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 واكسيانسيون در ايران و دولت جديد رئيسى

 خامنه ای و سران رژيم به جرم كشتار مردم بايد محاكمه بشوند
 

 ٧فحه ص  سعيد يگانه                                                                                                                   

د   و د    ھان    ان    !کار  

 !نسل كشى كرونائى
 ١٩  -کارنامه رژيم اسالمی در دوره کوويد 

جنايتی که با .  مصداق يک نسل کشی است
دستور خامنه ای ُمهر شد و فاجعه تمام عيار 

حتی آنجا که .  کنونی را ببار آورده است
حکومت زير فشار اعتراض ناچار به عقب 

دولت "  اولويت اول"نشينی شد، وقتی که 
رئيسی کرونا اعالم شد و از خريد بيست 
ميليون واکسن خبر دادند، فاجعه و قتل عام 

مراکز واکسيناسيون با ازدحام .  ادامه دارد
جمعيت در ساعات طوالنی خود به مراکز 
گسترش شيوع ويروس بدل شدند و عليرغم 
تبليغات خريد واکسن، بسياری از مراکز بدليل 

 . نداشتن واکسن تعطيل شده اند
 

بيشرمانه تر تبليغاتی است که برای دولت 
اين تصوير که دولت .  آدمکشان رئيسی ميشود

رئيسی مسئله خريد و واردات واکسن را حل 
کرده است، الصاق مدالی بدلی به سينه جالد 

. روی دوش تلی از اجساد قربانيان است
قربانيانی که مسئول و مسبب قتل آگاهانه و 
عامدانه شان خامنه ای و رئيسی و روحانی و 
نمکی و کليه کاربدستان جمهوری اسالمی 
بوده اند و از جمله به همين جرم بايد محاکمه 

 . شوند
 

هنوز تهيه و تامين واکسن استاندارد و 
رايگان، سياست قرنطينه و تامين لوازم و 

تی و درمانی مردم شنيازهای اقتصادی و بهدا
در دوران قرنطينه، پاسخ وضعيت بحرانی 

 .  کنونی است
 .سردبير

 بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست 

 تحوالت سياسى جديد ايران

 تعيين تكليف با جمهوری اسالمى سوال روز جامعه است

 :در باره بيانيه دفتر سياسى

 تحوالت سياسى جديد و مسئله سرنگونى
 

 گفتگو با سياوش دانشور، سعيد يگانه، ملكه عزتى و همايون گدازگر

 مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضىستون اخبار 
 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تهيه و تنظيم

!مرگ بر طالبان، چه در كابل چه تهران  
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 :در باره بيانيه دفتر سياسى

 تحوالت سياسى جديد و مسئله سرنگونى
 

 گفتگو با سياوش دانشور، سعيد يگانه، ملكه عزتى و همايون گدازگر

سندی   نشست اخير دفتر سياسی حزب حکمتيست  در:  کمونيست هفتگی
اين بيانيه مدعی است .  راجع به تحوالت سياسی جديد ايران تصويب شد

تحليل ".  سرنگونی جمهوری اسالمی در دستور روز جامعه است"که 
حزب از وضعيت سياسی ايران چيست و چرا سرنگونی را در دستور 

 روز جامعه ميداند؟
 

اين صرفا ادعا يا مشاهده ما نيست، يک واقعيت  :سياوش دانشور
ابژکتيو جامعه و يک نگرانی و مسئله روزمره خامنه ای و سران رژيم 

سرنگونی خواهی برخالف اظهارات سبک و سطحی .  اسالمی است
مفسران و ژورناليستهای اصالح طلب محصول تبليغات احزابی مانند 

نه سرنگونی .  ما نيست، يک حقيقت عميق و ريشه دار در جامعه است
و نه وقوع انقالب محصول تبليغات کمونيست ها و راديکالها نيست، 
اينها مکانيزم جامعه برای برون رفت از بحران است وقتی که ديگر 

يک جامعه و بويژه .  روشهای رفع بحران امتحان شدند و پاسخ نداده اند
نسلی .  نسل جديد و زنان نميخواهند زير يوغ رژيم اسالمی زندگی کند

که سهمش را از آينده ميخواهد، نسلی که از کار و آموزش و سالمت و 
زندگی محروم شده و ُمسبب وضع کنونی را کسانی ميداند که در راس 

آنچه که به ما مربوط است اين واقعيت است که بارها در اوج .  امورند
ديروز شکنجه گر "  دگرانديشان"نمايش اصالح طلبی و مدنی چيگری 

اعالم کرده بوديم؛ خواست سرنگونی و شعارها و سياستهای ديرين ما 
کمونيست با تمايالت و خواستهای کارگران و مردم آزاديخواه خوانائی 

امروز ديگر کسی از کشمکش و جدال دو جناح .  و انطباق کامل دارد
در حکومت که يکی شان خشکه مقدس تر است و ديگری طرفدار رفرم 

همه به غول از .  و رابطه با غرب و تنش زدائی است، صحبت نمی کند
شيشه درآمده ای خيره شدند که تا چند سال قبل حتی برسميت نمی 

اسالم "دوره دفاع فاالنژيستی اصالح طلبان و رسانه ها از .  شناختند
مدتهاست سپری شده و عناصر آن يا زير عبای خامنه ای "  خوش خيم

هم .  سنگر گرفتند و يا به کمپ جريانات راست در اپوزيسيون پيوستند
جامعه و هم حکومت، با يک اختالف فاز، معادله دو جناح را کنار 

جامعه در ديماه نود و شش ميخ آخر را بر تابوت اصالح طلبی . گذاشتند
. حکومتی کوبيد و تقابل با حکومت را تا امروز بيوقفه ادامه داده است

همين جنبش خامنه ای را ناچار کرد که از سياست اتکا به دو بال نظام 
عبور کند، با تغيير آرايش درون حکومتی و فشرده شدن خود را برای 

 . رودروئی با جنبش رو به رشد اعتراضی و سرنگونی خواه آماده کند
 

سرنگونی در دستور روز جامعه است چون بحران حکومت اسالمی و 
سرمايه داری ورشکسته و به بن بست رسيده ايران پاسخ درون 

امروز اين حرف قديمی ما که رفع اين بحران نه فقط .  حکومتی ندارد
در چهارچوب جمهورى اسالمى ممکن نيست، بلکه با تعميق ناگزير آن 
زمينه ساز سرنگونی خويش را فراهم می آورد، به آگاهی عمومی بدل 

حکومت اسالمی وصله ناجوری به پيکر آن جامعه است، نه .  شده است

فقط هر روز بيشتر از ديروز جامعه حکومت را پس ميزند و علناً شعار 
سر ميدهد، بلکه جنبشی متمايز با دوره "  مرگ بر جمهوری اسالمی"

امروز با جامعه ای روبرو هستيم که در شکل جنبشی و . است ٥٧انقالب 
با خواستهای مشخص و مربوط اعتراض می کند، جامعه ای که نياز 
اتحاد و همبستگی را درک ميکند و از چرنديات آخوندها و اسالميون 

کمتر کشوری در منطقه و جهان هست که بطور مستمر در .  منزجر است
قريب دو هزار اعتصاب و اعتراض در دوره .  اعتراض و اعتصاب باشد

ای که به حکم جنايتکارانه خامنه ای کرونا کرور کرور انسان درو 
بحران رژيم اسالمى از بنيادى ترين .  ميکند، عجيب می نماياند

تحميل شکست .  خصوصيات جامعه و اوضاع سياسى ايران ناشى ميشود
سنگين و مفتضحانه به حکومت در نمايش انتخابات که بسرعت با امواج 
اعتصابات کارگری و اعتراضات شهری در خوزستان و ديگر شهرهای 
ايران ترکيب شد، گوشه ای از پتانسيل قدرتمند سرنگونی خواهانه را 

 . منعکس ميکند
 

مبانی تحليلی ما از وضعيت سياسی ايران و جدالهای اساسی امروز 
راست و چپ .  بعنوان مفروضات تحليلی اثبات شده و داده سياست است

. در مقياس جامعه خود را برای سرنگونی و قدرت سياسی آماده می کنند
هر دو اردوی اجتماعی در سرنگونی ذينفعند اما اهداف متمايز و 

يکی دنبال اعاده نظم قديم است و ديگری .  متخاصمی را دنبال می کنند
يکی از سرنگونی سناريوی دست .  دنبال تغيير ريشه ای و راديکال آن

. بدست شدن قدرت را دنبال می کند و ديگری يک انقالب عظيم اجتماعی
سرنگونی خواهی حرف اول را در سياست ايران ميزند و سرنگونی 

جدال برسر .  طبقاتی متمايز تعلق دارند  -خواهان به دو کمپ اجتماعی 
سرنگونی حلقه ای از جدال وسيعتر کارگر و کمونيسم برسر دولت و 

حزب حکمتيست بعنوان جزء اليتجزای .  قدرت سياسی و نظام آتی است
جنبش سوسياليستی و کمونيستی طبقه کارگر در تحوالت جاری برای 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، کسب قدرت سياسی و ايجاد يک 

 . نظام سوسياليستی مبارزه و تالش می کند
 

اسناد و تحليل های حزب از اوضاع سياسی، بر قطبی  :کمونيست هفتگی
بودن جامعه و سياست بعنوان يک مشخصه مهم وضعيت کنونی تاکيد 

اين ارزيابی بر چه مبنائی است و چه استنتاجات سياسی برای .  ميکند
 حزب دارد؟ 

 
همچنانکه در بيانيه به درست اشا ره شده است، يکی از  :سعيد يگانه

مشخصات تحوالت سياسی کنونی در ايران قطبی شدن سياست ميان 
بورژوازی حاکم و طبقه کارگر و زحمتکشان به عنوان طبقه و قشر 

مبنای اين ارزيابی حضور پررنگ .  استثمار شونده در جامعه ايران است
طبقه کارگر در اعتراضات و اعتصابات کارگری و مبارزه جاری در 
صحنه سياسی ايران است که با بورژوازی حاکم در افتاده و اکنون به 

به همين .  يک مبارزه و کشمکش سياسی و طبقاتی آشکار تبديل شده است
ر آرايش سياسی در يدليل است که بورژوازی حاکم به تغي

  ٣صفحه   

 



 ٦١١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

باال و بکارگيری همه امکانات و ابزارهای سرکوب برای مقابله با 
. جنبش سرنگونی و مبارزات رو به رشد کارگری روی آورده است

بويژه در سه سال گذشته با ابراز وجود راديکال جنبش سرنگونی طلبانه 
مردم عليه رژيم جمهوری اسالمی، حضور طبقه کارگر با اعتصاب و 
مبارزه مداوم خود، ضمن دامن زدن به طرح خواستهای کارگری برای 
بهبود وضعيت معيشتی، از دامن زدن به مبارزه ضد سرمايه غافل 
نبوده و مستقيما عليه نظم سرمايه به ميدان آمده و با حضور رهبران و 
فعالين سوسياليستی در راس آن، بورژوازی حاکم را به وحشت انداخته 

امروز طبقه کارگر ايران بيش از گذشته در صحنه سياسی ايران .  است
مدعی نه تنها برسر مطالبات کارگری و به يک اعتراض و اعتصاب 
روزانه روی آورده است، بلکه در دفاع از مطالبات و خواستهای 
سايراقشار تهيدست جامعه، زنان و کودکان به صدا درآمده است و به 
عنوان صاحب سياست و جامعه عليه سرمايه داری و بورژوازی حاکم 

 .قدعلم کرده است
 

برای يک حزب کمونيستی که سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و 
رفتن به طرف يک انقالبی سوسياليستی را هدف خود قرار داده است، 
اتکا به جنبش طبقاتی کارگران و چفت شدن به اين مبارزه و بخصوص 
رهبران و فعالين سوسياليستی اين جنبش، حلقه ها و بستر اصلی پيمودن 

براين مبنا فکر می کنيم که امروز .  اين راه و قدرت گرفتن حزب است
در شرايط سياسی متحول ايران و با حضور پر رنگ طبقه کارگر در 
صحنه سياسی، برای اولين بار در اين سطح از دخالتگری، دريچه ای 
به روی طبقه کارگر و احزاب کمونيستی از جمله حزب حکمتيست و 
مبارزان راه آزادی و سوسياليست باز شده است و بايد با تمام توان به 

استنتاجات سياسی . استقبال آن رفت و درتقويت و گسترش آن تالش کرد
برای حزب حکمتيست اين است که در اين شرايط سياسی، ضمن تالش 
برای تقويت و قدرت گرفتن  جنبش سرنگونی مردم و اقشار تهيدست 
جامعه و جنبش برای زن و مرد، بايد بيشترين انرژی خود را صرف 
دخالت و سازماندهی و قدرتمند کردن جنبش طبقاتی کارگران عليه نظم 

واقعيت اين .  استثمارگر سرمايه و بورژوازی اسالمی حاکم بکار گيرد
ی به سر رسيده و تجربه تا کنونی به ما و "همه با هم"است که دوره 

طبقه کارگر و همه زحمتکشان می آموزد که بايد با برنامه و با پالتفرم 
توهمات غير کارگری را به کنار زد و يکبار .  کارگری به ميدان آمد

برای هميشه طبقه کارگر با حزب کمونيستی خود، با دامن زدن به 
اعتراض و اعتصاب و مبارزه طبقاتی، بيشترين سهم را در سرنگونی 
انقالبی جمهوری اسالمی به عهده بگيرد و از طريق شوراهای 
. کارگری قدرت را برای لغو بردگی مزدی و نظم کنونی به دست بگيرد

حزب حکمتيست تالش می کند که افق مبارزه طبقاتی و سوسياليستی را 
با اتخاذ سياست و تاکتيکهای درست در جنبش جاری در ايران تسری 

 .دهد
 

بيانيه حزب از تغيير آرايش سياسی در درون :  کمونيست هفتگی

 :در باره بيانيه دفتر سياسى

 ...تحوالت سياسى جديد و مسئله سرنگونى 

  ٨صفحه   

رژيم اسالمی از اين تغيير آرايش کدام هدف را .  حکومت سخن ميگويد
دنبال می کند و تا چه حد سياست کنونی پاسخگوی آنست؟ چرا سرکوب 

 ديگر کارکرد سابق را نداد و نميتواند بقای حکومت را تضمين کند؟ 
 

همانطور که خود شما هم اشاره کرديد يک تغيير آرايش در  :ملکه عزتی
حکومت و چيدن مهره های جديد، يک نياز رژيم برای تامين بقای خود 

اما اين تغيير آرايش ابدا ربطی به تامين منافع و حل مشکالت .  است
کل اين تغيير و تحوالت و دگرگونی .  سالمت، رفاه و معيشت مردم ندارد

مهره ها حربه هايی هستند برای خريد عمر بيشتر برای رژيم و چپاول 
ثروت و سامان جامعه برای يک دوره ديگر و طبعا مصون ماندن از پس 

اين رژيم عليرغم هر تغيير و .  لرزه های اعتراضات عظيم توده ای
تحولی در سياست و انتخاب مهره ها چه از اصالح طلبان و چه از 
اصولگرايان، در نهايت همان رژيمی است که چهار دهه است سرکوب 
ميکند، جنايت ميافريند، اعدام و کشتار ميکند و مردم محروم را در فقر و 

 .فالکت نگاه داشته است
 

بعد از اعتراضات عظيم دی و آذر ماه و رودررويی مستقيم مردم با 
حاکميت و عوامل سرکوب آن ورق به نوعی برگشت و چهره خشن و 

ساله اين نظام برای مردم در کف خيابان تبديل به يک  ۴٠سرکوبگر 
در تداوم دی و آذر واهمه مردم از .  قدرت پوشالی و قابل چلنج شد

سرکوب رژيم و چهره مهيب جمهوری اسالمی بدرجات زيادی فرو 
ريخت و نهايتا تداوم اعتراضات دانشجويی، اعتراضات و اعتصابات 
عظيم کارگری، تحرکات زنان عليه تحقير و سرکوب و تعرضات روزانه 
مردم درگير کرونا و محروم از واکسن عرصه را بر رژيم و سران آن  

در طی بحرانهايی که کل جامعه با آن رودررو بود از بی آبی، . تنگ کرد
بی برقی، گرانی، بيکاری و بسياری مشکالت ديگر، مردم معترض و 
خشمگين دريافتند چيزی برای از دست دادن ندارند و برای بقای 
زندگيشان خيلی سرراست سران باالی رژيم را مورد تعرض و حمله 

اولين طاليه های اين وضعيت سر دادن شعار سرراست .  قرار دارند
مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسالمی در 

ترديدها و توهماتی که اصالح طلبان حکومتی بخشا در طی .  خيابان بود
اين سالها برای امتياز گرفتن از رژيم ايجاد کرده بودند هم فرو ريخت و 

محتمل ترين چشم .  صف معترضين مستقيما با کل حاکميت روبرو شدند
انداز ادامه اين وضعيت و تعميق يافتن اعتراضات، فروپاشی کامل پايه 
های قدرت و حاکميت جمهوری اسالمی و تقويت هرچه بيشتر خواست 

انتخابات مفری شد که رژيم تکليف .  سرنگونی طلبی در ميان مردم بود
سرانجام با .  خود را هم با خودی ها و هم با ساير جبهه ها روشن کند

برگزاری مضحکه انتخابات و حذف يکی دو مهره خودی و بيرون 
آوردن رئيسی از صندوق، استارت يک تغيير سياست برای نجات رژيم 

 . زده شد
 

با عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات و  شکست فاحش در اين 
مضحکه، رژيم عرصه را به توده های معترض و خشمگين در اين 

سپردن کليد ساختمان پاستور بدست رئيسی نه تنها کمکی . ميدان هم باخت
به رژيم اسالمی نخواهد کرد و نه تنها حتی يک مشکل از مشکالت عديده 
اين رژيم را حل نخواهد کرد، بلکه حتی يک بحران ساده از مجموعه 

در نهايت حکومت .  بحرانهای رنگارنگ حکومت را حل نخواهد کرد
دوباره با توده های معترض و خشمگين با خواسته های 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  
  ٤صفحه   



اين بار بطور قطع .  بسيار گسترده تر و جدی تر روبرو خواهد شد
سرنگونی طلبی در شکل راديکالتری بستر اصلی اين اعتراضات در کف 

چلنج اصلی .  خيابان و در اعتراضات و اعتصابات کارگری خواهد بود
دوره رئيسی يک کشمکش جدی طبقاتی در عرصه مبارزه عليه حکومت 

نه .  اسالمی عليه سرمايه و نظم موجود و بنيانهای اصلی آن خواهد بود
رئيسی نه هيچ عنصر ديگری از ميان مهره های ريز و درشت اين 

رئيسی و کابينه وی هم به شکست . حاکميت جوابگوی اين وضعيت نيست
. و ناکامی اهداف جمهوری اسالمی از اين تغيير آرايش منجز خواهد شد

ما همراه با طبقه کارگر و توده های معترض و انقالبی اينرا تضمين می 
 . کنيم

 
در مورد سياست حمايتگرانه آمريکا و دول غربی در :  کمونيست هفتگی

قبال جمهوری اسالمی چه فکر می کنيد؟ کدام منافع و درونما دول غربی 
را در کنار جمهوری اسالمی و دستکم سياست بقای آن قرار ميدهد؟ آيا 
نزديکی و معامله و سازش دول غربی با جمهوری اسالمی تاثيری بر 

 سرنگونی خواهی جامعه دارد؟ 
 

حتی دونالد ترامپ که بيشتر از هر رئيس جمهور  :همايون گدازگر
و  شانه ميکشيد   ديگری در اياالت متحده آمريکا عليه رژيم ايران شاخ و

و سازش  توافق برجام را معلق اعالم کرد، همواره با صراحت از مذاکره 
و در جريان رقابت انتخابات رياست  با جمهوری اسالمی سخن می گفت 

جمهوری آن را به يک تم تبليغاتی تبديل کرده و مکررا تاکيد می کرد؛ 
اگر به بعنوان رياست جمهوری آمريکا ابقا شود با جمهوری اسالمی به 

جدا از هر روابط ديپلماتيک و دوره ای که سياست .  توافق خواهد رسيد
ساله گذشته  ۴٠و غرب براساس روش شناخته شده پراگماتيستی  آمريکا 

خود با جمهوری اسالمی داشته اند، اما در پشت پرده تبليغات و ديپلماسی 
های غربی است که  سيال موجود، اين منافع مادی و سياسی مشترک دولت

خيز روابط ديپلماتيک  سياست پايدارتر غرب و آمريکا را در ورای افت 
در واقع وجود دومی برای خدمت به محکم کردن اولی .  کند تعيين می

 .  يعنی حفظ منافع غرب وجود خارجی دارد
 

و  دهه گذشته هيچ زمانی رژيم چينج  ۴سياست اصلی آمريکا وغرب طی 
دليل اتخاذ .   بطريق اولی سرنگونی از پائين جمهوری اسالمی نبوده است

اين سياست از يک طرف شرايط اقتصادی و اجتماعی در خود غرب 
چلنج های بسياری روبروست، و از طرف ديگر بهم  است که با تناقض و 

خوردن موازنه قدرت در خاورميانه بين بلوک بنديهای سابق و تحمل 
امروزه اروپا .  عقب نشينی هايی به سياستهای غرب و آمريکا برميگردد

و آمريکا در ميدان جنگ و اقتصاد و در نتيجه تاثير گذاری سياسی تحت 
فشار چين و روسيه و بلوک بنديهايشان هستند و برای بازی کردن با 
. کارت يک جمهوری اسالمی رام شده در منطقه شب وروز می شمارند

عالوه بر پارامترهای فوق، اکنون ديگر قدرت نظامی و توان دخالتگری 
نظامی آمريکا بشدت کاهش يافته و از اين گزينه برای پيشبرد سياستهايش 

 . نمی تواند استفاده کند
 

و  وباالخره عدم يک آلترناتيو جدی بورژوايی بجای جمهوری اسالمی 
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ترس از خروش جامعه ای راديکال و متمايل به چپ که موجوديت 
جمهوری اسالمی را زير سوال برده است، بورژوازی جهانی و غرب 
را مجبور می کند تا بی گذار به آب نزنند و شانس ماندگاری و رام 

 . کردن جمهوری اسالمی را نسوزانند
 

تکيه بر و مناسبات با غرب می تواند جمهوری   اما در مورد اينکه
اسالمی را از خطرسرنگونی برهاند، امروز حتی خوديهای ديروز هم 
يک جواب قاطع منفی برای آن دارند، چه برسد به کارگران و مردمی 
که خود عمال دست بکار برداشتن اين بختک شوم برسر زندگی يک 

و کمک های اقتصادی  ُمسکن ها .  چند ميليونی شده اند و جامعه هشتاد 
در برابر امتياز گيری از جمهوری اسالمی ممکن است امکان نفس 
کشيدنهای هرازچندگاهی به جمهوری بدهد، ولی نجات جمهوری 

قبال ما می گفتيم جامعه حکم به رفتن .  اسالمی ديگر غيرممکن است
جمهوری اسالمی داده است، امروز از حکم دادن فراتر رفته و دست 

ارتش استثمار شدگان طبقه کارگر حريف را برای .  بکار آن شده اند
برزمين کوبيدن به مصاف طلبيده اند و در سطوح مختلف با برپايی 
مجمع عمومی و فراخوان اعتصاب، مدرسه انقالب را عمال دائر کرده 

جنبش توده ای بی باک و جسورتر از هر زمان يک پای تحوالت .  اند
تا جمهوری اسالمی وجود دارد اين اقتصاد ورشکسته و .  سياسی است

دهه حاکميت فاشيستی  ۴و فساد اداری و تاريخ خونبار  دستگاه دزدی 
رفتن جمهوری اسالمی به .  اسالم سياسی نخواهد توانست قد راست کند

بااليی ها نمی توانند و  ”صحنه .  يک امر اجتناب ناپذير تبديل شده است
و جهان خود نمايی می  جلو چشم مردم منطقه ”  پايينی ها نمی خواهند

 . کند
 

بيانيه حزب بر اعتصابات کارگری و اعتراضات :  کمونيست هفتگی
توده ای بعنوان دو رکن نبرد سرنوشت ساز مبارزه انقالبی عليه 

چرا؟ آيا قلمروهای ديگر کشمکش .  جمهوری اسالمی تاکيد دارد
اجتماعی فرعی اند يا از اهميت کمتری برخوردارند؟ ارزيابی و چشم 
انداز حزب از سير اوضاع چيست و برای چه وضعيت محتملی آماده 

 می شود؟  
 

ما با يک جامعه در حال نبرد روبرو هستيم، جامعه :  سياوش دانشور
. ای ناراضی، عصبانی، منزجر از دروغ و فساد و سرکوب و ستم

اما . طبيعی است اعتراض از هر منفذ جامعه به اين وضعيت وجود دارد
خروجی اين خشم و پتانسيل اعتراضی انباشت شده همواره خود را در 
اعتراضات توده ای عليه مسائلی مانند گرانی، کمبود برق، قطعی آب، 

دريچه بروز .  بيکاری، واکسن، حق زندگی و سالمتی بيان می کند
اعتراضات هرچه باشد، اينها حلقه های يک اعتراض بنيادی تر به 

علت اعتراض وجود .  وضع موجود و نخواستن حکومت اسالمی است
جمهوری اسالمی و بحرانهای الينحلی است که در اين حکومت پاسخی 

اعتصابات کارگری شکل مشخص تر اعتراض جنبش طبقه .  ندارد
. کارگر عليه  طبقه حاکم و دولت اسالمی حافظ منافع کارفرمايان است

در سالهای گذشته اگرچه اعتصابات کارگری مقدمه خيزشهای توده ای 
بودند و خيزشهای توده ای به تحرک اعتصابی نيرو داده است؛ با 
اينحال کمتر با همزمانی اعتراضات توده ای و اعتصابات گسترده 

مورد اعتصاب کارگران پروژه ای و پيمانی .  کارگری روبرو بوديم
صنايع نفت و اعتراضات توده ای تير ماه در شهرهای خوزستان و چند 
شهر ديگر ايران، از نظر فشاری که ميتواند بر رژيم ايجاد کند مهم 

 -همينطور گسترش اعتراضات کارگری فرا.  است
  ٥صفحه   



فابريکی، شهری و منطقه ای و سراسری که در سطح رشته ای هم 
اکنون محقق شدند، با همزمانی با اعتراضات توده ای يک گام مهم 

اين همه تالش و ابتکار و اينکه راهی برای ابراز .  ديگر جلو ميرود
وجود قدرتمندتر پيدا شود، دليلی جز اختناق و تناسب قوای موجود 

روشن است با بهم خوردن تناسب قوا، که خود اين محصول و .  ندارد
نتيجه گسترش همين اعتراضات است، اين جزاير ظاهراً از هم جدا 

به هر حال ما بايد تاکيد کنم که ما درک .  مانند سيل جاری ميشود
تدريجی گرايانه از تحوالت نداريم، نه موقعيت حکومت در داخل و 
خارج و نه رابطه آنتاگونيزه و خصمانه جامعه و مردم با حکومت، 

در شرايط کنکرتی يک .  اجازه يک سير تدريجی و طوالنی را نميدهد
عمل انقالبی، يک ابتکار دقيق و جوابگو، ميتواند مانند چاشنی انفجار 

برای ما اعتصابات کارگری .  عمل کند و پتانسيل اعتراضی را آزاد کند
موثر و اعتراضات توده ای قدرتمند و درهم آميختگی اجتناب ناپذير اين 
نيروهای اجتماعی در عين جدا بودن شکل اعتراض و مکانيزمهائی هر 
کدام، دو رکن اساسی مبارزه انقالبی اند که طبقه سرمايه دار و دولتشان 

سياست ما گسترش اين اعتراضات و .  را هدف قرار داده است
 . اعتصابات و ترکيب آنها در اشکالی مقدور و موثر است

 
آيا قلمروهای ديگر کشمکش اجتماعی فرعی اند يا از اهميت کمتری 

برجسته کردن يک قلمرو و جبهه مبارزاتی به معنی !  برخوردارند؟ ابداً 
اين مبارزه ای عليه .  نفی يا کمرنگ کردن جبهه های ديگر نيست

مسئله زن يکی از مهمترين و کليدی .  تبعيض و نابرابری و بانيان آنست
ترين مسائل جامعه ايران است، يا ضديت با نمادهای اسالمی و 

فردا ممکن است .  حکومتی و اسالم بطور کلی موضوع کشمکش اند
در .  روبرو شويمسواالت جديد نظر به بحرانهای تو در تو و فزاينده با 

يک جامعه هشتاد و چند ميليونی با معضالت پيچيده و مزمن، مسائل و 
ما داريم راجع به قلمروها و .  سواالت پيش رو متنوع و زيادند

سنگرهائی در نبرد جاری کنونی با جمهوری اسالمی، خط مشی و 
بعنوان .  اشکال مبارزاتی که جنبش ما را قدرتمندتر ميکند حرف ميزنيم

کارگر و فعال کمونيست ما بايد در همه جبهه های مبارزه عليه تبعيض 
 . و نابرابری با پرچم کمونيستی حضور داشته باشيم

 
پرسيده ايد چشم انداز حزب از سير اوضاع چيست و برای چه وضعيت 

مشخصا سير مبارزه عليه جمهوری اسالمی .  محتملی آماده می شود
بدليل محدوديتهای تحميل شده و همينطور محدوديتهای جنبش سرنگونی 

با فرض .  و نيروهای درگير در آن، قطعا افت و خيز خواهد داشت
برسميت شناختن اين محدوديتها و تالش برای رفع آن، جامعه منتظر 
رفع کمبودهايش نميشود چون شرايط وخيم واقعی اعتراض توليد ميکند 
و در جامعه ای که مملو از خشم و اعتراض است، يک اعتراض ساده 

خصوصيات جامعه تحت اختناق و .  ميتواند به پديده ديگری بدل شود
در واقعيت اما اين .  بروزات آن هميشه ناظران را شگفت زده ميکند

روندهای واقعی و بنيادی تر جامعه اند که تحت فشار اختناق و سرکوب 
بدرستی ديده نميشوند يا تصويری يک بعدی از يک واقعيت پيچيده و 

 . چند بعدی ديده ميشود
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ما ميگوئيم سرنگونی حکومت در دستور روز است و برای سرنگونی 
برای چه آماده می شويم، طبعا بايد برای سناريوهای .  انقالبی کار ميکنيم

آماده به معنی فکری و سياسی، آماده .  مختلفی بدرجات مختلف آماده بود
به معنی نيروی اجتماعی، آماده بعنوان نيروی نظامی، آماده به معنی يک 

اما بعنوان حزب .  صف مستقل کارگری و کمونيستی با اهداف مشخص
ما برنامه و سياست و .  سياسی نميتوانيم و نبايد دنباله رو رويدادها باشيم

اهداف مشخصی داريم، تعلق جنبشی و طبقاتی مشخصی داريم، ما 
اين .  سوسياليست و کمونيستيم و برای انقالب کمونيستی مبارزه ميکنيم

پروژه ما سرنگونی انقالبی و .  فلسفه وجودی ما و هويت سياسی ماست
تشکيل يک دولت انقالبی، بسط و انکشاف مبارزه سياسی و طبقاتی از 
موضع دولت، درهم کوبيدن اساس دولت بورژوائی و خلع يد سياسی و 

واضح است که بايد آمادگی های بسيار بيشتری .  اقتصادی کامل آنست
صفی از نيروهای سناريوی سياهی، نيروهائی که ميشود از .  داشته باشيم

هرکدامشان يک طالبان و کاراديچ درست کرد، در صحنه حضور دارند 
کمونيسمی که .  و يا در تقابل با اهداف شريف کارگری سرهم خواهند شد

قدرت دفاع از جامعه و خود را نداشته باشد، قربانی دست و پا بسته اين 
ما يک ذره توهم به ماهيت جنايتکارانه .  نيروهای مرتجع خواهد بود

ما حزب صف .  بورژوازی ايران و برنامه های سياسی شان نداريم
مستقل کارگر و کمونيسم در ايندوره هستيم و يک شرط نجات جامعه از 
مخاطرات نيروهای ارتجاعی باقيمانده از حکومت و در اپوزيسيون 

ما ممکن است با .  اينست که کارگر و کمونيسم رهبر آزادی جامعه باشد
جنگهای نيابتی دولتها در منطقه و يا سناريوی آلترنايتو سازی روبرو 

ما کمترين .  شويم و قطعا بورژوازی بسادگی ميدان را خالی نخواهد کرد
توهمی به ماهيت و عملکرد تاکنونی و ظرفيتهای ضد جامعه اين 
سناريوها نداريم و در هر وضعيت مشخصی بايد اين قابليت و انعطاف را 

مسير ما سر راست و ساده .  داشته باشيم که در جبهه های متعددی بجنگيم
نيست، اما وسيع ترين نيرو بالقوه پشت آلترناتيو و راه حل کارگری 

گسترش مبارزه . کمونيستی ما خواهد بود اگر درست و سروقت عمل کنيم
اعتصابی و مبارزه توده ای و حاکم شدن سياستهای راديکال به آن برای 
سرنگونی انقالبی، در عين حال مستلزم اينست که اردوی کارگر و 
کمونيسم و چپ جامعه، صف مستقل و آلترناتيو انقالبی خود را بميدان 

اين مهمترين وظيفه حزب بعنوان نوک فشرده اين جنبش عظيم .  بياورد
در هر حال برای ما سرنگونی انقالبی تنها يک .  اجتماعی و طبقاتی است

جزو ضروری و يک گام تعيين کننده برای استقرار يک حکومت انقالبی 
 . کارگری است

 
ارزيابی بيانيه دفتر سياسی از وضعيت کنونی و آتی  :کمونيست هفتگی

اپوزيسيون راست و جريانات بورژوائی چگونه است و معنای عملی و 
 سياسی اين ارزيابی در جدال چپ و راست در پروسه سرنگونی چيست؟  

 
واقعيت اين است که در روند مبارزه جاری برای سرنگونی  :سعيد يگانه

جمهوری، صف بنديهای راست و چپ حضور آشکار دارند و هر کدام 
تالش می کنند از اين مبارزه نيرو بگيرند و هژمونی خود را برآن اعمال 

اين تالشها هم اکنون جاری است و در مبارزات جاری ميان اقشار .  بکنند
اپوزسيون راست .  مختلف جامعه شعارها و اهداف آنان قابل روئيت است

پروغرب که اعاده نظم قديم بورژوازی در قالبهای جديد را در سرمی 
رژيم "پروراند، با شکست پروژه های تاکنونی، اميد به دخالت غرب و 

ناکام مانده است و در جهت انطباق خود با اوضاع سياسی و "  چنج 
اکنون همه .  راديکاليسم موجود در مبارزات جاری قدم بر می دارند
جريانات پروغرب، ناسيوناليستها و اصالح طلبهايی که از 

  ٦صفحه   



  ٧صفحه   

جمهوری اسالمی بريده اند صفوف خود را فشرده کرده و خود را با 
رضا پهلوی از .  اوضاع سياسی جديد در ايران هماهنگ می کنند

همه .  سلطنت دست کشيده و جمهوری خواه شده و مدعی قدرت است
اين جريانات که درگذشته، رفراندم و استعفای خامنه ای و مبارزه مدنی 

تاکتيکهای آنان را تشکيل می داد، امروز تحت فشار "  خشونت"و بدون 
راديکاليسم مبارزات جاری از اين شعارها دست شسته و سرنگونی 

 .طلب شده اند
 

حقيقت اين است که همه اين  نيروها از رضا پهلوی، جمهوری 
خواهان، ناسيوناليستها، اپوزسيون ملی اسالمی، مجاهدين، با هر 
ترکيب و پرچم و هر شعار و تاکتيکی به ميدان بيايند، جملگی منافع 

از مذهب و ارتجاع حمايت می .  بورژازی ايران را نمايندگی می کنند
اهداف همه اين نيروها حفظ نظم موجود با دستگاههای پليس و .  کنند

معنای عملی و .  نظامی و نهايتا دولت و پارلمان بدون آخوند است
سياسی اين ارزيابی در جدال ميان راست و چپ جامعه برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی اين است که، اوال اين نيروها را نبايد دست کم گرفت 
و در هر قدم از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی، اهداف و 
. سياستهای ارتجاعی و ضد کارگری آنانرا بايد افشا و منزوی کرد

دوما، طبقه کارگر و ساير اقشار زحمتکش جامعه ايران در مبارزه 
برای سرنگونی جمهوری اسالمی با هوشياری، ضمن حفظ استقالل 
صفوف طبقاتی خود، اجازه ندهند که اين نيروها در صفوف آنان رخنه 

به عبارت ديگر نبايد اجازه .  کنند و از توان مبارزاتی آنان بهره جويند
بدهند که دگرباره توان اعتراض و مبارزات آنان را نردبان ترقی و 

 . پيشبرد اهداف ارتجاعی و ضد کارگری خود قرار بدهند
 

و باالخر، ما بعنوان حزب حکمتيست همراه با فعالين و رهبران 
سوسياليستی و آگاهان صفوف طبقه کارگر، وظيفه داريم که قدم به قدم 
در مبارزه برای سرنگونی رژيم سرمايه داری اسالمی، ذره ای از 
افشای اهداف و سياستهای اپوزيسيون بورژوازئی تحت هر پرچم و 
برنامه ای کوتاه نيائيم و در هر قدم از مبارزه، افق طبقاتی و کارگری 
را در جنبش جاری تقويت کنيم و خواستها و سياستهای خود را به پرچم 

واقعيت اينست که آينده بعد از جمهوری .  مبارزات جاری تبديل کنيم
. اسالمی  را جنبشها و احزاب راست و يا چپ جامعه رقم خواهند زد

امروز کمونيستها و طبقه کارگر با بهره گرفتن از دستاوردهای تاکنونی 
اين شانس را دارند که با منزوی کردن جريانات بورژوائی به قدرت 
نزديک شوند و اهداف کارگری و انسانی  و برابری طلبانه خود را در 

 .جامعه تحقق ببخشند
 

بيانيه حزب به يک خط مشی تاکتيکی اشاره دارد،  :کمونيست هفتگی
 رئوس اين خط مشی چيست و تمرکزش کجاست؟ 

 
در کل بيانيه تاکيد بر تعميق کشمکش طبقاتی، تعميق   :ملکه عزتی

اعتراضات توده ای و ورشکستگی سياستهای جمهوری اسالمی و 
از نظر من نکات مهم در تاکيد .  گسترده شدن خواست سرنگونی است
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بر اعتصابات کارگری و  دامن زدن بر برپايی جنبش شورايی و ايجاد 
اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری بمثابه دو .  مجمع عمومی است

قلمروی سرنوشت ساز در مبارزه انقالبی عليه جمهوری اسالمی در اين 
همچنان تاکيد بر وظايف .  بيانيه دو نقطه تمرکز اساسی به حساب ميايد

. حزب حکمتيست در قبال مبارزات مردم هم از نکات مهم بيانيه ميباشد
بيانيه اين وظايف را اينگونه تعريف ميکند بکار گيری تمام توان برای 
متحد و همگام کردن مبارزات کارگری و حضور در ميدان مبارزه با 

 .تمام قوا حول شعارهای آزادی، برابری و رفاه
 

بيانيه به دو نکته مهم ديگر هم تاکيد ميکند يک موقعيت نيروهای راست و 
پرو غرب و شکست پروژه آلترناتيو سازی و رژيم چنج و تالش اين 

در بيانيه .  دوره اين نيروها برای هماهنگ کردن خود با موقعيت جديد
در بيانيه به .  بدرستی بر موقعيت و جهتگيری سياسی اينها تاکيد ميشود

روشنی بر نقش اين طيف بعنوان نمايندگان بورژوازی و حافظان نظم 
قديم اشاره شده و همچنان بردست کم نگرفتن اين صف و به شکست 

. کشاندن طرحهای آنها با اتخاذ سياست درست و روشن تاکيد شده است
نکته مهم و برجسته و بنوعی حتی تعيين کننده برای حزب ما در اين 
بيانيه از نظر من روشن تر کردن وظايف حزب در اين دوره مهم و 

در بيانيه در رابطه با جنبش کمونيستی کارگری بدرستی .  حياتی است
تاکيد ميشود که اين جنبش تنها جنبشی است که با آمال و آرزوهای توده 
های ميليونی کارگران و مردم آزاديخواه و برابری طلب همراهی و 

تاکيد روشن و صريح بر يک انقالب اجتماعی و برقراری .  خوانايی دارد
 . يک نظام سوسياليستی هم از نکات مهم بيانيه است

 
بيانيه حزب از سرنگونی انقالبی و يک آينده :  کمونيست هفتگی

فراخوان حزب به جامعه و طبقه و نيروئی که .  سوسياليستی سخن ميگويد
 بايد اين مسير را طی کند چيست؟ 

 
حزب حکمتيست همراه طبقه کارگر و .  درست است  :همايون گدازگر

ای برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی  جنبش آزاديخواهی و توده
تاکيد روی انقالبی بودن سرنگونی بخصوص در شرايطی .  کند تالش می

جامعه دم  که طيف ملون بورژوازی اپوزيسيون هم تحت فشار راديکاليسم 
بخصوص .  از سرنگونی می زنند،  از هر زمان ضروری تر است

از زاويه منفعت طبقه کارگر و مردم .  معنای سرنگونی بسيار مهم است
درهم کوبنده، از   زحمتکش، سرنگونی جمهوری اسالمی فقط می تواند

 . پائين و انقالبی باشد
 

جامعه و آينده سوسياليستی آن هدف و داستان زندگی ما کمونيستها و 
آلترناتيو چپ و راست دو احتمال واقعی بعد از .  حزب حکمتيست است

حزب ما خود را بخشی از لشکری ميبيند که .  جمهوری اسالمی هستند
تالش می کند و در اين رابطه وظايفی  برای تحقق آلترناتيو سوسياليستی  

 .  را در دستور کار خود گذاشته است
 

و تالش ما ايجاد اتحاد هرچه وسيعتر در بين صفوف طبقه  فراخوان 
مبارزه عليه تفرقه اندازی .  است  در شرايط مبارزاتی کنونی  کارگر 

های حزب  جمهوری اسالمی و سرمايه داران يکی ديگر از اولويت
مذهب از عوامل مخرب درون جامعه و به تبع آن  و  ناسيوناليسم .  ماست

. می توانند در صف جنبش سوسياليستی و کارگری مزاحمت ايجاد کنند
از همه .  بايد با تاکيد بر منافع طبقاتی و آگاهکری نقش آنها را خنثی کرد

مهمتر تامين يک رهبری انقالبی و روشن بين و با نفوذ، فوکوس اصلی 



!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 
! ای را همه جا برپا كنيد  

 

در كارخانه ها و محالت شوراها را 
! برپا كنيد  

  

 .  حزب حکمتيست است
 
مجمع عمومی که ديگر امروز وجود آنها   و باالخره تکيه بر شورا و  

امر واقع و ابزار پيشبرد مبارزه کارگران است، کليد پيشروی جنبش 
بايد دستاوردهای تاکنونی را که به قيمت فداکاری .  طبقاتی ماست

رهبران کارگری بدست آمده اند پاس داشت و در گسترش و همه گير 
برپايی شوراهای کارگری و مردمی در همه جا  شدن مجامع عمومی و 

 . کوشيد
 

*** 
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سفارت ايران در آلمان برای .  کرده است
خريد واکسن و تجهيزات الزم در زمينه 
مبارزه با کرونا به جنب و جوش آفتاده 

ميليون دالر از منابع ارزی  ١٢۵.  است
ايران در بانک تجارت عراق برای خريد 

ميليون دوز واکسن به يک بانک  ١۶
اروپايی ارسال شده است و خبر دادند که 

ميليون  ١٢۵دولت رئيسی دستور خريد 
 . دوز واکسن را صادر کرده است

 
ما بارها گفته ايم که مسئول اين فاجعه جمهوری اسالمی است و با 
سياستهای کثيفش و فتوای خامنه ای جنايتکار برای عدم خريد واکسن 

گفته ايم که دولت موظف .  مردم را به اين وضعيت وحشتناک انداختند
است واکسن استاندارد و مورد تائيد تهيه کند و بطور رايگان در اختيار 

امروز با .  از کجا مسئله مردم نيست، وظيفه دولت است.  مردم قرار دهند
شروع کار دولت جنايتکار رئيسی دست و دلباز شده اند، سر کيسه را شل 

از اينکه واکسن سريعا وارد و ايمنی مردم در .  کرده اند که واکسن بخرند
اما .  مقابل کرونا تامين ميشود خوشحاليم و خواست عموم مردم است

سوال اين است چرا امروز، چرا بيشتر از يکسال فرصت را از دست 
دادند و در اين فاصله هزاران نفر تلف شدند؟ چرا آنموقع خريد واکسن از 
امريکا و اروپا منع شد و امروز مانعی نيست؟ جواب خيلی روشن است، 
اول وسيله ای بود برای به خانه فرستادن و قتل مردم بعد از رويدادهای 

تا دولت " کش دادند"بعدتر هم مسئله را . کامال سياسی و آگاهانه ،٩٨آبان 
. واکسن بخرند"  دولت انقالبی"رئيسی کارش را شروع کند و به اسم 
اينکه همه دولتها در جمهوری .  بگويند، دولت رئيسی در فکر مردم است

اسالمی و از جمله دولت رئيسی در جنايت عليه مردم کم نياورده اند 
شکی نيست، اما مردم بايد بخواهند که چرا تاکنون چنين اقداماتی را 

طفره .  صورت ندادند و باعث مرگ هزاران نفر مردم بی گناه شدند
رفتند، فتوا دادند، دروغ گفتند تا خريد واکسن و سرعت واکسيوناسيون را 

همه سران رژيم و در راس آن خامنه ای .  به دولت رئيسی منتقل بکنند
موجب جنايتی شدند که بابت آن همه آنان به جرم جنايت عليه مردم ايران 

 .*بايد محاکمه و به مجازات برسند

با شروع کار دولت رئيسی قاتل زندانيان سياسی، به واکسيناسيون 
سرعت بيشتری داده اند آنهم در شرايطی که موج پنجم کرونا 

با توليد .  انسانهايی زيادی را درو کرده و جانشان را گرفته است
وابسته به سازمان جهانی بهداشت در زمينه "  کواکس"واکسن کرونا، 

ميليون  ١۶سهميه بندی واکسن ميان کشورها، اعالم کردند که ايران 
سرنوشت اين رقم .  سهميه دارد و مورد تائيد وزارت بهداشت هم هست

کمکهای سازمان بهداشت جهانی و .  دوز واکسن هنوز نامشخص است
زالی فاش کرد که دستور داده بودند .  پزشکان بی مرز را برگرداندند

که آمار تلفات را از سازمان جهانی بهداشت مخفی نگه بدارند و به 
اضافه اينکه گفت که برای خريد واکسن هزينه صرف نمی کنند و 

مهمتر و .  ديپلماتهای ما بطور جدی دنبال تهيه واکسن نيستند
جنايتکارانه تر از همه، خامنه ای دستور صادر کرد که از انگليس و 
. امريکا واکسن نبايد خريد و خريد واکسن از اين دو کشور را منع کرد

در زمانی که تنها واکسن بيون تک و آسترا زنکا توليد و مورد استفاده 
اين سياستها باضافه پخش اخبار دروغ در اوايل شيوع . قرار می گرفت

کرونا و عدم قرنطينه به موقع و تامين هزينه و معيشت مردم، جامعه 
را با اين فاجعه انسانی روبرو کرده است و کشتار جمعی که شاهد آن 

تجارت نيوز .  دزدی و فساد هم سر از بازار واکسن درآورد.  هستيم
ميليون  ۵،۵واکسن کرونا با مهر دانشگاه علوم پزشکی "نوشته است، 

ميليون،  ۵،۵آسترازنکا .  و واکسنهای اهدايی سر از بازار آزاد درآورد
 "!ميليون به فروش می رسد ٢٢فايزر

 
 ۴،٢اکنون سفارت بريتانيا در ايران روز پنجشنبه تائيد کرد که ايران 

ميليون دوز واکسن توليد شده توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت سوئدی 
آسترازنکا را خريداری کرده است و سفير ايران در لندن نيز تاکيد 

 واكسيانسيون در ايران و دولت جديد رئيسى
 خامنه ای و سران رژيم به جرم كشتار مردم بايد محاكمه بشوند

 

 سعيد يگانه

 



جامعه ايران در منگنه بحرانهای فزاينده و الينحل در اعتراض و   -١
از کوبيدن رژيم در انتخابات تا امواج اعتصابات .  اعتصاب است

ً توده ایکارگری و اعتراضات  نوک کوه يخ پتانسيل قدرتمند  ، صرفا
بحران رژيم اسالمى از .  اعتراضی در جامعه عليه وضع موجود است

. بنيادى ترين خصوصيات جامعه و اوضاع سياسى ايران ناشى ميشود
امروز اين حرف قديمی ما که رفع اين بحران نه فقط در چهارچوب 
جمهورى اسالمى ممکن نيست بلکه با تعميق ناگزير آن زمينه ساز 
. سرنگونی خويش را فراهم می آورد، به آگاهی عمومی بدل شده است

سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياست ايران تبديل شده و مسئله 
حزب .  قدرت سياسی را بعنوان کليدی ترين سوال روز بجلو رانده است

حکمتيست برای سرنگونی انقالبی جمهوری   -کمونيست کارگری
اسالمی، کسب قدرت سياسی و برقراری يک حکومت کارگری، يک 

 .   جمهوری سوسياليستی، مبارزه می کند
 
يک مشخصه مهم وضعيت کنونی تشديد کشمکش طبقاتی و قطبی   -٢

در باال، نياز بورژوازی حاکم به فشرده شدن و .  شدن سياست است
تغيير آرايش سياسی جهت مواجهه با نخواستن جامعه و مبارزات رو به 

لذا رئيسی برای اجرای يک پالتفرم اقتصادی .  رشد کارگری است
متمايز نيامده است، دوره اين حرفها گذشته است، رئيسی چکيده 
ورشکستگی خامنه ای و ناتوانی نظام اسالمی در مقابل يک جامعه 

اما سياست سرکوب و ارعاب، توپ، .  خشمگين و آماده نبرد است
رئيسی قبل از اينکه بيان قدرت .  تانک، مسلسل، ديگر اثر ندارد

جمهوری اسالمی باشد، نشان ضعف و بن بست العالج رژيم اسالمی 
 . است

 
سياست دولتهای آمريکا و اروپا در قبال رژيم اسالمی، تامين کننده   -٣

حمايت از اسالم سياسی در ايران، .  منافع آنی و آتی اين دولتهاست
تالش برای مذاکره و توافق با جمهوری اسالمی، حضور نمايندگان 

از "  عدم اطالع"اتحاديه اروپا در مراسم تحليف رئيسی جالد، بدليل 
. کارکرد جنايتکارانه رژيم و شخص رئيسی از جانب دول غربی نيست

منافع و ترجيح سياست خارجی آنها در منطقه ايجاب ميکند که اوال، 
ثانيا،ً از .  جمهوری اسالمی را حتی االمکان رام کنند و سرپا نگهدارند

. پتانسيل قوی کمونيسم و برابری طلبی در جامعه ايران وحشت دارند
عليرغم اختالفات درون طبقاتی با جمهوری اسالمی، منفعت 
استراتژيک و طبقاتی دولتهای غربی، آنها را کنار تداوم سلطه حکومت 
اسالمی سرمايه در مقابل جامعه ای ميگذارد که يک حاکميت اسالمى و 

هر  .استثمارگر را بيش از اين تحمل نميکند و عليه آن بپاخاسته است
زمان پايان حکومت اسالمی ُمسجل شود، همين دولتها و سياستمداران 
. رياکار پشت بورژوازی در حاشيه حکومت و اپوزيسيون ميروند

 .اپوزيسيون بورژوائی ايران منتظر اين لحظه موعود است
 

 اعتراضات توده ای -اعتصابات کارگری 
 دو رکن نبرد سرنوشت ساز
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اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای دو قلمروی سرنوشت ساز   -٤
همزمانی اعتصابات .  مبارزه انقالبی عليه جمهوری اسالمی است

ادامه ديناميزم خيزش آبان در کيفيت کارگری و اعتراضات توده ای، 
امروز با يک جامعه خودآگاه روبروئيم  ٥٧برخالف سال .  جديدی است

آنچه امروز در .  که جنبشی حرکت ميکند و نياز اتحاد را می شناسد
جريان است، آغاز دور جديدی از حضور فعال جنبش سرنگونی 

اين روند بدون ترديد افت و خيز خواهد داشت و .  جمهوری اسالمی است
جامعه ايران نظر به مشخصات .  شکاِل مختلفى بخود بپذيردميتواند اَ 

سياسی و صفبندی طبقات و کشمکشهای جاری، آبستن يک تحول ريشه 
جنبش سرنگونی رژيم .  ای و زير و رو کننده، يک انقالب اجتماعی است

در سير خود حول افق و راه حل چپ يا افق و راه حل راست اسالمی 
جدال برسر اينکه چه نظامى بايد برجاى رژيم اسالمى .  پالريزه ميشود

بنشيند از هم اکنون در بطِن مبارزه عليه اين حکومت آغاز شده است و 
. در پى سرنگونى رژيم اسالمى تا تثبيت حکومت بعدى ادامه خواهد يافت

در اين جدال هم اپوزيسيون راست پروغربی و هم جنبش کمونيستى 
 .کارگرى شانس عينى پيروزى دارند

 
اپوزيسيون راست پروغرب، با شکست تاکنونی پروژه های آلترناتيو   -٥

و دوره ای سردرگمی، در کنار جمهوريخواهان و "  رژيم چينج"سازی و 
اين .  ناسيوناليست اسالمی ها، خود را با اوضاع جديد هماهنگ کرده اند

نيروها، در هر ترکيبی و تحت هر پرچمی، نمايندگان بورژوازی ايران و 
نيروی اينها را نبايد دست کم .  اعاده نظم قديم در دوره سرنگونی هستند

 .  گرفت، طرحهای ارتجاعی آنها را بايد به شکست کشاند و منزوی کرد
 
جنبش کمونيستی کارگری تنها جنبشی است که با آمال و آرزوهای   -٦

توده های ميليونی کارگران و مردم خواهان برابری و رفع تبعيض 
خوانائی دارد و به راديکاليسم اجتماعی، به حضور گسترده طبقه کارگر، 
به برابری طلبی و آزاديخواهی، به سکوالريسم و ضد اسالمی بودن 

حکمتيست تالش ميکند که   -حزب کمونيست کارگرى .  جامعه متکی است
جنبش کنونى برای سرنگونى انقالبی رژيم اسالمی، حلقه اى در يک 
انقالب عظيم اجتماعى براى برقرارى يک نظام سوسياليستى در ايران 

  .باشد
 

 خط مشی تاکتيکی ما در دوره حاضر
 
در اين دوره حزب حکمتيست همگام با رهبران کارگری راديکال و   -٧

سوسياليست و پيشروان اعتراضات توده ای، در نقشه ای هماهنگ و 
هدفمند برای گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در 

برای متحد و همگام کردن .  سراسر ايران همه توان خود را بکار ميگيرد
مبارزات کارگری و توده ای با اتکاء به شبکه مبارزاتی به هم مرتبط 
فعالين جنبش کارگری و جنبش توده ای، همه ظرفيتهای سياسی و 

اعتصابات کارگری و اعتراضات توده .  تشکيالتی خود را بکار ميگيرد
ای در پيکره ای واحد و هماهنگ، ميتوانند قدم به قدم تناسب قوا را به نفع 
خود تغيير دهند و حول پالتفرم و معنای سرنگونی انقالبی جمهوری 

و "  آزادی، برای، رفاه همگانی"اسالمی و از جمله خواستها و شعارهای 
 . بميدان بيايد" معيشت، سالمت، واکسيناسيون"
 
يک اولويت فوری حزب ما و فعالين کمونيست در اين دوره اقدام به   -٨

برپائی مجامع عمومی منظم و برپائی شوراها در مراکز کار و در 
مراکز کار به عنوان مکان شکلگيری .  محالت است

 بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست 
 

 تحوالت سياسى جديد ايران

 تعيين تكليف با جمهوری اسالمى سوال روز جامعه است

  ٧صفحه   



اعتصابات و محالت شهرها به مثابه مکان شکل گرفتن اعتراضات 
شهری، بسترهای بسيار مساعدی برای ايجاد و گسترش جنبش مجامع 

حزب حکمتيست فعالين کارگری و کمونيست .  عمومی و شورايی هستند
را در مراکز کار و محالت به ايجاد و گسترش مجامع عمومی و 

 . سازمانيابی شورايی فراميخواند
 
شوراها امروز ابزار تشکل و اتحاد و بسيج کارگران و توده مردم و   -٩

تالش ما اينست که .  از ارگانهای قيام در جدال برای سرنگونی هستند
دولت برآمده از قيام دولتی انقالبی باشد که نيروی طبقه کارگر را برای 
تداوم انقالب و حرکت بيوقفه برای خلع يد سياسی و اقتصادی از 
بورژوازی و پيشروی بسوی ايجاد سازمان سوسياليستی نوين جامعه 

 . رهنمون شود
 

حزب کمونيست کارگری حکمتيست کارگران کمونيست و رهبران   -١٠
عملی کارگران را به ايجاد سنگرهای کمونيستی، به متحزب شدن در 
مبارزه جاری برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری يک جامعه 

حزب حکمتيست ظرف . آزاد، خوشبخت و ُمرفه سوسياليستی فراميخواند
کارگران، کمونيست .  اعتراض راديکال کارگری و مبارزه انقالبی است

اين حزب !  ها، زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب، جوانان انقالبی
 !شماست، به حزب تان بپيونديد

 
 مصوب دفتر سياسی باتفاق آرا

 ٢٠٢١اوت  ١٤ - ١٤٠٠مرداد  ٢٣
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 جهان بدون 

 فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت

 بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست  
 

 تحوالت سياسى جديد ايران

 ...تعيين تكليف با جمهوری اسالمى سوال روز جامعه است 
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 ODCC ای شاغل در شرکت پروژه اعتصاب مجدد کارگران 
 پااليشگاه اصفهان

 ای شاغل در شرکت شنبه نهم شهريورماه کارگران پروژه روز سه
ODCC  پااليشگاه اصفهان در اعتراض به عدم افزايش دستمزدها

اين کارگران که همزمان با شروع .  مجدداً دست به اعتصاب زدند
ای نفت اعتصاب کرده بودند با  اعتصاب سراسری کارگران پروژه

ی پيمانکار و کارفرما مبنی بر افزايش دستمزد و حقوق به سر  وعده
کار بازگشته بودند اما اين وعده از سوی کارفرما انجام نشد و اين 

 .کارگران دوباره دست به اعتصاب زدند
 

ای و صنعتگران ايذه مقابل فرمانداری اين  تجمع کارگران پروژه
 شهرستان

ای  شنبه نهم شهريور جمعی از صنعتگران و کارگران پروژه روز سه
شهرستان ايذه همزمان با هفتاد و سومين روز اعتصاب کارگران 

اين  .ای نفت مقابل فرمانداری شهرستان ايذه تجمع برگزار کردند پروژه
تجمع که طبق فراخوان مجمع عمومی هفته پيش صورت گرفت در 

های  راستای پيگيری خواست و مطالبات کارگران اعتصابی پروژه
 . نفتی انجام شد

 
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی غيرنيشکری و دفع آفات شرکت 

 تپه هفت
روز چهارشنبه دهم شهريور جمعی از کارگران اخراجی غيرنيشکری 

تپه در اعتراض به عدم رسيدگی به  و بخش دفع آفات شرکت هفت
کارگران .  محوطه شرکت دست به تجمع زدند  شان در های خواسته

اخراجی غيرنيشکری و کارگران بخش دفع آفات خواستار بازگشت به 
 .شان هستند کار و تبديل وضعيت و همچنين تمديد قراردادهای

 
 های نفتی خارک  عدم پرداخت دستمزد کارگران پايانه

های نفتی جزيره خارک دستمزد مردادماه خود را  کارگران پايانه
به گفته آنها، تاخير در پرداخت مزد موضوعی جديد .  اند دريافت نکرده

اين  .نيست و در دو ماه گذشته يعنی تير و خرداد نيز اتفاق افتاده است
ها دستمزد خود را دريافت  هيچکدام از بخش :  کارگران افزودند

شهريور به حساب آنها  ۴اند و تنها مزد بخش حراست در روز  نکرده
 .واريز شد

 
 تجمع جمعی از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

شهريور جمعی از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی  ۶روز شنبه 
کارگران معترض  .حفاری، در مقابل ساختمان اين شرکت تجمع کردند

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، همسان :  از جمله مطالبات خود را

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

 .سازی حقوق و حذف پيمانکار نيروی انسانی عنوان کردند
 

 ماه حقوق دريافت نکردند ٣آهن آذربايجان  کارگران خطوط ابنيه فنی راه 
کارگران اين :  آهن آذربايجان گفتند جمعی از کارگران خطوط ابنيه فنی راه

ما درحالی از دو ماه قبل حقوق .  اند مجموعه از تيرماه حقوق نگرفته
ايم که با پذيرش پيشنهاد کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق در  نگرفته

بنابراين کارفرما .  پانزدهم هر ماه با دو ماه تاخير کنار آمده بوديم
بايست پانزدهم هر ماه، حقوق کامل دو ماه پيش کارگران را پرداخت  می
يعنی درحال حاضر حقوق تيرماه کارگران پرداخت نشده و ما در .  کند

بندی  افزايش مزد و اجرای طرح طبقه.  آستانه سومين ماه قرار داريم
های قديمی کارگران نگهداری از خطوط راه آهن  مشاغل از خواسته

 .آذربايجان است
 

 تداوم تجمع کارگران شهرداری اميديه مقابل فرمانداری
تا روز چهارشنبه هشتم شهريور کارگران شهرداری اميديه برای پنجمين  

اين .  روز اعتراض خود مقابل فرمانداری اين شهر دست به تجمع زدند
 . معوقه خود هستند  کارگران خواستار پرداخت حقوق و مطالبات

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مياندوآب

شنبه نهم شهريور جمعی از کارگران شهرداری مياندوآب برای  روز سه
ماه حقوق و حق بيمه  ۶چندمين روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت 

و همچنين عدم تبديل وضعيت شغلی مقابل شهرداری اين شهر تجمع 
 . اما هنوز هيچ پاسخی نگرفته اند.کردند

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر

روز چهارشنبه دهم شهريور کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به 
 .عدم پرداخت حقوق معوقه مقابل فرمانداری اين شهر دست به تجمع زدند

 .اند ماه است که حقوق دريافت نکرده ۶کارگران شهرداری خرمشهر 
 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بستان 
شهريور کارگران شهرداری بستان در اعتراض به عدم  ٧روز يکشنبه 

اين کارگران بيش  .پرداخت معوقات مزدی دست به تجمع اعتراضی زدند
 .اند از يکسال است که حقوق و بيمه خود را دريافت نکرده

 
 تجمع اعتراضی پرسنل و کارکنان طرح تحول سالمت خوزستان

تحول سالمت خوزستان در   روز دوشنبه هشتم شهريور پرسنل طرح
سال کار، عدم پرداخت  ٧اعتراض به عدم تبديل وضعيت شغلی پس از 

العاده ويژه و ديگر مزايا مقابل استانداری خوزستان  حق کرونا و فوق
 .دست به تجمع زدند

  ١١صفحه   
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 .  اند تا بتوانند دوباره به سر کار خود بازگردند کمک خواسته
 

 جان باختن يک جوان زندانی پس از اجرای حکم شالق 
هادی عطازاده پس از اجرای حکم شنيع و قرون وسطايی شالق در 

وی پس از اجرای حکم و انتقال به قرنطينه .  زندان اهر جان باخت
زندان با بروز درد شکم به بهداری منتقل شده اما در نهايت متاسفانه 

 .جان خود را از دست داد
 

 نصرت بهشتی از زندان مشهداظهارات 
به خاطر  ١٤٠٠/    ٥/  ١٣نصرت بهشتی معلم بازنشسته که در تاريخ 

حضور در تجمع اعتراضی مشهد بوسيله نيروهای وزارت اطالعات 
دستگير شد و هم اکنون در زندان مشهد به سر می برد، در يک 

تاکنون عضو هيچ حزب سياسی نبوده، و به رئيس :  گفتگوی تلفنی گفت
نصرت بهشتی در ادامه  .جمهور هيچ کشوری نامه ننوشته است

راه حل همه مشکالت مردم ايران را بايد :  گفتگوی تلفنی ابراز داشت
وی هيچ باوری به . در  درون کشور و درميان همين مردم جستجو کرد

 .کشورهای بيگانه برای رهايی مردم ايران از بن بست کنونی ندارد
 

 وند توسط مأموران وزارت اطالعات بازداشت اميرعباس آزرم
صبح مأموران وزارت اطالعات  ٨روز چهارشنبه دهم شهريور ساعت 

وند وی را بازداشت کرده و به  با مراجعه به منزل اميرعباس آزرم
مأمورين ضمن اعالم اتهام تبليغ عليه .  کردند مکان نامعلومی منتقل 

اميرعباس  .های او را با خود بردند کتاب  نظام، وسايل شخصی و
نگار اقتصادی و از فعالين کارگری است و هيچ عملی  وند روزنامه آزرم

 .غير از دفاع از حقوق کارگران انجام نداده است
 

تداوم بازداشت وکال و فعالين / تفتيش منزل آرش کيخسروی در تهران 
 مدنی بازداشتی

 ٣منزل پدری آرش کيخسروی، وکيل دادگستری روز چهارشنبه 
در جريان اين .  شهريورماه مورد تفتيش نيروهای امنيتی قرار گرفت

بازرسی نيروهای امنيتی برای دقايقی اتاق وی را قفل کرده و به 
از سوی ديگر، مصطفی نيلی .  اند اجازه ورود نداده  اعضای خانواده

يکی ديگر از وکالی بازداشتی، از زمان دستگيری تاکنون تنها يک بار 
در تاريخ .  اش را داشته است ثانيه اجازه تماس با خانواده ١٠و به مدت 

تن از وکال و فعاالن مدنی از جمله آرش کيخسروی،  ٩مردادماه،  ٢٣
مصطفی نيلی، مهدی محموديان، دمحمرضا فقيهی، دمحمهادی عرفانيان 

ای در دفتر  کاسب، مريم افراز و ليال حيدری در جريان برگزاری جلسه
انجمن حمايت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و به مکان 

 .نامعلومی منتقل شدند
 

 بازنشستگان خواهان آزادی اسماعيل گرامی شدند
 

سال  ۶بيست و دو گروه مستقل بازنشستگان ضمن محکوم کردن حکم 
زندان برای اسماعيل گرامی کارگر بازنشسته زندانی، با صدور بيانيه 

تشکل های مستقل بازنشستگان .  فوق خواستار آزادی آقای گرامی شدند
ضمن محکوم کردن بازداشت اسماعيل گرامی خواهان آزادی بی قيد 

 .وشرط وی شدند
 

*** 

 تجمع پرسنل مرکز بهداشت شهرستان شيراز 
شنبه نهم شهريور پرسنل مرکز بهداشت شهرستان شيراز در  روز سه

اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود و تاکيد بر رفع تبعيض در 
 .محوطه اين مرکز تجمع کردند

 
 تجمع اعتراضی فرهنگيان در مقابل ديوان عدالت اداری کشور

شهريورماه جمعی از معلمان و فرهنگيان در اعتراض به  ۶روز شنبه 
کسر فوق العاده شغل و عدم اجرای رتبه بندی در مقابل ساختمان ديوان 

در پی واريز حقوق  .عدالت اداری در تهران تجمع برگزار کردند
هزار تومان از آنها کسر شده است و  ٢٠٠مردادماه معلمان، مبلغ 

"فرهنگيان با سر دادن شعارهايی چون معلم داد بزن، حقت را فرياد : 
 .، خواستار پاسخگويی مسئوالن به مشکالت و مطالباتشان شدند"بزن

 
 سوزی گسترده در نيروگاه سيکل ترکيبی نيشابور آتش

سوزی گسترده و چندين ساعته در نيروگاه سيکل ترکيبی  درپی وقوع آتش
ای از شهر نيشابور، شهرک صنعتی عطار  نيشابور، برق مناطق گسترده

 . کم سی روستای اين شهرستان قطع شد و دست
 

 مصدوميت يک کارگر در تبريز
يک کارگر در تبريز به عمق چاهک   ١۴٠٠شهريور  ۵ظهر روز جمعه 

آسانسور طبقه پنجم يک ساختمان نيمه کاره در خيابان وليعصر جنوبی 
به دنبال اين رويداد، گروه امدادی آتش نشانی تبريز به محل .  سقوط کرد

کارگر مذکور در اين رويداد دچار آسيب ديدگی .  حادثه اعزام شدند
اعضای بدن شده و جهت پيشگيری از وقوع صدمات ثانويه به سطح 

 .زمين منتقل شد
 

 يک کارگر در کاشان حين انجام کار دچار حادثه شد
نشانی و خدمات ايمنی شهرداری کاشان در اين  سخنگوی سازمان آتش

دقيقه بامداد روز جمعه به ستاد  ۴۴و  ٢اين حادثه ساعت :  رابطه گفت
 ٣۴در اين حادثه يک کارگر  .نشانی کاشان گزارش شد فرماندهی آتش

ساله اهل کاشان در يک شرکت نساجی، زير دستگاه پرس گرفتار شده 
نشانان جهت امدادرسانی و رهاسازی وی به محل اعزام شدند و  آتش.  بود

های اورژانس مستقر در محل  کارگر مصدوم پس از رهايی، تحويل تيم
 .داده شد

 
 مهمانداران شرکت هوايی آريانا افغان

تعدادی از مهمانداران شرکت هوايی آريانا افغان با انتشار ويدئويی از 
تصميم دفتر مرکزی اين شرکت مبنی بر برکناری کليه مهمانداران زن 
اين شرکت خبر دادند که به خاطر به قدرت رسيدن طالبان از سوی 

زنان مهماندار در اين پيام ويدئويی .  مديران اين شرکت اتخاذ شده است
گويند که طالبان هيچ تغييری نکرده است و همچنان به  اعتراضی می

اين زنان با انتشار اين ويدئو از جامعه جهانی .  دنبال حذف زنان هستند

ستون اخبار كارگری و حركتهای 

 ...اعتراضى 
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 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 :دولت را موظف كنيم
 

           ،بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند
نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى        

 ! ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

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

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

و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار           
 !باشد

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

     هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع
 !شود

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

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

 !نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

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

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

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