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عليه حضور جواد ظريف در استكهلم
مروری بر دو روز اعتراض
صفحه ٣

سياوش دانشور

سرنگونى مسالمت آميز يک كﻼه گنده!
آذر ماجدی

 ١شهريور  ٢٣ - ١٣٩٨اوت ٢٠١٩

به كمونيستها و

صفحه ٦

معنا و مضمون سرنگونى انقﻼبى رژيم اسﻼمى

آزاديخواهان در

از بيانيه كنفرانس استكهلم

استكهلم ،سوئد

به تشكيﻼت حزب

اعﻼميه حزب حكمتيست،

حكمتيست در استكهلم

باز هم مُستند سازی امنيتى؛

اعتراض پرشور و نبرد بی امان و مبتکرانه
دو روز اخير شما عليه حضور ظريف و
ديگر فرستادگان جمهوری اسﻼمی و عليه
بساط بند و بست و مماشات دولت سوئد با
يکی از سياهترين رژيمهای سياه تاريخ
بشريت ،تحسين هر انسان منزجر از جمهوری
اسﻼمی و برپا دارندگان نظام فاشيست اسﻼمی
را موجب شده است .وحشی گری پليس دولت
دمکراسی سوئد عليه شما ،بار ديگر اين
حقيقت ساده را يادآورشد ،دم و دستگاه پليسی
و سرکوبگر نظم بورژوايی در حفظ منفعتها
و بند و بستهای مشترک دول سرمايه در هر
گوشه اين دنيا از هيچ اقدام جنايتکارانه ای
کوتاهی نميکنند.

استفاده از كمونيستهای خوشنام برای مُستند سازی محكوم است!

شما رزمندگان کمونيست و آزاديخواه پرشور
يک بار ديگر به جمهوری اسﻼمی و
سازندگانش فهمانديد ،صف اعتراض
آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم ايران در
داخل و خارج ،پيکره واحدی
صفحه ٢

امير حسين محمدی فرد با انتشار نامه ای
سرگشاده به اعتصاب غذای خود پايان داد
"عدالت اسﻼمى" ضد زن
در حاشيه دادگاه على نجفى
صفحه ٩

پردل زارع
اطﻼعيه های تشكيﻼت خارج حزب
در باره اعتراض و تظاهرات عليه جمهوری اسﻼمى در استكهلم

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

به كمونيستها و آزاديخواهان در استكهلم،
به تشكيﻼت حزب حكمتيست در استكهلم...

شماره ٥٠٦

عكسهائى از دو روز اعتراض در استكهلم

است ،که با صدای رسا و
اراده محکم به چيزی کمتر از
سرنگونی جمهوری اسﻼمی
و برچيدن نظم کاپيتاليستی
بانی فقر و تبعيض و استثمار
و ستم رضايت نميدهد.

از طرف حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست به
تﻼشهای مبارزاتی پيگير و ميليتانت و قابل تحسين شما
کمونيستها و آزاديخواهان در استکهلم سوئد ،عليه
جمهوری اسﻼمی و مزدورانش ،عليه نظم جهنمی
سرمايه و در دفاع بی امانتان از حقوق کارگران ،زنان،
جوانان و مردم حق طلب در ايران درود ميفرستم .به
اميد موفقيت و پيشرويهای بيشترمان.

درود بر نبرد دو روزه و پرشور کمونيستها و
آزاديخواهان در استکهلم

رحمان حسين زاده
رئيس دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری -حکمتيست
اوت ٢٠١٩

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٣
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عليه حضور جواد ظريف در استكهلم
مروری بر دو روز اعتراض
سياوش دانشور
روزهای سه شنبه و چهارشنبه ٢١
و  ٢٢اوت ،جواد ظريف وزير
خارجه رژيم جنايتکار اسﻼمی در
استکهلم بود .ﻻزم به تاکيد است که
در سوئد و مشخصا ً استکهلم،
همواره حضور جمهوری اسﻼمی با
صفی از اعتراض ميليتانت مخالفين
جمهوری اسﻼمی و در راس آنها
کمونيست ها مواجهه شده است.
اينبار اما ،از جمله بدليل حساسيت
اوضاع سياسی ايران و موقعيت
بحرانی حکومت اسﻼمی ،آمادگی
بيشتری وجود داشت .مسائل فيمابين
دولتها از جمله هدف "نجات برجام"
توسط شرکای اروپائی و تﻼش
برای باز کردن راههائی برای
تجارت و بند و بست سياسی،
موجب شده بود که دولت سوئد
بصورت فوق برنامه نيروی بسيار
گسترده پليس و واحدهای امنيتی و
ضد شورش در محافظت از جواد
ظريف اختصاص دهد .در مورد
رفتار پليس با معترضين که صدای
خيلی از روزنامه ها را درآورد،
بنظر ميرسيد پليس دستور داشت که
کوتاه نيايد و قاطع عمل کند .روز
سه شنبه وقتی صف تظاهرات از
ميدان مقابل پارلمان بسمت مرزهای
ممنوعه پليس و مقر وزارت خارجه
حرکت داده شد ،با يک اخطار فوراً
شروع کردند .اسب و سگ و پليس
ضد شورش و امنيتیهای لباس
شخصی وارد عمل شدند و با باتوم
زدن به معترضين و دستگيری سه
نفر تﻼش کردند از پيشروی
تظاهرکنندگان ممانعت کنند .يا محل
اقامت ظريف در "گراند هتل" تماما ً
امنيتی شده بود .بنا به اظهار
روزنامه های سوئد ،برای حفاظت
از ظريف بيش از صد پليس در
محوطه اقامت وی مستقر شده بودند.
در روز چهارشنبه ،از ساعت اوليه

صبح اعتراض مقابل هتل محل
اقامت ظريف شروع شد .تﻼشهائی
برای تعرض به کاروان ظريف و
شرکا از خيابانهای اطراف صورت
گرفت اما موفق نبود .خيابانهای
ورودی و اصلی به هتل را بسته
بودند .بدنبال ،ظريف را تحت تدابير
امنيتی به منطقه سولنا بردند تا آنجا
ظاهرا ً در "انستيتوی صلح"
کنفرانسی پيرامون مسائل منطقه از
جمله يمن شرکت کند .اما اينها
حاشيه ای تر بودند ،طرف حساب
ظريف و مذاکرات اساسی با
"اريک هانل" برای رفع و رجوع
مسئله توقيف نفتکش "استنا ايمپرو"
بود .هانل از مديران ارشد شرکت
سوئدی  Stena Bulkاست که
فیالحال يکی از کشتی های نفتکش
آن بنام "استنا ايمپرو" توسط
جمهوری اسﻼمی گرو گرفته شده
است .مذاکرات بقول خودشان
"سازنده" بود .يعنی چيزی دادند و
چيزی گرفتند .بايد کارشان را انجام
ميدادند لذا بايد بيشتر از هر موقع
ب مهمانداری از قاتلين
رعاي ِ
ت جان ِ
را می کردند .کمونيست ها و
مخالفين سياسی در بيرون سالن
کنفرانس در گوشه ای تظاهرات
ميکردند .ظاهرا صدای مگافون
کنفرانس را مختل کرده بود و پليس
آنرا به همين دليل ممنوع کرد.
تظاهرکنندگان بدون مگافون يکصدا
شعار ميدادند تا صدايشان به گوش
هانل و ظريف هم برسد.
اما وقت خروج از کنفرانس در
ورودی خيابان اصلی بدام کمين
انقﻼبيون و مخالفين سياسی افتادند.
ديپلماتيک
ماشينهای
کاروان
حضرات در معيت پليس از چند جا
مورد حمله با تخم مرغ و گوجه
فرنگی و پهن اسب قرار گرفت و
در لحظاتی مشت و لگد هم نثارشان

شد .اين برگ آخر مخالفين به
مذاق پليس خوش نيامد و افسار
گسيخت .آنها خيلی وحشيانه به
تظاهرکنندگان که بخشا داشتند
محل را ترک ميکردند حمله ور
شدند ،تعدادی را شناسائی و
دستگير کردند که با حمله متقابل
معترضين برای آزادی دستگير
شدگان مواجهه شدند .کشمکش
جمعی و گروه گروه و انفرادی
در گوشه و کنار خيابان و پياده
رو در محل با پليس به پس
گرفتن حداقل دو دستگير شده
منجر شد اما تعدادی را سوار
ماشينها کردند .بﻼفاصله
معترضين دور ماشين پليس را
گرفتند ،تعدادی جلوی ماشين ها
خوابيدند و تعدادی ديگر در
گوشه و کنار با پليس درگير
بودند .پليس از فلفل اسپری و
باتوم برقی و اوباشيگری و هل
دادن و زدن و دستگيری استفاده
ميکرد اما نتوانست سريع به
وضعيت فائق آيد .شش پاترول
نيروی کمکی به محل آمد و بعد
از حدود نيم ساعت کشمکش با
پليس در حمﻼت گازانبری
موفق شدند بيش از  ٤٠نفر را
دستگير و بيشتر از اين تعداد را
پراکنده و از محل دور کنند .اين
اعمال وحشيانه در يک منطقه
نسبتا ً شلوغ شهر و در مقابل
چشم مردمی صورت ميگرفت
که از پنجره ها و بالکن ها و
خيابان به صحنه نگاه ميکردند.
نهايتا ً اتوبوسی تهيه کردند و
دستگيرشدگان را از محل دور
و هرچند کيلومتر يکبار در
گروه های پنج نفره در جاده و
محل های پرت آزاد کردند.
همينطور توحش پليس به زخمی
شدن و از حال رفتن چند نفر
منجر شد ،سه نفر با آمبوﻻنس

به بيمارستان منتقل شدند.
حضور ظريف در استکهلم و
رفتار وحشيانه پليس در اين
دور روز وسيعا ً در رسانه
های سوئد منعکس شد .رسانه
های فارسی زبان مانند بی بی
سی و دويچه وله بطور
گزينشی و بنا به مصالح
سياسی و خطی ،تﻼش کردند
تصويری يک بعدی از کل
اعتراض ها در سوئد بدهند.
اما اخبار اين اعتراض به
همت سوشيال ميديا از همان
لحظات اول توسط هزاران نفر
در سوئد و گوشه و کنار دنيا
مخابره شد .ما جزو کسانی
هستيم که کمترين توهمی به
دمکراسی و حقوق بشر مورد
ادعای دولتها و اردوی
بورژواها نداريم .اما تحرک
پرشور دراين دو روز در عين
حال آبروی نداشته اينها را
صد چندان برد ،رفتار پليس
امنيتی در کنار پليس ضد
شورش بحدی وقيح و خشن
بود که مورد نفرت بسياری
قرار گرفت .برای هزارمين
بار روشن شد که اين دستگاه
سرکوب ،پليس ضد شورش،
خادمان سرمايه و تجارت و
کسب سود ،اگر آب باشد
شناگر خوبی هستند ،کارشان
همين است که در استکهلم و
پاريس و تورنتو و سياتل انجام
دولت
سران
ميدهند.
"فمينيست" سوئد حاضرند
ُمحجبه در مقابل سران رژيم
اسﻼمی در تهران دوﻻ راست
شوند" ،حقوق بشر" صرفا ً
برای
دکانی
صفحه ٤
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صفحه ٤

عليه حضور جواد ظريف در استكهلم
مروری بر دو روز اعتراض ...
تجارت و ديپلماسی است" ،دمکراسی" تا
آنجا ميتواند موضوعيت داشته باشد که مانع
بيزنس نشود .همه اينها در عمل دولت و
پليس سوئد به ساده ترين بيان به همه فهمانده
شد.
ضرورت تکثير تجربه استکهلم
اعتراض عليه جمهوری اسﻼمی ضروری
است خود را با شرايط سياسی ايران و
نيازهای جنبش طبقاتی کارگران و اردوی
چپ و راديکال جامعه هماهنگ کند .تاثير
متقابل خارج و داخل بر سياست غير قابل
انکار است .خواست برچيدن سفارتخانه های
رژيم ،بيرون راندن جمهوری اسﻼمی و
مخالفت با حضور سران و نمايندگان آن در
خارج کشور ،امری قديمی است .اما خارج
کشور ميتواند و بايد پوستی بترکاند ،درجه
معينی از ميليتانسی را در سياست و عمل
راديکال ملحوظ کند و برای حمايت و دفاع
از مبارزات کارگری و توده ای در داخل
کشور ،پشتوانه ای در خارج کشور ايجاد
کند .دوره نامه نگاری و طرح توقعات از
پارلمانها و دولت ها بسر رسيده و از ابتدا
نيز به تنهائی توهم آميز بود .نبايد پذيرفت
که رژيم اسﻼمی در داخل فعالين جنبش
کارگری و جنبشهای راديکال و ضد
حکومتی را قلع و قمع کند و در خارج
راست راست راه برود .اين قابل قبول
نيست .بايد شرايطی ايجاد کنيم ،مهم نيست
چه هزينه ای دارد ،که رژيم اسﻼمی در
داخل بترسد که دوز سرکوب را باﻻ ببرد و
هر عمل سرکوبگرانه برايش گران تمام
شود .بايد از منظر و منافع يک جنبش واحد
طبقاتی به اوضاع نگاه کرد و براين اساس
سياست و تاکتيک را تعيين و اجرا کرد.
تجربه استکهلم را بايد تکثير کرد و فراتر
رفت .بيش از هر زمان وقت آن رسيده که
سنگرهای فتح شده را محکم و سنگرهای از
دست رفته را بازپس بگيريم ،اشکال
سازماندهی توده ای متناسب با ايندوره را
بکار گيريم و چشم اندازی روشن برای
پيشروی در قلمرو سياست در مقابله با
جمهوری اسﻼمی داشته باشيم.

اوضاع قطبی تر ميشود
در خارج کشور هرچه جلوتر ميرويم ،تز
"جنبش همگانی برای نفی رژيم" بتدريج
رنگ ميبازد .تضاد منافع و اهداف نيروها و
جنبشها برجستهتر ميشود و کشمکش با
جمهوری اسﻼمی بدرجات بسيار بيشتری از
سابق پيچيدگیهای خود را دارد .دوره
انقﻼبی تاثيرات کنکرتی بر سياست ميگذارد
و نيروهای سياسی بشکل محيرالعقولی تغيير
و صف و جای خود را پيدا ميکنند .در اين
دور روز با مسائلی روبرو بوديم که اين
واقعيت را ،اگرچه فی النفسه جديد نيست،
در شکل تکامل يافته تری منعکس ميکند.
چند مورد را مرور کنيم؛
اول ،طيفی از عناصر سياسی ،دانشجويان
بورسيه ای ،امنيتی ها ،بيزنسمن ها و حتی
نيروهای سياسی ،قطبنمای حرکت شان را با
منافع جمهوری اسﻼمی تنظيم ميکنند .جواد
ظريف يک ميهمانی شام در سفارت و
ليستی از مدعوين داشت .درست در زمانی
که در ايران کارگران و فعالين جنبش های
اجتماعی و زندانيان سياسی را با هزار شيوه
سرکوب ميکنند ،عده ای خودفروخته و
منفعت طلب به مهمانی شام ظريف ميروند،
عکس يادگاری ميگيرندُ ،کدهای اسﻼمی را
رعايت ميکنند و بخشا ً وقيحانه عليه مخالفين
سياسی ليچار می بافند .اين طيف و دنبالچه
های جمهوری اسﻼمی در خارج کشور بايد
با افشا و بايکوت جنبش انقﻼبی سرنگونی
جمهوری اسﻼمی روبرو شوند.
دوم ،بخشی از نيروهای اپوزيسيون ايران
آگاهانه راست تر شدند .ميگويم آگاهانه،
چون ماهيتا و بنا به فلسفه وجودی و اصول
برنامه ای شان خواهان يک جامعه سرمايه
داری هستند و معنای "تغيير" جمهوری
اسﻼمی برايشان يا نوعی "رژيم چينج"
است و يا "حمايت جامعه جهانی" از مردم
ايران که معنايش حمايت دولتهای غربی از
راه حل و سياست مد نظر آنها برای فردای
ايران است .گروههای ناسيوناليستی که پای
مذاکره با حکومت اسﻼمی رفتند در دو روز
اعتراض استکهلم مطلقا حضور نداشتند.
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نميتوان هم با رژيم اسﻼمی مذاکره کرد و هم عليه
آن اعتراض کرد! در اجتماع اسلو در نروژ ،برخی
از اين سازمانهای قوم پرست که با جمهوری
اسﻼمی مذاکره کردند ،برای خالی نبودن از
عريضه حضور داشتند اما با خواندن سرود "ای
رقيب" به صف اعتراض سم می پاشيدند .معلوم
نيست اين سرود چه ربطی به اعتراض عليه
حضور ظريف اين گوبلز اسﻼمی دارد؟
سوم ،نيروهای بينابينی مانند اصﻼح طلبان
جمهوريخواه و مليون؛ اگر نه جملگی اما اساسا ً
اعتراضی به ديالوگ و رابطه سياسی دولتهای
غزبی با جمهوری اسﻼمی ندارند .آنها صرفا يادآور
ميشوند که مسئله حقوق بشر در ايران را يادتان
نرود و در مذاکرات به آن اشاره کنيد .دستگاه
ديپلماسی دولتها هم ازاين برگ ها زياد دارد ،بعضا ً
با آن معامله ميکند و بعضا ً برای رسانه ها چيزی
کلی و غير قابل اجرا طرح ميکند اما خواسشان
هست که اولويت کارشان منافع شرکتها و
قراردادهای تجاری است و "حقوق بشر" همواره
تابعی از اين اولويت اساسی است .اين نيروها در
قلمرو سياست و حلقه های اصلی آن عمدتا ً خود را
در کنار راست پرو غربی پيدا ميکنند.
چهارم ،سازمان مجاهدين در دو روز اعتراض
استکهلم حضور داشت ،بخشی از دستگير شدگان
روز دوم و کسانی که مورد ضرب و شتم پليس
قرار گرفتند ،يا فعال مستقيم مجاهدين و يا تعلق
خاطر به آنها داشتند .مجاهدين "سرنگونی آخوندها"
و نه اساس حکومت اسﻼمی را ميخواهد اما آينده ای
که ترسيم ميکند همان وضع موجود با تغييراتی
بسيار مينيماليستی است .مجاهدين و هيچ نيروی
اسﻼمی در آينده ايران ،اگر مردم فرصت دخالت در
سياست را پيدا کنند ،جائی نخواهند داشت .جامعه
ای که طوق اسﻼم را بدور می اندازد ،به اسﻼم از
نوع ديگری رضايت نميدهد.
پنجم ،سلطنت طلبان و هواداران رضا پهلوی با
شعار "امروز فقط اتحاد" و "جاويد شاه" و اعاده
وضع سابق ،تﻼش دارند در يک رابطه مشابه
ظريف با دولتها و پارلمانهای دول غربی باشند و
اساسا ً ميگويند منظورمان از سلطنت شبيه سلطنت
در سوئد و انگلستان است .در اين ميان حزب
کمونيست کارگری با سياست "اپوزيسيون
اپوزيسيون نمی شويم" ،همان شعار "امروز فقط
اتحاد" رضا پهلوی را دنبال ميکنند و عليرغم هر
اختﻼف سياسی و برنامه ای ،در عمل واقعی کنار
هم قرار ميگيرند و تدريجا ً بمثابه يک بلوک ظاهر
ميشوند .روز دوم اعتراض در استکهلم مقابل محل
کنفرانس جواد ظريف و اريک هانل،
صفحه ٥
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عليه حضور جواد ظريف در استكهلم
مروری بر دو روز اعتراض ...
اساسا کمونيست ها و بخشی از
نيروهای مجاهدين بودند .سلطنت
طلبان و حزب کمونيست کارگری
مشترکا ً در مرکز شهر مقابل
پارلمان اجتماع کرده بودند.
ششم ،نيروهای انقﻼبی و
کمونيست و صف عظيمی از
ايرانيان مقيم خارج که ظاهرا ً در
سياست بطور روزمره فعال
نيستند اما مخالف جمهوری
اسﻼمی اند ،ميتوانند و بايد توسط
راديکالها و در دفاع از منافع
جنبش های واقعی و ضد تبعيض
در ايران بسيج و بميدان عمل
سياسی کشيده شوند .اين نيرو سر
سازش و مماشات با هيچ دولتی
ندارد ،دشمن آشتی ناپذير
جمهوری اسﻼمی است و توهمی
به پارلمان و دمکراسی و پليس
وحشی بورژوازی ندارد .اين
اردو ميتواند تريبون منافع جنبش
کارگری و جنبشهای واقعی ضد
تبعيض و برابری طلب و نماينده
عمل راديکال و ميليتانت عليه
جمهوری اسﻼمی باشد.
آنچه شاهديم ،بطور شماتيکی
اوضاع قطبی سياسی و اهداف
متمايز و متخاصم جنبش های
سياسی و طبقاتی را نشان ميدهد.
ما کمونيست ها و اردوی انقﻼبی
در صف اول مبارزه توده ای و
انقﻼبی برای سرنگونی رژيم
اسﻼمی هستيم .اما نظر به تضاد
منافع شديد جنبشهای سياسی و
طبقاتی و آينده ای که هر کدام
تصوير ميکنند ،اين جنبش نبايد و
نميتواند جنبشی "همه با هم" و
"امروز فقط اتحاد" باشد.
پوپوليسم چپ و راست در صحنه
سياست ايران نوعی آشتی طبقاتی

را تحت پرچم بورژوازی تبليغ
ميکند .نيروهای رژيم چينجی و
طرفدار رژيم اساسا ً مکانيزم
کارشان فرق ميکند و نميتوانند و
نميخواهند که از سياستهای
ارتجاعی اعﻼم شده شان بنفع منافع
اکثريت عظيم مردم کارگر و
زحمتکش کوتاه بيايند .هرچه
جلوتر ميرويم ،دو اردوی وسيع تر
طبقاتی چپ و راست در مقابل هم
قرار ميگيرند که اولی سرنگونی
را پله ای برای تغييرات بنيادی
میبيند و دومی سرنگونی را
سازش جديدی بين نيروهای
بورژوازی ايران در ترکيب دولت
بعدی.
ظريف و شرکا با موجی از
اعتراض روبرو شدند و با تخم
مرغ و گوجه و ِپ َهن اسب از آنها
پذيرائی شد .اين اقدام در استکهلم
مورد توجه و دلگرمی بسياری در
داخل و خارج کشور شد و نشان
ميدهد که سياست و عمل راديکال
ميتواند و ظرفيت اينرا دارد که
نيروی راديکال را بسيج و بميدان
آورد .بسيج نيروی اجتماعی
مخالف جمهوری اسﻼمی و تامين
سازمان و تشکل و خط مشی
مبارزاتی و تاکتيکی آن ،کار
اردوی کمونيست و انقﻼبی است.
دست همه رفقا و کسانی که در
اعتراضات استکهلم شرکت کردند
درد نکند ،رفقا خسته نباشيد .وقت
آنست که قدمهای بعدی را در دفاع
از جنبش طبقهمان و رفقايمان در
زندانها و کارخانهها و خيابانهای
ايران تعريف کنيم و تعرض همه
جانبهای را به جمهوری اسﻼمی در
داخل و خارج سازمان دهيم.

سرنگونى مسالمت آميز يک كﻼه گنده...
پرتاب می کنيد .شما خودتان اپوزيسيون اپوزيسيون شده ايد :منتهی
اپوزيسيون اپوزيسيون کمونيستی  -کارگری .نام حزبتان را تغيير
دهيد .هم ائتﻼفتان با اپوزيسيون راست راحت تر می شود و هم از نقد
کمونيستی کارگری خﻼص می شويد.
اين نقل قول از منصور حکمت پاسخی محکم به مقوله "سرنگونی
مسالمت آميز" است:

"دقيقا چون ارتجاع اسلحه دارد مردم ايران بايد با زور خوشبخت
شوند و خوشبختی شان را اعمال بکنند .پروسه ای که در آن حزب ﷲ
پاپيون بزند و در مجلس بعدی بيايد و آبسترآکسيون بکند و رای بدهد و
قيام و قعود بکند ،نخواهيم داشت .در آن مملکت ،سرنوشت شان را
مردم مجبورند به زور تعيين بکنند .اگر کسی در اين فکر است که بعد
از سقوط جمهوری اسﻼمی ،يک عده زيادی از جک و جانورهای
دست راستی ،که در آن مملکت به جان مردم می افتند به مجلس می
روند و هر چه مجلس رای داد را قبول می کنند ،به نظر من دارد
خودش را فريب می دهد .برای همين است که اصرار ما به مردم اين
است که هر چه سريع تر نهاد های سياسی ای که ضامن آزادی و
برابری است را پيدا کنند و در آن متشکل بشوند .حزبيت خيلی مهم
است .شوراهای کارگری خيلی مهم است .شوراهای مردم خيلی مهم
است .اتحاديه های صنفی خيلی مهم است .برای اين که اين ها تعيين
می کند که بعد از جمهوری اسﻼمی و در جريان سقوط جمهوری
اسﻼمی دست باﻻ را کی داشته باشد .اگر نداشتند آنوقت وضعيت سياه
بی شکلی و هرج و مرج به وجود می آيد .ولی اگر واقعا حزب
سوسياليستی ،شوراها و اتحاديه های کارگری و شوراهای مردمی در
دل اين مبارزه شکل بگيرند آن وقت به نظر من اگرهر دست راستی
اسلحه داشته باشد ،اسلحه اش را در دستش خورد می کنند ٢١ ".ژوئيه
١٩٩٩
 ٢٢اوت ٢٠١٩

كارگران در اعتراضات به مجمع
عمومى متكى شويد!

جنبش مجمع عمومى كارگری را
گسترش دهيد!

 ٢٣اوت ٢٠١٩

كارگر زندانى ،زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
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سرنگونى مسالمت آميز يک كﻼه گنده!
آذر ماجدی
پس از بايگانی طرح های مختلف
"گذار" ،اپوزيسيون دست راستی در
بيانيه  ١٤معصومين بکس و باد
کرده است .يک "اتاق فکر" ساخته
اند و چند دسته  ١٤معصوم يافته اند
و هر چند روز يکبار يک دسته را
رو می کنند .ترکيبی از شخصيت
های کم نام و نشان و بی نام و نشان
با عناوين دهان پرکن پای يک
قوطی بگير و بنشان را امضاء می
کنند و در دنيای مجازی می
چرخانند .تاکنون اين طرح با هيچ
اقبال و استقبالی از طرف مردم
روبرو نشده است .چرا؟ مردم عقل
دارند! با تاکتيک های اين اصﻼح
طلبان حکومتی هم خوب آشنا
هستند .بيش از بيست سال است اين
دارو دسته کارشان اين بوده که
مردم را سر کار بگذارند .هر چند
سال يکبار در زمان مضحکه
انتخاباتی يک چهره "بد" می سازند
تا در برابر چهره "بدتر" مردم را
برای رای به او پای صندوق های
رای بکشانند .اکنون هم که رژيم لب
گور ايستاده است ،يک طرح پا در
هوای پوچ علم کرده اند تا مدتی
ديگر مردم را دنبال نخود سياه
بفرستند.
در زمانی که رهبران و فعالين
کارگری را به بهانه های پوچ به
زندان انداخته و شکنجه می کنند؛
زندان های طويل المدت و شﻼق
برايشان تعيين می کنند؛ دزدهای
ميليون دﻻری را فراری می دهند و
آدمکشی که در هر دادگاه نيمه
متمدن هم به قتل عمد محکوم می
شد را آزاد می کنند ،اينها به يک
فکر محير العقول رسيده اند:
"استعفای خامنه ای" .ممکن است
اين يک لفظ دهان پر کن باشد اما
تهی و پوچ است .مسخره است.
توهم از سر و رويش می ريزد.

البته نه اينکه طراحان متوهم اند،
خير .آنها قصدشان توهم پراکنی
است تا مدتی ديگر به عمر رژيم
بيافزايند.
کمدی  -تراژدی
شرايط جامعه آنچنان متحول و
ملتهب است؛ شکاف طبقاتی و
قطب بندی طبقاتی آنچنان عميق
است که هر طرحی از اين دست
بصورت يک کمدی  -تراژدی نمود
می کند .کمدی باين علت که طرح
ها آنچنان بی محتوا و بی اساس
است که انسان خنده اش می گيرد؛
تراژدی از آنرو که انسان می ماند
با اين اپوزيسيون مفلوک چه کند.
اما اينبار ،بار تراژدی سنگين تر
شده است .حزبی که نام "کمونيست
کارگری" را يدک می کشد ،بشکل
تلويحی به اين طرح پيوسته است!
برای  14معصومين نامه سرگشاده
پر لطف و مهر می نويسند؛
تشويقشان می کنند؛ فقط يک
مﻼحظه را با نرمی و لطافت
مطرح می کنند؛ ليدرشان که خدای
تزهای من درآوردی است يک تز
جديد ديگر از کﻼه درآورده است:
"سرنگونی مسالمت آميز!" جل
الخالق .هر روز چشممان به يک
اختراع بديع و تازه روشن میشود.
و جناح وسط دو صندلی نشين شان
که می کوشد نه سيخ بسوزد و نه
کباب ،با سمپاتی میگويد که
موقعيت داخل کشوری ها را درک
می کند ،ولی ...در شرايطی که
اسماعيل بخشی ،اين رهبر
کارگری شجاع و شريف و مبارز
در دادگاه در مقابل جﻼد و شکنجه
گر دهه  ٦٠می ايستد و از "خط
قرمزش" سخن می گويد؛ اين
رفقای سابق موقعيت اصﻼح طلبان
حکومتی داخل کشوری را "درک
می کنند ".دست برداريد! سازش و

مماشات تا کی؟
مرگ يکبار ،شيون يکبار
لفظ سرنگونی عامل قهر را در
خود دارد؛ سرنگونی بمعنای
تغيير نظام به روش قهرآميز
است .سرنگونی در فارسی عمﻼ
با "انقﻼب" تداعی می شود؛
باين دليل است که دست راستی
ها لغت "براندازی" را ابداع
کرده اند تا خود را از چپ و
کمونيسم و مقوله انقﻼب تفکيک
کنند .و منصور حکمت کوشيد
سرنگونی و انقﻼب را از
نظرگاه کمونيسم کارگری و
طبقه کارگر تفکيک کند :از
جنبش سرنگونی صحبت کرد و
از انقﻼب کارگری .چون در
يک نظام استبدادی و ديکتاتوری
تغيير نظام فقط و فقط بشيوه
قهرآميز امکانپذير است .تغيير
مسالمت آميز يک دولت در
با
دموکراسی
کشورهای
انتخابات ميسر می شود .اما در
همين کشورها نيز اگر بخواهيد
کليت نظام را تغيير دهيد بايد به
قهر متوسل شويد .آيا واقعا کار
باينجا رسيده است که بايد اين
بديهيات را به اين رفقای سابق
يادآور شويم؟
چرا خودتان و بقيه را راحت
نمی کنيد؟ يک  ١٤معصوم هم
از رهبری تان بسازيد و پای اين
بيانيه را امضاء کنيد و برويد
برای "سرنگونی مسالمت آميز"
بکوشيد .اين کاری بسيار منطقی
تر و روراستتر است .چرا
سعی می کنيد خودتان و مردم را
بازی دهيد؟ چرا اين چنين نام
کمونيسم کارگری را آلوده می
کنيد؟ کمونيسم کارگری و
حکمت با راديکاليسم عميق

کارگری  -کمونيستی عجين
شده است .منصور حکمت
بيش از بيست سال برای
انقﻼب کارگری و حکومت
کارگری مبارزه کرد .تمام
تئوری ها و سياست هايش بر
اين اصل استوار بود .حزبی
که ساخت برای سازماندهی و
رهبری يک انقﻼب کارگری
بود .چگونه بخود اجازه می
دهيد اين ميزان راست روی
را تحت نام کمونيسم کارگری
بميدان بياوريد؟
بايد گفت جای خوشبختی است
که سياست ها و حزب تان هيچ
جايی در ميان طبقه کارگر و
جنبش کارگری و جنبش
آزاديخواهی و برابری طلبی
ندارد .کمونيست ها در داخل
کشور حزب شما را بدرست
يک حزب راست و مماشات
جو می شناسند که تمام فکر و
ذکرش مبارزه با "حجاب
اجباری" و رقص و آواز و
قس عليهذا است! از همين رو
است که از مسيح علينژاد دفاع
می کنيد و به کمونيست ها
حمله .از همين رو است که
عکس گرفتن علينژاد با پمپئو
را با بازگشت لنين به روسيه
برای رهبری انقﻼب کارگری
مشابه می کنيد .از همين رو
است که اعﻼم می کنيد "مردم
از رژيم چنج خوششان می
آيد ".از همين رو است که "با
موسوی کشتی نمی گيريد ".و
"اپوزيسيون،
عبارت
را
نشويد"
اپوزيسيون
مردرندانه به
اينور و آنور
صفحه ٥
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معنا و مضمونِ
سرنگونى انقﻼبى رژيم اسﻼمى
برخﻼف بيانيه های  ١٤نفره و
نگرش اصﻼح طلبانه و راست که
تﻼش دارند با خواست استعفای
ُملتمسانه خامنه ای و تغيير قانون
اساسی ،بدون دخالت مردم از نظام
اسﻼمی "گذار" مخملی کنند ،جنبش
کارگری و کمونيست ها معنای
متفاوتی از سرنگونی دارند .آنچه
ميخوانيد گوشه ای از بيانيه
کنفرانس استکهلم است که معنا و
مضمون سرنگونی انقﻼبی و وظيفه
دولت انقﻼبی برآمده از قيام را
عنوان ميکند؛
"  ...دولت برآمده از انقﻼب ،که
بايد دولتی شورائی و کارگری
باشد ،با انحﻼل ارتش ،سپاه
پاسداران ،نيروهای انتظامی و کليه
ارگانهای سرکوب و بوروکراتيک
حاکم و نهادهای تبليغاتی و
ايدئولوژيکِ جمهوری اسﻼمی و
الغای قانون اساسی و ساير قوانين
ضد انسانی جمهوری اسﻼمی ،با
مسلح کردن کارگران و مردم
انقﻼبی براى دفاع از آزادى ،براى
ت ضد انقﻼب
ب مقاوم ِ
سرکو ِ
جمهورى اسﻼمى و مقابله با
تعرض هر نيروئى به آزادىها و
حقوق مردم ،سرنگونی جمهوری
اسﻼمی را اعﻼم و با اجرای
اقدامات بنيادی زير بهعنوان معنای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی،
پيشروی انقﻼب کارگران و
زحمتکشان را تضمين میکند:
ت کارگران و
 -١برقراری حاکمي ِ
زحمتکشان از طريق ارگانهای
اعمال اراده مستقيم مردم .گسترش
شوراها در محل کار و زيست تا
سطوح شهری و منطقهای و
سراسری بهجای حاکميت جمهوری

اسﻼمی با تضمين حق رای
عمومی ،همگانی ،آزاد ،مخفی و
برابر همه شهروندان با بهکارگيری
ت مستقيم
همه اشکا ِل مشارک ِ
تودهای .حق هر فرد باﻻتر از ١٦
سال برای کانديد شدن و احراز هر
ق عز ِل نمايندگان
مقام انتخابی .ح ِ
توسط انتخابکنندگان ،در تمام
سطوح ،هر زمان که اکثريت آنها
اراده کنند.
ت
 -٢دستگيری ،محاکمه و مجازا ِ
سران جمهوری اسﻼمی در
دادگاههای علنی.
 -٣آزادی کليه زندانيان سياسی .لغو
"جرم" سياسی و برچيدن زندان
ت اعدام .لغو
سياسی .لغو مجازا ِ
شکنجه.
 -٤جدايی کامل دين از دولت و
آموزش و پروش .آزادی مذهب و
بیمذهبی .لغو تمامی قوانين
مذهبی ،برچيدن و انحﻼل بنيادها و
موسسات مذهبی حکومتی .مصادره
اموال و دارائیهای اين موسسات
توليد جهل و خرافه و کليه موقوفات
و تخصيص آن به نيازهای فوری
مردم.
 -٥برقراری کنترل کارگری بر
توليد و توزيع.
 -٦تضمين تامين معيشت و رفاه
همه شهروندان متناسب با
استانداردهای دنيای امروز ،توسط
شوراها و نهادهای منتخب
کارگران .تامين بيمه بيکاری مکفی
برای همه افراد آماده بهکار باﻻی
 ١۶سال و کليه کسانی که به علل
جسمی يا روانی توان اشتغال به

کار ندارند .تضمين آموزش و
بهداشت و سﻼمتی رايگان
شهروندان.
 -٧رفع کامل هرگونه تبعيض و
ستم جنسيتی از طريق لغو نظام
آپارتايد جنسی ،لغو کليه قوانين
ضد زن و تبعيضآميز ،اعﻼم و
اجرای برابری کامل و بی قيد
و شرط بين زنان و مردان در
همه شئون زندگی فردی و
اجتماعی و ايجاد فرصتهای
برابر در همه عرصه ها ميان
آنان.
 -٨ممنوعيت کار حرفهای
برای کودکان .تامين و تضمين
برخورداری همه کودکان از
آموزش و بهداشت و سﻼمت و
شادی و ايجاد شرايط مناسب
برای رشد و شکوفائی آنان.
ُجرم جنائی دانستن هر گونه
تعرض و سوء استفاده جنسی
ت کودکان
از کودکان و محافظ ِ
توسط دولت.
 -٩نفی هرگونه ستم و تبعيض
و نابرابری در جامعه از طريق
اعﻼم و اجرای برابری کامل
شهروندان،
همه
حقوق
صرفنظر از جنسيت ،مذهب،
مليت ،نژاد و تابعيت .نفی ستم
ملی و حل مسئله ملی با
ق تعيين
بهرسميت شناختن ح ِ
سرنوشت و حق جدائی با
مراجعه به آرا خود آنها .ما در
عين حال خواهان اتحاد آزادانه
و داوطلبانه همه ساکنين ايران
هستيم و بر اين باور هستيم که
اين اتحاد به سود طبقه کارگر و
تودههای زحمتکش است.
 -١٠اعﻼم و اجرای آزادی بی
قيد و شرط عقيده ،بيان،
مطبوعات ،اجتماعات ،تشکل،
تحزب و اعتصاب .ممنوعيت
تفتيش عقايد.
 -١١لغو اسرار بازرگانی .لغو

ديپلماسی سری.
 -١٢اقدامات فوری و
برنامهريزی درازمدت برای
حفظ محيط زيست و منابع
حياتی آب ،خاک و هوای
سالم.
مالکيت
برقراری
-١٣
اجتماعی بر بخشهای کليدی
صنعتی ،بانکی ،خدماتی و
تجاری در دوره گذارانقﻼبی.
...
اجرا و اِعمال نکات فوق از
جمله معنا و مضمون
سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی برای سوسياليستها و
طبقه کارگر و اردوی چپ
جامعه محسوب میشود .ما
کارگران و زحمتکشان،
کمونيستها و جريانات
سياسی چپ و انقﻼبی،
تشکلهای کارگری و تودهای،
جنبش برابری زن و مرد و
ساير فعالين سياسی و
اجتماعی را به تﻼش برای
پيروزی بر جمهوری اسﻼمی
با يک پرچم سوسياليستی
فرامیخوانيم .برای اين اردو
حياتی است که افق و معنا و
مضمون سرنگونی انقﻼبی
ِ
جمهوری اسﻼمی را تودهگير
ب
کند و در هر مرحله و تناس ِ
قوای سياسی و مبارزه جاری
به آن متکی شود...".

* بيانيه کنفرانس استکهلم
توسط شش حزب و سازمان
چپ و کمونيست سال گذشته
منتشر شد :اتحاد فدائيان
کمونيست ،حزب کمونيست
ايران ،حزب کمونيست
کارگری – حکمتيست،
سازمان راه کار گر ،سازمان
فدائيان )اقليت( ،هسته اقليت.
***
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اعﻼميه حزب حكمتيست،

باز هم مُستند سازی امنيتى؛
استفاده از كمونيستهای خوشنام برای مُستند سازی محكوم است!
امروز سه شنبه  ٢٩مرداد ،١٣٩٨
خبرگزاری "تسنيم" از تريبونهای
امنيتی سپاه پاسداران با انتشار يک
تيزر تبليغاتی ،از تهيه ُمستندی جديد
تحت عنوان؛ "کشف حجاب به
خاطر يک مشت دﻻر" خبر داد .در
اين تيزر تبليغاتی از يک جمله
سخنرانی 1رفيق آذر ماجدی عضو
دفتر سياسی حزب کمونيست
کارگری – حکمتيست در مراسم ٨
مارس روز جهانی زن استفاده کرده
است .به احتمال قوی در خود ُمستند
کذائی به بريده سخنان افراد ديگری
از اپوزيسيون ارجاع شده است .اين
ُمستند ميخواهد بگويد که مبارزه
پيشرونده زنان عليه حجاب و قوانين
اسﻼمی" ،توسط مسيح علينژاد"
صورت ميگيرد و آنهم مبتنی بر
يک توطئه از پيشی و با هدف کسب
"يک مشت دﻻر" است .اين جعليات
را نيز با جمله ای از سخن يا سخنان
افراد معتبر و خوشنام در صفوف
اپوزيسيون انقﻼبی و کمونيست ُمهر
و موم ميکند!
نهادهای امنيتی و اتاق های فکرشان
اينروزها بشکل سريال ُمستند امنيتی
توليد ميکنند" .طراحی سوخته" و
امثالهم ،که با همين روش و بريدن
و ميکس اظهارات خارج از متن
افراد مبارز و معتبر و يا زير فشار
شکنجه از افراد حقيقی حاصل
شدند ،هدفی جز ايجاد اغتشاش
سياسی ،بی اعتمادی ،پرووکاسيون
و ترور شخصيت ندارد .رژيم
اسﻼمی و نهادهای خشک مغز
اطﻼعاتی فکر ميکنند که با اين
شيوه ها ميتوانند روندهای واقعی
سياسی در ايران را معکوس و يا
کنترل کنند .حتی اين ُمستند و
ادعايش عليه مسيح علينژاد مسخره
است .عناصر ديروز حکومتی و

اصﻼح طلب که به خارج فرستاده
شدند و تﻼش دارند که افق و سقف
مبارزات آزاديخواهانه را محدود به
قالبهای شبه قانونی کنند ،بسيار
علنی از نهادهای مختلف دولتی و
نيمه دولتی پول و جايزه دريافت
ميکنند و امکانات مالی و رسانه ای
زيادی در اختيارشان است .افشای
خط مشی و سياست اين جريانات
بعنوان بخشی از يک جنبش
ارتجاعی و بورژوائی کار مستمر و
روتين کمونيست های انقﻼبی و
افرادی مانند رفيق آذر ماجدی است.
با اينحال حکومتی که در فساد و
اختﻼس و دزدی های نجومی ُ
شهره
آفاق است و دﻻر و يورو و شمش
طﻼ را با پال و هواپيما و کاميون
جابجا ميکند ،حتی صﻼحيت اين را
ندارد که به دوستان ديروزش بگويد
"بخاطر مشتی دﻻر" کاری را
صورت ميدهند.
اين مستند سازی های احمقانه از
پيش شکست خورده است و نمونه
های قديم و جديد آن با نفرت
ببنندگان روبرو شده است .کارگران
بروشنی در پاسخ سناريوی
مضحک "طراحی سوخته" راجع به
کارگران هفت تپه فرياد زدند؛
"زندان ،شکنجهُ ،مستند ديگر اثر
ندارد"! اما چرا رژيم اسﻼمی از
ُمستند سازی و تاريخ معجول عليه
انقﻼبيون و کمونيست ها دست
برنميدارد؟ آنها مستقل از جار و
جنجال و تبليغات مضحک شان ،از
پتانسيل يک جنبش وسيع کارگری و
کمونيستی ،از گسترش تمايﻼت
سوسياليستی و ظرفيتهای رشد
جنبش آزاديخواهانه و رهائيبخش
سوسياليستی و کارگری آگاهند و
پيشاپيش به استقبال آن رفته اند .اما
اين تمهيدات نميتواند مانع روندهای

واقعی و بنيادی سياست در
ايران شود و قادر نيست که
قوانين ارتجاعی و ضد زن را
از زير فشار انتقاد برنده
برابری طلبانه و ضد تبعيض
مصون دارد .همينطور اينها
شعور و فهم متوسط مردم
ازاديخواه ايران را دستکم گرفته
اند .جامعه به عناصر متعهد و
انقﻼبی و کادرهائی که سالهای
طوﻻنی برای آزادی و
خوشبختی انسانها و آرمان
سوسياليستی و کمونيستی
جنگيده اند ،ارج ميگذارد.
استفاده از سخنان فعالين و
شخصيتهای کمونيست برای
سناريوهای امنيتی تنها بيانگر
اينست که دشمنان قسم خورده
طبقه کارگر ،از اعتبار
کمونيست ها در جامعه آگاهند و
مرتبا ً سخنان و ادبيات آنها را
مانيتور ميکنند .تﻼش رژيم
اسﻼمی اما بيهوده و محکوم به
شکست است.

حزب کمونيست کارگری –
حکمتيست ،اقدام نهادهای
امنيتی رژيم و استفاده از
سخنان کمونيست های خوشنام
و سياست مستند سازی را قويا
محکوم ميکند .اين سناريوهای
سوخته تﻼشهای مذبوحانه
رژيمی است که ديگر عمرش
بپايان رسيده است .اين
اقدامات نميتواند جلوی رشد
تمايﻼت
و
کمونيسم
سوسياليستی را بگيرد .زنده
باد کمونيست ها و افق
رهائيبخش شان که رعشه به
پيکره جمهوری اسﻼمی
سرمايه داران انداخته است.
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت
کارگری!
زنده باد جمهوری
سوسياليستی!
حزب کمونيست کارگری
ايران -حکمتيست
 ٢٩مرداد  ٢٠ – ١٣٩٨اوت ٢٠١٩
 -1لينک سخنرانی کامل آذر ماجدی،
h ps://www.facebook.com/
karim.savalan/videos/1887616191250444/

يک اتوبوس از بازداشت شدگان به حضور جواد ظريف پس از درگيری شديد پليس
ضد شورش با معترضين در منطقه سولنای استكهلم
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"عدالت اسﻼمى" ضد زن
در حاشيه دادگاه على نجفى
پردل زارع
مدتی پيش بود که خبر کشته شدن
ميترا استاد به دست همسرش ﷴ
علی نجفی شهردار سابق تهران در
رسانه ها خبرساز شد و واکنش های
فراوانی را از طرف سازمانهای
مدافع حقوق زنان و فعالين سياسی
در پی داشت .با گذشت دو ماه از
اين قتل در دادگاهی نمايشی که هفته
گذشته برگذار شد ،ﷴ علی نجفی
قاتل ،با دادن پول به خانواده مقتول
از آنان رضايت گرفت و نهايتا تا
چند ماه آيند آزاد ميشود.
موضوعی که در همان ابتدا روشن
و مشخص بود ،اين بود که قاتل
هيچگاه در يک دادگاه بی طرف
دادگاهی و محاکمه نخواهد شد،
چون خود يکی از مهرهای اصﻼح
طلب و کاسه ليسان دايره قدرت و
ساختار نظام اسﻼمی است .اينجا ما
کاری به سناريوهای مختلفی که در
مورد ميترا استاد و مسئله قتل او
مطرح است نداريم .مسئله برخورد
قانون به قتل مشخص يک زن توسط
همسرش است که اتفاقا يک مقام
دولتی است .در ايران به دليل
ممنوع بودن فعاليت احزاب
اپوزيسيون ،سازمانهای کارگری،
سازمانهای زنان ،نهادهای مدافع
حقوق کودکان و هر جريانی که
برای آزادی و برابری و حقوق پايه
ای مردم تﻼش کند ،هر روز زنان
از برکت قوانين اسﻼمی و ضد زن
و مردساﻻر مورد ضرب و شتم و
بی حرمتی توسط قانون و دولت و
نيروی سرکوب قرار ميگيرند ،در
خانه و محل کار و خيابان خشونت
و آزار در کمين شان است و بخشا
به قتل می رسند .بر بخشی از قتل
زنان با نام دفاع از "ناموس" ،که
کلمه ای به شدت ارتجاعی و عقب

افتاده است ،سرپوش گذاشته ميشود.
قوانين ارتجاعی و تبليغات مذهبی
در جامعه و مدارس و انتشار آن از
طريق ميديای اجتماعی و صدا و
سيما رژيم اسﻼمی و برگزاری
مسابقات حجاب و قرآن و فرهنگ
مردساﻻری همگی زمينه ساز و
جاده صاف کن برای آزار و اذيت و
مورد شکنجه های روانی و جسمی
قرار دادن و به قتل رساندن و بی
حرمتی به زنان هستند .مجريان اين
تفکر پوسيده و عهد عتيقی
آخوندهای مفتخور و گردن کلفتی
هستند که با استفاده از تبليغات منفی
رو به کمونيست ها و اتئيست ها و
تبليغ برای بهشت ،راه را برای
آدمکشان جانی و مدافعان اين تفکر
پوسيده برای جنايت عليه زنان
هموار ميکنند .طبق ماده های ۶٣٠
و  ٢٢٠قانون مجازات اسﻼمی مرد
حق دارد که زن را با نام "دفاع از
ناموس" در هر شرايطی که باشد به
قتل برساند .اين دو ماده قانونی راه
را برای قتل های ناموسی که اکثر
توسط اعضای خانواده و شوهر زن
صورت ميگيرد باز گذاشته است.
البته اين قوانين در کنار قوانين و
سنت های عقب افتاده و قرون
وسطايی اسﻼم نيز که زن را نصف
مرد و جزو مايمﻼک مرد حساب
ميکند ،راه را برای مجازات قاتﻼن
دشوار کرده است .از کردستان تا
اروميه ،ايﻼم و تهران و اهواز
هنوز هم زنان به شيوه های مختلف
قربانی روابط سنتی و مردساﻻرانه
منجمله مورد قتل ،خودکشی،
خودسوزی و خشونت های خانگی
قرار میگيرند.
قتل ميترا استاد و نمايش محاکمه
کردن قاتلش "ﷴ علی نجفی" در

يک دادگاه خودمانی توسط
شرکای جنايتکارش ،برای
هزارمين بار نشان داد که اين
حکومت هيچگاه ارزشی برای
زنان قائل نبوده و نيست و با
تمام قوا برای حفظ جان و نجات
مهره ها و مجريان جنايتکارش
تﻼش ميکند .رژيم اسﻼمی با
وجود تمامی تبليغات و فرهنگ
سازی هايش برای اسﻼميزه
کردن جامعه ايران و خانه نشين
کردن زنان ،تاکنون نه فقط
نتوانسته است جامعه را با خود
همراه کند بلکه در يک
ورشکستگی سياسی گير کرده
است .مضافا اينکه هميشه با
مخالفت و مقاومت زنان در
برابر خشونت دولتی و غير
دولتی و حجاب اجباری که
سمبل بردگی و به اسارت در
آوردن زن است روبرو بوده
است .همين هفته گذشته بود که
شعبه  ٢دادگاه انقﻼب تهران سه
تن از فعالين حقوق زنان به
نامهای "منيره عربشاهی،
مژگان کشاورز و ياسمن
آريانی" را به دليل گراميداشت

روز جهانی زن و و تقديم گل
به زنان و مخالفت با حجاب به
پنجاه و پنج سال زندان محکوم
کرد .تمامی اين احکام و حکم
های مشابه هدفی جز ايجاد
رعب و وحشت در جامعه
ندارد .اما رژيم اسﻼمی خوب
ميداند که زنان در ايران سر
تعظيم در مقابل اين احکام
قرون وسطايی اسﻼمی خم
نميکنند و عزم جزم کرده اند
که بساط حاکميت ضد زن و
نابرابری و تبعيض براساس
جنسيت را وراندازند.
٢٢/٠٨/٢٠١٩
Pordelzarh1985@gmail.com

عكسى از آخرين دادگاه نجفى،
قاتل خوشحال و خندان!

كارگر زندانى ،زندانى سياسى
آزاد بايد گردد!
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اطﻼعيه شماره ٣

اطﻼعيه شماره ٢

درگيری پليس با تظاهركنندگان مقابل پارلمان سوئد

درگيری پليس با تظاهركنندگان

دستگيرشدگان را آزاد كنيد!

اتوموبيل ظريف در محاصره ی معترضين

امروز  ٢٠اوت از ساعت  ٩صبح بفراخوان احزاب و سازمانهای
کمونيست و سوسياليست و شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه
مردم ايران در اعتراض به حضور جواد ظريف وزير خارجه
حکومت شکنجه و اعدام و استثمار ،تظاهراتی برگزار شد .پليس سوئد
با تدارک سنگينی کليه خيابانهای ورودی و منتهی به ساختمانهای
دولتی را بسته بود .جمعيت بعد از مدت کوتاهی به سمت ورودی
ماشين رو پارلمان و ساختمان وزارت خارجه حرکت کردند .پليس
سوئد بعد از يک اخطار وحشيانه به صف تظاهرکنندگان با باتوم و
سگ و اسب حمله کرد اما با مقاومت و ايستادگی معترضين خشمگين
روبرو شد .در اين کشمکش سه نفر از معترض توسط پليس دستگير
شدند که تا انتشار اين اطﻼعيه هنوز آزاد نشده اند.

بيش از  ٣٠نفر بازداشت شدند
امروز  ٢١اوت از ساعت  ٩صبح بفراخوان احزاب و سازمانهای
کمونيست و سوسياليست و شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم
ايران در اعتراض به حضور سران جنايتکار جمهوری اسﻼمی ابتدا
تجمعی در مينت توريت نزديک پارلمان تشکيل شد .سپس تظاهرکنندگان
به سولنا انستيوی تحقيقات برای صلح که قرار بود ظريف در آنجا جلسه
داشته باشد سرازير شد .ورود ماشين ظريف با اعتراض و خشم مردم
معترض قرار گرفت .تظاهر کنندگان با پرتاپ گوجه فرنگی و تخم مرغ
ابتدا ماشين حامل ظريف را مورد حمله قرار دادند و سپس ماشين به
محاصره ی مردم خشمگين در آمد .پليس سوئد که در اين رابطه از دو
روز پيش بسيج شده بود بﻼفاصله به معترضين حمله نمود و بيش از ٣٠
نفر دستگير شد و به ماشين های پليس منتقل شدند و تاکنون خبری از
آزادی آن نيست.

فرياد "مرگ بر جمهوری اسﻼمی"" ،مرگ بر تروريسم اسﻼمی"،
"سفارت تروريستها را ببنديد" و "پليس سوئد از حکومت جنايتکاران
حمايت ميکند" و  ...در مقابل مجلس و در مسير حرکت بطرف
وزارت امور خارجه طنين انداز بود .تظاهرکنندگان خواهان قطع
روابط سياسی و ديپلماتيک با رژيم اسﻼمی ،متوقف کردن مماشات با
حکومت سرکوبگر کارگران و شهروندان ،اخراج جواد ظريف و
ديپلمات – تروريست های رژيم و بستن سفارتخانه رژيم شدند .اين
اجتماع تا ساعتی بعد در محل "مين توريت" ادامه يافت .فردا اجتماع
در همين محل راس ساعت  ٩تشکيل ميشود.

فرياد "مرگ بر جمهوری اسﻼمی"" ،مرگ بر تروريسم اسﻼمی"،
"سفارت تروريستها را ببنديد" و "پليس سوئد از حکومت جنايتکاران
حمايت ميکند" در خيابانهای اطراف هنوز بگوش ميرسد .تظاهرکنندگان
خواهان قطع روابط سياسی و ديپلماتيک با رژيم اسﻼمی ،متوقف کردن
مماشات با حکومت سرکوبگر کارگران و شهروندان ،اخراج جواد ظريف
و ديپلمات – تروريست های رژيم و بستن سفارتخانه رژيم شدند.

حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست برخورد وحشيانه پليس
سوئد و ضرب و شتم معترضين را محکوم ميکند .دستگيرشدگان بايد
فورا ً آزاد شوند .ما برای آزادی بيقيد و شرط زندانيان سياسی که در
سياهچالهای جمهوری اسﻼمی تحت فشارهای ممتد روانی و فيزيکی
هستند مبارزه ميکنيم .اين حق مسلم ايرانيان مخالف رژيم اسﻼمی است
که حضور اين جنايتکاران را در خارج کشور تحمل نکنند .ما
نميگذاريم خارج کشور به جوﻻنگاه تروريست های سرمايه دار و
قاتلين فرزندان مردم تبديل شود .ما همراه با اکثريت عظيم جامعه
ايران خواهان محاکمه سران جمهوری اسﻼمی بجرم جنايت عليه
بشريت هستيم .روز محاکمه اين جنايتکاران دور نيست!

حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست برخورد وحشيانه پليس سوئد و
ضرب و شتم معترضين را محکوم ميکند .دستگيرشدگان بايد فوراً آزاد
شوند .ما برای آزادی بيقيد و شرط زندانيان سياسی که در سياهچالهای
جمهوری اسﻼمی تحت فشارهای ممتد روانی و فيزيکی هستند مبارزه
ميکنيم .اين حق مسلم ايرانيان مخالف رژيم اسﻼمی است که حضور اين
جنايتکاران را در خارج کشور تحمل نکنند .ما نميگذاريم خارج کشور به
جوﻻنگاه تروريست های سرمايه دار و قاتلين فرزندان مردم تبديل شود .ما
همراه با اکثريت عظيم جامعه ايران خواهان محاکمه سران جمهوری
اسﻼمی بجرم جنايت عليه بشريت هستيم .روز محاکمه اين جنايتکاران دور
نيست!

مرگ بر جمهوری اسﻼمی!

مرگ بر جمهوری اسﻼمی!

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسياليستی!

زنده باد جمهوری سوسياليستی!

تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست ،واحد استکهلم

 ٢٠اوت ٢٠١٩

تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست ،واحد استکهلم
 ٢١اوت ٢٠١٩
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كمونيست هفتگى

دفتر سياسى حزب مسئوليت سردبيری كمونيست هفتگى را از اين شماره به
سياوش دانشور واگذار كرده است .از تﻼش رفقا در يكسال گذشته رحمان
حسين زاده سردبير و سيوان كريمى و بابک سراج در بخش صفحه آرائى
قدردانى ميكنيم!

منصور حكمت را بخوانيد و
به ديگران معرفى كنيد!
http://hekmat.public-archive.net
www.hekmat.com

جهان بدون فراخوان سوسياليسم،

بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر« سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت
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شماره ٥٠٦

كمونيست هفتگى

امير حسين محمدی فرد با انتشار نامه ای سرگشاده
به اعتصاب غذای خود پايان داد
سﻼم به رفقا و دوستان؛
سه روزی که به بهانه معاينات پزشکی و تحت درمان قرار گرفتن ،مرا به سلول انفرادی بهداری منتقل
کردند ،رفتارهای آزاردهندهای که در بند امنيتی  ٢٠٩زندان اوين تجربه کردم ،همچنان در حال اجرا بود.
اکنون که نزديک به  ۵٠روز است در اعتصاب غذا به سر میبرم ،درخواست من مبنی بر اين بود که با توديع وثيقه من و همسرم ،ساناز الهياری
موافقت شود و با اعتصابم اعﻼم کنم که معترضم به دستگيری دوباره عسل ﷴی ؛ معترضم به دستگيری رهام يگانه هيراد پيربداقی و فريد لطف
آبادی که به سرکوبها معترض بوده و مقابل دادگاه انقﻼب بازداشت شدند و معترضم به حبس اسماعيل بخشی نماينده شورای کارگری در هفتتپه.
اکنون ديگر روی سخنم با شما فعاﻻن حوزه کارگری؛ روی سخنم با شما نويسندگان متعهد به حق آزادی است که بار ديگر با کمپينی سراسری نشان
داديد هميار و متحد طبقه کارگر میباشيد و مايه دلگرمی ما برای تحمل اين رنج هستيد.
اکنون با اين دلواپسیها که از نامهها ،پيامها و امضاهايتان مشهود بود ،با احترام فراوان درخواست شما را میپذيرم و به اعتصاب غذای خود پايان
میدهم .
اميرحسين ﷴی فرد
٩٨/۵/٣٠

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا كنيد! در كارخانه ها و محﻼت
شوراها را برپا كنيد! امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت!
به حزب كمک مالى كنيد!

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما

سردبير :سياوش دانشور

نيازمند است .لطفا كمک های مالى خود را از طريق اين شماره
حساب برای حزب بفرستيد:

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

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

BIC: DNBANOKKXXX

جمعه ها
منتشر ميشود!

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .كمونيست تنـهـا

مقاﻻتى را منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايـد

حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند.

زنده باد سوسياليسم!

