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 سخنرانى خامنه ای

 نمايش ورشكستگى سياسى
 

خامنه ای بعد از هشت سال به نماز جمعه آمد 
ً جمع کند . تا بدنه درهم ريخته نظام را موقتا

اين سخنرانی يک نمايش تمام عيار 
ورشکستگی سياسی، عدم اعتماد بخود، 
استيصال و ورشکستگی نظامی بود که در 
خيابانها پايان آن با صدای بلند اعالم شده 

نظام اسالمی برای اين سخنرانی از .  است
سراسر کشور به روشهای پوپوليستی بسيج 
کرد، وعده بيمه مجانی داد، قرار بود نمايش 
قدرتی بدهند تا به بحران و ريزش درونی 

ً التيامی بدهند های نماز جمعه  صحنه.  موقتا
امروز اگرچه عمدتاً تکراری بود اما فرمايشی 
بودن آن شباهت زيادی به اجتماعات دستوری 

بک گراند صحنه .  دوره فاشيسم هيتلری داشت
با عکسهای سليمانی و ابومهندس تزئين شده 

َمقدَِم قاتِل اَعظم را با "  وزرای شعار"بود و 
" اينهمه لشکر آمده به عشق رهبر آمده"شعار 

آغاز کردند تا به خود حضرت آقا که 
بيت اش را به "  مرگ بر خامنه ای"فريادهای 

 . لرزه درآورده است، دلگرمی و روحيه بدهند
 
ای  محور سخنان خامنه"  دو هفته پر ماجرا"

او بسان تاجری بود که سرمايه گذاری .  بود
زيادی روی کشته شدن قاسم سليمانی و تشييع 
وی کرده بود اما هرچه رشته بود بسرعت 

ای منعکس  حال قيافه خامنه.  برق و باد پنبه شد
کننده يک ورشکسته سياسی و به همان عکس 

" عاقبت نسيه فروشی"مشهور 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

ای و سخنان شعاری و کوبيدن  ميماند که تالش داشت با جمعيت کرايه
بر طبل توخالی، تصوير ديگری از نظام ورشکسته و در حال سقوط 

صبر و استقامت و شاکر "خامنه ای ظاهرا مردم را به .  اسالمی بدهد
دعوت ميکرد اما اين فراخوانی به نيروهای نظام برای واندادن "  بودن

و کنار نظام ماندن برای دفاع از حکومتی بود که ديگر خودشان هم 
 . باوری به تداوم بقای آن ندارند

 
ای که با سفسطه و مغلطه آخوندی بيان شد، پوشاندن کل  لُپ کالم خامنه

و تالش برای زنده نگاهداشتن مسخره "  دو هفته پر ماجرا"شکست در 
خامنه ای .  بود"  مکتب مقاومت"بازی عزاداری برای سليمانی و تبليغ 

دهها ميليون در "های شاخدار مدعی شد که  با تبليغات گوبلزی و دروغ
به خيابان " ايران و صدها هزار در عراق به پاس خون سردار سليمانی

. برگزار کردند"  بزرگترين بدرقه جهان را برای فرمانده قدس"آمدند و 
سيلی "بعنوان "  درهم کوبيدن پايگاه آمريکا با موشک"همينطور از 

سخن گفت تا سيلی مردم به صورت "  نظام به بزرگترين قدرت عالم
قيافه های سران نظام در اول صف هنگام .  خود و نظامش را بپوشاند

ها هم اذعان کردند که  همه ميدانند و حکومتی.  اين سخنان ديدنی بود
. قبلتر به بيشتر کشورها قبل از ترقه بازی مسخره سپاه خبر داده بودند

زدن چهار موشک به اطراف مناطق خالی يک پايگاه عراقی که حتی 
صدمات ساختمانی عجيبی هم ببار نياورده، اين تمام رشادت و قدرت 

ضربه نظامی و ضربه "اين تمام نمايش مسخره .  نظامی نظام است
اين اقدام و مراسم تابوت ".  حيثيتی به هيبت و ابهت آمريکا بود

چرخانی قاسم سليمانی برای خامنه ای نقاط عطف مهم اين دو هفته 
نفر  ٢٥٠ای در مورد کشته و زخمی شدن بيش از  خامنه.  پرماجرا بود

در کرمان يک کلمه بزبان نياورد تا بی عرضگی و بی مسئوليتی و 
 . خوی جنايتکار نظام پنهان بماند

 
دفاع از سپاه پاسداران و نيروهای سرکوب يک رکن ديگر سخنان 

. خطاب ميشود"  داعش مائی"سپاهی که در خيابانها با .  خامنه ای بود
سخن "  رزمندگان بدون مرز"ای از سليمانی و سپاه قدس بعنوان  خامنه

" يک نهاد انسانی با انگيزه انسانی و بالگردان مردم"گفت و سپاه را 
خامنه ای در نمايش نماز جمعه از سياست تروريستی و .  توصيف کرد

دفاع ميکند و "  تامين امنيت در ايران"اقدامات سپاه در منطقه بعنوان 
مردم از لبنان و عراق تا ايران عليه سليمانی و سپاه قدس و نظام 

خامنه ای از شعارهای مردم و .  اسالمی بعنوان جنايتکار و آدمکش
دانشجويان عليه نظام و خودش سخنی نگفت اما پاره کردن و زير پا 

اگر .  خواند"  توهين به عکس سردار"لگد کردن عکمسهای سليمانی را 
سليمانی بزعم وی بزرگترين فرمانده سپاه بود و اين حال و روزش در 
ايران و منطقه است، آنوقت تکليف سپاه بعنوان داعش نزد جامعه 

خامنه ای پشت سپاه سنگر گرفت تا از نظام و نيروی .  روشن است
شهادت سردار و درهم "خامنه ای ميخواهد سريال .  سرکوب دفاع کند

" کوبيدن پايگاه آمريکا با موشکهای سپاه
فراموش نشود و از اين مينالد که 

ميخواهد با واقعه سقوط "  دشمن"
ای کند و  هوايپمای مسافربری آنرا حاشيه

او که خودش و سپاه .  بفراموشی بسپارد
تحت مسئوليت و نظامش مسئول قتل 

به "مسافر بيدفاع است، مدعی شد  ١٧٦
اندازه ای که ما از سقوط هواپيما غم 
خورديم دشمن خوشحال شد که سپاه و 

سعی کردند اين قضيه را .  نظام و نيروهای مسلح را زير سوال ببرد
بنحوی آرايش بدهند که ماجرای يوم هللا اين دو شهيد عزيز را بدست 

ای و بر باد رفتن سرمايه گذاری  اين اساس درد خامنه".  فراموشی بسپارند
اين دو روز يوم هللا نيابد "نظام برای منحرف کردن فضای جامعه است؛ 

 ".تشييع سليمانی و موشک زدن به پايگاه آمريکا: فراموش شود
 

و "  نه سازش نه تسليم نبرد با آمريکا"باالخره بعد از تبليغات و شعارهای 
جنتلمن های "و معرفی آنها بعنوان "  بی اعتمادی به دول غربی"ابراز 

ما از "، اعالم کرد که "پشت ميز مذاکره همان تروريست های بغداد هستند
همه "!!  مذاکره ابائی نداريم اما نه از موضع ضعف بلکه از موضع قدرت

مذاکره "  موضع قدرت"اين شلنگ تخته انداختن ها برای اينبود که از 
ها و تبليغات جنگی  اين برای ما روشن بود و در اوج لفاظی.  کنند

خاطرنشان کرديم که اين اقدامات برای داشتن دست پرتری برای مذاکره و 
راه حل خامنه ای برای بسيج درونی کوبيدن بر طلب .  وقت خريدن است

 . از يکسو و مذاکره با غرب از سوی ديگر است" مکتب مقاومت"توخالی 
 

ای اما خطاب به دهها ميليون مردمی که زير بار گرانی و فقر  حرف خامنه
او در . له شده اند، فراخوان به گرسنگی بيشتر و فداکاری و کار سخت بود

تنها راه در پيش پای مردم ايران قوی "پايان سخنرانی امروز تاکيد کرد 
فداکاری مردم به کار سخت "و اين قوی شدن را با دعوت به "  شدن است

آخوند جماعت و سپاه و بسيج و مجلسيون .  توضيح داد"  و پرهيز از تنبلی
و سرمايه داران برای اينکه بمانند و مشغول لفت و ليس شوند، بايد 
کارگران سخت کار کنند، فداکاری کنند، تنبلی نکنند، دستمزد نگيرند، 
شاکر باشند، صبر داشته باشند تا ايشان خدائی کند و نظام منحوس اسالمی 

اينجا ديگر خامنه ای سخنگوی اتاق بازرگانی و سرمايه داران . سرپا بماند
اما ديگر دير است، کارگران و مردم .  و تازه بدوران رسيده ها است

سياستهايتان شکست خورده و .  اند آزاديخواه ايران دست شماها را خوانده
سرمايه گذاريهای کالن برای تابوت چرخانی و موشک پراکنی و کشتار 

 . حتی يک هفته دوام نياورد
 

ای چکيده نظام اسالمی است و شکست نظام اسالمی را امروز در  خامنه
جامعه استيصال و ناتوانی نظام .  سخنرانی نماز جمعه بنمايش گذاشت

اسالمی را امروز در سيما و سخنان خامنه ای مشاهده کرد و آنرا در 
 . تداوم مبارزه برای سرنگونی ملحوظ خواهد کرد

 
 . سردبير
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 سخنرانى خامنه ای

 ...نمايش ورشكستگى سياسى 



 ١٧۶باالخره سه روز پس از فاجعه سقوط هواپيمای مسافربری با 
سرنشين در اطراف تهران و سياست انکار سران جنايتکار حکومت 
اسالمی از جمله مسئوالن سازمان هواپيمائی، ستاد کل نيروهای مسلح 

ای پذيرفت که پدافند سپاه پاسداران دچار  جمهوری اسالمی طی بيانيه
. اين هواپيما را هدف گرفته است"  اشتباه و غير عمد"خطا شده و به 

مسببين اين اشتباه نابخشودنی "حسن روحانی نيز وعده داده است که 
 "!مورد پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت

 
ستاد نيروهای مسلح رژيم اسالمی و حسن روحانی هنوز تالش دارند 

آماده باش سطح باالی "را توجيه و به "  اشتباه نابخشودنی"اين 
افزايش بی سابقه تحرکات "بعد از شليک موشکی و "  نيروهای مسلح

اين توجيهات شنيع .  منتسب کنند"  هوايی نيروهای آمريکائی در منطقه
چون در چنين مواقعی طبق تعريف کليه پروازهای .  و تماما پوچ است

بيانيه ستاد نيروهای مسلح رژيم عامدانه .  عادی و مسافرتی لغو ميشود
 ٧۵٢اين جنايت را چنين توجيه ميکند که دليل شليک به پرواز شماره 

در حالت نزديک شونده به يک مرکز حساس "اينبوده که هواپيما 
قرار "  نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی يک هدف متخاصم

عدم لغو موقت پروازهای عادی درست بعد از حمالت .  داشته است
موشکی و اعتراف بيانيه نيروهای مسلح، مسئوليت اين جنايت را تماماً 
و بدون هيچ توجيهی به گردن خامنه ای و باالترين مقامات جمهوری 

 . رژيم می اندازد" شورای امنيت ملی"اسالمی و تصميمات 
 

حمله نظامی به يک هدف غير نظامی يک کشتار جمعی عامدانه و از 
سر وحشت توسط و با مسئوليت باالترين نهادهای امنيتی و نظامی 

و چند "  مجازات مقصرين"رژيم اسالمی است که نميتوان با وعده 
جمهوری .  پرسنل که دستور دريافت ميکنند، آنرا توجيه يا تلطيف کرد

بدنبال حذف قاسم سليمانی سخن گفت اما اين "  انتقام سخت"اسالمی از 
کشته و صدها مصدوم در کرمان در  ٦٠انتقام سخت تاکنون شامل 

حتی در .  مسافر هواپيما شده است ١٧٦جريان تشييع قاسم سليمانی و 
جنايت "زمان جنگ، اقدام نظامی عليه مردم غير نظامی و بيدفاع 

رژيم اسالمی که از اداره يک تشييع جنازه .  محسوب ميشود"  جنگی
عادی و آماده باش نيروهای مسلح ناتوان است و آنطور که ديديم قتل 
عام راه می اندازد، تصور اينکه در شرايط واقعی جنگی چه جناياتی 

 . ميتواند صورت دهد ابداً سخت نيست
 

حکمتيست با بازماندگان اين تراژدی و   -حزب کمونيست کارگری
کشتار جمعی عامدانه جمهوری اسالمی عميقا ابراز همدردی ميکند و 

جمهوری اسالمی و خامنه ای و باالترين مقامات . به آنها تسليت ميگويد
آن بجرم کشتار مردم معترض در آبانماه و چهار دهه جنايت عليه 

اين .  مردم، بجرم قتل عام مردم عادی و غير نظامی بايد محاکمه شوند
جنايت هولناک و چند روز تالش وقيحانه برای انکار آن به پرونده سياه 
جنايات جمهوری اسالمی اضافه شد و اين واقعيت را تاکيد ميکند که 
تنها راه پايان دادن به رنج و محنت و مصائب تحميل شده بر مردم 

   

 اعالميه حزب حكمتيست

 سقوط هواپيمای اكراين، 

 !متهم به جنايت اعتراف كرد

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه 

امروز و در لحظه .  ايران، سرنگونی فوری جمهوری اسالمی است
صدور اين اطالعيه، دانشجويان مبارز و انقالبی در دانشگاه شريف و 
اميرکبير برعليه حکومت و رهبر و سپاه شعار ميدهند و با جانباختگان 

مردم ايران بدرست و بسرعت از روی پرده مسخره .  همدردی ميکنند
خامنه ای رد ميشوند و "  انتقام سخت"بازی عزاداری برای سليمانی و 

سر "  کشته نداديم که سازش کنيم، رهبر قاتل رو ستاريش کنيم"شعار 
آبانماه ادامه دارد، بايد اين بساط قتل و ترور و شکنجه و کشتار .  ميدهند

 !        راه ديگری وجود ندارد! جمعی را برچينيم
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٠ژانويه  ١١ – ١٣٩٨ديماه  ٢١

 حكمتيست باطالعيه مركز خبری كميته كردستان حز
 

شرکت وسيع مردم آزاديخواه شهر سنندج در مراسم خاکسپاری آروين 
 مرتب و همسرش آيدا فرزانه درمحکوم کردن جنايت جمهوری اسالمی

 
ديماه جمع بسيار کثيری از  ٢۶بنا به اخبار رسيده صبح امروز پنجشنبه 

مردم مبارز و آزاديخواه شهر سنندج در بهشت دمحمی در مراسم خاکسپاری 
آروين مرتب و همسرش آيدا فرزانه از جانباختگان هواپيمای مسافربری 

 .اوکراين تجمع کرده و ياد اين عزيزان را گراميداشتند
 

با وجود اطالع رژيم از برگزاری اين مراسم و فضای شديد امنيتی و 
حضور وسيع نيروهای لباس شخصی، شرکت کنندگان دراين مراسم با 

ميکشم، "، "مرگ بر ديکتاتور"سر دادن شعارهای کوبنده همچون 
خامنه ای به هوش باش، ما ملتيم نه "، "ميکشم، آنکه برادرم کشت

مرگ "، "کشته نداديم که سازش کنيم، رهبر الدنگو ستايش کنيم"، "اوباش
، "بسيجی سپاهی، داعش ما شمايی"، "بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

خامنه ای قاتله، واليتش "، "به من نگو فتنه گر، فتنه تويی ستمگر"
، ضمن محکوم کردن اين جنايت، نفرت و انزجار خود را از رژيم "باطله

 .جنايتکار اسالمی و همه عاملين کشتار مردم با صدای رسا اعالم کردند
 

کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن تسليت و احساس همدردی با 
خانواده و بستگان آروين مرتب و آيدا فرزانه و گراميداشت ياد اين 
عزيزان، به مردم مبارز و آزاديخواه شهر سنندج برای شرکت وسيع در 

حضور وسيع .  اين مراسم درود ميفرستد و دست آنان را به گرمی ميفشارد
شما مردم مبارز شهر سنندج در اين مراسم و در محکوميت جنايات 
جمهوری اسالمی، نشانه عزم جزم شما در ادامه خيزش انقالبی آبانماه و 
اعتراضات روزهای گذشته در دانشگاهها و ميادين شهرها برای پايان 

در برابر جنايات و .  دادن به فقر و فالکت و ستم و استبداد مذهبی است
اتحاد و همبستگی ما در .  زورگويی رژيم جهل و جنايت نبايد کوتاه آمد

ادامه اين مبارزه، رمز پيروزی ما تا پايان دادن به عمر رژيم اسالمی 
 .است

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !زنده باد سوسياليسم
 

 مرکز خبری کميته کردستان حزب حکمتيست
 ١٣٩٨دی  ٢٦ 



   

 مركز خبری حزب حكمتيست
 

 !ورق برميگردد

 "!جمهوری اسالمى نابود بايد گردد"
 

اعتراف جمهوری اسالمی به شليک به هواپيمای اکرائينی دريچه 
ای شد تا شعله های خشم آبانماه مجدداً سرريز کند و خامنه ای و 
نظام اسالمی بعنوان مسببين جنايت عليه مردم ايران مورد 

امروز عصر ابتدا دانشجويان .  اعتراض برحق مردم قرار گيرند
صبح امروز نيز .  و مردم در مقابل دانشگاه اميرکبير تجمع کردند

جمع هائی از دانشجويان در پرديس هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
اجتماع کردند و ياد قربانيان فاجعه هولناک شليک سپاه به 

در دانشگاه شريف با  .هواپيمای اکرائينی را گرامی داشتند
: پالکاردی از عکسهای جانباختگان خطاب به خامنه ای نوشتند

اجتماع به سرعت افزايش يافت و "!  غلط کردی اشتباه کردی"
  تقاطع خيابان طالقانی و حافظ تا تقاطع انقالب جمعيت وسيعی در

 . حافظ و به سمت چهارراه وليعصر حضور دارند
 

حانی و سپاه و ودانشجويان و مردم معترض عليه خامنه ای و ر
"شعار ميدهند مرگ بر "، "نفر ١٥٠٠کشته های آبان . 

کشته نداديم که سازش کنيم، رهبر قاتل رو ستايش "، "دروغگو
سليمانی "، "اين همه سال جنايت، مرگ بر اين واليت"، "کنيم

، "جمهوری اسالمی نابود بايد گردد"، "قاتله، رهبرشم قاتله
کنه، رهبر حمايت  سپاه جنايت می"، "مرگ بر ديکتاتور"

ننگ ما ننگ ما، "، "فرمانده کل قوا، استعفا، استعفا"، "کنه می
روحانی "، "مملکتو رها کن ،خامنه ای حيا کن" "رهبر الدنگ ما

به "، "، سپاهی حيا کن، مملکتو رها کن"حيا کن، مملکتو رها کن
از حمله شعارهائی بودند که "... گر، فتنه تويی ستمگر من نگو فتنه

. امروز در دانشگاهها و در اجتماع و تظاهرات تهران داده شدند
سرکوبگران حکومت در مقابل دانشگاه اميرکبير به شليک گاز 
اشک آور و تيراندازی برای متفرق کردن معترضان مبادرت 

 . کردند
 

حکمتيست به دانشجويان و مردم   –حزب کمونيست کارگری 
آگاهی عمومی از دروغپراکنی .  آزاديخواه درود ميفرستد

جمهوری اسالمی و نفرت عميق از بانيان اين اوضاع عميق تر 
از آنست که با مانورهای عزاداری و جنگ طلبی در منطقه 

شعارهای امروز عليه کل حکومت و خواست .  حاشيه ای شود
سرنگونی آن بر تداوم جنبش آبانماه برای سرنگونی انقالبی 

حزب مردم آزاديخواه تهران و .  جمهوری اسالمی تاکيد ميکند
شهرهای مختلف ايران، کارگران و مردم محروم را به گسترش 

راه درست همين است؛ .  اعتراض و اعتصاب فراميخواند
 "!جمهوری اسالمی نابود بايد گردد"
   

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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 "!جمهوری اسالمى نميخوايم، نميخوايم"
 تداوم اعتراضات توده ای در ايران

 

ای عليه جمهوری اسالمی عليرغم  ديماه اعتراضات توده ٢٢امروز يکشنبه 
اجتماع و .  ميليتاريزه کردن شديد شهرها و معابر با قدرت بيشتری ادامه يافت

در دانشگاه بهشتی .  تظاهرات ابتدا در تهران و در دانشگاه بهشتی شروع شد
نه شاه ميخوايم نه رهبر، نه بد ميخوايم نه "دانشجويان از جمله شعار ميدادند؛ 

جمهوری اسالمی "، "دشمن ما همينجاست دروغ ميگن آمريکاست"، "بدتر
 "! نميخوايم نميخوايم

 
سنندج، آمل، تبريز، يزد، بعداظهر و عصر امروز در شهرهای تهران، 

. قزوين، گرگان و اراک اجتماعات و اعتراضات تا اين لحظه برگزار شده است
در ميدان آزادی .  های مترو در تهران شعار دادن شروع شد امروز در ورودی

تهران جمعيتی دهها هزار نفره اجتماع کردند و مرتب بر تعداد آنها افزوده 
سپاه جنايت ميکند، "، "مرگ بر خامنه ای"معترضين شعار ميدادند؛ .  ميشد

در ميدان آزادی تهران نيروهای امنيتی به سمت مردم ".  رهبر حمايت ميکند
گاز اشک آور شليک کردند و در مناطقی شروع به دستگيری معترضين 

 . گزارشی از شليک تير جنگی در قلعه حسن خان دريافت شده است. کردند
  
مرگ بر "در سنندج جمعيت در خيابانها و ميدان آزادی از جمله شعار ميدانند  

و نيروهای امنيتی با لباس شخصی وارد جمعيت شده و شروع به "  ديکتاتور
 ٦در اعتراضات سنندج و در محله ششم بهمن .  ضرب و شتم معترضين کردند

در شهر يزد .  نفر از جمله يک دختر از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدەاند
"نيز جمعيت معترض فرياد ميزدند در شهر "!  رئيس کل قوا استعفا استعفا: 

اراک جمعيت در چهارراههای اصلی شهر تجمع را آغاز کردند و با شعار 
نيروهای سرکوب با مردم .  به حکومت اعتراض کردند"  مرگ بر دروغگو"

در شيراز عصر امروز اجتماع با شعار .  معترض در اراک درگير شدند
در . شروع شد" اين ماه ماه آخره، سيد علی وقت رفتنه"و " مرگ بر ديکتاتور"

مرگ "و "  جمهوری اسالمی نميخوايم، نميخوايم"آمل جمعيت وسيعی با شعار 
در تبريز مردم .  در خيابانها راه افتادند"  بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

در زنجان مردم .  معترض پوسترهای خامنه ای و سليمانی را پاره کردند
در گرگان با "!  به من نگو فتنه گر، فتنه توئی ستمگر"اجتماع کننده شعار دادند 

در سبزه ميدان قزوين .  اجتماع شروع شد"  غلط کردی خطا کردی"شعار 
بترسيد "، !"نفر، کشته آبان ماست ١۵٠٠"تظاهرکنندگان شعار ميدادنند؛ 
جاست دروغ ميگن  دشمن ما همين"، !"بترسيد، ما همه باهم هستيم

 "! بسيجی حيا کن مملکتو رها کن"، !"آمريکاست
 

اعتراضات ديروز شنبه و امروز يکشنبه، بسته شدن و پايان پارازيت تعزيه 
گردانی و عزاداری برای سليمانی و فضای جنگ طلبی قالبی جمهوری 

کشته نداديم که سازش "شعار .  اسالمی و اپوزيسيون طرفدار آن را اعالم کرد
به يکی از شعارهای محوری اعتراضات بدل " کنيم، رهبر قاتل رو ستايش کنيم

جنبش آبانماه ادامه دارد و هر روز شعارهای مردم معترض با .  شده است
راديکاليزه شدن شعارها .  شعارهای کالسيک اپوزيسيون انقالبی منطبق ميشود

و نفرت عمومی جامعه از حکومت چشم انداز سرنگونی حکومت اسالمی را 
 .  روشن تر از هر زمان ترسيم ميکند
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دور جديد جنبش انقالبی و اعتراضی، قاطعتر و راديکالتر برای 
دانشجويان، نسل جوان .  سرنگونی جمهوری اسالمی به ميدان آمده است

اين .  پرشور و جسور و خودآگاه پيشقدم اعتراضات کوبنده اين دوره بودند
اعتراضات بسرعت به خيابانها و ميادين شهرها گسترش پيدا کرد و مردم 

مناسبت شروع .  معترض و متنفر از جمهوری اسالمی به آن پيوستند
انسان  ١٧۶اعتراضات اين بار انزجار از رژيمی است، که روز روشن 

اميدوار به آينده و زندگی را در اقدام جنايتکارانه موشک زنی هواپيمای 
سه روز پنهانکاری و دروغ و پرده پوشی بر نفرت . اکراينی به قتل رساند

اعتراضات سريع و کوبنده اين بار انعکاس خشم عميق .  عميق مردم افزود
و برحق نسل جوان و مردم جان به لب رسيده عليه اين نظام سراپا جنايت 

يک علت مهم ديگر اين واقعيت بود که جوانان .  و دروغ و سرکوب است
آگاه و پرشور و مردم رزمنده نشان دادند جنايتهای سبعانه آبانماه، قتل 

نفر و دستگير و زخمی کردن باالتر از ده هزار نفر بی جواب نمی  ١۵٠٠
ماند، و آن جنايات تکان دهنده  را پاسخ گفتند و به جمهوری اسالمی نشان 

به عالوه اعتراضات ميليتانت اين بار پاسخ .  دادند، آبانماه ادامه دارد
آگاهانه صف آزاديخواهانه و جنبش سرنگونی به عاشورا سازی چند 
. روزه برای يکی از سرکردگان جنايت و ترورشان قاسم سليمانی هم بود

با همه امکانات پول  و زور و تطميع و تهديد و اجبار و افکار سازی 
مناسک تعزيه گردانی قاتل شناخته شده را بر جامعه تحميل کردند و اين 

برخالف .  پاسخ گرفتند"  سليمانی قاتله، رهبرش هم قاتله"بار با شعار 
پانيک کردن عده ای در اوج اين بساط شنيع اسالمی ما اعالم کرديم، اين 
بساط گذرا و موقتی است و امروز با خشنودی بايد گفت حتی گذراتر از 

 . آن چيزی بود، که ما هم پيش بينی کرديم
 

در تصوير وسيعتر اما نبايد از نظر دور داشت، جنبش اعتراضی اين بار 
 ٩٨و آبانماه  ٩۶گام جديد و بلندتر جنبش سرنگونی ريشه دار دی ماه 

مبارزه عليه فقر و تبعيض و گرانی و بيکاری، عليه استثمار و بی .  است
تامينی زندگی و بی آيندگی و سرکوب تحت حاکميت يک رژيم سفاک 
مردم مبارز را به اين نتيجه گيری درست رسانده، هر چه زودتر و هر 
بار با توان بيشتر و با افق و تصوير و شعارهای رايکالتر جمهوری 

 .اسالمی را جارو کنند
  

اکنون به وضوح می بينيم، جنبش انقالبی برای سرنگونی جمهوری 
توده هرچه وسيعتری از کارگران، .  اسالمی گسترش پيدا کرده است

جوانان، زنان و مردم محروم و جان به لب رسيده بيش از پيش نيروی 
پتانسيل اين تحرک .  محرکه و چپ گرای تحوالت انقالبی اين دوره اند

سلبريتی "انقالبی چنان باال است، اقشار بينابينی و نيروها و جريانات و 
" اصالح و استحاله"نان به نرخ روز خور و تاکنون اميد بسته به "  های

پيوستن .  نظام را تحت تاثير قرار داده و بعضا به طرف خود کشانده است
که بعضی ها عنوان گمراه کننده (بخشهايی از خرده بورژوازی مذبذب 

به جنبش و تحول انقالبی، و فراتر از آن )  طبقه متوسط را برآن نهاده اند
مشاهده ريزش نيرو از درون نظام مخوف استبدادی و اسالمی در اين 
دوره پر تالطم انقالبی و در شرايط شکسته شدن اقتدار نظام حاکم، روندی 

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

طبيعی و تجربه شده و مثبت در تحوالت 
خود اين روند .  انقالبی بزرگ است

محصول دو مولفه، اوال قدرتمند شدن 
جنبش راديکال سرنگونی طلبی و ثانيا 
تضعيف هرچه بيشتر جمهوری اسالمی 

بيش از پيش و هدفمند بايد به .  است
با .  استقبال شرايط انقالبی جديد رفت

خرسندی بايد تاکيد کرد، چپ گرايی و 
راديکاليسم سوسياليستی موقعيت 

شعارهای راديکال .  اجتماعی و سياسی قوی در جنبش سرنگونی دارد
آذر سرخ و  ١۶و شفاف متکی به نبردهای قهرمانانه آبانماه و سپس 

اين .  تظاهراتهای ميليتانت روزهای اخير ابهامی باقی نگذاشته است
پديده شورانگيز مبنای مادی دست باال پيدا کردن رهبری و آلترناتيو 
چپ و سوسياليستی در جنبش سرنگونی و در تحوالت سرنوشت ساز 

در اين راستا دوره برداشتن گامهای مهم ديگری .  جامعه ايران است
گسترش و تحکيم سازمان و سازمانگری در ابعاد :  از جمله الف.  است

فراتر رفتن از   -متنوع و به ويژه سازمانگری توده ای و حزبی، ب
مهيا کردن   -رهبری محلی و تامين رهبری راديکال سراسری، ج

اهرمها و امکانات تدارک قيام و نبرد نهايی برای برچيدن کامل 
اينها مسائل محوری پيش روی جنبش و حزب ما و .  جمهوری اسالمی

هر رهبر و فعال کارگری و سوسياليست و هر نيروی چپ و کمونيست 
در مطلب .  دخيل در جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه جاری است

 . ديگری به اين موضوعات مهم ميپردازيم
 

 *** 

 !تنها يک هفته طول كشيد: ورق برگشت
 

بساط معماری شده تحجر عاشورايی و تعزيه گردانی و سينه زنی 
و ملی "  رهبر"مورد عالقه "  سردار رشيد اسالم"اسالمی حول جسد 

مورد "  سرباز و قهرمان ملی"اسالميهای درون و بيرون قدرت و عينا 
تقدير بخش زيادی از جريانات و شخصيتهای مختلف سياسی و ادبی و 
هنری ناسيوناليسم ايرانی اعم از سلطنت طلبان و جبهه ملی و بخشهايی 

چپ ضد "از شعبه های جمهوريخواهی و البته با حضور پيگير 
صدای لرزان و اشکهای رهبر، .  يک هفته طول کشيد"  امپرياليست

نعره های مداحان و گسيل سينه زنان حزب هللا و به کار گرفتن همه 
زور و فشار و امکانات و مهندسی افکار و مرثيه خوانی دولت آبادی 

و تعريف و "  شاهزاده"ها و خوش رقصی سلبريتی ها و البته سکوت 
همه در "  سليمانی"تمجيد آخرين وزير خارجه و داماد شاه از جنايتکار 

خدمت اين هدف شوم بود که نبردهای قهرمانانه باالتر از صدها شهر 
آذر سرخ امسال و اثرات مبارزات  ١۶و  ٩٨و آبانماه  ٩۶در دی ماه 

گفتند و .  گسترده کارگر و مردم در چند سال اخير به حاشيه رانده شود
. هستند"  سرباز جانباز وطن"قدردان "  امت و ملت"چه گستاخانه گفتند 

اين واقعه بار ديگر بر صف متقابل دوستان و دشمنان مردم نورافکن 
در اين صف آرايی ضد مردمی بار ديگر پيوند اسالم و .  انداخت

ناسيوناليسم، همدستی دو ستون اصلی ارتجاع بورژوايی را در مقابل 
 . جنبش اعتراضی آزاديخواهانه و مردم ديديم

 
اما بعد از يک هفته تا همين جا با به ميدان آمدن دوباره دانشجويان و 
نسل جوان و مردم رزمنده در تهران و ديگر شهرهای بزرگ با عزم و 

اراده ای مصمم تر، کوبنده تر و با شعارهای 

 !جنبش سرنگونى گسترش مى يابد
 

 رحمان حسين زاده 

  ٦صفحه   

 



اعالم .  آزاديخواهانه و راديکال ورق برگشته است
همدردی و همبستگی انسانی با بستگان و مردم 

نفر سرنشينان هواپيمای  ١٧٦داغديده فاجعه 
اوکراينی مناسبتی شد، تا به بساط اسالمی و مهندسی 
شده حول کشته شدن جنايتکار سليمانی پايان داده 

رهبر و ديگر سران جانی مسبب اين تراژدی .  شود
عزم و اراده .  بزرگ بر صندلی محاکمه نشانده شوند

جارو کردن حاکميت و بساط سراپا جنايتشان 
قدراين مناسبترين .  متهورانه تر سرداده شود

گراميداشت قربانيان فاجعه سقوط هواپيمايی اخير را 
ميدانيم، در آن شريکيم و  اين روند مبارزاتی را 

 . تقويت  ميکنيم
 

بارديگر اين واقعيت مسلم به جهانيان و به همه 
شهروندان جامعه يادآوری شد، تحرک تغيير بخش 

بگذار جهانيان ببينند پتانسيل !  جامعه کجا ميطپد
مبارزاتی جامعه ايران از اعماق جامعه برخاسته و 
هيچ نيرويی نميتواند حرکت آزاديخواهانه و تاريخی 
مردم ايران را برای به زير کشيدن جمهوری اسالمی 
و برچيدن بساط دروغ و فساد و تغيير وضع موجود 

درود بر نيروی محرکه .  ورق برگشته است.  سد کند
درود بر کارگران، زنان، دانشجويان  .  تحول انقالبی

و مردم عزم  کرده برای جارو کردن نظام فساد و تباه 
 !و دروغ و استثمار و سرکوب جمهوری اسالمی

   
*** 

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

 ١٣٩٨دی  ٢٧/  ٢٠٢٠ژانويه  ١٧جمعه  ادداشت روز ي

 فاتح شيخ

 خامنه ای در تونل رو به ريزش رژيم
ای را به معرکه گيری نمايش ياوه امروز واداشت، نه  آنچه خامنه

اقتدار رژيم اسالمی، برعکس، موقعيت بن بست رژيم گيرافتاده در تونل ايستگاه آخر حيات 
رژيم اسالمی مرکب از پا افتاده ای است که ديگر تاب تازيانه سوارش .  پرجنايت آن است

را ندارد، دارد سوارش را با سر به زمين ميکوبد و خود هم زير ريزش تونل به گور 
 .ميرود

 
، بازوی ترور و توحش اسالمی رژيم در منطقه، و در پی آن "سپاه قدس"کشته شدن راس 

هياهوسازی بيحاصلی که موشکباران پوچ پايگاههای آمريکا در عراق و همزمان قتل عام 
خامنه ای .  انسان در هواپيمای اکراينی، اثرات گذرای آن را دود کرد و به هوا برد ١٧٦

آمده بود تا باقيمانده .  آمده بود جلو فروريزی ستون فقرات رژيم، سپاه پاسداران را بگيرد
آنچه با تعزيه گردانی اخير به خيال خود گرد آورده بودند و برباد رفته بود را جمع کند و به 

تنها راه او و سپاه پاسداران ستون فقرات رژيمش انکار واقعيت سختی است که .  کار اندازد
 .گريبانشان را گرفته است و رها نميکند

 
تالش بيهوده خامنه ای و لشکر شکست خورده سپاه، با هر اندازه توان ترور و توحش که 
برايشان باقی مانده، در برابر بپاخاستن کارگران و محرومان جامعه، زنان و نسل جوان 
شجاع به ميدان آمده در جامعه ايران و در جغرافيای وسيعتر خاورميانه، بويژه در ميدانهای 

رجزخوانی وقيحانه  .خروشان عراق و لبنان، محکوم به شکست قطعی و کامل است
روحانی در روزهای اخير و زانو زدن امروز او زير رکاب خامنه ای، نميتواند شکاف 

 .جدی جديدی که در راس رژيم رو به سرنگونی رژيم را پنهان کند
 

ابراز بيعت بيشرمانه خاتمی در تشکر از خامنه ای برای قتل عام توده های محروم و 
بان تاييد اين واقعيت است که خاتمی هم پاره تن همان رژيم ترور و آآزاديخواه بپاخاسته 

توحش اسالمی است که بايد در کنار ديگر سران جانی رژيم اسالمی بايد به دادگاههای 
همچنين موسوی بايد در کنار .  مردم سپرده شود تا به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه شود

سران رژيم در دادگاه مردم محاکمه شود چرا که در لفافه اعتراض به کشتار آبان تالش 
ميدان ژاله از روی کارنامه سراپا جنايت  ٥٧شهريور  ١٧کرد که با يادآوری کشتار 

رژيمش و بويژه از روی هزاران اعدام زمان نخست وزيری خود او بپرد و خود را از آن 
 .جنايات مبرا کند

 
شدن رژيم اشاره به تالش برای قوی کردن بنيه " قوی"اشاره امروز خامنه ای به ضرورت 
پوچ بودن چنين تالشهايی آشکار است و تنها ميتواند .  تسليحات موشکی و اتمی رژيم است

به روند تشديد تنش و تخاصم با دولت آمريکا، دولتهای اروپا و رقيبان منطقه خدمت کند که 
 .جز کشتار و ويرانی بيشتر برای جامعه ايران و منطقه و جهان حاصل نخواهد داشت

 
اين کارگران و محرومان بپاخاسته، اين عاشقان آزادی، اين زنان و نسل جوان شجاع و آگاه 
جامعه هستند که با تداوم قاطعانه تر بپاخاستن خود و پافشردن بر شعارهای روشنی مانند 

 .*مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، به خامنه ای پاسخ دندانشکن داده اند و ميدهند
 

 : ورق برگشت

 ...تنها يک هفته طول كشيد 

 !از تهران تا بغداد، شعار ما انقالب 



 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

در ادامه چندين روز بارندگی شديد که از جمله بخش هايی از 
افغانستان را هم در برگرفت و غير از زيان مالی عده ای از مردم 

ديماه صدها روستا و شهرهای استان  ٢١قربانی شدند، سيل در 
سيستان و بلوچستان و در ادامه بخشهايی از استان هرمزگان را زير 

 .آب برد
 

طبق اخبار رسيده در همان ساعتهای اوليه جاری شدن سيل بيش از 
روستا  ۴٠٠تا  ٣٠٠روستا در محاصره کامل قرار گرفت و بين  ۵٠٠

ارتباطشان قطع گرديد و صدها خانه گلی و خشنی اين منطقه آسيب ديد 
مردم بی پناه برای نجات جان خود به .  و خسارات زيادی ببار آورد

اولين گروهی که به نجات .  باغات و سپس به باالی درختان پناه بردند
جان مردم در همان روز اول شتافتند صيادان بندر چاه بهار بودند که 
توانستند به کمک مردم روستای اورکی بشتابند و با قايقهای صيادی 

طبق گفته حسينعلی شهرياری .  مردم را به محلهای امن منتقل کنند
هزار  ٣٠٠نماينده زاهدان در مجلس اسالمی خانه و کاشانه بيش از 

نفر از حاشيه نشين های زاهدان که از مردم فقير هستند از بين رفته 
نزديک  ١٣٩٧توجه داشته باشيد که زاهدان طبق آمارگيری سال . است

 . هزار نفر جمعيت دارد ۶٠٠به 
 

عکس و تصاوير منتشر شده تا دو روز بعد از سيل نشان داد که 
چگونه مردم منطقه بدون هيچ کمکی با دستهای خالی در فکر نجات و 

پيامهای کوتاه مردم در سوشيال .  سازمان دادن کمک به همديگر هستند
طبق اخبار رسمی .  مديا از بی توجهی کامل مسئولين خبر ميداد

مسئولين منطقه، چهار روز بعد از جاری شدن سيل هنوز بيش از 
روستا در محاصره کامل قرار گرفته و با روستاهای زيادی  ٣٠٠

نگاهی کوتاه و بررسی ساده اخبار و آمار .  هنوز ارتباطی وجود ندارد
منتشر شده از رژيم بيانگر عمق فاجعه ای است که زندگی هزاران 

چند روز بارندگی شديد که در اين .  انسان را زير و رو کرده است
بی توجهی مطلق .  منطقه بسيار کمياب است، بايد هشدار دهنده باشد

حکومتی ها و عدم بکار انداختن امکانات نهادهای ذيربط عمالً زندگی 
اين فاجعه ميتوانست با آمادگی .  ساکنين اين منطقه را بر باد داده است

نيروهای انسانی، هشدار از قبل و بسيج امکانات و انتقال مردم از 
 .  مناطقی که در خطر سيل قرار داشتند، رخ ندهد

 
خشکسالی های پی .  سيستان و بلوچستان فقيرترين منطقه ايران است

در پی در چندين دهه ی اخير، از بين رفتن منابعی طبيعی از جمله 
دسترسی به آب آشاميدنی را برای هزاران نفر از مردم بويژه ساکنان 

بسيار از گياهان بومی و منطقه ای که . روستاها غير ممکن نموده است
به باروری زمين کمک ميکند در اثر همين بی آبی و کوچ ناچار مردم 

گودالهای آب و خندق و قنات هايی . از مناطق روستايی از بين رفته اند

 سيل در سيستان و بلوچستان

 !متهم رديف اول جمهوری اسالميست
 

 پروين كابلى 

که در منطقه بوده اند براثر تداوم 
خشکسالی مدتهاست اثری از آنها باقی 

بارندگی در دهه های اخير .  نمانده است
به جای شادابی بخشيدن به زمين و 
زندگی و تامين آب مورد استفاده مردم 

فرسايش .  به کابوس تبديل شده است
زمين با حرکت اين سيالبها سرعت 

 . بيشتر به خود ميگيرد
 

هزار نفر از شبکه آبرسانی  ٧٠٠بيش از "  اقتصاد آنالين"به گزارش 
مردمی که .  روستا از طريق تانکر آبرسانی ميشود ١٢۶١محرومند و به 

به  اين .  هم اکنون تمام زندگی ناچيزشان زير آب قرار گرفته است
وضعيت بايد راههای غير قابل عبور، فقر گسترده در منطقه، نبود درمان 

درصدی را هم اضافه کرد و در کنار آن  ٤٠و آموزش، رشد بيکاری 
دزدی و چپاول عده ای غارتگر که به کمتر از در شيشه کردن خون مردم 

سياستمداران دزد و چپاولگر در ايران با تخريب منابع .  رضايت نميدهند
طبيعی برای سود جويی فوری و القيدی در مقابل اين وضعيت عمال 

. مصونيت و زندگی مردم و نسلهای آينده را فدای منافع آنی خود نموده اند
جمهوری اسالمی خود سيل خانمان براندازی است که زندگی مردم را رو 

 . به نابودی کامل برده است
 

عدم آمادگی در مقابل سيل را نبايد به بی خردی و غافلگير شدن مسئولين 
بلکه بايد انگشت اتهام را به دولتی نشانه .  و نزول بالی طبيعی نسبت داد

گرفت که غير از دزدی های نجومی و تبديل و انتقال ثروت مردم ايران به 
های بانکهای خارج کشور و اختصاص بودجه ميلياردی به گسترش  سپرده

و تامين نيروههای نظامی و سپاه پاسداران و دستجات موتور سوار و 
از هليکوپترهای مجهز نه برای نجات . مسلح الت و چاقوکش هنری ندارند

مردم محاصره شده در سيل و يا زير آوار زلزله بلکه برای سرکوب 
معترضينی استفاده ميشود که برای رفاه و آزادی و حقوق پايه ای خويش 

اعتراضات آبان و در تداوم آن ديماه نشان داد که دولت و .  اند بپاخاسته
دستگاه سرکوبکش فقط برای کشتن معترضين به اين وضعيت هزينه 

تامين امنيت و رفاه جامعه تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی .  ميکند
 . امکان پذير است

 
گروههای امداد .  در اين اوضاع بايد بداد مردم سيستان و بلوچستان رسيد

مردمی فوری کارشان را شروع کردند اما هنوز بايد بقيه همت کنند و 
با همبستگی و همياری، با .  مانند موارد ديگر بداد همنوعانشان بشتابند

تشکيل شوراهای مردمی برای کمک و نجات سيل زدگان مانند تجربه 
خوزستان بسرعت وارد عمل شويم و همبستگی انسانی را تقويت و 

 . *نيرويمان را عليه جمهوری اسالمی متحدتر کنيم
 

  ٢٠٢٠ژانويه  ١٦

 

 

مردم آزاديخواه به ياری و نجات سيل زده گان 

! سيستان و بلوچستان بشتابيم  



 ٢١از روز  ٩٨اعتراضات اخير ايران که در ادامه جنبش آبانماه 
تر شدن  ديماه آغاز شد تاکنون دو نتيجه روشن دارد؛ اول، قطبی

دوم، .  سياست و تشديد تقابل جنبشهای اجتماعی در پروسه سرنگونی
 . دود شدن و به هوا رفتن توهمات ناسيوناليستی راست و چپ

 
های دوره کنونی تماماً  تر شدن سياست يعنی مشخصات و مولفه قطبی

متمايز است و از قانونمندی تشديد مبارزه طبقاتی  ٥٧با دوره انقالب 
ديدگاههائی که هنوز مشغول .  و تقابل افقهای اجتماعی پيروی ميکند

-پردازی و تبئين اوضاع امروز از عينک شرايط سياسی   کليشه
. هستند، درک بسيار سطحی از اوضاع دارند ٥٧اجتماعی انقالب 

تر شدن سياست يعنی اين واقعيت که جنبشهای سياسی و طبقاتی  قطبی
چپ و راست زير بار رهبری واحدی نخواهند رفت، آلترناتيوهای 
اجتماعی مختلفی دارند و الجرم در پروسه سرنگونی جمهوری 

کمونيسم کارگری و خط .  اسالمی سياستهای متمايزی را دنبال ميکنند
حکمتيستی دستکم از دو دهه پيش تاکيد کرده بود که سلطنت در ايران 

ای که  جامعه.  ای ندارد، نميتوان در آن جامعه يکی را شاه کرد آينده
حکومتی استبدادی و اسالمی را بزير ميکشد، به استبداد ديگری از 

اگر کسی اسير نستالژی و .  نوع شاهی و اسالمی رضايت نميدهد
ماندگی ذهنی نباشد، درک اين مسئله برايش ساده است که در  عقب

ايران قرن بيست و يکم و در عصر تبادل اطالعات، در جهانی که در 
هر گوشه اش کارگر و مردم منکوب شده عليه فعال مايشائی سرمايه 
و دولتهايش بپاخاسته است، پيروزی در اين جدال را با احضار ارواح 

 . و ُمردگان تاريخ معنی نميکند
 

شعارهای دانشجويان و مردم آزاديخواه در بيش از بيست دانشگاه و 
چندين شهر ايران عليه شاه و رهبر و فرياد مرگ بر هرچه ستمگر، 
تعرض به آخوند سرمايه دار و ارکان مذهب، تعرض به اشکال دولت 
انتقالی بورژوائی و رفراندومچی و از باال، به اين دليل نيست که گويا 
سلطنت و جناب شاهزاده و شرکا در اذهان مردم جامعه ايران وزنی 
دارند و يا خطر بالفعلی هستند، کمااينکه نميتوان يک درصد شعارهای 
خيزشهای انقالبی آبانماه و روزهای اخير را به جايگاه اجتماعی آنها 

خير، اين شعارها به واقعيت ديگری رجعت ميکند که .  نسبت داد
ای و تک تيراندازان قاسم سليمانی و  چيزی کمتر از چماقداران خامنه
ای برای  ها ندارد و آن بمباران رسانه سپاه و شکنجه گران و اطالعاتی

حقنه کردن يک ناواقعيت، يک ناموجود، يک فسيل تاريخی به مردمی 
نيز برای  ٥٧انقالب .  اند بپاخاسته"  هرآنچه که هست"است که عليه 

اسالم و تغيير تاج با عمامه و يا محجبه شدن زنان نبود، اما همين 
ماندگی جريانات ناسيوناليستی  سياستهای ضد انقالبی روی دوش عقب

انقالب "زده اپوزيسيون ايران توانست خمينی و  زده و اسالم و شرق
داری به مردم  را الاقل بعنوان نگهبان موقت نظام سرمايه"  اسالمی
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اين تجربه تاريخی و تغييرات زير و رو کننده جهانی و .  ايران تحميل کند
منطقه ای و تجربه چهار دهه زندگی تحت حاکميت خونبار اسالمی، قطبی 

ما در حزب کمونيست .  شدن سياست را در دوره جديد توضيح ميدهد
حکمتيست همواره از قطبی شدن سياست در ايران استقبال و بر     - کارگری

ضرورت تامين استقالل سياسی و تشکيالتی طبقه کارگر و اردوی 
 . ايم سوسياليسم در تحوالت پيش رو تاکيد کرده

 
 توهمات رضا پهلوی

شان چندان مناسب نباشد،  آقای رضا پهلوی که بايد اينروزها حال سياسی
ای به هوا ميروند و با آپرکات  بمانند بادکنکی ميمانند که با فوت رسانه

شعارهائی که عليه .  افتند راست و فرياد راديکالها در ايران بر زمين می
شاه و "شاه و پهلوی به وفور عليه اين تنها اثر باستانی دوران مناسبات 

ای سر داده شد، ُمهر باطلی به مجموعه تالشهای  در کنار خامنه"  رعيت
الهی وی  ها و طرفداران فاالنژ و شبه حزب ضد انقالبی و کاذب رسانه

ايشان که در سوگ قاسم سليمانی و برای نرنجيدن ارگان قاتلين .  کوبيد
فرزندان مردم و دلبستگی و رابطه شان با سران سپاه، در کنار بيت 

در پاسخ خبرنگار صدای "  هادسن  انديشکده"ای ايستاد، حال در  خامنه
! ميفرمايند"  فروپاشی کنترل شده با تکيه به اعتصابات کارگری"آمريکا از 

نخير آقای پهلوی، عوضی .  اين ديگر توهم نيست و تنه به ماليخوليا ميزند
اوالً کارگران انقالبی و رهبران شورائی و کمونيست جواب سالم .  ايد آمده

فروپاشی کنترل "شما را هم نميدهند تا چه رسد نيروی ريموت کنترلی و 
اگر دو سنديکاليست خودفروخته و ادعاهای واهی آنها را .  شوند"  شده

ايد و يا تصورتان اينست که باالخره کارگران اعتصاب ميکنند و  شنيده
نشاند و به کاخ  آمريکا و غرب شما را بر ُگرده آنان به تاج و تخت می

آنچه اينروزها !  تان مراجعه کنيد نياوران بازميگرداند، بهتر است به طبيب
در تهران و شهرهای ايران و روز پنجشنبه در سنندج ديديد، تنها نوک کوه 

است و نه "  فروپاشی کنترل شده"نه ايران جای انقالب مخملی و .  يخ است
را به دست شما و شرکای فاشيست "  مديريت گذار"اين جنبش انقالبی 

جنبش انقالبی طبقه کارگر و نسل جوان انقالبی .  فََرشگردی خواهد سپرد
در مقياس دهها ميليونی بميدان خواهند آمد و پرچم سرخ کارگری و 

ای پرت  حکومت شوراها امثال شما را با نوک انگشت کوچک به گوشه
 !سوختيد" شاهزاده"از توهم بيرون بيائيد، شما بعنوان . ميکند

 
 توهمات ناسيوناليسم چپ 

اعتراضات اخير در ايران تنها آلترناتيو دست راستی و شاه و رهبر و 
اسالمی را بر زمين نکوبيد -مجاهد و رفراندم چيهای تازه اپوزيسيون ملی

. بلکه جناح چپ ناسيوناليسم ايرانی و پوپوليسم را نيز رفوزه کرد
شعارهای دانشجويان و مردم معترض اساساً و بدرست حکومت اسالمی و 

ای را هدف قرار داد و در کنار آن با افق سياسی تماميت راست  خامنه
در اين ميان عمارت فکری و سياسی .  تسويه حساب کرد

 !تر ميشود سياست قطبى 
 دود شدن توهمات ناسيوناليستى و پوپوليستى

 

 سياوش دانشور

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

  ٩صفحه   



پوپوليسم ُمبتذل و ُمزمن آقای حميد تقوائی و حزبی که 
را يدک ميکشد فرو "  کمونيسم کارگری"بناحق اسم 

آيا ايشان حاضرند با آن حرارت و از خود .  ريخت 
شان دفاع کنند؟ آيا هنوز  متشکری از سياستهای راست

اعضا و کادرهای اين حزب حاضرند عليه کارگران و 
دانشجويان انقالبی در کنار سلطنت طلبان و عکسهای 

به خيابان بيايند؟ اينبار معلوم شد که ديگر "  شاهزاده"
" اپوزيسيون"نبودند که عليه اپوزيسيون، "  چند دانشجو"

تری پشت  تر و استراتژيک معلوم شد درک عميق.  شدند
معلوم شد توهمات پوپوليستی و .  اين شعارها قرار دارد

رهبری کردن سلطنت "و "  همه با هم"ناسيوناليستی 
بُردش از سالن جلسات اين دوستان قديمی فراتر "  طلبان

ً اشتباه تاکتيکی نميکنند .  نميرود معلوم شد که اينها صرفا
اند و در  ترين حالت کالً از مرحله پرت بلکه در خوشبيانه

ترين حالت اميدشان را به بادبان کشتی رژيم چينج  بدبينانه
اگر وضع و .  اند و به گل نشسته جناب رضا پهلوی بسته

و ناسيوناليسم اينست، "  شاه و رهبر"حال رضا پهلوی و 
. وضع و حال جناح چپ آن نيز بطريق اولی روشن است

يک ذره سالمت سياسی و ادعای دفاع از مبارزه انقالبی 
کارگران و مردم زحمتکش ُحکم ميکند که اين حزب 
بسيار روشن و صريح اين سياستهای راست را از زبان 

. کننده آن بطور علنی نقد کند و کنار بگذارد فرموله 
تر از آنست که  شکست اين سياست پوپوليستی ديگر عيان

يا .  بتوان معلق سياسی زد و با سکوت نيم کالج رد شد
بايد در دفاع از هم صف بودن با راست عليه اين جامعه 
و عليه اين توده عظيم انقالبی بايستيد، که بعيد ميدانم 
ً اين  جرات چنين کاری را داشته باشيد، و يا علنا

جدی .  سياستهای ارتجاعی را نقد کنيد و کنار بگذاريد
 ! *تان را بعهده بگيريد باشيد و مسئوليت سياست

 
  ١٣٩٨ديماه  ٢٦
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 مركز خبری حزب حكمتيست
 

 "!از تهران تا بغداد، شعار ما انقالب "

 "!انقالب: چه دی باشه، چه آبان، پيام يكيست"
 

ديماه دانشجويان دانشگاه تهران برای چهارمين روز يک اعتراض  ٢٤امروز سه شنبه 
. شکوهمند برگزار کردند؛ اعتراضی ميليتانت و جسورانه با شعارهای بسيار راديکال

گفتند و با مبارزات مردم "  نه"دانشجويان فراخوان انقالب دادند؛ به آلترناتيو های راست 
ها را شکوفا می کند؛ شعارهای  شرايط انقالبی ابتکار توده.  عراق اعالم همبستگی کردند

دانشجو، کارگر : "برخی از شعارها.  بسيار زيبا و انقالبی دانشجويان قابل ستايش است
نه رفراندوم، نه "، "آخوند سرمايه دار، پول ما رو پس بيار"، "ايستاده ايم در سنگر

چه دی "، "چه دی باشه، چه آبان، پيام يکيست، انقالب"، "اصالح، انقالب، اعتصاب
برادر "، "از اهواز تا تهران، سرکوب زحمتکشان"، "باشه، چه آبان، پيکار کف خيابان

، "ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما"، "بسيجی برو گمشو"، "سيل زده حمايتت ميکنيم
از "، "از تهران تا بغداد شعار ما انقالب"، "مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر"

اصالح "، "بلوچستان تو آبه، رژيم دستش چماقه"، "ايران تا بغداد فقر، ستم، استبداد
 "!نفر کشته آبان ماست ١٥٠٠"، "طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا

 
دانشجويان دانشگاه اميرکبير نيز امروز يک آکسيون اعتراضی سازمان دادند؛ شعار 

همچنين اعتراضی .  سر دادند"  مرگ بر ديکتاتور"و "  سپاهی حيا کن، مملکتو رها کن"
خود را به جمهوری اسالمی و "  نه"در تهران برگزار شد و معترضين به صراحت 
"آلترناتيو دست راستی رژيم سابقی اعالم کردند نه تاج و نه عمامه، آخوند کارت : 

 "!تمامه
 

اعتراضات چهار روز اخير جمهوری اسالمی را در شرايط سخت و ذلت آوری قرار 
شان "  حاج قاسم"بر اين تصور بودند که با برگزاری عزای عمومی برای .  داده است

چهار روز !  جامعه را عقب می نشانند و برای مدتی آرام می کنند؛ اما زهی خيال باطل
يکی .  است که در شهرهای مختلف اعتراضات وسيع، راديکال و انقالبی براه افتاده است

بعالوه، .  از خصائص اين موج اعتراضی شعارهای راديکال و سرنگونی طلبانۀ آنست
اين موج .  مردم به روشنی به آلترناتيو های دست راستی و رژيم چنجی نه گفتند

اعتراضی نه فقط جمهوری اسالمی، بلکه دولتهای غربی به سرکردگی آمريکا را که می 
کوشند تا اطالع ثانوی، تا زمانيکه فضا برای رژيم چنج آماده شود، رژيم اسالمی را 

امروز دانشگاه تهران پيام اين موج گستردۀ .  حفظ کنند در بد مخمصه ای قرار داده است
 !انقالب: اعتراضی را به دنيا اعالم کردند

 
های انقالبی، آزاديخواه و  حکمتيست دست شما انسان  -حزب کمونيست کارگری ايران

ما در کنار شما هستيم و در آرمان و هدفتان .  برابری طلب را به گرمی می فشارد
با هم اين رژيم را به زير می کشيم و يک انقالب کارگری را سازمان می دهيم .  شريکيم

و بر ويرانه های اين نظام جنايت و استثمار يک دنيای آزاد، برابر و مرفه خواهيم 
ساخت و برای هميشه بساط فقر و استثمار، تبعيض و نابرابری، سرکوب و اختالف 

 . طبقاتی را ريشه کن خواهيم کرد
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٠ژانويه  ١٤ -١٣٩٨ديماه  ٢٤

 !تر ميشود سياست قطبى
 ...دود شدن توهمات ناسيوناليستى و پوپوليستى 



تا به امروز جنبشهای متفاوت اجتماعی، چپ و راست، طول و عرضی 
را پيموده اند که هرکدام توانستند حساب و کتاب معينی را برای خود به 

در سير مبارزه با جمهوری .  ماندگار شدند و هويت يافتند ،ثبت برسانند
اسالمی، بنظر ما وارد تونلی شديم که راه خروجی معينی دارد که فقط 
با خراب کردن تونل و باقی گذاشتن آوار آن ميتوان راه خروج را 

 . يافت؛ سرنگونی انقالبی وضع موجود
 

 جنبش کارگری
قبل از ديماه نود و شش اعتراضات کارگری قالبی توده ای بخود 

قبلتر نيز هر سال هزاران اعتصاب و اعتراض کارگری .  ميگيرد
بوقوع پيوسته است اما عمدتا اعتراضات محدود بودند هرچند مواردی 
نيز مانند خاتون آباد و قبلتر اعتصاب در بخشهائی از نفت سياست را 

ً تحت تاثير قرار داده بود يکی دو سال قبل از ديماه نود و شش .  موقتا
اما اعتراضات مکرر کارگری بزرگ در معادن و صنايع ديگر که 

رشته .  بعضا شهری را قطبی ميکند نويد ايجاد شرايط جديدی را ميداد
اعتراضات راديکال و توده ای عليه فقر و گرسنگی در ديماه نود و 

خود ديماه نود .  شش روی دوش اين اعتصابات کارگری بوقوع پيوست
و شش و تحرک توده ای در بيش از صد شهر ايران، فضای جديدی را 

اين نخستين موفقيت .  در جامعه عموما و در جنبش کارگری ايجاد کرد
در عرصه رقابت سياسی و تحرک جنبشها بود که پايان اصالح طلبی 

 . يک نتيجه آن بود
 

در سال نود و هفت اعتراضات کارگری اينبار جامعه را به فاز 
بطور مشخص اعتراضات کارگران فوالد و هفت .  جديدتری ارتقا داد

تپه با قدرت تمام توانست جامعه و سرها را به سمت کارگر بعنوان يک 
اين اعتصابات .  طبقه و يک جنبش مطرح و نجات دهنده برگرداند

فراتر از مسائل دو صنعت خاص و مطالبات خاص بود و الگوها و 
اين اعتصابات از روش و .  معيارهای رهبری کارگری را طرح کرد

الگو و تجارب مبارزات صنايع هپکو و آذرآب الهام گرفت و آن را 
آنچه که جديد و مهم بود، اينبود که مراکز صنعتی مهم و با .  ارتقا داد

سابقه با کارگران مجرب در جلوی جنبش کارگری قرار گرفت و 
سنتهای حاشيه ای تر و خارج جنبش کارگری را که بنام کارگر فعاليت 

سنت اعتراض راديکال کارگری در ايران .  ميکردند مختومه اعالم کرد
و جنبش شورائی در مقاطعی رخ نشان  ٥٧قديمی است و از انقالب 

داده بود اما اينبار در شرايطی متفاوت بعنوان رهبر آزادی جامعه 
. بميدان آمد و تاثيرات پايداری بر سياست و جنبشهای مختلف گذاشت

کارگر و جنبش اش در چشم جامعه جايگاه و اعتباری جديد يافت و 
 .تاثيرات ماندگارش عليرغم سرکوب آن باقی ماند

 
در يک بيان کلی، جنبش کارگری و مبارزه راديکال طبقه کارگر غير 

و مواردی ديگر که استثنا ميتوانست محسوب شود،  ۵٧از دوره انقالب 
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در قياس با جنبشهای بورژوائی در 
به يک و حاشيه سياست اصلی بود  

اما از سالهای قبل و بعد .  معنا گمنام بود
از ديماه نود و شش و مشخصا در هفت 

. تپه و فوالد اين دوره به پايان رسيد
اينبار کارگر و جنبش اش بمثابه يک 
طبقه و يک راه حل جلو صحنه آمد و 

کارگر .  وزن و اعتبار دوباره ای گرفت
و راه حل شورائی کارگری سر زبانها 

افتاد و به اميد ميليونها کارگر و زحمتکش بدل شد و سياست ايران را 
جنبش کارگری همواره از سوخت و ساز درونی، از .  تحت تاثير قرار داد

هيچ .  حداقل سازمان درونی و از رهبران عملی برخوردار بوده است
اعتصاب و اعتراضی نميتواند بدون رهبری مورد قبول کارگران رخ 

اما در دوره مورد اشاره رهبران و نمايندگانی از کارگران جلو .  بدهد
آمدند که گوشه ای از قدرت و توانايی جنبش کارگری و ظرفيت آنرا 

سنت شورائی و مجامع عمومی .  برای رهبری کردن جامعه نشان دادند
يک سنت شناخته شده در جنبش کارگری ايران بوده است اما در ايندوره 
مجددا و در ظرفيت جديدی اين سنت مبارزاتی جلو آمد و مجمع عمومی و 
شورا به يک الگوی واقعی برای اعتراض و اعتصاب و تشکل کارگری 

ديگر اشکالی که قبلتر طرح و پيشنهاد ميشدند و عمال راه به .  بدل شد
اينبار مجمع عمومی و سنت شورائی و .  جائی نبردند، اجتماعا نقد شدند

تعرض کارگران برای اداره شورائی و کنترل کارخانه و حتی مالکيت، 
 . جائی برای اشکال منسوخ باقی نميگذاشت

 
 اعتراضات دانشجوئی

دانشجو و مبارزات دانشجويی برخالف جنبش کارگری و بدليل محيط 
تری داشته و برای بخش  نسبتا مناسب تر دانشگاه هميشه تاريخ زنده

اعتراضات راديکال .  عظيمی از جامعه شناخته شده و معرفه بوده است
دانشجويی که بعد از سرکوب چپ ها و کمونيست ها در دانشگاهها در 
دوره خاتمی، يکدوره نبستا طوالنی رخوت را از سر ميگذراند، بعد از 
ديماه نود و شش و اعتراضات راديکال و توده ای کارگری سال نود و 

اين از يکسو حاصل راديکاليزه شدن جامعه و از سوی .  هفت متحول شد
ديگر حاصل تالش بخشی از جريانات چپ و کمونيست بود که در دوره 
جديد که راديکاليسم در جامعه و سرنگونی خواهی دست باال را داشت، 

روز دانشجو بويژه قبل از ديماه نود .  در دانشگاه نيز بيان پخته تری يافت
و شش و در سال نود هفت بشدت متاثر از نگرش راديکال و مشخص تر 

دانشگاه در ديماه نود و شش نقش مهمی داشت و .  جنبش کارگری بود
راديکاليسم جنبش کارگری و بعدتر فوالد و هفت تپه را سريعا درونی 

شانزده آذر و روز دانشجو بعد از آبان نود و هشت و سرکوب .  کرد
روز .  خونين حکومت به پرچمدار اين جنبش و شکستن سد اختناق بدل شد

دانشجوی امسال نقطه عطفی در جنبش دانشجويی و سياست ايران بود که 
در طی اعتراضات آبان و ديماه امسال گام به گام به يک جنشی با اهداف 

اين جنبش حتی .  و تمايالت کامال راديکال و سوسياليستی تبديل گرديد
فراتر رفت و با اتخاذ شعارهای مشخص نه فقط تعلق خود را به افق 
جنبش کارگری تاکيد کرد بلکه خط تمايز خود را با جريانات راست و 

فرزند کارگرانيم، کنارشان می مانيم و دهها .  بورژوايی مشخص کرد
شعار ديگر بيان اين واقعيت بود که دانشگاه ديگر جوالنگاه جنبش ملی 

اسالمی و راست نيست، بلکه سنگری برای رشد تمايالت 

 جنبشهای اعتراضى، مروری كوتاه
 

 احمد بابائى

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

 

  ١٢صفحه   



زينب ابوطالبی گمارده شده حکومت در صدا و سيما كه اين روزها شعار 
بگوشش رسيده و "  ننگ ما ننگ ما صدا و سيمای ما"مردم در خيابانها 

نه رفراندم نه "خواسته های صف معترضين به جمهوری اسالمی از جمله 
را به "  جمهوری اسالمی نميخوايم نميخوايم"، "اصالح، اعتصاب انقالب

وضوح شنيده و بوی الرحمان حکومت جنايت و کثافت اسالمی به مشامش 
خورده، با سراسيمگی و برای اثبات سرسپردگی خود، در يك برنامه 

"تلويزيونی سراسری ميگويد كسانی كه نميخواهند به اين شكل كه ما : 
 "!!زندگی ميكنيم، زندگی كنند از اين كشور بروند

 

درست مثل رهبرت و کل جمهوری ! غلط کردی: جواب شما دو کلمه است
اين جوجه داعش بيشرم و تهی از انسانيت که در سايه كاسه !  اسالمی

ليسی، فرومايگی، تحجر، قبول بردگی و دشمنی با هرآنچه که بويی از 
آزاديخواهی و راديكاليزم برده، به نان و نوائی رسيده است، به مردمی كه 
خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی هستند و ديگر تن به ذلت نميدهند، به 

-مردمی كه ديگر حاضر به پذيرش خفت و تحقير از طرف اربابان بازجو
به جوانان و زنان و !  خبرنگارانی مانند وی نيستند، ميگويد از اينجا برويد

مردانی كه ميخواهند آزادانه و خارج از چهارچوب قوانين ارتجاع مذهبی، 
ابوطالبی به !  در رفاه و آسايش و امنيت زندگي كنند ميگويد برويد

كارگرانی كه خرج او و حکومتش را ميدهند و با وجود فروش نيروی كار 
حقوقشان را دريافت نميكنند، به کارگرانی که به  شرايط غير انسانی 
معيشت و زندگی زير خط فقر خود و همزمان فربه تر شدن هر روزه 

زينب کوماندو به همه !  صاحبکار اعتراض دارند، ميگويد از اينجا برويد
کسانی که برای پايان دادن به اين وضعيت اسفبار در خيابان و دانشگاه و 

 !کارخانه اعتراض ميكنند ميگويد از اينجا برويد

 

ما هم در مقابل قاطعانه به شما ميگوييم بسيار بيجا ميکنيد که اينگونه در 
كمال وقاحت و بيشرمی با مردم رنجديده اين مملكت اينچنين حرف 

هزار كشته و  ١٠٠تو و اربابانت غلط كرديد خطاب به مردميكه !  ميزنيد
اين مردم !  اعدامي در راه رهاييشان داده اند اينگونه گستاخانه ياوه ميگوئيد

تا تو و اربابان پدرخوانده داعش را از اريکه قدرت به زير نکشند جايی 
مردمی كه عزيزانشان را برای برپايی يك دنيای بهتر، يك !  نخواهند رفت

زندگی شايسته انسان امروز، يک زندگی فارغ از استثمار و فقر و فالكت 
و نابرابری، در زندانها و سياه چالها از دست داده اند، دهن تو و امثال تو 

به شما بگويم !  را اگر نه سرب که گل ميگيرند جهت اين ياوه سرايی ها
اكثريت مردم، مردمی كه معيشت روزمره شان را حكومت شما به گرو 
گرفته، مردمی كه برای سرنگونی حكومت مورد حمايت شما عزم جزم 

مرگ بر "تا امروز در خيابانها فرياد ميزنند؛  ٩۶كرده اند و در ديماه 
نه تنها نخواهند رفت به شما قول .  ، از آن كشور نخواهند رفت"خامنه ای

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

ميدهم بزودی انقالبيون و 
كمونيستهای تبعيدی هم برخواهند 

 !بترسيد از آن روز. گشت

 

اين مردم معترض که فرياد ميزنند 
" بترسيد بترسيد ما با هم هستيم"

آنوقت بايد . سرنگونتان خواهند كرد
منتظر دادگاههای انقالبی مردم 

شماها نه به دليل عقايد .  باشيد
ارتجاعی و عهد عتيقی تان بلکه بدليل جنايت هايتان، برای اسيد پاشی، 
برای تحميل آپارتايد جنسی، برای شکنجه و زندان و سناريوهای 

عليه شريف ترين انسانهای آن "  صدا و سيمای ننگين"ساختگی در 
شماها بايد بجرم وضعيتی که برای .  مملکت محاکمه خواهيد شد

محرومان ساخته ايد، برای تحميل فقر و اجبار به فروش تن در ازای 
نان، برای كودكانی که زندگی شان را در خيابانها نابود کرديد، برای 
توهين و شکنجه و تجاوز به اسرا و معترضين در زندانها بايد محاکمه 

سال است با حربه سركوب و چماق و زندان و  ٤٠اربابان تو .  شويد
ارگان های كثيف تبليغاتی كه تو يكی از مهره های دست چندم آن 

يك !  هستی با گله بسيجی و حزب اللهی سرپا مانده و حكومت ميكنند
روز اين ماشين سركوب را از خيابانها جمع كنيد آنوقت خواهيم ديد چه 

!! كسانی بايد بار و بنديلشان را ببندد و بروند و چه كسانی ميمانند
راستش ارزشی ندارد به امثال زينب ابوطالبی گفت خجالت بكش، شرم 

كسی كه ماشين الندكروز چند صد ميليونی سوار ميشود و خانه !  كن
اش كرايه ای نيست و سفره اش از فروش قرنيه چشم و كليه فراهم 

شرم !  نشده، نمی فهمد شرم چيست، نميفهمد معنای خجالت بكش چيست
 .يک خصيصه انسانی است اينها اما وحوش جنايتکارند

 

بايد به اين موجود فرومايه گفت شعور نداشته ات را اگر به كمك 
ميگرفتی ميفهميدی حكومت اسالمی در بحرانی ترين شرايط تاريخ 

نه اين قبيل ياوه گوييهای تو و نه رژه گله های .  حياتش به سر ميبرد
سپاه و لباس شخصی های مزدور در مقابل مردم به خشم آمده و 

سراشيبی سقوط و سرنگونی آنقدر نزديك ".  ديگر اثر ندارد"معترض
كاراز ناراضی بودن .  است که تصور آن لرزه به اندامتان انداخته است

گذشته، اين مردم تا صاحبان قدرت را به گور نسپارند دست از 
وارد مرحله  ٩۶نارضايتی مردم از ديماه .  اعتراض بر نخواهند داشت

. بهتر است دنبال سوراخ موش بگرديد.  جديدی شد، کار شما تمام است
اين مردم ديگر صف ساكت ناراضيان خشمگين، بغض فروخورده و 

مردمی هستند كه عزم جزم کرده اند تا ديگر تن .  نشسته در خانه نيستند
. مطمن باشيد رويارويی با اين مردم کار ساده ای نيست!  به ذلت ندهند

اصالح طلب اصول گرا ديگه تمومه : "حتمااين پيام روشن را شنيده ايد
اين كارت سوخته هم ديگر به درد بازی نميخورد و به دادتان "!  ماجرا

مردم عاصی در سنگر خيابان با شما تعيين تكليف !  نخواهد رسيد
. با رژيم پهلوی تعيين تكليف كرد ٥٧ميكنند همانطور كه نسل ما در 

 ! اما اينبار با تجربه تر و بسيار هوشيارتر

 

" از کشور برويد"و در پايان، در مقابل ياوه گوئی 

 زينب ابوطالبى،

 !عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست ،ای مگس

 ملكه عزتى

  ١٢صفحه   

 



 . چپگرايانه و سوسياليستی است
 

در ديماه امسال دانشگاههای کشور پرچم آبانماه را بدست 
گرفتند و شيپور تداوم مبارزه انقالبی برای سرنگونی 

سرکوب شايد بتواند .  جمهوری اسالمی را بصدا درآوردند
موقتا جامعه را به سکون وادارد اما سنتهای مبارزاتی 

همين .  ريشه دارند و در حافظه تاريخی جامعه جايگيرند
واقعيت نشان داد که چپ و راديکاليسم عليرغم سرکوب 
مستمر دارای اعتبار و نفوذ است و بويژه نياز جامعه به 
چپ و آزاديخواهی و برابری طلبی، موجب شد که 
طيفهای گسترده تری از دانشجويان و جوانان به مبارزه 

حرکت راديکال و سوسياليستی .  انقالبی روی بياورند
دانشجويان توانست معيارها و شعارهای جديدی طرح کند، 
کارگر و اعتراض کارگری را پرچم کند و حرکت انقالبی 
را تداوم بخشد و به يک بازوی قوی متحد اهداف و 

 . خواستهای آزاديخواهانه جنبش کارگری بدل شود
 

غالب شدن گرايشات راديکال و سوسياليستی در جنبش 
کارگری و دانشجويی از يکطرف اطمينان خاطر قوی به 
اعتراضات جاری و آتی ايجاد ميکند و از طرف ديگر 
جريانات راست و رفرميستی را در موقعيت دشواری 

اگرچه خطر راست هميشه باالی سر جنبش .  قرار ميدهد
راديکال و سوسياليستی خواهد بود، اما تا اينجا راست به 
يک عقب نشينی وادار شده است و قدرتگيری مجدد آن 
جدا از عامل سرکوب رژيم، نيازمند يک جدال پر دردسر 

 . است
 

آبانماه نود و هشت تداوم .  جنبش انقالبی آبانماه ادامه دارد
. ديماه نود و شش در شکل تکامل يافته و ميليتانت تری بود

آبانماه نود و هشت يک دورخيز برای تمام کردن سلطه 
اعتراضات دانشجوئی و مردمی . سياه حاکميت اسالمی بود

ديماه نود و هشت ادامه آبانماه و تداوم جدال برعليه ارکان 
شعارهای .  سرکوب و حاکميت جمهوری اسالمی است

راديکالی که مطرح شدند خبر از قطبی تر شدن اوضاع و 
چپ تر شدن جامعه ميدهند و اينها نيز زمينه عروج 
اعتراضات و اعتصابات کارگری در کيفيت جديدتر و 

 . راديکال تری است
 

  ٢٠٢٠ژانويه  ١٦
 

*** 

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 جنبشهای اعتراضى، 

 ...مروری كوتاه 

!آزادی، برابری، رفاه  

 ٤٠زينب ابوطالبی به مردم ناراضی، ما مردم معترض و مصمم با خشم فروخورده 
مجری كه سالهاست از خوان گسترده اين  -ساله از جمهوری اسالمی برای اين بازجو 

رژيم جنايتكار بهره برده و طعم فقر و سفره خالی و خوردن فالفل به قيمت 
نفر را نچشيده است، شما كه نزديکانتان زندانی و ممنوع المالقات و  ١٢همخوابگی با 

مجهول المكان نيستند، خطاب به شما يك فراخوان روشن داريم؛ از ما بشنويد و بدون 
 !اتالف وقت عمل كنيد

 

روزی كه صدا و .  زمان زيادی برای فکر کردن و تصميم گيری در اختيار نداريد
مجری   -سيما اين ارگان تحميق و سانسور به تصرف مردم انقالبی درآمد، بازجو 

های امثال تو و آمنه و ديگران به جرم همكاری خالصانه و داوطلبانه با حكومت 
شنيدم که بعد از .  شكنجه و اعدام و كشتار در دادگاههای مردمی محاكمه ميشويد

اعتراضات مردم عذرخواهی کردی و چرندی را که گفتی پس گرفتی، اما اين کافی 
اگر همين االن استعفا بدهيد، صدا و سيما را بجا بگذاريد واين را رسما به .  نيست

مردم اعالم کنيد، از ياوه گويي و دفاع از اين حكومت جنايتكار دست برداريد، جنايت 
های پشت پرده را افشا کنيد، آنوقت مشمول تخفيف مجازات در احكام دادگاه های 

اين فراخوان ما مردم مصمم به سرنگونی انقالبی جمهوری .  انقالبی مردم خواهيد شد
اسالمی به تو و همه كسانی است كه سرنوشت خود را به سرنوشت رژيم غرق در 

 !بحران جمهوری اسالمی گره زده اند
 

 ٩٨ديماه  ٢٥

 زينب ابوطالبى،

 ...عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست  ،ای مگس



!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محالت ! همه جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان ! شوراها را برپا كنيد

!مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  

ما کمونيست ها همواره بر روندهای پايه ای سياسی، بر سير کشمکش 
طبقاتی، بر تناقض جامعه ايران با جمهوری اسالمی و بر وجود يک 

دستکم از رويدادهای . جنبش عظيم به زير کشيدن اين رِژيم تاکيد کرده ايم
و همينطور رشته قيام ها و  ٩٧و اعتراضات توده ای کارگری  ٩٦ديماه 

و روند عينی اوضاع نشان می دهد که دوره ای به  ٩٨بان آ خيزش های 
سرنگونی طلبی به بستر .  پايان رسيده و دوره جديدی آغاز شده است

آنچه امروز از تظاهراتهای توده ای در .  اصلی سياست ايران تبديل شد
دانشگاهها و شهرهای ايران شنيده ميشود، افق و سياست جنبش انقالبی 

کسی ترديد .  برای سرنگونی رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی است
نداشت که اکثريت عظيم مردم ايران از کارگر و زن و جوان و مردم 
محروم و منکوب شده، جمهوری اسالمی را نميخواهند و اين حکومت 

جمهوری اسالمی نابود "اما تکرار شعار . روی بشکه باروت نشسته است
در چندين اجتماع و "  جمهوری اسالمی نميخوايم، نميخوايم"و "  بايد گردد

ديماه، يک دستاورد، يک  ٢٢و  ٢١تظاهرات روزهای شنبه و يکشنبه 
 . پيشروی سياسی برای مردم کارگر و زحمتکش و انقالبی است

 
اجتماعات روزهای اخير در عين حال اعالم شکست سياست رژيم 
اسالمی بدنبال کشته شدن قاسم سليمانی قاتل جوانان در ايران و عراق و 

جمهوری اسالمی آگاهانه کوشيد با اين واقعه و با تعطيل .  سوريه است
انتقام "کردن کشور، فضای عزاداری و شهيد پروری راه بياندازد، از 

سخن گفت، آماده باش نظامی اعالم کرد و همراه با رسانه ها و "  سخت
همه اينها قرار بود .  جريانات ارتجاعی به فضا و تبليغات جنگی دامن زد

جنبش آبانماه را مختومه اعالم کند و با اعالم شرايط اضطراری در 
مملکت، به تهاجم به حقوق و معيشت کارگران و شهروندان و سرکوب 

واقعه تراژيک شليک به هواپيمای .  توجيه دهد"  شرايط جنگی"تحت 
انسان بيدفاع، راه انداختن موج  ١٧٦مسافربری و سقوط آن و قتل عام 

رياکاری و دروغ بافی و نهايتا بعد از سه روز ناچار شدن به اعتراف به 
جنايت، موقعيت رژيم را بدتر و در موقعيت دفاعی تر و جامعه را در 

بميدان آمدن مجدد دانشجويان و زنان و .   موقعيت تعرضی تر قرار داد
مردان انقالبی با شعارهای روشن عليه کل حکومت از خامنه ای و 

 -روحانی تا سليمانی و سپاه و اصالح طلبان، اين نمايش مضحک مذهبی 
 . جنگ طلبانه مدفون شد و جامعه به ريل واقعی اش برگشت

 
اعتراف جمهوری اسالمی به شليک به هواپيمای اوکراينی روزنه ای شد 

مردم با هشياری از موقعيت .  تا آتش زير خاکستر دوباره شعله ور شود
پيش آمده سود جستند و خامنه ای و کل نظام اسالمی را بعنوان مسببين 
جنايت عليه کارگران و زحمتکشان و مردم غير نظامی مورد اعتراض 

آبانماه مجددا برجسته شد، جانباختگان آبانماه به رخ .  قرار دادند
کشته نداديم که "، "نفر ١٥٠٠کشته های آبان "جنايتکاران کشيده شد، 

سليمانی قاتله، رهبرشم "، "سازش کنيم، رهبر قاتل رو ستايش کنيم
، جواب يکجائی بود به کل "جمهوری اسالمی نابود بايد گردد"، "قاتله

تالشهای حکومت و طرفداران آن در داخل و خارج و ُمهر باطلی بود بر 

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

 . تالشهای رژيم برای تغيير مسير جامعه و کنترل اوضاع
 

ما شش حزب و سازمان کمونيست و چپ، ضمن اظهار همدری با 
انسان بيدفاع اعالم  ١٧٦بازماندگان تراژدی سقوط هواپيما و جانباختن 

ميکنيم که خامنه ای و باالترين مقامات جمهوری اسالمی بجرم چهار 
و  ٩٨نفر از عزيزانمان در آبانماه  ١٥٠٠دهه نسل کشی، بجرم کشتار 

ما از .  بجرم کشتار مردم عادی در واقعه اخير بايد محاکمه شوند
مبارزات انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی قاطعانه حمايت 

از نظر ما پايان .  ميکنيم و خود را بخشی از اين مبارزه برحق ميدانيم
دادن فوری به مصائب و مشقات دهها ميليون مردم ايران و منطقه در 
گرو سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار يک دولت انقالبی 

 . و کارگری است
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 ٢٠٢٠ژانويه  ١٢ – ١٣٩٨ديماه  ٢٢

 
اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب :  امضا

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -کمونيست کارگری 
 .و هسته اقليت) اقليت(

 

 اطالعيه مشترک نيروهای كمونيست و چپ
 

 !جنبش آبان ماه ادامه دارد

 "!جمهوری اسالمى نابود بايد گردد"



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

گزارش فعاليتهای تشكيالت بريتانيای 

 حزب  حكمتيست
 

" اتحاد برای آزادی طبقه کارگر"ژانويه به دعوت سازمان  ١١روز شنبه 
در بريتانيا و در شهر لندن جلسهای با حضور فعالين و اعضای رهبری 

در اين جلسه از .  احزاب چپ در ايران و عراق و بريتانيا برگزار شد
حکمتيست رفيق آذر ماجدی عضو   -جانب حزب کمونيست کارگری ايران

هيئت اجرائی حزب از سخنرانان جلسه بود و سياست و مواضع حزب را 
در رابطه با روی کار آمدن جمهوری اسالمی و اوضاع ايران در چند 
دهه اخير، موقعيت چپ و کمونيسم و جنبش کارگری و دانشجويی و 
شعارهای راديکال اعتراضات اخير و در نهايت بحران عميق سياسی و 

 . اقتصادی که گريبان رژيم اسالمی را گرفته است، به جلسه ارائه کرد
 

ژانويه در همبستگی با خانوادە قربانيان هواپيمای  ١٢در روز يکشنبه 
سرنگون شدە در تهران و در حمايت از مبارزات حق طلبانه مردم ايران 
و اعتراضات دانشگاەها از جانب حزب حکمتيست و آلترناتيو 
سوسياليستی و شورای همبستگی تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری 
اسالمی فراخوانده شد که اعضا و فعالين حزب در آن فعاالنه شرکت 

 . کردند
 

در اين تظاهرات رفيق جمال کمانگر دبير کميته مرکزی حزب طی 
سخنانی کوتاە پيرامون سقوط هواپيما و قبول اشتباە از جانب سران 
حکومتی گفت که در چهل سال گذشته نمايندە نه گفتن به رژيم اسالمی و 

در ادامه اشاره کرد که ما سران جمهوری .  روسای جمهورشان بودەايم
اسالمی را وادار ميکنيم که مسئوليت چهل سال جنايت در ايران از جمله؛ 
حمله به کردستان، کشتار زندانيان سياسی و دفن کردنشان در گورهای بی 
نام و نشان، کشتار دهه شصت و کشتار در کشورهای افغانستان و عراق 

وی به جناياتی که قاسم سليمانی در .  را بر عهدە بگيرند...  و سوريه و 
کردستان و در اوايل قدرت گيری ضد انقالب اسالمی مرتکب شدە اشارە 

  .نمود
 

جمال کمانگر در پايان بر مبارزە عليه کليت رژيم اسالمی، و بر 
شعارهای راديکال که در اعتراضات اخير دانشگاەها عليه شاە و رهبر و 
بد و بدتر درون حاکميت تاکيد نمود و از تداوم تالش برای سرنگونی 

 .انقالبی جمهوری اسالمی سخن گفت
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -تشکيالت بريتانيای حزب کمونيست کارگری

 
 ٢٠٢٠يه وژان ١٦
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 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

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٥صفحه    

 كمكهای مالى دريافتى،

 کرون  ١٩٠٠٠کمک مالی در کنگره نهم حزب، 
 کرون ١٠٠٠حسن قادری                       
 کرون ٣٠٠٠احمد بابائی و فخری جواهری  
 کرون  ٤٣٢١کريم نوری                           
 دالر ٢۵٠٠فخری جواهری                    
 دالر  ٢۵٠٠احمد بابايی                         
 دالر    ۵٠٠عثمان رسولی                    
 دالر  ۵٠٠پروانه قادری                     
 دالر  ٢٠٠عمر کريمی                        
 دالر  ١٠٠سهيال                               
 دالر      ١٠٠مهری                               

 دالر  ۵٠سعيد کرامت                         
 دالر  ۵٠امير فريدونی                       
 دالر  ۵٠شکوفه                               
 دالر   ٣٠علی                                    
 دالر  ٢٠پارسا                                 

 دالر    ۶۶٠جمع دوستان                          
 



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" 

 ٥٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه 

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  


