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 پرده آخر نمايش مضحک 

سرنگونى حكومت قاتالن رای 

 قاطع مردم است
 

در جمهوری اسالمی هيچ وقت پديده ای به نام 
سال  ۴٢در .  وجود نداشته است"  انتخابات"

گذشته از خيمه شب بازی رفراندوم کذايی 
به جمهوری اسالمی مورد نظر "  آری يا نه"

تعيين "خمينی سردسته جالدان تا همه نمايشات 
و برگماری حلقه بگوشان نظام " رئيس جمهور

و تعيين مهره های "  مجلس اسالمی"در 
شوراهای اسالمی شهر و "همکار رژيم در 

چيزی جز نمايش صندوق  گردانی "  روستا
امروز خود .  ضد مردمی و رسوا نبوده است

حکومتی ها و شاخه های مختلف اپوزيسيون 
پيوسته، بر آنچه ما " تحريم"بورژوايی تازه به 

کمونيست ها در چهار دهه گذشته تاکيد کرده 
روشنگريها و فراخوان .  ايم صحه می گذارند

نيروهای آزاديخواه و کمونيست در هر دوره 
در دامنه گرفتن عدم شرکت مردم در مضحکه 

و گسترش نه گفتن به کليت "   انتخابات"های 
جمهوری اسالمی خود را نشان داده و اکنون 
برجسته تر از هر دوره ای حاصل بيش از 
چهاردهه آگاهگری و مبارزه مستمر جنبش 
آزاديخواهی و برابری طلبی به جنبش بزرگ 

در "  انتخابات"عدم شرکت در معرکه گيری 
و نه گفتن به کليت جمهوری  ١۴٠٠سال 

 . اسالمی تبديل شده است

 كارگر بيلبورد تبليغات نيست
 ١٣ جاويد حكيمى                                                                                                              صفحه

 فراخوان شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 بساط نمايش انتخاباتى رژيم را با  شكست روبرو كنيم

 !انتخاب و رای ما فقط سرنگونى
 

 پردل زارع 

 ابتذال سيزدهم
 

 وريا روشنفكر

 زنان در انتخابات حكومت ضد زن شركت نمى كنند
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 پرده آخر نمايش مضحک  

 ...سرنگونى حكومت قاتالن رای قاطع مردم است 

همه شواهد نشان ميدهد بساط صندوق چرخانی امسال رژيم بيش از هر 
گردانندگان اين خيمه شب بازی برخالف .  دوره ای سوت و کور است

آنها خوب ميدانند، کارگر و توده .  را زده اند"  حضور مردم"گذشته قيد 
مردم، در فکر گردآوری نيرو و سازماندهی صفوف خود برای تعرض 

آنها ميدانند پتانسيل باالی جنبش .  نهايی و درهم پيچيدن کليت اين نظام اند
اعتراضی و سرنگونی طلبانه بسيار گسترده و سرنوشت ساز در کمين 
جمهوری اسالمی نشسته و با به ميدان آمدن آن، سرنگونی جمهوری 

هراس از اين آينده، سکانداران و رأس .  اسالمی آينده محتومشان است
نظام را به سمت  يکدست کردن حاکميت و فشرده کردن صف 
گانگستريسم و ارتجاع برای مقابله با کابوس به ميدان آمدنهای بسيار 

توده مردم جان به لب  ٩٨و آبانماه  ٩۶گسترده تر و کوبنده تر از دی ماه 
سران جمهوری اسالمی پرده آخر اين نمايش .  رسيده، رسانده است

 . مضحک را بر اساس روياروئی با کارگران و مردم چيده اند
 

اما جنبش آزاديخواهانه و سرنگونی طلبانه و مردم تشنه رهايی به 
روشنی اهداف پوچ صحنه سازيها و آرايش جديد حکومتی رژيم اسالمی 

مردم ميدانند با تحميل کردن دولت قاتلترين قاتلها هم، .  را می شناسند
مردم ميدانند هر چند هم .  تکرار دهه شصت ديگری ممکن نيست

شکافهای درونی  خود را کاهش دهند، اما شکاف و نفرت عميق مردم 
 ٩٨و آبانماه  ٩۶بپاخاسته که در قدمهای اوليه تجارب مبارزاتی دی ماه 

و در همين يکسال اخير نزديک به دو هزار اعتصابات کارگری و 
صدها اجتماع بازنشستگان را از خود بيرون داده، با قدرت عظيم تری 
حضور دارد و برای سرنگونی قاطع حکومت قاتالن عزم جزم کرده 

 . است
 

 !مردم! کارگران
امسال با همت و تالش "  انتخابات"ترديدی نيست، خيمه شب بازی 

مبارزاتی تاکنونی مان در قدم اول عدم شرکت وسيع توده ای و نه گفتن 
به عالوه رساتر از هر .  بزرگ را به جمهوری اسالمی ميسر کرده است

دوره ای اعالم ميکنيم که رفتن پای صندوق و شرکت در اين بساط به 
اما ظرفيت مبارزاتی کارگران و مردم نشان . هيچ وجه قابل توجيه نيست

ميتوان و بايد با تشديد ابتکارات مبارزاتی . ميدهد، در اين سطح نبايد ماند
در داخل و در خارج ضربه کوبنده تر و عقب نشينی بزرگتر را به 

نمونه های ديده شده از حرکت مبارزاتی .  جمهوری اسالمی تحميل کرد

و مزدوران "  انتخابات"افشای نمايش "  تريبونهای آزاد"جمعی، برپايی 
کانديد شده، به آتش کشيدن بنرهای تبليغاتی گوشه هايی از شروع 

صندوق "ابتکارات مبارزاتی است که در فرصت باقيمانده و در روز 
. رژيم ميتواند به تحرک اعتراضی گسترده تر تبديل شود"  گردانی

ميتوان کاری کرد، جنايتکاران دست چين شده برای رياست جمهوری 
از ترس خشم و نفرت مردم جرأت حضور در اجتماعات تبليغی را 

بايد کاری کرد، عناصر کانديد شده برای عضويت در .  نداشته باشند
از کرده خود پشيمان "  شورای شهر و روستا"نهادهای ضد مردمی 

آنها بايد بدانند، شرکت در اين نهادها صرفنظر از سابقه قبلی آنها .  شوند
دقيقا به معنای همکاری با دولت جمهوری اسالمی است و با همين 
عنوان در فردای پيروزی مردم بايد محاکمه و به سزای اعمالشان 

درخارج کشور بيش از هر دوره ای فرصت برای گسترش .  برسند
سفارتخانه های جمهوری .  اعتراض قاطع و راديکال فراهم است

ميتوان و بايد "  انتخابات"اسالمی ازهم اکنون و به ويژه روز مضحکه 
 . به محل اعتراض گسترده و آتشين تبديل شود
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" رای ما سرنگونی جمهوری اسالمی"عليه جمهوری اسالمی، با شعار 
 . است، فراميخواند
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 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند



 ٥٩٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

دوست نزديک و  ١۴٠٠با اندوه  فراوان بامداد امروز بيستم خرداد 
. رفيق عزيزمان مصطفی قادری در کشور فنالند ما را وداع گفت

ساله  ۴٢مصطفی قادری کارگری آگاه  و کمونيستی پيگير بود که در  
پايانی عمر خود همواره مبارز جدی عليه تبعيض و نابرابری و استثمار 
و ستم نظم سرمايه داری و مستقيما و قاطعانه عليه حاکميت سياه 

 . جمهوری اسالمی بود
 

در دوران .  به عنوان کودک رنج و کار پا به عرصه زندگی گذاشت
نوجوانی و جوانی تبعيض و ستم طبقاتی را در جريان کار ازهمان 
روستای محل تولد تا کاردر مراکز کارگری در شهرهای بزرگ ايران 

عليه رژيم سرمايه سلطنت به مبارزه  ۵٧در انقالب .  را تجربه کرد
به دنبال آن بيش ازيکدهه از مبارزه سوسياليستی و جسورانه .  پيوست

خود را در عرصه های سياسی و نظامی در صفوف کومه له و حزب 
با جدايی از حزب  ١٣٧٠از سال .   کمونيست ايران پيگيری کرد

کمونيست ايران تا امروز و مقطع به درود گفتنمان، نزديکی سياسی و 
همگامی و تعهد مبارزاتی خود را با کمونيسم کارگری و حزب 

ما اين پيوند مبارزاتی .  حکمتيست ادامه داد  -کمونيست کارگری ايران 
بر اين اساس دو هفته قبل در پيام نشست .  و دوستی را ارج ميگذاريم

حزب ما هموارە شما "دفتر سياسی  به رفيق مصطفی قادری نوشتيم، 
سال رزمندگی در  ٤٢را بعنوان رفيقی کمونيست با سابقه بيش از 

عرصه مبارزات کارگری، مبارزە توده ای و مسلحانه در کردستان، 
مبارزە پيگير عليه رژيم جنايتکار اسالمی و برای برپائی يک دنيای 
بهتر در کنار خود داشته است و در اين راه همقدم و همرزم باهم 

حضور هميشگی ات در سمينارهای سياسی، .  مبارزه کرده ايم
مراسمهای حزبی، کمپينها، آکسيونها و راهپيمائی ها که رفقای حزب 
حکمتيست در کشور فنالند سازمان دادند، چه عليه رژيم اسالمی و يا 
در مناسبت های روز جهانی زن و روز جهانی کارگر و حضور گرم و 
پرشور شما در کنگرە های حزب حکمتيست، همه خاطرە های شيرينی 

ما .  هستند که مايه افتخار و تحکيم رفاقت و همسرنوشتی ما هستند
هيچگاە کار و تالش و زحمات صميمانه و انقالبی شما را فراموش 
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 رفيق عزيزمان مصطفى قادری درگذشت

  ".نخواهيم کرد
 

حکمتيست درگذشت رفيق مصطفی   -حزب کمونيست کارگری ايران 
قادری را به همسر عزيزش فاطمه و همه فرزندان و نوه ها و بستگان او 
در ايران و در خارج، به همه رفقا و دوستان و آشنايانش و به اعضا و 

 . دوستداران حزب تسليت ميگويد
 

 !ياد کمونيست محبوب رفيق مصطفی قادری گرامی باد
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! كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  
!جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيد  

!مرگ بر جمهوری اسالمى  



مضحک انتخابات، کانديداهای قاتل با نمايش اين روزها در كسادی 
با انواع شعارهای توخالی . انواع شعارها در تالش برای بازارگرمی اند

هرکدام و وسع حماقت شان .  و قول و قرار پوچ هر کدام رامبوئی شدند
يكی رعايت حجاب در ماشين را الزم !  مشغول فيل هوا کردنی هستند

را با "  ملی"نميداند و قول لغو آن را ميدهد، يكی قدرت و ارزش پول 
حذف صفرهايش باال ميبرد و البته رئيس الروسای قاتلين و فاسدين هم 

داستان بحدی .  وعده برقراری عدالت و مبارزه با فساد را ميدهد
هدف از همه اين !  مضحک است که حکومتی ها ميگويند انتصابات

وعده و وعيدهای بي پايه و اساس اين است كه هيواليی كه نفس های 
. آخرش را ميكشد سرپا نگه دارند و چهار سال ديگر برايش وقت بخرند

دراين انتخابات تعيين كننده "  شركت زنان"و "  رای"ميگويند تاثير 
است، ناصر همتی مسئله حجاب در خودرو و تاسف از عدم حضور 

در گرم كردن بازار  ٩٦سال !  زنان را مدام تکرار و نشخوار ميکند
تبليغات ستاد روحانی هم باران كوثری و تعداد ديگری از زنان 
همراهش به استاديوم رفتند و دستبندهای بنفش خود را به نمايش گذاشتند 

 . و براي روحانی هلهله و ولوله كشيدند
 

اما چرا زنان بايد به حکومت ضد زن رای بدهند؟ بگذاريد نگاهی 
دهه است تحت  ٤بيندازيم به وضعيت زنان در جامعه ای كه بيش از 

زنان .  حاكميت يكی از ضد زن ترين حكومتهای منطقه قرار دارند
در اين حاكميت  ٥٧خارج از سركوبهای اوليه و بالفاصله بعد از قيام 

بعنوان شهروند درجه چندم از بسياری از حقوق اوليه و ابتدايی هم بي 
از ابتدايی ترينها حق سفر بدون اجازه پدر و شوهر، حق .  بهره بوده اند

رفتن به ميادين و استاديوم های ورزشی، اتوبوسهای جداگانه و 
صندلهايی مشخص در رديفهای عقب، آپارتايد مطلق جنسی، نداشتن 
حق طالق، حق ازدواج بدون اجازه ولی، حق كار و تحصيل بدون 
رضايت پدر و شوهر، حق انتخاب پوشش، حقنه کردن حجاب اسالمی 

سالگی، زندان و حبس های طوالنی برای برگزاری روز زن،  ٩از 
حق حضانت، حق عشق ورزيدن به هر كس و با هر جنسيتی، حتی حق 

حقوق و !  اجاره کردن خانه به عنوان انسان مجرد و بدون شريك زندگی
مزايا نيمه مردان، موقعيت شغلی غير ايمن، اولين انتخاب كارفرما 

نداشتن حق تشكل .  جهت اخراج از كار زمانيكه سرمايه در ركود است
و تجمع، حق اعتراض و سرپيچی از قوانين دست و پاگير اجتماعی و 
ووووو حق ديگری هست که از قلم افتاده باشد؟ اين تنها گوشه کوچکی 

سال  ٤٢از تصويری بسيار هولناک تر از زندگی زنان در طول 
تجاوز جنسی و خشونت کالمی و .  حاكميت سياه جمهوری اسالمي است

فيزيکی و تحقير و فرودستی نهادينه را هم به اين اقالم اضافه كنيد تا 
 .شايد بشود يك هزارم آنچه را که زنان متحمل ميشوند را تصور كرد

 
ورودی های جداگانه زنان در تمام نهادها و ادارات دولتی بزرگترين 

تحت لوای حفظ امنيت زنان يک سيستم .  تحقير زنان و مردان است

 ٥٩٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 زنان در انتخابات حكومت ضد زن شركت نمى كنند 
 

 ملكه عزتى

اگر قدرتش را داشتند کال !  آپارتايد تمام عيار را بر زنان تحميل کرده اند
حضور زنان در مجامع عمومی را مثل طالبان و داعش ممنوع ميکردند، 

اين جالدان و جانيان در .  ته دلشان ميخواهند اما نتوانسته اند و نميتوانند
زندانها به زنان زندانی تجاوز ميكنند، شكنجه ميكنند و با تحقير آميزترين 

" امنيت آنها"رفتارها با آنان برخورد ميكنند اما در ورودی ادارات از 
اين كثيف ترين دروغ و زمخت ترين نوع شيادی است كه ! حفاظت ميكنند

مشمئز كننده  .تنها از جمهوری اسالمی و عوامل جنايتكار آن برميايد
تحميل  ٢١ترين قوانين عصر حجری اسالم را به زنان جامعه در قرن 

كرده اند، سهم ارث زن، نصف مرد است، شهادت دو زن برابر با 
و چندين صيغه "  رسمی"زن  ٤شهادت يك مرد است و مرد ميتواند تا 

حرمت !!  داشته باشد، مرد ميتواند با فرزند خوانده خود هم ازدواج كند
زن به طرز غريب و سرسام آوری در قوانين جاری جمهوری اسالمی 

جاييكه خود ارضايی با كودكان مجاز است، بعد .  زير پا گذاشته شده است
سالگی همان کودکان بايد خود را بپوشانند تا كسی با ديدن موی سر  ٩از 

روزی هم که از دنيا ميرود !!  ساله مرتكب خطا و لغزش نشود ٩کودک 
چرا زنان بايد !  فالنی...  دختر...  مادر ...  بر سنگ قبرش مينويسند همسر 

 رای بدهند؟ به چه رای بدهند؟
 

تنها آنها که بنا به موقعيت اقتصادی و منافع شان در ادامه اين بيحقوقی، 
تحقير و آپارتايد جنسی خشنود هستند و از آن سوبسيد می گيرند، ميروند 

مگر نمی بينيد اصالح طلب و هر جک و جانوری ستاد . ميدهند" رای"و 
حمايت از رئيس جالدان در هيئت مرگ راه انداخته است؟ رييسی يا هر 

نفر قاتل و ابله راهی را خواهند رفت كه  ٧كانديدای ديگری از بين آن 
آنها مدافع قوانين اسالمی و اجرای آن، .  تاکنون ديگر دولتها رفته اند

مدافعين اصل نظام اسالمی، پاسداران نظم و نسقی خواهند بود كه 
. کوچکترين حقی را برای اكثريت محروم جامعه برسميت نميشناسد

شهروندان محروم از يك زندگی شايسته انسان امروز، محروم از سعادت 
و خوشبختی، محروم از ثروت و سامان جامعه، کماکان محروم خواهند 

 . بود چه قبل از فريب انتخابات چه بعد از آن
 

پايان دادن به بيحقوقی زنان از اختيارات هيچ رئيس جمهوری نيست و از 
اساسا پايان دادن به هيچ محروميت و . صندوق رای هم بيرون نخواهد آمد

اينها مسببين بيحقوقی و محروميت .  فالکتی در ناصيه اين حکومت نيست
اين بيحقوقی اين ستم مضاعف اين تحقير و فرودستی نهادينه ريشه . هستند

. در قوانين اسالم و دستورات دينی دارد که تا بيخ دندان زن ستيز است
امثال معصومه ابتكار و شهين موالوردی تنها بزک ويترين زشت و 
چندش آور مردساالری و آپارتايد جنسی نهادينه در اين نظام هستند و 
هدفی جز خاك پاشيدن بر چشم ميليونها انسان معترض به وضع موجود 

آنها خود بخشی از اين حاكميت و عامالن و آمران همان .  ندارند
. سياستهايی هستند كه از رجايی تا روحانی مجری بکارگيری آن بوده اند

مگر يادمان رفته نمايندگان زن در مجلس با وقاحت تمام 
  ٥صفحه   



به قانون چند همسری رای دادند؟ جنسيت هيچ اعتباری برای آنها 
 !نميخرد، مارگارت تاچر دزد شير بچه ها هم زن بود

 
برای من بعنوان يك زن برابری طلب و کمونيست، احتمال شرکت 

زنان در انتخابات و رای آنها به يکی از اين بخش بسيار قليلی از 
حرف و نظر من . جانيان، تناقض درخود است و قابل فهم و هضم نيست

ظاهرا تا االن كسی .  از سر سيری شكم و يا نشستن در جای امن نيست
برای عدم شركت در انتخابات بازخواست يا زندان نشده، امسال 

سال  ٤٢جمهوری اسالمی بطور ويژه در بدترين وضعيت خود در 
همه زورشان را با هر سركوب و ترفندی كه در .  گذشته قرار دارد

آستين دارند ميزنند كه مردم خشمگين وعاصی از فقر و فالكت و 
رای ندادن .  گرانی به خيابانها نيايند و اوضاع از كنترلشان خارج نشود
" رهبر"از .  و عدم شركت اكثريت واجدين رای  يك داده مسجل است

جنايتكارشان تا هر پادوی امنيتی دست هزارم به التماس افتاده اند و از 
در اين شرايط حاضر نشدن .  مردم ميخواهند با صندوق رای قهر نكنند

 . درپای صندوق های رای كمترين كاری است كه ميتوان و ميشود كرد
 

انتخاب ما زنان سرنگونی رژيم ضد زن و برچيدن قوانين آپارتايد 
دهه است شالق اخالق و قوانين  ٤زنانی كه بيش از .  جنسی است

ارتجاعی اسالمی را روزانه با تمام وجود بر گرده خود احساس ميکنند 
جز با سرنگونی اين رژيم سركوبگر و ضد زن روی خوش نخواهند 

كانديد قاتل  ٧شركت در انتخابات و رای دادن به هر كدام از آن .  ديد
تاييد حكم فرودستی و تحقير و بيحقوقی نه تنها ما زنان به دست خودمان 

زنان در نمايش انتخابات حکومت ضد زن شرکت . بلکه کل جامعه است
بساط مضحکی را که به نام انتخابات راه انداخته اند بر .  نمی کنند

هيچ زنی، هيچ انسان آزاديخواه و شريفی مطلقا .  سرشان خراب کنيم
 . هيچ منفعتی در بقای رژيم اسالمی ندارد

 
 ٢٠٢١جون  ٩
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زنان در انتخابات حكومت ضد زن 

 ...شركت نمى كنند 

 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  

 فراخوان

 زاديخواه تورنتو مردم آ
 

را برای تداوم سرکوب و “  انتخاباتيش”جمهوری اسالمی مضحکه 
. استثمارش توسط انتخاب قاتلين و جنايتکارانش براه انداخته است

جمهوری اسالمی آبرو باخته تر از آنست که نياز به افشاگری داشته 
. جمهوری اسالمی بايد برود.  مردم ايران انتخابشان را کرده اند.  باشد

 .مردم آزادی ميخواهند، برابری و رفاه ميخواهند
 

وظيفه ی ما  کمونيستها  و آزاديخواهان در خارج کشور، مقابله متحد و 
بايد بساط مضحکه شان را در هر .  ميليتانت با اين نمايش مسخره است

بايد صندوق های رايشان و .  کشوری که خواستن برپا کنند برهم زد
کسانی که در صف رای . ستادهای انتخاباتيشان را بر سرشان خراب کرد

دهندگان قرار دارند، آنهم زمانيکه مردم به ستوه آمده از فقر و گرسنگی 
و شکنجه و زندان و اعدام در ايران اعالم کرده اند که ماجرای جناحی و 
اصالح طلبها و اصولگراها به پايان رسيده و جمهوری اسالمی را در 
کليتش نميخواهند، ديگر تعدادی متوهم نيستند که در صف رای اند، بلکه 
کسانی اند که منافعشان با بقای رژيم گره خورده و شريک قاتالن و 

بايد .  دزدان در تداوم تحميل فقر و فالکت و کشتار و اعدام در ايرانند
صفشان را برهم زد و تک تکشان را بعنوان همدستان جمهوری 

 !جنايتکار اسالمی به مردم ايران معرفی کرد
 

ما فعالين حزب حکمتيست در کانادا عليرغم اينکه رژيم مضحکه رای 
گيری در کانادا را بخاطر بسته بودن سفارت ننگينش را ندارد، در روز 

عصر در پالزای ايرانيان تظاهراتی را عليه رژيم ٧پنج شنبه ساعت 
ننگين اسالمی و مضحکه انتخاباتش برگزار ميکنيم و از همه شما 
کمونيستها و آزاديخواهان دعوت ميکنيم که در اين تظاهرات صدای 

 ! جمهوری اسالمی بايد برود: مردمی باشيم که اعالم کرده اند
 

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

 

 عصر ٧ساعت  -جون ١٧ -پنجشنبه

 پالزای ايرانيان -خيابان يانگ
 

 )کميته کانادا(حکمتيست  -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری 



بخش اول را به اين شيوه جمع بندی کردم، که منصور حکمت قطعنامه 
فرمولبنديهای نادقيق و .  های کنگره دوم کومه له را  مورد نقد قرار داد

غلط که منجر به نوعی عدم دخالت گری و پاسيفيسم برای سازمان کومه 
له در جنبش مقاومت کردستان يا جنبش رفع ستم ملی ميشد، بيان کرد و 

بحثهای او چنان کار . عالوه بر نقد، راه حل پيشنهادی اش را مطرح کرد
ساز بود که بسرعت رهبری وقت کومه له فراخوان کنفرانس ششم را 

ديدگاه و اسنادش را تدقيق و قطعنامه های جديدی مبنی بر دخالت .  داد
گری صددرصدی در جنبش مقاومت کردستان و جنبش برای رفع ستم 

اين تحول .  ملی و ارائه راه حل موثر حل مسئله ملی را در خود داشت
به نظرم چنانکه نقدها و سياستهای منصور حکمت مطرح .  مهمی بود

نميشد، آن  سياستهای غير دخالت گر، بی پاسخی برای مسئله ملی و 
نهايتا در جهت منزوی شدن کومه له در جنبش سياسی کردستان پيش می 
رفت و بقول منصور حکمت صحنه به تمام معنای برای حزب 

برخالف .  بورژوازی کرد يعنی حزب دمکرات کردستان خالی ميشد
پروپاگاند مخالفان و دشمنان منصور حکمت حتی سر مسئله ملی هم 
منصور حکمت به داد کومه له رسيد و نقش نجات هنده و منحصر 

در ادامه و در بخش دوم به مقاطع ديگر طرح .  بفردی را ايفا کرد
 . سياست منصور حکمت در قبال مسئله کرد ميپردازم

 
ايده آليزه کردن طرح خودمختاری، کنار گذاشتن طرح خودمختاری 

 دمکراتيک و وسيع 
در ادامه اين وضعيت مقطع ديگری که منصور حکمت با نقد تيز و 
روشن بينانه در تدقيق سياستهای کومه له در برخورد به  مسئله ملی 
کمک کرد، وقتی است که طرحی به اسم طرح خود مختاری  دمکراتيک 

مسئله . و وسيع در ادبيات کومه له بعد از کنگره دوم کومه له سر برآورد
به اين شکل بود،  فکر ميکنم در پرتو همين نقد و بحثهای منصور 
حکمت که در بخش اول اشاره کرديم، در نشريه پيشرو شماره يک که 

منتشر شد، مقاله ای با عنوان  کومه له و مسئله  ١٣۶٠در بهار سال 
ملی، که در مجموع مقاله منسجم و مفصلی هم بود، آنوقت امضا نداشت، 
ولی بعدها در باز تکثيرش متوجه شديم، عبدهللا مهتدی آن را نوشته بود، 

مقاله در سطح . اين طرح خودمختاری دمکراتيک و وسيع طرح شده بود
تحليل و تبيين در برخورد به مسئله ملی در مجموع ديدگاه آن وقت 
مارکسيسم انقالبی را نمايندگی ميکرد و من شنيدم که منصور حکمت هم 

اما آنجايی که به .  از جمله در کنگره سوم کومه له تاييدش کرده بود
استنتاجات عملی و تدقيق پالتفرم عملی نوشته برميگشت، طرح 
خودمختاری دمکراتيک و وسيع  را به عنوان طرح کومه له نتيجه 

نقط عزيمتش  اين .  يعنی خودمختاری را ايده آليزه کرده بود.  گرفته بود
بود که خود مختاری مورد نظر کومه له، راديکال تر از طرح خود 

منصور حکمت طرح .  مختاری حزب دمکرات کردستان باشد
تاکيد کرد که خودمختاری .  خودمختاری دمکراتيک و وسيع را نقد کرد
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دو نوع .  کارگری يا بوروژوايی نداريم
خودمختاری يک طرح .  خودمختاری نداريم

سياسی و يک طرح در قلمرو تاکتيک 
بنا به ديدگاه پذيرفته شده آن .  سياسی است

وقت مارکسيسم انقالبی يکی از طرحها و يا 
طبق . يکی از پاسخها در قبال مسئله ملی بود

درک آن وقت جريان ما، طرح خود 
مختاری يعنی طرح آن خواسته ها و 

مطالبات که از طرف نيروهای سياسی درگير در جنبش رفع ستم ملی در 
معنی عملی اش اين بود که در جامعه .  مقابل دولت مرکزی مطرح ميشد

کردستان و در مقابل  دولت مرکزی و بنا به تناسب قوای موجود اداره 
در نتيجه منصور .  داخلی آن منطقه در اختيار نيروهای محلی باشد

حکمت مطرح کرد، مطالبه خواست اداره محلی از دولت مرکزی به نام 
خودمختاری ديگر راديکال و غير راديکال ندارد، کارگری و بورژوايی 

بلکه طرحی در چهارچوب همين نظم بورژوايی و توسط .  ندارد
اتفاقا .  جريانات بورژوايی و جريانات ملی گرا، ميتواند مطرح شود

بحثش اين بود، طرح خود مختاری ميتواند، نقطه اشتراک پرولتاريا و 
بورژوازی و نيروی چپ و راست و نيروی کمونيست و يا ناسيوناليست 
باشد که هر دو طرف به طور مشترک در قبال دولت مرکزی ميتوانند 

همانطورکه مثال طرح استقالل و تشکيل دولت مستقل هم .  مطرحش کنند
ميتواند طرح مشترک نيروی بورژوايی و يا کمونيست در قبال مسئله 

در نتيجه منصور حکمت تاکيد کرد، طرح خود مختاری را .  ملی باشد
اگر بحث و هدف به درست .  درست نيست ايده آليزه و راديکاليزه کنيد

اينست تمايز راديکال و چپ کومه له با حزب بورژوازی کرد، حزب 
دمکرات کردستان در آن جامعه ترسيم شود، اين در عرصه جدال 
طبقاتی روزمره و مشخصا اداره جامعه، از جمله آنجايی که اگر مثال 

حاکم و جاری بود، آنوقت در درون جامعه کردستان، "  خودمختاری"
نحوه اداره جامعه، ساختار قدرت و قوانين و موازين چه جوری بايد 
باشد، حقوق کارگر و مردم و زن و جوان و شهروندان جامعه چه 
جوری تامين شود، آنجا ديگر مورد اختالف پرولتاريا و بورژوازی 

آنجا و در اين عرصه اداره . آنجا مورد اختالف چپ و راست است. است
جامعه و موازين و قوانين و مناسبات جامعه بنا به تناسب قوای بين  
پرولتاريا و بورژوازی، ديگر سازمان کمونيستی نبايد و نميتواند سر 

بلکه برنامه متمايزش را بايد طرح .  سازش با بورژوازی را داشته باشد
در نتيجه اگر در قالب .  تمايز راديکال آنجا بايد خود را نشان دهد.  کند

خودمختاری بخواهيم راديکاليسم مان را بيان بکنيم، اسمش را بگذاريم، 
سر .  خودمختاری دمکراتيک و وسيع يک التقاط و گمراه کننده است

طرح خود مختاری ميشود با بورژوازی سازش کرد، اما سر نحوه اداره 
در .  جامعه اينکه ساختار شورايی باشد يا پارلمانی نميتوانيد سازش بکنيد

در نتيجه اين بحث . عرصه اداره امور جامعه بايد تمايزات را ترسيم کنيد
طرح خودمختاری با عنوان و پسوند .  را  مطرح کرد و پذيرفته شد

در کنگره سوم کومه له برنامه .  کنار گذاشته شد"  دمکراتيک و وسيع"
البته خود آن برنامه .  کومه له برای خودمختاری کردستان تصويب شد

خودمختاری مصوب کنگره سوم هم کماکان التقاط داشت که بعدأ در 
لذا در پرتو همين .  مباحث کنگره های  پنجم و ششم به نتيجه نهائی رسيد

بحثهای راهگشا زمانی که هنوز رهبری اتحاد مبارزان کمونيست و 
شخص منصور حکمت به کردستان نيامده بودند، از همان زمانی که 
رهبری کومه له آن نقدها و راه حل های راهگشا را شنيد و فراخوان 

کنفرانس ششم را داد، اتوريته سياسی اين ديدگاه سياسی و 

 منصور حكمت و مسئله كرد
 -سميناربازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد(

 )بخش دوم 

 

 رحمان حسين زاده 
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شخص خالق و مبتکرش که منصور حکمت بود، در رهبری کومه له 
اگر کسی ميپرسد، اتحاد مبارزان کمونيست و منصور حکمت .  جا افتاد

چگونه در کومه له نفوذ سياسی و معنوی را پيدا کردند، من ميگويم با 
ارائه چنين راه حل های سياسی موثر در عرصه جدال طبقاتی و نه فقط 

 .در عرصه مسئله ملی اتوريته پيدا کردند
  

 ! کنگره سوم کومه له و نقش منصور حکمت
کنگره سوم کومه له هم مقطع مهمی از ارائه ديدگاه های سياسی و 

کنگره سوم کومه له در ارديبهشت سال .  پراتيکی منصور حکمت است
در مناطق آزاده شده کردستان در منطقه کوهستانی و جنگلی و  ١٣۶١

در نزديکی شهر )  سنگ سرخ" (به رده سور"خوش آب و هوايی به نام 
شخصا برای اولين بار از طرف اعضای تشکيالت .  سردشت برگزارشد

ناحيه بوکان به عنوان يکی از دو نفر نماينده برای اين کنگره انتخاب 
کنگره سوم کومه له در سطح ماکروی .  شدم و در آن حضور داشتم

. سياسی با دو مسئله محوری روبرو بود، که الزم بود به آن پاسخ دهد
اولی تسهيل پروسه تشکيل حزب کمونيست ايران و در قدم اول تصويب 
برنامه حزب کمونيست و دوم پاسخ گويی به مسائل مهم و گرهی در 
جنبش سياسی و توده ای در کردستان و ارائه خط مشی و پالتفرم های 

بقول منصور .  منطبق با مبارزات گسترده در قبال آنها در کنگره سوم
حکمت که در بحث تاريخ شفاهی اتحاد مبارزان اشاره کرده، آن کنگره 

از جمله دبير کل اتحاديه ميهنی کردستان جالل .  مهمانان مختلفی داشت
طالبانی، نمايندگان کومه له ره نجدران کردستان عراق، شيخ عزالدين 
حسينی شخصيت سياسی و مذهبی مطرح در آن دوره جنبش مقاومت 
کردستان، آالی رزگاری کردستان ترکيه و هيئت رهبری اتحاد مبارزان 

هريک از اينها مهمانی عادی و .  کمونيست و شخص منصور حکمت
هر کدام دستور کار و جهت سياسی خاصی برای تاثير .  تشريفاتی نبودند

واقعيتش اينست به ويژه جالل طالبانی و .  گذاری در آن کنگره داشتند
شيخ عزالدين حسينی جهت سياسی شان اين بود که رهبری کومه له را 
قانع کنند، هر چند چپ و کمونيست هستند، اما به طرف ايجاد حزب 
کمونيست ايران نروند و پای تصويب برنامه حزب کمونيست ايران 
نروند و قبل از کنگره اين فشار سياسی را در آن دوره داشتند و به اين 

در طرف مقابل اتحاد مبارزان .  معنی رهبری کومه له زير اين فشار بود
کمونيست از قبل و در آن کنگره جهتش اين بود، رهبری کومه له 
سريعتر به طرف ايجاد حزب کمونيست ايران و تصويب برنامه 

پخته بحث .  طبعا هر کدام استدالالت خود را داشتند.  کمونيستی برود
طالبانی و شيخ عزالدين حسينی اين بود، پيوستن کومه له به يک حزب 
سراسری کمونيست، کومه له را از جنبش ناسيوناليستی و ملی دور 

منصور حکمت در نوبت خودش در آن .  ميکند و نگرانيشان واقعی بود
متن آن سخنرانی .  کنگره سخنرانی بسيار موثر و کارسازی را ارائه کرد

اينجا من به .  هم اکنون در سايت منصور حکمت منتشر شده است
از آن نقل ميکنم و بعدأً توضيح .  مواردی از آن سخنرانی بر می گردم
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 منصور حكمت و مسئله كرد

 سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال (

 ) ...بخش دوم -مسئله كرد

منصور حکمت در شروع صحبتهايش از .  بيشتری در موردشان ميدهم
"جانب اتحاد مبارزان کمونيست اين را گفت ما معتقديم کنگره سوم : 

اول در قبال جنبش .  بطور کلی بايد دو  سمت گيری مهم داشته باشد
دوم در مقابل .  مقاومت کردستان و پاسخ به مسائل مبرم اين جنبش

به نظر ما موفقيت کنگره .  جنبش کمونيستی و انقالب ايران بطور کلی
سوم کومه له با توجه به پاسخگويی به اين دو سمت گيری اساسی  

 ".  قضاوت می شود
 

در مورد مسائل مبرم جنبش مقاومت کردستان يک تکه بحثش مفصل به 
مسئله حاکميت در مناطق آزاد کردستان و دخالت دادن شهروندان در 
سرنوشت خودشان در مناطق آزاد شده بود که عمدتا روستاها و مناطق 

. آزاد شده روستايی بود، چون شهرها همه به کنترل رژيم در آمده بود
بر حاکميت شوراها در آن مناطق در جهت بهتر کردن شرايط زندگی 

اين بحث مفصلتر است، عالقمندان ميتوانند به آن .  مردم تاکيد داشت
بخش دوم بحثش که در آن کنگره بيشتر تأثير گذاشت و .  مراجعه کنند

توجه را جلب کرد، ارائه نظراتش در قبال جنبش رفع ستم و حل مسئله 
اينجا پاراگرافی که خيلی گوياست، نقل ميکنم .  ملی در کردستان بود

الزم است يکبار ديگر بر موضع کمونيست های انقالبی ايران بطور "
کلی و به ويژه به موضعی که کمونيست های خارج کردستان بايد در 

ما بعنوان يک .  قبال مسئله ملی در کردستان داشته باشند،  تاکيد کنم
سازمان و همه لنينيستها بعنوان يک وظيفه هميشه از حق ملل در تعيين 
سرنوشت خويش به آزادانه ترين وجه از جمله با جدائی و تشکيل دولت 

ما ميگوييم اين حق ملت تحت ستم است که آزادانه . مستقل دفاع کرده ايم
تصميم بگيرد که چگونه می خواهد زندگی کند، حتی اگر خواهان 

از اين حق دفاع می کنيم معنی .  جدائی باشد ما از اين حق دفاع می کنيم
معنايش اينست که ما در مقابل هر نيرويی که بخواهد .  مشخصی دارد

جنبش کمونيستی .  اين حق را از ملت کرد سلب کند، عمال می ايستيم
ايران موظف است با رژيمی که جنبش انقالبی خلق کرد را در مبارزه 
برای رفع ستم ملی و تعيين سرنوشت خويش در کردستان سرکوب می 

در اين سخنرانی خيلی ".  کند، مبارزه عملی بکند و نه صرفا لفظی
روشن و با تاکيد باال، ديدگاه سياسی و راه حلی را که در برخورد با 
مسئله ملی و برای پايان دادن به ستم ملی از جانب کمونيستها الزمست، 

 . بيان ميکند
 

درست بياد دارم بعد از سخنرانی حکمت بازتاب موثر آن  در همان 
همه حضار و حتی همين مهمانان ملی .  سالن کنگره قابل مشاهده بود

گرا و ناسيوناليست از جمله طالبانی و شيخ عزالدين حسينی نمی 
تازه کسی مثل طالبانی بحث .  توانستند با اين بحثها مخالفت داشته باشند

در اين .  های حکمت را در برخورد به مسائل کردستان و ملی تاييد کرد
رابطه منصور حکمت نقل می کرد پس از پايان سخنرانی که استراحتی 
به جلسه داده شد، در همان فرصت عالوه بر احوالپرسی، طالبانی البته 

"با ادبيات خودش به او گفته بود برای اولين بار است که می بينم : 
کمونيست ملت باال دست اينچنين از حقوق ملت تحت ستم دفاع ميکند و 

(صحبتهايت خيلی خوب بود در راستای تاييد اين )  نقل به معنی". 
ديالوگ طالبانی با منصور حکمت، اينجا به کتاب ابراهيم عليزاده در 

طالبانی که در . "مراجعه ميکنم که اينجوری نوشته است ١۶٧صفحه 
آن کنگره شرکت داشت با وجود آنکه با پيوستن کومه له به حزب 

کمونيست ايران توافق نداشت و مخالف بود، اما بعد از 

  ٨صفحه   



شنيدن سخنرانی منصور حکمت قضاوتش اين بود و گفت  صحبتهای 
اين رفيقتان که در کنگره ارائه کرد، منسجم و پخته است و راه نشان 

(ميدهد برای پيشبرد جنبش مقاومت کردستان طرف شما منظورش " 
در نتيجه خط مشی و سخنرانی که حکمت ارائه کرد، ).  کردستان ايران

واقعيتش اينست کنگره سوم کومه له دقيقا بر مبنای .  اينچنين کارساز بود
يعنی با .  همان جهت گيری پيش رفت که منصور حکمت ارائه کرد

تصويب برنامه حزب کمونيست گام مهمی به طرف ايجاد حزب 
کمونيست ايران برداشت و در جوابگويی به مسئله ملی و حاکميت 
کردستان فرموله ترين بيان و کارسازترين راه حل از دل سخنرانی 

برنامه کومه له برای خودمختاری در کردستان .  منصور حکمت درآمد
طبعا قبل از کنگره ديالوگها و .  در کنگره سوم تائيد و تصويب شد

مشورتها بين رهبری اتحاد مبارزان و رهبری کومه له وجود داشته و 
اين طور نبوده، رهبری کومه له فی البداهه با آن بحث ها در کنگره 

بعدها .  روبرو شود و اين زمينه را برای تفاهم و توافق ايجاد کرده بود
موقعی که به "منصور حکمت بارها اين را بيان می کرد و ميگفت، 

طرف کنگره سوم کومه له می رفتيم و ميدانستم که رهبری کومه له با 
فشاری از جانب ملی گراهای کرد و جريانات ناسيوناليست روبرو است، 
که به طرف ايجاد حزب کمونيست ايران نرود و آنهم با اين بهانه و 
توجيه که گويا با پيوستن به حزب کمونيست ايران ديگر پاسخگوی 

، برای خود اين را گذاشتم که در آن کنگره طوری !مسئله ملی نميشوند؟
بتواند رهبری کومه له را . صحبت کنم که بتواند راه حل موثر نشان بدهد

از زير اين فشارهای ملی گراها بيرون بياورد و با دست پر و با اعتماد 
به نفس به طرف ايجاد حزب کمونيست و همچنين جوابگويی به مسائل 

ميبايست راه حلی نشان بدهم که .  جنبش سياسی در کردستان گام بردارد
در عين حال با اصول و پرنسيبم، با ديدگاه سياسی و کمونيستی ام منطبق 

ميخواهم بگويم کاراکتر سياستمدار کمونيست که .  نقل به معنی".  باشد
عالوه بر نقد، آلتوناتيو و ابتکار در شرايط مشخص را ارائه ميکند، 
برای معضالت پيچيده و بعضا غير روتين راه حل کارساز نشان ميدهد، 

سال عمر سياسی منصورحکمت از  ٢۵در .  حکمت از خود نشان ميداد
به .  جمله در مقاطع حساس اين چنين ابتکارات و خالقيت از او ديديم

نظرم منصور حکمت به اين معنی صرفا يک فعال سياسی کمونيست 
به نظرم فرق است بين يک .  نبود، يک سياستمدار کمونيست بود

سياستمدار کمونيست که راه حل و خالقيت نشان ميدهد، تا يک فعال 
بسياری از فعالين سياسی .  سياسی کمونيست هر چند با نيت خوب

کمونيست و انقالبی و انساندوست، بيشتر اعالم موضع ميکنند و کمتر 
اين مشکل . راه حل و ابتکارات و خالقيت و تاکتيک از خود ارائه ميکنند

در چپ راديکال به وفور وجود داشته است و بعد از درگذشت منصور 
حکمت در جنبش کمونيسم کارگری و حتی حزب خود ما معتقدم خصلت 

منصور حکمت .  سياستمدار کمونيست بودن به شدت کمرنگ شده است
بحث جالبی داشت و ميگفت چپ راديکال که به مسائل گرهی جدال 
سياسی و طبقاتی برخورد ميکند، آنجا که ميخواهد با پرنسيب برخورد 
کند و بر اصولش پافشاری کند، به تکرار مواضع اصوليش ميپردازد و 
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خود را درگير مبارزات جاری و ارائه راه حل و تاکتيک نميکند و راه 
بخش ديگری از چپ، .  حل پراتيکی ندارد و به حاشيه رانده می شود

برعکس می خواهند دخالتگر باشند، نقش ايفا کنند، به شکل نامناسبی 
پرنسيب ها و اصولشان کمرنگ ميشود و به دنباله رو اوضاع تبديل 

به نظرم هر دوی اين تجربه منفی در .  ميشوند و به راست می چرخند
چپ راديکال ايران و حتی بعد از درگذشت منصور حکمت در جنبش 

منصور حکمت و .  موسوم به کمونيسم کارگری شاهدش بوده و هستيم
خط مشی کمونيستی او جزو هيچکدام از اين دو ترند نبود و به اين معنی 
يک سياستمدار کمونيست، آگاه و روشن بين و خالق بود، که ميدانست و 
ميتوانست اصول و استراتژی و تاکتيک و ابتکارات و خالقيت را با هم 

 .منطبق و به نحو موثر بکار گيرد
 

 ...ادامه دارد
 

با قدردانی از رفقا آزاده بارزاده و وريا روشنفکر که فايلهای صوتی اين 
تدقيق و تصحيح نهايی متن توسط ارائه دهنده .  سمينار را پياده کرده اند

 . *  بحث صورت گرفته است

 منصور حكمت و مسئله كرد

 سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال (

 ) ...بخش دوم -مسئله كرد



بار ديگر رهبران کارگری هفت تپه از هر سو مورد حمله غير 
مسئوالنه باصطالح دوستان هفت تپه بموازات تعرض خشن و تهديد به 

ظاهرا .  قتل فعالين کارگری توسط دشمنان هفت تپه قرار گرفته اند
حضور دو تن از نمايندگان کارگران در تهران در جلسه منسوب به 
ستاد انتخاباتی رئيسی دستمايه اين کمپين ناسالم عليه کارگران و 

نکته اما همين نيست، يک تز پشت اين .  رهبران عملی هفت تپه است
اظهارت کم و بيش خودنمائی می کند؛ ميخواهند بگويند فعالين در هفت 

اينرا هر فرد که اظهار نظر . تپه با رئيسی اند و وارد بازی جناحی شدند
کرده نگفته يا تماما نگفته است اما هر کدام گوشه ای از اين تصوير را 
می غلطانند تا در کنار هم اين تصوير جعلی و مغرضانه و ضد 

 . کارگری را القا کنند
 

برای کسی که دلسوز مبارزات کارگری است، برای فرد يا يک جريان 
در جريان مبارزات کارگری .  سالم، نقد نيازی به جنجال و کمپين ندارد

و توده ای بزرگ آنهم در تقابل با يک رژيم هار و متکی به انواع 
توطئه و دغلکاری و مانور، فعال و مبارز کارگری ممکن است در 

لغزش و يا کجراهه ای را .  حرکتی به دام توطئه و ترفند دشمن بيفتد
در پنج سال گذشته در مبارزات هفت تپه و ديگر مراکز .  طی کند

اما همزمان در بطن همان مبارزات .  کارگری چنين اتفاقاتی رخ داده اند
راه نقد و جمعبندی و اصالح وجود داشته و در اين مسير رهبران عملی 

 . کارگران پخته تر و با تجربه تر شده اند
 

من درک ميکنم که نمايندگان کارگران تحت فشار نارضايتی و نگرانی 
گسترده ميان کارگران و شرايط ويژه و پيچيده کنونی، همه مسيرها را 

اما ترديدی نبود که حضور .  يکبار ديگر رفتند و می بايست می رفتند
در تهران در شرايط پيشا انتخاباتی با سواستفاده انتخاباتی روبرو ميشود 

لذا بهتر بود قيد اين جلسه زده ميشد، امری که بدليل عدم .  و شد
ضرر اين .  حساسيت و يا بغرنج بودن اوضاع هفت تپه فرعی شده است

اقدام بيشتر از منفعت آن بوده، بويژه برای مغرضان و دشمنان قسم 
خورده هفت تپه فرصتی فراهم آورده که همه چيز هفت تپه را بکوبند و 

 . فعالينش را تخريب کنند
 

 اوضاع در هفت تپه 
بعد از خلع يد از اسدبيگی تقريبا هر روز توسط تيم مديريت و عوامل 

هر کسی که منابع خبری .  کارفرمای خلع شده داستانی درست شده است
کارگران را دنبال کرده باشد، می بيند که بطور سريال اتفاقاتی بعضا 

ابتدا چند تالش برای تحريک قومی .  غير متعارف در هفت تپه می افتد
صورت گرفت، عده ای آگاهانه سعی کردند تنش و درگيری ميان 

همزمان که کارفرما و مديريت توليد سال و ذخاير .  کارگران ايجاد کنند
. انبارها را خالی ميکردند، به بيرون بردن ماشين آالت دست زدند

ناگهان سرقت های مسلحانه و حمله به کارگران گشت موتوری 
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حراست، ضرب و شتم و تاراج تلفن و 
سپس شايعه .  پول و موتور آنها آغاز شد

پراکنی در کانالهای دست ساز عليه 
نمايندگان کارگران و توهين شخصی و 

بدنبال .  خانوادگی و لمپنيسم براه افتاد
بالفاصله حق آبه .  حقوق ها پرداخت نشد

هفت تپه را با کمک عوامل استانی 
اسدبيگی و مديريت کاهش ميدهند که خطر 
خشک شدن چند هزار هکتار يک نتيجه 

يک سری تهديد جانی توسط بزهکاران اجير شده عليه نمايندگان .  آنست
دو روز بعد در بازار هفت تپه .  کارگران و خانواده هايشان راه می افتد

مزدوران اجاره ای اسدبيگی به دو فعال کارگری دمحم خنيفر و منصور 
يک فضای نگرانی ايجاد و مرتبا تبليغ .  رش با چاقو و چماق حمله ميکنند

خلع يد از بخش خصوصی و اسدبيگی شرکت ناامن شده، "می کنند با 
کارگران در خطرند، حقوق ها داده نمی شود، زمين ها خشک می شوند، 

اين ".  بيکاری در راه است، شرکت نابود ميشود و ما هم نابود می شويم
فضائی است که ميان کارگران ايجاد کردند و مسئول همه اين وضعيت را 
نمايندگانی ميدانند که خلع يد از اسدبيگی را دنبال کردند و به نتيجه 

در اين ميان شورای اسالمی و عوامل اسدبيگی شعار ميدهند که .  رساندند
آنها که حقوق ميخواهند بروند از فعالين بگيرند، بروند از خلع يد "

امور اداری اسدبيگی هم اطالعيه ميدهد که حقوق ".  کنندگان بگيرند
 . اين شمه ای از شرايط و وضعيت شان است. نميدهيم

 
هفت تپه برای هر کسی هر اهميتی داشته باشد، برای کارگران حفظ و 
بقای آن مهمترين اولويت و نقطه عزيمت اعتراضات سالهای اخيرشان 

کسی که در اين نقطه عزيمت شريک نيست، طبعا نمی تواند .  بوده است
بدون وجود هفت تپه بحث از .  سياست و تاکتيک کارگران را درک کند

تشکل کارگری و سياست و تاکتيک و مبارزه در آن مرکز کارگری معنی 
بدون هفت تپه يک شهر و حومه نابود ميشود و بيشتر بچه های .  ندارد

حال که هفت تپه .  کارگران بايد ترک تحصيل کنند و کودک کار شوند
زير فشار نپرداختن دستمزدها و کسر دو سومی حق آبه است، اگر اين 
وضع دو سه هفته ديگر طول بکشد، عواقب وخيمی برای کارگران هفت 
تپه دارد که ميتوان به خطر بيکاری وسيع و پس راندن کارگران از هر 

لذا کارگران بحق ناراضی و نگرانند و از .  دستاورد تاکنونی اشاره کرد
هيچ کارگری در .  نمايندگانشان ميخواهند هر کاری که ميتوانند انجام دهند

اين شرايط بحرانی از نمايندگان قبول نميکند که دست روی دست بگذارند 
نمايندگان کارگران در اظهارات و اخبارشان ميگويند که .  و منتظر بمانند

به هر نهاد محلی و استانی و سراسری که مسئوليت دارد برای پيگيری 
به هر "خواست های فوری مراجعه ميکنيم و تاکنون بقول خودشان 

. در عين حال روی اعتصاب و اعتراض نيز مانور ميدهند. زده اند" دری
در اثر همين فشارها بود که مديريتی که گفته بود حقوق نميدهم، اطالعيه 

ساعت حقوق کليه پرسنل و کارگران پرداخت می  ٤٨داده که ظرف 
 . شود

 
 ديدار تهران

ديدار دمحم خنيفر و مسلم چشمه خاور با نمايندگان مجلس در ادامه اين 
کارگران هفت تپه قبال اعالم کردند که اجازه نمی .  اقدامات بوده است

دهند از اعتراض شان سواستفاده شود، طرف هيچ جناح و فردی نيستند، 
. زير بيرق کسی نميروند و تنها از منافع طبقاتی خودشان دفاع می کنند

آنها رفتند تا دو سه نماينده مجلس را که بارها مالقات 

 در باره مباحث جاری پيرامون هفت تپه 

 اختالف برسر چيست؟
 

 سياوش دانشور

  ١٠صفحه   
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

اينکه اين .  کردند برای طرح و پيگيری مشکالت فوری هفت تپه ببينند
نمايندگان با کارگران در محل جلسه ستاد رئيسی قرار گذاشته اند، تنها 
بيانگر سواستفاده از اعتبار کارگران هفت تپه برای مقاصد سياسی 

اگر چيزی بايد بدوا محکوم شود همين سواستفاده از .  خودشان بوده است
معلوم نيست چرا به کارگران .  اعتبار سياسی  کارگران هفت تپه است

حمله می شود و اتهامات بيجا و نادرست به آنها زده ميشود؟ کجا 
کارگران هفت تپه يا نمايندگانشان شال کاله کردند که در ستاد رئيسی در 
تهران برای وی تبليغات کنند؟ کجا چنين تصميمی گرفتند؟ اگر کسی يا 
کسانی چنين سياستی دارند آيا در خوزستان بهتر نميتوانند اين کار را 
بکنند و يا در خود شوش و هفت تپه؟ چرا تا اين حد غير مسئوالنه و با 
ريشخند کارگران را متهم می کنيد؟ کارگران در اين جلسه حتی يک 
کلمه، از انتخابات و تمايل به اين يا آن فرد سخن نگفتند و صرفا در باره 
دردها و نگرانی هايشان در مورد هفت تپه حرف زدند و همانروز فايل 

ميتوان به جمالتی در کل .  صوتی صحبت هايشان را پخش کردند
اما .  حرفهايشان ايراد داشت که ايراد دارد و طرح آنها ضروری هم نبود

. اينها انسانهای واقعی و بارآمده در دل همين مبارزات کارگری هستند
اگر باتجربه تر بودند شايد فرموالسيونهای بهتری پيدا ميکردند که نه 
شعاری باشد، نه تملق در آن باشد، درعين حال طلبکارانه به اجرای 
سريع تر وظايف آنها و مفاد توافقات در مذاکرات نمايندگان کارگران در 

اما بطور مشخص هيچ حرفی از انتخابات .  جلسات قبلی تهران تاکيد کنند
همينطور اظهارات علنی نمايندگان و شواهد نشان .  در ميان نبوده است

ميدهد که کارگران از جلسه ستاد انتخاباتی اطالعی نداشتند و با آن 
شايد بهتر باشد اين نمايندگان همين را برای بسته شدن هر .  مواجهه شدند

اگر آدم باتجربه .  منفذ سواستفاده رسانه ها و مخالفين مغرض اعالم کنند
تری بودند در همان ابتدا می گفتند ما برای ديدار نمايندگان و پيگيری 
مطالباتمان آمديم و االن که در جلسه ستاد انتخاباتی هستيم از جانب 

 . کارگران هفت تپه هيچ نظری در مورد انتخاب نميدهيم
 

بعيد ميدانم بحث منتقدين تا اين حد هوائی باشد که اصوال هر ديدار 
از .  نمايندگان کارگران با مسئولين حکومتی را بطور کلی نفی کنند

موضع من و شمائی که سرنگونی طلب معرفه هستيم و هيچ ديالوگی با 
اين نظام نداريم و از اسم رئيسی کهير ميزنيم، حتما ديدار با رژيمی ها 

اما آيا برای کارگر نفت و برق و هفت تپه و معلم و .  خيلی معنی دارد
بازنشسته هم همين است؟ باالخره کارگران بايد در مقابل اين و آن 
وزارتخانه و مجلس و استانداری و فرمانداری و هرجائی که کسی 
مسئوليت دارد تجمع کنند، اعتراض کنند، مذاکره کنند، و مهمتر خود را 
. بعنوان نمايندگان مورد اعتماد کارگران به حکومت تحميل کنند

نمايندگان کارگران ناچارند برای متحد نگهداشتن صفوف هزاران نفره، 
برای نجات هفت تپه و محل کار و زندگی شان، برای خنثی کردن 
شورای اسالمی و توطئه های مکرر آن، برای خنثی کردن اوباش اجاره 
ای اسدبيگی که شغلشان قمه کشی و زورگيری است، برای منتفی کردن 

 در باره مباحث جاری پيرامون هفت تپه 

 ...اختالف برسر چيست 

تهديد يگان ويژه که وسط اجتماع کارگران تيراندازی ميکند و کارگران 
اعتصابی را آگاهانه به بيرون شرکت هل ميدهد تا سرکوب و قلع و قمع 

از جمله با مسئولين که از .  شان راحت تر باشد، اقدامات مختلفی بکنند
باال تا پائين قاتل تشريف دارند مذاکره کنند و طرف حساب شوند و به 
اهرم اعتراض و اعتصاب و اتحاد نيرويشان در درون مجتمع متکی 

 . شوند
 

کارگران هفت تپه و فعالين شريف آن، عليرغم هر لغزش و بی 
. تجربگی، تا اين لحظه وارد هيچ بازی سياسی با هيچ جناحی نشدند

ميتوان مشاهده کرد که بعضا از اختالف جناح ها در مورد هفت تپه 
استفاده کردند و برای اهداف خودشان مانور دادند اما زير بيرق کسی 

خط سياسی حاکم به اين .  نرفتند و استقالل شان را حفظ کردند
اعتراضات بروشنی اتکا به نيروی اتحاد کارگران، مذاکره برای گرفتن 
خواستها با پشتوانه اعتصابات گسترده و منزوی کردن دشمنان کارگران 

بنابراين اين فرض که کارگران هفت تپه با تصميم و آگاهی .  بوده است
شدند، "  نيروی کمپين رئيسی"کردند و يا "  يک انتخاب سياسی"قبلی 

چرند است و کال انتساب اين اتهام به فعالين و رهبران هفت تپه خيلی 
. زمخت و غير مسئوالنه با هدف تخريب شخصيت اين فعالين است

کسانی که در هفت تپه از اين نوع انتخاب ها کردند، فرصتی برای 
به سخنان .  چراغانی نداشتند و بالفاصله توسط کارگران منزوی شدند

همکاران دمحم خنيفر در باره وی گوش کنيد؛ دمحم خنيفر کسی است که 
همراه با ديگر فعالين زير شکنجه رفت، در متن يک سرکوب او را 

اما چون سياستهای شورای .  وادار کردند که عضو شورای اسالمی شود
اسالمی را پيش نبرد و فساد و توطئه شان را در همراهی با کارفرما 

خنيفرها "برخی که گفته اند .  عليه کارگران عيان کرد، اخراجش کردند
، زحمت بخود ندهند، اسدبيگی "را خلع و صفوف تان را پاکسازی کنيد
بازگشت به کار وی و اسماعيل .  قبال وی را خلع و پاکسازی کرده است

بخشی و ديگر همکاران اخراجی از خواسته های اصلی کارگران هفت 
 . تپه است

 
 تقديس اعتصاب

تالش "ميگويند سخنان معدافعين هفت تپه و نمايندگان کارگران در باره 
و تحريک کارفرما برای راه انداختن اعتصاب با هدف سرکوب 

؟ اين را نمايندگان کارگران !است"  دست راستی"، موضعی "کارگران
" اعتصاب"و "  ناامن"و "  امن"دو کلمه .  بارها گفته اند، ما هم گفته ايم

را تشکيل ميدهد که با يک "  اعتصابی  -انقالبی "باهم ارکان اين تفکر 
" دست راستی"حکم فتواگونه کل رهبری هفت تپه و مدافعين شان را 

اين درجه از تخيلی بودن در مواجهه با واقعيات مادی و .  اعالم ميکند
کشمکش زنده طبقاتی حيرت انگير است اما کاری از دست کسی ساخته 

هميشه برای راديکاليسم خرده بورژوائی و غير کارگری نفس .  نيست
برای کارگر .  اعتصاب مهيج بوده و اوج انقالبيگری معرفی شده است

اين تفاوت دو موضع .  اينطور نيست، اعتصاب از سر ناچاری است
روشن است که اعتصاب يک رکن اساسی .  اجتماعی و طبقاتی است

مبارزه و اتحاد و تجربه و آموزش توده کارگران است و مبارزات 
با .  کارگری عمدتا با عمل اعتصابی و اعتراضی تجلی بيرونی می يابد

اينحال کارگر از سر دلخوشی و سيری دست به اعتصاب نميزند بلکه از 
سر اينکه حقی از وی ضايع شده و کارفرما به قرار عمل 

  ١١صفحه   
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نکرده و يا خواست مورد نظر کارگر را نميدهد، به اهرم اعتصاب و 
هيچ کارگری عاشق اين نيست که در .  خواباندن توليد متوسل می شود

گرمای پنجاه درجه با کرونا سه ماه در خيابان بدود و شعار بدهد و باتوم 
برای کسی که از هر اعتصاب انتظار يک کمون .  بخورد و زندانی شود

پاريس و يک تحول عظيم را دارد و يا فکر ميکند يک شرکت ميتواند 
کل کائنات سياسی کشور را زير و رو کند، البته اعتصاب و فراخوان به 

اما مشکل اين دوستان اينست که .  اعتصاب اساس راديکاليسم است
اعتصاب را خيلی رمانتيستی می بينند، برای کارگر مسئله بسيار واقعی 
تر و با نگرانی های مالی و شغلی و امنيتی همراه است و تماما فرق 

 . ميکند
 

بگذاريد بپرسيم ايا تاکنون با اعتصاب کارفرمايان و بازاری ها مواجه 
نشديد؟ ايا تاکنون نشنيديد که کارفرما موقعيتی ايجاد کرده تا کارگران 
اعتراض و اعتصاب کنند تا وی بهره اش را ببرد؟ شما از اعتصابی که 
رئيس شورای اسالمی جليل احمدی و دمحم ظهيری چاقوکش اسدبيگی 
جلودار و مبلغ اش هستند و رضا رخشان از آن دفاع ميکنند، بنام نامی 
اعتصاب بی برو برگرد دفاع می کنيد؟ مگر اعتصاب کارگری در دنيا 
بنفع عروج نيروهای دست راستی کم داشته ايم؟ آيا نبايد کارگران و 
رهبرانشان ميدان جنگ را خودشان تعيين کنند؟ اعتصاب در يک 
شرکت پنج هزار نفره با فراخوان راه نمی افتد، اگر عملی بود تاکنون 
دهها فراخوان توخالی سلطنت طلبان و مجاهدين برای اعتصاب 

اعتصاب برنامه ريزی و سياست و .  سراسری را کسی جواب داده بود
تاکتيک و هزار کار ريز و درشت و محاسبه الزم دارد که بتوان نيرو 

تجمع .  بميدان کشيد، متحد کرد، متحد نگاه داشت و متحد بيرون آورد
هفت نفره مزدوران اسدبيگی در يک شرکت پنج هزار نفره را 

ناميدن و اشاره رهبران کارگری به سواستفاده اسدبيگی از "  اعتصاب"
نگهداشتن شرکت برای کارفرما معرفی "  امن"اعتصاب را دفاع از 

کردن، اگر از بی خبری محض و نشناختن موضوع مورد بحث حکايت 
نکند، البد از روی غرض ورزی با کارگران هفت تپه صرفا بدليل 

 .  مخالفت با سياست خلع يد است
 

سياست کارگران هفت تپه بدرست حتی آنجا که اعتصاب بنفع اسدبيگی 
است و با تصميم جمعی کارگران راه نيافتاده است، ايستادن در مقابل 

نه بدليل نشناختن برنامه و هدف کارفرما و .  اعتصاب و اعتراض نيست
عواملش، بلکه بخاطر اين نکته که کارگران ناراضی اند و حق اعتراض 
و اعتصاب دارند و هيچوقت نبايد خود را در مقابل اعتراض آنها قرار 

. حساب اعتراض کارگر از سواستفاده از اعتراض کارگر جداست.  داد
سياست کارگران نه ايستادن در مقابل اعتصاب بلکه روشن کردن 
سياستهای کارفرما و عواملش برای سو استفاده از نارضايتی برحق 

در هفت تپه نه يکبار بلکه بارها .  کارگران و دفع تله های امنيتی آنهاست
پيش آمده که کارفرمايان و عوامل آنها برای رفع و رجوع مشکالتشان و 
يا دسترسی به منابع مالی به اعتصاب نياز داشته اند و استارت اوليه 

بسيار عجيب است که .  اعتصاب را زدند اما سريع به پشت صحنه رفتند
هشدار نمايندگان کارگران در باره افراد مشخص با کارنامه سياه عليه 

معنی "  جلوگيری نمايندگان از اعتصاب کارگران"کارگران بنوعی با 
آخر چه کسی از گويندگان چنين احکام آسمانی قبول ميکند که !  شود

اعتصاب "  پايتخت اعتصاب جهان"کسانی که باندازه موی سرشان در 
اينها کسانی هستند !  شدند"  کنترل اعتصاب"سازمان دادند، حاال عامل 

که اعتصابات چند هزار نفره را سازماندهی و رهبری کردند و سرآمد 
آيا .  رهبران کارگری در هدايت اعتصابات بزرگ و توده ای هستند

منصفانه است کسانی که خود تجربه سازماندهی يک اعتصاب صد نفره 
را در طول عمرشان ندارند با اين زبان غير مسئوالنه هفت تپه و تجربه 
شورائی و مبارزات شکوهمندش را با يک چرخش قلم تحويل رئيسی 

 دهند؟  
   

 اختالف برسر چيست؟
اختالف برسر حضور کارگران هفت تپه در ديدار تهران و سواستفاده 

اختالف حتی از خلع يد هم .  تبليغاتی نمايندگان مجلس شروع نمی شود
سنتی فرقه .  اين اختالف دو سنت سياسی متمايز است.  شروع نميشود

ای، سکتاريستی و شکست خورده، سنتی که نتوانست طی سالهای 
طوالنی يک تشکل کارگری و فابريکی در محل کار ايجاد کند و يا منشا 

جنبش شورائی .  سازماندهی اعتصاب حتی در شرکتهای کوچک باشد
يک سنت مبارزاتی بين المللی در درون طبقه کارگر است و در ايران 

از لحاظ نظری و .  بود ٥٧آخرين برآمد گسترده اين سنت در انقالب 
تئوريک طرح مباحث مجمع عمومی و شورای کارگری الاقل سی سال 

اما اين هفت تپه و فوالد بود که در .  است در ايران فرموله شده است
سال نود و هفت، عليرغم هر کمبود و محدوديتی که داشت، مجددا بحث 

با عروج سنت .  شورا را به صحنه مبارزات کارگری و توده ای آورد
شورائی، ميخ آخر بر تابوت آن سنت شکست خورده شبه سنديکاليستی 

چه قبلتر و چه در سال نود و هفت و بعد از .  و سکتاريستی کوبيده شد
هائی داشتيم که دليل سرکوب کارگران هفت تپه را "  مارکسيست"آن، 

نه رژيم اسالمی که زياده روی يا چپ روی فعالين کارگران ميپنداشتند، 
برآن بودند که کارگران بايد دستمزدهايشان را ميخواستند و سنديکا بهتر 

طيفی از چپ هم وجود داشت که همراه .  ميتوانست اينکار را انجام دهد
سرکوب حکومت عليه کمونيست ها حرف ميزد، همراه حکومت 
کارگران را به احزاب وصل ميکرد و مشغول رفع و رجوع حب و 

بخشی از فعالين آن سنت شکست خورده، هر روز . بغض های خود بود
بيشتر از ديروز خود را در مقابل هفت تپه و فعالين آن يافتند و چشم 

شعار و سياست خلع يد نقطه ديگری بود که .  ديدن بخشی ها را نداشتند
ميگويم متلون و اضافه ميکنم متضاد و .  اين طيف متلون را گردهم آورد

حتی دشمن هم، اما در اين نقطه با اسدبيگی و شورای اسالمی و دولت 
هر کسی هر دليلی .  روحانی و عوامل اسدبيگی در شرکت همسو شدند

دولت روحانی و سازمان خصوصی سازی :  داشت، اينجا به هم رسيدند
رضا .  و اتاق بازرگانی و کارفرمايان هفت تپه مخالف خلع يد هستند

رخشان و آقای محمود صالحی و دوستان، با اينکه يکی مامور و معذور 
است و ديگران فعالين کارگری، عليه خلع يد باز در يک موضع قرار 
گرفتند و باز مانند مجمع عمومی دستگاهی و رژيمی برای شرکت واحد 

راستی اين دوستان که تا اين حد حساس و نکته .  همديگر را پيدا کردند
بين اند، چرا در مورد حمايت رخشان از کانديداتوری فرمانده سپاه 
سعيد دمحم مهر سکوت بر لب زدند؟ ميشود نمايندگان کارگران هفت تپه 
و سنت شورائی و مبارزات چند ساله شان را تحقير و به ريشخند گرفت 
اما کنار رضا رخشان عليه خلع يد و گفتن مستقيم و غير مستقيم اين 

 ! نکته که پروژه رئيسی در جريان است رکاب زد
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مخالفان خلع يد از اسدبيگی حرفی نداشتند؛ می گفتند بجای 
اينکار دنبال دستمزدها باشيم، می گفتند خلع يد عملی نيست 
شورا را طرح کنيد، يا می گفتند مگر ميشود عليه روند 
خصوصی سازی و سياست اقتصادی حاکم ايستاد؟ اين طيف 
متلون همانطور که اشاره شد از حکومتی تا اپوزيسيونی، از 
فعال کارگری تا حکيم باشی های سوسياليست را در بر 
ميگيرد که بعضا دشمن هم هستند اما در نقطه خلع يد تالقی 

 . کرده اند
 

اين جهتگيری در کليت خودش به مبارزه زنده طبقاتی و توان 
يک جنبش واقعی و مشکالت روزمره اش عميقا بی تفاوت 
است، نه خودش فعال آنست و نه حرفی برای پيشروی آن 

تنها کاری که ميماند اينست که ذره بين دست بگيرد، .  دارد
استنتاجات ذهنی و استنباطات تحليلی اش را جای واقعيت 

اين واقعيات .  بنشاند، يک تنه به قاضی برود و حکم صادر کند
تلخ، حتی اگر همه آنها با نيت خوب و بدون اغراض شخصی 
و رقابت های نازل باشد، حتی اگر بيشتر از هفت تپه ای ها از 
اسدبيگی منزجر باشد، يک رگه است که توان اينرا ندارد يک 
بهبود کوچک در مبارزه کارگران ايجاد کند و اساسا درد و 

موضع اجتماعی و .  مشغله آن کارگر گرفتار و نگران را ندارد
انتقادی منتقدين بشدت غير کارگری و در جاهائی آگاهانه ضد 

آنچه بايد امروز انجام داد يک دفاع قاطع و .  کارگری است
هر لغزش و .  پيوسته از مبارزات کارگران هفت تپه است

اما افترا زدن و .  سازش غير مجاز بايد صميمانه نقد شود
نسبت دادن نمايندگان کارگران هفت تپه به اين و آن جناح 
حکومتی نشان خصومت برای تخريب شخصيت اين کارگران 

هر زمان هر کسی منافع کارگران را فدای منافع فردی .  است
و اهداف فرقه ای کرد بايد بيرحمانه اين گرايش را نقد و کنار 

اما مادام که اين مسئله موضوعيت ندارد، تنها رفتار .  زد
درست سياسی اينست که صميمانه از مبارزات و تالشهای 
کارگران دفاع کرد و رفيقانه اشتباهاتشان را به آنها يادآوری 

 . کرد
 

 ٢٠٢١جون  ١٠

 فراخوان شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

بساط نمايش انتخاباتى رژيم را با  

 شكست روبرو كنيم
 

وری )ژوئن ١٨(خرداد  ٢٨هرچه به  اتی جمه ضحکه انتخاب زاری م ، روز برگ
شتر  راری بي اسالمی نزديک تر می شويم، طبل رسوايی اين خيمه شب بازی تک

ت .  شنيده می شود داران حکوم المی، پاس وری اس وايی جمه دن رس کار ش با آش
شار بحران ر ف ا، زي سب و ادع ر برچ ا ه اش و ب ر قم المی از ه ه  اس ايی ک ه

ار و  شان کرده است، احاطه م فريبک خودشان علناً ورشکستگی و فرومايگی رژي
م .  را در مالء عام اعالم کرده اند ستمگر و خرافات اسالمی ن نظ ات اي برای نج

دارد اربرد ن ان ک اکنونی آن ر .  رسوا و ستمگر، ديگر هيچکدام از ترفندهای ت ديگ
ا  فريب و خرافات مذهبی برای پاسداری از منافع استثمارگران، ستمگران، دزده

رمايه م س اولگران نظ ست و چپ از ني ران، کارس ر اي اکم ب ر .  داری ح ديگ
ای اصالح صحنه ا ادا و اطواره اتی ب ول طلبی سازی نمايش انتخاب گرائی،  و اص

گند  ها پيش بوی چرا که از مدت.  دهد ها جواب نمی های آن سبز و بنفش و دنبالچه
ه  ت ک ده اس ده ش ان آزار دهن و کثافت ناجيان حاکميت اسالمی بر روی زمين چن

ده  ميليون م گندي ن نظ ها تن از مردم ايران به نبردی قهرمانانه برای سرنگونی اي
 .اند و پوسيده روی آورده

 
 !مردم آزاديخواه، نيروهای چپ و کمونيست، سازمان های انقالبی و مبارز

ای  زدوران و پادوه اتی، م ازی انتخاب ب ب در پی نزديک شدن به نمايش خيمه ش
ود را در  شی خ جمهوری اسالمی، همانند دوره های قبل در صددند تا بساط نماي

اق .  خارج از مرزهای ايران نيز پهن کنند ه اتف ب ب ت قري ه اکثري در وضعيتی ک
رکت در دم ش ا ع ران ب ردم اي ای م وده ه ات"  ت ارزه و "  انتخاب سترش مب و گ

رنگونی  اعتصاب و اعتراض در کف خيابان ها راه برچيدن بساط انتخاباتی و س
ه  د ب يز نباي شور ن ارج از ک د، در خ ده ان المی را برگزي وری اس ی جمه انقالب
ازی  ب ب ه ش ساط خيم ا ب ازه داد ت المی اج وری اس زدوران جمه فيران و م س

 . انتخاباتی را در درون جاسوسخانه های رژيم برپا کنند
 

رنگونی  رای س ه ب ست ک پ و کموني ای چ اری نيروه ورای همک ن رو، ش از اي
شان  ارگران و زحمتک ورايی ک انقالبی جمهوری اسالمی و برقراری حاکميت ش
ی  را م واه را ف ارز و آزادی خ ست و مب ای کموني ه نيروه د، هم ی کن ارزه م مب
ستگان،  خواند، در هر کجا که هستيم، همراه و هم صدا با کارگران، زنان، بازنش

ادران  اوران، م ادران ٨٨معلمان، دانشجويان، مادران خ ادران ٩۶، م و  ٩٨، م
ده  ١٧۶مادران و خانواده های داغدار  سرنشين جان باخته هواپيمای سرنگون ش

ازی  ب ب ه ش اوکراينی و هم رای با عموم توده های مردم ايران، عليه بساط خيم
 .انتخاباتی رژيم در خارج از کشور نيز فعاالنه شرکت کنيم

 
 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 ٢٠٢١ژوئن  ٩مطابق با  ١۴٠٠خرداد  ١٩
 

ضاها ست :ام زب کموني ران، ح ست اي زب کموني ست، ح دائيان کموني اد ف اتح
ارگری  دائيان   -ک ازمان ف ارگر، س ازمان راه ک ست، س ت(حکمتي سته )اقلي ، ه

 .اقليت
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گفتن بايد امروز بری حموم، ...  جا بميريد ميگن شما مثل سگ بايد اين«
ديدم همه رو لخِت لخِت لخت کردن باهاشون مسخره بازی درميارن، من 

  »آباد ديدم من واقعا افول انسانيت رو در امين... اون صحنه رو ديدم
 زنده ياد بهنام محجوبی

 
مطلوبيت .  دمکراسی پديده باشکوهی است البته برای صاحبان سرمايه

دمکراسی برای سرمايه داری اين است که نسبت به مناسبات توليد و 
نظام اقتصادی کور است، دخالت مردم در سياست و تعيين سرنوشت 
خويش کامال صوری و نمايشی است و مهمتر از همه در حالی که 
حکومت ها جملگی تا دندان مسلح هستند، خشونت را بطور کلی و 

دمکراسی هيچ انقالبی را تحمل نمی کند .  ظاهرا برای همه تقبيح می کند
و درست به همين دليل برای صاحبان سرمايه دقيقا برای حراست از 
مالکيت خصوصی مقدس است، اما هر زمان دست و پاگير شود، در 

 .پارلمان را گل می گيرند
 
انتخابات رکن اساسی کليه اشکال مختلف سياسی حاکميت سرمايه از  

در .  ژوائی تحت دمکراسی استرديکتاتوری عريان تا ديکتاتوری بو
هنگامه انتخابات حتی سردمداران ضد مردمی ترين حکومت ها نيز به 

آری درست حدس زده ايد؛ از مقامات .  روی مردم لبخند می زنند
حکومت اعدام اسالمی ايران حرف می زنيم، جايی که بر گرده کارگر 
شالق می زنند، روی زنان اسيد می پاشند، به زندانيان تجاوز می کنند، 
دانشجويان را با چشم و دسِت بسته از بام دانشگاه کف خيابان می 
اندازند، پيکر بازداشتی های معترضين خيابانی را به رودخانه می 
سپارند، هواپيمای مسافربری را سرنگون می کنند، جوانان محاصره 

آری حتی در چنين حکومتی نيز در .  شده در نيزار را به رگبار می بندند
۔ همان   هنگامه انتخابات ناگهان مردم و به ويژه کارگران عزيز می شوند

 .کارگرانی که درست پيش از انتخابات مطلقا به حساب نمی آمدند
 
"ابراهيم عباسی از رهبران محبوب هفت يکبار گفته بود  قوه قضاييه : 

. مرا رصد می کند.  هفت تپه را رصد نمی کند.  دردش هفت تپه نيست
اين .  می خواهد ببيند کجا جمله ای، کلمه ای اشتباه بگم بگيرد ببرد زندان

 ".را رصد می کند
 

اکنون اما موقع رای گيری است و قوه قضاييه آمده است تا هفت تپه را 
حاال رييس قاتل ها تمام ايران را رصد می کند۔ می خواهد از .  رصد کند

 . همه رای بگيرد
  

اين تنها حقی است !  در دمکراسی تمام مردم با هم برابرند در حق رای
که حکومت اسالمی به هزار ترفند و تهديد و تطميع استفاده از آن را به 

پديده هيجان انگيری است، اينطور نيست؟ زن و .  مردم تحميل می کند
مرد، پير و جوان، کارگر و کارفرما، شيعه و سنی، ترک و عرب همه 

همه انسان ها در چشم مقامات .  حق رای دارند و بايد از آن استفاده کنند
. راستی رئيس قاتل ها زندان ها را هم رصد می کند.  يک برگه کاغذند

آخر آنجا نيز همه با هم برابرند در حق 
رای؛ زندانبان و زندانی، شکنجه گر و 
شکنجه شده، شالق خورده و شالق زن، 

. قاضی و متهم، جالد و اعدامی
دمکراسی از فرط شکوهمندی گاه 
صحنه های به غايت مضحکی می 
آفريند، مثل لحظه ننگين رای دادن 

  . زندانياِن اصالح طلب به روحانی
 

ويژگی دوره اخير اين است که هيچکس 
رای نمی دهد سهل است کمپين های بی شماری در مخالفت با رای نيز 

اوضاع چنان کميک شده که مزدوران صادراتی به    .به راه افتاده است
 !اصالح طلبان داخلی فشار وارد می آورند برای شرکت در انتخابات

 
حکومت به تمامی مشروعيت خويش را از دست داده و با يک حرکت 

مضاف بر اينکه گرايش .  هجومی طبقه کارگر محتمل است از هم بپاشد
شورايی متکی بر مجامع عمومی نيز در جنبش کارگری شخصيت های 

درست به همين دليل رژيم .  خودش را يافته و دارد دست باال پيدا می کند
تمام نيروی خود را روی کنترل تحرکات جنبش کارگری متمرکز کرده 

اولويت نخست حکومت تخريب شخصيت های راديکال و طرد .  است
هدف، مهار و کاناليزه کردن .  رهبران محبوب گرايش شورايی است

حکومت می داند هر .  اعتراضات و در گام بعدی درهم شکستن آن است
چقدر با جهان سرمايه زاويه داشته باشد ليکن آن اختالفات خانوادگی به 

آنچه نه قابل مذاکره و نه .  هر حال قابل مذاکره و شايد حل و فصل باشند
قابل حل و فصل است تضاد آشتی ناپذير با معترضان داخلی به ويژه 

 .کارگران است
 

رژيم از ميزان نفرت مردم نسبت به خود کامال اگاه است و روی همين 
کثيف ترين عناصر وزارت اطالعات و .   سرمايه گذاری کرده است

امنيت می خواهند به هر بهانه شده ثابت کنند رهبران کارگران با جناحی 
کارگران اما از کره مريخ .  از نظام و به ويژه رئيسی همدست هستند

نيامده اند بلکه بخشی از همين توده های تحت ستم و تهيدستان غارت 
مادر ستار بهشتی مادر تمام کارگران است و قاتلين ستار دشمن .  شده اند

هيچ کارگری آخرين سخنان جاويد نام بهنام محجوبی را از ياد .  کارگران
. نخواهد برد وقتی که گفت من به چشم خودم افول انسانيت را اينجا ديدم

خير، کارگران به هيچ جناحی از حکومت اسالمی متوهم نيستند بلکه به 
حکم موقعيت فرودست خود از قضا سرسخت ترين دشمنان قسم خورده 

اطالعاتی ها بيهوده سعی می کنند کارگران را .  کل حکومت اسالمی اند
پاسخ تمام اين خزعبالت را همان ابراهيم .  به رييس قاتل ها متصل نمايند

عباسی يکی از محبوب ترين و خوشنام ترين رهبران هفت تپه چنين داده 
 :است

 
 آقای رئيسی هفت تپه نان نيست، آب نيست، رای هم نيست۔ 

 . کارگر بيلبورد تبليغات نيست
 

  ٢٠٢١جون  ١٠

 كارگر بيلبورد تبليغات نيست
 

 جاويد حكيمى

 

!به حزب حكمتيست كمک مالى كنيد  
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جنايتکاران، تروريست ها، ضد زن ها، دشمنان کارگران، مسببين فقر و 
فساد و فحشا، قاچاقچيان موارد مخدر حق ندارند در خارج کشور بساط 

رژيم اسالمی کانديداتوری حتی .  معرکه گيری انتخابات راه بياندازند
فرمايشی رياست جمهوری "  انتخابات"سران جنايتکار خودش را در 

دقيقن همين رژيم در خارج از کشور .  پيش رو نمی تواند تحمل کند
در "  انتخابات"تالش می کند که با راه اندازی سيرکهائی تحت نام

حقانيتی برای "  رای گيری"سفارتخانه ها، کنسولگری ها و ديگر مراکز 
جمهوری .  مشروعيت خود در خارج از مرزهای سياسی بدست آورد

اسالمی همچنان از خريد واکسن استاندارد برای مبارزه با پاندمی کرونا 
برای مردم ايران سرباز ميزند تا روزانه صدها نفر در ايران قربانی 
ويروس کرونا شوند، ولی صدها ميليون دالر به گروه های تروريستی 
. اسالمی، مثل حماس، حزب هللا لبنان، حشدالشعبی در عراق هديه ميکند

برای خود در خارج از کشور "  مضحکه"ميخواهد با براه اندازی اين 
 .مشروعيتی بدست آورد

 
ابراهيم رئيسی که امروز رئيس .  در ايران ذره ای از آزادی وجود ندارد

کانديد نظام اسالمی )  و در واقع يگانه(قوه قضاييه است و مهم ترين 
برای انتخابات رياست جمهوری است، که ناگفته نماند حتی رسانه های 

اعالم کرده اند، يکی از "  رئيس جمهور منتخب"اسالمی او را بعنوان 
جمهوری اسالمی بوده است که حداقل در دو "  گروه مرگ"اعضای 

دوره در قتل عام زندانيان سياسی شرکت داشته و در قتل عام مخالفان 
زندانهای جمهوری اسالمی از آزاديخواهان "  پاکسازی"سياسی و برای 

در يک حکومت متعادل .  و کمونيستها نقش اصلی بعهده داشته است
ابراهيم رئيسی و امثال او می بايستی در مقابل دادگاههای عادالنه 

رياست جمهوری "  کانديد"مردمی، جوابگوی جنايتهای خود باشند و نه 
بنابراين ما اعالم ميکنيم که اين سفارتخانه ها و مراکز جاسوسی !  شوند

بايد فورا بسته شوند، اين تروريست های ديپلمات بايد دستگير و محاکمه 
اين مضحکه اسمش .  شوند، اينها در موضع برگزاری انتخابات نيستند

 !ندارد" انتخابات آزاد"هرچه باشد، ربطی به 
 

بيش از هزار و پانصد نفر از  ٩٨حکومتی که تنها در آبانماه سال 
معترضان به گرانی را کشته و هشت هزار نفر از جوانان و کارگران را 
زخمی، دستگير و زندانی و سپس صدها نفر آنان بدون برخورداری حق 
عادالنه در دفاع از خود، اعدام کرده است، يک حکومت مشروع و 

" انتخابات"قانونمند نيست و بنابر اين اجازه برگزاری مضحکه ای بنام 
ما اعالم می کنم جمهوری اسالمی يک حکومت جنايتکار و .  را ندارد

بنابر اين هر کسی که در خارج کشور به اين حکومت .  ضد بشری است
ميدهد، آگاهانه کنار رژيم اسالمی ايستاده و با اعتراض قاطع ما "  رای"

جمهوری اسالمی فی .  مخالفين جمهوری اسالمی روبرو خواهد شد
الحال در بساط رای گيری جنايتکاران در ايران شکست خورده است و 

مسئله ما کمونيستها و اردوی .  حتی خود به اين شکست اذعان کرده است

آزاديخواهان اينست که شکست حکومت را همه جانبه تر و کمر شکن تر 
در سراسر جهان اعالم کنيم و به جهانيان بگوئيم که جمهوری فاشيست 

 . اسالمی غده چرکينی است که بايد از پيکر جامعه ايران حذف شود
 

 !مردم آزاديخواه، ايرانيان خارج کشور
صريح و قاطع هرجا و همه جا بگوئيم شرکت در اين نمايش با هر 
توجيهی نادرست، ضد منافع مردمی و مبارزه برای آزادی و برابری و 

تائيد گلوله هائی است که بر سر .  در خدمت بقای حکومت اسالمی است
شليک شد، تائيد شکنجه و  ٩٨و آبانماه  ٩٦و تن عزيزان ما در ديماه 

. و سرکوب است، تائيد فقر و فالکت و استبداد و آپارتايد استاعدام 
ميدهد، تداوم حکومت قاتلين فرزندان مردم را "  رای"کسی که ميرود 

 . تائيد می کند
 

تشکيالت آلمان حزب حکمتيست ايرانيان آزاديخواه را فراميخواند که 
جلوی سفارتخانه ها، کنسولگری ها و محل صندوقهای مضحکه 

رياست جمهوری را به محل تجمعهای اعتراضی گسترده و "  انتخابات"
سياست ما برهم زدن اين .  ميليتانت عليه کل حکومت اسالمی بدل کنيم

هر کجای جهان هستيد در مقابل حوزەهای .  مسخره بازی اسالمی است
. اخذ رای تجمع کنيد و بساط اين جنايتکاران را بر سرشان بکوبيد

دوستانتان را خبر کنيد، آماده بيائيد، روز نبرد سراسری در داخل و 
 . خارج عليه حکومت ترور و توحش است

 

خرداد در مقابل  ٢٨ژوئن مصادف با  ١٨ عهوعده ما روز جم

 سفارتخانه سابق جمهوری اسالمى

 !صبح ١٠در بن راس ساعت 
 

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

 
 حکمتيست –گری حزب کمونيست کارآلمان تشکيالت 

 ٢٠٢١ژوئن دهم  

 حكمتيست -اعالميه تشكيالت آلمان حزب كمونيست كارگری ايران 

 

 خرداد ٢٨ -يونى ١٨

 در مقابل كنسولگری رژيم اسالمى در بن

 !عليه بساط انتخابات رژيم متحدانه بميدان بيائيم
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تا به امروز دو جلسه باصطالح مناظره کانديداهای رژيم برای تصاحب 
از هر .  کرسی رياست جمهوری در جمهوری اسالمی برگزارشده است

زاويه ای که به اين مناظره ها نگاه کنيم صورت کامل ابتذال پوپوليستی 
 . را ميشود ديد

 
 : نحوه برگزاری مناظره

ما شاهد نشاندن هفت نفر در يک سيرک مسخره هستيم که مدام از جانب 
يادآوری ميگردد که قوائد شو را رعايت کنند؛ آنها  مجری برنامه به 

شکل برنامه بيشتر شبيه مسابقه ای هست که در دهه هفتاد از تلويزيون 
پخش ميشد و چنان اين آش شور شده که يکی از کانديداها هم مشخصا به 

از کی بپرسم و چی بپرسم با دلقک بازی قرعه .  مسابقه هفته اشاره کرد
کشی يک سری سواالت کليشه ای که قطعا مدتها سرش فکر شده آغاز 

زمانهای سه و چهار دقيقه ای برای کسی که قرار است به .  می شود
اصطالح رئيس جمهور شود و نمايش يک سری نمودار مسخره رنگی 
البته شبيه به هم از جانب کانديداها که مثال دارای برنامه هستند و برای 

ساله خود  ٤٣کشتی به گل نشسته سياست، اقتصاد و فرهنگ محصول 
اما قسمت تراژيک همين شوی طنز جوابهای .  راه حلی دارند

کانديداهاست که حتی برای اين سوالهای از پيش طرح شده هم يک 
 .جواب دهن پر کن ندارند و مدام از اين شاخه به آن شاخه می پرند

 
در اين دوره صدا و سيما حتی ريسک آزاد گذاشتن تريبون کانديدهای 
خود را که از فيلتر شورای نگهبان منسوب خامنه ای گذشته اند را هم 
نکرده که مبادا از دهان يکيشان يک کلمه خارج از سناريوی که از قبل 

جالب است موضوعات مطرح شده ازجانب  .طراحی شده در برود
پرسشگر انگار از خالء آمده و کسی قرار نيست در مورد هزاران 
اعدام، ميلياردها دزدی، زندان، تجاوز، ترور، اعتياد، کارتن خوابی، 

در . صحبت کند...  گور خوابی، اختناق سياسی، ديکتاتوری مطلق و 
يک جمله صدا وسيمای حکومت يک سيرک راه انداخته با شرکت هفت 

اما .  دلقک که قرار است يک سناريوی از پيش تعيين شده را بازی کنند
اين بازيگران چنان ناشی و زمخت هستند که حتی از ايفای نقش هايشان 

 . بر نمی آيند و مدام در طول برگزاری سيرک گاف ميدهند
 

 :کانديداها
سال حيات رژيم منحوس  ٤٣نشاندن هفت جانی، دزد و قاتل که در طول 

همواره در مقاطع مختلف در خدمت حاکميت ماشين کشتار بودند، بسيار 
تنها فرق اين هفت نفر در تعداد جنايات انجام گرفته .  زجرآور است

لمپنيسم حاکم بر جمهوری اسالمی و مسئوالن آن االن واضحتر از . است
هرزمانی قابل مشاهده است تا جايی که هرکدام در کوچکترين فرصت 
پته ديگری را برآب می اندازد و از مدارک تحصيلی تقلبی تا دزدی و 
جنايت در دوران جنگ ارتجاعی هشت ساله بگير تا اشاره به سياهی 
لشکر بودن درهمين انتخابات برای پوشش دادن يک کانديد، بيشترين 
مکالماتی است که در لحظاتی که داغ ميکنند و به هم حمله ميکنند رد و 

اگر از لنز خود حکومت هم به ماجرا نگاه کنيم، اين هفت .  بدل ميگردد
. نفر در درون خود سيستم هم مورد وثوق و تاييد وحوش حکومتی نيستند

مثال .  واقعيت اين است که درخود سيستم هم اين افراد را قبول ندارند
رئيسی قصابی که باالترين آمار جنايت را در کارنامه اش دارد حتی 
نميتواند در کاراکتر يک آخوند وراج ظاهرشود چون شش کالس 

واقعا اگر اين دانشگاه هايی که در آن جانی ميپرورانند .  بيشترسواد ندارد
مانند امام صادق و مطهری و حقانی نبود اين حضرات از کجا مدرک 
ميگرفتند؟ جمهوری اسالمی بعد از نزديک نيم قرن نتوانسته چهار نفر 

الاقل .  آدم تربيت کند که با استانداردهای ديپلماتهای جهانی منطبق باشند
در حکومت هيلتر جانيانی مانند گوبلز و هيملر ظاهر و رفتاری به روز 

نگاه کنيد انگار جليلی و محسن رضائی از عصر حجر آمده .  داشته اند
وجه مشترک همه اين هفت نفر جانی بودن، بيشرم بودن، ضد انسان .  اند

اينها طفيلی های حکومت هستند که .  بودن، ضد علم بودن است و بس
حياتشان به حيات جمهوری اسالمی وابسته است، مجيزگويان خامنه ای 

 . سفاک هستند و هيچ کدامشان بوئی از انسان و انسانيت نبرده اند
 

اين نوع شوآف ها هرچند سال يکبار در جمهوری اسالمی برگزار 
ميشود و بعد از انتخابات و انجام ماموريتشان جملگی در پی آالف و 
الوف خودشان ميروند و کشور را گل و بلبل معرفی ميکنند و انگار نه 

ميليون انسان اسير و محکوم به زجری هستند که مسببش تک  ٨٥انگار 
 .تک اين جنايتکاران هستند

 
 :انتخاب مردم

تمام تقالی حکومت برای به پای صندوق کشاندن آن حداقل مردمی است 
که به خوبی ميدانند امکان فريبشان هست و البته افرادی که وجودشان و 

االن ديگر حکومت .  ارتزاقشان وابسته به بقای جمهوری اسالميست
ابايی از آن ندارد که اعتراف کند مشارکت مردم در انتخابات در پايين 
ترين سطح است و برای همين دست به سفسطه بافی و تئوری سازی 

هرچه دارند رو کرده اند از .  زدند که ميزان مشارکت تنها مالک نيست
تهديد بسيجی های ترمز بريده ای چون سعيد قاسمی تا 

 ابتذال سيزدهم
 

 وريا روشنفكر

  ١٦صفحه   
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اما مردم جواب اين .  الطائالت گويی های احمد خاتمی
مردم نه در پای صندوقهای .  حکومت را قبال داده اند

نمايشی که در کف خيابان ماجرا را تمام شده اعالم 
امروز به خوبی همه ميدانند هر رای به اين سيستم .  کردند

هر رای يک فشنگ .  برپا کردن طناب دار ديگری است
ديگر به قلب جوانانشان  ٩٨و آبان  ٩٦است که در دی 

هر رای موشک ديگريست که بر سرنشينان .  مينشيند
امروز انتخاب کارگران .  هواپيمايی ديگر اصابت ميکند

رهبرانی چون اسماعيل بخشی است نه در کاخ و بارگاه 
. در روی يک چهارپايه در جلوی سکويی در کارخانه

انتخاب جوانان سپيده قليان است که نماد شجاعت و 
 . جسارت و زندگی و آزاديست

 
ديگر مردم نه فريب عوامل فريبی احمدی نژاد را 
ميخورند، نه اشرافی گری رفسنجانی، نه دروغگويی 

هرکدام ازاين هفت نفر که .  خاتمی، نه لفاظی روحانی
رئيس جمهورشود، معيشت و کرامت مردم بيشتر زير 

امروز ديگر حربه ترس هم جوابگو نيست .  سوال ميرود
مگر بازنشستگان فرياد نمی زنند دروغ زياد شنيديم ما 

حکومت های ديکتاتوری هرچه به پايان . ديگه رای نميديم
کارشان نزديکتر ميشوند سفاک تر و درنده تر و به همان 

جمهوری .  مقدار ابتذال و تهی بودنشان عيانتر ميگردد
اسالمی اولين حکومت جنايتکار تاريخ نيست و آخرينش 
هم نخواهد بود اما سرنوشتش دقيقا به مانند ساير 

يک روز نيست خواهد شد و .  ديکتاتوری های تاريخ است
 . من باور دارم آن روز زياد دور نيست

 
 در خارج از کشور

به برکت نظام جمهوری اسالمی ميليونها نفر در طول اين 
سال ناخواسته مجبور به فرار و کوچ اجباری از محل  ٤٣

انسانهای آزاديخواه که تمام وجودشان .  زندگيشان شدند
نفرت از اين سيستم می باشد، قطعا اينبار هم در هرکجای 
دنيا که جمهوری اسالمی بخواهد سيرک انتخاباتيش را 
. برپا کند، با تمام قوا در برابرشان خواهيم ايستاد

مزدورانی را که هم از توبره ميخورند وهم از آخور 
ما نمی گذاريم مزدوران .  جمهوری اسالمی، رسوا ميکنيم

حکومتی به راحتی در کشورهای ديگر جوالن بدهند و به 
پای صندوق بروند و از انگشت جوهريشان عکس 

خرداد را برايشان يک روز  ٢٨روز .  يادگاری بگيرند
جهنمی ميکنيم که هيچگاه خاطره اش از ذهن کثيفشان 

 .پاک نشود
 
 
  ٢٠٢١جون  ٨
 

 عليه نمايش انتخابات
فراخون ما اينست كه در مناسبت و فضای نمايش انتخابات حكومت جنايتكاران، فعاالنه              

صريح هرجا و همه جا بگوئيم شركت در اين نمايش با هر توجيهى نادرست،              .  دخالت كنيم 

تائيد گلوله هائى است كه بر سر       .  ضد منافع مردم و در خدمت بقای حكومت اسالمى است         

و سركوب، تائيد فقر و فالكت      اعدام  و تن عزيزان ما در آبانماه شليک شد، تائيد شكنجه و            

"! اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا     : "در ديماه گفتيم  .  و استبداد و آپارتايد است    

" انتخابات"كسى كه انتظار دارد مردم در        .  در آبانماه آمديم كه ماجرا را تمام كنيم        

ها نباشد، بدون ترديد با آنها منفعت مشتركى          شركت كنند، اگر همدست رژيم خامنه ای      

ميدهد، خواسته يا ناخواسته، حكومت قاتلين فرزندان مردم        "  رای"كسى كه ميرود    .  دارد

 . را تائيد مى كند

 

حكمتيست كارگران و مردم آزاديخواه ايران را فراميخواند          -حزب كمونيست كارگری    

رياست جمهوری و مياندوره ای مجلس و شورای های شهر و روستا            "  انتخابات"كه نمايش   

انتخابات .  را به اعتراضى گسترده و ميليتانت عليه بنيادهای حكومت اسالمى بدل كنيم             

ما اين  .  بازی تقسيم قدرت و كسب مشروعيت فرمال حكومتى ها و طبقه سرمايه دار است             

همه جا پوسترها و بيلبوردهای     .  بازی را برهم ميزنيم و سنگرهای خود را محكم مى كنيم          

هر تجمع و عوامفريبى كانديداها را به صحنه          .  انتخاباتى را پاره كنيد و آتش بزنيد       

در شهر و روستا به افراد سودجو و فرصت طلبى كه            .  اعتراض عليه حكومت تبديل كنيد    

برای نشستن دور سفره خون برای عضويت در شورای اسالمى ثبت نام كرده اند هشدار                

هرجا كه ميتوانيم گوشمالى شان دهيم و اعالم كنيم اقدام آنها همكاری با                 .  دهيد

هر كسى كه برای حكومت تبليغ ميكند را از         .  جمهوری اسالمى است و بايد پاسخگو باشند      

اجازه ندهيم كارنوال انتخاباتى راه بياندازند، تريبون بگيرند و          .  ميان خود طرد كنيد   

در فضای انتخابات   .  را به تعرضى قاطع تبديل كنيم     "  انتخاباتى"هر تحرک   .  چرند بگويند 

به اعتراض و اعتصاب كارگری دامن زنيم و بر تهيه لوازم زندگى و معيشت مكفى، برای                 

دسترسى به دارو و درمان و بهداشت، بر حق واكسيناسيون فوری و رايگان همگانى تاكيد               

 .كنيم

 

همه جا اعالم كنيد كه آزادی هيچوقت از صندوق رای درنيامده است، اين دروغ بزرگ                

انتخابات تنها زمانى واقعى و براستى آزاد است كه اختناق و           .  را برسر گويندگانش بكوبيد   

انتخاب كارگران و مردم آزاديخواه     .  استبداد، حكومت جنايت و فالكت برانداخته شود      

نابود باد حكومت فقر و فالكت و       !  ايران روشن و معرفه است؛ نابود باد جمهوری اسالمى        

مردم ايران خواهان محاكمه كليه     !  زنده باد آزادی و برابری و رفاه      !  بيكاری و بيماری  

. سران و عاملين چهار دهه هوالكاست اسالمى در دادگاههای علنى و منتخب مردم هستند             

 . نمايش انتخابات را به شكستى همه جانبه برای رژيم اسالمى بدل كنيم

 ...ابتذال سيزدهم 



 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حكمت
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قرار است در هفته آينده نمايش انتخابات رياست جمهوری و شوراهای 
نمايشی که در آن قرار است فقط خودشان و نيروهای . شهر برگزار شود

سرکوبگرشان به منظور رسميت دادن و واقعی جلوه دادن انتخابات در 
آن  شرکت کنند و از صندوق خالی يکی از مهرهای رژيم را که قبال  از 

ای برای پست رياست جمهوری تعيين شده به مردم معرفی  طرف خامنه
با اينکه مردم ميدانند پشت پرده سيرک انتخابات چه خبر است و .  کنند

رئيس جمهور در رژيم اسالمی پادوئی بيش نيست، باز هم رژيم در 
صدد است تا بخش خاکستری مردم را به هر نحوی که شده وادار به 

 .  شرکت در رای گيری کند
 

رژيم اسالمی صدای مردم را شنيده است و ميداند که مردم ايران ديگر 
فريب وعده های توخالی و شعارهای پوچ را نمی خورند از اينرو با 
گروگان گرفتن زندگی مردم در اين دوران کرونايی قصد دارد تا مردم 
را با وعده دادن واکسن کرونا بجای رای در روز انتخابات به پای 
صندوق ها بکشاند، اما مردم به روشنی ميدانند که اين هم يک وعده پوچ 
. و توخالی است و هرگز در مقابل رای واکسن کرونا را دريافت نميکنند

در اولين مناظره انتخاباتی که برگزار شد، نماينده شعبان بی مخ هيئت 
مرگ که کاری جز کشتن و صادر کردن احکام اعدام بلد نيست، با شش 
کالس سواد و مغز خالی اش خود را نماينده واقعی مردم و غمخوار 
کارگران معرفی کرد، اما حرفی از گذشته کثيف خود و جنايت هائی که 
بر عليه هزاران زندانی مخالف رژيم اسالمی انجام داده است را به ميان 

کسانی که در اين مناظره انتخاباتی جمع شده بودند همگی از .  نياورد
ياران خامنه ای و از حلقه های اصلی رژيم و از جمله جنايتکاران و 
اختالسگرانی هستند که فقط به قصد خريدن عمر بيشتر برای رژيم 

اما بنا به آمارهای خود رژيم و با وجود تمامی .  اسالمی به ميدان آمدند
اند، کمتر از سی درصد مردم  تبليغاتی که از ننگ صدای و سيما کرده

اند و از طرف همان بخش مورد انتقادهای فراوانی  اين برنامه را ديده
مردم به خوبی ميدانند که در حکومت رژيم اسالمی .  قرار گرفته است

در حالی که کمر .  مردم نه اساسا حقوقی دارند و نه عدالتی وجود دازد
مردم زير بار بحران اقتصادی و فقر و فالکت و بيکاری و گرانی و 
سياستهای رژيم خم  شده است، دولت برای جلب کردن اعتماد مردم، 
حرف از آبادانی و اقتصاد پويا ميزند، ياد برابری و حقوق شهروندی 

 !!افتاده اند
 

رژيم اسالمی پيام طبقه کارگر و مردم ستمديده ايران را شنيده است و 
ميداند که اين .  خطر قيام و سرنگونی اش را به خوبی درک کرده است

دوره  مردم دست به اعتراض و تظاهرات ميزنند پس به يک قاتل 
. بحث اقتصادی کشک است و برای صحنه گردانی.  کارکشته نياز دارد

از اين رو قصد دارد که با .  اينها خود مسبب فالکت عمومی مردم اند
چهره کردن رئيسی و درست کردن مدرک جعلی برايش از او يک 
تصوير متفاوت نشان دهد و بگويد که اين ابراهيم، ابراهيم جوان سال 
شصت و هفت نيست که فقط زندانيان را اعدام ميکرد، او اکنون 

روشهای قتل عام را به خوبی ياد گرفته 
است و در راه اسالم و نظام هر کسی را 
که دم از مخالفت بزند در داخل و خارج از 

رژيم اسالمی خوب .  زندان اعدام ميکند
ميداند که نه با رئيسی و نه ديگر کانديدهای 
ديگر نيز نمی تواند ذره ای مشروعيت به 

رژيم اسالمی برای نشان .  دست بياورد
دادن قدرت وحشيگری خود قبل از هر 

دوره انتخاباتی با استفاده از نيروهای لمپن اسالمی تحت فرمانش در 
داخل کشور دست به حمله به مردم بی دفاع ميزند و خود را قربانی 
تروريسم و يار مردم نشان ميدهد، اما مردم به روشنی ميدانند که 
نيروهای اسالمی در داخل کشور تحت فرمان رژيم اسالمی هستند و به 

انتخابات در رژيم اسالمی .  دستور رژيم چنين جنايتهائی را انجام ميدهند
ايران نه تنها هيچ معنا و مفهومی ندارد، بلکه ابزاری برای پوشاندن و 
مخفی کردن چهل دو سال حاکميت و ديکتاتوری اسالمی بر کشوری 
است که هيچ حزب و يا سازمان سياسی مخالف رژيم حق فعاليت در آن 
را ندارند و تمامی مخالفين و فعالين عرصه های مختلف جامعه را از 
جمله فعالين سياسی را يا اعدام کرده يا با زندانهای سنگين روبرو کرده 

در رژيم اسالمی هرچند که رای مردم بی تاثير است و تمامی .  است
پست های دولتی انتصابی هستند، اما رای دادن و به پای صندق رای 
رفتن يعنی مشروعيت بخشيدن به حکومتی که روز به روز درنده تر 
ميشود، يعنی تاييد کردن مرگ بيش از هزاران انسان بی گناه، يعنی 
شريک شدن در جرم و جنايت رژيم، يعنی کوچک تر کردن سفره 

 . کارگران، يعنی مهر تاييد بر تمامی بی عدالتی ها
 

بايد تالش کنيم در فرصت باقيمانده وسيعا عليه نمايش قاتلين اعتراض 
تالش کنيم روز انتخابات با عدم شرکت توی دهنشان بزنيم و بعد .  کنيم

! رای ما فقط سرنگونی.  از شکست در خيابانها رای مان را اعالم کنيم
به تمام دنيا نشان .  هرجا ميتواينم مراکز معرکه گيری را درهم بکوبيم

دهيم که مردم کارگر و زحمتکش و اکثريت عظيم جمعيت ايران 
 . حکومت اسالمی نميخواهند

 
 ٢٠٢١جون  ٨

 !انتخاب و رای ما فقط سرنگونى
 

 پردل زارع 
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عليه سيرک انتخاباتى حكومت اسالمى متحدانه دست 

 !به اعتراض بزنيم
 

 ! مردم آزاديخواه گوتنبرگ
بنا به اطالعيه خبری جاسوس خانه جمهوری اسالمی، پاسدار تروريست های 
حکومت اسالمی می خواهند بساط معرکه گيری انتخابات در شهرمان گوتنبرگ راه 

اين .  ما می گوييم گوتنبرگ جای تروريست های حکومت اسالمی نيست.  بياندازند
ما می گوييم شرکت در اين   .تروريست های ديپلمات بايد دستگير و محاکمه شوند

نمايش با هر توجيهی نادرست، ضد منافع مردم در ايران و در خدمت بقای حکومت 
تائيد گلوله هائی است که بر سر و تن عزيزان ما در ديماه و آبانماه .  اسالمی است

شليک شد، تائيد شکنجه ، اعدام و سرکوب است، تائيد استبداد و تداوم حکومت 
  .آفريننده گان خاورانها،کهريزک ها و صدها گورهای جمعی است

 
انتظار ما از ايرانيان آزاديخواه گوتنبرگ اين است همگام با ما محل صندوق 

رياست جمهوری را به محل تجمع اعتراضی گسترده عليه کل "  انتخابات"مضحکه 
  .حکومت اسالمی بدل کنيم

 

خرداد در مقابل مرکز  ٢٨ژوئن مصادف با  ١٨وعده ما روز جمعه 
 !جمهوری اسالمی" انتخاباتی"

 
 !سرنگون باد  جمهوری اسالمی

 شورای هماهنگی تظاهرات گوتنبرگ عليه حضورجمهوری اسالمی

 

 فراخوان تظاهرات 

 عليه نمايش انتخابات

 استكهلم

 
مراکز اخذ رای، کنسولگريهای رژيم هار 

ژوئن در خارج   ١٨اسالمی در روز جمعه 
 .کشور در امان نخواهند بود

 
 

بعدازظهر  ١ساعت : استكهلم

 مقابل سفارت رژيم اسالمى

 

 حكمتيست -فراخوان تشكيالت بريتانيا حزب كمونيست كارگری  ايران 
 

 ! مردم آزاديخواه، ايرانيان بريتانيا
صريح و قاطع هرجا و همه جا بگوئيم شرکت در اين نمايش با هر توجيهی نادرست، ضد منافع مردم و مبارزه برای 

تائيد گلوله هائی است که بر سر و تن عزيزان ما در ديماه .  آزادی و برابری و در خدمت بقای حکومت اسالمی است
کسی که .  و آبانماه شليک شد، تائيد شکنجه و اعدام و سرکوب است، تائيد فقر و فالکت و استبداد و آپارتايد است

 . ميدهد، تداوم حکومت قاتلين فرزندان مردم را تائيد می کند" رای"ميرود 
 

تشکيالت بريتانيا حزب حکمتيست ايرانيان آزاديخواه در بريتانيا را فراميخواند که جلوی کنسولگری  جمهوری 
رياست جمهوری را به محل تجمع اعتراضی گسترده و ميليتانت عليه کل حکومت "  انتخابات"اسالمی محل مضحکه 

خرداد در مقابل  کنسولگری جمهوری اسالمی در  ٢٨ژوئن مصادف با  ١٨وعده ما روز جمعه .  اسالمی بدل کنيم
 !! لندن است

 Kensington Ct, London W8 5DD 50: مکان
 صبح  تا بعد از ظهر ٩ژوئن ساعت  ١٨روز جمعه : زمان

 
 حکمتيست –تشکيالت بريتانيا حزب کمونيست کارگری 
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  ١٩صفحه   

 

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                 

 منصور حكمت".      است، امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد
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آدمکشان، تروريست ها، ضد زن ها، دشمنان کارگران، مسببين فقر و 
فساد و فحشا، قاچاقچيان موارد مخدر حق ندارند در خارج کشور بساط 

اين سفارتخانه ها و مراکز .  معرکه گيری انتخابات راه بياندازند
جاسوسی بايد بسته شوند، اين تروريست های ديپلمات بايد دستگير و 

اين حکومت .  محاکمه شوند، اينها در موضع برگزاری انتخابات نيستند
تنها در آبانماه بيش از هشت هزار نفر از جوانان و کارگران را کشته و 

هر کسی در خارج کشور آزادانه به اين .  زخمی و زندانی کرده است
ميدهد، آگاهانه کنار رژيم اسالمی ايستاده و با اعتراض "  رای"حکومت 

جمهوری اسالمی .  قاطع ما مخالفين جمهوری اسالمی روبرو می شود
فی الحال در بساط رای گيری جالدان شکست خورده است، حتی خود به 

مسئله ما و اردوی آزاديخواهی اينست که .  اين شکست اذعان دارند
 . آگاهانه اين شکست حکومت را همه جانبه تر و کمر شکن تر کنيم

 
 !مردم آزاديخواه، ايرانيان خارج کشور

صريح و قاطع هرجا و همه جا بگوئيم شرکت در اين نمايش با هر 
توجيهی نادرست، ضد منافع مردم و مبارزه برای آزادی و برابری و در 

تائيد گلوله هائی است که بر سر و .  خدمت بقای حکومت اسالمی است
و اعدام تن عزيزان ما در ديماه و آبانماه شليک شد، تائيد شکنجه و 

کسی که .  سرکوب است، تائيد فقر و فالکت و استبداد و آپارتايد است
ميدهد، تداوم حکومت قاتلين فرزندان مردم را تائيد می "  رای"ميرود 

 . کند
 

حکمتيست ايرانيان آزاديخواه را   -تشکيالت خارج کشور حزب
فراميخواند که جلوی سفارتخانه ها، کنسولگری ها و محل صندوقهای 

رياست جمهوری را به محل تجمعهای اعتراضی "  انتخابات"مضحکه 
سياست ما برهم .  گسترده و ميليتانت عليه کل حکومت اسالمی بدل کنيم

هر کجای جهان هستيد در مقابل .  زدن اين مسخره بازی اسالمی است
حوزەهای اخذ رای تجمع کنيد و بساط اين جنايتکاران را بر سرشان 

دوستانتان را خبر کنيد، آماده بيائيد، روز نبرد سراسری در .  بکوبيد
وعده ما روز جمعه .  داخل و خارج عليه حکومت ترور و توحش است

خرداد در مقابل سفارتخانه ها و مراکز  ٢٨ژوئن مصادف با  ١٨
 ! جمهوری اسالمی" انتخاباتی"
 

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

 
 حکمتيست –گری تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کار

 ٢٠٢١اول  ژوئن 

 اعالميه تشکيالت خارج حزب حکمتيست

 خرداد ٢٨ -ژوئن  ١٨

 !عليه بساط انتخابات رژيم متحدانه بميدان بيائيم

!زنده باد سوسياليسم  


