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دو مسئله کالن عامل اغتشاش يا تصوير 
اول، :  وارونه از واقعيات سياسی ايران است

مشقات بی حد و حصر اکثريت عظيم مردم 
ايران و فجايعی که هر روز يکی بعد از 

دوم، صنعت و تکنولوژی .  ديگری رخ ميدهد
رسانه و ماشين خبرسازی که در جعل 
واقعيات و بزرگنمائی آنها استاد است و هنر 
مهندسی افکار را در کنار سرکوب 

ما بايد آگاهانه از اين .  سيستماتيک بعهده دارد
دو عامل ايجاد اغتشاش تا حد لزوم فاصله 
بگيريم تا دقيق تر بتوانيم روندهای بنيادی 

 .سياسی در ايران را دنبال کنيم
 

جامعه ايران مدتهاست که صحنه تقابل 
های درون آنها  های حکومتی و جدل جناح
برعکس، تقابلهای پايدارتر جناحی در .  نيست

هيئت حاکمه جمهوری اسالمی برای بقا، 
انعکاسی از نبرد رو به گسترش سياسی و 
طبقاتی در جامعه ايران و آنتاگونيزه شدن 

. شديد رابطه مردم با حکومت اسالمی است
يک وجه محوری اين جدال تالش جامعه برای 

. عبور از جمهوری اسالمی و سرنگونی آنست
امروز کسی در جامعه دنبال اظهارات شيادی 
مانند روحانی و شرکأ در تقابل با خامنه ای 
نيست، همه ميدانند کل اين حاکميت هر 
اختالف خانوادگی و هر تفاوت خط مشی 
برسر بقای رژيم اسالمی، مناسبات با آمريکا 

و غرب يا چين و روسيه، يا 

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

های کابينه و مجلس و دسترسی به رانت و تقسيم  دعوا برسر کرسی
منابع و باالکشيدن ثروت اجتماعی داشته باشند، در نفس بقای نظام، در 
تداوم وضع موجود و در سرکوب جنبش های کارگری و انقالبی و 

اند که الاقل از خيزشهای  همه ديده.  حکومتی اتفاق نظر کامل دارند ضد
تاکنون، اصالح طلبان حکومتی و بخش ارسالی شان  ٩٦توده ای سال 

ها و چاقوکشان لباس شخصی و سپاه و  ای به خارج کشور، از خامنه
 . بودند" جمع کردن اغتشاشات"بسيج فاالنژتر خواهان سرکوب و 

 
 خصلت جهانی رويدادهای ايران

جمهوری اسالمی از هيچ تالشی برای عبور از خيزشهای توده ای 
يک نگرانی ُعقالی نظام و .  فروگذار نکرد ٩٦محرومان در ديماه 

ها و محرومان در  مراکز فکری حکومتی، برآمد مجدد و سريع يقه آبی
رژيم اسالمی سياستی برای کنترل و مهار اين .  تر بود امواج کوبنده

سياست فرار بجلو و تحرک .  نگرانی نداشت و نميتوانست داشته باشد
گيری  با هدف سهم"  محور مقاومت"تروريستی در منطقه و جنگ در 

و گرفتن تضمين امنيت از آمريکا تنها سياست جمهوری اسالمی بعد از 
مسائل متعددی از جمله تناقضات .  بن بست و سقط شدن برجام بود

جمهوری اسالمی و مسائل قديمتر خاورميانه و جنبش اسالمی در اين 
اما يک دليل اساسی ديگر اين معضل .  بن بست و شکست نقش داشتند

جمهوری اسالمی اين واقعيت است که سياست در ايران فقط در 
بازيگران جهانی و منطقه ای و تضاد .  چهارچوب ايران تعيين نميشود

های مختلف عامل مهمتری در بن  منافع و رقابت دولتها و استراتژی
بعنوان مثال رويدادهای دوره اخير در .  بست جمهوری اسالمی هستند

لبنان و عراق و امواج اعتراض توده ای عليه سرمايه داری در بيشتر 
کشورهای جهان، بناگزير تاثيرات تعيين کننده بر جامعه ايران و هر 

جهانی .  زندگی ميکنند"  دهکده جهانی"ای ميگذارد که در يک  جامعه
که در آن از سياست و اقتصاد و فرهنگ تا روشهای زندگی و مبارزه 
در قياس با دهه های آخر قرن بيستم بشدت جهانی شده است و لذا 
تمهيدات خامنه ای و روحانی و دو جناح به تنهائی قادر نيست پاسخ 

ای جامعه انفجاری و پرتوقع دهها ميليون شهروندی را  معضالت پايه
بدهد که ديگر قبول نميکند و به سياستهای جمهوری اسالمی تمکين 

مسائل سرمايه داری امروز و مبارزه عليه سرمايه داری عميقاً . نميکند
خصلتی جهانی پيدا کرده اند و متاثر از روندهای جهانی و طبعاً 

ای هستند که در هر کشور معين بنا به سنتهای مبارزاتی و تاريخ  منطقه
تقابلهای طبقاتی و صفبنديهای سياسی معنای مشخص خود را پيدا 

جدال در فرانسه بسرعت بر روشهای مبارزه در ايران و .  ميکنند
مبارزه در ايران بر اعتراض نسل جديد در لبنان و عراق بسرعت 
تاثير ميگذارد و موجد حرکات و جنبشهائی است که تا چندی قبل بسيار 

عروج يک حرکت ضد اسالمی و ضد .  دور از انتظار بنظر ميرسيدند
جمهوری اسالمی و ضد چهارچوبهای حکومتی طائفی و پوسيده، عمالً 

حکومتی که .  استراتژی منطقه ای جمهوری اسالمی را بر زمين کوبيد
قرار بود اسالم را به جهان صادر کند، امروز در لبنان و عراق و خود 

اسالم سياسی .  ايران دارد جمع ميشود
بعنوان يک جنبش در مقابل سکوالريسم 
و برابری طلبی در متن تجديد آرايش 
. خاورميانه در آستانه شکست است

همزمان همبستگی مبارزاتی و همراهی 
ً واحد در اين کشورها،  اهداف نسبتا
جنبش سنتی ناسيوناليستی عرب و پان 

اين .  ايرانيستی را در منگنه قرار ميدهد
مسئله محدود به منطقه خاورميانه نيست 

و اعتراض توده ای راديکال عليه دولتهای سرمايه داری از خاورميانه تا 
شيلی و آمريکای التين و فرانسه و اروپا در مقابل دولتهای سرمايه داری 

لذا سواالت کليدی مانند .  خود را در يک جبهه اعالم نشده جهانی می يابند
رهبری و سازماندهی در جوامع مختلف، و اينجا در ايران، تابعی از 
ماهيت اعتراضات و افقهای مطرح و خواستهائی است که توسط جنبشهای 
ً آنچه که احزاب سنتی بورژوائی  اجتماعی مطرح ميشوند و نه ضرورتا
قبلتر پرو رژيم و يا امروز پرو ترامپ ميگويند و يا تکرار سناريوهائی 
که در دوره های پيشين تاريخی توانسته اند انقالبات و تحرکات توده ای را 

 .  خفه کنند
 

 سرنگونی و چشم انداز تحول انقالبی
شکست جمهوری اسالمی در تقابل با امواج اعتراضی کارگران و مردم 

، اگر يک وجه آن مسائل و سواالت ٩٦محروم دستکم بعد از ديماه 
تر و فراکشوری است وجه ديگر آن ناتوانی سرمايه داری ايران در  کالن

پاسخ به خواستها و مطالبات جنبشهای واقعی است که عليرغم سرکوبهای 
با  ٩٦رويدادهای ديماه .  شديد بيوقفه در اعتراض و مبارزه حضور داشتند

خود اين جنبش روی دوش اعتراضات توده ای .  سرکوب به محاق نرفت
کارگری در معادن و صنايع مختلف ايران شکل گرفت و بعد از سرکوب 

با اعتصابات وسيع و راديکال کارگری در سال  ٩٦خيزش توده ای ديماه 
اعتصابات کارگری در .  از جمله در هفت تپه و فوالد تداوم يافت ٩٧

خوزستان و چهارگوشه ايران و تداوم سياست سرکوب مستمر زمينه های 
رشته قيامهای آبانماه صريحاً برای .  را فراهم کرد ٩٨خيزش آبانماه سال 

تعيين تکليف با جمهوری اسالمی به صحنه آمد و سرکوب قهرآميز و 
. بيسابقه آن حتی نتوانست يکماه اطمينان خاطر به حکومت اسالمی بدهد

اينبار آبانماه شاخص يک جنبش راديکال سرنگونی طلب، ضد فقر و 
گرانی، ضد اسالمی و بشدت ميليتانت شد که با دست خالی و بدون 

ايران و شيلی و عراق و لبنان و فرانسه .  کمترين ترس مقابل گلوله ايستاد
اگرچه شرايط بالنسبه متفاوتی دارند اما خصلت راديکال و ضد حکومتی 

جنبش آبانماه که پيشينه و ريشه عميقی در جامعه .  آنها دنيا را شوکه کرد
ً يک برآمد از يک روند عميق تر اجتماعی و حاد  ايران داشت و صرفا
شدن مبارزه طبقاتی در ايران بود، بالفاصله صدايش در مناسبت روز 

معنی اين .  دانشجو در آذر ماه با راديکال ترين شکل مجدداً قد علم کرد
رويداد اينبود که قرنطينه خبری، قطع اينترنت، سرکوب خونين، ترور 
وسيع و کشتار در زندانها، ديگر خصلت و کارکرد سابق خود را از دست 

در عراق نيز همين روش و کشتار وسيع نتوانست جنبش اکتبر .  داده است
ً آرامتری داشت در روزهای اخير .  را ساکت کند در لبنان که روال نسبتا

به کشمکشی حاد و راديکال بدل شد که تهاجم برای تسخير پارلمان يک 
نفس اينکه جنبش توده ای عقب نمی نشيند و همه جا فضائی .  جبهه آن بود

انقالبی حاکم است، معنايش اينست که تالش رسانه ها برای 
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 جنبش آبانماه،  

 ...محور سياست ايران 
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خبرسازی و جار و جنجال راه انداختن برسر حذف سليمانی و يا نمايش 
دنيا .  جنبش اسالمی در ايران و منطقه هم ديگر کارکرد سابق را ندارد

و رسانه ها و از همه بيشتر خود جمهوری اسالمی تالش کرد مسئله 
حذف سليمانی و متعاقب آن فضا و تبليغات جنگی را محور سياست 

. ايران کند اما اين واقعه چهار روز طول نميکشد و شکست ميخورد
اعتراضات ديماه سال جاری، حمله به جمهوری اسالمی و پائين کشيدن 
پوسترهای سليمانی در تهران و بغداد و بيروت بيانگر اينست که 
کشمکش حاد طبقاتی در ايران و منطقه ريشه دارتر از اينهاست و 

 . ديگر وضع کنونی را قبول نميکند
 

 اعتصابات کارگری
ً آکسيونيستی  برخی ناظران که به کشمکش جاری کنونی نگاهی صرفا

فروکش "و تظاهراتی دارند، بمجرد کم شدن اعتراض در خيابان از 
ً اشتباه است.  سخن ميگويند"  اعتراضات جامعه هر .  اين نگرش عميقا

روز و بدون وقفه نميتواند در خيابان باشد، گاهی ناچار است عقب 
برود، جمعبندی کند، تجديد قوا کند، نقاط قوت و ضعفش را بررسی کند 

تاکنون، جنبش  ٩٥-٩٤از سال .  و خود را برای تهاجم بعدی آماده کند
اعتراضی خود را در اشکال اعتصابی، تظاهراتی، تحصن، نافرمانی، 
شعارنويسی، کتک کاری با حکومتی ها، ضربه زدن به عوامل 

مقاطع مختلفی از اين سير .  حکومتی، خيزش و شورش نشان داده است
اعتصاب .  واحد سرنگونی خواهانه رويدادهائی است که برشمرديم

کارگران معدن چادرملو از اولين اعتصابات توده ای کارگری بود که 
کمی بعد با اعتصاب معدنچيان بافق تصوير جديدی از جنبش کارگری 

بعد از سالها و اعتراضات مختلف منطقه ای و سراسری . را نشان دادند
بخشهای مختلف کارگری، بار ديگر در يزد، شاهد اعتصاب و 

معدن سنگ آهن "  بهاباد باراد"راهپيمايی کارگران پيمانکاری 
بازنشستگان .  ، در اعتراض به اخراج همکارانشان هستيم"چادرملو"

مجدداً برای روز دوشنبه فراخوان تجمع داده اند، کارگران شهرداری 
ها مرتبا در اعتراض و اعتصاب اند، کارگران پتروشيمی خمينی برای 
حقوق های معوق شان اعتصاب کردند، در هفت تپه هنوز وعده های 
کارفرمايان و مقامات استان عملی نشده و هر لحظه امکان اعتراض و 
اعتصاب هست، در فوالد اهواز تالش ميکنند فضا را نگاهدارند اما 
معلوم نيست تا چند روز و يا چند هفته اين امکان وجود دارد، کارگران 
نفت و شرکتهای گاز و پتروشيمی ها در آستانه بيکارسازيهای وسيع 
هستند، کارگران صنايع مختلف در اراک از هپکو و آذرآب و ايرالگو 
و فوالد بعد از اعتصابات و درگيری های شديد و جاده بستن ها و 
تهاجم های وحشيانه حکومتی ها به هپکوئی ها و آذرآبی ها همچنان در 
کشاکش اند، صنايع ماشين سازی و قطعه سازی ها بخشا دارند به مرز 

اوضاع در صنايع ديگر هم تعريفی .  بحران و تعطيلی نزديک ميشوند
مسائل معلمان و پرستاران جوابی نگرفته است و طبقه کارگر .  ندارد

همه .  در يک کليت با حکومت در جدالی بيوقفه و تند شونده بسر ميبرد
اينها زمينه های عروج اعتراضات گسترده تر و برآمدهای سنگين تر 

جنبش آبانماه شاخصی برای روندی قديمتر است که .  را نويد ميدهند
سياست ايران را زير و رو کرده است و به اين سادگی نميتوانند آنرا 

 . حاشيه ای کنند
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مضافاً .  آبانماه شعله های آتش است که هر آن امکان زبانه کشيدن دارد
اينکه سرنوشت عزيزان جانباخته ما، هزاران و بروايتی هشت هزار 

اين آتش بسرعت زبانه ميکشد و بنيادهای .  زندانی اين جنبش نامعلوم است
 . *جمهوری اسالمی را خواهد سوزاند

 
 . سردبير

 !سفارت جمهوری اسالمى در سوئد بايد تعطيل شود

گزارش آكسيون كميته استكهلم حزب حكمتيست مقابل سفارت 

 جمهوری اسالمى

 
کميته استکهلم حزب حکمتيست به همراه نيروهای  ٢٠٢ژانويه  ١٨روز 

کسيونی را مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم آ چپ و کمونيست 
برگزار کردند، در دقايق اول اکسيون اعضای حزب همراه تعدادی از 

ابتدا .  نيروهای چپ و کمونيست به در ورودی سفارت تعرض کردند
تابلوی سردر سفارت را کنده و لگدکوب کردند و قصد ورود به سفارت و 
اشغال آن را داشتند که پليس ضد شورش سوئد با لشکرکشی مانع اين کار 

همزمان معترضين بيشتری به اين اکسيون ملحق شدند و اعتراضی .  شد
 . کوبنده عليه نمايندگان جمهوری اسالمی در سوئد شکل دادند

 
در اين اجتماع اعتراضی رفيق سياوش دانشور رئيس دفتر سياسی حزب 
سخنرانی کرد و در مورد وقايع پيش آمده در آبان و دی ماه و عزم جزم 

اين آکسيون با .  مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی تاکيد کرد
کميته استکهلم حزب .  شعارهای کوبنده ساعتی بعد به کار خود پايان داد

حکمتيست بارها اعالم کرده است که ما نيروهای چپ و کمونيست به 
سفارت جمهوری اسالمی اجازه نخواهيم داد با خيال آسوده در استکهلم به 

اين آکسيون و اين .  فعاليتهای جاسوسی و تروريستی خود ادامه دهد
تعرض يک نمونه از دهها برنامه ای است که ما در دستور خود برای 

 . بستن سفارت جمهوری اسالمی در سوئد داريم
 

همينجا از تمام کسانی که در اين آکسيون شرکت کردند تشکر می کنيم و 
از همه آزاديخواهان و برابری طلبان مقيم سوئد می خواهيم در حرکت 
های بعدی کنار حزب حکمتيست و نيروهای چپ و کمونيست قرار 

 .بگيرند
 

 حکمتيست-کميته استکهلم حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢٠ژانويه  ١٩

 



   

 در باره لنين و لنينيسم
 "ماركسيسم و جهان امروز"منصور حكمت در با 

 
در مورد لنين و لنينيسم چطور؟ آيا لنينيسم نيازمند  :انترناسيونال

 بازبينی نيست؟ آيا شما هنوز خودتان را لنينيست می دانيد؟
 

زمانه طوری است که قبل از پاسخ به اينگونه سواالت  :منصور حکمت
اگر بحث بر سر ارزيابی واقعی از .  بايد بدوا مقوالتمان را تعريف کنيم

لنين، صحت و اصالت نظرات و پراتيکش از نقطه نظر مارکسيسم، 
ها باشد، بايد  سهمش در تفکر و عمل انقالبی طبقه کارگر و نظير اين

بنظر من لنين يک مارکسيست .  بگويم که البته من يک لنينيست هستم
اصيل با برداشتی اساسا درست از اين نگرش و يک رهبر صالح 

 .جنبش سوسياليستی طبقه کارگر جهان بود
 

متمايز کننده جناحها و گرايشات "  زيرتيتر"لنينيسم بعنوان يک لقب و 
معينی در جنبش موسوم به کمونيسم تاريخچه خودش را دارد و ابداع 
کنندگان اوليه اين لقب در دوران استالين و يا جرياناتی که در انشعابات 
بعدی در بستر رسمی اين کمونيسم عنوان مارکسيست لنينيست را 
برجسته کردند، از اين عناوين درست مانند بسياری از اصطالحات 
مارکسيستی ديگر برای بيان اختالفات و منافع زمينی و عمدتا غير 

بنظر من اين ها نه فقط سوء استفاده .  سوسياليستی ای سود جسته اند
هايی از اعتبار لنين بوده است، بلکه لنينيسم به تعبيری که من از آن 

سخن .  گيرد قرار می"  لنينيست ها"دارم کامال در تقابل با اينگونه 
گويان بورژوا نيز به سهم خود می کوشند تا کل تجربه شوروی را 

اين .  بپای لنين بنويسند و آن را امتداد طبيعی خط مشی لنينی قلمداد کنند
اين ها فراموش می کنند که در روز .  البته امروز بيشتر مد شده است

خودش، در مقطع انقالب اکتبر، حتی خود بورژوازی علنا به مقام لنين 
. بعنوان يک انقالبی آزادی خواه و عدالت طلب اذعان کرده است

واقعيت اين است که لنينيسم نه در افکار و اعمال احزاب حاکم بر 
شوروی و چين و آلبانی و نه در تجربه اجتماعی و سياسی شوروی 

اين احزاب و اين تجربه به مسخ تمام و کمال لنين .  نمايندگی نمی شود
 .و افکار و اهداف او بنا شده اند

 
ديکتاتوری و .  لنين نماينده برشور برابری و آزادی و انسانيت بود

بوروکراسی و سرکوب ملی و صف نان و گوشت را با هيچ توجيهی 
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 .نمی شود به لنين چسباند
 

از نقطه نظر انديشه و پراتيک 
مارکسيستی لنين مقام برجسته ای 

ها که  اينگونه فرمولبندی.  دارد
ارکسيسم دوره امپرياليسم م"لنينيسم، 

و غيره بنظر من پيش پا افتاده "  است
اهميت لنين و سهم مشخص .  است

لنين در جنبش کمونيستی را بايد در رابطه روشنی که او ميان تئوری و 
بنظر من لنين تجسم تمام و .  پراتيک انقالبی برقرار می کند جستجو کرد

" ماترياليسم پراتيک"کمال وفاداری به تعبير مارکس از کمونيسم بعنوان 
سهم ويژه لنين، درک نقش اراده انقالبی طبقه کارگر در سير مادی .  است

جامعه سرمايه داری و درک دامنه عمل عنصر فعاله انقالب کارگری بر 
لنين نگرش تکاملی و انفعالی .  زمينه عينيات اجتماعی در هر دوره است

حاکم به انترناسيونال دوم را عقب راند و همان تعبير فعالی را از کمونيسم 
اگر بخواهم بحثم را ساده کنم، .  بدست داد که مورد نظر مارکس است

" ضروری بودن و اجتناب ناپذر بودن"سوسياليسم قبل از لنين عمدتا 
سوسياليسم "  امکان پذيری"لنين .  سوسياليسم را از مارکس آموخته است

درک .  در اين عصر را تاکيد می کند و عمال دست بکار تحقق آن می شود
لنين از تاريخ و از نقش پراتيک انقالبی طبقات در تحول تاريخی عميقا 

لنين برای اين پراتيک جا باز می کند و آن را سازمان .  مارکسيستی است
می دانم که تعابير بعدی و عمدتا خرده بورژوايی از اهميت .  می دهد

عنصر فعاله و عمل انقالبی به يک رگه ولونتاريستی، اليتيستی و توطئه 
اما هر مطالعه ساده نظرات و عمل سياسی . گرانه در سوسياليسم منجر شد

زيرا اوال، عمل .  لنين نشان می دهد که او از اين ولونتاريسم مبراست
انقالبی برای لنين مفهومی اجتماعی و طبقاتی دارد و ثانيا، لنين بهيچوجه 
از شرايط عينی و عينيات اجتماعی که دامنه پراتيک انقالبی طبقه را 

 .محدود و مشروط می کند انتزاع نمی کند
 

بنظر من برای هر کس که به سوسياليسم نه بعنوان يک ايده آل تزئينی، 
بلکه بعنوان يک امر عاجل و عملی نگاه می کند، برای هر کس که به 
تحقق عملی سوسياليسم و انقالب کارگری فکر می کند، لنين بعنوان يک 

 .متفکر و رهبر سياسی همواره يک منشاء غنی آموزش و الهام خواهد بود
 

 .)٥،٦،٧( مارکسيسم و جهان امروز : منصور حکمت
 ١٣٧٦-١٣٧٠. ١٩٩٧-١٩٩٢. مجموعه آثار، جلد هشتم

 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه 

در كارخانه ها و محالت شوراها ! جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و ! را برپا كنيد

!فردا ارگان حاكميت  



از ابتدا تاکيد کنم كه اين نوشته قصد ندارد وارد توضيح و چگونگی 
پروسه مضحكه انتخابات بشود و ثابت كند انتخابات در جمهوری اسالمی 

مردم ربطی به صندوق "  رای"سيرك است، بی پايه است، !  معنا ندارد
جمهوری .  شعبده بازی برگزار كنندگان آن در پايان اين پروسه ندارد

اسالمی رسواتر از آنست كه الزم باشد در اين مورد چيزی را اثبات كرد 
بد و "مدافعان داستان .  متوسل شد یو يا برای رد آن به  استدالل عجيب

باختند كه مردم با  ٩٦هم ديگر دستشان رو شده و قافيه را ديماه "  بدتر
! به خيابان ريختند"  اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا"شعار 

ساله جمهوری اسالمی به اندازه کافی  ٤٠کل دستگاه سرکوب و ارتجاع 
دليل بدست ميدهد كه انتخابات را در اين سيستم بدون حتی يك كلمه 

نفر  ٧٠٠٠كشته و بيش از  ١٥٠٠.  توضيح، بی پايه و اساس دانست
و رودررويی مردم و حكومت در خيابان يکبار  ٩٨بازداشتی در آبان 

ديگر به روشنی نشان داد که انتخابات و برگزاری آن در سيستمی كه پايه 
و اساسش بر سرکوب، زندان، اعدام و خشونت بنا شده، تنها يك جوك 

جوكی كه كسی با شنيدن آن نميخندد، خشمگين و منزجر .  بيمزه است
ميشود و اين خشم و انزجار را برسر هر آنكه قصد دارد با وعده وامهای 

" رای"ميليونی و تملک زمين و باغ و ويال شريک جنايات رژيم باشد و 
بخرد، هر آنکس که كانديد شده و قصد دارد در نقش نجات دهنده رژيم را 

 . بازی کند خالی خواهد کرد
 

اند اين رژيم سراپا جنايت بساط انتخابات راه  ديگر همه به روشنی ديده
شان را به مجلس بفرستند و حرف دل "نمايندگان"نميندازد كه مردم 

کل اين پروسه همراه با آنانی !  بزنند"  خانه مردم"انتخاب كنندگان را در 
که كانديد و توسط جنايتکاران اعظم تائيد شدند، به جمهوری اسالمی 

کند و اين "  مشروعيت"امکان ميدهد كه حتی بصورت تبليغاتی کسب 
داوطلبان .  مشروعيت حقوقی فرمال را مبنای سرکوب جامعه قرار دهد

ً شريك جنايتی هستند که مردم عليه عاملين آن  در  اين موقعيت رسما
 .خيابان و کارخانه دست به اعتراض زده اند

 
اند دلشان برای تامين رفاه و سعادت  كه كانديد شده  نه حاکميت و نه آنهائی

" نمايندگی كردن"مردم حوزه انتخاباتيشان نسوخته وهيچ قصدی هم برای 
اين نمايش فقط و فقط جهت چپاول !  نظرات و خواسته های آنان ندارند

ثروت و امکانات جامعه و تثبيت موقتی يكدوره موجوديت منفور اين 
تعدادی از آنهايی که کانديد شده اند حتی به لحاظ سياسی .  حكومت است

چهره هايی نيستند كه در عرصه سياست كالن جمهوری اسالمی بتوانند 
سياستها از قبل !  ابزاری جهت اعمال فشار بر اساس قدرت حاکم باشند

تعيين شده، اينها فقط ُمهر تاييد ميزنند، از پرخوری و شکمچرانی چرت 
 . اندازند ميزنند و تکه استخوانی جلويشان می

  
اين مجلس قاتلين است، مجلس چاقوکشان است، مجلس شکنجه گران و 

کنندگان  اين شغل کثيف را ندارند تائيد!  متجاوزين است، آنهائی هم که راسا
قتل و جنايت و تجاوزند، فرصت طلبانی که روی سنگفرش خون راه 
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ميروند و حاکميت استبداد و استثمار و 
شماها مورد .  جنايت را تائيد ميکنند

نفرت اکثريت عظيم مردم رنجديده و 
شما حتی اگر از خشم .  داغديده هستيد

مردم زخم خورده از كشتار و سرکوب 
و به تنگ آمده از فقر و استثمار جان 
سالم بدر ببريد، تازه شريك جرم يك 
سيستم سراپا جنايت و وحشيگری 

شما با اين کار عمالً نشان داده !  هستيد
های فرمانبر و خدمتگزاران حقير يك حكومت آدمکش  ايد که مهره

به همين دليل ساده و روشن شما تنها نماينده و مدافع اين توحش .  هستيد
. اسالمی هستيد، اين انتخاب آگاهانه است و مردم اينرا خوب ميدانند
! کسی گول الف و گزافهای پوچ و بی ارزش شما را نخواهد خورد

شما ديگر نميتوانيد عوامفريبی و دروغهای انتخاباتی برای اهداف 
مردم حرفشان را . قالب كنيد" خدمتگزاری به مردم"حقيرتان را به اسم 

و "!  نابود باد جمهوری اسالمی"زده اند، ترجيح شان را گفته اند؛ 
شماها، در کنار قاتلين و شکنجه گران و سرکوبگران و استثمارگران 

نفهميدم، زير فشار بودم، من "ايستاده ايد، فردا کسی قبول نميکند که 
 "! هم مخالفم

 
مردم انقالبی و بجان آمده از جنايات جمهوری اسالمی حساب اين 
حكومت را در خيابان، در مبارزه و تعرض راديكال، در شعارهای 

! كوبنده عليه كليت اين سيستم با جمهوری اسالمی تسويه خواهند كرد
اين مردم نه برای شما و نه برای قول و قرارهای انتخاباتی شما 

شما ماموريت حفظ رژيمی را بعهده داريد .  پشيزی ارزش قائل نيستند
شما .  که در بحرانی ترين شرايط  حيات سياسيش به سر ميبرد

راه کسانی که کانديد نمايندگی مجلس !  نمايندگان رژيم هستيد نه مردم
هستند از مسير خون و سرکوب و استثمار مردمی ميگذرد كه توسط 

اينراه از مسير شالق زدن .  اين رژيم سالهاست سرکوب شده اند
اکثريت مردم محروم آن .  کارگران، از مسير ستم بر زنان ميگذرد

جامعه، همه خدمتگزاران اين رژيم را از هر قماشی، وزير يا وکيل، 
شويد و "  نماينده"مردم بين شما كه ميخواهيد .  به يك چشم نگاه ميكنند

از هر .  ماموران تير خالص زن و قاتلين فرزندانشان فرقی قائل نيستند
شما حتی اگر بتوانيد رای تعدادی از همپالكی !  دو به يك اندازه متنفرند

های خودتان را با پول و وعده و وعيد بخريد، همزمان حكم مجازات 
 !خودتان توسط اكثريت مردم را هم خريده ايد

 
اينها را به کسانی "! بيشرف، بيشرف"شعارهای مردم را که شنيده ايد، 

ميگويند که از قَبَِل خون مردم ارتزاق ميکنند، ثروت اندوختن و کرسی 
به مبارزات .  گرفتن روی سنگفرش خون كثيفترين كار ممکن است

مردم هتاکی کردن و کنار جنايتکار ايستادن عواقب دارد، نتيجه اش 
اين مردم ديگر آن .  ترس و واهمه هر روزه در كوچه و خيابان است

مردمی كه از فشار امنيتی جمهوری اسالمی  واهمه داشتند نيستند، 
صحنه عوض شده، جمهوری نکبت اسالمی از سايه اين مردم هم 

از فرياد اعتراضشان در خيابان و کارخانه و دانشگاه !  ميترسد
ورق برگشته است، اينبار مردم نيستند كه خود را از مامورين ! ميترسد

ها هستند كه  امنيتی پنهان ميكنند، اين مامورين امنيتی و لباس شخصی
حتما خبراستعفاها از جشنواره دهه زجر، ! دنبال سوراخ موش ميگردند

های حكومتی، ساكت شدن و خانه  استعفا از رسانه

 !، عليه شان برخيزيم"انتخابات"سيرك 
 

 ملكه عزتى

  ٦صفحه   

 



نشينی سياستمداران و دستپاچگی رهبر جانی و بقيه روسای 
مجلس "  نماينده"شما در چنين فضايی !  ايد حكومتی را شنيده

ها حرجی نيست، اما آنها که پول و  ؟ بر قديمی!قاتلين ميشويد
کردند، "  نمايندگی مجلس"رانت زير دماغشان گرفتند و هوس 

به روزی كه .  است"  باخت-باخت"بدانند که نتيجه اين بازی 
جمهوری اسالمی با قهر انقالبی مردم سرنگون ميشود فكر 

" نماينده مجلس قاتلين"كنيد، بی ترديد آنروز شما در ظرفيت 
 . از جانب مردم قيام کننده هدف محسوب ميشويد

 
بعد از رشته قيامهای آبان نود و هشت و اعتراضات بعدی و 

. کسادتر از هر زمانی خواهد بود"  انتخابات"تاکنون، بازار 
هنوز خونهای ريخته بر کف خيابانها پاک نشده، هنوز هر 
روز جنازه مفقود شدگان آن کشتار وحشيانه در نيزارها و 
رودخانه ها پيدا ميشود، هنوز عاملين سرکوب حاضر نيستند 

هنوز .  تعداد بازداشت شدگان يا اسامی آنان را اعالم کنند
. خانواده های زيادی منتظر خبری از عزيزانشان هستند

جمهوری اسالمی  با راه اندازی اين كارنوال مفتضح نميتواند 
سال کشتار و سرکوب دور کرده و به  ۴٠اذهان مردم  را از 

مردم اين بساط تحميق و .  مضحکه انتخابات معطوف کند
جمهوری .  تحقير شعور را بر سرش خراب خواهند کرد

اسالمی اين را ميداند و بهمين دليل بلندگوهای تبليغاتيش چندان 
نبايد اجازه بدهيم هيچ جناحی از رژيم شانسی .  رونقی ندارد

نبايد اجازه بدهيم هيچ چهره سياسی حکومتی .  برای خود ببيند
که امروز مغضوب واقع شده از اين موقعيت جهت تبليغ برای 

از خامنه ای تا روحانی و خاتمی و .  استفاده کند"  انتخابات"
موسوی و کروبی و تاجزاده و فائزه رفسنجانی و شرکای 

همه سر سفره نظام نشسته .  اصالح طلب، سروته يک کرباسند
اند، همه بدون نظام هويت ندارند، همه دستشان بخون آغشته 
است، يا راساً در قتل و جنايت شريکند و يا نظام قتل و جنايت 

 . را تائيد کردند و از قَبَِل آن به نان و نوائی رسيدند
 

عليه شان برخيزيم، اين مناسک را با !  مردم آزاديخواه
اعتراض درهم بکوبيم، بين ما دريائی از خون جاری است، 
انتخبات بی انتخابات، رای بی رای، مرگ بر جمهوری 

 ! اسالمی
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 بهمن در برابر مجلس ٧فراخوان به تجمع اعتراضى در 
 

تشکل بازنشستگان و کارگران با انتشار اطالعيه ای اعالم کرده اند که روز   ٧
در .  صبح در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد ١٠ساعت  ٩٨بهمن ماه  ٧دوشنبه 

درد مشترک همه ی ما، تحميل فقر و نابرابريست، تحميل :  اين اطالعيه آمده است
بيماری و نگرانی است، تحميل تورم و نااميدی از آينده فرزندانمان است و از سوی 

 !صاحبان قدرت، برای حل اين مصائب نيز حق اعتراض و تشکل نداريم
 

سال است که  ١٣ما بازنشستگان راه سخت و پر فراز و نشيبی را طی نموده ايم ، 
به دنبال اجرای قانونی هستيم که تصويب شده ولی با هزاران ترفند دروغ و فريب 
از اجرای ان سر باز زده و حتی سعی ميکنند که با تغييراتی در بندهای آن، ضرب 

امسال بودجه نداريم  “و زورش را بگيرند و نهايتا هم با وقاحت تمام اعالم کنند که
 ”!تا سال بعد

 
ما بازنشستگان اما در اينسوی صف ،خوشبختانه به وحدت و همنظری بيشتری 
دست يافته و دستهايمان صميمانه به هم گره خورده تا قويتر از قبل به سوی برابری 

 .و رفاه و محو تبعيضها قدم بر داريم
 

درد مشترک همه ی ما، تحميل فقر و نابرابريست، تحميل بيماری و نگرانی است، 
تحميل تورم و نااميدی از آينده فرزندانمان است و از سوی صاحبان قدرت، برای 

 !حل اين مصائب نيز حق اعتراض و تشکل نداريم
 

هر آينه سکوت ما بازنشستگان ُمهر تاييدی است بر عملکرد نامسئوالنی که بجز 
 .حرافی و تريبون داری و منفعت طلبی جناحی بر باور ديگری نيستند

 
بهمن حضور خواهيم داشت  ٧ما امضا کنندگان، منسجم و متحدتر از قبل در تجمع 

و همصدا بر مطالبات پايه ای و مشترکمان پافشاری کرده تا به مقصود و حق و 
 .حقوق واقعی خود برسيم

 
مجلسيان و دولتيان بدانند که اينروزها، زير ذره بين تک تک بازنشستگان بوده و 
چاره ی کار ما تدوين بودجه ای برای اجرای کامل همسانسازی،بيمه رايگان و 

نميتوانيد و حق  .برگشت همه ی بدهی های دولت به صندوقهای بازنشستگی است
 !نداريد فقر و محروميت را به ما تحميل کنيد

 
 مقابل مجلس، صبح ١٠ساعت  ٩٨بهمن ماه  ٧دوشنبه 

 

 گروه بازنشستگان تامين اجتماعی -١
 گروه اتحاد بازنشستگان-٢
 شورای بازنشستگان ايران-٣
 جمعی از بازنشستگان فوالد-۴
 اتحاد بازنشستگان ايران-۵
 انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه-۶
 اسفند ١٩گروه -٧
 گروه پايپينگ و اکيپ پروژه ای آذربايجان-٨

 ، "انتخابات"سيرك 

  ... عليه شان برخيزيم

 !از تهران تا بغداد، شعار ما انقالب 
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ترين مصافهای مردم جان به لب رسيده  خيزش آبانماه يکی از جدی
. های تاريخ بشر است ترين حکومت ايران در مقابل يکی از ددمنش

نفر را  ١۵٠٠رژيم برای مقابله با اين خيزش و سرکوب آن بيش از 
گاه ها به قتل رساند، قريب ده  جبوبانه و عمدتاً از راه دور و در شکنجه

هنوز .  هزار نفر را دستگير و زندانی و هزاران نفر را مجروح کرد
آمار دقيق اين قتل عام و اسامی بازداشتی ها و سرنوشت آنان نامعلوم 

اين ترور مخفی هدفش اينست که ابعاد جنايت و مسئوليت مستقيم .  است
 . جانيان پنهان بماند، رعب ايجاد کند و به بقای نظام ياری رساند

  
ها،  به تناوب اخبار پيدا شدن پيکرهای عزيزانمان در کنار جاده

کشف اين اجساد در .  بيابانهای دور افتاده، آبها و جنگلها منتشر ميشود
همان نگاه اول نشان ميدهد که چگونه قربانيان با قساوت تمام شکنجه و 

اطالعات منتشر شده از طرف خانواده ها نشان .  به قتل رسيده اند
ميدهد که بسياری از کشته شدگان وحشيانه شکنجه شدند و بدن آنها له 

ما با شکنجه فيزيکی، بيحرمتی و فشار روانی که .  و لورده شده است
بطور مدام زندانيان سياسی و دستگيرشدگان اعتراضات مختلف با آن 

توحش شديد در قبال دستگيری های آبانماه .  روبرو هستند، آشنا هستيم
يکی از .  از يک دستور از باالترين مقامات و سران نظام خبر ميدهد

اين شيوه های شکنجه که رژيم کثيف و جنايتکار اسالمی عليه زندانيان 
 . بکار برده است، تجاوز جنسی است

 
سابقه استفاده از تجاوز جنسی در زندانهای جمهوری اسالمی جديد 
. نيست، اين روش در دهه شصت و کشتار انقالبيون علناً استفاده ميشد

بعنوان مثال دختران قبل از اعدام توسط بازجوها و پاسداران اسالم 
از دنيا نروند و طبق شرع "  باکره"مورد تجاوز قرار ميگرفتند تا 

در رابطه با  ۶٠زندانيان سابق دهه .  نشوند"  بهشتی"کثيف اسالمی 
تجاوز به زنان زندانی قبل از اعدام و حتی کودکان دستگير شده  

هايی که در  شهادت .گزارشهای دقيق و مستندی ارائه داده اند
دادگاههای آتی يکی از اتهامات جدی برعليه سران جمهوری اسالمی 

در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد و بعد از رويدادهای سال . است
، مجدداً در زندان کهريزک از ابزار تجاوز بسيار علنی و در مقابل ٨٨

به زن و مرد توسط لمپن ها و .  چشم ديگر زندانيان وسيعاً بهره بردند
لباس شخصی ها و بازجوها تجاوز شد، تعدادی تحت تجاوز جان 

همينطور در .  باختند و بعضا پيکر سوخته شان در بيابانها پيدا شد
زندانهای با جرائم عادی، بسياری از زنان زندانی که در بندها از 
تجاوز و سواستفاده جنسی مکرر عوامل رژيم پرده برداشته اند، به 

سال داشت هنگاميکه بعد  ١۶عاطفه رجبی فقط .  مرگ محکوم شده اند
همه اينها .  از تجاوز توسط افسر زندانبان با تبانی حاکم شرع اعدام شد

نشان ميدهد هر دوره که اعتراض مردم اوج ميگيرد و مخالفين به 
سياهچالهای رژيم انداخته ميشوند، خطر تجاوز و آزار جنسی و تهديد 
مکرر تجاوز حين بازجوئی برای شکستن زندانی مانند شمشير 
داموکلس روی سر زندانيان بطور عام و زندانيان زن بطور خاص 

 . قرار دارد

 تجاوز جنسى در زندان، حربه سركوب 
 

 پروين كابلى

اکنون بعد از اعتراضات آبانماه که در 
نوع خود بينظير بود و بطور جدی پايه 
های حکومت را لرزاند،  رژيم  تالش 
ميکند برای مقابله با موجی عظيمی که 
در راه است غير از بکار انداختن 
سازمان کشتار و دستگيری های گسترده 
بار ديگر با استفاده از حربه تجاوز 
جنسی ترس و ارعاب را در صفوف 

اين حربه در  .مردم معترض اشاعه دهد
جنگهای کثيف چهارگوشه جهان همواره عليه مردن بيدفاع و اسرا استفاده 

 . شده است و فی النفسه و به تنهائی يک جنايت جنگی است
 

آزار جنسی نه تنها در خانه و محيط کار و جامعه بلکه بوسيله نظام 
آپارتايد جنسی و تبليغات عقب مانده اسالمی بطور مدام قانوناً اشاعه داده 
ميشود و مکرراً بعنوان شکنجه بر عليه زندانيان برای تحت فشار قرار 
دادن خانواده و بستگان شکنجه شدگان و اعمال فشار به جامعه ای که 
تحت بيشترين تبليغات مذهبی و مردساالرنه است مورد استفاده قرار 

قربانيان تجاوز جنسی بدليل افکار واپسگرا بخشاً سکوت ميکنند .  ميگيرد
و اين سکوت به جمهوری اسالمی امکان ميدهد که با تجاوز جنسی نه تنها 
وحشت بيافريند بلکه در صفوف مردم تفرفه بياندازد و آنها را به عقب 

افشای علنی اين شيوه فاشيستی و جنايتکارانه از طرف  .نشينی وادار نمايد
قربانيان بسيار اهميت دارد و وظيفه فعالين راديکال و کمونيست است که 
موانع اين سکوت را بردارند و آنرا به نيروئی بر ضد تجاوزگران و 

افشای تجاوز و آزار جنسی بعنوان شکنجه جسمی .  حکومت شان بدل کنند
و روانی زندانيان به عنوان يک روش جنايتکارانه در قلمرو مبارزه 
سياسی عليه جمهوری اسالمی بايد به همان گونه افشا شود که نفس شکنجه 

 . و کشتار زندانيان
  

. بايد از مصونيت جانی و حرمت شخصی زندانيان قاطعانه دفاع کرد
جنايتکاران اسالمی را بايد بجرم تعدی به جسم و جان مردمی که برای 

شکنجه گران و متجاوزين .  حقوق خود بپاخاسته اند مورد تعرض قرار داد
در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی در دادگاههای مردمی محاکمه 

خواست آزادی بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسی بايد در .  خواهند شد
بايد بر اين امر .  صدر شعارهای مبارزاتی عليه رژيم اسالمی قرار گيرد

تاکيد نمود که تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری جامعه ای 
آزاد و برابر ميتوان مصونيت شخصی و فردی و اجتماعی انسانها را 

 . تضمين نمود
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مردم آزاديخواه به ياری و نجات سيل زده گان 

با تشكيا گروههای ! سيستان و بلوچستان بشتابيم

! مردمى كمک به سيل زدگان را سازمان دهيم  



کنگره نهم حزب بيانيه ای را در باره ضرورت  :کمونيست هفتگی
ضرورت اين .  تقابل با آلترناتيوهای راست و بورژوائی تصويب کرد

بيانيه چيست و در کشمکش سياسی جاری در ايران به کدام مسئله 
 مشخص جواب ميدهد؟

 
ضرورت تصويب و انتشار بيانيه تقابل با آلترناتيوهای   :ناصر مرادی

راست و بورژوايی در کنگره نهم حزب، برميگردد به صحنه سياسی 
همه حاال اذعان دارند .  ايران و بحرانهای العالج جمهوری اسالمی

که رژيم اسالمی در ايران، با بحرانهای اقتصادی، سياسی و حکومتی 
ای روبروست و سير اضمحالل و  همراه با انزوای بين المللی و منطقه

در چنين شرايطی جنبشهای .  فروپاشی اين رژيم در چشم انداز است
اجتماعی و آلترناتيوهای طبقاتی برای بسيج نيرو مطابق سياستها و 
تاکتيک های معين جنبش خود، برای پاسخ گويی به معضالت و 
مسِائل اجتماعی و سياسی جامعه، در قالب احزاب و جريانات مختلف 
ظاهر می شوند و تالش می کنند آلترناتيو طبقه و جنبش خود را برای 

. هدايت و رهبری آينده جامعه ايران شکل دهند و جلو صحنه بياورند
با تشديد بحرانهای همه جانبه و الينحل رژيم و گسترش اعتراضات 
وسيع اجتماعی و در متن بی اعتباری و نفرت عمومی مردم از رژيم 
اسالمی و همه جناحهای حکومتی، عرصه و مجالی برای اپوزيسيون 
راست و نمايندگان جنبشهای  بورژوايی باز شده است که بتوانند 
عرض اندام کنند و خود و احزاب و جريانشان را بعنوان آلترناتيو 

از جمله اين جريانات، ناسيوناليسم پرو .  جمهوری اسالمی مطرح کنند
و جنبش "  رضا پهلوی"غرب و طرفداران رژيم سابق با محوريت 

رانده شده از "  اصالح طلبان"ملی اسالمی شامل دوخرداديهای سابق، 
اى که با پرچم هاى ايدئولوژيک  قدرت و نيروها و محافل سياسى

گوناگون به اين طيف تعلق دارند با همراهی بخشی از نيروهای 
چی در کردستان، با طرح  احزاب ناسيوناليست و فدراليست

هايی مانند  رفراندم، کنگره ملی، شورای مديريت گذار، اتحاد  پروژه
برای دمکراسی و حقوق بشر، با تاکيد بر گذار مسالمت آميز و بدون 
خشونت از جمهوری اسالمی می خواهند طبقه کارگر و اردوی 
آزاديخواهی و برابری طلبی را از هر نوع عمل انقالبی باز دارند و 
ارکان نظام سرمايه داری و ماشين سرکوب و ارگانهای مافوق مردم 
دست نخورده باقی بماند و خود را بعنوان آلترناتيو و جانشين 
جمهوری اسالمی قالب و ملزومات يک دولت انتقالی بدون دخالت 

افراد و احزاب ناسيوناليست عظمت طلب .  مردم را فراهم کنند
طرفدارغرب و رژيم سابقی که از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد 
و از لحاظ سياسی ضد کارگر و آنتی کمونيست و از لحاظ فرهنگی 
مذهب و افکار و نهادهای سنتی را تقديس و هميشه بعنوان اهرم حفظ 
قدرت مورد استفاده قرار داده اند، در تالش هستند که يکبار ديگر 

اين بيانيه اعالم .  آلترناتيو حکومتی و دست راستی خود را امتحان کنند
می کند در متن اين کشمکش و مبارزه برای سرنگونی انقالبی 
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جمهوری اسالمی، ما کمونيستها و طبقه کارگر و اردوی آزاديخواهی و 
برابری طلبی بايد يک به يک تمام طرحها و پروژه های احزاب و 
جريانات دست راستی را افشا و هر نقطه سازشی را برای استمرار و حفظ 
نظام مبتنی بر استثمار و نابرابری و تبعيض مردود اعالم کنيم و آلترناتيو 
کارگری و سوسياليستی را مبنای مبارزه برای رهايی از هر نوع ستم و 

 .استثمار و نابرابری قرار دهيم
 

تقابل با آلترناتيوهای راست و "چهارچوب سياسی بيانيه  :کمونيست هفتگی
چيست و تاکيدات حزب در اين بيانيه به چه موضوعی جواب "  بورژوائی

 ميدهد؟
 

اين بيانيه تالش دارد با توجه به اوضاع و احوال سياسی   :صالح سرداری
در جامعه و اعتراضات و مبارزات راديكال سرنگونی خواهانه كه از دو 
سال قبل اوج گرفته و به بستر اصلی سياست ايران بدل شده است، نقشه و 

همه ميدانند كه جريانات  .سياست نيروهای راست و ارتجاعی را نشان دهد
راست و ارتجاعی اپوزيسيون در سالهای اخير بيش از پيش به تكاپو افتاده 
اند، ابتدا كنفرانسهائی در کشورهای مختلف و عمدتا پنهانی از جمله در 
لندن و پراك و استكهلم با امكاناتی كه دول مرتجع در اختيارشان گذاشته اند 

در ادامه و البته شکست اين اقدامات و اختالفات درونی .  را برگزار كردند
شان، همين تالشها را با همان اهداف در اشکال جديدتری پيش بردند و هر 
ً ضد  از چند گاهی پروژه ای علم کردند؛ مثال جريانی فاشيستی و علنا

رفراندم، بيانيه چهارده نفر، کنگره ملی، ، طرح "فرشگرد"کمونيست مانند 
و غيره از اين شورای مديريت گذار، اتحاد برای دمکراسی و حقوق بشر 

 .دست هستند
 

حزب ما در اين بيانيه تالش ميكند كه اوال ماهيت اين جريانات و اهداف 
ميخواهد به كارگر و زحمتكش آن جامعه .  آنها را به روشنی نشان دهد

بگويد كه اين جريانات ميخواهند از باال جابجايی قدرت صورت بگيرد و 
را  ٥٧بيانيه ميخواهد تجربه انقالب سال .  مردم در آن نقشی نداشته باشند

گوشزد كند كه چگونه سلطنت وقتی ديگر نميتوانست در مقابل امواج 
انقالبی بماند؛ دستور دادند که شاه از کشور بيرون برود و شاه رفت اما 

. خمينی را آوردند و جمهوری اسالمی را به مردم انقالبی تحميل کردند
البته اين پروسه بسادگی پيش نرفت، دست انداز داشت، مردم محاسبات و 
معامله و بند و بست اينها را بهم زدند، قيام کردند و دوره ای وقت خريدند 
اما نهايتا جمهوری اسالمی در متن سکوت و نظاره جهانی آن انقالب 

بيانيه به طبقه کارگر و اردوی .  آزاديخواهانه را به خون كشيد و مسقر شد
آزاديخواه ميگويد که اين تجربه بسيار گران تمام شده است و طبقه كارگر و 

نبايد يکبار ديگر اجازه .  اكثريت آحاد آن جامعه بايد هوشيار و آگاه باشند
دهند که جريانات راست و ارتجاعی بر موج اعتراضات راديكال و انسانی 

مردمی كه هر .  آنها سوار شوند و نظم سابق را در شکل جديدی اعاده کنند
روز در چهارگوشه آن جامعه برای آزادی و رهايی مبارزه 

 "تقابل با آلترناتيوهای راست و بورژوائى"در باره بيانيه 
 مصوب كنگره نهم حزب

 گفتگو با ناصر مرادی و صالح سرداری

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

  ٩صفحه   



ميکنند مستحق جامعه بهتری هستند و در جريان اين جدال تعيين کننده 
بايد دوستان و دشمنان خود را تشخيص دهند و با افقهای ارتجاعی و 
نيروهای دست راستی مرز روشنی داشته باشند و ماهيت واقعی اينها 

اينكهً رژيم هار اسالمی اين همه جنايت در حق مردم .  را خوب بشناسد
كرده است نبايد به کمک رسانه های مزدور امتياز و دستمايه ای برای 
جريانات راست شود كه بقدرت پرتاب شوند و كماكان طبقه كارگر و 

جريانات راست و .  مردم سهم شان از آينده استبداد و استثمار باشد
ارتجاعی اپوزيسيون صرفا جابجايی در قدرت سياسی را ميخواهند، 
دعوايشان درون خانوادگی و درون طبقاتی است؛ ميخواهند مثال بجای 

، سرمايه داران مكال و کراواتی ها سر كار "آخوند"سرمايه داران 
. بيايند و اساس نظم کنونی و بنيادهای استثمار و بيحقوقی را نگاهدارند

حزب حکمتيست و اردوی آزاديخواهی و برابری طلبی در ايران 
اهداف و آرمان تماما متمايزی دارد و آنچه می بينيم تقابل دو راه حل 

امری که امروز در هر گوشه .  چپ و راست در مقياس جامعه است
 . ايران بروشنی قابل روئيت است

 
آيا تالشهای جريانات راست تاکنون بجائی رسيده  :کمونيست هفتگی

است و يا در ميان مردم جائی پيدا کرده است؟ اگر نه، اين بيانيه چه 
 جايگاهی دارد؟

 
ً بخشی از   :ناصر مرادی جريانات راست و بورژوايی طبيعتا

بورژوازی را با خود دارند و به اين اعتبار همزمان منابع زيادى را 
از امکانات مادی و رسانه ای بسياری از جمله، بی .  در اختيار دارند

بی سی، سی ان ان، تلويزيونهای ديگری مانند ايران اينترناسيونال و 
صدای آمريکا و من و تو مرتب دسترسی وسيعی را با مردم و جامعه 

مهمتر اينکه حمايت سرمايه داری و دولتهای ارتجاعی .  فراهم می کنند
و ضد کارگر و ضد اهداف پيشرو را کمابيش در يکدوره تحول باخود 

تا آنجا که به جريانات طرفدار رژيم سابق برميگردد، درست .  دارند
است در شرايط حاکميت و بربريت جمهوری اسالمی، رضا پهلوی 
امروز دُم در آورده و ادعای دمکراسی و حقوق بشر می کند، اما مردم 

بر روی مردم شليک کردند و  ٥٧ايران بياد دارند تا روز آخر انقالب 
مردم ايران اينها را .  زندان و شکنجه و ساواک را فراموش نکرده اند

در نتيجه شانس زيادی ندارند اما از امکانات و .  سرنگون کرده اند
پشتيبانی غرب و بورژوازی طرفدار غرب برخورداند، بنابراين بايد 

 .در مقابلشان سدی ايجاد کرد
 

اسالمى هم تا زمانيکه که جمهورى اسالمى در حکومت   -جنبش ملى 
به بعد ستاره  ٩٦باشد ميدان مانور و عرض اندام دارند اما از ديماه 

جريانی شکست خورده اند و نيروهايشان .  اقبالشان رو به افول است
ً به کمپ راست پروغرب ملحق ميشود از اين تاريخ ببعد .  تدريجا

اصالح طلب اصولگرا ديگر "مبارزه برای سرنگونی رژيم با شعار 
، مجاری رفراندوم در جمهوری اسالمی و طرحهايی "تمام است ماجرا

بويژه با به .  برای اصالح رژيم از طرف اين جنبش را به محاق برد
ميدان آمدن وسيعتر جنبش طبقه کارگر و طرح راه حل شورائی و 

 ٥٢٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

برای  ٩٨شعار اداره شورايی و اعتراضات ميليتانت توده ای در آبانماه 
سرنگونی رژيم، پرونده شان بسته شد و شانس شان برای حفظ نظام و 

اما اين موقعيت .  اصالحات از باال بسيار کوچک و حتی مهجور است
ورشکسته به اين معنی نيست که قابليت آنرا ندارند که با تحوالت رنگ 
عوض کنند و پروژه های ديگری را برای تقابل با راديکاليسم و دفاع از 

بنابراين ضرورت تصويب و اعالم اين بيانيه تالش .  ارتجاع بکار نگيرند
و مبارزه مداوم ما است برای افشای هر نقطه سازشی که در سير مبارزه 
انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی قرار داده ميشود، تقابل با هر 
بسته بندی و آرايش جديد و آلترناتيو راست است که با برخورداری از 
امکانات مادی و رسانه ای، چه از طريق توطئه و بند وبست و چه از 
طريق سازش با بخشی از بورژوازی و دستگاه سرکوب حاکم، اهداف 

 .طبقه سرمايه دار و جنبشهای بورژوايی ايران را نمايندگی ميکند
 

يک بخش از نيروهای راست در صحنه سياست  :کمونيست هفتگی
پروژه سياسی اين نيروها کدامست و کجای .  کردستان فعاليت دارند

 سياست ايران و کردستان قرار دارند؟ 
 

نيروهای راست و جنبش ناسيوناليسم کرد در كردستان و   :صالح سرداری
از جمله حزب دمكرات كردستان ايران، با تكيه بر ستم ملی كه رژيمهای 
سلطنتی و جمهوری اسالمی بر مردم كردستان اعمال کردند، هميشه تالش 
كرده كه از اين ستم ملی استفاده كرده و خواستار سهيم شدن در قدرت 

 . شوند
 

در همان روزهای بقدرت رسيدن جمهوری اسالمی كه مردم كردستان 
تحت رهبری كمونيست ها و چپ ها عليه سركوبگری رژيم اسالمی و 
دفاع از دستاوردهای انقالب مبارزه و مقاومت ميكردند،  ناسيوناليست ها 
و در راس آنها حزب دمكرات كردستان به سازش و مماشات با رژيم 

هيئت نمايندگی خلق "حتی زمانی که . پرداخت و به خمينی جالد لبيك گفتند
تشكيل شده بود و خودشان هم در آن حضور داشتند، چند بار با رژيم " كرد

آنها دراين توهم بودند که خمينی به آنها .  وارد مذاكره پنهانی و آشكار شدند
اما خيلی زود اين توهمات .  مورد نظرشان را خواهد داد"  خودمختاری"

دود شد و هوا رفت و جمهوری اسالمی به رهبری خمينی نه فقط 
كوچكترين امتيازی به آنها نداد بلکه با اعزام ارتش و نيروی سرکوب و 

 .سازماندهی قتل عام و تحميل جنگ به مردم کردستان پاسخ داد
 

اكنون هم اين نيروها و احزاب ناسيوناليست از جمله دو حزب دمكرات و 
را برخود گذاشته اند، در نهادی "  كومله"دو سازمان زحمتکشان که نام 

باهم کار ميکنند و تالش دارند بعنوان "  مركز احزاب كردستان"بنام 
برای مذاکره و بند و بست با رژيم "  نمايندگی مردم کردستان"بلوکی ادای 

اما اين تالشها باتوجه به ماهيت ضد جامعه و راست .  اسالمی را درآورند
نيروهای تشكيل دهنده اين مركز و بی ربطی واقعی شان به مسائل و 

هدفی که .  مشکالت مردم کارگر و زحمتکش تاکنون نتيجه ای نداده است
اين جبهه ناسيوناليستی دارد همان هدفی است که حزب دمکرات در ابتدای 

داشت، مذاکره با رژيم و توافق و بند و بست از باالی سر  ٥٧انقالب 
نمايندگان "مردم با هدف گرفتن اختيارات و برسميت شناخته شدن بعنوان 

در راستای اين تالشها که .  و سهيم شدن در بخشی از قدرت"  مردم کرد
طی سالهای گذشته بکرات و بصورت مخفيانه در جريان بوده، در كشور 
نروژ با ميانجيگری سازمانی نروژی، چند مورد با افرادی از رژيم 

هنوز کسی نميداند که دراين جلسات دقيقا چه .  اسالمی نشست داشتند
اين دريوزگی و استمداد از رژيم جنايتکار و .  گذشته است

تقابل با آلترناتيوهای "در باره بيانيه 

 " ...راست و بورژوائى

  ١٠صفحه   



مستبد جمهوری اسالمی بحدی شرم آور بود كه حتی اين سازمانها 
جرات دفاع از آن را نداشتند، توسط کسانی ديگر افشا شد و اينها ناچار 

جالب است که اين نشست ها با نيروهای .  شدند که به آن اعتراف کنند
امنيتی و نمايندگان جمهوری اسالمی در فاصله خيزشهای توده ای ديماه 

يعنی درست وقتی که مردم انقالبی با گلوله های  ٩٨و آبانماه  ٩٦
جمهوری اسالمی بر خاک می افتادند صورت گرفته است و همين 
ماهيت واقعی اين جريانات و بيربطی شان به مبارزه مردم در سراسر 

 .    ايران و از جمله در کردستان را با شفافيت بيان ميکند
 

در اين نشست و بند و بست جريانات ناسيوناليست با حکومت اسالمی، 
رژيم آنها را تهديد كرده و خواسته که هيچ نوع فعاليت و عملياتی عليه 
رژيم نداشته باشند وگرنه آنها را در كردستان عراق مورد هدف قرار 

كمااينكهً سال گذشته مقرات احزاب دمكرات را با موشك .  خواهد داد
مورد هدف قرار داد و تعدادی از كادرها و اعضای رهبری آنها جان 

اين احزاب روش کار و سياست شان در  .خود را از دست دادند
راستای تالش برای بند و بست با حکومت و بدور از اطالع جامعه 

اما جامعه كردستان دارای سنت مبارزاتی، سنت تحزب و .  است
جامعه ای كه در آن كمونيسم و .  شناخت عميق از رژيم اسالمی است

چپ طی چهار دهه يک جنبش و نيروی اجتماعی و قدرتمند حضور 
داشته، به افکار و حرکت مردم کارگر و زحمتكش شکل داده، حافظه 
تاريخی دارد، عليرغم فضائی که نيروهای امنيتی بعضا و در مقاطعی 
برای جريانات بی ربط به آن جامعه اعم از اسالمی و ناسيوناليستی باز 

نهايتا اينها .  کرده، نتوانستند به اين چهارچوبهای ريشه دارتر فائق آيند
ميان نيروهای بورکرات و بعضا بازاری و دوخردادی توانستند در متن 

. تاثيرات فضای کردستان عراق بر جامعه ايران جای محدودی پيدا کنند
مردم انقالبی و چپگرا در کردستان عليرغم همه سركوبگری و اعدام و 
زندانی كردن فعالين سياسی و رهبران كارگری در مقابل تبعيض و بی 
حقوقی از خود دفاع كردند، كوتاه نيامدند و از اهداف و آرمانهای 

با توجه به اوضاع واقعی در کردستان اين .  سوسياليستی دفاع کردند
نيروها در يک شرايط انقالبی جائی در جامعه کردستان ندارند، به 
همين دليل يا به روش جريانات راست و رژيم چينجی اپوزيسيون متکی 
ميشوند و يا بطور موسمی ساز مذاکره و بند و بست با رژيم اسالمی را 

 .  کوک ميکنند
 

بتدريج و هرچه جلوتر ميرويم، در اجتماعات  :کمونيست هفتگی
اعتراضی در ايران شعارهائی عليه نيروهای دست راستی مطرح 

تبئين و تحليل .  ديماه تهران بود ٢١آخرين مورد در اجتماعات .  ميشود
 شما از اين رويداد چيست؟ دالئل واقعی و سياسی اين شعارها کدامند؟ 

 
رويدادهای ديماه در نگاه اول بوضوح نشان داد   :ناصر مرادی

جامعه .  جمهوری اسالمى در مقابل نفرت مردم به بن بست رسيده است

 ٥٢٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

با اعتراضات وسيع و تظاهرات ميليتانت و شعارهای انقالبی براى نفى 
اکنون مردم به اين نتيجه .  کامل جمهورى اسالمى آماده تر شده است

رسيده اند که به هر نيرويی که از اصالحات، از رفراندوم، از انتخاب 
مردم به تجربه ديده اند .  ميان بد و بدتر سخن ميگويد، توهمی نداشته باشند

احزاب دست راستی  ٩٨و ديماه  ٩٦در جريان مبارزه و اعتراضات آبان 
عمال  "  خشونت گريزی"در مقابل اين مبارزات آنها قرار گرفته و با ترفند 

زير بغل رژيم را گرفته و مردم را از دست زدن به عمل انقالبی منع می 
نه "شعار . مردم و اردوی انقالبی ديگر شاه و آقا باالسر نمی خواهند. کنند

پرونده احزاب و جريانات "  شاه ميخوايم نه رهبر، نه بد ميخوايم نه بدتر
با اين وجود طبقه کارگر و توده .  راست را دارد به بايگانی ميسپارد

بورژوازی و طبقه سرمايه دار و .  محروم جامعه بايد هوشيار باشند
در نتيجه و دراين شرايط .  احزابش، به سادگی ميدان را خالی نمی کنند

ضروری است که جنبش کارگری و رهبران جنبشهای اجتماعی برسر 
شعارها و آلترناتيو و رهبری انقالبی و سوسياليستی در مسير سرنگونی 
رژيم اسالمی تاکيد و هر نقطه سازشی با جمهوری اسالمی را درهم 

اين شعارها نشان يک پختگی سياسی، نشان قطبی شدن سياست در . شکنند
ايران، نشان تقابل افقهای چپ و راست در مقياس اجتماعی در سير 

براين حقيقت بنيادی که ما همواره بر .  سرنگونی جمهوری اسالمی است
نميتوان به استقبال  ٥٧آن پای فشرده ايم تاکيد دارد که از عينک تحوالت 

تحوالت امروز رفت، آن جامعه زير و رو شده و اين تحوالت عظيم خود 
 .  را در هر گوشه و هر تحرک سياسی و آزاديخواهانه نشان ميدهد

   
اين بيانيه کدام بار عملی و سياسی برای حزب دارد؟  :کمونيست هفتگی

حزب حکمتيست با اين بيانيه خود را به کدام جهت سياسی و تاکتيکی 
 متعهد ميداند؟

 
اينست كه اين بيانيه برای حزب حكمتيست معنای عملی   :صالح سرداری

ً و چه همراه اردوی انقالبی و جنبش طبقه كارگر و  حزب چه راسا
كمونيستهای ايران، در سير مبارزه انقالبی برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی، طرح ها و نقشه های جريانات راست را نقد و افشا کند و به 

از لحاظ عملی از هم اكنون نقشه ها و سياست های اينها .  شکست بکشاند
حزب ما همراه با كمونيستها بايد آلترناتيو انقالبی و .  را منزوی كند

سوسياليستی و كمونيستی را برای تقابل با همه نيروهای راست و 
ارتجاعی تقويت كند، عليه کليت بورژوازی و اهداف ارتجاعی و ضد 

ما .  کارگری آنها بايستد و در هر قدم ملزومات اين کار را فراهم کند
همراه و در پيشاپيش صفوف جنبش راديکال کارگران برای تحقق اهداف 

بدون ترديد بورژوازی بيکار .  بالفصل سوسياليستی خود تالش ميکنيم
اين يک .  نمی نشيند و آنها هم تالش دارند به نتايج مورد نظر خود برسند

آگاهی .  جنگ واقعی طبقاتی است که جبهه ها و صحنه های مختلفی دارد
جنبش طبقه ما بر چهاچوب اوضاع عمومی و مخاطراتی که در سر 
راهمان قرار دارد، معنی کردن اين آگاهی و خط مشی به سياست و 
تاکتيک و روش کار و برداشتن موانع سر راه، از جمله افشا و به شکست 
کشاندن تحرکات اپوزيسيون راست ايران برای موج سواری و مصادره 
کردن مبارزه و تالش آزاديخواهانه مردم کارگر و زحمتکش، وظيفه 

. حکمتيست است  –تعطيل ناپذير ما بعنوان حزب کمونيست کارگری 
حزب حکمتيست به اهداف بی ابهام و روشن کمونيستی و کارگری اش 
متعهد است و در دوره انقالبی که جدال برسر قدرت سياسی باال ميگيرد، 

 . *اين تعهد صد چندان ميشود

تقابل با آلترناتيوهای "در باره بيانيه 

 " ...راست و بورژوائى

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



. اکنون همه متفق النظرند که جمهوری اسالمی در سراشيب سقوط است
. همه با دلهره و هيجان اوضاع را دنبال می کنند؛ سرنگونی محتوم است

اما سوال اساسی اينست که کدام روايت پس از سرنگونی حاکم می شود؟ 
مردم چه می خواهند؟ جنبش های سياسی چه روايتی از حال و آينده ارائه 

 می دهند؟
 

به "  وصلۀ ناجور"جمهوری اسالمی از ابتدای به قدرت رسيدن يک 
با توطئه و مدد غرب به سرکردگی آمريکا به قدرت .  جامعه ايران بود

رسيد و از همان روز اول سرکوب مخالفين، بويژه کمونيست ها را آغاز 
تنها دو سال از حکومتش می گذشت که يک سرکوب خشن و خونين .  کرد

هزاران نفر بدار آويخته شدند يا زير شکنجه .  را در کل جامعه پياده کرد
رژيم اسالمی با توسل .  جان باختند؛ صدها هزار نفر اسير و شکنجه شدند

 . به جنگ و سرکوب خشن توانست قدرتش را حفظ کند
 

اپوزيسيون چپ و کمونيست از همان روز اول عليه اين نظام مبارزه کرده 
هزاران کشته و قربانی نيز نتوانست خللی در عزم و اراده جنبش .  است

در ابتدا رژيم اسالمی .  کمونيستی برای سرنگونی اين رژيم وارد کند
سرکوب می کرد؛ پس از پايان جنگ با عراق "  بنام انقالب"انقالبيون را 

که منجر به کشته شدن بيش از يک ميليون انسان از کودک و نوجوان و 
سالمند گرديد، رژيم اسالمی يک حمام خون ديگر در زندان ها براه 

 .اين داستان دهۀ اول حيات اين نظام کشتار و سرکوب است. انداخت
 

درون رژيم شکل گرفت تا "  اصالح طلب"پس از آن جناحی تحت نام 
بمدت دو دهه موش و .  رژيم را از سقوط نجات دهد" اصالحات"تحت نام 

توانست برای رژيم "  اصالح طلبان"و "  اصولگرايان"گربه بازی های 
روايت اصلی سياست اين دوره در "  انتخاب ميان بد و بدتر. "عمر بخرد
 .ايران است

 
سرنگونی به .  روايت سياسی در ايران دگرگون شده است ٩٦اما از ديماه 

اصالح طلب، اصولگرا، ديگه "شعار .  روايت اصلی کل جامعه بدل شد
برای اولين بار در تهران پژواک يافت به  ٩٦که در ديماه "  تمومه ماجرا

چند ماه بيشتر طول نکشيد تا .  روايت اصلی سياست در جامعه بدل شد
ريزش صفوف اصالح طلبان حکومتی آغاز گرديد؛ چه در داخل کشور و 
چه در خارج، اين عناصر در کنار دفاع خجول از رژيم اسالمی طرحهای 

عناصر اصالح طلب حکومتی .  جايگزينی آنرا نيز روی ميز گذاردند
خارج کشوری که بعضا حدود يک دهه است در خارج کشور مشغول 
رايزنی و البيسم برای رژيم اسالمی اند و در بی بی سی، صدای آمريکا، 
راديو فردا و قس عليهذا تحت نام ژورناليست مشغول دفاع از رژيم و 
بخور بخور هستند، بتدريج به جنبش ناسيوناليسم پرو غرب، يعنی همان 

اصالح طلبان (اسالمی   -مناسبات دو جنبش ملی .  رژيم سابقی ها پيوستند
اتاق های فکر .  و ناسيوناليسم پرو غرب دوستانه و نزديک شد)  حکومتی

 .مشترک برای جايگزينی ساخته شد
و قس "  مديريت گذار"معصوم و  ١٤چندين طرح رفراندوم و بيانيه های 
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عليهذا نوشته و توسط رسانه های 
دست راستی در بوق شد، اما 

دو اردوی .  سريعا بايگانی گرديد
دست راستی در کنار هم و با کمک 
آمريکا و دولت های غربی شبانه 
روز مشغول آلترناتيو سازی 

رژيم "از يک سو چشم به .  هستند
دوخته اند و از سوی ديگر "  چنج

اينها از .  دستکاری رژيم اسالمی
امکانات بيکران مالی، رسانه ای و 

کمک های دول غربی برخوردارند؛ مشکل اصلی شان اينست که 
جنبش .  هيچيک از طرح هايشان با استقبال مردم روبرو نشده است

سرنگونی در جامعه قوی است و به چيزی کمتر از سرنگونی رضايت 
گرايش چپ و .  بعالوه، اين جنبش از نظر طبقاتی آگاه است.  نميدهد

کمونيستی در آن بسيار قوی است و لذا سريعا طرحهای دست راستی و 
از اينرو است که جنبش سرنگونی مدت .  ضد انقالبی را پس می زند

. دو سال است می رزمد، قربانی می دهد اما از افق خود کوتاه نمی آيد
 . اين معضل اصلی نيروهای دست راستی و رژيم چنجی است

 
 مردم چه می خواهند؟

جامعه ايران دارای يک طبقۀ کارگر وسيع، تحصيلکرده، آگاه و مدرن 
اکثريت .  در ايران امروز امکانپذير نيست ٥٧اجرای سناريوی .  است

عظيم مردم زير خط فقر زندگی می کنند و خواهان يک جامعه 
اصالح طلبان حکومتی و رژيم .  عادالنه، آزادی، برابری و رفاه هستند

سابقی ها را خوب می شناسند؛ آگاهند که افق اين جماعت تداوم 
استثمار شديد طبقه کارگر، سرکوب خشن و بيحقوقی اکثريت عظيم 

طبقه کارگر ارزان و "سرمايه داری در ايران بدون يک .  جامعه است
 ٥٧اين واقعيت جامعه پيش از انقالب .  قادر به انباشت نيست"  خاموش

انجاميد؛ و چهل سال حاکميت خشن رژيم اسالمی  ٥٧بود که به انقالب 
طبقه کارگر، مردم زحمتکش زنان .  نيز بر اين اصل استوار بوده است

يک روز اين .  و جوانان آزاديخواه هيچگاه با اين نظام به صلح نرسيدند
نظام نتوانسته است بدون سرکوب خونين به حيات خود ادامه دهد؛ 
جنبش سرنگونی، اکنون، سه دهه است که به ميدان آمده؛ در عين 
مبارزات روزمره و مقاومت در برابر سياست ها و نيروهای سرکوب 
رژيم، بطور ادواری بشکل وسيع و توده ای به خيابان آمده و بدنبال 

اما اين بار دو سال .  سرکوب خشن برای دوره ای عقب نشسته است
است که نه تنها سر خاموشی ندارد، هر روز از روز پيش راديکالتر، 

 .ميليتانت تر و رزمنده تر به ميدان ميايد
  

مردم سرکوب نمی خواهند، فقر و نابرابری نمی خواهند، استثمار و 
بردگی نمی خواهند؛ در يک کالم مردم خواهان نظامی هستند که 

چنين نظامی نمی تواند .  آزادی، برابری و رفاه همگان را تامين کند
سرمايه داری در سراسر جهان جز فقر و .  سرمايه داری باشد

حتی در .  گرسنگی، خشونت و تحقير و نابرابری ارمغانی نداشته است
کشورهای غربی که حدود دو سه دهه تحت سوسيال دموکراسی از يک 

برخوردار بود، بورژوازی تمام حقوق رفاه را با "  جامعه رفاه"
در کشور ايران که حتی همين قوانين رفاه .  خشونت بازپس گرفته است

نيز هيچگاه نتوانسته پياده شود، جز فقر وسيع و استثمار خشن هيچ 
نظام سرمايه .  انتظار ديگری از تداوم سرمايه داری نمی توان داشت

بخش .  يک دروغ بزرگ است"  عطوفت"داری با 

 جنبش های سياسى و روايت های مختلف
 ه كجا مى رويم؟ آينده چه در آستين دارد؟ب

 

 آذر ماجدی

  ١٢صفحه   
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 جنبش های سياسى و روايت های مختلف 

 ...ه كجا مى رويم؟ آينده چه در آستين دارد ب

!آزادی، برابری، رفاه  

از اينرو است که .  وسيعی از طبقه کارگر ايران به اين واقعيت آگاهند
با چنان استقبالی از طرف جامعه روبرو شد و "  اداره شورايی"خواست 

اکنون بيش از يک سال است که به يکی از شعارهای اصلی تظاهرات و 
اما .  مردم سرمايه داری نمی خواهند.  تجمعات اعتراضی بدل شده است

 کدام جنبش قادر است اين افق را تامين کند؟
 

 کمونيسم کارگری
اسالمی و ناسيوناليسم پرو   -در باال از دو جنبش اصلی در جامعه، ملی 

. جنبش اصلی ديگر در جامعه کمونيسم کارگری است.  غرب سخن گفتيم
مقصود ما از کمونيسم کارگری محدود به يک حزب معين، حزب 

حکمتيست نيست؛ جنبش کمونيسم کارگری بسيار   -کمونيست کارگری 
کمونيسم کارگری گرايشات زير را در بر می .  فراتر از اين حزب است

جنبش راديکال طبقه کارگر، جنبشی که خواهان واژگونی نظام :  گيرد
استثمار و کار مزدی است؛ جنبشی که از شورا و اداره شورايی سخن 
می گويد؛ جنبشی که عميقا عليه فقر و نابرابری است؛ جنبشی که 
خواهان يک جامعۀ عادالنه و مبنی بر برابری اقتصادی است؛ خواهان 
لغو مالکيت خصوصی، کار مزدی و در يک کالم واژگونی سرمايه 

کمونيسم کارگری تنها جنبشی است که می خواهد و می .  داری است
تواند خواستهای اکثريت مردم را تامين کند؛ می خواهد و می تواند يک 
نظام مبتنی بر برابری کامل اقتصادی، سياسی و اجتماعی در جامعه 
برقرار کند؛ زيرا به ريشه دست می برد و پاسخ ريشه ای به مسائل پايه 

به .  روايت کمونيسم کارگری راديکال و انقالبی است. ای جامعه می دهد
اگر از .  اين اعتبار کمونيسم کارگری اکثريت جامعه را در بر ميگيرد

هر انسان کارگر و زحمتکش، هر جوان آزاديخواه و انقالبی پرسيده 
شود الگوی چگونه جامعه ای را در ذهن و رويا می پروراند، پاسخ بی 

 .ابهام يک نۀ بزرگ به نظام سرمايه داری است
 

 سکوالر دموکراسی
اسالمی نام نظام   - تمام نيروهای دست راستی، از شاه طلب و ملی

دهان "  شيک"يک لفظ .  آلترناتيو خود را سکوالر دموکراسی گذاشته اند
پونز "  بد حجاب"از اکبر پونزی که بر پيشانی زنان !  پرکن، هيچ نگو

می زد، تا سازگارای طراح سپاه پاسداران، مخملباف دستيار الجوردی 
ميلياردها دالر از ايران دزديد و بُرد "  تاجدارش"تا رضا پهلوی که پدر 

و صدها نفر را اسير و شکنجه و اعدام کرد، همه طالب سکوالر 
رضا پهلوی در انستيتوی هادسون از آمريکا .  دموکراسی شده اند

درخواست کرده تا يک نظام سکوالر دموکراسی را در ايران جايگزين 
 .رژيم اسالمی کند

 
چهل سال حکومت اسالمی و نفرت و انزجار مردم از حکومت اسالمی 

هرچند .  و مذهب، اين جماعت را به موضع سکوالريسم عقب رانده است
دانند که اين  می.  که هيچ تعريف روشن و دقيقی از سکوالريسم ندارند

سکوالريسم قرار است جايگزين .  لفظ به گوش مردم خوش آوا است

اين جماعت هيچ تعهدی به اين نظام سياسی يا محتوای .  اسالمی شود
رژيم .  سياسی آن ندارند؛ خودشان هم معنای آنرا درست نمی فهمند
نظامی !  سابقی ها نظام شاه را بعنوان يک نظام سکوالر معرفی می کنند

اما .  که قوانين اش بر مبنای شرع اسالم بود و مذهب رسمی آن اسالم
 . همه مانند يک گروه ُکر نام سکوالريسم را تکرار می کنند

 
اين نيروها در شرايط حاضر، بعلت نفرت مردم از حکومت مذهبی و 
رشد وسيع جنبش ضد مذهبی و آتئيسم در جامعه از سکوالريسم حرف 
می زنند و حاضرند به دخالت کمتر مذهب در زندگی جامعه رضايت 

اما مساله اينجاست که مذهب يک رکن مهم ايدئولوژی استبداد .  دهند
نه فقط در خاورميانه و يا کشورهای کمتر توسعه .  سرمايه دارانه است

يافته، در غرب نيز مذهب نقش مهمی در حکومت و جامعه ايفاء می 
اسالمی و   - بطور نمونه انگلستان که بخش وسيع جنبش ملی.  کند

ناسيوناليسم پرو غرب بعنوان يک نظام ايده آل به آن اشاره می کنند، 
کليسا همراه با سلطنت دو رکن مهم نظام .  يک جامعۀ سکوالر نيست

 .سياسی انگلستان است
 

همين رضا پهلوی که از آمريکا درخواست کرده در ايران يک نظام 
سکوالر دموکراسی را سر کار بياورد و بعلت بی بضاعتی عميق 
سياسی نيروهای راست، باالجبار بخاطر حمل اسپرم خانوادۀ پهلوی به 
رهبری اين جنبش گمارده شده خيلی صريح اعالم کرده که نگران 
سرنوشت اسالم در ايران است و رسما از سپاه پاسداران اسالمی دفاع 

اما حتی اگر گسترده ترين نوع سکوالريسم يا الئيسيته، مانند .  کرده است
کشور فرانسه يا ترکيه بيست سال پيش هم حاکم شود، هنوز هيچ چيز 

. درباره آزادی، برابری و رفاه که خواست اکثريت مردم است نمی گويد
ترکيه بيست سال پيش يک نظام سکوالر بود؛ اما استثمار خشن 
کارگران، سرکوب اعتصاب و اعتراض کارگری و سياسی، زندان و 

فرانسه .  شکنجه، تبعيض و نابرابری عميق در اين جامعه بيداد می کرد
هر چند که سرکوب خشن کارگران و زحمتکشان اين .  آزادتر است

فقر در فرانسه همچون ساير کشورها وسيع .  جامعه را مداوما شاهديم
 . است و هر روز وسيعتر می شود

 
. دموکراسی نيابتی يا پارلمانی بمعنای آزادی نيست.  حال دموکراسی

ای را انتخاب می کنند که تا انتخابات  شهروندان هر چند سال يکبار عده
همين پارلمان ها هستند که زدن .  بعدی در مورد همه چيز تصميم بگيرند

حقوق کارگر و زحمتکش را تصويب می کنند؛ همين پارلمان ها هستند 
که بيشترين امکانات را برای سرمايه و سرمايه دار فراهم می کنند؛ 
همين پارلمان ها هستند که نيروی سرکوب پليس را هر روز افزايش می 
دهند؛ اعتصاب را محدود و ممنوع می کنند؛ کليه حقوق رفاه را زده اند؛ 

در کشورهای ديگری .  و ما داريم درباره اروپا يا غرب صحبت می کنيم
 . که تحت دموکراسی هستند، شرايط از اينهم وخيم تر است

 
بنابراين، عليرغم نام شيک سکوالر دموکراسی، حتی اگر در بهترين 
شکل آن در ايران پياده شود، قادر نيست به هيچيک از دردهای پايه ای 

اما جريانات راست و ميانه با روايت های .  اکثريت مردم پاسخ دهد
خيالی و پر از توهم می کوشند اين نظام را بعنوان نظام ايده آل بخورد 

طنز اينجاست که در کشوری با خصوصيات ايران، که نياز .  مردم دهند
  ١٣صفحه   " ارزان و خاموش"پايه ای آن وجود يک طبقۀ کارگر 



است، حتی اگر يک نظام سکوالر دموکراسی پايه گذاری شود، خيلی 
سريع دموکراسی به استبداد بدل می شود؛ مجبور است که اعتصاب 
کارگر را سرکوب کند تا سرمايه داری دوام بياورد؛ مجبور است 
کارگری را که برای افزايش دستمزد يا برای حق تشکل مبارزه می کند 

و الجرم هر گونه آزادی مدنی و .  سرکوب کند و به زندان بياندازد
از خاورميانه تا !  به دنيا بنگريد.  سياسی در جامعه سرکوب می شود

آمريکای التين و آفريقا اين نياز سرمايه است که حکم می راند؛ سود 
و اين نظام برای حفظ خويش نياز به .  تنها قوه محرکه اين نظام است

يک ايدئولوژی سرکوبگر و مملو از خرافات ملی و مذهبی دارد؛ لذا 
 . مذهب و ملی گرايی به ارکان مهم ايدئولوژيک اين نظام بدل می شوند

 
راست خواهان حفظ .  دعوای اصلی در جامعه ميان راست و چپ است

پايه های اين نظام با تغييرات روبنايی است؛ چپ خواهان تغييرات 
راست سرمايه داری می خواهد؛ کمونيسم سرنگونی سرمايه .  بنيادی

اين دو الگو در مقابل جامعه قرار .  داری و يک جامعه سوسياليستی
انتخاب ميان اين دو الگو، اين دو روايت و اين دو قطب جامعه .  دارد

عليرغم طرح ها و بيانيه های .  مساله اصلی امروز جامعه است
متفاوت، در تحليل نهايی، يک انتخاب پايه ای در مقابل جنبش 

انتخاب ميان راست و چپ؛ انتخاب ميان سرمايه :  سرنگونی قرار دارد
های مختلف را  لذا مهم است که روايت های جنبش.  داری و سوسياليسم

نبايد اجازه دهيم که استيصال يا نفرت از .  شناخت و در آنها تعمق کرد
از .  جمهوری اسالمی ما را بدام يک نظام دست راستی ديگر بياندازد

اينرو است که شعارهای راديکال و آزاديخواهانه ای که توسط جنبش 
کارگری و دانشجويی طرح شده اند، جايگاهی مهم در مبارزه سياسی و 

جنبش شورايی، آزادی، برابری و رفاه همگانی .  طبقاتی دارند
نۀ قاطع جنبش راديکال و انقالبی به .  شعارهای مهم و پايه ای هستند

جمهوری اسالمی و کليه آلترناتيو های دست راستی عمال و صريحا 
 . روايت و افق انقالبی و آزاديخواهانه را در مقابل جامعه قرار می دهد

 
*** 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٢٣
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اسماعيل بخشى، محمد خنيفر و ايمان اخضری 

 كماكان از كار اخراج هستند

 
الزم به ذکر است که روز بعد از حضور اسماعيل بخشی به محل کار، 
انواع و اقسام فشارها از سوی نهادهای امنيتی و کارفرما و انواع پيغام 
های تهديد آميز و برخی پيام های همراه وعده و عيد در فضای هفت تپه و 
به همکاران عزيز تحميل و اعالم شد که اسماعيل فعال و موقتا نبايد به سر 
کار برگردد و موضوع بازگشت به کار او در دست بررسی است و به 
سرعت مجوز بازگشت به کار او صادر خواهد شد؛ وعده دروغی که هيچ 
گاه عملی نشد و نتيجتا اسماعيل بخشی از فردای آن روز به کار نرفت و 

 .عمال هنوز در اخراج و عدم تمديد قرار داد به سر می برد
 

همچنين بر خالف وعده و تعهد کارفرمای داعشی و ضمانت شورای 
تامين شوش، دمحم خنيفر و ايمان اخضری کماکان در اخراح هستند و با 
وجود اينکه يکی از بندهای تعهدنامه کارفرما بازگرداندن اين دو همکار 

مسئولين شهرستان .  به سر کار بوده، هنوز اين وعده عملی نشده است
برای هزارمين بار نشان دادند که ضد کارگران و نمايندگان کارگری و 
ضد منافع کارگران هستند و نوکر با جيره و مواجب و با رشوه و يا حتا 

 .بی جيره کارفرمای داعشی هستند
 

بدينوسيله تاکيد ميکنيم که بخشی، خنيفر و اخضری بر سر کار بازنگشته 
اند و برخالف شايعات عوامل جاسوس داعشی ها، اين همکاران بدون 
حقوق و بيمه هستند و نه خود و نه اعضای خانواده شان بيمه و دفترچه 

تنها راه بازگشت به کار و تمديد قرارداد اين .  خدمات درمانی هم ندارند
 .همکاران، اعتصاب مجدد است

 
 ١٣٩٨بهمن  ٢ -چهارشنبه  -جمعی از کارگران هفت تپه

 
 kargare7tape@ کانال مسقل کارگران هفت تپه: انتشار

 جنبش های سياسى و روايت های مختلف 

 ...ه كجا مى رويم؟ آينده چه در آستين دارد ب



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

ً بدون تعصب، خيلی غير ايدئولوژيکی، بسيار دُمکرات منش، با  لطفا
نهايت تُلرانس، فقط يک دقيقه به گزارش يک موسسه بورژوائی و آمار 

 :آن، که البته حقيقت وخيم تر از آنست، نگاه کنيد
 

مؤسسه آکسفام طی گزارش جديدی از وضعيت مالی ثروتمندان "
ميلياردر جهان در مجموع  ١۵٣جهان نوشته است دو هزار و 

) درصد جمعيت جهان ۶٠(ميليارد نفر  ۴٫۶برابر کل دارايی 
ثروتمند بزرگ جهان به  ٢٢افزايد  اين گزارش می.  ثروت دارند

طی سال گذشته زنان و .  اندازه کل زنان آفريقا ثروت دارند
اند که ارزش  ميليارد ساعت کار بدون مزد کرده ١٢٫۵دختران، 

 ".تريليون دالر است ١٠٫٨اقتصادی آن 
 

ها و حزب ما نيست، گزارش موسسه آکسفام است  اين تبليغات کمونيست
عدالتی و  کنی فقر، بی کمک به ريشه"که حدود هشتاد سال پيش با هدف 

البته طی اينمدت فقر و نابرابری و گرسنگی در ".  گرسنگی تأسيس شد
جهان نه فقط ريشه کن نشد، نه فقط بهبود نيافت، نه فقط فاصله نجومی 
شکاف طبقاتی در قياس با رشد بارآوری کار و کل ثروت اجتماعی توليد 

ماجرا ! شد" سال به سال دريغ از پارسال"شده کاهش نيافت، بلکه مصداق 
ها را  بحدی عيان و شرم آور است که خود اين سيستم امثال توماس پيکتی

جلو ميفرستد تا بگويند فکری بکنيد، "  دايه مهربانتر از مادر"بعنوان 
 !شکافها را کم کنيد، سرمايه داری اينطور دوام نمی آورد

 
اينها که گفته شد البته برای اهل نظر و مطالعه و يا هر ناظر منصف 

نکته .  سياست و روندهای بنيادی در دنيای امروز نميتواند جديد تلقی شود
داری و تداوم نظم موجود، حال با هر  اينست که براستی دفاع از سرمايه

ای، ديگر يک دفاع ايدئولوژيکی يا صرفا يک  استدالل و نيت و انگيزه
و نميتوان در اين .  انتخاب سياسی نيست، بلکه دفاع از توحش محض است

دکترها و .  توحش شريک نبود، احساس همخونی نکرد و از آن دفاع کرد
بافند و از  غم که تئوری می های بی پروفسورها، اساتيد محترم و فيلسوف

عبور دنيا از ايدئولوژی و تاريخ و حقوق جهانشمول و غيره ما را 
ُمستفيض ميفرمايند، ُمبلغين بشدت ايدئولوژيک و مدافعان و سنگربانان 

اين توحش اقتصادی نيازمند قدرت مافوق مردم و دولت .  اند همين توحش
غير مسئول و غيرپايبند به هر قانون بَدَوی است که زمانی بورژوازی 

داری هرچه خود را  اين سنگربانان سرمايه.  ناچار شده آن را انگشت بزند
با کارير و تايتل و ادا و اطوار روشنفکرانه بَزک کنند، از اين واقعيت 

حاال چه .  ای هستند نميتوانند فرار کنند که مدافعين چه توحش عنان گسيخته
فرِق ماهوی ميکند که در اردوی اين توحش بيمرز، مثالً طرفدار ترامپ 
بود يا اوباما، با جانسون بود يا با کوربين، با آخوند بود يا با شاه، با طالبان 

ای بود يا با کرزای و خاتمی و روحانی، با نظامی بود يا با ُمکال،  و خامنه
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ً در جهنم روی زمين اتاق ها هم  با فاشيست بود يا با دمکرات؟ حتما
درجه يک و درجه دو و درجه سه و زيرزمينی و غيره دارد، اين 

اما به هر حال . طبيعت سرمايه داری و سرمايه و مدافعان سرمايه است
بلکه در روی زمين سخت و "  دنيای فانی"جهنم، جهنم است، نه در 

 !واقعی
 

ای جهان و الغای  ضديت با کمونيسم و آرمان زير و رو کردن ريشه
اين برده داری مدرن، تائيد اين توحش، شرکت در اين توحش و دفاع 
مستقيم و غير مستقيم از نظم مبتنی بر توحش و بردگی و استبداد و 

اين ديگر تئوری برنميدارد، پيچيدگی ندارد، مثل روز .  استثمار است
هزار و اندی سوپر ميلياردر که جهان را  راستی اين دو.  روشن است

اند چرا اصالً وجود دارند و چه خاصيتی دارند؟ هر  ُملک پدرشان کرده
کسی چشمش را باز کند و از تعصب و جهالتی که اين نظام و عقايد 
واپسگرای آن هر روز تحميل ميکند لحظه ای فاصله بگيرد، بدون 
ترديد به اين نتيجه ميرسد که حق با مارکس است، حق با کمونيسم 
است، بجز کمونيسم راه حلی در مقابل بشريت وجود ندارد، دير هم 

ُغرش صِف کارگران و برخاستن صدها ميليون انسان .  شده است
آن .  محروم در چهار گوشه جهان، واکنشی به اين بن بست است

چيزی در هواست، معلوم ":  روزنامه مرتجع بورژوائی که مينويسد
نيست چرا در کشورهای زيادی توده عظيم مردم به اعتراض برخاسته 

در اعتراض به وضع موجود ... ، خودش ميداند که معلوم است چرا"اند
يک درصد "دليل ساده اش اينست که !  است که ديگر قابل تحمل نيست

"... ميليارد جمعيت جهان ثروت دارند ۶٫٩ثروتمندترين مردم برابر 
ايد؟ اصالً چرا وجود داريد  پرسد از کجا آورده اين جهان می

 ؟"بی سر و پا"و ما گردانندگان و سازندگان جهان " ايد جناب عالی"و
 

از بيخ و بُن قبول ندارم، هيچ ذره از قانون و !  اين بازی را قبول ندارم
و کل اين نظم مبتنی بر "  مقدسات"دولت و مذهب و ُعرف و شرع و 

جنايت و خون و چرک و کثافت را قبول ندارم، حتی اگر از تمام جهان 
اينجاست که انقالب عليه وضع موجود !  در تائيد آن رای بگيريد

 !ضروری شده است
 
 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٢٠

 آيا بجز كمونيسم راه حلى وجود دارد؟
 در حاشيه گزارش جديد آكسفام

 

 سياوش دانشور



 

 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 
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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" 
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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  


