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راه جانباختگان آبانماه 

 !ادامه دارد
 !ماتم نگيريم، سازماندهى كنيم

 
جنايتکاران اسالمی در آبانماه با شليک از هوا 

ها  و زمين، با ترورهای سياه و پرتاب جنازه
به بيابان و رودخانه، با دستگيری هشت هزار 
نفری از معترضين، با سازماندهی وحشيانه 

ها عليه کسانی که آزادی و رفاه  ترين شکنجه
ميخواستند، يک جامعه هشتاد و چند ميليونی و 

. های داغدار را به سوگ نشاندند خانواده
کشتار سبعانه فرزندان ما بدون ترديد بی 

جنايتکاران بايد حساب پس .  جواب نمی ماند
 !دهند

 
آبانماه ادامه دارد، رژيم اسالمی به قبل از 

امروز آبانماه را با !  آبانماه برنميگردد
مراسمهای گراميداشت عزيزانمان، با 

ها برای يافتن  سازماندهی جنبش خانواده
مفقوداالثرها و قربانيان ترور، با تالش برای 
آزادی فوری دستگيرشدگان و درهم کوبيدن 

ما .  زندانهای حکومت اسالمی ادامه ميدهيم
بحق سوگوار عزيزان و جگرگوشه هايمان 
هستيم، اما غم سنگينی که بر قلبهای همه ما 

. نشسته است به اين سادگی التيام نخواهد يافت
قاتلين "  دلجوئی"و نه "  شهيد"و نه "  ديه"نه 

نميتواند سرسوزنی به اين درد عظيم َمرهم 
ما با قلبهای رنجور و .  بزند

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

 الجزاير، لبنان و عراق
 ٦صفحه      فاتح شيخ                                                                                                                     

٢صفحه   

org.hekmatist.www 

 اعالميه حزب حكمتيست در باره،

 مضحكه انتخابات مجلس اسالمى
 ! رژيم را با اعتراض گسترده درهم بكوبيم" انتخابات" مناسک 

 مفقود شدگان و ترورهای حكومتى
  گفتگو با كاميار احمدی

 !آوار عروج ناسيوناليسم انگليسى برسر حزب كارگر فرو ريخت
 

 ٧صفحه    جمال كمانگر                                                                                                                  

 !شوراها و ارگانهای انقالبى را ايجاد كنيم

 سياوش دانشور

 اسالم و اسالم زدايى

 منصور حكمت

 !خط مشى حميد تقوايى و آينده حزب كمونيست كارگری
 )مصاحبه با رحمان حسين زاده(

 !آذر و آب در خوابگه مورچگان ١٦
 چه كسى خط امامى است؟

 ١١فحه ص  آذر ماجدی                                                                                                                    

 در حمايت از بازداشت شدگان، عليه ارعاب رژيم 

 خيزش انقالبى آبانماه 

 وظايف ما در خارج كشورو 

 سعيد آرمان

خطاب به مردم 

 آزاديخواه كردستان
 سعيد يگانه



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

ها زنده  مان بايد بجنگيم تا بازداشتی نفرت عظيم
بمانند، تا اُسرايمان آزاد شوند، تا دستگاه سرکوب 
درهم کوبيده شود، تا رژيم قاتلين را بپای ميز محاکمه 

برای اينکار، برای اين جنگ ناتمام، بايد !  بکشيم
مان را به جرم انفجاری بدل کنيم، سازمان يابيم  بغض

 !و عليه شان مجدداً بپاخيزيم
 

کارگران، زنان و مردان و جوانان آزاديخواه و 
 !انقالبی

 
در هر گوشه ايران، در هر شهر و منطقه و کوی و 

های جانباختگان و زندانيان و  برزن به گرد خانواده
با قدرت همبستگی و همدری !  مفقود شدگان گرد آئيم

همه جا و در !  مان را تقويت کنيم نيروی جمعی
سراسر کشور برای عزيزانمان گراميداشت برگزار 

ها اعالم کنيم که قاتلين بايد  در اين گراميداشت!  کنيم
داران  پاسخ بدهند، فاسدين و اختالسگران و سرمايه

شان را بعهده نگيرند،  نميتوانند مسئوليت جنايت
 !جنايتکاران بزودی محاکمه خواهند شد

 
آبانماه ادامه دارد حتی اگر "بقول دانشجويان انقالبی؛ 

ما با قدرت جمعی و "!  شب و روز بر ما گلوله بارد
هايمان را َمرهم ميزنيم و با  همبستگی انسانی زخم

مشتهای گره کرده و متحد و سازمانيافته به جنگ 
اين تنها راه واقعی .  حکومت قاتلين ميرويم

ماتم نگيريم، .  گراميداشت عزيزانمان است
 !سازماندهی کنيم

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 

 ٢٠١٩دسامبر  ١٩ - ١٣٩٨آذر  ٢٨

 اعالميه حكمتيست؛

 !وحشت رژيم قاتلين
 صدور احكام جديد برای زندانيان هفت تپه و اول مه

های جمهوری اسالمی احکام جديدی را برای زندانيان  ، دادگاه٩٨آذر  ٢٣امروز شنبه 
اين احکام در هفته جاری صادر و .  تپه و بازداشت شدگان اول مه اعالم کرد پرونده هفت

در هفته قبل برای علی نجاتی و ندا ناجی نيز زندان و محکوميت .  امروز اعالم شده است
 . صادر شده بود

 
شکنجه گران و پرونده سازان حکومتی، سپيده قليان، دمحم خنيفر، امير اميرقلی، اسماعيل 

عضويت در "بخشی، اميرحسين دمحمی فرد، ساناز الهياری و عسل دمحمی را با اتهامات واهی 
سال حبس تعزيری  ۵، هر کدام به "فعاليت تبليغاتی و نشر اکاذيب"و "  گروه های ضد نظام

، دادگاه تجديدنظر استان ٩٨آذر  ٢٣همينطور امروز شنبه .  و قابل اجرا محکوم کردند
سال حبس  ۵درآوردی، به  تهران، عاطفه رنگريز و مرضيه اميری را با همين اتهامات من

، ندا ناجی دانشجوی بازداشتی ٩٨آذر  ١٣روز چهارشنبه . تعزيری و قابل اجرا محکوم کرد
سال و شش ماه حبس  ۵در تجمع روز جهانی کارگر، نيز توسط قاضی دمحم مقيسه به 

همينطور هفته .  روز بازداشت صادر شد ٢١٨حکم ندا ناجی بعد از .  تعزيری محکوم شد
 . سال زندان محکوم کردند ۵قبل علی نجاتی را احضار و با اتهاماتی بی پايه به 

 
صدور اين احکام به فاصله کوتاهی از آزادی موقت دستگير شدگان، تداوم سياست سرکوب 

. آذر است ١٦و انعکاس وحشت رژيم از قيامهای انقالبی آبانماه و تداوم اين مبارزه در 
ظاهراً جمهوری اسالمی اولويتی جز صدور حکم برای زندانيان پرونده هفت تپه و 

های  آذر و سيل ١٦اين نشان ترس و وحشت از ديماه و . بازدادشتی های اول مه نداشته است
شماها خيال ميکنيد که با اين احکام دهن مخالفين !  ايد اما کور خوانده.  ای در کمين است توده

مردم با گلوله هم ساکت نشدند، شانزده آذر و اعتصابات کارگری !  ترسانيد بنديد و می را می
شما خيال ميکنيد که ميتوانيد اين انسانهای شرافتمند و آزاديخواه را پنج سال !  گواهی است

ها نگه داريد؟ شما عمرتان بسيار بسيار زودتر به پايان ميرسد و در اين مسير کل  پشت ميله
دم و دستگاه سرکوب و دادگاه و پليس و نيروی ضد شورش مدافع سرمايه درهم کوبيده 

کارگران و مردم آزاديخواه ايران بزودی درب زندان ها را خواهند شکست، .  خواهد شد
 ! زندانيان سياسی را آزاد خواهند کرد و طومارتان را درهم خواهند پيچيد

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی   

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠١٩دسامبر  ١٤ -١٣٩٨آذر  ٢٣

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٢٢شماره    

 !راه جانباختگان آبانماه ادامه دارد

  …ماتم نگيريم، سازماندهى كنيم

 زندانى سياسى

!آزاد بايد گردد   



جمهوری اسالمی ميخواهد مضحکه انتخابات مجلس يازدهم را در دوم 
قرار است روی "  انتخابات"اين باصطالح .  اسفند برگزار کند

های خونين آبانماه، روی دوش هشت هزار بازداشتی تحت  سنگفرش
شکنجه، روی تلی از اجساد ترورهای سياه و داغ سنگين بازماندگان 

کمترين انتظار .  جانباختگان و مردم آزاديخواه ايران برگزار شود
اينست که نگذاريم اين نمايش فريب، اين مناسک اسالمی که هدفش 

نبايد اجازه دهيم .  هاست، برگزار شود ها و سرکوب تائيد نظام و شليک
حتی بصورت "  رای"خامنه ای و روحانی و شرکا از مردم قربانی با 

کنند و آنرا وثيقه سرکوب جامعه از "  مشروعيت حقوقی"فرمال کسب 
در ديماه گفتيم؛ .  يکسو و لفت و ليس حکومتی از سوی ديگر کنند

در آبانماه آمديم که "!  اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا"
شرکت "  انتخابات"کسی که انتظار دارد مردم در .  ماجرا را تمام کنيم

ها نباشد، بدون ترديد با آنها منفعت  کنند، اگر همدست خامنه ای
ميدهد، خواسته يا ناخواسته، به "  رای"کسی که ميرود .  مشترکی دارد

 !  ميدهد" رای"حکومت قاتلين فرزندان مردم 
 

اگر طی دو دهه اخير مضحکه انتخاباتی فرصتی بود برای رژيم 
ها  اسالمی تا با زور و فريب و دروغ بخشی از مردم را به پای صندوق

توجه ها را از ريشه مصائب و فالکتی " انتخاباتی"بکشاند و طی کمپين 
که جامعه را فراگرفته تا حدودی منحرف کند؛ اکنون اين مضحکه بد 

بخش قابل توجهی از اصالح طلبان .  شان را گرفته است جوری گريبان
حکومتی تحت فشار خيزش توده ای و مبارزات طبقۀ کارگر چرخش 

در ميان .  موضع داده و به جريان راست رژيم چنجی پيوسته اند
خالصين و مخلصين نظام، کسانی که در تمام جنايات اين رژيم شريک 
و سهيم بوده اند، و با هدف نجات نظام به جناح اصالح طلبان حکومتی 
پيوستند، از جمله خاتمی، کروبی و موسوی از سوراخ بيرون آمده و 

شان را از سرنوشت رژيم بيان  نگرانی"  انتخابات"ضمن دفاع از 
دو سال پس از خيزش توده ای ديماه و اکنون پس از قيام .  کنند می

   

 اعالميه حزب حكمتيست در باره،

 مضحكه انتخابات مجلس اسالمى

 ! رژيم را با اعتراض گسترده درهم بكوبيم" انتخابات" 

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه 

آبانماه و حمام خونی که اين رژيم جنايتکار براه انداخت، هر ذره اميد را 
 . به اينکه بتوان مردم را پای صندوق ها کشاند به نااميدی بدل شده است

 
حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه ايران   -حزب کمونيست کارگری 
مجلس جنايتکاران را به اعتراضی "  انتخابات"را فراميخواند که نمايش 

نه فقط به .  گسترده و ميليتانت عليه بنيادهای حکومت اسالمی بدل کنيم
رژيم قاتلين فرزندانمان آگاهانه رای نميدهيم و آنرا برسميت نمی شناسيم، 

در "  انتخاباتی"بلکه هدفمان را بايد اعتراض تند و جمع کردن هر کمپين 
اوال، بايد به .  های انتخابی در هر شهر و روستا بگذاريم محالت و حوزه

کسانی که برای اين سفره خون ثبت نام کرده اند هشدار داد و معنی 
ثانيا، اجازه نبايد داد که .  کارشان را بعد از کشتار آبانماه به آنها فهماند

کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون بگيرند و چرند بگويند و به زخم 
. را به تعرضی قاطع تبديل کنيم"  انتخاباتی"هر تحرک .  مردم نمک بپاشند

اين ابواب جمعی رژيم اسالمی هستند که روی خونهای ريخته شده راه 
ميروند و برای نمايندگی حکومت سرکوبگران و شکنجه گران و مجلس 

. ما اين وقاحت را نبايد تحمل کنيم و تحمل نميکنيم.  قاتلين کانديدا ميشوند
ما طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به اعتراض سراسری با شعار 

اينها در موضع .  در اين روز فراميخوانيم"  مرگ بر جمهوری اسالمی"
انتخاب شدن نيستند بلکه بايد بعنوان متهمين به جنايت و کشتار جمعی 

 ! مردم ايران پشت ميز محاکمه نشانده شوند
 

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

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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!زنده باد شوراها  

در كارخانه ها و ! ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا كنيد

!محالت شوراها را برپا كنيد  

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت   



آبانماه پيکر ارشاد رحمانيان در حواشی  ٢٤روز  :کمونيست هفتگی
ممکن است اطالعات دقيق تری از اين .  سد گاران مريوان پيدا شد

 موضوع را در اختيار خوانندگان کمونيست بگذاريد؟
 

روزی بعد از اعتراضات خونين مريوان، ارشاد  :کاميار احمدی
مادرش را به بيمارستان برد، بعد از آنجا به خانه بازگرداند و خودش 

از آن زمان به بعد ديگر کسی از او خبری .  رود دوباره به بيرون می
آن .  خبری کامل بودند از آن زمان خانواده چندين هفته در بی.  نداشت

روز بعد با من تماس گرفتند و خبر  ١٠زمان اينترنت قطع بود، اما 
اش به هر جايی  در اين مدت خانواده.  دادند که ارشاد ناپديد شده است

ها شروع کردند، به هر حال آن زمان هم غلغله  سر زدند، از بيمارستان
کردند، مردم کشته داده بودند و وضعيت  بود در مريوان، دستگير می

به نهادهای امنيتی، اطالعاتی، آگاهی، پليس و هر .  بسيار امنيتی بود
از شهر مريوان شروع کردند و .  جايی که به ذهنشان رسيده بود رفتند

های مداوم خانواده،  وجو و پيگری با وجود جست.  بعد به سنندج رفتند
بعد از دو .  کنند آنها هيچ خبر موثقی از ارشاد رحمانيان دريافت نمی

خبری از يک نهاد امنيتی که مشخص نبوده کدام نهاد امنيتی  هفته بی
شود مبنی بر اينکه ارشاد در سنندج و در  است، تماسی با آنها گرفته می

برد و بعد از اينکه گفتند ارشاد در سنندج است،  بازداشت به سر می
يک بار ديگر هم با .  مجددا با خانواده تماس گرفتند و منکرش شدند

گويند يک جسد پيدا شده و احتماال جسد  گيرند و می خانواده تماس می
. بينند جسد متعلق به ارشاد نيست روند می فرزند شماست، اما وقتی می

با .  اند دانستند مراجعه و پرس و جو کرده به هر حال هر جايی را که می
اند بلکه يک  هر کسی که در آن منطقه امکاناتی داشته تماس گرفته

من بارها به خانواده پيشنهاد دادم تا در  .مشخصه و يا خبری بگيرند
تر اقدام به  مورد ناپديد شدن ارشاد سکوت نکنند و هرچه سريع

اما ندادند و در نهايت خانواده سکوت کردند و همه .  رسانی کنند اطالع
 .ماند نتيجه می های آنها برای يافتن ارشاد و گرفتن خبری از او بی تالش

 
آذر حدود  ٢۴شنبه  باالخره بعد از گذشت قريب به چهار هفته، روز يک

. شود جان ارشاد در حاشيه سد گاران پيدا می عصر پيکر بی  ۵ساعت 
دو نفر از اعضای خانواده که يکی برادرش .  کنند ها آن را پيدا می محلی

مشاهده آنها حاکی از اين بوده .  بينند کنند و جنازه را می بوده مراجعه می
گويند که چندين روز در آب  که خون تازه بوده در حالی که  به آنها می

مانده در حالی که همچنين چيزی واقعيت ندارد چون خون جسد تازه 
دهند که تنها چند روز، حداکثر دو روز قبل از  خانواده احتمال می.  بوده

جمجمه شکسته بود و ...  اينکه پيدا شود کشته شده يا شايد هم يک روز
گويند که جای  جای يک سوراخ در جمجمه به وجود آمده و خانواده می

دست و پاهايش شکسته بوده و روی گردن و .  شليک گلوله است
ها مشاهدات خانواده  ديدگی وجود داشته و اين هايش آثار ضرب شانه
 . است

 
باالخره عصر روز دوشنبه خانواده جسد را از پزشکی قانونی شهر 

   

 مفقود شدگان و ترورهای حكومتى
 گفتگو با كاميار احمدی

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه 

حتی يک .  گيرند مريوان تحويل می
خط گزارش پزشکی قانونی به آنها 

شود و علت مرگ را  تحويل داده نمی
فقط و فقط يک .  گويند به آنها نمی

گويند  گواهی فوت به آنها دادند و می
به آنها …  ببريد خاکش کنيد، همين

گويند برويد و چهار ماه ديگر  می
برگرديد تا ما گزارش را به شما 

يعنی چهار ماه ديگر بايد بروند .  بدهيم
 .تا ببينند چه اتفاقی افتاده است

 
ربودن و ترور و انداختن جنازه در بيابان و سدها و  :کمونيست هفتگی

چرا حکومت دست به اين .  ها يک روش دهه شصتی در ايران است قنات
 زند و چه هدفی دارد؟ عمل می

 
های  های فاشيستی و حکومت های سرکوب نظام در دوره :کاميار احمدی

تاريخ مملو از .  اند ديکتاتوری به اين عمل به طور سيستماتيک دست برده
های  جوخه"گيری اين  و شکل"  ترور سياه"هايی است از اين  نمونه
برای مثال در رژيم آپاريد آفريقای جنوبی، آراژانتين، فيليپين ".  مرگ

حتی در تاريخی نزديکتر در همين سوريه در .  اتفاق افتاده است...  و 
خود حاکميت جمهوری اسالمی هم .  توسط بشار اسد ٢٠١١سال 
. اش ناآشنا نيست با اين شيوه ترور و قتل و جنايت سيستماتيک تاريخ

های  ی شصت و يا قتل عام زندانيان سياسی در دهه برای مثال قتل
ی  های استبدادی در دوره های فاشيستی و حکومت رژيم.  ای زنجيره

کنند، اول همان سرکوب عمومی  سرکوب معموالبه دو شيوه عمل می
گيرد، با استفاده از  اعتراضات و خيزشها است که در خيابان صورت می

ی دوم  شتم و گلوله حتی، و در مرحله و آور، باتوم، ضرب گاز اشک
دست بردن سيستماتيک به ترور سياه نيز به دو هدف . است" ترور سياه"

يک آن که جامعه را مرعوب کنند، فضای رعب  ؛گيرد عمده صورت می
نام و  و وحشت ايجاد کنند آنهم با انداختن جسد معترضان و زندانيان بی

دوم به قصد فرار از ...  ها، سدها و نشان در معابر شهری، رودخانه
اين .  پذيرفتن مسئوليت و شانه خالی کردن از بار به گردن گرفتن جنايت

بسی آسانتر از آن است که برای زندانيان دادگاهی تشکيل داد و در دادگاه 
اين روش هزينه .  معترضين را به اعدام و حذف فيزيکی محکوم کرد
دانيم حاکميتی چون  سياسی برايشان خواهد داشت حتی با اينکه خوب می

های فاشيستی ديگر را از  جمهوری اسالمی دست تمام جنايتکارها و رژيم
 .پشت بسته است

 
برای خانواده های مفقودشدگان و دستگيرشدگان چه  :کمونيست هفتگی

 پيامی داريد، تجربه خانواده شما بر چه مسئله حياتی داللت دارد؟
 

که رقمی بالغ (های دستگيرشدگان  ی اول خانواده در وهله :کاميار احمدی
بايد  ٩٦ماه  و دی ٩٨ماه  های جانباختگان آبان و خانواده)  نفرند ٨٠٠٠بر 

سکوت خود را بشکنند و در مورد عزيزان در بندشان، عزيزان 
شود هم  رسانی باعث می خود نفس اطالع. رسانی کنند شان اطالع جانباخته

در وهله .  تری برخوردار شوند ی امن ها از حاشيه زندانيان و هم خانواده
های جانباختگان و زندانيان بايستی سعی کنند همديگر را  دوم خانواده

بشاسند، پيدا کنند و همراهی کنند تا در کنارهم بتوانند جنبشی را سازمان 
  ٥صفحه   دهد که اين سبوعيت و اين جنايت جمعی را که حاکميت 

 



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

اين .  جمهوری اسالمی از خود بروز داده است به جهان نشان دهند
جنبش اگر شکل بگيرد قطعا اين توان را خواهد داشت تا  خود 

حاکميت جمهوری اسالمی به دليل جنايت جمعی   کيفرخواستی شود عليه
جنايتی که هيچ از يک هولوکاست کم .  و کشتاری که در آبان انجام داد

های مختلف از  های بسياری در سراسر جهان در دوره نمونه.  نداشت
مادران "هايی وجود دارد که يکی از آنها برای مثال  تشکيل چنين جنبش

مادران آرژانتينی که فرزندانشان را در . در آرژانتين است" ميدان مارو
از دست دادند،   ١٩٨٣تا  ١٩٧۶زمان ديکتاتوری نظامی بين سالهای 

اين .  اقدام به تشکيل انجمنی کردند که بعدها به جنبشی بزرگ تبديل شد
کردند از سرنوشت فرزندانشان آگاه شوند  مادران در حالی که سعی می

اند، همزمان خود را سازمان دادند و  و بدانند چه باليی بر سر آنها آورده
آيرس، در مقابل کاخ  در ميدان پالزامايو در بوينس ١٩٧٧در سال 

ی مردم کشور  رياست جمهوری در حالی که دولت قصد داشت همه
حضور علنی اين مادران ميزان قساوت .  ساکت باشند، تجمع کردند

ها توسط ارتش را به نمايش گذاشت، و در نهايت  اعدام شده
  .کيفرخواستی شد عليه جنايت بشری

 
در ايران اين تجربه بعد از دهه شصت وجود دارد و ميتواند به حرکتی 

ضروری است در دفاع از .  عظيم برای محاکمه جنايتکاران بدل شود
 ! فرزندان و بستگانمان بپاخيزيم

 
*** 
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 اعالميه مركز خبری حزب حكمتيست در باره؛
 

 پيدا شدن تدريجى اجساد جانباختگان آبانماه

 !جنايتكاران حساب پس خواهند داد

 

در چند روز اخير اخباری مبنی بر پيدا شدن اجساد جانباختگان 
ها و سدهای  آبانماه و افرادی که مدتی است ناپديد شدند، در رودخانه

اخباری که هنوز تائيد نشده اند از .  شهرهای ايران منتشر شده است
پيدا شدن اجسادی در هفته اخير در بيابان، سد قشالق سنندج، 

اين .  درياچه زريبار مريوان و رودخانه های اهواز سخن ميگويند
جوانان را ابتدا زير شکنجه به قتل رساندند و بعد اجسادشان را با 

اخبارهای دقيق تر .  بستن بلوک های سنگی به آنها به آب انداختند
تر کشتار و ترور و  بعد از وصل اينترنت بر ابعاد بزرگ

های دهه شصتی ترور، قتل  همينطور شيوه.  ها داللت دارد دستگيری
يا کشتارهائی فجيعی .  و انداختن جسد به بيابان يا سد يا قنات و دريا

های محالت فقير نشين با استفاده از  مانند نيزار ماهشهر و در خانه
شليک مستقيم از راه دور به سبک عراق، شليک .  تانک و تيربار

 .از هليکوپتر به توده غير مسلح
 

پيدا شدن تدريجی اجساد جوانان و قهرمانان خيزش انقالبی آبانماه، 
ای از عملکرد وحشيانه و تروريستی نيروهای سرکوب  گوشه

يک هدف .  جمهوری اسالمی در روزهای آبانماه را نشان ميدهد
ای ترديد،  بدون ذره.  ديگر رژيم از اين اقدامات ايجا ارعاب است

اين اقدامات جنايت مستقيم دولت عليه مردم سيويل و کشتار جمعی 
ای از جنگ جمهوری اسالمی  اينها گوشه. اند معترضين توسط دولت

با مردمی است که آمدند تا حکم سرنگونی نظام اسالمی را اجرا 
جنايتکاران حکومتی بايد خود .  جنايت مشمول زمان نميشود.  کنند

در .  الوقوع مردمی آماده کنند را برای محاکمه در دادگاههای قريب
فردای سرنگونی رژيم جنايتکار و تروريست اسالمی، کارگران و 
مردم آزاديخواه، بانيان و آمرين و عاملين اين کشتارها را بطور 

جنايتکاران بايد .  علنی در مقابل چشم جهان محاکمه خواهند کرد
 !حساب پس بدهند

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠١٩دسامبر  ١٤ -١٣٩٨آذر  ٢٣



سه تحول سياسی امروز در سه کشور الجزاير، لبنان و عراق سوژه 
سه تحولی شايان توجه که هم بر تحوالت .  اين يادداشت است

ژئوپوليتيک حساس و بحرانی و بهم مرتبط در شمال آفريقا و 
خاورميانه تاثير گذارند و هم با تحوالت جديتر در روند افول اسالم 
سياسی و سقوط رژيم اسالمی ايران به نيروی نسل جوان و توده های 

در الجزاير و لبنان دو رئيس جديد .  محروم اعماق جامعه پيوند دارد
دولت بر کرسی قدرت نشانده شدند و در عراق تعيين نخست وزير به 

 .جای عبدالمهدی که قرار بود امروز اعالم شود تا يکشنبه عقب افتاد
 

دسامبر به  ١٢رئيس جمهور جديد الجزاير عبدالمجيد تبون در انتخابات 
بوتفليقه در ادامه شش .  عنوان جايگزين عبدالعزيز بوتفليقه اعالم شد

دهه سلطه نخبه برخاسته از جنبش استقالل الجزاير، بيست سال رئيس 
برای انتخابات امسال هم خود را کانديد کرده !  بيست سال.  جمهور بود

در اعتراض به کانديداتوری بوتفليقه، خيزش توده ای گسترده ای !  بود
. از فوريه گذشته برپا شد که سريعا او را عقب راند و به استعفا کشاند

ارتش الجزاير کنترل دولت را در دست گرفت و پروسه انتخابات 
اعتراض توده ای اما اين بار عليه .  رئيس جمهوری را به راه انداخت

همان پروسه انتخابات ادامه يافت و توده های نسل جوان و محرومان 
در آن .  جامعه خواستار کنار رفتن کل هيات حاکمه بعد از استقالل شدند

زورآزمايی ده ماهه، ارتش بر پروسه انتخابات پافشاری کرد و توانست 
عبدالمجيد تبون که از ميان پنج کانديد برگزيده برنده .  آن را پيش ببرد

او .  شده بود، امروز رسما سوگند خورد و زمام امور را به دست گرفت
که به رغم خيزش توده ای به رياست رسيده بود در سخنرانی امروزش 

توده ای ده ماهه، وعده داد به خواسته های )  حراک(با ستودن خيزش 
قول داد سلطه رياست جمهوری را کاهش دهد و .  آن پاسخگو باشد

در پايان سخنانش .  جمهوری دوم، جمهوری جديد را پايه گذاری کند
را از عنوان رئيس جمهور بردارند  »فخامت«درخواست کرد که لقب 

سخنگويان خيزش توده ای !  اکتفا کنند »آقای رئيس جمهور«و به 
بالفاصله سخنان رياکارانه رئيس جديد را رد کردند و بر تداوم خيزش 

 .خود پا فشردند
 

در لبنان هم پس از گذشت دو ماه و دو روز از برپائی خيزش پر از 
روز بعد به استعفای نخست وزير سعد  ١٢اکتبر که  ١٧شور و شکوه  

حريری منجر شد، امروز عنصر گمنامی از محور دايره حزب هللا به 
های  نام حسان دياب در ميان مخالفت وسيع توده های بپاخاسته و جناح

حسان دياب .  رقيب قدرت در هيات حاکمه، به جای حريری نشانده شد
هم مشابه رئيس جمهور جديد الجزاير خود را مدافع خيزش توده ها 

اکتبر بر نخواهد  ١٧قلمداد کرد و اظهار داشت که لبنان به قبل از 
لبنان، توده های  »طائفی«اما همزمان با تئاتر بی رونق پارلمان !  گشت

کلن يعنی «معترض در جلو خانه دياب بر ضد او شعارهای معروف 
را فرياد  »الشعب يريد اسقاط النظام الطائفی«و )  همه يعنی همه(  »کلن

 .زدند
 

   

 ،يادداشت روز

 الجزاير، لبنان و عراق
 فاتح شيخ

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه 

در عراق قرار بود امروز جايگزين عبدالمهدی توسط رئيس جمهور 
اما پس از سه هفته از استعفای نخست وزير، دارودسته های . معرفی شود

رئيس .  کنند »توافق«شريک در حکومت نتوانستند بر سر جايگزين 
. دسامبر عقب انداخت ٢٢جمهور موعد معرفی جايگزين را تا يکشنبه 

اين عقب انداختنها از طرفی حاصل پافشاری توده های بپاخاسته بغداد و 
ديگر شهرهای وسط و جنوب عراق است و از طرف ديگر با هدف خسته 

فعاالن .  شود کردن معترضان به ويژه با فرا رسيدن سرما پيش برده می
در  »قدرت دوگانه«خيزش گسترده و مصمم توده ها که عمال به نوعی 

شکل داده اند، اعالم کردند که همه  ٢٠٠٣تقابل با کل هيات حاکمه بعد از 
 .از جانب آنها مردودند ٢٠٠٣های بعد از  شرکای حکومت

 
توان در نظر داشت که جنبش  در خاتمه با توجه به شواهد موجود می

اعتراضی هر سه کشور الجزاير و لبنان و عراق پس از جابجائی راس 
ها هم مانند مستعفی ها با  جايگزين.  ها هم ادامه خواهد داشت حکومت

اعتراضات برخاسته از فقر و فالکت و بيکاری و بی آيندگی نسل جوان، 
 .توده عظيم بيکاران و محرومان بپاخاسته روبرو خواهند بود

 
 ٢٠١٩دسامبر ١٩



عمومی و دو رفراندوم يکی برای خروج از اتحاديه اروپا موسوم به 
دو .  و ديگری برای استقالل اسکاتلند برگزار شده است"  برگزيت"

نخست وزير استعفاء و نخست وزير جديد فعال سرمست پيروزی اخير 
حزب کارگر در هر سه انتخابات عمومی .  حزب محافظه کاران است

دسامبر در  ١٢اما شکست .  از حزب محافظه کار شکست خورده است
برای اين حزب به  ١٩٣٥انتخابات عمومی بدترين شکست از سال 

 . حساب می آيد
 

بحران سرمايه داری ده سال گذشته بر بحران هويتی سوسيال 
سال سياست رياضت  ٩حدود .  دمکراسی علی العموم دامن زده است

اقتصادی حزب محافظه کار باعث دامن زدن به فقر و زدن خدمات 
شکاف طبقاتی و فاصله فقير و غنی .  اجتماعی در اين کشور شده است

به حدی رسيده است که مراکز پخش مواد غذای مجانی خيريه ای 
! دونالد شده است بيشتر از شعبه های رستوان های زنجيره ای مک

حزب محافظ کار به کمک ميديای اصلی که توسط ميلياردرها اداره 
ميشود بعد از پنج سال در قدرت، علت رکود اقتصادی و گرانی مسکن 
و اجاره خانه و کمبود مدرسه و مراکز بهداشتی را اتحاديه اروپا و 
مهاجرينی که برای کار و زندگی به اين کشور رفت و آمد ميکنند قلمداد 

صدها ميليون خرج کرده اند که به کارگر انگليسی بقبوالنند که .  کردند
علت تمام بدبختی های شما نه نظام سرمايه داری، بلکه مهاجرينی با 

ما زمانی نصف "کم کم زمزمه .  مهارت های کم از اتحاديه اروپاست
در البالی بحث ها و "  جهان را از آمريکا تا چين تحت مستعمره داشتيم

ناسيوناليسم انگليسی دنبال هويت .  مناظره ها به داخل جامعه پمپاژ شد
بحث اينکه شما چقدر خود را انگليسی يا .  گم شده اش ميگشت

 . بريتانيايی ميدانيد سر زبانها افتاد
 

عروج جرمی کوربين از جناح چپ حزب کارگر انگلستان جوابی بود 
اد ميلبند با پالتفرمی نيمچه چپ نظر .  ٢٠١٥به شکست انتخاباتی سال 

اما نتوانست نتيجه .  اتحاديه های بزرگ کارگری را به خود جلب کرد
بعد از رفراندوم .  ای بهتر از رئيس سابقش گردون بروان بدست بياورد

نحوه خروج .  برگزيت بحران سياسی عميق تر شده است ٢٠١٦سال 
در .  از اتحاديه اروپا به مناقشه ای بيش از سه ساله تبديل شده است

احزاب در کارزار انتخاباتی تعهد خود را بر اجرای  ٢٠١٧انتخابات 
جرمی کوربين با برنامه انتخاباتی چپ .  نتيجه رفراندوم اعالم کردند

. درصد از آراء را بدست آورد ٤٠تری به نسبت اد ميلبند بيش از 
حزب محافظه کار دوباره دولت ائتالفی را بدست گرفت و همچنان بر 

. سياست رياضت اقتصادی و زدن خدمات اجتماعی پافشاری کردند
 . بحران برگزيت پارلمان و احزاب آن را در محاق فرو برد

 
ناسيوناليسم انگليسی بعد از اينكه ترامپ با  پالتفرمی ضد خارجی و 

ی قومی و نژادی و از لحاظ اقتصادی پروتكشينيستی به "اقليتها"ضد 

   

 !آوار عروج ناسيوناليسم انگليسى برسر حزب كارگر فرو ريخت

  

 جمال كمانگر

ظرف چهار سال، سه بار انتخابات !  در بريتانيای کبير ادامه دارد ٢٠٠٨هنوز پس لرزه های بحران اقتصادی سال 
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ناميده ميشود علنا "  برترى سفيد پوست ها"قدرت رسيد، بار ديگر آنچه 
حمايت بی قيد و شرط ترامپ از برگزيت .  صاحب قدرت در آمريكا شد

 .اى به ناسيوناليسم انگليسى داد جان تازه
 

بحران حزب کارگر با انتخاب جرمی کوربين و نتيجه اميدوار کننده ای 
اختالفات درونی آن .  بدست آورده بودند خاتمه نيافت ٢٠١٧که در سال 

بازی در .  حزب عمال آنها را به عنوان يک اپوزيسيون قدرتمند خنثی کرد
ترزا می در .  صحن پارلمان بر سر برگزيت با بن بست کامل مواجه شد

بهار امسال مجبور به استعفاء شد و جايش را به شارالتانی مثل بوريس 
نماينده پارلمان از ليست حزب  ٢١بوريس جانسون با اخراج ! جانسون داد

 .محافظه کار راه را برای انتخابات زودهنگام فراهم کرد
 

شعار اصلی حزب محافظه .  دسامبر برای انتخابات عمومی تعيين شد ١٢
حزب کارگر پالتفرمی راديکالتر مبتنی .  کار خروج از اتحاديه اروپا بود

پالتفرمی که نه عليه کل سيستم سرمايه .  بر اقتصاد کينزی ارائه دادند
البته در نوع خود بی نظير .  داری بلکه برای تعمير و نگهداری آن بود

کم کم زمزمه اينکه علنا اعالم کنند ما سوسياليست هستيم به گوش !  بود
 . ميرسيد اما به اندازه کافی پر سر وصدا و با شهامت و افتخار نبود

 
حزب کارگر در شمال و ميد "  ديوار سرخ"با اعالم نتيجه انتخابات آنچه 

شهرها و شهرکهايی که زمانی محل .  لند انگلستان گفته ميشد، فروپاشيد
انواع کارخانه های توليدی و معادن ذغال سنگ بودند و به قلب حزب 

بعد از قدرت .  اند کارگر شهرت داشتند به حزب محافظه کار رای داده
بيکاری و بی مسکنی و فقر .  ها و معادن تعطيل شدند گيری تاچر کارخانه

ناسيوناليسم .  و اعتياد از سر و کول آن شهرهای کارگری باال ميرود
 .انگليسی در اين انتخابات خود را باز تعريف کرده است

 
حزب !  دسامبر در بريتانيای کبير نيست ١٢اما اين کل داستان انتخابات 

ناسيوناليست اسکاتلند با طرح اينکه اگر انتخابات را ببرد رفراندوم دوم 
برای استقالل را اجرا خواهد کرد پا به ميدان کارزار انتخاباتی گذاشت و 

اولين .  درصد کرسی های پارلمان را بدست آوردند ٨٥در کمال ناباوری 
ايرلند شمالی هم .  مطالبه آنها از دولت مرکزی رفراندوم استقالل است

ناسيوناليستهای ايرلندی برای اولين بار متحدانه .  وضعيت مشابهی دارد
بحث . باعث شکست حزب طرفدار دولت مرکزی در ايرلند شمالی شده اند

اتحاد دو ايرلند شمالی و جنوبی از هر زمانی به واقعيت نزديکتر شده 
عروج ناسيوناليسم انگليسی آوارش بر سر حزب کارگر فرو ريخت . است

و بنظر ميرسد ماه عسل آنها کوتاه مدت خواهد بود و راه برای فروپاشی 
 .بريتانيای کبير باز شده است

 
*** 

 



آذر امسال  ١۶ارزيابی از اعتراضات دانشجويان در  :تلويزيون پرتو
از جمله حميد تقوايی ليدر حزب .  بحثهای مختلفی به همراه داشت

کمونيست کارگری ايران سياستهايی را مطرح کرده، که با نقد و 
در اين رابطه .  اعتراض زيادی روبرو شده و جای مکث بيشتری است

گفتگويی داريم با رحمان حسين زاده و با اين سئوال شروع ميکنيم که 
آذر  ١۶حمله حميد تقوايی به دانشجويان و "شما در مطلبی نوشته ايد 
چرا محکوم کردن؟ بعضی ها به مساله ".  سرخ امسال محکوم است

 محکوم کردن ايراد دارند و ميگويند می بايست نقد ميکرديد؟
 

آذربحث  ١۶حميد تقوايی عليه دانشجويان و  :رحمان حسين زاده
سياسی و نقد نکرده، تا من هم نقد کنم، بلکه يک موضع و نوشته 

 ١۶خصمانه را با شنيعترين کلمات و عبارات در مقابل دانشجويان و 
آذر درخشان امسال قرار داده، يک هجوم دست راستی را عليه 
اعتراضات گسترده و محکم روز دانشجو را پايه ريخت که بخشی از 
اعضای حزبش متعصبانه حول آن بسيج شده و هيچ مرز سالم سياسی 

حتی به اين جمله اول نوشته خودش وفادار نماند که .  را رعايت نميکنند
شانزده آذر امسال "معلومه برای خالی نبودن عريضه چنين نوشته، 

چند "  ولی اش"جالب است اما !!"  چپ گرايانه و ادامه آبانماه بود ولی
خود را .  آذر و دانشجويان است ١۶صفحه کاغذ سياه کردن عليه 

موظف نميداند نيم صفحه، حتی دو پاراگراف همان يک خط اول نوشته 
عليه نئوليبراليسم و شعار "به بهانه پالکاردی .  خودش را توضيح دهد

در اوج بی مسئوليتی، سازندگان اين اعتراضات "  عليه مجاهد و پهلوی
تر  ای، پرورژيمی، عقب خط امامی، همراهی با خامنه"درخشان را به 

، به "اعتراض فعالين بود!!  از خيابان، اينکه اعتراضات توده ای نبود
دانشجويان اتهامات سنگين زده و حيرت آور تقال ميکند، اين حرکت 

 ١۶اينها را در مقابل تحرک مهم دانشجويان در .  مهم را کم اهميت کند
آذر گفته که بعد از سرکوبهای خشن آبانماه مشت محکمی به دهن 

تداوم اعتراض گسترده عليه اين رژيم هار .  جمهوری اسالمی کوبيدند
دهها شعار  و بنر و بيانيه و سخنرانی راديکال ارائه .  را تضمين کردند

سال مبارزه حرفه ای و کمونيستی اين را از جنبش و  ۴١بعد از . کردند
اين را از .  تجربه ام آموخته ام به آسانی صورت ظاهر مسائل را نپذيرم

رهبر با درايت جنبش کمونيسم کارگری يعنی منصور حکمت ياد گرفتم 
و پشت صحنه ها را هم "  پشت ديوارگچی، کاه گل هم وجود دارد"که 
در اين مورد پشت تحليلهای مشعشع و پادرهوای تقوايی ظاهرا به . ببينم

، يک هجوم گستاخانه "نئوليبراليسم و شعارعليه مجاهد و پهلوی"بهانه 
و دست راستی عليه چپ گرايی موجود در دانشگاه نهفته که تشخيص 

حميد "کسانی مدعی شده اند که من .  آن ساده و تعمق جدی الزم ندارد
" گاليله و سلمان رشدی"را محکوم کردم، آن را با محکوميت "  تقوايی

من کاری به شخص حميد تقوايی .  مقايسه بيموردی است.  مقايسه کردند
خودش و حزبش هم ميداند هيچ مساله شخصی با ايشان و هيچ .  نداشتم

حمله حميد تقوايی "من .  فردی در حزب کمونيست کارگری ايران ندارم
تقوايی خطای سياسی ".  آذر سرخ را محکوم کردم ١۶به دانشجويان و 

   

 خط مشى حميد تقوايى 

 !و آينده حزب كمونيست كارگری
 )مصاحبه با رحمان حسين زاده(
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جدی عليه جنبش ما، جنبش آزاديخواهی 
و چپ، مرتکب شده، و حساسيت من و 

. خيلی ها را به همراه داشته است
راهش ساده است، اين موضع را پس 
بگيرد و از آرشيو خارج کند، آنوقت 
نوشته من هم موضوعيتش تمام ميشود 

 . و از آرشيو خارج ميشود
 

چند مسئله، يکی  :تلويزيون پرتو
پالکاردی عليه نئوليبراليسم، و شعاری عليه  مجاهد و پهلوی، و مساله 

خط "آذر باعث شده، ادعا شود که  ١٩ديگر سوزاندن پرچم آمريکا در 
در اين حرکات دست دارند، نظر شما "  امامی های جمهوری اسالمی

 چيست؟ 
 

آذر اتفاق  ١٩از اين بخش دوم شروع کنيم، آنچه در  :رحمان حسين زاده
آذر ندارد،  ١۶افتاده و از جمله سوزاندن پرچم آمريکا نه تنها ربطی به 

البته حميد .  آذر علمش کردند ١۶بلکه سازماندهندگانش عامدانه عليه 
آذر چيزی نگفته، چون زودتر موضع گرفته  ١٩تقوايی در مورد وقايع 

آذر االن بيشتر معلوم شده، مقابله  ١٩واقعه تک افتاده و حاشيه ای .  بود
پرورژيم و عناصر معلوم الحال با اعتراضات "  محور مقاومتی های"

آذر وصل  ١۶هرکس اين واقعه را به .  آذر است ١۶گسترده و راديکال 
 ١٩واضح است رويداد .  کند، فقط به شارالتانيسم سياسی پناه برده است

آذر از  ١۶اعتراضات خوب به مناسبت .  آذر را بايد افشا کرد و رسواکرد
دوازدهم در دانشگاههای رازی کرمانشاه و تبريز شروع شد، در روز 

آذر در تعداد زيادی از دانشگاههای سراسر کشور اوج گرفت، در  ١۶
هفدهم آذر موردی داشتيم، که در همه آنها با هماهنگی خوب، شعارها ، 
بنرها، بيانيه ها و سخنرانيهای راديکال و چپ ارائه و دست باال را 

طبيعی است جاهايی هم به شکل فرعی رد پای گرايشات غير .داشتند
هر فعال و سازمان و حزب کمونيستی ارزيابی و .  راديکال را می بينيد

آذر بايد فوکوس کند و جمع بندی  ١۶صحبتی دارد اساسا بر روز 
 . مسئوالنه خود را از آن تجربه ارائه کند

 
در مورد بنری که در يکی  دو دانشگاه و نه همه دانشگاهها بر روی آن، 

درج شده، تقريبا معلوم شده، اين همان بنری "  سرنگونی نئوليبراليسم"
است که در مبارزات فرانسه و بعضی کشورها مطرح بوده و عمدتا به 

اوال اين بنر .  نشانه همبستگی مبارزات اين کشورها مطرح شده است
آذر امسال است و در مقابل آن تحرک  ١۶گوشه کوچکی از سيمای 

ثانيا اگر کسی ريگی به کفش نداشته .  بزرگ و قدرتمند، فرعی تر است
نقد به "باشد، خطاب به دانشجويان آزاديخواه و چپ اعالم ميکند، 

نقد کمونيستها به کليت نظام .  نئوليبراليسم کافی نيست، کمونيستی نيست
. کاری که ما کرديم".  سرمايه داری است و اين را مستدل توضيح ميدهد

آذر با توضيحات الزم همين را  ١۶در اولين مصاحبه ام در جمع بندی از 
گفتم و در نشريه مرکزی حزبمان در همين چهارچوب، رفيق آذرماجدی 

حميد تقوايی اين بنر را بهانه کرد، برای .  مطلب مستدل و خوبی نوشت
ببينيد، من از حميد تقوايی نمی پذيرم که .  تخطئه کل حرکت دانشجويان

" نقد به نئو ليبراليسم را ناکافی و گناه کبيره دانشجويان ميداند"گويا 
شورش "از جمله مگر .  کارنامه دهساله اخير او چيز ديگری ميگويد

نئوليبراليستهای دست راستی در ونزوئال و اوکرائين، را او و حزبش 
، مگراز دخالت ناتوی اهرم نظامی "انقالب نناميدند و حمايتش نکردند

به "  نئوليبراليستی"دست قدرتهای بزرگ کاپيتاليستی و 
  ٩صفحه   

 



او که ناراحت شده از .  حمايت نکرد"  انقالب ليبی"قول خودش در 
شعار عليه مجاهد و پهلوی، مگر اين دو نيرو، شب و روز در بارگاه 

يا مورد !  قدرتهای بزرگ نئوليبراليستی به دريوزگی مشغول نيستند؟
نفره راستها، با  ١۴ديگر، مدتی قبل در حمايتش از بيانيه های مشهور 

مطرح شده آنها را همانند يک " تماميت ارضی"دست و دل بازی شعار 
مساله فرعی در بيانيه "هم جنبشی برايشان توجيه نکرد و نگفت يک 

در نتيجه چه مصلحتی است که تا نوبت دانشجويان !  است"  شان
آزاديخواه و چپ ميرسد، يک شعار در ميان مجموعه متعدد شعارها، 
اينچنين به اصل و مبنای تعرض تبديل ميشود؟ معلوم است، دانشجويان 

 . چپ و آزاديخواه را هم جنبشی خود نميداند و به آنها تعرض ميکند
 

اما ناراحتی اصلی تقوايی و بعضی های ديگر از شعار عليه مجاهد و 
اپوزيسيون اپوزيسيون "و "  همه با همی"چون سياست .  پهلوی است

به نام چپ و کمونيسم نزديکی با .  آنها را زير سئوال ميبرد"  نشويد
در برخورد به اين شعار .  نيروهای راست را برايشان سخت ميکند

دانشجويان، روشهای ناسالمی هم بکار ميبرند، و دروغ ميگويند که 
و مبارزه با !!  گويا دانشجويان عليه همه اپوزيسيون شعار داده اند
در اين راستا !  اپوزيسيون را هم سطح جمهوری اسالمی گرفته اند

بعضی فعالين سطحی وانمود ميکنند که اصال آزادی فعاليت مجاهد و 
را "  مرگ بر مجاهد و پهلوی"پهلوی را به رسميت نميشناسند، گويا 

دانشجويان .  گفتند، در صورتيکه دروغ ميبافند و اينجوری نيست
گويا اگر در نوشته و ". مجاهد، پهلوی، دشمن آزادی"خالقانه  گفته اند، 

استدالل !!.  اعالميه بگويند، ايراد ندارد، اما اگر شعار شود، ايراد دارد
غير منطقی عجيبی و نکته مهمتر دانشجويان حق دارند، عليه خاندان 
پهلوی و وارثان آن شعار بدهند و اعتراض کنند، مگر دانشگاه را در 

محيط  ۵٧تا  ٣٢آذر نظام پهلوی به خون نکشيد؟ از سال  ١۶روز 
دانشگاه زير سيطره نظام سلطنتی بوده و نسل جان در هر دوره ای 

در مورد جريان مجاهد که .  سرکوبهای آن دوران را از ياد نمی برد
اپوزيسيون نرمالی نيست، يک جريان سناريوسياهی، علنا و آشکار 
شب و روز در بارگاه اين يا آن قدرت ارتجاعی جهانی و منطقه ای 
دنبال اينست خود را به عنوان ابزار راه اندازی سناريو سياه آينده ايران 

" تنها نيروی آلترناتيو"به ثبت برساند، در اجتماع ساالنه اش به عنوان 
مهره های جنايتکاری را از بارگاه دولتهای آمريکا و اروپا جمع ميکند، 
جلو چشم همگان دنبال توطئه عليه مردم در فردای سرنگونی هستند، 
آن وقت سئوال اينست آيا صف آزاديخواه و چپ کفر کرده، عليه شان 

اپوزيسيون  ٢٠٠٢شايد مثالی روشنگر باشد، سال !.  شعار بدهد؟
بورژوايی و سناريو سياهی عراق مشابه مجاهد در لندن اجتماع خود را 

دو حزب .  برای شکل دادن به آلترناتيو بعد از صدام برگزار کردند
کمونيست کارگری عراق و ايران وقت، در مقابل ساختمان محل 
اجتماعشان آکسيون اعتراضی برگزار کرديم و فقط به افشاگری 
عمومی اکتفا نکرده، بنر و شعار اعتراضی عليه اين جريانات 

ادای آلترناتيوسازی مجاهد هم .  اعالم کرديم"  اپوزيسيون"بورژوايی 
نکته اينجا است، جريانات راست و به ويژه .   هر ساله از اين تيپ است

سلطنت طلبان در اعالم شعار عليه نيروهای چپ و کمونيست ابايی 
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ارتجاع "فرشگرد سلطنت طلبان وقتی تاسيس شد، با شعار عليه .  ندارند
سئوال اينست آنوقت چرا حميد تقوايی .  شروع به کار کرد"  سرخ و سياه

واقعيت اينست وقتی ".  اپوزيسيون اپوزيسيون نشويد"به آنها تذکر نداد، 
در مساله دقيق ميشوی، حميد تقوايی و حزبش بيشتر منظورشان اينست 

اپوزيسيون "واال خودشان  آشکارا "  اپوزيسيون اپوزيسيون راست نشويد"
 .  هستند" اپوزيسيون چپ

 
به نظرشما علت موضع گيری خصمانه اين دفعه ليدر  :تلويزيون پرتو

 حزب کمونيست کارگری عليه دانشجويان چيست؟ 
 

ريشه در کل ديدگاه و   -١.  به نظرم چند علت دارد  :رحمان حسين زاده
خط مشی راست و بورژوايی ايشان دارد که در يکسال گذشته موارد 
متعدد فاصله خود را با گرايش چپ و کمونيستی در جامعه و در جنبشهای 
اجتماعی از جمله در اعتصاب کارگران هفت تپه، در اتفاقات سنديکای 

خط مشی حميد و   -٢.  واحد، در مبارزات دانشجويان بيشتر کرده است
حزبش در دو دهه گذشته در ميان نسل جوان و دانشگاه و دانشجويان 
تماما غايب است و به آن بيگانه اند و به جای اينکه در اين مساله تعمق 

. کنند، به اين شکل خصمانه به دانشجويان آزاديخواه و چپ تعرض ميکند
در ارديبهشت ماه و اکنون هم دانشجويان با شعارهايشان زير پای اين   -٣

حميد تقوايی را خالی کردند "  اپوزيسيون اپوزيسيون نشويد"تز پادرهوای 
و اين سياست را منزوی کرده و عصبانيت حميد تقوايی از دانشجويان 

حميد تقوايی و حزبش با اين سياستها و تقابل با   -۴.  بخشا به اين دليل است
دانشجويان چپ و قطب چپ به صراحت به نيروهای راست اين سيگنال 
را  ارسال ميکند، که با چپ افراطی نيستند و در صف همه با هم 

 .  سرنگونی با جريانات راست همگامی ميکنند
 

شما از سياست راست و بورژوايی حميد تقوايی صحبت  :تلويزيون پرتو
کرديد، بازتاب اين سياستها در مواضع و سياستهای تاکنونی حزب 

 کمونيست کارگری چگونه عمل کرده است؟ 
 

متاسفانه سياستهای حميد تقوايی تاثيرات مخربی بر  :رحمان حسين زاده
خط مشی پوپوليستی سابق ايشان و .  حزب کمونيست کارگری داشته است

از کنگره .  اکنون راست و بورژوايی حميد تقوايی سابقه قديمی تری دارد
اول اتحا مبارزان کمونيست اين ديدگاه در تمايز با خط مارکسيستی 

. منصور حکمت وجود داشته و موارد متعدد مورد نقد حکمت بوده ست
در مقاطع مختلف و به ويژه نزديک به دو دهه اخير بارها و بارها از 

. جانب خيلی ها در درون و بيرون حزب کمونيست کارگری نقد شده است
شخصا دهها مورد نوشته بلند و کوتاه، مصاحبه و سمينار بنا به 
ضرورتهای مشخص در نقد سياستهای حميد تقوايی دارم، که به تدريج 

فعال از جنبه نظری سياسی مساله .  تعدادی از آنها را مجددا منتشر ميکنم
در يک نگاه فشرده در نتيجه اين خط مشی سالها قبل اين حزب .  بگذريم

که از دارودسته سلطنت طلبان "  هخا"حرکت ماليخوليايی فردی به نام 
بود، و قرار بود با چندين هواپيما از لس آنجلس به تهران برسد و 

چند مورد .  جمهوری اسالمی را ساقط کند،باور کرد و از آن حمايت کرد
از تحرکات ارتجاعی و قوم پرستانه ناسيوناليستهای ترک و االحوازی و 

در جنبش ارتجاعی  ٨٨نمونه برجسته سال . کرد و بختياری حمايت کردند
رای من "جنبشی که با شعار ."  انقالب ناميدند"سبز هضم شدند و آن را 

شروع شد و همانوقت حميد تقوايی آن را توجيه ميکرد و ميگفت اين "  کو
. شعار مهم نيست و االن سر يک شعار به دانشجويان چپ گير داده است

در جهت همگامی بيشتر با جنبش سبز، در کنگره حزبی، 
  ١٠صفحه   

 خط مشى حميد تقوايى 

 ...و آينده حزب كمونيست كارگری 



. شعارهای هويتی جنبش کمونيسم کارگری و حزبشان را تغيير دادند
انقالب کارگری  را به انقالب انسانی و حکومت کارگری را به 
حکومت انسانی تغيير دادند، تا تصوير چپ افراطی را از خود بزدايند 

نهايتا متاسفانه اثرات .  و مسير نزديکی با جريانات راست هموار کند
منفی اين راست رويها را در يکسال اخير و در مبارزات کارگری و 

از جمله در جريان اعتصاب برجسته نيشکر هفت تپه با .  توده ای ديديم
اعتصاب شکنان همگام شدند، در اتفاقات سنديکای واحد در کنار 
کسانی قرار گرفتند که با حمايت دولت طرح و نقشه ضد کارگری و 
قالبی عليه هيئت مديره سنديکای واحد داشتند و نهايتا در ارديبهشت ماه 

آذر در صف مقابل دانشجويان آزاديخواه  چپ  ١۶و اکنون در مناسبت 
کل اين کارکردها راست .  و در کنار مجاهد و پهلوی قرار ميگيرند

رويهای متعدد و برجسته ای است، که متاسفانه تصوير يک حزب 
 . راست با پوشش چپ را در جامعه جا ميندازد

 
با توجه به مواضع ليدر حزب ، حميد تقوايی، آينده  :تلويزيون پرتو

حزب کمونيست کارگری به چه سمتی ميرود، يک عضوشان نوشته، 
که شما آرزوی منحل شدن حزب کمونيست کارگری را داريد، پاسخ 

 شما به ای ادعا چيست؟ 
 

اين مدت تعدادی از اعضای حزبشان همانطور که  :رحمان حسين زاده
قابل پيش بينی بود، درست همانند افراد فرقه های متعصب و تحريک 
شده، هرحرف و روش زشت و سبک را عليه من و حزب ما از خود 

قائل "  زمخت گويی شان"برايشان متاسفم و ارزشی برای .  بروز دادند
!! در اين مورد که گويا آرزوی منحل شدن حزبشان را دارم.  نيستم
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با استناد به همه نوشته و نقدها و گفته هايم، اتفاقا هر راست .  اينطورنيست
در نقدهايم تالشم اين بوده، .  روی که از اين حزب ديده ام متاسف شده ام

. بلکه کاری کرد، مکثی بکنند و سياستهای راست روانه را ادامه ندهند
وقتی که از آنها جدا شديم، در بيانيه مان آرزو کرديم، کماکان حزب 
راديکال و کمونيستی باقی بمانند و من در همه اين سالها به آن پای بند 

هميشه اين توقع را به ميان کشيدم .  در نتيجه اين ادعا بی پايه است.  ماندم
اکنون بسيار نااميدم از اينکه سد .  بلکه سياستهای راست را ادامه ندهند

. محکم کمونيستی در مقابل سياستهای راست حاکم بر اين حزب ايجاد شود
با ادامه اين سياستهای راست، آينده بسيار نامطلوبی برای حزب کمونيست 

حزبی که هرچه بيشتر از فلسفه اوليه .  کارگری ايران در چشم انداز است
ايجادش يعنی چپ گرايی و کمونيسم بيشتر و بيشتر فاصله ميگيرد و به 
کمپ راست ملحق ميشود و اين خسارتی برای کمونيسم و چپ گرايی در 

صراحتا  راه مقابله کردن با اين روند، تنها يک .  آن جامعه است
سنگربندی و تحرک انتقادی و کمونيستی دگرگون کننده در مقابل خط 

اين خط مشی .  مشی ای است که حميد تقوايی آن را نمايندگی ميکند
چنين کاری قبل از همه .  الزمست سراپا نقد و ايزوله و کنار گذاشته شود

دست کمونيستهايی را ميبوسد، که در صفوف آن حزب به کمونيسم 
عالوه بر آن .  کارگری و سياستها و خط مشی منصور حکمت متعهدند

وظيفه کمونيستهای کارگری و حکمتيستی است که با نقد اين سياستها 
کاری کنيم، چنان خود آگاهی ايجاد کنيم که نتوانند اين سياستهای راست را 
به نام کمونيسم کارگری در جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال 

نکته آخر اما مادام ليدر و رهبری اين حزب .  و جامعه معرفی کنند
سياستهای کنونی خود  را ادامه ميدهند، مسئوالنه تر اينست منطبق با اين 

. سياستها اسم جديدی هم برای برنامه و هم برای حزب خود برگزينند
. بيشتر از اين به جنبش کمونيسم کارگری و منصور حکمت لطمه نزنند

براستی ارجاع آنها به کمونيسم کارگری و برنامه دنيای بهتر و 
منصورحکمت کارخودشان را هم برای نزديکی به آلترناتيو راست و 
حرکت همه با همی با آنها سخت تر کرده و به نفعشان است از اين 

 .  موقعيت متناقض خود را خالص کنند
 

*** 

 خط مشى حميد تقوايى 

 ...و آينده حزب كمونيست كارگری 

 مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست
 

 بازهم قتل كولبران
 

طبق خبررسيده امروز هادی حسينی جوان کولبر اهل ربط در مرز بيتوش توسط نيروهای نظامی رژيم 
. نفره را عهده داربود ۵هادی بعد از مرگ پدرش سرپرستی خانواده ايی .  جنايتکار اسالمی به قتل رسيد

هادی زندگی و معيشت خواهران و مادرش را با شغل کولبری تامين ميکرد که متاسفانه با شليک گلوله 
کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن ابراز .  جانيان جمهوری اسالمی امروز جان خود را از دست داد

همدردی با خانواده هادی حسينی جنايات رژيم اسالمی در کشتارانسانهای زحمتکشی را که برای تامين 
 .زندگی خود به شاق ترين شيوه کارو امرار معاش روی اورده اند را شديدا محکوم ميکند

 
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 زنده آزادی برابری حکومت کارگری

 

 ١٣٩٨اذر  ٢۴

 



آذر نشان داد که جامعه مرعوب  ١٦.  آذر محصول قيام آبانماه بود ١٦ 
دانشجويان آزاديخواه و انقالبی با .  ساکت نمی نشيند.  نشده است

آذر، با شعار در  ١٦سازماندهی يک حرکت راديکال و گسترده در 
دفاع از جنبش و مبارزات کارگری و شورايی، در محکوميت سرکوب 
و کشتار و حمام خون آبانماه و گراميداشت جان باختگان اميدهای رژيم 

رژيم فکر کرده بود که با کشتار وحشيانۀ .  اسالمی را نقش برآب کردند
های گسترده و سر به نيست کردن اجساد در  مردم معترض و دستگيری

اعماق آبها يا در گورهای دستجمعی الاقل برای مدتی جامعه در سکوت 
مرگبار فرو می رود؛ تصور کرده بود چنان شوکی به جامعه وارد 

. آورده است که مردم برای مدتی در الک خود فرو خواهند رفت
خانواده های صدها در خون غلطيده به عزاداری خواهند نشست و 

آذر نشان داد که رژيم اسالمی  ١٦اما .  زانوی غم به بغل خواهند گرفت
 .کور خوانده بود

 
 -آذر به يک نقطه عطف مهم در جنبش سياسی  ١٦از اينرو است که 
های  و همچنين از اينرو است که ما شاهد واکنش.  اعتراضی بدل شد

اخبار حرکات گستردۀ .  آذر بوديم ١٦بسيار گسترده و گوناگون به 
های  دانشجويان آزاديخواه و انقالبی وسيعا پخش شد و موضوع تحليل

مردم انقالبی، چپ ها و .  مختلف و تعبيرهای گوناگون قرار گرفت
کمونيست ها از اين تحرک به وجد آمدند و با افتخار و هيجان آنرا 

از آنسوی، جريانات راست و اصالح طلبان حکومتی و .  منعکس کردند
بعضی جريانات باصطالح چپ برآشفته شدند و کوشيدند اين حرکت را 

تحرک دانشجويان و "  چپ"تخطئه کنند و بعضا از موضع باصطالح 
هيچگاه سابقه نداشته است که .  شعارهای آنها را مورد نقد قرار دهند

مورد نقد و "  تيزبينانه"يک اعتراض سياسی اين چنين باصطالح 
بررسی قرار گيرد و منتقدين اين چنين مته به خشخاش بگذارند و به 

 .تحليل شعارها بپردازند
 

 چرا اينهمه هياهو؟
بعضا . های بسياری انجام شد در اين بازار نقد و هياهو سفسطه و مغلطه

بطور نمونه يک .  درباره اين تحرک و شعارهايش دروغ پراکنی شد
سازمان چپ برای تخطئه اين حرکت حتی اعالم کرد که دانشجويان در 

از اين دروغ !  اعتراضاتشان هيچ اشاره ای به قيام آبانماه نکرده اند
دانشجويان در بيش از بيست دانشگاه اعتراض .  شاخدارتر وجود ندارد

سازمان دادند و در شعارهايشان و پالکاردهايشان سرکوب خونين 
آبانماه را محکوم کردند؛ عکس برخی از جانباختگان، بويژه کودکان 
جانباخته را بر روی پالکارد بدست گرفتند؛ در دانشگاه هنر يک گور 
سمبليک بياد جانباختگان ناپديد شده درست کردند و در کنار آن پارچه 

بياد کشته شدگان بی : "ای سفيد که با رنگ قرمز بر آن نوشته شده بود
برای افشای اين دروغ بحث الزم نيست، صرفا .  قرار دادند"  تدفين

زندانی سياسی آزاد : "تعدادی از شعارها را بعنوان نمونه ذکر می کنيم
"کارگر، دانشجو اتحاد، اتحاد"، "بايد گردد دانشجو آگاه است با !" 
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مرگ، "، "خيابونا خون شده، آزادی قربانی شده"، "کارگر همراه است
جواب ما تفنگ نيست، اينهمه کشته "، "کشتار، گرانی، مردم شدن قربانی

از هفت "، "سرکوب پايان راه نيست، مقاومت زندگی است"، "کم نيست
قضاييه جالدان، مقدمتان خون "، "تپه تا تهران، زحمتکشان در زندان

ايران فرانسه، لبنان، "و "  متحد، متحد، مقاومت می کنيم"، "باران
 !"سرکوب و غارت بسه

 
پهلوی، مجاهد دو دشمن : "دو شعار مورد شديدترين حمالت قرار گرفت

و شعاری که در همبستگی بين المللی بر روی پالکارد نوشته شده "  آزادی
سوال اينجاست که چرا اين .  بود و خواهان سرنگونی نئوليبراليسم شده بود

دو شعار اين چنين هياهو افکن شد؟ شعار اول به روشنی نيروهای دست 
راستی رژيم چنجی را هدف می گيرد و اعالم می کند که ديگر تسليم يک 

هشدار می دهد که جنبش چپ .  سرنگونی نخواهد شد"  همه با هم"جنبش 
و کارگری هشيار است و فقط خواهان سرنگونی رژيم اسالمی نيست؛ 
خواهان سرنگونی کليت نظام و استقرار يک جامعه آزاد و برابر و مرفه 

اين شعار در کنار دفاع از جامعۀ شورايی هدف و خواست .  است
دانشجويان را بخوبی بيان می کند؛ اين دانشجويان انقالبی خواهان 

 .سرنگونی سرمايه داری اند
 

در نشريه هفته پيش طی مقاله ای تحت عنوان .  اما شعار نئوليبراليسم
مفصال در مورد علت طرح اين شعار و "  سرمايه داری يا نئوليبراليسم"

نقدی که به آن می تواند وارد باشد صحبت کرديم و در اينجا وارد توضيح 
اما مساله اينجاست که چرا چنين شعاری با اين .  دوباره آن نخواهيم شد

عکس العمل تند از راست و برخی نيروهايی که خود را چپ می نامند 
مواجه گرديد؟ دست راستی ها که تکليفشان روشن است؛ آنها هر شعاری 
که سرمايه داری را در هر شکل و قامت مورد حمله قرار دهد کالفه شان 

آنها می خواهند جمهوری اسالمی بيافتد و آنها جامعه را بدست .  کند می
آنها می .  بگيرند و همين بساط سود و استثمار وحشيانه را تداوم دهند

خواهند که جامعه با کمترين تغيير در ساختار اقتصادی، سياسی و نظامی 
شعار عليه پهلوی و .  لذا آنها حسابشان پاک است.  بدست شان بيافتد

 . علينژاد و نئوليبراليسم برای آنها کفر است
 

اما نيروهايی که تحت عنوان چپ به اين شعار حمله کردند باعث شگفتی 
ما خود اين شعار را نقد کرديم اما نقدی مسئوالنه با هدف .  شدند

ما کوشيديم توضيح دهيم که چرا .  روشنگری و تدقيق مواضع انقالبی
عنوان کرديم که اين شعار .  دانشجويان چنين شعاری را انتخاب کرده اند

کسانی که از اين .  بخودی خود انحرافی نيست، بلکه رفرميستی است
شعار برآشفته شدند و به دانشجويان حمله کردند و حتی تا آنجا پيش رفتند 

خواندند از شدت تعلق "  خط امامی"که دانشجويان انقالبی و آزاديخواه را 
اين شعار بهانه ای !  خاطر به مارکسيسم و مبارزه ضد سرمايه داری نبود

بکوشند دانشجويان را تخطئه "  چپ"شد که اينها با ژستی انقالبی و سوپر 
آنها اتفاقا از مرزبندی صريح با نيروهای دست .  کنند

 !آذر و آب در خوابگه مورچگان ١٦
 چه كسى خط امامى است؟

 آذر ماجدی

  ١٢صفحه   



آذر قلب تاکتيک سياسی  ١٦حرکت شکوهمند .  راستی برآشفته شده اند
 .آنها يعنی نزديکی با نيروهای دست راستی را نشانه گرفته است

 
حملۀ اين نيروهای باصطالح چپ بنوعی از جنس حرکت خط توده 

آذر است؛ نمايش مسخره چند نفری که در  ١٩ايستی روز دوشنبه 
آرامش کامل و بدون دغدعه حمله پليسی برگزار شد و در آن 

مورد حمله قرار گرفت و برای رد گم کردن يک "  امپرياليسم آمريکا"
تحرک .  شعار درود بر سوسياليسم نيز بر روی پالکاردی قرار داشت

و اکنون دانشجويان .  بود"  خط امامی"اين روز بمعنای واقعی کلمه 
افشاء کرده اند که اين جماعت چند نفره از نيروی بسيج دانشگاه بوده 

 .اند
  

آذر را  ١٦يکی از نيروهايی که کوشيد تحت لوای چپ حرکت انقالبی 
بخش ديگری در داخل کشور با خط توده . لوث کند بسيجی از آب درآمد

آذر حمله کردند و تحت بهانه نقد به شعار  ١٦ايستی به حرکت 
آنها از .  نئوليبراليسم عمال کوشيدند کل حرکت را تخطئه کنند

اينها تحت نام چپ و با يدک .  انقالبيگری دانشجويان به خشم آمده بودند
کشيدن عنوان دکتر و استاد چند دهه است که می کوشند جنبش چپ و 
کمونيستی و کارگری را به بيراهه ببرند و عمال به مماشات با رژيم 

اينها همان جماعتی هستند که حاضر نشدند .  اسالمی رهنمون شوند
اسارت اسماعيل بخشی و هيات تحريريه نشريه گام و مدافعين جنبش 
شورايی و جنبش کارگری را محکوم کنند و با پخش شايعه و اکاذيب 
کوشيدند در جنبش چپ و کارگری تفرقه بياندازند؛ اسارت اين عزيزان 
را تقصير خودشان قلمداد کنند و به اين ترتيب رژيم اسالمی را از زير 
ضرب بدر برند؛ در مبارزه برای آزادی اين اسيران تفرقه و تزلزل 
ايجاد کنند و جنبش شورايی را زير حمالت گرفتند و با علم کردن 

 .اينها حسابشان پاک است. سنديکا کوشيدند طبقه کارگر را متفرق کنند
 

جريان ديگری که به اين جنگ دن کيشوتی عليه دانشجويان انقالبی 
پيوست حزبی است که نام کمونيسم کارگری را يدک می کشد و طی 
چند سال اخير هر روز يک سياست جديد راست روانه را از آستين 
درآورده است و طی دو سال اخير با تمام قوا از نيروهای دست راستی 

دفاع کرده "  اپوزيسيون اپوزيسيون نشويم"رژيم چنجی تحت عنوان 
است؛ آب تطهير بر سرشان ريخته است؛ کاسه داغ تر از آش شده و نقد 

خوانده است و در اين "  غيرمنصفانه"آنها و شعار دادن عليه آنها را 
دفاع از هيچ حمله ای به نيروهای چپ و کمونيستی انقالبی و راديکال 

 . فرو گذار نکرده است
 

ليدر اين حزب يک بحث کشاف در مورد نئوليبراليسم نوشته و با طرح 
کسی شعار نمی دهد، "  اقتصادی  -يک ديدگاه فلسفی "اينکه عليه يک 

تا آنجا پيش .  دانشجويان انقالبی را مورد حمالت تند قرار داده است
. خوانده است"  خط امامی"رفته که اين دانشجويان چپ و انقالبی را 

بايد پرسيد چرا شما وقتی !  واقعا که شرم هم خوب چيزی است
کارگران در فرانسه اين شعار را می دهند نقدشان نمی کنيد و برايشان 
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هورا می کشيد، اما زمانيکه در ايران اين شعار داده می شود، اين چنين 
 برآشفته می شويد؟ 

 
اين حزب تصميم گرفته است که .  اين برآشفتگی علتی کامال سياسی دارد

در اين جنبش سرنگونی با راست نزديک شود با اين اميد که با افتادن 
زهی .  رژيم همراه راست به نان و نوايی برسد و در قدرت سهيم شود

از :  در نظر خود تمام مقدمات کار را نيز فراهم آورده است!  خيال باطل
ديپلماسی "در دو سال پيش، تا "  کمونيسم سياسی و پراتيک"بحث درباره 

و سپس دفاع جانانه از مسيح علينژاد و حملۀ زشت به "  کمونيستی
خواندن دانشجويان، "  خط امامی"دانشجويان انقالبی چند ماه پيش و حاال 

بحث باصطالح .  همه برای صاف کردن راه ائتالف با راست ها است
آذر يک شامورتی بازی  ١٦تئوريک در مورد نئوليبراليسم در حمله به 

فکر می کنند که می توانند با اين بحث های شبه تئوريک .  تمام عيار است
راست روانه کمونيست های کارگری انقالبی و نيروهای چپ و آزاديخواه 

تصور می کنند خيلی زرنگ اند و با اين بحث ها .  را خلع سالح کنند
کمونيست های انقالبی را دست .  آبروی ريخته شده شان را ترميم کرده اند

 . کم گرفته اند
 

بمعنای دفاع از رژيم اسالمی با تزها و تئوری های " خط امامی"اگر لقب 
توده ايستی است بايد گفت که خط امامی کسی است که اتفاقا با تزها و 
تئوری های شبه توده ايستی سعی می کند راه سازش طبقاتی و مماشات با 
احزاب دست راستی را صاف کند و در اين راه از قربانی کردن جريان 

 .*چپ و انقالبی دانشجويی ابايی ندارد
 

  ٢٠١٩دسامبر  ٢٠
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 ...چه كسى خط امامى است؟ 

دوم تالش بی وقفه بمنظور حمايت از مبارزات جاری در ايران؛ خيزش  
انقالبی آبانماە نشان از يک مبارزە طبقاتی که روز به روز تعميق می 
يابد و به وسعت ايران از کارخانه تا دانشگاە و از خيابان تا زندان در 
جريان است و ما ايرانيان خارج كشور که بخش وسيعی از ما کارگر و 

اينجا پليس .  کمونيست هستيم، ميتوانيم و بايد نقش جدی در آن ايفا کنيم
ضد شورش و اوباش اسالمی در مقابل حضور ما سدی ايجاد نمی کنند و 
دليلی برای عدم حضور ما و استفادە از خالقيتهايی در منعکس نمودن 
شرايط به غايت غير انسانی حاکم بر زندانهای ايران و خيابانها و محيط 

 .کار در ايران، وجود ندارد
 

لذا بايد بجنبيم و فضای خارج کشور را با ابتکاراتمان و با حضور پيگير 
و مداوم در اعتراضات به نفع جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی در 

. ايران و برای تسريع در سرنگونی فوری جمهوری اسالمی، تغيير بدهيم
حکمتيست پای ثابت   -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری 

 .تحرکات و اعتراضات انقالبی در خارج کشور خواهد بود
 
 

 ٢٠١٩دسامبر  ١٩

 در حمايت از بازداشت شدگان و عليه سياست ارعاب رژيم 

 ...وظايف ما در خارج كشور و خيزش انقالبى آبانماه 



 !کارگران، آزاديخوان، مردم رنجديده کردستان
شينان و گرسنگان  يه ن ش و حاش خيزش انقالبی مردم کارگر و زحمتک
وری اسالمی  ستبد جمه روزهای آبانماه لرزه بر اندام رژيم آدمکش و م

رمايه .  انداخت المی س وحشت از اين موج سهمگين و بنيانکن، رژيم اس
 . و استثمار را هراسان کرد و جنون آميز دست به جنايت زد

  
ق  ری و برح يزش سراس ه خ ون پاشيدن ب ا خ رژيم جنايتکار اسالمی ب
مردم عليه فقر و تبعيض و نابرابری و برای نان، رفاه و آزادی توانست 
رت و  ا نف شاند، ام ب بن ه عق ت ب ی را موق همگين اعتراض وج س ن م اي
ر  ار ديگ رد و ب انزجار مردم از اين جنايتکاران دوباره فوران خواهد ک

ن .  به جان همه اين آدمکشان خواهد افتاد ه اي ردم ب حقيقت اين است نه م
ه  د ب ی توان م اسالمی م ه رژي د و ن شکل از زندگی می توانند ادامه دهن

ه . اين شکل به بقای خود ادامه دهد ه بهان ر ب ار ديگ ردم ب ل م به اين دلي
ست و  ار و تروري م جنايتک ن رژي پردن اي گرانی بنزين برای به گور س
ه ای  سراپا فاسد خيز برداشتند و خود را آماج گلوله های آدمکشان حرف

ه ای .  قرار دادند ه دستور خامن شيانه سرکوبگران اسالمی ب رفتار وح
ی، دره  ان انقالب شتن جوان جنايتکار از همان روز آغاز اعتراضات و ک
دن و  اه آم وع کوت ر ن تر و ه المی را عميق عميق ميان مردم و رژيم اس

 .سازش با آن را به غير ممکن تبديل کرده است
 

 ! عزيزان
ه  ان ک شان، زن ارگران و زحمتک ت  ۴٠شما مردم کردستان، ک ال اس س

ی  وق ابتداي ف حق اوين مختل زير حاکميت يک رژيم مستبد و ظالم به عن
ی  يزش انقالب ردم در خ اير م تان پايمال و سرکوب شده ايد، همراه با س
د و  ا آمدي ه خيابانه تيد و ب روزهای آبان به اين اعتراض سراسری پيوس
ار  د و جنايتک ا دزد و فاس رتا پ م س تم و رژي م و س ر و ظل ه فق علي

دادی از .  بپاخاستيد د و  تع رکوب ش اعتراض بر حق شما مثل هميشه س
کنجه  ا زيرش فرزندان وعزيزانتان توسط سرکوبگران اسالمی کشته و ي

يدند ل رس ه قت اه در .  ب ی آبانم ای اعتراض ان روزه ير از جانباختگ غ
ادی دستگير و  شهرهای سنندج، مريوان، جوانرود و بوکان، تعدادی زي
از سرنوشت آنان اطالعی در دست نيست و تاکنون دو جوان به نامهای 
ارشاد رحمانيان و کاوه ويسانی از دستگير شدگان اعتراضات روزهای 

 .آبانماه زير شکنجه توسط جانيان اسالمی به قتل رسيدند
 

ريک  ان ش ما و در غمت ار ش ود را در کن درديم، خ ما هم ا ش ما عميقا ب
تند  سانی بپاخاس ميدانيم و ياد اين عزيزان را که برای آزادی و زندگی ان

 .و در خون غلطيدند گرامی ميداريم
 

دگی و  ن زن د اي اق نباش رکوب واختن ر زور و س ه اگ دانيم ک ا مي همه م
ست ل ني ل تحم ک روز قاب تی ي ارت ح ه .  حق ن هم ا اي ردم ب ا م ام

ه  وحشيگری و قساوت باز ساکت نيستند و تسليم نشدند و به مبارزه ادام
د ا و .  ميدهن ق طلبيه ا و ح ه فرياده ما ادام اه ش ای آبانم يزش روزه خ

   

 خطاب به مردم آزاديخواه كردستان
 

 سعيد يگانه
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ه در  ت ک تمی اس م و س ه ظل اعتراض ب
ود داشته و  ته وج الهای گذش ا و س ماهه

 .در اين روزها به اوج خود رسيد
 

شتن و دستگيری  د ازک رژيم اسالمی بع
ه  اه ب ای آبانم ات روزه در اعتراض
ب  ه رع د ک عناوين مختلف تالش می کن
د،  ی ده ايجاد کند، به دستگيريها ادامه م

جسد شکنجه شده جوانان را در بيابان يا در رودخانه رها می کند و جرئت 
در مقابل تحويل جنازه جانباختگان . ندارد اجساد را تحويل خانواده ها بدهد

د  ه بگوين د ک ی آوردن شار م ان ف انواده جانباختگ ه خ د، ب ی کن اذی م اخ
ان  شی"فرزندش د"  خودک ود ندارن اد ب م ي زاری مراس ق برگ رده و ح . ک

ر  ه س ی ب ان در نگران انواده آن امعلوم و خ دانی ن زاران زن ت ه سرنوش
ی .  ميبرند ايتی م ر جن ه ه ت ب ود دس رژيم جنايتکار اسالمی برای بقای خ

ا  د و ب ی کنن نی م شت آفري م وح ل رژي ه عوام ود ک يار ب زند اما بايد هوش
سهای  ش عک دگان و پخ شته ش د شدگان و ک ورد ناپدي ايعات در م پخش ش
نامربوط به اين اعتراضات، تالش می کنند که مردم را بترسانند و سکوت 

 .کنند
 

ات . نبايد سکوت کرد ن جناي ه اي تراض ب ه اع راه شکستن اين سکوت ادام
و .  است ع جل ا تجم خانواده دستگير شدگان با اطالع از هم، دسته جمعی، ب

ند دگان باش ه .  زندانها و نهادهای دولتی پيگير وضعيت دستگير ش مراجع
ت  رای اطالع از سرنوش م ب تی رژي ر امني ه دواي تک به تک خانواده ها ب

د .  فرزندانشان نتيجه نخواهد داد دگان باي رای آزادی دستگير ش اعتراض ب
ازه  ود و اج ديل ش ردم تب ت م ری و حماي به يک اعتراض جمعی و سراس

مردم کردستان و خانواده جانباختگان در .  ندهند که جان آنان به خطر بيفتد
ا  انواده ه ن خ اری اي ه ي د ب ی توانن د و م ادی دارن ارب زي ه تج ن رابط اي

ه در . بروند واهيم ک ان می خ از مردم کردستان، از مبارزين و آزاديخواه
د ا نگذارن . اين روزهای سخت خانواده جانباختگان و دستگيرشدگان را تنه

در کنار آنها باشند و در مراسم گراميداشت جانباختگان وسيعا شرکت کنند 
د وش ندهن م گ تی رژي تگاههای امني د دس ی و تهدي ه زورگوي روز .  و ب

م  ات رژي ه جناي ی علي تراض جمع ه روز اع ان را ب گراميداشت جانباختگ
 .تبديل کنند

 
 ! مردم آزاديخواه کردستان

ق  ر ح وحشيگری رژيم اسالمی در روزهای آبانماه در برابراعتراضات ب
ود ما .  شما اولين و آخرين آن نبوده و نخواهد ب سليم  ۴٠ش ه ت ت ک ال اس س

ر . زور گويی رژيم نشده ايد ار ديگ ردم ب شينی، م ب ن با هر شکست و عق
د اد زده ان ود را فري ای .  باعزم بيشتری بپاخاسته و حق خ ال روزه ه دنب ب

اه،  ن  ١۶خونين آبانم ه اي شگاهها ب ثر دان واه در اک شجويان آزاديخ آذر دان
دای  وحشيگری اعتراض کردند، از مبارزات برحق مردم دفاع کردند، ص
شتن  شيگری و ک رکوب و وح ه س د ک شان دادن دند و ن ا ش آزاديخواهی آنه
رگ  المی را از م م اس شاند و رژي جوانان نميتواند مردم را به سکوت بک

ی .  حتمی نجات دهد ه فراموش ه ب زان جانباخت نبايد اجازه داد که خون عزي
ود ابرابری .  سپرده ش ض و ن دور تبعي ه و آزاد ب دگی مرف سته زن شما شاي

ه و گسترش . نبايد تسليم اين شرايط شد. هستيد ا ادام راه نجات از اين تنگن
رکوبگر اسالمی  ستبد و س م م ال رژي ام و کم ابودی تم ا ن مبارزه جمعی ت

 .است
 ٢٠١٩دسامبر  ١٨

 



خيزش انقالبی آبانماە گوشه ای از نفرت عميق و بحق بخشی از اردوی 
چهار دهه .  کار ايران را نسبت به بانيان وضع موجود به نمايش گذاشت

حاکميت رژيم هار اسالمی سرمايه در زمخت ترين و فاشيستی ترين 
نوع خود به آزاديهای سياسی، اجتماعی حمله نمودە و از همان ابتدا با 

و بندر انزلی در جايگاە  صحرااعدام و کشتار در کردستان و ترکمن  
ضد انقالب اسالمی به دستآوردهای انقالب يورش برد و از آنموقع به 
بعد ما شاهد مستولی شدن دوران تاريک از نوع حاکميت پينوشه بر 
شيلی و حاجی دمحم سوهارتو در اندونزی که قتل عام کمونيستها و 
انسانهای آزاديخواە را در ابحاد صدها هزار نفرە در کارنامه ننگيشان 

 .دارند
 

آنچه در آبانماە سال جاری در ايران اتفاق افتاد، ادامه اعتراضات ديماە 
در راديکالترين نوع ممکن و تعرض به بنيادهای نظام جهنمی  ٩٦

اعتراض اردوی کار ايران عليه .  سرمايه و ارتجاعی حکومت بود
سرمايه، اعتراض جوانان بيکار و فارغ التحصيالن بی آيندە در اين 
نظام فاسد جهنمی و اعتراض ميليونی زنان به تنگ آمدە از فقر و نبود 
آزاديهای مدنی و اجتماعی و تالش جمعی آنان برای به زير کشيدن اين 

 .نظام نابرابر و فاسد سرمايهداری است
 

رژيم اسالمی و حاکمين فاسد و جنايتکارش به خوبی ميدانند که در 
چهل سال گذشته چه مسيری را برای حفظ و بقای سلطه استبدادی شان 
طی کردەاند و به چه اعمال وحشيانه و چه جنايات هولناکی دست 
زدەاند و چگونه تمامی پلهای پشت سر خود را خراب کردە و راهی 

سياست فريب مردم و دلجويی از آنان نيز کارت .  برای برگشت ندارد
سوخته است و ديگر نميتوانند مردم را به بهانه سوريايی و عراقيزە 

. نشدن ايران از اعتراض راديکال و زير و رو کنندە منصرف کند
ديگر دمحم خاتمی های داخلی و پادوهای خارج نشينشان همچون 
مهاجرانی و بهنودها و نگهدارها و غيرە نيز سرشان به سنگ خواهد 

 .خورد
 

يافتن اجساد انسانهای نازنينی که در اعتراضات خيابانی دستگير و يا 
در منازلشان به هر بهانهای ربودە شدەاند و يا در تعرضات کور رژيم 
جهت مرعوب کردن جامعه فلهای دستگير و روانه زندانها شدەاند، 
اکنون اجساد شکنجه شدە و مثله شدە آنان هر از گاهی در کنار 
رودخانهای يافت می شود و موجی از بُهت و اضطراب در جامعه 

به "  اميد"مادرانی که به خاطر عشق به فرزندانشان و .  ايجاد می کند
زندە ماندنشان تا دقايقی قبل از مطلع شدن از مرگ عزيزانشان سکوت 
را بر ابراز علنی ترجيح دادەاند، اکنون متوجه شدەاند که تمکين به اين 
تاکتيک ضد انسانی رژيم کامال اشتباە بودە است و راە را برای کشتار 

کما اينکه اکنون بعد از گذشت يکماە از شروع .  بيشتر باز ميکند
اعتراضات هنوز اطالع کافی از ابعاد هولناک جناياتی که اوباشان و 

   

 در حمايت از بازداشت شدگان و عليه سياست ارعاب رژيم 

 وظايف ما در خارج كشورو خيزش انقالبى آبانماه 
 سعيد آرمان
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ماهشهر نمونه بارز کشتار .  قاتلين حکومتی مرتکب شدەاند، وجود ندارد
 .معترضين در اوج سبعيت خود بودە است

 
انسان معترض در سخت ترين شرايط  ٨٠٠٠بنا به اخبار منتشرە بالغ بر 

و در وضعيت نامعلومی در زندانهای رژيم اسالمی زير شکنجه بسر می 
در يک هفته اخير جسد تعدادی از اين انسانهای نازنين همچون .  برند

ساله در کنار سد گاران مريوان پيدا شدە که  ٢٥جوان "  ارشاد رحمانيان"
لت از شکنجه و اعدام او بوسيله شليک از ناحيه سر بودە است اين .  د

سياست رژيم کامال مشخص است که بمنظور ايجاد فضای ارعاب و 
 .وحشت و ترور سياە است که عامه مردم را از آن بترسانند

 
 خيزش انقالبی آبانماە و وظايف ما در خارج کشور

) سه ميليون و هفتصد هزار(  ٣،٧٠٠،٠٠٠طبق آمار سازمان ملل قريب 
ايرانی برای حفظ جان خود و يا برای زندگی بهتر به خارج کشور پناە 

آمريکای (بخش وسيعی از اين جمعيت نيروی کار اين کشورها .  آوردەايم
می باشيم و بطور مداوم اخبار رويدادهای ايران را تعقيب ) شمالی و اروپا

و بطور مداوم با بستگان خود در ايران تماس داريم و بعضا نگران 
 .وضعيت امنيتی و سالمت جسمی و روانی بستگانمان هستيم

 
هنگام شروع شورش جوانان در آبانماە بخش وسيعی از ما به وجد آمدە و 
قلبمان با معترضين خيابانهای ايران می تپيد و در آکسيونهای خارج 

اما آيا نسبت به کل جمعيت .  کشور نيز کم و بيش حضور بهم می رسانديم
ايرانی موجود در خارج کشور اين حضور رضايتبخش می باشد؟ قطعا 

 . پاسخ منفی است
 

درک خطير بودن اوضاع از مولفههای مهم اين دورە از مبارزات مردم 
در طول چهل سال گذشته هيچگاە در اين ابعاد و در سطح .  ايران است

وسيع و همگانی از جانب بخشهای فرودست جامعه به اين شيوە راديکال 
لذا مقطع کنونی و خطير .  رژيم و بنيادهای آن به چالش کشيدە نشدە بود

 :بودن اين دورە به چند لحاظ مهم و حياتی می باشند
 

. اول آزاد کردن اسرايمان از چنگال مرگ آفرينان رژيم اسالمی است
انسان در سياەچالهای رژيم  ٨٠٠٠همچنانکه در باال اشارە نمودم بالغ بر 

و زير سخت ترين فشار زخم خوردەهای جمهوری اسالمی هستند و از 
اين .  هيچ وحشيگری نسبت به آنان کوتاه نمی آيند بايد سريعا آزاد شوند

امر مستلزم فشار وسيع و همه جانبه در داخل توسط خانوادەهايشان و 
مردم آزاديخواە و همچنين در خارج کشور توسط ما که فضای اعتراضی 
را بايد مبتکرانه گسترش دهيم و فضا را به سفارتخانههای رژيم و عوامل 
و ديپلماتهايشان تنگ تر کنيم و به دول اروپايی و نهادهای حقوق بشری و 
اتحاديههای کارگری و احزاب چپ فشار بياوريم که جمهوری اسالمی را 

  ١٢صفحه    .برای آزادی بازداشت شدگان تعت فشار قرار بدهند



مسئله سازمان در سطوح مختلف قوياً  ٩٦بدنبال خيزش انقالبی ديماه 
مطرح شد و عطف توجه به تشکيل نهادهای انقالبی، کميته های 

خيزش انقالبی .  رهبری، کميته های کارگری در محالت قوت گرفت
که بر تقابل با حکومت در محالت و صدها منطقه و محالت  ٩٨آبانماه 

شهرهای ايران متمرکز بود، سازمان متناسب با تقابل اين نبردها را 
آن .  برجسته تر کرد و همزمان در شهرها و محالتی تجاربی بدست داد

سازمان که اين پتانسيل را دارد که توده معترض کارگر و زحمتکش و 
آزاديخواه را در اين نبردها و قيامها و اعمال کنترلها بسيج کند و 
متحدانه به صحنه بياورد، حتی اگر نامش شورا نباشد، اشکالی از ُسنت 
عمل مستقيم توده ای و کارگری است و ناچار است در تناسب قوای 
مساعدتر بعنوان شورا و ارگان اعمال اراده جمعی، ارگان اعمال 

 .    قدرت و ارگان حاکميت دوفاکتو ارتقا يابد
 

ُسنت شورائی و مجمع .  کشد خواست شوراها مياِن کارگران زبانه می
ای، ُسنت عمِل مستقيم  عمومی، ُسنت اعمال اراده ُمستقيم و ُمستمر توده

کارگری، در ميان طبقه کارگر جهانی و طبقه کارگر ايران ريشه دارد 
شورا ُسنت مبارزاتی .  و از تاريخ و تجارِب مشخصی برخوردار است

اما .  گرايش راديکال و سوسياليست و کمونيست طبقه کارگر است
خواست شوراها و ايجاد و اعالم شورا در اوضاع سياسی مشخص 

تری در ميان گرايشات  امروز ايران، همينطور قناعِت گسترده
سوسياليستی برسر ضرورت اعالم و برپائی شوراها، بيانگر تحولی 

ای و  در جنبش کارگری ايران بطور اخص و تحولی در مبارزه توده
 . انقالبی جاری عليه وضع موجود، بطور اعم است

 
جنبِش شورائی کارگری يک ُرکن اساسی آلترناتيو سوسياليستی طبقه 

بايد با مسئوليت و حساسيت به ُرشد و قوام اين جنبش .  کارگر است
يک اشتباه و چپ روی ميتواند اين . کمک کرد و برای تقويت آن کوشيد

باشد که خواسِت ايجاِد شوراها را در مقابِل سازمانهای سنديکائی مستقل 
جنبش شورائی از هر ذره تشکل و دستاورد مبارزه .  موجود بگذارد

ها و  کارگری نه فقط حمايت ميکند بلکه راساً درگير مبارزه در کارخانه
. مراکز کارگری برای تحقق همين خواستها و فراتر رفتن از آنست

ای نيست  ساختار شوراها، برخالف سنديکاها، ُمبتنی بر اتحاد رشته
بلکه شوراها ميتوانند در سطح منطقه تشکلهای مختلف را بخود وصل 

منشأ نياز به شورا در .  و وحدت کارگری و طبقاتی را تقويت کنند
تری است که تناسب قوای  شرايط امروز پاسخ به نيازهای سراسری

مهمترين و مبرمترين مسئله امروز .  سياسی کنونی الزامی کرده است
ای و کارگری و ارگانهای اعمال قدرت در تمام  ايجاد سازمانهای توده

ای برای  اين نياز پيشروی کارگر و امر مبارزه توده.  سطوح است
راه افتادن جنبش شورائی را بايد .  سرنگونی جمهوری اسالمی است

بندی اردوی طبقه کارگر ايران و اردوی  آغازی بر تشديد قطب
بورژوائی، اردوی پرولتاريای انقالبی با حاکميت جمهوری اسالمی و 

 .دولت سرمايه داران تلقی کرد
 

   

 !شوراها و ارگانهای انقالبى را ايجاد كنيم
 

 سياوش دانشور
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 چرا شوراها، چرا امروز؟
اول، وضعيِت حاد بحران رژيم اسالمی و دورنمای فالکِت اقتصادی 
بيشتر، ضرورت دخالِت کارگر در تحوالت سياسی را بيش از پيش 

سرها به .  بعبارت ديگر، جامعه کارگران را فراميخواند.  مطرح ميکند
سمت کارگران برگشته است و اعتصابات و اعتراضات قدرتمندشان به 

ُسنت مجمع عمومی به يک رکن ثابت .  اعالم شورا منجر شده است
مبارزات کارگری بدل شده است و در يکسال گذشته کمتر اعتراض و 

. اعتصاب کارگری ميتوان يافت که به مجمع عمومی متکی نبوده باشد
ً اينکه امروز پيشروان کارگری ُسنت مجمع عمومی و اقدام برای  مضافا

ای برای ايجاد گسترده شوراها و  تشکيل مجمع عمومی را دريچه
ضرورت .  ای و سراسری کارگران ميدانند سازمانهای فابريکی و منطقه

. مجمع عمومی و شورا بيش از هر زمان در ميان کارگران مطرح است
راديکاليسم اجتماعی در جامعه و مشخصا گرايش راديکال در درون 
طبقه، تالش وسيعتر برای ايجاد شوراها و متکی شدن به مجمع عمومی 

 . را الزامی کرده است
 

اولين شرط دخالت کارگر در صحنه سياسی بعنوان يک طبقه و يک 
جنبشی که .  است ابراز وجود بعنوان رهبر آزادی جامعهطرف درگير، 

اهميت .  پذيرد راه حل دارد، حرف دارد و تداوم اين وضعيت را نمی
اساسی هر حرکت و اعتراض کارگری درخود و منحصر به خواستهای 
معوق مطرح شده نيست، بلکه و بناچار گوشه ای از حرکِت راديکال 
وسيع تر در جامعه، حرکتی برای تعيين تکليف با ُمسببان مشقاِت کنونی 
کارگران و اکثريِت مردم زحمتکش و تعيين تکليف با نظام سرمايه داری 

شورای کارگران نيشکر هفت تپه سرکوب شد اما پرچم شورا و .  است
ضرورِت ايجاد شورا در .  اداره شورائی را بر تارک سياست ايران کوبيد

فوالد اهواز و امروز بسياری صنايع ديگر، صرفا آغازی برای يک 
کارگری، جنبش برپائی شوراها در کارخانه و مراکز   -جنبش شورائی 

کار، محالت، دانشگاهها و هر گوشه جامعه، با پرچم و راه حِل 
 .  آزاديخواهی کارگری است

 
دوم، خاصيِت جنبش شورائی اينست که امروز ميتواند ابزار قدرت و 
مبارزه و وحدِت کارگران و سازماندهی اعتصاب و مجمع عمومی برای 
دخالت توده وسيع کارگران باشد، و فردا اُرگان کنترل کارگری بر توليد و 

حرِف جنبش .  توزيع، اُرگان حاکميت و دولت انقالبی کارگری باشد
ما کارگران هر :  شورائی کارگری بسيار ساده و در عين حال عميق است

اندازيم، با کار جمعی  روز اين جهان را ميسازيم، چرخهايش را بکار می
ثروت انبوه و نيازهای جامعه را توليد ميکنيم، اما خودمان از آن بی 

ما کارگران ميخواهيم آزادی و برابری و خوشبختی را همگانی .  ايم بهره
اين جامعه روی دوش کار ما ميگردد، :  گوئيم ما کارگران می.  کنيم

 . اش کنيم و به مشقات نظم کنونی پايان دهيم خودمان هم ميتوانيم اداره
 

سوم، جنبش شورائی از همان ابتدا آلترناتيو مردم کارگر و زحمتکش در 

  ١٦صفحه   



طبقات .  مقابل راه حلها و آلترناتيوهای طبقات دارا و بورژوازی است
دارا، اعم از حکومتی و اپوزيسيونی، مستقل از اينکه چه اسمی دارند و 

شان کدام است، در حفظ و بقای اساس نظام  اختالفاِت درون طبقاتی
های  ها و جنبش همه جناح.  اند سرمايه داری و بازسازی آن ذينفع

بورژوائی در تداوم مالکيت خصوصی بر وسائل کار و توليد، در بقای 
مناسباِت مبتنی بر بردگی مزدی و تداوم مشقات کارگران اشتراک 

کارگران .  خواهند می"  انقالب سياسی"ترين حالت  آنها در چپ.  دارند
کارگران دقيقا با آنچه که آنها .  اند آمده"  انقالب اجتماعی"اما برای 

ميخواهند نگاهدارند و مرّمت کنند، تقابل دارند و ميخواهند ُکليِّت آنرا 
درهم بکوبند و جامعه را براساس اولويت آزادی و رفاه همگان سازمان 

 . دهند
 

ای  ها اُرگان تشکل توده شوراها در محل کار و کارخانهچهارم، 
کارگران، اُرگان بيرون راندن و الغای نهادهای پليسی و سرکوب 
بورژوازی، اُرگان دخالت در امر توليد و قوانين و مقررات در 

شوراها اُرگان سازماندهی بريگاِد .  اند کارخانه و اُرگان کنترل کارگری
شوراها سازماِن .  اند کارگری برای دفاع از تشکل و قدرِت کارگران

های اساسی قدرِت   ُکنترل بر توليد و توزيع نيازهای جامعه و پايه
شوراها اُرگان اساسی حاکميت طبقه کارگر، .  اند حکومِت کارگری

حکومت .  اند اُرگان قدرِت سوسياليستی بعنوان نظِم نويِن کارگری

   

 شوراها و ارگانهای انقالبى 

 ...را ايجاد كنيم 
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کارگری و جمهوری سوسياليستی، حکومِت حزب يا حکومِت احزاب 
شوراها در فردای انقالب پيروزمند .  نيست، حکومِت شوراها است

 .اند کارگری بر بورژوازی سازماِن حکومتی اداره جامعه
 

سازی دست  اپوزيسيون بورژوائی با دريوزگی از کاخ سفيد و آلترناتيو
راستی، تالش ميکند قدرت را با بند و بست دست بدست کند، اساِس 
ماشيِن دولتی بورژوائی را نگاهدارد و در فردای سرنگونی عليه طبقه 

های کارگری و جنبش  ما کمونيست.  کارگر و اردوی انقالبی بکار گيرد
شورائی کارگری ميخواهيم از حاکميت و سلطه سياسی و اقتصادی 

اُردوی چپ .  يد کنيم و قدرتی آلترناتيو را جايگزين کنيم  بورژوازی خلع
جامعه، اُردوئی که به راه حلی عليه تماميِت کاپيتاليسم چشم دوخته است، 

نهادها و .  ميتوانند و بايد صف وسيع فعالين جنبش شورائی امروز باشند
کنند و  هائی که از ُسنت عمل مستقيم و راديکال کارگری سر بر می اُرگان

توانائی و قابليت و ظرفيت آنرا دارند که در مقياس جامعه عمِل راديکاِل 
شوراها بايد به صِف نه قاطع به کّليِت .  مبارزاتی را سازمان دهند

جمهوری اسالمی، نه قاطع به کليت استبداد و استثمار، صف انقالبيون و 
 . آزاديخواهان در مقابل صِف ارتجاع بورژوائی و گذشته پرستی بدل شود

 
امروز امر هر کمونيست و سوسياليست و آزاديخواه و انقالبی است که 

همه جا .  شوراها را همه جا برپا کنيم.  فعال ايجاد و گسترش شوراها شود
. مجمع عمومی کارگری را به سنت تحرک و اعتراض کارگری بدل کنيم

زنده باد .  های کارخانه را ايجاد کنيد همه جا نهادهای انقالبی و کميته
زنده باد حاکميِت انقالبی !  اِعماِل قدرِت و اِعماِل اراده توده ای و کارگری

 !سوسياليستی و کارگری
 

*** 

 اطالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست

 در رابطه با قتل ارشاد رحمانيان توسط جمهوری اسالمى
آبان  ٢۴بنا به اخبار موثقی که امروز از آن مطلع شديم جسد شکنجه شده ارشاد رحمانيان از دستگير شدگان اعتراضات آبانماه شهر مريوان امروز 

آبانماه بعد از بستری کردن مادرش در بيمارستان به دليل مريضی،  ٢۶بنا به همين خبر ارشاد روز .  در محوطه سد گاران شهرمريوان پيدا شده است
پيگيری خانواده او به مراجع دولتی و نهادهای امنيتی برای اطالع از سرنوشت ارشاد تا .  توسط دستگاههای امنيتی رژيم دستگير و ناپديد می شود

ساله فارغ التحصيل رشته فوريتهای اطاق عمل، جوانی خوشنام و مورد اعتماد در شهر  ٢٨ارشاد جوانی . امروز که جسد او پيداشده به نتيجه می ماند
اين دومين مورد از پيدا شدن جسد شکنجه شده جوانان دستگيرشده اعتراضات آبانماه در شهرهای کردستان در طول يک هفته . مريوان بوده است

آذر نيز جسد شکنجه شده کاوه  ١۶روز .  گذشته است که توسط دستگاههای امنيتی و اطالعاتی رژيم جنايتکار اسالمی شکنجه و به قتل رسيده اند
 . ويسانی در اطراف روستای باوريز پيدا شده است

 
ا کميته کردستان حزب حکمتيست به خانواده و بستگان ارشاد رحمانيان تسليت می گويد و خود را در غم از دست دادن او شريک و ياد عزيز او ر

ارشاد و صدها جوان رزمنده و انقالبی ديگر در شهرهای کردستان و ساير نقاط ايران که در خيزش آنقالبی روزهای آبانماه در  .گرامی می دارد
کشتن و شکنجه و به  .اعتراض به فقر و نابرابری و تبعيض بپاخواسته بودند، تاکنون توسط جالدان اسالمی کشته و يا زير شکنجه به قتل رسيده اند

ی را المقتل رساندن جوانان و جگرگوشه های مردم که برای آزادی و رفاه و عليه فقر و تبعيض و نابرابری به پا خواسته بودند جمهوری جنايتکار اس
اين وحشيگری فقط نفرت و بيزاری مردم از حکومت جنايتکار اسالمی را بيشتر و بيشتر و عزم جزم آنان را برای . از مرگ حتمی نجات نخواهد داد

 .بگور سپردن حکومت مصمم تر خواهد کرد
 

 .يمدارياد ارشاد رحمانيان و کاوه ويسانی و همه جانباختگان خيزش آبانماه را با ادامه راهشان برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی گرامی مي
 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠١٩دسامبر  ١٥



وجود و عملکرد جريانات و دولتهاى اسالمى در سالهاى اخير  :نگاه
در خاورميانه و شمال آفريقا، در عين حال سبب اختالفاتى در برخورد 

هستند کسانى که .  به مذهب و جريانات و دولتهاى مذهبى شده است
دولتها و جريانات اسالمى و مذهب اسالم را بايد از هم جدا "ميگويند 

آنچه که در اين کشورها ميگذرد، ربطى به اسالم ندارد و ناشى .  کرد
به ".  از درک و استنتاج غلط اين جريانات و دولتها از اسالم است

نبايد عليه مذهب موضع گرفت و حرفى زد، چون اين "عالوه ميگويند 
نظر شما "...  توهين به عقيده مردم است و باعث تفرقه بين آنها ميشود

 در اين مورد چيست؟ 
 

اى چنين اقتضا  من اين را درک ميکنم که منافع عده :منصور حکمت
ميکند که تا حد امکان اسالم را از زير تيغ خشم مردمى که قربانى يا 

من اين را .  اند، بدر ببرند شاهد جنايات غير قابل توصيف اسالميون
چنان  [halocaust] درک ميکنم که ابعاد اين جنايات و اين هاالکاست

است که حتى در ميان صف اسالميون هم کسانى پيدا ميشوند که 
نميخواهند مسئوليت اين همه پليدى و زشتى را بر عهده بگيرند و 

اسالم "الجرم به نظر من طبيعى است که در چنين اوضاعى بحث 
اما .  يک بار ديگر باال بگيرد"  اسالم پراتيک"و رابطه آن با "  راستين

از نظر مِن کمونيست، مِن آتِئيست، از نظر ما شاهدان و قربانيان 
جنايات اين اسالم، از نظر من و امثال من که در يک جدال سهمگين 
اجتماعى و سياسى و فکرى با اين هيوال بسر ميبريم، اين اظهارات و 

مبانى عقيدتى اسالم، .  توجيهات از فرط رندى، احمقانه جلوه ميکند
مبانى قرآنى اسالم، انکشاف تاريخ اسالم، هويت و تعلق سياسى اسالم 

تر و غير قابل  و اسالميون در جدال آزادى و ارتجاع در عصر ما عيان
تر از آن است که اجازه بدهد بحث روايات مختلف اسالم و  پوشاندن

وجود و احتمال وجود روايت ديگرى از اسالم، ولو در آينده و در 
ترين حقوق و عواطف بشرى لعن و  ُکرات ديگر، که در آن ابتدايى

حرمتى  به نظر من، اين نهايِت بى.  لگدمال نشده باشد، جدى گرفته بشود
به ِعلم و به شعور اجتماعى انسان زمان ماست، اگر هر توجيه و هر 
َمهملى که اسالميوِن در حاِل هزيمت به روى جامعه پرت ميکنند را به 

فرد در ...  عنوان مبحثى براى تجزيه و تحليل و موشکافى علمى بپذيريم
زن در .  حرمت است حقوق و بى اسالم، چه راستين و چه غير آن، بى

عقيده آزاد در .  کودک در اسالم در رديف احشام است.  اسالم بَرده است
سکس، .  موسيقى فساد است.  اسالم معصيت و مستوجب عقوبت است

اين .  بدون جواز و بدون داغِ مذهب بر َکپَِل مرتکبينش، گناه کبيره است
اند، اما  راستش همه اديان همين.  ديِن مرگ و خون و عبوديت است

بيشتر اديان را بشريت آزادانديش و آزاديخواه در طول صدها سال در 
چرخ .  اين يکى را هرگز نگرفتند و مهار نکردند.  قفس کرده است

 . ميزند و نکبت ميآورد
 

دفاع از موجوديت اسالم تحت لواى بحث احترام به باورهاى مردم، به 
در ميان مردم، باورهاى مختلفى .  اعتبار و رياکارانه است نظر من بى

بنابراين بحث نه بر سر احترام به باورهاى مردم، بلکه بر سر .  هست

   

 اسالم و اسالم زدايى
 

 ١٩٩٩نشريه كانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه " نگاه"مصاحبه منصور حكمت با 
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هر کس هر چه بگويد، به هر .  انتخاب باورهاى قابل احترام مردم است
و الجرم .  حال همه دارند باورهاى باب ميل خودشان را انتخاب ميکنند

آنها که تحت لواى حرمت باورهاى مردم، نقد به اسالم را پس ميزنند، 
اسالم را به .  دارند فقط انتخاب معنوى و سياسى خود را بيان ميکنند و بس

" خلقى"عنوان يک عقيده قابل احترام برميگزينند و فقط براى مشروعيِت 
عرضه "  اعتقادات مردم"بندى  دادن به انتخابشان، عقايد خود را در بسته

اى، به هيچ ناحقى، حتى اگر همه مردم جهان به  من به هيچ خرافه.  ميکنند
اين را البته حق هر کس ميدانم که به .  آن صحه بگذارند، احترام نميگذارم

اما ميان احترام به آزادى عقيده افراد با .  هر چه ميخواهد باور داشته باشد
ايم و  ما بر فراز جهان ننشسته.  احترام به عقيده افراد فرق اساسى هست

هر يک .  بازيگران و شرکت کنندگان در آن هستيم.  داور اين دنيا نيستيم
جهانى هستيم که به نظر من از آغاز تا   -اى از اين جدال تاريخى گوشه

من به .  امروز بر سر آزادى و برابرى انسانها در جريان بوده است
ام،  خرافاتى که با آنها در حال جنگم و زجر انسانها را در چنگال آن ديده

 . احترام نميگذارم
 

يک مساله ديگر در اين مورد که نه فقط توسط برخى از جريانات  :نگاه
هاى گروهى غرب گفته ميشود، بلکه در بين  سياسى و مستشرقين و رسانه

بعضى از متفکرين و روشنفکران اين کشورها هم طرفدار دارد، اين است 
که مردم اين کشورها مسلمانند و آنچه که در آنها جريان دارد، براى مثال 

آيا به .  شان است موقعيت زنان و حجاب اجبارى، جزو فرهنگ و هويّت
نظر شما، مردم ايران مسلمانند؟ ايران کشورى اسالمى است؟ و آيا 

 مالحظات فوق صحيح هستند و بايد آنها را رعايت کرد؟ 
 

بندى کردن واقعيِت ُمرکبّى  بندى کردن و بسته نفس دسته :منصور حکمت
گرايانه مذهبى يا قومى و ملى،  نظير يک جامعه، زير يک برچسب تقليل

جويانه  بخودى خود گواه اين است که ما با يک تبيين علمى يا حقيقت
اى اسالمى نام ميگذارد،  کسى که جامعه ايران را جامعه.  روبرو نيستيم

درست نظير کسى که آن را آريايى، شاه پرست، ايرانى، شيعى و غيره 
سؤال اين است .  توصيف ميکند، دارد در قلمرو پروپاگاند حرکت ميکند
اى دارد ايران را  که چه کسانى و در چه چهارچوب سياسى و تاريخى

اى اسالمى توصيف ميکنند و چه نتايجى ميخواهند از اين توصيف  جامعه
براى مثال معلوم است که رژيم اسالمى بايد جامعه ايران را .  بگيرند
اى اسالمى توصيف کند، تا به وجود يک حکومت اسالمى در  جامعه

ستيز  واضح است که يک راسيست و مهاجر. جامعه رنگ مشروعيت بزند
اى اسالمى بخواند تا شکاف ميان آدمى که از  غربى بايد ايران را جامعه

واضح است .  ايران آمده است را با مردم محل باز و پرنشدنى نگاه دارد
که يک ژورناليست نان به نرخ روز خور بايد اين عبارت را استفاده کند 
و اين باور را اشاعه بدهد، چون مدل تبليغى و نگرش محافل سياسى حاکم 

به همين ترتيب محافل دانشگاهى از .  در جامعه غربى امروزه اين است
اين الگو تبعيت ميکنند، افکار عمومى در اين جهت سوق داده ميشود و 

 . غيره
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هدف اين .  بندى کاذب است گذارى و دسته واقعيت اين است که اين اسم
گذارى، از هر سو که باشد، اين است که کاراکتر اسالمى قوانين و  اسم

مناسبات حاکم بر جامعه ايران، نه محصول يک تحميل و فشار سياسى، 
اگر واقعا .  بلکه ناشى از نگرش و بارورهاى خود مردم قلمداد شود

حجابى بر سر زنان ايران است، انتخاب خودشان باشد و از نگاه 
تر  شان به جهان مايه بگيرد، چقدر وجدانها در غرب آسوده اسالمى

هاى رژيمهاى دمکرات و الس  ميشود، چقدر معامالت و بند و بست
غربى با دولت  [yuppie] زدن روشنفکران و ژورناليستهاى ياپى

ايران موجه ميشود، چقدر خفه کردن صداى اعتراض زن آزاده و 
جدا از "اى ناراضى افراطى و  اپوزيسيون انقالبى ايران به عنوان عده

بندى مذهبى و فرهنگى و قومى و ملى  بسته.  تر ميشود ساده"  مردم
مردم، هميشه قدم اول در انکار حقوق يونيورسال و جهان شمول آنها به 

ادامه يک  [Rwanda] ُکشى در روآندا اگر نسل.  عنوان انسان است
سنت آفريقايى است، اگر سنگسار يک رسم اسالمى مردم ايران است، 

است، اگر "  جوامع اسالمى"اگر حجاب بخشى از فرهنگ زن در 
شوهر دادن دختر نُه ساله رسم و رسوم خود مردم آن ممالک است، 
آنوقت واقعا ميشود فراموششان کرد، ميشود تحقيرشان کرد، ميشود 
بمبارانشان کرد و در پشت ديوار بلند مدنّيت و دمکراسى غربى زير 

اما اگر معلوم شود که اين انسانها .  دست ُحّکام خودشان رهايشان کرد
دارى و در يک بازار جهانى، توليد  اى سرمايه چون ديگران در جامعه

ها و قوانين اسالمى  و زيست ميکنند، اگر معلوم شود که اين راه و رسم
گاه و اعدام و گشت خيابانى و دشنه و اسيد و  به زور زندان و شکنجه

سنگسار به اينها تحميل شده است، اگر معلوم شود که اين مردم نظير 
اند، اگر معلوم  همه جاى ديگر تشنه آزادى و برابرى و رفع تبعيض

ترين خصيصه اين مردم، عليرغم همه اين فشارها،  شود که قوى
عطششان براى فرهنگ و زيست نوع غربى است، آنوقت تمام اين 

فريبانه فروميريزد و خسارات غيرقابل  عمارت ايدئولوژيکى عوام
 . توصيفى به بار ميآورد

 
رژيم استبدادى حاکم بر ايران .  اى اسالمى نيست جامعه ايران، جامعه

يک رژيم اسالمى است، که عليرغم همه اين فشارها، هنوز نتوانسته 
است مردم را مجبور ناگزير کند تا اين هويت اسالمى را بر خود 

من يک غاز براى روشنفکرى که با ارجاع به آمار ثبت احوال .  بپذيرند
گذارى رياکارانه  ُمهر تأييد پاى اين اسم"  مذهب رسمى"و مقوله 

پذيرش اين مقوله، و از آن بدتر تبليغ اين .  ميگذارد، ارزش قائل نيستم
اى است که در ايران و کشورهاى  مقوله، يک رکن تداوم فاجعه

 . زده جريان دارد اسالم
 

" پروتستانيسم اسالمى"و "  مذهب مترقى"نظرتان در مورد  :نگاه
هاى فرهنگى گرفته تا سازمانهاى  ها، از شخصيت چيست؟ خيلى

سياسى، ميگويند بايد از شريعتى و سروش و ساير دگرانديشان اسالمى 
ميگويند با ميدان دادن و حمايت از .  دفاع کرد"  سنت گرايان"در مقابل 

نظر شما در اين .  اينان، اوضاع جامعه و زندگى مردم درست ميشود
 مورد چيست؟ 

 
پروتستانيسم اسالمى اگر بناست پروتستانيسم باشد،  :منصور حکمت
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مذهبى  [hierarchy] بايد انشعابى دينى ايجاد کند و قبله و هيرارشى
کارى .  جديدى ايجاد کند و توده مردم را به اين اسالم نوع ديگر فرابخواند

هاى يک استاد دانشگاه مذهبى از  ِشکوه.  که شايد بهائيت قرار بود بکند
حکومتى که ناگاه به او جفا کرده است را نميتوان با اين تحوالت و 

اسالم در روبناى .  چرخشهاى بزرگ تاريخى در غرب قياس کرد
خاورميانه و ايران امروز و در رابطه با اقتصاد سياسى جامعه کنونى، آن 

دارى در غرب  نقشى را ندارد که مسحيت در دوران عروج سرمايه
اى  تطبيق يافتن اسالم با سير تکوين اقتصادى اين جوامع، مقوله.  داشت

اين سير اقتصادى، مستقل از حال و هواى اسالم و چند و .  فرعى است
جامعه ايران .  چون قدرت تطبيقش با جامعه مدرن به هر حال طى ميشود

ندارد،  [John Calvin] و کالون [Martin Luther] احتياجى به لوتر
چون حاکميت اسالم بر آن نه يک هژمونى عقيدتى، روانشناسانه و 
ساختارى، بلکه يک سلطه سياسى و پليسى است که به طرق سياسى 

 . برانداخته خواهد شد
 

هاى فراوان و کّشافى  مطبوعات ايران را که ورق ميزنيد، به بحث :نگاه
درباره رابطه حکومت دينى و مردم، دين و آزادى، دين و تعقل، دين و 

در مورد اينها چه فکر ميکنيد؟ رابطه .  برميخوريد...  جامعه مدنى و
مذهب و در اينجا اسالم، با حاکميت مردم و جامعه مدنى و آزادى و تعقل 

 را چگونه ميبينيد؟ ... و
 

العاده خشن در  مذهب، ايدئولوژى رسمى يک دولت فوق :منصور حکمت
در نتيجه براى قشر روشنفکرى که در ايران زيست ميکند، .  ايران است

بينى  اى از جهان هر موضوعى بايد در متن اسالم و به عنوان گوشه
اسالمى بررسى بشود ويا الاقل تنشهاى هر نظرى با اسالم حاکم مورد 

مباحثى نظير حقوق بشر، آزاديهاى مدنى، نظام .  اشاره قرار بگيرد
سياسى، سياست اقتصادى، علم، فرهنگ و هنر و غيره همه مباحث مهم و 

در .  مبرمى هستند که اِليت فکرى جامعه در همه جا دائما به آن ميپردازد
اين به اين معنى .  اضافه شود"  اسالم"ايران به همه اينها بايد عبارت 

نيست که اسالم در خوِد پروبلماتيک مورد بحث جاى علمى مشروعى 
اين . شناسانه يا حتى تاريخى اين يک اجبار سياسى است و نه شناخت. دارد

تر،  دوره بزودى ميگذرد و مجالت ايران به اين مفاهيم در يک قالب جدى
بدون الزام تطبيق چيزى با اسالم و يا نشان دادن تناقض چيزى با اسالم، 

به نظر من مباحث اپوزيسيون مجاز و منتقدين قانونى .  خواهند پرداخت
در يک رژيم استبدادى هيچ وقت نبايد در صورت ظاهر آنها و بر مبناى 

مباحث واقعى .  تعاريف و مقوالتى که خود به دست ميدهند، جدى گرفت
در جامعه ايران وقتى به جلوى صحنه و صفحات نشريات داخل کشور 

بنابراين، راستش من مطالب .  رانده خواهند شد که اختناق سست شده باشد
نشريات روشنفکرى داخل کشور را از نظر محتوايى مهم و جدى و 

اى که پشت رابطه و کشمکش دولت و  بيشتر جدال سياسى.  مربوط نميدانم
 . اين مجالت هست به نظر من قابل توجه است

 
به عنوان آخرين سؤال، نظرتان درباره وضعيت جنبش ضد مذهبى  :نگاه

در قرن اخير در ايران چيست؟ فکر ميکنيد اين جنبش چه مختصات و چه 
جايگاهى در مبارزه و تالش عمومى توده مردم براى يک زندگى بهتر 

 دارد؟ 
 

هم جنبش مذهبى و هم جنبش ضد مذهبى در ايران براى  :منصور حکمت
ترى قرار  المللى مهم بخش اعظم قرن بيستم، تحت تأثير تِِرندهاى بين

گرفتند که به اينها رنگى متفاوت از کشمکش مذهب و 
  ١٩صفحه   



اشاره من به انقالب اکتبر و .  روشنگرى در اروپاى قرون قبل زد
هم اسالم و هم روشنگرى .  ظهور شوروى و باالخره جنگ سرد است

هاى  المللى، در ظرفيت تر بين ضد اسالمى در متن يک تالقى مهم
. تاريخى ديگرى قالب زده شدند، يا شايد بتوان گفت از نو تعريف شدند

روشنگرى ابتدا به بخشى از تحرک سوسياليستى در جامعه بدل شد، اما 
خيلى سريع با ظهور شوروى به عنوان يک اردوگاه بورژوايى جهانى، 

به نظر من لبه انتقادى .  عمال به يک جنبش ابزارى و دُم بريده تبديل شد
محاباى اين جنبش محو شد، چرا که  انديشانه و بى ستيزى آزاد و مذهب

بخشى که ميتوانست  اکنون آخونِد ملى و مذهِب خلقى، و الهياِت رهايى
مؤتلف اردوگاه شوروى در مقابل آمريکا باشد، کشف شده بود و اسالِم 

ايست شدن  با استالينى شدن و توده. قابل دفاع يا قابِل مدارا يافت شده بود
جامعه روشنفکرى ايران و ورود مالحظات تاکتيکى در برخورد به 

اى که از قرار ميتوانست عليه سلطنت و آمريکا  مذهب به عنوان پديده
. کارساز باشد، دور ارفاق به اسالم و بعد حتى تطهير آن شروع ميشود

در قطب مقابل، اسالم ضد کمونيست به يک اسلحه قوى غرب در 
اين بارورهاى مذهبى .  جنگ با کارگر و کمونيسم ايران بدل ميشود

مردم و قدرت اسالم به مثابه يک دين نبود که جمهورى اسالمى را 
ساخت، بلکه نياز موّکلين سابق رژيم شاه براى ادامه سياست سرکوب 
چپ در ايران بود که اسالِم در حال اضمحالل و منزوى خمينى را به 

همه اينها، خيلى خالصه، به اين معناست که جدال . جلوى صحنه کشانيد
انديشى با اسالم به عنوان يک مذهب به سرعت تحت تأثير فعل و  آزاد

المللى، با  هاى بين هاى مختلف جامعه، و همينطور قدرت انفعال بخش
اگر کسى سى سال قبل .  اسالم سياسى و جنبش اسالمى، قرار ميگيرد

از يک موضع آتئيستى بنياد اسالم را به ريشخند و نقد ميگرفت، نه فقط 
استبداديون مورد  از طرف دستگاه اسالم، بلکه از طرف خلقيون و ضد

ها، و کسانى  کما اين که امروز هم همان اردوگاهى. حمله قرار ميگرفت
شان محصول آن اردوگاه است، به ما منتقدين قاطع  که نگرش سياسى

خواهى نه  از نظر اينها انقالبيگرى و ترقى.  اسالم و مذهب حمله ميکنند
در کوبيدن اسالم و مذهب، بلکه در کنار آمدن و همزيستى با آن و 

 . و غيره است" امروزى"و " نو"ابداع يک اسالم 
 

است و نفرت عميق )  کمونيسم کارگرى(به نظر من، امروز جنبش ما 
توده وسيع مردم ايران و بويژه زنان و جوانان در ايران از اسالم، که 
ماتريال يک تحول جدى ضد مذهبى و اسالم زدايانه را در ايران 

اگر مردم ايران بناست چيزى از جنس سعادت را تجربه کنند، .  ميسازد
مطمئنم که در اين مسير، و با تکان خوردن .  اين جنبش بايد پيروز شود

مردم، يک قشر از روشنفکران آزادانديش، روشن و روشنگر، به اين 
 . جبهه خواهند پيوست

  
 به نقل از انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران، 

  ١٣٧٧اسفند  - ٢٨شماره 
 

کلمات انگليسى داخل کروشه را سايت حکمت به متن اضافه کرده  []
 .است

 
*** 
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صدور حكم زندان بر عليه كارگران و مدافعان 

 .جنبش كارگری محكوم است
 
 _آزادی_کار_نان#
 آبادی_رفاه_شادی#
 

 ؟!بی دادگاه ها، شرم را می فهمند!! آيا قضات
آيا در بی دادگاه هايی که روزانه ده ها و صدها انسان بی گناه را با 
پرونده سازی از زندگی ساقط می کنند، بايد انتظاری بيشتر از اين 

 ؟!داشت
 

برای ما کارگران ثابت شده است که تمامی دستگاه قضايی در هماهنگی 
امنيتی، پرونده سازی می کنند و بر اساس  کامل با نهاد های اطالعاتی و

 .نظر نهاد های امنيتی، احکام از پيش تعيين شده را صادر می کنند
 

؟ خود بخشی از يک !!؟ و قضات!!!اين به دان معناست که دادگاه
سيستمی هستند که سرسختانه و با اتکاه به تمام امکانات قانونی و 

 .فراقانونی، می توانند انسان ها را، زنده زنده در تابوت بگذارند
 

سال زندان برای علی نجانی،اسماعيل  ۵طی روز های گذشته احکام 
بخشی، دمحم خنيفر و همچنين مدافعان جنبش کارگری، سپيده قليان ،امير 
حسين دمحمی فرد،ساناز الهياری، امير امير قلی و عسل دمحمی صادر شده 

 .است
 

صدور چنين احکامی نشان می دهد که محافظان نظام سرمايه داری 
 . شمشير ها را از رو بسته اند

 
آنها خيال می کنند با ايجاد فضای رعب و وحشت ،زندان و شکنجه و 

با فقر و فالکت و نداری  اختناق می شود جامعه ای که اکثر يت افراد آن
 !دست و پنجه نرم می کنند را ساکت کرد

 
تير انداز و زندان، نه با رياکاری و دروغ و نيرنگ، نه با جعبه  نه با تک

کارگران و زحمتکشان ،مرعوب ...  شاموراتی بازی صندوق رای و
نخواهند شد و تا رسيدن به حق و حقوق خود تالش و مبارزه را ادامه 

 .خواهند داد
 

تاريخ نشان داده است هيج تاج و تختی توان ايستادگی در مقابل اتحاد و 
همبستگی طبقاتی کارگران و توده های مردم زحمتکش را نخواهد 

 .داشت
 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
 کارگر ،دانشجو، معلم اتحاد اتحاد

 
 سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

 ٩٨/ آذر  /٢۴
@syndica_7tape 



تشکل و نهاد از فراخوان بازنشستگان برای اعتراض به فقر و  ١٤
بازنشستگان فراخوان به تجمع .  فالکت و بيحقوقی حمايت کرده اند

در .  صبح داده اند ١٠اعتراضی در برابر مجلس روز دوم ديماه ساعت 
ادامه فشارهای اقتصادی حکومت عليه مردم، : "اين فراخوان اعالم شده

صعود بی وقفه تمامی اقالم .  شرايط را غيرقابل تحمل کرده است
مربوط به سبد معيشتی خانوارها، زندگی ميليون ها شاغل، بازنشسته و 
بيکاران را از آنچه که هست، وخيم تر ساخته است که خيزش آبانماه و 
کشته شدن صدها نفر جوان بيدفاع و هزاران نفر بازداشتی گواه بر يک 
صفبندی صاحب قدرت و ثروت  در مقابل ميليونها مردم تحت فشار و 

 ".محروم است
 

"فراخوان در ادامه اعالم می کند در مقابل سياست بی تفاوتی دولت : 
نسبت به سرنوشت ميليون ها بازنشسته و مزدبگير که هرساله برايمان 
رقم زده می شود، راهی جز ادامه اعتراض و تجمع و مقابله با تبعيض 

 ".و نابرابری برای ما باقی نمی گذارد
 

اين يک اعتراض بحق است که بايد با حمايت وسيع کارگران، 
دانشجويان و مردم آزاديخواه و به تنگ آمده از اين شرايط فقر و فالکت 

روز دوم ديماه را بايد به روز يک اعتراض .  و سرکوب روبرو شود
هر چه اعتراضمان وسيعتر و .  وسيع عليه رژيم اسالمی بدل کنيم

راديکالتر باشد رژيم اسالمی را بهتر و بيشتر به عقب نشينی وادار 
. در اين روز بايد خواهان آزادی کليه اسيران مان شويم.  خواهيم کرد

تنها راه عقب نشاندن اين رژيم فقر و فالکت اتحاد و همبستگی گسترده 
 .و اعتراض وسيع و سازمان يافته است

 
حکمتيست از فراخوان بازنشستگان   -حزب کمونيست کارگری ايران

   

 اعالميه حزب حكمتيست

 !از تجمع بازنشستگان در دوم ديماه حمايت كنيم

 !به مبارزه عليه فقر و تبعيض بپيونديم

 ٥٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٠صفحه 

قاطعانه حمايت می کند و کارگران و مردم بجان آمده را به حمايت فعال 
 . از اين تجمع اعتراضی و پيوستن به اين تجمع فرا می خواند

 
 

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

 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠١٩دسامبر  ١٩ -١٣٩٨آذر  ٢۵
  

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير
 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

كمونيست تنها مقاالتى را منتشر ميكند كـه    .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
 .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند. برای اين نشريه تهيه شدند

 ! به حزب كمک مالى كنيد

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

 :حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

!زنده باد سوسياليسم  


