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د   و د    ھان    ان    !کار  

 بحران سرنگونى
 

فضای حاکم بر جامعه، روحيه اعتراضی و 
آمادگی روانی برای خيزشی ديگر، حکومت 

. اسالمی را دچار وحشت عميقی کرده است
رژه عصبی چماقداران موتور سوار در 
خيابانها، استقرار واحدهای نظامی در گوشه و 
کنار شهر، استقرار گروههای ضربت در 
محالت، آماده باش نيروهای سرکوب و ضد 
شورش، اجرای مرتب احکام اعدام، گسترش 
اعمال فشار و تهديد روزافزون فعالين سياسی، 
اساس سياست حکومت برای جلوگيری از 
سرريز کردن اعتراضات کارگری و توده ای 

 . است
 

در هر "  می زنيم و می مانيم"سياست 
شرايطی جواب نمی دهد و اطمينان خاطری 

از روی سر نظام اسالمی "  خطر"برای رفع 
قتل عام آبانماه، کشتن .  فراهم نکرده است

زندانيان زير شکنجه و انداختن اجساد آنها در 
رودخانه و بيابان، تالش برای اجرای احکام 

، تنها ٩٨و آبان  ٩٦اعدام زندانيان ديماه 
فضای جامعه را ملتهب تر و رابطه مردم با 

نويد .  حکومت را آنتاگونيزه تر کرده است
افکاری يکی از هزاران پرونده سبعيت 

شکنجه شديد و اعدام وی، پيامی . اسالمی است
. به جامعه معترض و در حال انفجار بود

اعالم قتل نادر مختاری نيز موردی ديگر با 
واکنش و نفرت وسيع افکار .  همين هدف بود

عمومی در ايران و جهان به اعدام نويد 
افکاری و حمايت از زندانيان آبانماه، يعنی 

سياست اعدام ديگر تاثير تعيين 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www 

 !حجاب بيرق جنبش اسالمى

  حجاب اسالمى، عربستان سعودی و جمهوری اسالمى
 

 

 ٤حه صف آذر ماجدی                                                                                                                    

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !ماشين جنايت اسالمى را درهم شكنيم
 !نادر مختاری قربانى ديگر

 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !بميدان بيائيم" گروه های ضربت محالت" عليه 
 !برای كنترل محالت دست بكار شويم

  ٢صفحه   

 بحران آخر، تعزيه آخر
 

 ٦فحه ص  نادر شريفى                                                                                                                   

 !دولت را موظف كنيم

 اعتصاب كاميون داران كرج
فراخوان اتحاديه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور، رانندگان کمپرسی کرج با دوم مهرماه 

  :مطالبات رانندگان عبارتند از .دست به اعتصاب زدند
 
درصد حق بيمه رانندگان کاميون  ۵٠پرداخت مجدد  *  درصدی کرايه بار ۴٠افزايش متوسط *  

سخت و "تجديدنظر در شرايط *    فع مشکل حقوق بازنشستگی رانندگانر*   از سوی دولت 

رفع   *تأکيد بر تسريع در تخصيص ارز رانندگان ترانزيتی  *شدن شغل رانندگی     لحاظ" آور زيان
توزيع الستيک با نرخ   *ها   در پايانه  گری يع بار و جلوگيری از گسترش واسطه عدالتی در توز بی 

-درخواست محاسبه کرايه کاميون بر اساس تن *های بار و برخی شهرها  مصوب در پايانه
 .  کاميون ناوگان و منطقی شدن قيمت   نوسازی  مطالبه رانندگان بابت  *کيلومتر  



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

توجيهات حکومتی از هر جناح نيز همين واقعيت را .  کننده ای ندارد
 .منعکس می کند

 
در کنار ميليتاريزه کردن شهرها و محالت، حکومت اسالمی برای بال 

اصالح طلبان، اين .  ديگر نظام و فاميل ها فضا و فرجه فراهم می کند
اموات سياسی متحرک، از خاتمی و کروبی تا خوئينی ها و حجاريان 

انتخابات "جلو می آيند تا چهره خونين نظام شان را با بحث کسل کننده 
"بزک کنند"  و مشارکت و قهر نکردن از صندوق رأی " انتخابات. 

سال آتی رياست جمهوری برای اين جناح پالتفرمی شده که اينبار نه 
حتی از اصالح طلبی حکومتی ورشکسته و تمام شده بلکه از نفس 

به زعامت خامنه ای دفاع "  جمهوريت نظام"رئيس جمهور داشتن و 
 ! براستی که وقاحت سياسی اين جماعت حد و مرز نمی شناسد. کنند

 
در همين هفته "  دور دوم انتخابات مجلس اسالمی"حال به برگزاری 

دور اول اين مضحکه با شرکت نکردن وسيع، سوزاندن و .  نگاه کنيد
پاره کردن پوسترها در سطح گسترده و تهاجم به اماکن رأی گيری 
همراه بود و يک شکست سياسی مفتضحانه حکومت بعد از رويدادهای 

در دور دوم در قياس با دور اول، به روايت آمار حکومتی .  آبانماه بود
يکی از مسئولين از .  درصدی در مشارکت داشته اند ٣٥کاهش 

مشارکت کمتر از دو درصد و يک درصد و نسبت بيشتر آرای باطله 
موضوع بحدی افتضاح بود که سعی .  به آرای قابل شمارش سخن گفت

اصالح طلبان که در .  کردند بی سر و صدا از آن عبور کنند
رويدادهای آبانماه برای سرکوب مردم کارگر و زحمتکش دوآتشه تر 
از تفنگداران خامنه ای بودند، از هم اکنون برای انتخابات رياست 

 . جمهوری در سال آتی عنتربازی برای نظام را آغاز کردند
 

بخش به خارج کشور آمده اصالح طلبان همراه با همکاران شبه 

اپوزيسيونی نيز بيکار ننشسته اند و در 
ميان اينهمه مسائل واقعی جامعه ايران و 

موضوع "جنايتهای جمهوری اسالمی، 
. برای فعاليت سياسی پيدا کرده اند"  مهمی

نامه شصت نفر از اصالح طلبان به 
عفو "سازمان عفو بين الملل با عنوان 

الملل موظف به اصالح گزارش خود  بين
اعاده حيثيت از ميرحسين "و "  است

مکمل تالشهای داخل کشوری "  موسوی
بخشی از اين .  اين اقدام در اين اوضاع عجيب بنظر ميرسد.  شان است

اينها جزو کسانی هستند که افرادی از خانواده شان توسط اين حکومت به 
اعاده "اينکه به صرافت دفاع از ميرحسين موسوی و .  قتل رسيده است

از وی افتاده اند، تنها منعکس کننده منفعت طبقاتی و آرمان "  حيثيت
مشترک جنبشی شان با نظام جنايتکار اسالمی و نخست وزير محبوب 

 . خمينی جالد است
 

در ديماه نود و شش به .  اين نمايش اما زيادی تکراری و نخ نما شده است
. اعالم شد"  پايان ماجرا"هر دو جناح مرتجع اصالح طلب و اصولگرا 

جامعه از اين دو قطبی کاذب و دور باطل عبور کرد و در آبانماه به 
بازگشت به عقب و تحميل يک فراموشی جمعی .  مرحله جديتری وارد شد

بدرجه ای که جمهوری اسالمی به جامعه و مردم بی .  غير ممکن است
ربط تر ميشود، مناديان اصالح اين گنداب اسالمی نيز مهجورتر می 

اينها از عالئم تشديد بحران سرنگونی است که تالطم در پائين، .  شوند
امروز اعتراض و اعتصاب و تالش .  تحرک در باال را تشديد می کند

از درون حکومت پاسخی .  برای سرنگونی به سياست در باال شکل ميدهد
مسئله اساسی .  سرنگونی در دستور جامعه است.  به بحران وجود ندارد

 .برسر رهبری و معنای سرنگونی است
 
 

 .سردبير
 

 ٢٠٢٠سپتامبر  ٢٤

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٦٢شماره    

 ...بحران سرنگونى 

 بارآوری كار و بيكاری 

توماتيک ى ا بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار، به معنى جايگزينى هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين آالت و سيستم ها                         
اما در جامعه   .  در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است                          .  است

ن نساسرمايه دارى، كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاالهايى هستند كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته است، جايگزينى ماشين بجاى ا                            
پيدايش يک ارتش ذخيره از كارگران      .  بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه كارگر، و محروم شدنش از امكان تامين معاش، نمودار ميشود                 

بيكار، كه حتى امكان فروش نيروى كار خويش را ندارند، يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است كه در عين حال خود يک شرط وجودى توليد                             
وجود ارتش ذخيره اى از بيكاران، كه اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف                      .  سرمايه دارى را تامين ميكند    

اين ارتش ذخيره همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار           .  طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در حداقل ممكن پائين نگاه ميدارد              
بيكارى، يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست،                .  مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى بازار كاهش يا افزايش بدهد            

 . بلكه جزء ذاتى كاركرد سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است

 



 ٥٦٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !ماشين جنايت اسالمى را درهم شكنيم

 !نادر مختاری قربانى ديگر
 

خيزش عظيم مردم در آبانماه آنچنان هراس مرگ را به 
جان رژيم اسالمی انداخت که تمام ماشين جنايت و کشتار 
خود را برای ارعاب و انتقام گيری از مردم بپاخاسته بسيج 

کشتار در کف خيابان، زير شکنجه در اسارتگاه و .  کرد
اعدام معترضين پاسخ اين رژيم وحشی به تالش مردم بجان 
آمده برای به زير کشيدن بساط شکنجه و کشتار، فقر و 

اين رژيم را بايد به .  فالکت، ارتجاع و تعفن اسالمی است
 .زير کشيد

 
ساله ساکن کرج آخرين نام در  ٣٥نادر مختاری جوان 

نادر بدنبال ضربات باتوم بر .  ليست قربانيان آبانماه است
سرش در زندان کهريزک وارد ُکما شد و چند ماه در ُکما 
بسر برد؛ خانواده اش پس از يکماه او را در بيمارستان 

نادر پس از چند ماه بهوش می .  شهدای شهر ری پيدا کردند
آيد و رژيم اسالمی، عليرغم مخالفت پزشکان و خانواده او 

به دليل وخامت شديد .  را به زندان کهريزک منتقل می کنند
 ٢٩حال و عدم رسيدگی پزشکی الزم نادر در روز شنبه 

 .شهريور جان باخت
 

حکمتيست درگذشت نادر   -حزب کمونيست کارگری ايران 
مختاری را صميمانه به خانواده، دوستان و مردم بجان آمده 

اين وحوش اسالمی زبانی جز خشونت، .  تسليت می گويد
جمهوری اسالمی خوب می داند .  قتل و جنايت نمی شناسند

که بر دريايی از نفرت و بيزاری جامعه نشسته است؛ آگاه 
است که مردم در کمين اند تا تمام اين دستگاه مرگ و 
سرکوب را درهم شکنند؛ می داند که زمان مرگش فرا 

 . لذا خود را برای آبانماهی ديگر آماده می کند. رسيده است
 

سازماندهی گروه های ضربت تدارکی پيشگيرانه برای 
مقابله با خيزش ديگری است که نجواهای آن در گوشه و 

مردم نيز بايد برای مقابله با .  کنار جامعه به گوش می رسد
يورش و موج ديگری از سرکوب های خونين رژيم آماده 

بايد اين .  ما اين کشتار را بی جواب نخواهيم گذاشت.  شوند
رژيم منحوس را به زير کشيم و کليه دست اندرکاران را 

 .بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه کنيم
 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ١٣٩٩مهر  ١ -٢٠٢٠سپتامبر  ٢٢
 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !بميدان بيائيم" گروه های ضربت محالت"عليه 

 !برای كنترل محالت دست بكار شويم
 

ود ٩٨رويدادهای آبانماه  ور ب ا .  اساسا حرکتی محله مح ی ب الب ق ارزه ان ب ن م ی اي ط
حکومت، محالت زيادی در شهرهای بزرگ از کنترل نيروهای حکومتی خارج شد و 

رد و .  بدست جوانان انقالبی افتاد ج ک ل ی ف دت رای م وب را ب رک اين ابتکار ماشين س
ت ذاش ردم گ ه .  امکانات زيادی را برای مقابله با نيروهای سرکوب در اختيار م ن ام خ

در " کميته های اسالمی"ای قاتل بدنبال کشتار آبانماه، از ضرورت استفاده از تجارب 
روی . محالت بعد از قيام برای سرکوب مخالفين سياسی سخن گفت ي رار ن ق ت طرح اس

ده  از ش زرگ آغ ای ب ره ه ضربت در محالت، که فی الحال در تهران و شيراز و ش
ات  اع م ت دد اج ج ری م ي گ ل ک ت از ش ع ان م رای م ی ب است، راه حل حکومت اسالم

ر .  اعتراضی و توده ای در محالت است ت ش ي ردن ب زه ک اري ت ي ل ي رای م اين طرحی ب
ب  ري وده ای ق جامعه و محيط کار و زندگی مردم، طرحی برای مقابله با خيزشهای ت

 . الوقوع عليه فقر و فالکت و گرانی و بيکاری است
 

اين طرح از آنجا که جوابی برای معضالت الينحل حکومت اسالمی ندارد، محکوم به 
آماده باش و استقرار نيروهای سرکوب در . شکست است، اما بايد آگاهانه شکستش داد

مناطق و چهار راهها و محالت شهرهای بزرگ، گسيل يگان ويژه به کارخانه و 
مراکز کار برای مقابله با اجتماع و اعتصاب کارگری، رفتن به سمت يک نوع 

از محيط زندگی تا کارخانه و مراکز کار را نظامی .  حکومت نظامی اعالم نشده است
سياست .  ميکنند تا بخيال خود جلوی راه افتادن ارتش گرسنگی و بيکاری را بگيرند

سرکوب و اعدام را تشديد می کنند تا بخيال خود از شعله ور شدن آتش آبان ديگری 
 . ممانعت کنند

 
سياست ما راجع به طرح استقرار کميته های ضربت در محالت، در درجه اول به 

دو رکن يک سياست انقالبی بر شکست اين پروژه و .  شکست کشاندن اين طرح است
. دفاع از خود يک حق مشروع است.  تعرض برای بدست گرفتن محالت مبتنی است

. مردم حق دارند در مقابل نيروی سرکوب و مزاحمت های آنان از خود دفاع کنند
مردم حق دارند که عليه نظاميگری در محل زندگی و کارشان دست به اعتراض زنند 

کمونيست ها، جوانان انقالبی، .  و نيروهای سرکوب را گوشمالی و فراری دهند
مخالفين رژيم اسالمی، ساکنين محالت، بايد با ابتکارات مختلف عرصه را به 

بايد آنها از .  نبايد در هيچ محله ای احساس امنيت کنند.  نيروهای ضربت تنگ کنند
نيروهای ضربت را شناسائی و مشخصات آنها را .  ضربه خوردن بترسند و نه مردم

آنها بايد تحت فشار مستمر و تمسخر اهالی هر محل و هدف سنگ .  منتشر کنيد
شکست اين طرح در قدم اول اعمال فشار و مقابله در اشکال .  پراکنی جوانان باشند

مختلف با هدف بيرون راندن آنها از محالت و از محيط زندگی، و در قدم بعدی 
 . اعمال کنترل مستقيم توده ای و انقالبی خود مردم توسط شوراهای محالت است

 
حکمتيست، مردم انقالبی و آزاديخواه را به يک مقابله   -زب کمونيست کارگری ح

گسترده برای به بيرون راندن نيروهای ضربت از محالت و تالش برای کنترل 
واحدهای مقاومت و محافظت از محله را همه جا ايجاد کنيم و !  محالت فراميخواند

برای درهم شکستن واحدهای ضربت و کل ماشين سرکوب حکومت اسالمی آماده 
 ! شويم

 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ١٣٩٩مهر  ١ -٢٠٢٠سپتامبر  ٢٢



دو روز پيش اجبار حجاب در بخشی از عربستان سعودی، بجز دو 
همزمان با خبر لغو اجبار حجاب در .  شهر مکه و مدينه، لغو شد

عربستان سعودی بحثی در شبکه چهار تلويزيون جمهوری اسالمی در 
مورد اجبار حجاب بنفع يا بضرر اسالم است انجام گرفت، شرکت 

بضرر اسالم "  حجاب اجباری"کنندگان در مناظره نظر می دادند که 
 .  دارد تمام می شود

 
 حجاب سمبل و پاشنۀ آشيل اسالم

با عروج جنبش اسالمی در چند دهه اخير، بويژه با قدرتگيری 
اسالميست ها و اجباری شدن حجاب اسالمی در ايران، که موجد يک 
جنبش وسيع آزادی زن و ضد اسالمی در ايران شد، بحث حجاب 
اسالمی در راس مباحثات جنبش حق زن در سطح بين المللی قرار 

حاکم شدن سياست جنگ تروريست ها مبحث حجاب اسالمی را .  گرفت
حجاب به يک مساله مهم سياسی نه .  حتی داغتر و بحث برانگيزتر نمود

، ضد "ضد امپرياليستی"تنها در جنبش حق زن، بلکه در جنبش 
جايگاه حجاب .  راسيستی و سکوالريست چپ و راست ارتقاء يافت

اسالمی عمالً از يکی از شعائر اسالم به مهمترين سمبل اسالم و بيرق 
 . جنبش اسالمی تغيير يافت

 
از يک سو جنبش آزادی زن، بويژه در ايران حجاب اسالمی را بعنوان 
يک سمبل فرودستی و بيحقوقی زنان هدف گرفت؛ در غرب جنبش 
سکوالريست بر لزوم لغو اجبار به رعايت حجاب اسالمی تاکيد 
گذاشت؛ اما طی دو دهه اخير تحت حاکميت سياست جنگ تروريست 
ها، راسيسم عليه مسلمانان رشد کرد و حجاب اسالمی به مهمترين هدف 
حمله راسيستی تبديل شد که جنبش سکوالريست راست نيز در آن 

از سوی ديگر مقابله با سياست های ميليتاريستی و .  شريک گرديد
تروريسم دولتی بسياری از زنان را به سر کردن حجاب بعنوان مقابله با 

آمريکا و غرب و اعتراض به سياست های ميليتاريستی "  امپرياليسم"
باين .  قطب تروريسم دولتی، حتی دفاع از حق مردم فلسطين سوق داد

ترتيب حجاب به يک مساله سياسی مهم و بحث برانگيز نه تنها در 
 . کشورهای اسالم زده بلکه در سطح جهان بدل شد

 
" ضد امپرياليستی"يکی از برندگان و مبلغين اين سياست وارونه 

جمهوری اسالمی نقش مهمی در حاکم .  جمهوری اسالمی بوده است
فعاليت سياسی .  شدن مبحث نسبيت فرهنگی و اسالموفوبی داشته است

مستمر زيرکانه، صرف ميليون ها دالر برای تبليغات اسالمی، ايجاد 
يک جريان البی ايست از جمله فعاليت های جمهوری اسالمی بوده 

تالش رژيم اسالمی و جنبش اسالمی برای گروگان گرفتن وجدان . است
انسان های ضد راسيست که با حمالت راسيستی به مسلمانان مخالف 
هستند، موفقيت آميز بوده است؛ نه تنها بر نقش حجاب اسالمی بعنوان 
يک ابزار مهم سرکوب و ستم بر زنان، و همچنين عقب کشيدن و ايجاد 
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اختناق در کل جامعه خاک پاشيده شد، 
بلکه بعضا به سمبل عصيان و اعتراض 

 . بدل شده است
 

شل شدن حجاب اسالمی در عربستان 
 سعودی

عربستان سعودی يک جامعۀ بسيار 
تا پيش .  محافظه کار و اسالم زده است

از بقدرت رسيدن جمهوری اسالمی 
عربستان سعودی بعنوان مهمترين سنگر 

ثروت عظيم حاصل از نفت، برخورداری از .  اسالم شناخته می شد
" قبلۀ اسالم"حمايت کامل دولت های غربی و برخورداری از شهرت 

. عربستان سعودی را در جايگاه مهمترين قدرت اسالمی قرار داده بود
عربستان سعودی پيش از اين بعنوان مهمترين صادر کننده اسالم شناخته 

بسياری از مساجد و مدارس اسالمی توسط اين کشور در غرب .  می شد
 . ايجاد شده است

 
قدرتگيری جمهوری اسالمی در ايران، که طبق تقسيم ژئوپلتيک جهان 

تر "  غربی"در حيطه غرب قرار داشت و از نظر اجتماعی مدرن تر و 
فرهنگی به عربستان سعودی محسوب می   -بود، عمال حمله ای سياسی 

آن و "  ضد امپرياليستی"-"  ضد آمريکايی"بعالوه، شعارها و تصوير . شد
اعالم دشمنی با اسرائيل موقعيت آنرا در خاورميانه و کشورهای اسالم 

جمهوری اسالمی نقش مهمی در شکل دادن به جنبش .  زده متحول کرد
بويژه در دو دهۀ اخير .  اسالمی در منطقه در دهه های اخير داشته است

رقابت ميان جمهوری اسالمی و عربستان سعودی بشدت شدت يافته 
هر دو حکومت برای کسب مقام قدرت منطقه با يکديگر رقابت می . است
با بقدرت رسيدن دمحم بن سلمان، پسر شاه عربستان سعودی، در دهه .  کنند

" مدرنيزه کردن"تالش برای .  اخير اين جنگ قدرت تعميق شده است
عربستان سعودی بعنوان يکی از سياست های اين ديکتاتور جوان النسه 

ظرف دو سه سال اخير برخی از قوانين متحجر اسالمی تلطيف . می شود
دادن حق رانندگی به زنان و اکنون برداشتن اجبار به رعايت .  شده است

حجاب اسالمی در صورت پوشيدن لباس پوشيده دو اقدام در اين جهت 
اين اقدامات تالشی است برای تغيير ايميج عربستان سعودی در .  است

جهان و ادغام شدن در جامعه بين المللی، بويژه پس از فشارهای جهانی 
بر عربستان سعودی بدنبال قتل و تکه تکه کردن جسد جمال خاشقچی در 

اين اقدامات ضمنا پيش درآمد برقراری .  سفارت اين کشور در ترکيه
مناسبات ديپلماتيک با اسرائيل است که تاکنون به تشويق عربستان 

 . سعودی چند کشور منطقه به آن مبادرت کرده اند
 

ليکن بايد توجه .  قطعا لغو هر قانون و محدوديت اسالمی قدمی است بجلو
داشت که اين اقدامات در کشور عميقا اسالم زده عربستان سعودی و 
تحت حکومت قبيله ای که توسط استعمار انگلستان بقدرت رسيده و در 
قدرت لم داده است، بدون يک جنبش وسيع اجتماعی برای مقابله با 
ارتجاع، تحجر و عقب ماندگی نقش چندان تعيين کننده ای در تغيير 

 .موقعيت زنان و ايجاد تحول اجتماعی در جامعه نخواهد داشت
 

 حجاب اسالمی و جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی در نتيجه .  موقعيت جمهوری اسالمی اما متفاوت است
لذا نقش ايدئولوژی اسالمی .  شکست يک انقالب مهم سياسی بقدرت رسيد

برای حفظ قدرت برای جمهوری اسالمی از نان شب 

 !حجاب بيرق جنبش اسالمى
 حجاب اسالمى، عربستان سعودی و جمهوری اسالمى

 

 آذر ماجدی

 

  ٥صفحه   



رژيم اسالمی از بدو قدرتگيری يک حمله همه .  واجب تر بوده است
حمله به زنان در .  ايدئولوژيک به جامعه را آغاز کرد  -جانبۀ سياسی 

حجاب اسالمی عمال به بيرق سياسی اين رژيم .  راس اين استراتژی بود
طی چهار دهه .  بدل شد و آپارتايد جنسی به يک ستون محکم حاکميت

اخير مبارزه بر سر حجاب اسالمی يک وجه دائمی سياست در جامعه 
مقابله با حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی به دو خواست اصلی . بوده است

هجوم به .  جنبش آزادی زن و جنبش خالصی فرهنگی بدل شده است
يک رکن اصلی سرکوب و اختناق اين "  بد حجاب"زنان بی حجاب يا 

مساله حجاب اسالمی هيچگاه در جامعه ايران حاشيه ای .  رژيم است
 .نشد

 
تالش اصالح طلبان حکومتی و جنبش زنان اين جريان برای تلطيف 
حجاب اسالمی يا لغو اجباری بودن آن پاسخی دفاعی در مقابل جنبش 
آزادی زن و خواست نسل جوان برای خالصی از اين تحجر و سرکوب 

در چند سال اخير بدنبال اوجگيری جنبش اعترضی .  اسالمی بوده است
اصالح طلبان حکومتی در ابتدا برای حفظ  ٩٦توده ای و بويژه از ديماه 

نظام و پس از نااميدی از حفظ اين رژيم برای حفظ قدرت راست و 
. را علم کرده اند"  حجاب اجباری"سرمايه داری در جامعه مبحث لغو 

تالش هايی که در ابتدا مورد توجه بخشی از جامعه قرار گرفت و اکنون 
به انحاء مختلف کوشيدند که مبارزه با حجاب .  ديگر رنگ باخته است

تقليل دهند؛ کوشيدند که با ايجاد يک "  حجاب اجباری"اسالمی را به لغو 
تالش کردند جنبش حق زن .  اصالح کل اسالم را از نابودی نجات دهند

"را دنبال نخود سياه بفرستند کاريکاتور مبارزه "  لغو حجاب اجباری. 
قوطی بگير و .  برای آزادی زن و رهايی از حجاب اختناق اسالمی است

بنشان دادن بدست نسل جوانی است که از اسالم و رژيم اسالمی بيزار 
 .است

 
تصور .  رژيم اسالمی قادر نيست خود را از حجاب اسالمی خالص کند

اين رژيم تنها به يمن .  جمهوری اسالمی بدون حجاب امکانپذير نيست
لذا . ايدئولوژی گنديده و متعفن اسالمی قادر است به حيات خود ادامه دهد

اين تصور که می توان تحت جمهوری اسالمی حجاب را لغو کرد يک 
اشتباه و توهم بزرگ است که توسط اصالح طلبان حکومتی نشو و نما 

 .می شود
 

برنامه تلويزيونی درباره حجاب اسالمی و خاصيت لغو اجباری بودن آن 
قرار است مردم را سر کار بگذارند؛ اين شائبه . ترفندی از اين نوع است

را ايجاد کنند که جمهوری اسالمی اصالح پذير است؛ می توان 
. جمهوری اسالمی بدون حجاب؛ کمتر اسالمی و کمتر ضد زن داشت

اين از تزهای محالی است که جناح اصالح طلب حکومت همراه با 
اما مردم با .  عروج جنبش دو خرداد کوشيده است در جامعه رواج دهد

پاسخ روشن و سر "  اصالح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا"شعار 
 .راست خود را به اين تمهيدات دادند

 
اگر عربستان سعودی ممکن است با تلطيف تحجر اسالمی و شل کردن 
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برخی قوانين اسالمی موقعيت خود را درون جامعه و در سطح بين 
. المللی تحکيم کند؛ در مورد جمهوری اسالمی شرايط کامال متضاد است

هر گونه تلطيف يا شل شدن قوانين اسالمی، تحجر اسالمی، حجاب 
 . اسالمی و اختناق اسالمی بمعنای سقوط اين نظام است

 
 اصالح طلبان حکومتی و آش نذری اصالحات

" لغو حجاب اجباری"بايد منتظر باشيم تا اين نوکران رژيم اسالمی بحث 
کنشگران اصالح طلب "را که تاکنون در مباحث جنبش حق زن يا توسط 

طرح می شد را به درون ارگان های حکومتی ببرند؛ از "  حوزه زنان
تلويزيون بحث و مناظره پخش کنند؛ در تلويزيون من و تو و آيت هللا بی 
بی سی و صدای آمريکا و قس عليهذا به بحث بگذارند و بکوشند برای 

کنشگران "در انتظار باشيم تا .  يک دوره ديگر مردم را مشغول کنند
برای اين اصالحات بار ديگر آش نذری بپزند؛ در "  اصالح طلب زنان

رسانه های طرفدار رژيم در خارج کشور از عربستان سعودی مثال 
بياورند؛ اعالم کنند اگر عربستان سعودی می تواند چنين قانونی تصويب 

 کند، چرا رژيم اسالمی نتواند؟
 

خالصی فرهنگی به هر ميزان، و هر ذره از کسب !  بايد هشيار بود
حقوق زنان و مقابله با قوانين و تحجر اسالمی فقط و فقط با سرنگونی 

بايد حجاب اسالمی و حجاب اختناق .  جمهوری اسالمی امکانپذير است
مردم .  اسالمی را هر دو با به زير کشيدن اسالم از جامعه حذف کنيم

اصالح طلبان حکومتی را خوب می شناسند؛ اما اسالميست ها از هر 
مقابله با تمهيدات رژيم چه اصالح طلب .  نوع بسيار زيرک و دغل بازند

چه اصولگرا يکی از وظايف ما کمونيستهای راديکال کارگری و فعالين 
 .راديکال جنبش آزادی زن است
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 !حجاب بيرق جنبش اسالمى
 ...حجاب اسالمى، عربستان سعودی و جمهوری اسالمى 

 

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيسـت،  

مليت از   .  مخلوق جامعه و  تاريخ  انسان است

اما بـرخـالف   .  اين نظر به مذهب شبيه است

تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال 

بعنوان فرد نميتوان بـه    .  هم انتخابى نيست

 .مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد

 

 منصور حكمت

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم كارگری



امام "  خطبه"به ياد می آوريد آخرين ماههای حکومت پهلوی را؟ 
جمعه وقت تهران را که بدستور مستقيم شاه و وزارت امنيت اش از 
طريق تلويزيون رسمی ايران پخش شد؟ بياد می آوريد آخرين 
سخنرانی های دمحم رضا پهلوی را که به تعزيه و تئاترهای روحوضی 

روی "  سايه خدا"بيشتر شباهت داشت تا سخنرانی "  مظلوم نمايانه"
زمين؟ او از يک طرف تالش داشت با آمريکا که با کودتا وی را سر 
کار آورده بود برای ادامه حکومتش چانه زند  و از طرف ديگر رو 

و  سر می دادند"  مرگ بر شاه"در تظاهراتها شعار به مردمی که 
"، می گفتپادشاهی نمی خواستند  -حکومت استبدادی مردم صدای : 

 . و  وعده رفرم و مشروطه ميداد" انقالب تان را شنيدم
 

اينها را دمحمرضا پهلوی وقتی گفت که سيل انقالب جاری شده بود و تا 
آنزمان نيروهای سرکوب و حکومتهای نظامی مخالفين و انقالبيون 

صدای "او وقتی .  ها کرده بود"بهشت زهرا"زيادی را اعدام و روانه 
و به عجز و البه افتاد که ديگر دير شده بود و جز عده "  مردم را شنيد

برای بقای نظام سلطنتی "  شانسی"قليلی جيره خوار حکومتی، کسی 
دولتهای غربی هم  .  نمی ديد و فروپاشی آن برای همگان عيان شده بود

متوجه شده بودند که ديگر نمی توانند از حکومت سلطنتی حمايت کنند 
 ٢٨ای دتدر روايات کو.  چون مسجل شده بود که شاه رفتنی است

با هزينه ای نزديک به  CIAمرداد، تاريخ نويسان مدعی اند که 
دويست هزار دالر، حکومت مصدق را ساقط، چاقوکشانی مثل شعبان 
بی مخ و مشتی فاسد را برای بازگرداندن شاه به خيابانها فرستاد و 

اينبار اما .  دست آخر حکومت پهلوی را دوباره برسر قدرت نشاند
نخواستن جامعه قويتر و وسيع تر از آن بود که با فرستادن مشتی 

دويست هزار دالر که .  چاقوکش و چماقدار جامعه را به عقب برانند
هيچ، با حکومت نظامی و بيست ميليارد دالر سرمايه گذاری روی 

برای !  يک کودتای ديگر هم نمی شد حکومت شاهنشاهی را حفظ کرد
همين برای تغيير از باال و کنترل انقالب دست به کار شدند، نقشه 
ريختند که چگونه از نظم سرمايه در اين تحول دفاع کنند، کنفرانس 

قيد دمحم رضا .  گوادلوپ تشکيل دادند و پشت جريان اسالمی رفتند
. پهلوی ژاندارم منطقه را زدند و برای انقالب مردمی رهبر تراشيدند

خمينی و جريان مرتجع اسالمی را يافتند، وی را زير درخت سيب در 
نوفل لوشاتو جلوی دوربينها نشاندند و با تبليغات گسترده از وی يک 

جوانان و آزاديخوهان در آندوره آخوندها !  ساختند"  رهبری انقالب"
! را بعنوان قشری واپسگرا مسخره و برايشان جوک می ساختند

ناگهان آخوندها اين طفيلی های حاشيه ای جلو صحنه سياست آمدند و 
نتوانستند با سرکوب و !  ضد سلطنتی"  رهبر انقالب"خمينی شد 

حکومت نظامی مبارزات انقالبی را متوقف کنند لذا با تغيير مهره ها 
 . راه و مسير آن را تغيير دادند تا در پيچ بعدی آنرا به مسلخ ببرند

 
اگرچه همه چيز مطابق نقشه و ميل آنها پيش نرفت اما باالخره با راه 
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انداختن جنگ با عراق و استقبال از آن، با 
کشتار و قتل عام کمونيستها و آزاديخواهان، 
با سرکوب خونين يک انقالب و حمايت از 
جريان اسالمی توانستند يک تالش تاريخی 
. ديگر برای کسب آزادی را منکوب کنند

که روز قيام مردم بهمن  ٢٢بدين طريق 
عليه حکومت سلطنتی بود و در برنامه 
جريان اسالمی و متحدين آن نبود، روز 

. نام گرفت"  انقالب اسالمی"پيروزی 
انقالب در فقدان ابزارهای ضروری برای يک پيروزی کارگری از جمله 
در فقدان احزاب کارگری کمونيستی و تفوق يک افق سياسی متمايز بخون 

. کشيده شد و يکبار ديگر جامعه بپاخاسته و جويای آزادی را به بند کشيدند
نتايج بقدرت رساندن ارتجاع اسالمی پس از چهل و دو سال حکومت ننگين 

انهدام يک جامعه؛ از اعدام و قتل عام بيش از صد !  بر کسی پوشيده نيست
هزار کمونيست و آزاديخواه، تحميل بی حقوقی مطلق به نيمی از جامعه، 
تشديد فقر و گسترش حاشيه نشينی، بيسوادی وسيع و روانه کودکان به 
بازار کار و خيابان، بی خانمانی و گورخوابی و بی سرپناهی، تبديل اعتياد 
و تن فروشی به يک صنعت سودآور، تحميل زندگی زير خط فقر به 

 .اکثريت جامعه و ناچار کردن ميليونها نفر به مهاجرت
 

پايان "در همين سالها بود که در سطح جهانی در شيپور شکست و 
حکومت در مناسبتهای مختلفی از جنگ تا تحوالت .  دميدند"  کمونيسم

جهانی وقت خريد، اما نتوانست بعنوان يک حکومت مورد قبول جامعه 
جامعه در هر فرصتی ساز مخالفت زد، بار ديگر .  خود را جابياندازد

اعتراض و اعتصاب مشخصه سياست شد، بار ديگر جامعه و نسلی ديگر 
اينبار بيشتر از هر دوره کارگر بعنوان يک جنبش .  برای تغيير بميدان آمد

گوئی آنهمه کشتار و قتل عام عليه .  و کمونيسم بعنوان يک افق مطرح شد
. کارگر و کمونيسم تنها موجب قد برافراشتن قويتر اين جنبش شده است

همانطور که انتظار ميرفت، حکومت ارتجاع اسالمی سرمايه، جوابش به 
سرنگونی خواهی و مطالبات کارگری سرکوب و گلوله و زندان و اعدام 

ماشين آدم کشی توسعه يافته و مدرنيزه شده بکار افتاد تا جلوی .  بود
تاريخ تکرار شد، تنها پرسوناژهای جلو صحنه .  خيزشهای انقالبی بايستد

عوض شدند، آخوند و پاسدار و نيروس انتظامی و اطالعاتی جای شاه و 
ساواک و پليس و شهربانی را گرفتند، داستان اما همان بود؛ سرکوب برای 

قتل تظاهرکنندگان در آبانماه با تک تيراندازهای آموزش ديده گارد !  بقا
لذا .  ويژه و کشتاری آنچنان مهيب هنوز نتوانسته وحشت کافی ايجاد کند

اينبار حکومت نظامی را به درب منازل آوردند، نيروهای سرکوب را در 
را "  صدای انقالب"اينها زودتر از شاه .  محالت و همه جا مستقر کردند

اين پرده از نمايش .  شنيده بودند و بازی اصالح طلبی را آغاز کردند
اصالح طلبی البته مدتی وقت خريد اما دستکم اين خاصيت را داشت که 
ريشه اين تصور را بزند که لجنزار را نميشود اصالح کرد بلکه بايد 

اينکه اصالح طلب در اين نوع نظامها يعنی مدافع ارتجاعی .  اليروبی کرد
ترين و خونخوارترين حکومت و قوانينی که تاريخ جوامع بشری بخود ديده 

را "  صدای مردم"ادعای اصالح طلبی اسالمی، از جنس ادعای .  است
شنيدن در رژيم پهلوی است، همانطور که حکومت اسالمی ادامه حکومت 
سلطنتی است، همانطور که در طول تاريخ اين جامعه اسالم و ناسيوناليسم، 

ايران .  شاه و آخوند، سلطنت و دستگاه دين، همديگر را توجيه کرده اند
 . امروز به آخر اين مسير نزديک شده است

 

 بحران آخر، تعزيه آخر
 

 نادر شريفى

 

  ٧صفحه   



! يا كار يا بيمه بيكاری  

!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار  

!اعدام قتل عمد دولتى است  

حکومت اسالمی هم همانند حکومت سلطنتی، مرتبا 
کابينه ها آمدند و .  ويترين و جلوی صحنه را تغيير داد

رفتند، اسامی رمز و شخصيت های متعددی فضا را 
اشغال کردند و نقش شان را برای بقای نظام ايفا 
کردند، اما سرکوب و فقر و اختناق سهم کمابيش ثابت 

محکوم کردن چند نسل به بردگی و فقر و .  جامعه بود
دنيا و منطقه .  بی آيندگی محصول مشترک شان بود

خاورميانه هم تغييرات زيادی را از سر گذرانده بود، 
ديکتاتوری های قديم طی تحوالت فروپاشيدند و 

. ديکتاتوری های سرمايه در اشکال جديدی ظاهر شدند
در ايندوره بی شکلی و بحران اسالم سياسی و جنبش 
تروريستی اسالمی يکی از مطلوب ترين اشکال 
حکومتی برای عقب راندن جامعه الاقل بصورت 

اما خيزش های توده ای و کارگری برای .  موقت شد
خواست ازادی و برابری و .  تغيير بناچار ادامه يافت

رفاه و کسب حقوق انسانی که اينبار روشن تر از هر 
زمانی در سوسياليسم خالصه ميشود، يک افق واقعی 

 .  رهائی جامعه است
 

بار ديگر زمين زيرپای ديکتاتوری اسالمی سرمايه 
بار ديگر سرنگونی به بستر اصلی .  داغ شده است

بار ديگر تحوالت رير .  سياست در ايران بدل شده است
و رو کننده به نياز جامعه و به دستور روز رانده شده 

بار ديگر صدای انقالب وحوش اسالمی و .  است
بار ديکر جامعه .  ديکتاتوری سرمايه را تهديد می کند

در تالشی خونين برای خالصی از شر يکی از وحشی 
. ترين و خونخوارترين حکومتها در تاريخ بشری است

بار ديگر حکومتی ها با يک پا با ثروتهای تاراج شده 
می گريزند و پای ديگرشان را با شليک گلوله و اعدام 
روی گلوی کارگران و مردم معترض نهاده اند و هر 

جامعه ايران .  روز ميدان ژاله جديدی خلق می کنند
اينبار اما داستان فرق .  يکبار ديگر آبستن تغيير است

اينبار در جهانی با مشخصات کنونی بسادگی .  می کند
اينبار .  نمی توان خمينی ديگری را بر تخت نشاند

انقالب در ايران و هر تغيير واقعی با کارگر و 
سرنگونی انقالبی نظام .  کمونيسم گره خورده است

اسالمی قدم اول و پيش درآمد انقالب اجتماعی عظيمی 
. است که رهائی سوسياليستی معنی پيروزی آنست

تداوم وضع موجود ممکن نيست، ايران در دو راهی 
راه سومی . بربريت سرمايه و رهائی سوسياليستی است

بايد برای اين پيروزی و نبردهای تاريخ .  وجود ندارد
 . ساز آمده شد

 
 ٢٠٢٠سپتامبر  ٢٣
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 عليه اعدام اعتراض كنيم

 اعدامهای سريال در زندانهای ايران
 

 زندان رجايی شهر کرج، اعدام شش زندانی
ساله بعد از  ٣٢مهرماه، حکم اعدام يک زن زندانی، مهتاب شفيعی   ٢سحرگاه چهارشنبه 

در اينروز مهتاب  .تحمل هفت سال زندان در زندان رجايی شهرکرج  به اجرا درآمد
 . شفيعی و پنج مرد زندانی اعدام شدند

 
 زندان شيبان اهواز، 

چهار زندانی بنامهای علی مطيری، حسين سيالوی، علی خسرجی و علی مجدم برای 
 .اعدام به مکان نامعلومی انتقال يافتند

 
 زندان سنندج،

حيدر قربانی که با اتهام قيام .  حيدر قربانی، چهل و هفت ساله، در خطر اعدام قرار دارد
حيدر قربانی تحت شکنجه به  .مسلحانه عليه اساس نظام به اعدام محکوم کرده است

 . اعترافات وادار شده است
 

 اروميه، 
عفو بين الملل عنوان کرده است که .  چهار زندانی به قطع انگشتان دست محکوم شدند

و کسری )  ساله ۴٢(، مهدی شاهيوند )ساله ٣٧(، مهدی شريفيان )ساله ٣٣(هادی رستمی 
 .اند به اين حکم غير انسانی محکوم شده" اعترافات اجباری"با اتکا به ) ساله ۴٠(کرمی 

 ...بحران آخر، تعزيه آخر 

 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و زحمتكش           "

قانونا زير سوال است، كه در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى،            

عربستان سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى و             

مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده             

 ". شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت



!زنده باد سوسياليسم  
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 ! به حزب كمک مالى كنيد

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

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه   .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 

 :دولت را موظف كنيم
                 بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه

 ! را تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

              تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس،      .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 !بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

 حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود ! 

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

                     كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای

 !معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

 پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو شود! 

 كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود! 
  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 


