک ال تعيي ن .  س صويب اي ا ت ب

ر راه ازدواج  ر س انونی ب ع ق وع موان ر ن ر ه د ديگ ه بع قانون از اين ب
د ی باش يز نم م ن اه ه ازه دادگ . کودکان برداشته می شود و احتياج به اج

وال  ن من البته بدون تصويب اين قانون، ازدواج کودکان زير سن به همي
رده  و  ل ک المی عم وری اس دن جمه ار آم ر ک دو س جاری بوده و از ب

ی از . پديده تازه ای  نيست ودک يک کودک آزاری و تعرض به حقوق ک
سيار  ب ب ست و عواق چهره های پليد و تنفر برانگيز جمهوری بوده و ه

وانين اسالمی .   زيانباری برای کودکان در برداشته است ن ق بر طبق اي
اه  ١٠تاکنون هزاران کودک و دختربچه های ساله قانونا و با اجازه دادگ

ه ای .  ازدواج داده شده اند  ١٠با افشای يک مورد آن، ازدواج دختر بچ
وان  ک ج ا ي اله ب ی  ٢۵س ديای اجتماع ته در م ای گذش اله در ماهه س

رض  المی و تع وری اس ودک آزاری جمه ه ک اعتراض وسيعی را علي
رد شا ک ه .جنسی به کود کان دامن زد و اف ود ک ان ب ضاحت آنچن ق ف عم

 .دادگاه ناچار شد رسما اين ازدواج را منتفی اعالم کند
 

طبق آمار رسمی در حکومت جمهوری اسالمی . و اين تنها مورد نيست
د ده ان ودک ازدواج داده ش ون ک ک ميلي ار .  تاکنون بيش از ي ن آم در اي

د ١۴هزار دختر بچه زير  ٨٠٠بيش از  ته ان ن داش از .  سال س ق آم طب
ش از  ر  ۴٠٠رسمی اداره ثبت و احوال دريک دهه اخير بي زار دخت ه

د ١۵بچه زير  ده ان شتر از .  سال رسما طی معامله ای ازدواج داده ش بي
ت ن اس ان زيرس ه کودک وط ب ده مرب ت ش ای ثب ارم ازدواجه ک چه . ي

ر  ٩۶تا  ٩٢برطبق امار رسمی از سال  ال و  ١٠هزار دختر بچه زي س
د  ١۴هزار دختر بچه زير  ١٩٣در همين مدت  ده ان سال ازدواج داده ش

ا  غ و ب ب تبلي ذهبی مرت ان م دها و مبلغ ط آخون ان توس و ازدواج کودک
آمارهای .  داليل شرعی و اسالمی آن را مشروع و عادی جلوه می دهند

ه  ه در جامع وده و آنچ ا نب ل اتک ت قاب المی هيچوق وری اس رسمی جمه
الم  نی اع ما و عل ه رس ست ک ه ه جاری است خيلی فاجعه بارتر از آنچ

ده .  می شود ا پدي ن"مطلبی خواندم در رابطه ب د س می ".  خري رای رس ب
ه  ١٣کردن ازدواج دختر بچه های زير  ول ب ت پ ا پرداخ سال، دالالن ب

ه آن  ١٣کارمندان دادگاه مجوز ازدواج کودکان زير  ادر و ب سال را ص
 .رسميت قانونی می دهند

 
جمهوری اسالمی مسئول مستقيم قوانين ضد کودک و کودک آزاری در 
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ت ران اس ه اي وری .  جامع ود جمه وج
ن  ذهب و قواني اسالمی در حاکميت دست م
و شرع اسالم را در تعرض به جسم و جان 
شتر از  ر روز بي ته و ه از گذاش ان ب کودک

د و .  کودکان قربانی می گيرد هزاران آخون
رف  يعی را ص ادی وس ات م ه و امکان طلب
ات  ه و مزخرف د خراف ازماندهی تولي س
اعی و  وانين ارتج اسالمی کرده اند تا اين ق
گ  ه فرهن ادی و ب طايی را ع رون وس ق

د ديل کنن ه تب ه .  جامع سی ب رض جن ودک آزاری و تع المی، ک دوفيلی اس پ
ه  ه ب ت ک المی اس وری اس الم و جمه کودکان يکی از چهره های کريه اس
ل  درازای عمر اين رژيم مرتجع و ضد زن و ضد کودک جاری بوده وعم

درست است که هنوز بخشی کوچکی از جامعه به اين فرهنگ . کرده است
ادت  د زن ع گ ض و رسوم، ازدواج کودکان، ازدواجهای اجباری و فرهن
ن  رد اي ا عملک د، ام ی دهن داده شده و حتی از سر فقر و نداری به آن تن م
المی و  وری اس شم جمه د از چ داوم آن را باي اعی و ت سنن و قوانين ارتج

 .حاکميت ديد که با همه امکانات قانونی و تبليغاتی در حفظ آن می کوشند
 

ه درازای  ه ب ودک آزاری ک ه ک ا علي ه تنه جنبش آزاديخواهی در ايران، ن
گ و  المی، فرهن اعی اس عمر جمهوری اسالمی عليه قوانين و سنن ارتج
وری  ه جمه عرف و عادت مردساالرانه و زن ستيزانه و تبعيض آميز علي
ه  طايی نرفت رون وس اعی و ق وانين ارتج ن ق ار اي اسالمی جنگيده و زير ب

رم .  است ه ج ون ب م اکن دهها فعال اجتماعی و مدافع حقوق کودک و زن ه
ی  وانين ارتجاع ه ق آزاديخواهی و دفاع از حقوق مسلم کودکان و نه گفتن ب
دت  ی م س طوالن ه حب د و ب ی برن ر م ه س دانها ب جمهوری اسالمی در زن

ه .  محکوم شده اند نرگس دمحمی يکی اززندانيان مدافع حقوق کودک است ک
ار  د از رفت ای گذشته بع رد و در روزه ی ب ر م ه س هم اکنون در زندان ب
شتار  ه ک تراض ب اه در اع ات آبانم وحشيانه جمهوری اسالمی در اعتراض
رب و  ا ض صاب زد و ب ه اعت ت ب ی دس مردم با تعدادی از زندانيان سياس

 .شتم توسط نيروهای امنيتی به زندان زنجان تبعيد شد
 

ر در  ده ای ديگ ر پدي د ه ان همانن ه کودک کودک آزاری و تعرض جنسی ب
وز  جمهوری اسالمی با وجود مبارزه و اعتراض و مقابله با اين قوانين هن

ه .  جاری و عمل می کنند داری ب ت و ن ر و فالک ت فق ا از دس مردم نه تنه
ودک  ض و ک ی، تبعي تنگ امده اند بلکه از استبداد مذهبی و اختناق فرهنگ

ه . آزاری و زن آزاری نيز به تنگ آمده اند خيزش آنقالبی مردم، جوانان ب
وری  ت جمه ط حکوم ام توس ا سبعيت تم ه ب ن وضعيت ک تنگ آمده از اي

ود ا ب ه اينه ود.  اسالمی به خون کشيده شد، عليه هم ت ب ر و فالک ه فق . علي
. عليه کودک آزاری و قوانين و فرهنگ ضد زن در جمهوری اسالمی بود
ود المی ب وری اس الم و جمه ی از اس اه و خالص رای آزادی و رف . ب

ان  جمهوری اسالمی تصور می کند با کشتار مردم و به خون کشيدن جوان
ی  ه تمام اه ب ی آبانم يزش انقالب ا خ د، ام ضمين کن می تواند بقای خود را ت
ذرد و او  رمايه بگ نشان داد که جامعه می خواهد از کليت رژيم اسالمی س

 .را به گوربسپارد
 

دارد رزی ن ی .  ناخشنودی مردم از اين رژيم حد و م ت مردم داقل اکثري ح
وند  ی ش وق داده م که برای نان شب محتاجند و روز به روز به نابودی س

ت . سر سازش با اين رژيم جنايتکار و قاتل فرزندان مردم را نخواهند داش

ازدواج كودكان زير سن و تعرض 

 !جنسى به كودكان ممنوع
 سعيد يگانه 

 

  ٧صفحه   



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

. هم در ايران و هم در عراق نبايد اين فرصت را به آنها داد.  کنند
گسترش مبارزه بر عليه حکومتهای فاسد و مستبد و تقويت همبستگی 

. المللی کارگران و مردم بپاخاسته، جواب مسئله است ای و بين منطقه
مردم عراق عليه حکومتی بپاخاستند که حاصل جنگ آمريکا در عراق 

نفس .  دولتی که بدرجات مختلف متحد جمهوری اسالمی است.  است
ای در عراق و ايران و هدف قرار دادن مراکز  حضور جنبش توده

جمهوری اسالمی، بيانگر اينست که مردم منطقه از روی پرچم 
اين سياست .  اند جنبش اسالمی رد شده"  گری ضد آمريکائی"ارتجاعی 

قرار هم نيست جنبش ضد .  جواب نميگيرد اما اغتشاش ايجاد ميکند
هدف اينست که بحران جديدی .  آمريکا در اين کشورها راه بيافتد
ً عقب  درست کنند تا به کمک آن بحران های واقعی را کنترل يا موقتا

سياست انقالبی در قبال اين تشديد تنش نيروهای ارتجاعی، .  برانند
افشای اهداف ضد اجتماعی طرفين و گسترش مبارزه مستقل برای 

 .   برچيدن سلطه حکومتهای فقر و فساد و جنايت است
 

*** 

   

رض  ودک آزاری و تع بطور واقعی ديگر نه تنها برای پايان دادن به ک
ود  ير و بهب ه از تغي ر درج رای ه ه ب ان، بلک ان کودکانم سم و ج ه ج ب
ی  ی و فرهنگ اظ سياس ه لح ه ب صادی و چ زندگی مردم چه به لحاظ اقت

ان داد ر آن پاي ه عم د و ب م رد ش ن رژي ازه اي ت .  بايد از روی جن عاقب
دارد ياهی ن ز س انی ج وری اسالمی پاي ی .  زندگی با جمه يزش انقالب خ

ار  ه داد و ک د ادام وری اسالمی باي ی جمه آبانماه را تا سرنگونی انقالب
ای سنگين .  ناتمام را تمام کرد ه به وری اسالمی ب مهلت بيشتر به جمه

 . *تری برای مردم تمام خواهد شد
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 زندانى سياسى

!آزاد بايد گردد   

 در باره اهداف و مخاطرات جنگ نيابتى 

 ...جمهوری اسالمى و دولت آمريكا در عراق 

ازدواج كودكان زير سن و تعرض 

 ...جنسى به كودكان ممنوع 

 

 حكمتيست  –كمپين كمک مالى به حزب كمونيست كارگری 
 

 !به حزب كمک مالى كنيد
 

 !کمونيست ها، کارگران، مردم آزاديخواه

حکمتيست، برای پروژ های سياسی   -حزب کمونيست کارگری 
مشخص و تعيين کننده ای در ايندوران پرتالطم نيازمند کمک مالی 

حزب حکمتيست بعد از کنگره موفق نهم تالش دارد به .  فوری است
نيازهای مبارزه کمونيستی امروز و صف مبارزه راديکال با 
جمهوری اسالمی پاسخ درخور دهد و اين مبارزه را همراه با طبقه 

حزب پروژه .  کارگر و کمونيست های ايران به پيروزی برساند
های مختلفی را در دستور دارد و برای راه انداختن جدی آن نيازمند 

 . کمک مالی است
 

حزب از هيچ دولتی کمک مالی دريافت نميکند و متکی به همت 
ما اعضا و کادرها و .  اعضا و کادرها و دوستداران خويش است

تشکيالتهای حزب را فراميخوانيم در دوره فشرده دو ماهه اول سال 
يک اولويت اساسی خود را روی سازماندهی جمع آوری  ٢٠٢٠

همينطور کليه اعضای حزب بويژه کادرها و .  کمک مالی بگذارند
اعضای رهبری حزب آغاز اين کميپن را با پرداخت سهميه فردی 

فراخوان ما اينست که سهم تان .  يورو آغاز کنند ٥٠٠خود، حداقل 
توقع حزب اينست .  را به هر ميزانی که برايتان مقدور است ادا کنيد

که در کمپين و تالش مالی ما برای تحکيم و گسترش فعاليت حزب 
در ايندوره خطير شرکت کنيد و خود بعنوان فعال جمع آوری کمک 

نشريه هفتگی حزب، ليست کمک های دريافتی را .  مالی پيش بيافتيد
کمکهای مالی را از طريق شماره حساب مرکزی .  اعالم ميکند

حزب و يا از کانال تشکيالتهای محلی حزب ميتوانيد به حزب 
 .حکمتيست برسانيد

 

 شماره حساب مركزی حزب،

Norway 
Account number: 0532 1432 400 
Account holder: IKIR 
IBAN: NO57 0532 1432 400 
BIC: DNBANOKKXXX 
Bank: DNB 

 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٢ – ١٣٩٨ديماه  ١٣



سرنگونی "کنگره نهم حزب بيانيه ای با عنوان؛  :کمونيست هفتگی
" انقالبی حکومت آپارتايد جنسی گام اول تحقق برابری زن و مرد

 چهارچوب سياسی اين بيانيه چيست؟. تصويب کرد
 

سياسی مهم در   -تاريخاً يک مساله اجتماعی "  مساله زن"  :آذر ماجدی
جنبش های اجتماعی وسيع و مهمی .  جوامع سرمايه داری بوده است

اما در ايران .  برای آزادی و برابری زنان طی تاريخ شکل گرفته است
عالوه بر اين وجه عمومی، مساله زن يک بعد سياسی مهم نيز 

با قدرت گيری رژيم اسالمی در ايران و استقرار يک نظام .  داراست
مبتنی بر آپارتايد جنسی و برافراشتن حجاب اسالمی بمثابۀ بيرق 
سياسی اين رژيم، مساله زن به راس مسائل مهم سياسی جامعه عروج 

 .کرد
  

از اولين روزهای بقدرت رسيدن جمهوری اسالمی يک جنبش وسيع و 
اولين اعتراض توده ای عليه .  توده ای آزادی زن در جامعه تولد يافت

چهل .  رژيم اسالمی توسط زنان و عليه حجاب اسالمی شکل گرفت
سال است که جنبش آزادی زن بعنوان يک ستون مهم اعتراض و 
مقاومت عليه رژيم اسالمی به حيات خود ادامه داده است و اين نظام 

يورش وحشيانه به .  جنايتکار و ارتجاعی را به مصاف طلبيده است
زنان برسر حجاب و استقرار قوانين قرون وسطايی اسالم به يک وجه 

 .دائمی اين نظام بدل شده است
  

همراه با عروج خيزش توده ای عليه رژيم اسالمی ما  ٩٦از ديماه 
شاهد مبارزه بی امان عليه حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی بوده ايم؛ نه 
فقط زنان، بلکه همچنين جنبش دانشجويی مستمرا مساله الغای آپارتايد 

. جنسی و حجاب اسالمی را در مبارزات خويش طرح کرده اند
استقامت و مقاومت جنبش آزادی زن آوازۀ اين جنبش را در کل جهان 
پژواک داده است و جنبش آزادی زن در ايران جايگاهی رفيع در سطح 

 .جهان يافته است
 

جنبش کمونيسم کارگری همواره برای آزادی بی قيد و شرط و برابری 
آزادی زن نزد ما جايگاهی مهم .  کامل و واقعی زنان مبارزه کرده است

مساله ستمکشی زن و رهايی زنان در برنامه يک دنيای بهتر .  داراست
لذا حزب .  بمثابه يک مساله مهم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است

حکمتيست خود را گردانی از جنبش آزادی   -کمونيست کارگری ايران
زن می داند و در تمام کنگره هايش به اين مساله جايگاهی مهم داده 

پرداختن به مساله زن تحت رژيم اسالمی و تالش برای آزادی .  است
زن بخشی از استراتژی ما برا سرنگونی رژيم اسالمی و سازماندهی 

 .يک انقالب کارگری در ايران است
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تحليل اين بيانه کنگره از موقعيت جنبش آزادی زن در  :کمونيست هفتگی
ايران چيست؟ کدام افق امروز بر تحرک و مبارزه برسر حقوق و آزادی 

 زن دست باال را دارد؟ 
 

مسئله زن در ايران با ديگر کشورهای سرمايه داری  :سياوش دانشور
اينجا فقط تبعيض براساس جنسيت نيست که عمل ميکند بلکه .  تفاوت دارد

لذا مبارزه برای برابری و رفع .  يک نظام آپارتايد جنسی حاکم است
تبعيض بالواسطه تقابلی با نظام حاکم، با اسالم و قوانين اسالمی بعنوان 
پرچم ايدئولوژيک آن، با حجاب اسالمی بعنوان سمبل فرودستی زن و 
صد البته با نقد ريشه های نابرابری زن و مرد در جامعه سرمايه داری 

مضافاً اينکه کشمکش حکومت اسالمی با زنان و مقاومت و .  گره ميخورد
مبارزه زنان و مردان آزاديخواه با حکومت از روز اول بقدرت رسيدن 

جنبش آزادی زن يکی از سنگرهای .  جريان اسالمی در جريان بوده است
ثابت نبرد عليه حکومت اسالمی بوده است و مسئله زن بعنوان بارومتر و 

به اين اعتبار اين جنبش .  شاخصی برای سياست ايران عمل کرده است
از خرده انتقادهای درون خانوادگی و اسالمی . مدعيان مختلفی داشته است

، از اصالح طلبی "رفع تناقض اسالم و حقوق زن"تا تالش برای اثبات 
اسالمی تا آويزان شدن به کنوانسيون حقوق زن سازمان ملل، در اين 

آنچه که روشن است و خود حکومت نيز قبول .  سالها آمده و رفته است
کرده است، اينست که هر سال نسبت به سال قبل حکومت در مقابل 

يعنی عليرغم انواع اقدامات سرکوبگرانه، .  تعرض زنان عقب رفته است
گسيل ارتش ضد زن به خيابانها، اسيد پاشی و تعدی فيزيکی به زنان، 

های گسترده، باز حکومت عقب رفته و زنان  تهديد و جريمه و دستگيری
 . سنگرهای جديدی را فتح کردند

 
جامعه ايران عموماً و زنان خصوصاً سلطه قوانين اسالمی و تبعيض را 

برابری و رفع .  نمی پذيرند و به کمتر از برابری زن و مرد قانع نيستند
حضور .  تبعيض، اين افقی است که امروز بر جنبش آزادی زن حاکم است

ای،  جسورانه زنان در قلمروهای مختلف و در جلوی صف مبارزات توده
راديکاليسم و تقابل بی تخفيف با آپارتايد و جداسازی جنسيتی، ايستادگی 

در مقابل نيروی سرکوب و اوباش ضد زن، از توقع و 

 در باره بيانيه مربوط به آزادی و برابری زن و مرد
 مصوب كنگره نهم حزب حكمتيست

 گفتگو با آذر ماجدی و سياوش دانشور

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

  ٩صفحه   

 



تفکر جامعه و زنان نسبت به خود در مقابل قوانين عقب مانده و 
زن در ايران از منظر قوانين در عهد .  حاکميت ضد زن سخن ميگويد

عتيق مانده است و تماماً بيحقوق است، اما در تفکر و منش و فرهنگ و 
مناسبات اجتماعی و مبارزه برای برابری از بسياری از کشورهای 

افق آزادی زن در ايران بيش از پيش با جنبش .  پيشرفته جلوتر است
رهائيبخش کارگری و سوسياليستی پيوند خورده است و بعنوان يک 
رکن جنبش سوسياليستی برای رفع تبعيض و استيفای برابری عمل 

 .       ميکند
 

جنبش های ديگر اجتماعی چه تاثيری بر مبارزه و  :کمونيست هفتگی
تحرک زنان برای برابری دارند؟ سياستهای شبه اصالح طلبانه و 

اسالمی و يا سياستهای پرو غرب و ناسيوناليستی   -باصطالح فمينيستی 
امروز چه اشتراک و افتراقی با افق و سياستهای کمونيستی و راديکال 

 دارند؟ 
 

چندين سازمان زنان توسط زنان چپ  ٥٧همراه با انقالب  :آذر ماجدی
فعالين اين سازمان  ٥٧  –  ٦٠طی سالهای .  و کمونيست پايه گذاری شد

ها، عليرغم تمام کم و کاستی ها، برای سازماندهی زنان و کسب حقوق 
با سرکوب خونين جامعه و برقراری يک اختناق .  زنان مبارزه کردند

خشن و خونين اين سازمان ها منحل شدند و فعاليت نيمه علنی جنبش 
مبارزه زنان بشکل فردی و مقاومت و سرپيچی .  حق زن به پايان رسيد
 .های فردی ادامه يافت

  
همراه با عروج جنبش دو خرداد يک جنبش فمينيسم اسالمی اعالم 

اين جنبش توسط اصالح طلبان حکومتی و فعالين آنها .  موجوديت کرد
اين جنبش نه برای تحقق حقوق زنان، .  شکل گرفت"  حوزه زنان"در 

بلکه برای مقابله با جنبش آزادی زن که عمال نزد نسل جوان می 
همانگونه که اصالح طلبان حکومتی در .  جوشيد، اعالم موجوديت کرد

کل جامعه نقش آرام کردن اعتراض توده ها و نسل جوان را عهده دار 
شده بودند، فعالين زن آنها نقش ايجاد دست انداز در جنبش برای آزادی 

کار آنها .  چند نشريه زنان آغاز به انتشار کردند.  زن را بعهده گرفتند
. نق زدن و دادن روايتی اصالح طلبانه از معضالت اجتماعی زنان بود

عمال قصد داشتند .  قرار بود مانع از تعميق مبارزه و اعتراض شوند
 .سر فعالين و عالقمندان جوان به مساله زن را گرم کنند

 
. همزمان با سرکوب اصالح طلبان حکومتی اين جنبش نيز ساکت شد

تحليل های سياسی ما نقش اصالح طلبان حکومتی را به روشنی بيان 
تاريخی اصالح طلبان حکومتی و   -ما جايگاه سياسی .  کرده است

تاريخ اين تحليل ما را .  جنبش دو خرداد را از همان ابتدا نشان داديم
" اصالح"جمهوری اسالمی هيچ جايی برای .  بخوبی باثبات رساند

ما بر اين امر آگاه بوديم؛ رژيم، شامل هر دو جناح، بر اين امر .  نداشت

 ٥٢٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

 .زمان اين حقيقت را به کل جامعه نشان داد. واقف بود
 

گدايی از مجلس "  حوزه زنان"تاريخ فعاليت اين فعالين اصالح طلب 
ارتجاعی اسالمی؛ التماس از حاکمان آدمکشی چون خاتمی و روحانی؛ 
تالش برای استقرار برابری در قوانين ارتجاعی اسالمی از جمله ديه 

" جنبش حق زن"نام .  شرم آور است.  برابر برای زن و مرد بوده است
اين جنبش به يمن پشتيبانی وسيع رسانه های .  برای اينها زيادی است

غربی چون بی بی سی، صدای آمريکا و راديو فردا و نهادهای حقوق 
اينها بر دوش .  بشری وابسته به دولتهای غربی به جالل و منصب رسيد

. مبارزات زنان در جامعه باال آمدند و از اين نهادهای غربی جايزه گرفتند
به بهانه وجود اختناق در جامعه کوشيدند هر خزعبالتی را بعنوان دفاع از 

فقط زمانيکه به غرب مهاجرت .  حق زن بخورد جامعه و جهانيان بدهند
به بعد عازم کشورهای غربی  ٨٨که بسياری شان از سال (می کردند 

 .بود که عمق ارتجاع و عقب ماندگی نظراتشان بر همگان عيان شد) شدند
 

جنبش فمينيسم اسالمی عمرش کوتاه بود؛ اما جنبش به انحراف کشيدن 
جنبش آزادی زن توسط اصالح طلبان حکومتی هنوز به حيات خود ادامه 

طی دو سال اخير با عروج جنبش توده ای و کارگری و .  داده است
اعتراضات وسيع مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی برخی از اين فعالين 

ها عزيمت کرده  "رژيم چنجی"از موضع اصالح طلبی حکومتی به حوزه 
همانگونه که سردمداران اين جنبش از قبيل سازگارا و گنجی و نان به . اند

نرخ روز خورهای ريز و درشت بتدريج از پشت رژيم اسالمی به جبهه 
رژيم سابقی ها نقل مکان کردند، فعالين حوزه زنان نيز پشت مردان 

 .اصالح طلبشان عازم شدند
 

جنبش ناسيوناليسم پرو غرب طی چهل سال گذشته تحرک و فعاليت 
پدر "زنان تحت "  شکوه و جالل"بعضا درباره .  چندانی نداشته است

اين جنبش همواره دست در دست اصالح .  سخن گفته اند"  تاجدارشان
طلبان حکومتی، چهره هايی چون شيرين عبادی، مهرانگيز کار و نيره 

طی دو سال اخير اينها کمی فعالتر شده .  توحيدی و قس عليهذا داشته است
اند؛ اما باز حرف مشخص و مستقلی ندارند؛ صرفا از دوران رضا پهلوی 
تعريف و تمجيد می کنند و اين مردساالر کبير را رهايی بخش زنان 

 .معرفی ميکنند و بازگشت به آن دوران را نويد می دهند
 

کمونيسم کارگری و سازمان آزادی زن همواره با هشياری جنبش اصالح 
طلبی حکومتی را افشاء کرده است؛ همواره کوشيده است که دست 

تاريخ .  اندازهايی که آنها ايجاد می کنند معرفی کند و از آنها جهش نمايد
جنبش ما تاريخی پر افتخار از فعاليت و دفاع قاطعانه از آزادی بی قيد و 
شرط و برابری کامل و واقعی زنان و افشای تمام دوستان دروغين جنبش 

به يمن وجود چنين جنبشی کار اصالح طلبان .  آزادی زن بوده است
حکومتی تاريخا پيچيده تر شده است و اکنون چهره های رژيم چنجی شان 

 .از دست فعاليت های افشاگرانه ما عاصی شده اند
  

حضور گسترده و نقش ليدرشيپ و رهبری زنان در  :کمونيست هفتگی
بسياری اعتراضات توده ای و اجتماعات، برای هر ناظر سياسی امری 

نفس اين پديده اوالً چه تغييری در سياست ايران و .  غير قابل انکار است
برنامه و تاکتيک جريانات سياسی ايجاد کرده است و ثانياً جنبش راديکال 

و سوسياليستی طبقه کارگر چه برخورد و سياستی در قبال 

در باره بيانيه مربوط به آزادی و  

 ...برابری زن و مرد 

!آزادی، برابری، رفاه  

  ١٠صفحه   



حضور اجتماعی زنان در سياست بطور اعم و حل تبعيض براساس 
 جنسيت بطور اخص دارد؟ 

 
حضور گسترده زنان در قلمروهای مختلف و تحميل  :سياوش دانشور

های سياست سراسری  خود به حکومت، مسئله زن را به يکی از شاخص
بعبارت ديگر قدرت اين جنبش اجتماعی باعث ميشود که .  بدل کرده است

. ای داشته باشد از چپ تا راست اپوزيسيون برای مسئله زن طرح و برنامه
يعنی نميتوان در ايران کار و مبارزه سياسی کرد و مثال در قبال مذهب و 

در عين حال در اين جنبش .  اين عملی نيست.  مسئله زن بی تفاوت بود
تا به .  مانند ديگر جنبشهای توده ای گرايشات و خطوط مختلفی وجود دارد

نيروهای اردوی راست جامعه برميگردد، نهايتا و در بهترين حالت افق 
اند اما همزمان جا را برای  برابری حقوقی را در برنامه خود گنجانده

. مردساالری و مذهب و نابرابری اجتماعی و اقتصادی باز گذاشته اند
راست مذهبی در ايران جائی ميان جنبش حقوق زن پيدا نميکند و کالً بی 

اما راست سکوالر و پرو غرب با طرح .  ربط به روند اوضاع است
برابری حقوقی و حقوق بشر و کنوانسيون حقوق زن سازمان ملل، تالش 
دارد حقوق زن را با مقتضيات و نيازهای بازار وفق دهد و و 
چهارچوبهای فرهنگی شرقی را در خدمت نابرابری زن و مرد بازتوليد 

 . کند
 

مبارزه با تبعيض و نابرابری برای جنبش کمونيسم کارگری و راديکاليسم 
جنبش سوسياليستی نقد به .  سوسياليستی طبقه کارگر امری قائم بذات است

تبعيض و نابرابری را از حيطه قوانين اسالمی و بحث برابری حقوقی 
فراتر ميبرد و چرائی تداوم ستم براساس جنسيت را در سرمايه داری 

ترديدى نيست که ستم بر زنان با تاريخ مکتوب بشر . امروز توضيح ميدهد
اما اين تاريخ عتيق هرچه .  عجين بوده و با سرمايه داری شروع نميشود

بوده و هر سنت کثيفى را براى ما به ارث گذاشته است، امروز قرنهاست 
ميدانيم که سنتهاى بسيار جان .  که در دنياى سرمايه دارى زندگى ميکنيم

سخت تر و هرچه که سد راه گسترش بازار و سود سرمايه بوده است کنار 
لذا دليل تداوم ستم بر اساس جنسيت را بايد در همين امروز . زده شده است

اگر هنوز و عليرغم .  و در نيازهای سرمايه داری معاصر جستجو کرد
مبارزات جنبشهاى پيشرو، ستم بر زن و نابرابرى زن و مرد يک واقعيت 

اجتماعی   -زشت دنيای امروز است؛ بايد منفعتى روشن در نظام اقتصادی 
 .  امروز يعنی سرمايه دارى داشته باشد

 
از کار .  واقعيت اينست که ستم بر زن يک رکن انباشت سرمايه است

خانگى تا تر و خشک کردن کارگر خسته اى که بايد فردا سر کار 
برگردد، از توليد نسل جديد کارگر براى بازار و تربيت در مکانيسم 
خانواده بعنوان يک واحد اقتصادى مهم جامعه موجود، همه جزو مخارج 

همه جزئى از هزينه اى است که بايد سرمايه براى گرداندن .  سرمايه است
نظام سرمايه داری به .  چرخ توليد و بازتوليد نيروى کار پرداخت کند

تقسيم جنسى انسان ها در قلمرو توليد تا ايجاد شکاف در ميان طبقه کارگر 
و تقسيم طبقه به بخشهای مختلف محروم و محرومتر و اشاعه عقايد کهنه 
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  ١١صفحه   

پرستانه و ارتجاعی به عنوان يک عامل مهم اقتصادى و سياسى در 
سود انجيل و قانون اساسى سرمايه .  تضمين سودآورى سرمايه مينگرد

همين ضرورت بازتوليد و بقاى تبعيض و نابرابرى و نگرش .  است
برخالف ديدگاههای .  ضد زن و خشونت عليه زنان را توضيح ميدهد

سطحی رايج فمينيستی و رفرميستی، زن ستيزى مسئله اى صرفا 
فرهنگى و اخالقى واپسگرا نيست، بلکه مسئله ای اقتصادى و اجتماعى 

زن ستيزی به منافع سلسله مراتب نابرابرى در جامعه در تمام .  است
سطوح خدمت ميکند و دقيقا به همين اعتبار افکار و آرا و نگرش ضد 
زن ضرورى اند و توسط دستگاه مذهب و ايدئولوژى متحجر بازار 

برای جنبش ما مبارزه براى بهبود و تغيير قوانين به .  بازتوليد ميشوند
ما کمونيستها و فعالين جنبش آزادی زن .  نفع زنان فوری و حياتی است

در صف اول هر مبارزه برای بهبود قانونی حقوق و حرمت زنان 
در عين حال بين هر تغيير و اصالحى به نفع زنان رابطه .  هستيم

روشنى با نفى ريشه ستم بر زن در جامعه طبقاتى امروز برقرار 
اساس اين نظام بر تبعيض و نابرابرى و بهره کشى فرد از فرد .  ميکنيم

مبتنى است و ستم بر زن در جامعه و در خانواده يک رکن نظام 
برای آزادى و رهائی کامل زنان بايد .  استثمارگر سرمايه دارى است

 .  ريشه اين نظام را زد
 

سازماندهی در قلمرو مبارزه برای برابری زن و  :کمونيست هفتگی
مرد در شرايط امروز چه اشکالی بخود ميگيرد؟ حزب و سازمان 

 ازادی زن چه سياستی را دنبال ميکنند؟ 
 

وجه سازماندهی جنبش های اعتراضی در شرايط  :آذر ماجدی
سرکوب و اختناق همواره از پيچيده ترين مسائل مبارزه سياسی انقالبی 

. اين سوالی نيست که بتوان به آسانی و فرمول وار پاسخ گفت.  است
قطعا چهارچوب کار روشن است، اما اين وظيفه رهبران عملی و 
فعالين محلی است که اين چهارچوب کلی را به اجزاء ريزتر ترجمه 

روشن است که سازماندهی و سازمانيابی يکی از مهمترين .  کنند
ما از خارج کشور و از محيط تبعيد .  عرصه های فعاليت سياسی است

 .تنها می توانيم چهارچوب را تعيين کنيم
 

بطور نمونه تشکيل شوراها و مجامع عمومی در محيط کار و زيست 
اما تا چه ميزان می توان در هر شرايطی آنرا .  يک اصل مهم است

پياده کرد بستگی به توازن قوای محلی و توانايی رهبران عملی و 
تشکيل هر گونه سازمان برای مبارزه برای حقوق .  فعالين محلی دارد

ايده آل است اگر بتوان سازمان آزادی .  زنان امری مهم و مثبت است
چه زمانی اين امر مقدور می . زن را در ايران تشکيل داد و اعالم نمود

فعالين جنبش آزادی زن بايد برای . شود؟ اين سوالی مهم و اساسی است
اين امر بکوشند و زمانی که آنرا ممکن و مقدور ديدند، دست بکار 

اما تا تشکيل سازمان آزادی زن در ايران ايجاد حوزه ها و جمع .  شوند
 . های مختلف برای حقوق زنان کامال عملی است

  
هم اکنون فعالين بسياری عليه حجاب مبارزه می کنند و بسياری در 

يک وجه .  مبارزه عليه آپارتايد جنسی بهمين شکل.  زندان اسيراند
بسيار جالب توجه جامعه ايران وجود و حضور زنان فعال در تمام 

همين امر .  عرصه های مبارزه و در تمام جنبش های اجتماعی است
موقعيت "بخوبی درستی و حقيقت اين تز کمونيسم کارگری که 

دوفاکتوی زنان در ايران با موقعيت قانونی و رسمی آنها بسيار متفاوت 
 . را به اثبات می رساند" است

در باره بيانيه مربوط به آزادی و 

 ...برابری زن و مرد 



. مساله اينجاست که بايد در هر شکل ممکن متشکل شد و سازمان يافت
بايد دور هم جمع شويم و با هم نظری و تبادل نظر به يک افق جمعی 

بايد بکوشيم برای آزادی زندانيان سياسی متشکل و متحد .  دست يابيم
در دانشگاه، مدارس، محيط کار و در محالت بايد فعالين .  مبارزه کنيم

جنبش آزادی زن تالش کنند مستعدين را دور هم گرد آورند و به آن 
اين جمع ها در شرايط اعتراضات می توانند با آمادگی به . سازمان دهند

اعتراضات بپيوندند و شعارهای مربوط به آزادی و برابری زنان را 
شعار نويسی بر ديوار؛ تهيه شب نامه و اعالميه که مسائل .  طرح کنند

مربوط به جنبش آزادی زن و اوضاع سياسی جامعه را باز می کند؛ 
تشکيل جلسات کوچک و بزرگ که در آن درباره اين مسائل بحث می 
شود و رفته رفته ايجاد يک هويت سازمانی و متحد فعاليت هايی است 

 .که در اين شرايط مقدور و ممکن است
 

خيزش آبانماه نود و هشت بيش از پيش حضور  :کمونيست هفتگی
اين جسارت و .  زنان را در کشمکش با حکومت اسالمی نشان داد

پتانسيل انقالبی را چگونه بايد به نيروئی قدرتمند و آگاه به منافع خويش 
 بدل کرد؟ از چه بايد اجتناب کرد؟ 

 
امروز در تقابل جامعه با جمهوری اسالمی يک  :سياوش دانشور

آگاهی اجتماعی وسيع شکل گرفته است و يک توقع از خود و آينده در 
زنان از بازيگران مهم سياست در جامعه هستند و .  جامعه موج ميزند

نسل جديد و انقالبی بويژه هيچ بدهی ای به حکومتی ها و جريانات 
اين جسارت انقالبی و نقش رهبری زنان که طی .  دست راستی ندارد

 ٥٢٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

اين سالها شاهد بوده ايم و هر روز گسترش می يابد، يک سرمايه عظيم 
اين جنبش بايد در اشکال حزبی و توده ای متشکل شود و .  سياسی است

بعنوان يک نيروی اجتماعی هر جريان سياسی را برای اهداف خود زير 
به نظر من رابطه اين جنبش راديکال و برابری طلب با هر .  فشار بگذارد

جريانی که مدعی حقوق و آزادی زن است بايد بر اساس رابطه آن جريان 
شما نمی توانيد برای الغای .  با خواسته ها و افق اين جنبش تنظيم شود

آپارتايد مبارزه کنيد و همزمان با جرياناتی که اسالم هنوز جائی در تفکر 
شما نميتوانيد عليه .  و سياست شان دارد همسوئی و همکاری داشته باشيد

تبعيض و نابرابری باشيد و همزمان با نيروهائی که خواهان بازتوليد و 
شما نميتوانيد از .  َمّرَمت تبعيض و نابرابری هستند دست همکاری بدهيد

حقوقی جهانشمول و انسان محور و برابر و سوسياليستی حرف بزنيد اما 
در مقابل هويتهای کاذب قومی و ملی و عشيره ای و تبديل نيروی زنان و 
کارگران به زير مجموعه جريانات ارتجاعی سکوت کنيد يا انتقادی 

 . نباشيد
 

جنبش آزادی زن در ايران اين پتانسيل را دارد که قالب قديمی سياست 
اين جنبش پتانسيل اينرا دارد .  بورژوائی و مردساالر را عمالً منسوخ کند

اين جنبش .  که الگوئی برای آزادی زن و رهائی از مذهب در منطقه باشد
بعنوان يک رکن مبارزه سوسياليستی برای آزادی و رهائی جامعه ميتواند 
و بايد افقهای محدود و قالبهای سنتی را درنوردد و توقع اجتماعی 

نبايد به هيچ نوع سازشی تن .  راديکالی را به سياست ايران تحميل کند
داد، نبايد به هيچ مالحظه مذهبی و ملی و ميهنی وقعی گذاشت، هرچه که 
با برابری و آزادی و رفع تبعيض در تناقض است، عليه زنان و عليه 

جنبش آزادی زن و کمونيسم ايران ميتواند کاری کند که .  جامعه است
آزادی زن به يک معيار واقعی و يک تعريف آزاديخواهی در جامعه بدل 

اين امر تا حدودی محقق شده است اما برای تحقق کامل آن بايد از .  شود
افقهای محدود و راست و رفرميستی که نابرابری را بازتوليد ميکنند 
فراتر رفت و ريشه تبعيض و نابرابری در جامعه را که در خانواده و 
قانون و مناسبات اجتماعی و رابطه زن و مرد منعکس ميشود، را 

 . *خشکاند

در باره بيانيه مربوط به آزادی و 

 ...برابری زن و مرد 

 اطالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در محكوميت صدور حكم اعدام هوشمند عليپور
 

به اعدام  میهوشمند عليپور فعال سياسی که دو سال پيش توسط نيروهای جمهوری اسالمی دستگير شد، بعد از تحمل دو سال زندان اكنون از طرف جانيان اسال
 نهميخواهندهوشمند عليپور را اعدام کنند تا چند صباحی ديگر به عمر ننگين خود ادامه دهند، حكم جانيان قوه قضاييه نه از سر قدرت كه نشا .محكوم شده است

 .ضعف و درماندگی آنها از خيزشی است كه از اعماق جامعه برخواسته است
 

رژيم  در ايجاد رعب و وحشت و زهر چشم گرفتن از مردمی كه حكم رفتن اين حكومت جنايتكار را صادر كرده اند يكی از اهداف هميشگی اعدامهای فله ای
دن كر چه اعدام افراد با پرونده های سياسی چه اعدام كسانی كه با جرايم مختلف اجتماعی دستگير و زندانی ميشوند يك هدف را دنبال ميكند، خفه.  اسالمی است

جمهوری اسالمی اما ديگر با ايجاد ارعاب و كشتار و پروژه های ساختگی  .صدای انسانهای معترضي كه ديگر نميخواهند به هر ذلت و نابرابری تن بدهند
اين تالشهای مذبوحانه ديگر نميتواند جوابگوی مردم به جان امده از .  اعترافگيری و تحت فشار قرار دادن خانواده ها هم نميتواند به حکومت ننگين خود ادامه دهد

مردم معترضی که سالهای سال فقر و فالکت و بيحقوقی را تجربه کرده اند بعد از خيزش آبانماه ديگر از ميدان بدر نميروند و .  دهه باشد ۴ظلم و ستم بيش از 
 .عرصه را برای يکه تازی رژيم هار اسالمی خالی نخواهند کرد

 
حكمتيست از مردم آزاديخواه كردستان ميخواهد عليه حكم اعدام هوشمند عليپور فعال سياسي اعتراض كرده و اجازه ندهند   -كميته کردستان حزب كمونيست كارگری

 .جمهوری اسالمی در سکوت رسانه ای و در خفا جنايت ديگری را به كارنامه سياه حاكميتش بيفزايد
 

خانواده وی را تنها نگذاريد و در کنارشان عليه اين .  انزجارو اعتراض خود را به هر طريق ممكن عليه حکم اعدام هوشمند عليپور اعالم کنيد! مردم مبارز کردستان
 .جنايت اشکار بياستيد

 

 حكمتيست-كميته كردستان حزب كمونيست كارگری
 ١٣٩٨دی ماه 



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" 

 ٥٢٤شماره  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  


