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اعﻼميه حزب حكمتيست

د ود !

کار ان ھان

تهديد اپيدمى ويروس كرونا،
جمهوری اسﻼمى مسئول يک جنايت بزرگ سازمانيافته است

تعرض به كنسولگری جمهوری اسﻼمى در لندن
نمايش " انتخابات"  :رسوايى بزرگ جمهوری اسﻼمى
رحمان حسين زاده

 ٢اسفند  ٢١ - ١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

مضحكه انتخابات

صفحه ٤

چهل و يک سال پس از قيام بهمن

شكست خورد!

در چهل و يكمين سال تولد جنبش آزادی زن
آذر ماجدی

روز دوم اسفند مردم آزاديخواه ايران يک
ﺗودهنی ُمحکم به خامنهای و " ُﺣکم
ﺷرﻋی"اش زدند .برای ما ﺗرديدی وجود
نداﺷت که مردمی که خيزﺷهای انقﻼبی آبانماه
را پشت سر گذاﺷته اند ،ﺣاضر نيستند به
نمايش ُمضحک انتخابات مجلس قاﺗلين و
ابواب جمعی جمهوری اسﻼمی ُمهر ﺗائيد بزنند
يا َوقعی به منطق ارﺗجاﻋی و پيش و پا افتاده
اصﻼح طلبان و اﻋتداليون بگذارند .بهزاد
نبوی از پيشکسوﺗان چماقداری در ايران از
مردم خواست که به "ليست مشترک اصﻼح
طلبان و اصولگرايان" رای بدهند .خاﺗمی و
روﺣانی و کل نيروهای جمهوری اسﻼمی
بسيج ﺷدند ﺗا با ﺗبليغات ﻋوامفريبانه ﺗنور اين
بساط را گرم کنند .خامنه ای در راس ﺣکومت
از "وظيفه و ﺣکم ﺷرﻋی" برای ﺷرکت در
اين مضحکه سخن گفت .سران ﺣکومت به هر
ريسمان پوسيده ای از "ايرانيت" و ﺗعصبات
ﻋقبمانده ناسيوناليستی ﺗا "ﺷرع و دين" چنﮓ
انداختند که ﻋدهای را پای صندوقها بکشانند.
کانديداها هزينه های نجومی برای ﺗبليغات
کردند .اين مرﺗجعين ضد جامعه و آدمکش که
ميدانند اکثريت ﻋظيمی در فقر و فﻼکت و
گرسنگی و بيکاری و نداری دست و پا ميزند،
ﺗﻼش کردند با راه انداختن "ايستگاههای
صلواﺗی" رستورانهای خيابانی و ﺗقسيم غذا و
ارائه خدمات مجانی ﺗا موزيک
صفحه ٢

صفحه ٥

 ٨مارس ،كدام آلترناتيو؟
صفحه ٧

پروين كابلى

روز زن و تحوﻻت انقﻼبى در ايران
صفحه ٨

هﻼله طاهری

به بيژن زنگنه ،مردم "عادت نمى كنند" ،نابودتان ميكنند!
صفحه ١٠

سعيد آرمان

از مرگ بر خامنه ای تا الغای مالكيت خصوصى
صفحه ١١

جاويد حكيمى

به بهانه تمديد بازداشت حميد نوری
مهدی طاهری

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ١٢

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

مضحكه انتخابات
شكست خورد ...
و دلقک بازی و ﺗغيير فضای ﺷهرها با نصب پوستر و بنر و بيلبورد
ﺗوجهی جلب کنند.
واکنش مردم اما صريح و بدون ابهام بود :يک "نه" ُمحکم به ُمحکمی
جنبش آبانماه! زدن يک ﺗودهنی درخور به خامنهای و خاﺗمی و
روﺣانی و سران ريز و درﺷت ﺣکومت! جنبش ﻋليه ﺣکومت قدرﺗمند
و ريشه دار بود و ﺗبليغات دستوری و ﺣکومتی ﺗاب مقاومت در مقابل
آنرا نداﺷت .با ﺗحرک گستردهای که ﻋليه مضحکه انتخابات ﺷکل
گرفت؛ از ابراز ﻋلنی مخالفت و خواست سرنگونی و سخنرانی و
آژيتاسيون ﻋليه کانديداها و برهم زدن قاطع مناسکهای ﺗبليغاﺗی ﺗا
ﺷعار نويسی گسترده "رای من سرنگونی"" ،رای بی رای"" ،مرگ
بر خامنه ای" ،از پاره کردن ﺗبليغات رژيمی ﺗا به آﺗش کشيدن
بوردهای ﺗبليغاﺗی و در مواردی زيادی هو کردن و بيرون انداختن
کانديداها از محل زندگی خود ،نشان داد اين مردم ﻋصبانیﺗر از اين
ﺣرفها هستند .و باﻻخره امروز جمعه دوم اسفند ماﺣصل اين ﺗحرک
خود را نشان داد؛ جمهوری اسﻼمی يک ﺷکست مفتضحانه خورد .از
آنجا که سونداژهای ﺣکومتی هفته قبل ازاين نتيجه آگاه بود ،خود را
برای ﺣداقل ميزان ﺷرکت آماده کردند .از اظهارات کدخدائی
سخنگوی ﺷورای نگهبان روﺷن بود که ميزان رای سازی و ﺗقلب و
دامنه اﻋﻼم رای از پيش ﺗعيين ﺷده است .خامنه ای صريحا ً اﻋﻼم کرد
"نگران نباﺷيد" ،يعنی ما در ﺗقلب ﺗجربه داريم.

شماره ٥٣١

و بطريق اولی ﺷکست مفتضحانه
انتخاباﺗی يک محصول ﺷکست و بن
بست ﺗمام ﻋيار ﺣکومت اسﻼمی است.
مضحکه انتخابات ﺷکست خورد و هيچ
ﺗﻼش ﺣکومتی نميتواند اين ﺣقيقت را
بﭙوﺷاند .اين ﺷکست ﺣکومت در ﻋين
ﺣال يک پيروزی برای مردمی است که
گلوله و کشتار و زندان و ﺷکنجه های
سبعانه نتوانست ﻋزمشان را درهم
ﺷکند .از اين واقعه ﺣکومت اسﻼمی
ضعيفﺗر ،متشتتﺗر ،مفلوکﺗر و بی اﻋتبارﺗر بيرون آمد و متقابﻼ اردوی
آزاديخواهی و جنبش انقﻼبی برای سرنگونی ﺣکومت قدرﺗمندﺗر و
متحدﺗر از اين آزمايش بيرون آمد .اين واقعه بار ديگر نشان داد که
سياست و ﺗاکتيک راديکال ﺗا چه اندازه ُمنطبق با نيازهای مبارزه امروز و
واقعيات سياسی جامعه ايران است .در فردای مضحکه انتخابات مجلس،
ما در ﺷرايط بهتری قرار داريم و رژيم در ﺷرايط بدﺗری .بايد ﺣسابمان
را با مجيزگويان اين نمايش ،نمايندگان ﺣکومت گمارده و کسانی که با
وقاﺣت بر زخم مردم نمک پاﺷيدند نيز روﺷن کنيم .صف ها هر روز
ﺷفافﺗر ميشوند ،دوستان و دﺷمنان مردم و آزادی هر روز بيشتر خود را
نشان ميدهند .ﺗﻼش و مبارزه برای سرنگونی انقﻼبی را گسترش دهيم.
سردبير.
 ٢اسفند ١٣٩٨

اما ﻻزم نبود که ﺗا روز دوم اسفند منتظر بمانيم که اين نتيجه را ببينيم،
اين ﺷکست از روزهای قبل ُمسجل ﺷده بود و ما دو روز قبل آنرا
اﻋﻼم کرديم .اين "انتخابات" با ﺗحرک اﻋتراضی گسترده مردم
پيشاپيش مهر باطل خورده بود و اکنون خيل مزدوران دستچين ﺷده
برای کرسيهای مجلس لفت و ليس بيش از هر زمانی مورد انزجار و
نفرت مردمند .اين "مجلس" نيست ،يک طويله اسﻼمی متشکل از
قاﺗلين و ﺷکنجه گران و ﺗروريستهای ﺣرفهای است .مجلس در
جمهوری اسﻼمی هميشه بیخاصيت ،نوکر اوامر خامنهای و
کارفرمايان بوده و مانند خود ﺣکومت يک ذره مشروﻋيت ندارد.
مضحکه انتخابات ﺷکست خورد و مترسکهائی که بعنوان "نماينده"
برای مجلس اوباش انتصاب ﺷدند ،از ﻻيههای آخر دﺷمنان قسم خورده
مردمی هستند که در آبانماه آمدند که بساط کل ﺣکومت اسﻼمی را
برچينند .جامعه اينان را ﺷريک جرم قاﺗلين فرزندانشان و همکار
اطﻼﻋاﺗیها و ﺷکنجهگران ميشناسد و به همين ﻋنوان با آنها روبرو
خواهد ﺷد .اين پيچ و مناسبت ،که برای جمهوری اسﻼمی مهم و برای
مردم فرﻋی بود ،با پيروزی مردم رد ﺷد و جامعه مجددا ً سراغ مسائل
اساسیاش مانند نان و دستمزد و مبارزه برای نفی اين اوضاع ميرود.
ﺗﻼش برای سرنگونی رژيم اسﻼمی مدﺗهاست که بطور جدی آغاز ﺷده

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٣
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كمونيست هفتگى
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تهديد اپيدمى ويروس كرونا،
جمهوری اسﻼمى مسئول يک جنايت بزرگ سازمانيافته است
اخبار جديدی منتشر ﺷده از ﺷيوع ويروس کرونا در ايران نگرانی های جدی
بوجود آورده است .مرگ دو بيمار مبتﻼ در قم ﺗائيد ﺷده و اظهارات و
گزارﺷهای غير رسمی پزﺷکان از گسترش بيماری به ﺷهرهای ﺗهران ،البرز
و ﺷهرهای ﺷمال ايران سخن ميگويند .رضا قدير ،رئيس دانشگاه ﻋلوم
پزﺷکی قم در ﺣالی ديروز چهارﺷنبه  ٣٠بهمن خبر مرگ دو بيمار مبتﻼ به
کرونا را ﺗاييد کرد که يکروز قبل ﺷيوع اين بيماری در ﺷهر قم را نادرست
خوانده بود .همينطور نامه هائی بين سعيد نمکی وزير بهداﺷت و درمان و
رﺣمانی فضلی وزير کشور رد و بدل ﺷده که از سکوت ﻋامدانه در باره
ﺷيوع بيماری کرونا بدستور خامنه ای بنا به مصالح مضحکه انتخابات سخن
ميگويد .يک نامه ديگر قاسم جان بابائی معاونت وزارت بهداﺷت در ﺗاريخ
 ٢٣بهمن به ﺣسن روﺣانی و دستگاههای ذيربط از ﺷناسائی  ٤٥فرد مبتﻼ
ﺷده به ويروس کرونا و مرگ  ٤نفر سخن ميگويد .هرچند وی اين نامه را
ﺗکذيب کرده اما سخنان پزﺷکان در باره اوضاع وخيم در ﺷهرهای مختلف و
فقدان امکانات از جمله کيتهای ﺗشخيص بيماری و ﺗجهيزات مربوط به
کنترل برای ﺷناسائی مبتﻼيان و قرنطينه بيماران برای جلوگيری از ﺷيوع
آن ،مسئله را فوق العاده جدی ميکند .اين نگرانی وقتی جدی ﺗر ميشود که
پزﺷکان و بيمارستانها بدستور مقامات وزارت بهداﺷت ﺣق کنترل بيماران
ﺗنفسی را بدليل "ايجاد وﺣشت در جامعه" نداﺷتند و ﺗست بيماری را ممنوع
کرده بودند .وضعيت نه فقط در ﺷهر قم بلکه در ﺷهرهای ديگر ايران "بد"
ﺗوصيف ﺷده است .اين فاجعه در ايران در ﺷرايطی رخ ميدهد که کشورهای
ديگر بطور اوژانسی ﺗمام امکانات خود را برای کنترل و مقابله با ﺷيوع اين
ويروس بکار گرفته اند و هنوز مخاطرات آن منتفی نشده است.
مقامات ﺣکومت اسﻼمی بدستور خامنه ای آگاهانه و ﻋامدانه و بدليل
مﻼﺣظاﺗی مانند بسيج برای ﺷرکت در ﺗظاهرات  ٢٢بهمن و مضحکه
انتخابات بار ديگر در باره يک خطر ﻋظيم يعنی اپيدمی کرونا به جامعه
ايران دروغ گفتند .اين صرفا ً دروغگوئی و پنهانکاری رايج ﺣکومتی در قبال
ﺷهروندان نيست بلکه يک جنايت سازمانيافته و ﻋامدانه است .اين اقدام در
رديف کشتار جمعی و ﻋمل کثيفترين جنايتکاران ﺗاريخ ﻋليه ﺷهروندانی است
که ﻋلیالقاﻋده و بنا به ﺗعريف دولت در قبال آنها مسئول است .اين اقدام
جمهوری اسﻼمی و خامنه ای از جنس هوﻻکاست و ﺗروريسم کور است.
پزﺷکان و پرسنل مطلع پزﺷکی که با هر مﻼﺣظه ای سکوت ميکنند،
خواسته يا ناخواسته به گسترش اين فاجعه انسانی نيرو ميدهند .دولت و نظام
اسﻼمی و در راس آن خامنه ای ﺗماما ً مسئول خطر اپيدمی کرونا و ﻋواقب
فاجعه بار آن هستند .افشا و اطﻼع رسانی در باره اين ﺗراژدی در ايران
وظيفه کليه کسانی است که نسبت به همنوﻋان خود و ﺣق سﻼمت و زندگی
آنان اﺣساس مسئوليت ميکنند .سرنگونی فوری اين نظام کثيف و مملو از
جنايت ﺗنها راه خﻼصی مردم ايران است .واکسن ويروس و ماﺷين کشتار
جمهوری اسﻼمی در دست کارگران و مردم انقﻼبی است ،بايد هرچه
سريعتر اين ﻋفونت ﺗاريخی را بخشکانيم و مسئولين چهار دهه جنايت را در
دادگاههای مردمی محاکمه کنيم.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١اسفند  ٢٠ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

مركز خبری حزب حكمتيست

تعرض به مضحكه انتخابات وسيعاً در جريان است!
كارنوال جنايتكاران را روی سرشان خراب كنيم!
در هفته اخير ﺗعرض جوانان انقﻼبی به ستادها ،مراکز ﺗبليغاﺗی
مضحکه انتخابات ،پاره کردن و آﺗش زدن بيلبوردها وسيعا در
سراسر ايران در جريان است .اخبار ﺗاکنونی از بهم زدن يک ستاد
انتخاباﺗی در ﺷيراز و گوﺷمالی وابستگان ﺣکومتی ،برهم زدن يک
ستاد انتخاباﺗی در مهاباد ،ﺗعرض به هواداران سيد راضى نورى
دﺷمن کارگران هفت ﺗﭙه و كانديد ﺷهرستان ﺷوش در روستاى ﺷيخ
ﺣسن ،آﺗش زدن محلهای نصب پوسترهای انتخاباﺗی در سقز ،پاره
کردن وسيع پوسترهای انتخاباﺗی در سنندج ،آﺗش زدن بيلبوردها و
پاره کردن پوسترها در مريوان ،کندن و پاره کردن پوسترها در
دزفول ،ﺗهران ،خرم آباد ،اصفهان و ﺷهرهای ديگر ،ﺷعارنويسی
ﻋليه مضحکه انتخابات با ﻋنوان "رای من سرنگونی است" و
"رای نمی دهم" در ﺷهرهای ايران وسيعا ً در جريان است.
ﺣزب کمونيست کارگری  -ﺣکمتيست به جوانان و زنان و مردان
انقﻼبی درود ميفرستد .همه جا پوسترها و بيلبوردها را پاره کنيد،
آﺗش بزنيد؛ به کانديداها اخطار دهيد ،مناسک انتخاباﺗی را در ﺷهر
و روستا بهم بريزيد ،فضای اﻋتراضی را گسترش دهيد و مضحکه
انتخابات را برسرﺷان خراب کنيد!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٩بهمن  ١٨ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

تحصن كارگران كنتور سازی قزوين
امروز سه ﺷنبه  ٢٩بهمن ،از ﺣوالی ظهر کارگران ﺷرکت کنتور
سازی قزوين در اﻋتراض به ﻋدم پرداخت ﺣقوق و مطالبات ٢٩
ماهه خود در مقابل مسجد ﺷيخ اﻻسﻼم در خيابان ﺷهدای قزوين
دست به ﺗحصن زدند .اين کارگران در سال جاری که رو به اﺗمام
است ،فقط دو ماه و نيم ﺣقوق به ﺣسابهايشان واريز ﺷده است و
کارفرمايان و مسئولين استان و نهادهای ذيربط ﺗاکنون پاسخی به
اﻋتراضات و مراجعات مکرر کارگران نداده اند .جمالی پور
استاندار قزوين بيشرمانه گفته است که "کارگران کنتور سازی ﺗا
فردا صبح هم در مسجد بنشينند ما در جمع کارگران ﺣضور پيدا
نميکنيم"!
کارگران راه آهن ،ﺷهرداريها ،صنايع و مراکز کارگری مختلف با
ﺣقوقهای معوقه و باﻻ کشيده ﺷده روبرو هستند .ﺗحصن ،ﺗظاهرات،
درگير کردن خانوادهها ،ﺣمايت مراکز کارگری ﺷهر و منطقه
اﺷکال مبارزاﺗی هستند که ميتواند ﺣکومت اسﻼمی کارفرماها را
ﺗحت فشار قرار دهد .ﺣزب کمونيست کارگری  -ﺣکمتيست از
اﻋتراض برﺣق کارگران کنتور سازی قزوين ﺣمايت ميکند و
کارگران و مردم آزاديخواه قزوين را به ﺣمايت از آنها فراميخواند.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٩بهمن  ١٨ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠
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نمايش " انتخابات" :رسوايى بزرگ جمهوری اسﻼمى
رحمان حسين زاده
امروز جمعه دوم اسفند ،جمهوری اسﻼمی کارناوال "انتخابات" را با
بی رونقی برجسته برگزار کرد .اين مساله قابل پيش بينی بود .در
يادداﺷت ديروز نوﺷتم" ،بساطی به نام "انتخابات" در  ۴١ساله ﻋمر
جمهوری اسﻼمی هميشه مضحکه بوده است .اما اينبار و پيشاپيش به
اذﻋان خودی ﺗرين خوديهايشان مضحکه ﺗر از هميشه و بساطی بی
رونق و ﺷکست خورده است .به دليل معضﻼت و بحرانهای ﻋميق
گريبانيگر نظام و بويژه زير ضرب اﻋتراضات کوبنده کارگران و
مردم برخﻼف دوره های قبل ﺗا دو سه هفته قبل ،از مناسک معماری
ﺷده و به اصطﻼح کمﭙينهای کانديداهای معلوم الحال خبری نبود.
ﺷروع مناسک با ﺣذف وسيع "اصﻼﺣيون و اﻋتداليون" بعضا ﺗاکنون
مجلس نشين رقم خورد .داد و فغان "آبدارچی" نظام رئيس جمهور
بنفش و ديگر مهره های جناح "سوپاپ اطمينان" نظام به جايی نرسيد.
واضح است هدف فوری خامنه ای و سران سﭙاه و سکانداران اصلی
نظام ،درست همانند همه رژيمهای استبدادی و خشن و ﺗا مغز استخوان
ضد مردم يکدست کردن سه قوه و کل سيستم اداری ،نظامی و سياسی
ﺣکومت در قالب "هسته سخت قدرت" برای مقابله با موج گسترده و
بنيان برافکن اﻋتراضات ﺗوده ای در سير ﺗحوﻻت پيش رو است .اينها
هم ﺗجربه ﺷکست خورده همه سيستمهای استبدادی در واپسين مقاطع
ﺣکومت داريشان را ﺗکرار ميکنند و در آينده ای نه چندان دور ،ﺷاهد
ﺷکست و سرنگونی قطعی نظامشان خواهند بود.

ﺷرايط مشخص امسال و همين فردا دوم اسفند بر سرﺷان خراب و به
روز اﻋتراضات گسترده ﺗبديل ميکند".
به گفته فرماندهی ﺗامين امنيت صندوقهای مضحکه "انتخابات" ،سيصد
هزار نفر نيروی نظامی و انتظامی را گسيل داﺷتند و در سطح ﺷهرها
مستقر کردند .يعنی با اﺗکا به نيروی سرکوب مانع اﻋتراضات مردم ﻋليه
اين بساط و جمهوری اسﻼمی ﺷدند .اما هر ناظرآگاه ميداند بساط بی
رونق و ﺷرکت نکردن وسيع ﺗوده ای در آن ،رسوايی بزرگ و ناکامی
بزرگ برای جمهوری اسﻼمی و قدم مهم ديگری در گردآوری نيرو برای
سرنگونی نظام نکبت اسﻼمی است.
***

روزهای اخير و در جريان ﺗعرض مردم معترض و نسل جوان به
ستادها ،مراکز ﺗبليغی ،پاره کردن پوستر و بنر و سوزاندن بيلبوردهای
بساط انتخابات ،بيرون راندن و رسوا کردن مهره های کانديد ﺷده در
ﺗعدادی از گردهمايی ها ،جمهوری اسﻼمی نشانه های اوليه رسوايی و
بی پايگی مضحکه ﺷان را ﺗجربه کرد .خود ميدانند اين بار اين بساط
بی رونق با ﺗنفر و انزجارﻋميقتر و ﻋمومی ﺗر ﺗوده مردم روبرو است.
برخﻼف پروپاگاند خامنه ای ،اين سردسته جﻼدان مبنی بر دﻋوت
"جهادی" به ﺷرکت در انتخابات ،سخنگوی ﺷورای نگهبان به ﻋدم
ﺷرکت ﺗوده ای اکثريت مردم ،اذﻋان کرده و برخﻼف گذﺷته آمارهای
زير  ۵٠درصد را هم نشانه موفقيت ميداند .آمارگيريهای درون
کشوری و جعلی ﺷان معترف است که در ﺗهران بزرگ و ﺷهرهای
بزرگ در ابعاد  ٧۵درصدی مردم ﺗصميم به ﺷرکت ندارند .ﺷرکت
نکردن ﺗوده ای در اين معرکه گيری بعد از خيزﺷهای ﺗوده ای آبانماه،
سيلی محکم ديگری به صورت جمهوری اسﻼمی و در راس آن خامنه
ای است ،اما کافی نيست .ﺗجربه نشان داده و ما هم هميشه ﺗاکيد کرديم،
در قبال رژيمی نظير جمهوری اسﻼمی سياست ﺗحريم پاسخگو نيست.
اينگونه انتخابها مادون ﺗحريمند .نيرويی که قصد سرنگونی کل يک
رژيم سياسی را دارد ،نيرويی که در جنﮓ با يک رژيم بسر ميبرد،
انتخابات مراجع آن رژيم را نه ﺗحريم ،افشا ميکند ،طرد و رسوا و در

يا كار يا بيمه بيكاری! بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار!
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چهل و يک سال پس از قيام بهمن
در چهل و يكمين سال تولد جنبش آزادی زن
آذر ماجدی
از قيام  ٢٢بهمن ﺗا  ٨مارس که زنان در اﻋتراض به فرمان خمينی بر
اجباری کردن ﺣجاب اسﻼمی به خيابان ها آمدند فقط سه هفته طول
کشيد .قيام در طرح آلترناﺗيو سازی دولتهای غربی برای جانشينی رژيم
سلطنت با يک رژيم اسﻼمی قرار نداﺷت .قرار بود ارﺗش به دست
بوسی خمينی برود و دو نظام در "صلح و صفا" دست بدست ﺷوند.
قيام محصول جنبش آزاديخواهانه و چپ و کمونيستی بود .قيام رهبران
ارﺗجاع اسﻼمی و امﭙرياليستی را غافلگير کرد .قيام در ﻋين ﺣال
جامعه را قطبی ﺗر و بخشی را انقﻼبی ﺗر ،راديکال ﺗر ،جسورﺗر و
ﺣق بجانب ﺗر نمود .قيام هشداری بود به ضد انقﻼب که ﺣکومت ﺷان
در ﺗحليل نهايی نيازمند سرازير کردن رودهای خون است .آزاد کردن
زندانيان سياسی بر دوش انقﻼبيون همچون قهرمانان محبوب مردم،
برنامه های ﺗوافق ﺷده را مختل کرد .برای ضد انقﻼب اسﻼمی روﺷن
ﺷد که دولت بازرگان فقط می ﺗواند يک پاسخ کوﺗاه مدت انتقالی باﺷد.
ﺣتی اگر در ابتدا نقشۀ ﺗبديل قم به واﺗيکان و خمينی به پاپ برای
طراﺣان ضد انقﻼب می ﺗوانست يک روايت واقعی باﺷد؛ بدنبال ﺷکل
گيری قيام بدست آزاديخواهان و کمونيست ها اين روايت بايد بﻼفاصله
بايگانی می ﺷد .بدنبال ﺗﻼش برای محکم کردن پايه های نظام اسﻼمی،
زنان اولين هدف بودند .اسﻼم در طول ﺗاريخ و در زندگی روزمره با
بردگی زن ،ﺣجاب و آپارﺗايد جنسی ﺗداﻋی ﺷده و می ﺷود .لذا اولين
يورش سياسی  -ايدئولوژيک می بايست به زنان باﺷد.
از اينرو بود که روز  ٨مارس ،روز جهانی آزادی زن ،يک روز
ﺗاريخا کمونيستی ،بعنوان روز يورش در نظر گرفته ﺷد .سازمان های
چپ و زنان فعال کمونيست با ﺷور و هيجان باستقبال اولين  ٨مارس
در آزادی می رفتند .ﺣداقل  ۶مراسم مختلف  ٨مارس برای اين روز
در ﺗهران سازماندهی ﺷده بود .پوسترهای  ٨مارس در گوﺷه و کنار به
درخت و ديوار کوبيده ﺷده بود .رژيم اسﻼمی که هنوز رسما به
جمهوری اسﻼمی بدل نشده بود ،زنﮓ های خطر  ٨مارس را ﺷنيد.
روز  ١٧اسفند برابر با  ٨مارس  ۵٧در اخبار ساﻋت  ۶صبح راديو
فرمان خمينی اﻋﻼم ﺷد :زنان ﺷاغل در مشاغل دولتی بايد ﺣجاب
برسر کنند .و باين ﺗرﺗيب بود که اين روز در ﺗاريخ نه ﺗنها ايران بلکه
در ﺗاريخ جنبش ﺣق زن جهانی ثبت ﺷد .هزاران زن زير بارش برف
ﺷديد به خيابان آمدند؛ دانشگاه ﺗهران نقطه اجتماع چپ ها و کمونيست
ها ،محل فروش کتاب های جلد سفيد ،بحث های داغ درباره محتوای
انقﻼب ،سوسياليسم ،مارکسيسم ،بورژوازی ملی و دولت ملی  ...به
نقطه نهايی اين راهﭙيمايی بدل ﺷد .ﺣزب ﷲ که هنوز بطور رسمی
ﺷکل نگرفته بود به زنان معترض گلوله های برف همراه با سنﮓ
پرﺗاب می کردند؛ زهرا خانم يکی از محصوﻻت دفاﻋی  -ﺗعرضی
رژيم به اين ﺗظاهرات زنان برای آزادی بود.
ﺗظاهرات زنان در اﻋتراض به فرمان اجباری ﺷدن ﺣجاب اسﻼمی
ﺷکل گرفت؛ اما به اين خواست محدود نماند .چهل سال پيش زنان در
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ايران فرياد زدند" :ﺣقوق زن نه ﺷرقی ،نه
غربی ،جهانی است!" اين موضع پيشرو
يک دهه بعد در غرب نيز زير سوال
رفت؛ مقولۀ ارﺗجاﻋی "نسبيت فرهنگی"
به يمن ﺗفوق گفتمان پست مدرنيستی و
فعاليت های زيرکانۀ جمهوری اسﻼمی به
گفتمان ﺣاکم در جنبش فمينيستی و
دموکراسی طلبانه بدل ﺷد .ما فعالين جنبش
آزادی زن در غرب نيز در مقابل جنبش
اسﻼمی که در موضع دفاﻋی "نسبيت فرهنگی" به ﺗعرضات خود ادامه
می داد ،ايستاديم.
دور اول مبارزه ﻋليه ﺣجاب و ﺗبعيض ﺣدود يک هفته بطول انجاميد؛
ﺗحصن در دادگستری يک لحظۀ مهم ديگر اين رويداد ﺗاريخی بود.
ميتينﮓ در زمين چمن دانشگاه ﺗهران که زنان جوان و دختران نوجوان با
ﺷور و هيجان برای آزادی و برابری ﺷعار می دادند ،باﻻخره دولت را به
ﻋقب نشينی وادار کرد .ﺣمله بعدی چند ماه بعد ﺗوسط بنی صدر انجام
گرفت .ميتينﮓ ها ،نشريات زنان ،فعاليت های سازمان های زنان ،که
همگی چپ بودند ،ﺗا سی خرداد  ۶٠ادامه داﺷت .يک کنفرانس بزرگ
ﺗوسط سازمان های زنان در زمستان  ٥٩در دانشکده پلی ﺗکنيک سازمان
يافت که با ﺣمله ﺣزب ﷲ مواجه ﺷد.
جنبش آزادی زن در ايران پس از سرکوب خونين دهۀ ﺷصت زير زمينی
ﺷد؛ ليکن ﺗقابل های فردی زنان برای ﺣق انسانی خود هيچگاه خاموش
نشد .ﺷﻼق ،زندان ،اﻋدام و سنگسار نتوانست خواست و نياز زنان جوانی
که وارد زندگی اجتماﻋی می ﺷدند را خفه کند .نسل جوان ،زن و مرد ،به
صفوف مبارزه برای آزادی زن و ﺗساوی زن و مرد پيوستند .پاسخ به اين
جنبش جوان ،مدرن و آزاديخواه که سر کوﺗاه آمدن نداﺷت يکی از مبانی
سربرآوردن جنبش ملی  -اسﻼمی دو خرداد و اصﻼح طلبی ﺣکومتی
است .و مصاف جنبش آزادی زن با ﺣکومت اسﻼمی از يکسو و ﺗﻼش
های مذبوﺣانۀ اصﻼح طلبان ﺣکومتی که از سال  ٧۶ﺗحت نام دو خرداد
ﺗولدﺷان بطور رسمی اﻋﻼم ﺷد ﺗاکنون به اﺷکال مختلف ادامه يافته است.
اصﻼح طلبی حکومتی و جنبش آزادی زن
نقش اصﻼح طلبان ﺣکومتی ،که رهبرانشان از سردمداران سرکوب
انقﻼب در سالهای اوليه و جنايتکاران و ﺷکنجه گران دهه ﺷصت بودند،
نه آنگونه که ﺗﻼش می ﺷد جلوه داده ﺷود :اصﻼح رژيم ،بلکه ﻋقب
نشاندن جنبش های اجتماﻋی ای بود که خود را سازمان می دادند و برای
بدست آوردن ﺣقوق و آزاديهای مدنی و سياسی بميدان می آمدند .هدف
اين جنبش ﺣفظ جمهوری اسﻼمی بود .يکی از جنبش های اصلی که می
بايست ﻋقب نشانده می ﺷد ،جنبش ﺣق زن بود .جنبش آزادی زن از همان
ابتدای ﺷکل گيری رژيم اسﻼمی بعنوان آنتی ﺗز آن متولد ﺷده بود؛
خصومت جنبش آزادی زن با جمهوری اسﻼمی سازش ناپذير است.
آزادی زن و جمهوری اسﻼمی قادر به همزيستی نبوده و نيستند .در پاسخ
به اين معضل پايه ای ،جنبش "کنشگران ﺣوزۀ زنان" ملی  -اسﻼمی ها
ﺷگل گرفت .جنبشی که ﺗمام ه ّم و غ ّمش کند کردن ﺗحرکات جنبش آزادی
زن و به ﻋقب کشيدن آن بوده است .دست انداز ايجاد کردن در مقابل
جنبش آزادی زن ،مهمترين هدف اين جنبش است .انداختن اين جنبش در
راه های انحرافی و بيحاصل کارنامه اين جنبش ارﺗجاﻋی است؛ از جمله
ﺗحرکات پر سر و صدای آنها ،ﻋزيمت به مجلس اسﻼمی و
صفحه ٦
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چهل و يک سال پس از قيام بهمن
در چهل و يكمين سال تولد جنبش آزادی زن ...
استغاثه برای ممانعت از لغو اصﻼﺣيه "قانون ﺣمايت خانواده" ﺷاه به
ﺗعدد ذوجات؛ )دريافت اجازه همسر اول برای اختيار کردن همسر دوم(
 ،دريافت ديۀ برابر برای زن و مرد ،ﺗعيين روز ملی زنان بجای روز
جهانی زن ٨ ،مارس ،کمﭙين انتخاباﺗی برای خاﺗمی ،رفسنجانی،
موسوی و روﺣانی است .الحق و واﻻنصاف که کارنامۀ با ﺷکوهی
است!
رهبر سازی دولت های غربی
بايد ﺗوجه داﺷت که جنبش آزادی زن ﺗنها با ﺗهاجمات و ﺗوطئه های
اصﻼح طلبان ﺣکومتی و ضد انقﻼب وطنی روبرو نيست؛ در سطح
بين المللی ،دولت های غربی با کمک نهادهای ﺣقوق بشری ،جايزۀ
نوبل ،سازمان ملل و رسانه های متبوع خود دائما در ﺣال ستاره
سازی ،رهبر سازی و ﻻنسه کردن اين جنبش ارﺗجاﻋی هستند .اﻋطای
جايزۀ نوبل به ﺷيرين ﻋبادی بعنوان مدافع ﺣقوق زن در "دنيای اسﻼم"
اولين اقدام پر سر و صدای غرب بود .رسانه های فارسی زبان اين
دولت ها ﻋمﻼ به سخنگوی اين جريان بدل ﺷده اند .و باﻻخره در چند
سال اخير يک زن دو خردادی ،نوچه خاﺗمی را بعنوان "رهبر" زنان
ﻋلم کرده اند.
چهره های دو خردادی و جنبش اصﻼح طلب ﺣکومتی سبز گروه گروه
به خارج آمده اند و بساط و دکانشان را در غرب پهن کرده اند .با يک
ﺣرکت برنامه ريزی ﺷده دولتهای غربی افرادی از اين باند را دستچين
کرده اند و با اﻋطای جايزه ،در اختيار گذاﺷتن پﻼﺗفرم های سازمان
ملل ،ﻋفو بين الملل ،سازمان های ﺣقوق بشری و غيره آنها را ﻻنسه
کرده اند؛ در رابطه با جنبش آزادی زن قرﻋه به نام مسيح ﻋلينژاد
افتاد؛ اين نوچه خاﺗمی و از کارگزاران رژيم به انگلستان اﻋزام ﺷد.
اين خانم محجبه بعد از مدت کوﺗاهی کﻼه را جانشين چارقد کرد؛ بعد
که جنبش آزادی زن پيشروی های بيشتری کسب نمود و وضعيت
جمهوری اسﻼمی لرزان ﺗر ﺷد ،کشف ﺣجاب کرد .طی  ٥ - ۴سال
گذﺷته جايزه ای نبوده که به او نداده باﺷند؛ رسانه های خود را در
اختيارش قرار داده اند؛ رسانه های بستر اصلی از جمله سی ان ان،
ﺗلويزيون فرانسه و قس ﻋليهذا با او بعنوان "رهبر و نماينده جنبش
آزادی زن" در ايران مصاﺣبه کرده اند؛ اخيرا ﺣتی نشريه ُوگ
)(Vogueنشريه مد طبقات باﻻ ﻋکس بزرگ او را چاپ کرده است! با
پمﭙئو مﻼقات کرده و ﻋکس دو نفره گرفته اند؛ به کنفرانس داوس
دﻋوﺗش کرده اند!
اگر پيش از اين هدف غرب ﺣفظ رژيم اسﻼمی با ﺗغييراﺗی بود؛ طی دو
سال اخير که جنبش ﺗوده ای مردم و جنبش کارگری به ميدان آمده اند،
آلترناﺗيو سازی راست ضد انقﻼبی هدف اين ﺗحرکات است .و در هر
دو فاز اين ﺗحرکات در هماهنگی با اصﻼح طلبان ﺣکومتی و با
همياری آنها انجام گرفته است .چند سالی است که هر از چند گاهی
کنفرانسی با ﺷرکت دست راستی های اسﻼمی ،اکثريتی -ﺗوده ای و
رژيم سابقی ﺗشکيل می ﺷود ﺗا به يک سازمان و برنامۀ مشترک دست
يابند؛ هر بار هم به جان هم ميافتند و روز از نو و روزی از نو .طی

دو سال اخير ﻋنوان اين کنفرانس ها از "اصﻼح" رژيم اسﻼمی به
"مديريت گذار مسالمت آميز" از جمهوری اسﻼمی ﺗغيير يافته است؛
چندين دکان باسم ﺗشکيﻼت ساخته اند ،ققنوس و فرﺷگرد که به فراموﺷی
سﭙرده ﺷدند و ﺷورای مديريت گذار؛ اما ﺷرکت کنندگان همان دست
راستی های سابق اند .رهبر سازی يک بخش مهم آلترناﺗيو سازی ضد
انقﻼبی است .چهره های دستچين ﺷدۀ غرب مورد ﺗست و آزمايش قرار
گرفته اند و باﻻخره بنظر ميرسد که قرﻋه بنام ﻋده ای خورده است.
فيناليست های رهبری غرب گمارده برای زيارت کاخ سفيد صف کشيده
اند؛ يکی پس از ديگری ﻋکس هايشان با پمﭙئو و پنس را منتشر می کنند
و انتخاب ﺷان برای ﺷرکت در طرح "رژيم چنج" آمريکايی را جشن می
گيرند .در "ﺣوزه زنان" قرﻋه بنام نوچۀ خاﺗمی ،مسيح ﻋلينژاد ،افتاده
است؛ ﻋکس با پمﭙئو ،اين انتخاب را رسما اﻋﻼم کرد.
پروندۀ جنبش اصﻼح طلب ﺣکومتی برای ما کمونيست های کارگری
روﺷن بوده است؛ اهدافشان را بارها و بارها افشاء کرده ايم؛ هشدار داده
ايم؛ و اکنون اين ﻋکس برای ما صرفا مهر ﺗائيدی بر فعاليت هايمان در
اين ﻋرصه است .ما با ﺗمام قوا در مقابل هر نوع آلترناﺗيو سازی دست
راستی خواهيم ايستاد .جامعه نيز هشيار ﺗر از آنست که بتوان ﺗوطئۀ سال
 ۵٧را به آسانی ﺗکرار کرد .برای همين است که دو سال است ﺣرارت
آب را ﺗست می کنند؛ اين پا و آن پا می کنند؛ سازمان های مختلف می
سازند؛ اما هنوز موفق نشده اند که يک آلترناﺗيو ﺷکل دهند .ورود طبقۀ
کارگر با قدرت و راديکاليسم به ميدان مبارزه ،کارﺷان را صد بار سخت
ﺗر کرده است .افشای بی امان طرح های ضد انقﻼبی دولت های غربی و
نيروی ضد انقﻼب وطنی ،آماده سازی مردم و طبقۀ کارگر برای مقابله با
هر طرح آلترناﺗيو سازی ضد انقﻼبی ،ﺗﻼش برای سازماندهی ﺷورايی
مردم برای سرنگونی رژيم اسﻼمی در دستور کار ماست.
اين ضمنا هشداری است به نيروهايی که "آزادی های يواﺷکی" و
"چهارﺷنبه های سفيد" را در بوق کردند؛ دفاع از اين مهره دست راستی
اصﻼح طلبان ﺣکومتی را با آزاديخواهی و برابری طلبی در ﺗناقض
نيافتند؛ ﺣتی از ﻋکس ﻋلينژاد و پمﭙئودفاع کردند و مفتضحانه اﻋﻼم
نمودند :مﻼقات با پمﭙئو که جنايت نيست ،لنين هم با کمک دولت آلمان به
روسيه بازگشت.
اما ﺗوازن قوای سياسی -طبقاﺗی در جامعه ﻋميقا ﺗغيير کرده است.
دانشجويان آزاديخواه و انقﻼبی پاسخ دندان ﺷکنی به اين آلترناﺗيو سازی
ها و رهبر ﻋلم کردن ها دادند .آب پاکی را روی دست همه ﺷان ريختند و
موجب خشم جريانات چﭙی ﺷدند که سنﮓ آلترناﺗيو راست را به سينه می
زنند .رژيم چنج هنوز در دستور غرب قرار دارد؛ اما کار ساده ای
نيست .در  ٨مارس امسال بايد با صدای رسا خواهان ﺗمام آزادی و
برابری ﺷويم و يکبار ديگر پاسخ دندان ﺷکنی به اين بازيگران دست
راستی سناريوی رژيم چنج دهيم*.

زندانى سياسى
آزاد بايد گردد!

كمونيست هفتگى

صفحه ٧

 ٨مارس ،كدام آلترناتيو؟
پروين كابلى
ما در ﺷرايطی امسال به پيشواز  ٨مارس ميريم که جامعه ايران از
نظر سياسی دوران پرﺗﻼطمی را از سر ميگذارند .آنچه که مشخصه
ايندوره ميباﺷد اﺣزاب و جريانات سياسی بيش از پيش در صحنه
سياست با برنامه و ﻋمل خود در مقابل جامعه قرار ميگيرند و اين
سوال برای مردمی که در اين ﺗغييرات نقش بازی ميکنند و خيابانها را
ﺗصرف ميکنند مطرح است که کدام ﺣزب و برنامه ميتواند منشا
ﺗغييراﺗی اساسی در زندگيشان باﺷد .برای طبقات مختلف طبعا اين
سوال استنتجات مختلف دارد .اگر چه اين جنبش ،جنبشی برای
سرنگونی است اما از هم اکنون گروهای اجتماﻋی و طبقات در مقابل
هم صف آرائی ميکنند .هرچه که اين پروسه بيشتر پيش ميرود راست
و چپ جامعه بيش از پيش در ﺗرازوی قضاوت قرار گرفته اند .مردم
انتخاب ميکنند.
يکی از نيروهای اصلی جامعه ايران در اين ﺗغييرات پايه ای زنان
ميباﺷند .در دنيای امروز اين زخم که زنان نابرابرند و بدليل زن بودن
مورد ستم قرار ميگيرند بر ﺗن همه جوامع دنيا ديده ميشود .هيچ جامعه
ای را نميتوان يافت که ديگر سخن از ستم بر زن را کنار گذاﺷته باﺷد
و نابرابری داستان و قصه "ديو و پليدی" باﺷد .چهار دهه سرکوب و
جنايت برﻋليه زنان و پتانسيل ﻋظيمی که زنان در اين مدت در مبارزه
برﻋليه قوانين آپارﺗايد جنسی پيش برده اند ،زنان را به يکی از
نيروهای مهم در اين ﺗغييرات بدل نموده است .مقابله رو در رو با يکی
از ضد زن ﺗرين و خشن ﺗرين ﺣکومتهای دنيا يکی از خصوصيات
ويژه جنبش آزادی زن در ايران است .سرکوب و غارت ،فقر و
ﺗنگدستی ،آزار سيستماﺗيک جنسی و روانی و قوانين نابرابر نتوانسته
است اين جنگی را که زنان از همان روز اول سرکار آمدن رژيم
اسﻼمی آغاز کردند ،خاموش کند.
در دو دهه اخير و بويژه در ديماه  ١٣٩۶و آبان  ٩٨و  ١۶آذر امسال
برجستگی و نقش رهبری زنان کامﻼ مشهود بود و بروﺷنی ديديم که
اين جنبش بيش از هر زمان ديگری در ﻋين مقابله با سرکوب با
ﺷعارهای روﺷن طبقاﺗی ﺗعيّن خود را از اين روند بيان کرد .رجوع به
ﺷعارهای اين دوره نشان ميدهد که اين جنبشها بشدت ضد رژيم اسﻼمی
و ضد نظام سرمايه داری و نابرابری و ﺗبعيض هستند .ﺗصوير واقعی
سالهای اخير اينست که امروز نميتوان امر مبارزه برای برابری را
فقط امر زنان دانست .جنبش برابری زن در جامعه ايران جدا از جنبش
برای رفاه و آزادی و برابری همگانی نيست .وقتی زنان در صفوف
اول مبارزات کارگری قرار ميگيرند و يا دانشجويان ﺷعار نه به
آپارﺗايد جنسی را فرياد ميزنند و بنرهای "فرزند کارگرانيم ،کنارﺷان
می مانيم" را ﺣمل می نمايند ،نشان ميدهد که جنبش برابری طلب بيش
از هر دوره ای براين امر واقف و آگاه است که بدون يک چشم انداز

شماره ٥٣١

سوسياليستی و کارگری نميتواند آزادی
بيقد و ﺷرط را در جامعه امکانﭙذير سازد.
ما کمونيست ها اﻋتقاد ﻋميق داريم که
بدون آزادی زن ،آزادی جامعه امکانﭙذير
نيست .آيا اين خواست ما و ﻋدالت و رفاه
و برابری برای جامعه ميتواند ما را در
مقابل جريانات و گرايشات و جنبشهای
ديگر که بر نقش مهم زنان در سرنگونی
آگاهند واکسينه کند و سيستم دفاﻋی جنبش
ماکزيماليستی را قوی کند؟
ﺣقيقت اين است که جنبش برابری طلب در ايران امروز بيش از هر دوره
ای قدرﺗمند و محبوب است و با افتخار پرچم آزادی و برابری را در دست
دارد .اما همين مخاطراﺗی در مقابلش قرار ميدهد و وظايفی را در مقابل
ما کمونيستها .يکی از خطرات محتملی که در مقابل جنبش برابری طلب
در ايران قرار دارد گرايش راستی است که در چهره ها و ﺷخصيتهايی
نمود پيدا ميکند که هدف اصليشان رقيق نمودن اهداف پايه ای جنبش
برابری زن و مرد است .جنبشی که ﺗا ديروز در داخل کشور برای
ﺗغييرات قانونی چند ميليمتری کش و قوس ميرفت و سماع ميکرد ،امروز
ﺗحت ﺗاثير و فشار زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب به ظاهر
"راديکال" ﺷده است و با طرح ﺷعارهايی مانند "نه به ﺣجاب اجباری"
ﺗﻼش ميکنند رژيم را از زير چنﮓ جنبشی که ﺣجاب را نه فقط اجباری
بلکه بعنوان سمبل و پرچم آپارﺗايد جنسی ميشناسد ،خﻼص کنند .اينان
ميخواهند فراموش کنند که رژيم آپارﺗايد جنسی بنيادش با چسﭙاندن ﺣجاب
با پونز بر سر زنان و اسيدپاﺷی ﺷروع ﺷد .اصﻼح طلبان و دوستان ﺗوده
ای و اکثريتی آنها با نوﺷتن نامه به "دختران" ميخواهند امروز در مقابل
انقﻼب بايستند و انقﻼب را که در راه است از هم اکنون نفرين ميکنند.
نفرت خود را از انقﻼبی که در راه است با نفرت از انقﻼب  ۵٧ﺷروع
ميکنند .يادﺷان رفته که زنان ايران همان  ٨مارس  ۵٧اﻋﻼم کردند؛ "ما
انقﻼب نکرديم ﺗا به ﻋقب برگرديم"" ،ما خواستار ﺣکومتی هستيم که بر
اساس برابری زن و مرد باﺷد".
جنبش راست که امروز يک سرش در ﺣکومت و جبهه مليهای سابق و
صدای قدمهايش در راهروهای سنای آمريکا در کنار باقيمانده سلطنت
ﺷنيده ميشود ،يکی از ﺗرمزهای خطر جدی در مقابل جنبش برابری طلبی
است که همين امروز با ﺷعار "فقر ،ﺣجاب استثمار ،آماج يک پيکارند"
در خيابان است .اين خطر در ﺷرايط کنونی وظايفی بسيار جدی را در
مقابل کمونيست ها قرار ميدهد .ﺗنزل خواست "نه به ﺣجاب اسﻼمی"
بعنوان يک از ﻋرصه های مبارزه و جنﮓ ﻋليه کليت جمهوری اسﻼمی
به "نه به ﺣجاب اجباری" يکی اين ﻋرصه ها ميباﺷد .انقﻼب آﺗی انقﻼبی
برای رهايی کامل و برابری است و اين امر فقط با پيشروی و ﺗحقق يک
آلترناﺗيو سوسياليستی امکانﭙذير و ممکن است .پيروزی اين جنبش
برابری طلب فقط در گروه به قدرت رسيدن اين آلترناﺗيو است.
اکنون دوره رفرم و ﺗغييرات قدم به قدم و دوستی خاله خرسه با زنان
نيست .جنبش برابری طلبی زنان فقط با سرنگونی

نه قومى ،نه مذهبى ،هويت انسانى!

صفحه ٩

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

روز زن و تحوﻻت انقﻼبى در ايران
هﻼله طاهری
ﻋمارت چهل و يکساله جمهوری اسﻼمی در ﺣال فرو ريختن است.
زمينه های فروريختن آنرا مقاومت و اﻋتراضات مردم و جنبشهای
درگير از جمله کمونيستها ،جنبش کارگری ،جنبش آزادی زن و
اﻋتراضات دانشجويان در ايران ميسر کرده است .اين رژيم با بحران
ﻻينحل اقتصاديش ،با سرکوب مستمر سياسی و فرهنگی اش ،با چهل و
يکسال ﺗجويز جهالت و بربريت در ميان مردم ،با صدها هزار اﻋدامی
و زندانی و مفقود کردن فعالين سياسی ،با موج وسيع فقر و بيکاری ،با
بيمار کردن يک جامعه در ابعاد وسيع و به اﻋتياد کشاندن ميليونها
جوان در هيچ ظرفيتی قابل ﺗحمل نيست.
هرچه جمهوری اسﻼمی جندﷲ و ﺣزب ﷲ به کشورهای منطقه صادر
ميکند ،در مقابل جنبش کارگری ،زنان و دانشجويان با پشتيبانی
ميليونها انسان از داخل و خارج ،صفوف کمونيستها و هوادارن آزادی
و برابری مستحکمتر ميشود .به قدمت همه آن سالها که به روی زنان
اسيد پاﺷيدند ،زندانشان کردند ،ﺗجاوز و اﻋدام و جنايت و ﺗحقير و
درندگی به خرج دادند ،رژيم نتوانست استقامت مردم را درهم بشکند.
جنبشهای برﺣق و فعالين آن چون فوﻻد آبديده ﺷدند .مردم جداسازی ها
را در زمان ﺣکومت آپارﺗايد اسﻼمی برهم زدند .زنان جوان قانون
ﺣجاب اجباری را به "بد ﺣجابی" بدل کردند و در ميادين و اماکن
ﻋمومی در ﺣال برداﺷتن آن هستند .نفاق و دو دستگی در ميان مردم
راه انداختند ،اما فعالين و مبارزين آگاه اﺗحاد را به خيابانها آوردند .کار
ﻋظيمی در اين همه سالها انجام ﺷد و اينرا فقط فعالين و جنبشهای
کارگری ،زنان و دانشجويان ،جنبشی که سالهاست به جمهوری اسﻼمی
"نه" ميگويد ممکن ساخته است.
رژيم در دو سال آخر ﺣيات ننگينش و در اﻋتراضات آبانماه وﺣشيانه
به سرکوب هرگونه اﻋتراضی دست زد .به خيال باطلش ميتواند مردم
را به ﻋقب نشينی وادارد ولی چنين نشد .در بحبوﺣه انتخابات ،وقتی که
قهر مبارزين ﺗمامی ندارد قولهای سرخرمن به بخشی از جامعه از
جمله زنان ميدهند ﺗا زنان را پای صندوق رای بياورند .روﺣانی
ميگويد بايد زنان در قانون گذاری مشارکت داﺷته باﺷند و زنان وزير
ﺷوند .روزنامه نگاران مينويسند که يک سفير زن در زمان روﺣانی به
خارج کشور اﻋزام ﺷد .بماند که وزير و سفير ﺷدن در دولتهای
اسﻼمی فرقی به ﺣال و روز وضعيت اسفبار زنان در جمهوری
اسﻼمی نميکند .ﺗنها جنسيت مجرمين و مسئولين جنايات ﻋليه مردم
بويژه زنان جابجا ميشود.
جنبش آزادی زن جايگاه ويژه ای در اين مرﺣله از ﺗحوﻻت سياسی
ايران دارد .در اين چهار دهه از ﺗاريخ ايران ما همچنين ﺷاهد بوديم که
طيف های متعددی از زنان که مستقيما از بدنه دولت و مجلس نبوده اما
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در ﺣاﺷيه ﺣکومت زيسته اند ،در داﻻنهای
اين ﻋمارت ضد زن به دنبال معجزه "ﺣق
زن" بودند .زنانی که معتقد بودند وضعيت
زنان در جمهوری اسﻼمی بهبود يافته يا
در ﺣال بهبود يافتن است .زنانی که فکر
ميکردند با ﻻبی کردن با بخشی از رژيمی
ها ميتوانند ﺣقوقی برای زنان دست و پا
کنند .اينروزها اين زنان در ﺣال بازبينی
کارنامه چهل و يکساله خود هستند .خجوﻻنه از چشم اميد به يک رژيم
جنايتکار بستن و ﺗاييد آن ليست ندامت نامه ها باﻻ ميگيرد .ﺗا همينجا که
اين طيف ﺗصميم به گسست از جمهوری اسﻼمی دارند ما آنرا بهتر از
دفاع از جمهوری اسﻼمی ميدانيم .هرچند واقفيم که اين ﺗغيير مکان بين
دو جنبش ارﺗجاﻋی بورژوائی است ،از ملی اسﻼمی ها می کنند و به
ناسيوناليسم پرو غرب ملحق ميشوند .دليل اينکار صرفا اينست که بوی
الرﺣمان رژيم اسﻼمی را ﺷنيده اند .اما گناه ﺗاييد و دفاﻋشان از جمهوری
اسﻼمی را بقدمت چهل و يکسال جنايت ﻋريان بايد به پای خودﺷان
بنويسند نه "ما" .ﺷيرين ﻋبادی يکی از آنهاست .ندامت نامه ﻋبادی را
ﺣتما روی سايتهای ايرانی براﺣتی ميتوان جستجو کرد.
در سالگرد انقﻼب  ۵٧از اين طيف انسانهای غير مسئول ميديای ايرانی
در خارج کشور را جذب کرده است .چه ﺗوبه کنندگان و چه رسانه های
دولتی ،جنبش آزادی و برابری ،جنبش چﭙهای معترض به رژيم جمهوری
اسﻼمی را مسئول فاجعه بسرکار آمدن اين رژيم معرفی ميکنند!
برﻋکس ،اين جنبش ما بود که از روز اول به جمهوری اسﻼمی ،اين
ارﺗجاع و محصول مشترک غزب و نيروهای اپوزيسيون اسﻼم زده "نه"
گفت .ما کمونيستها ،در کنار مبارزين چپ و فعالين آزادی و برابری
برای يک لحظه اين رژيم را ﺗاييد نکرديم و با آن جنگيديم .سوال از
ﻋبادی اين است که خانم ﺷما که بچه نبوديد .ناسﻼمتی وکيل بوديد.
همانزمان من نوجوان و هزاران نفر چون ما نه گفتيم و ايستاديم ،ﺷخصا
بخش زيادی از خانوادهام را در جنﮓ با اين رژيم از دست دادم ،سالها در
صفوف رزمندگان در کردستان جنگيدم ،سالها در خارج کشور ﻋليه اين
رژيم جنگيدم و هنوز هم در جنگم .من و امسال من بسيار زياديم .ما
انتخاب خود را چنين کرديم .ﺷما جمهوری اسﻼمی را مانند ﺗوده ای ها از
روز اول انتخاب و يا ﺗاييد کرديد .ﻋيب بزرگتان خانم ﻋبادی وقتی ﻋيان
ﺷد که دو دهه بعد ،بدنبال اين همه جنايت رژيم ،از سکوی جايزه صلح
نوبل برای جمهوری اسﻼمی ﺗبليغ ميکرديد و ميگفتيد که "اسﻼم با
دمکراسی مغايرت ندارد" و با اين اظهارات هدفتان امتياز خريدن برای
روز آن ﺣمام
جمهوری اسﻼمی از غرب بود .از کشوری آمده بود که هر ِ
خون بود .ما در بيرون سالن جايزه صلح فرياد ميزديم مرگ بر جمهوری
اسﻼمی ،مسبب کشتار و جنايت ،ﺷما ميگفتيد که بياييد ﺗا با اسﻼم و
جمهوری اسﻼمی آﺷتی کنيد .در ندامت نامه ات اﺷاره ای به اين نداريد.
اين ﺗغيير ريل و ميانبر زدن از ﺣقيقت ،ﺣقيقت آنطور که هست نه آنطور
که ﺷيرين ﻋبادی ها ميگويد را براﺣتی نميتوان دور زد .ما اجازه نميدهيم.
اينجاست که مرور بر ﺗجارب انقﻼب  ۵٧ضرورت پيدا ميکند.
زنان مبارز! فعالين خستگی ناپذير!

برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى!

صفحه ٩

صفحه ٩
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كمونيست هفتگى

روز زن و تحوﻻت انقﻼبى در ايران ...
نقش فعالين زن در روزهای خطيری که برای يک انقﻼب ديگری آماده
ميشويم مهم است .سازمانيابی و ﺗشکل سازی ﺣول مهمترين خواستهای
زنان ،اﺗحاد با نيروهای همفکر و جنبشهای در ﺣال نبرد با رژيم،
اطﻼع رسانی و کار مستمر در ميان زنان و جوانان دست ﺷما را
ميبوسد .نيروی ﻋظيمی از زنان و جوانان به خيابانها ميايند و منتظر
پيام ﺷما هستند .آمادگی و سازماندهی ﺗان به آنها اﻋتماد ميدهد که به
دنبالتان بيايند .جنبش آزادی و برابری زنان بر روی همه نرمهای
اسﻼمی و رژيمهای ﺗاکنونی که از زنان بعنوان نيروی ذخيره استفاده
ميکنند ،خط بطﻼن ميکشد .خواستهای برابری طلبانه برای بهبود وضع
زنان را بايد صريحا در صدر هر اﻋتراض و ﺗجمعی مطرح کنيم.
قانون اساسی جمهوری اسﻼمی بايد منحل و بر ويرانه آن اﺣکام
برابری طلبانه ،با باﻻﺗرين دستاوردهای بشريت برای برای زن و مرد
ضمانت ﺷود .بايد پايه های زنجيروار سنتهای مردساﻻرانه و ﻋقايد
پوسيده مذهبی را گسست .رفاه و امنيت ،کاريابی ،آموزش و ﻋدالت بايد
ﺗضمين ﺷود .ﺗمام اسناد مربوط به سنگسار زنان ،اسيد پاﺷيدن ،ﺣجاب
و اجبار و جريمه پردازی آن ،آمار زندانيان سياسی ،ﺗجاوزها و ﺷکنجه
ها و اﻋدام ها ،گزارش ﺗحصن و اﻋتصابات و به گلوله بستن کارگران
و دانشجويان ،گزارش ﺗدريس اﺣکام ﺷريعه ،ﺗجاوز به کودکان زير
سن به نام ازدواج ،صيغه ،چند همسری ،اﺷاﻋه فحشا و گرسنگی
خانواده بی سرپرست ،اذيت و آزار ﺷهروندان منتسب به "اقليت"های
قومی و مذهبی ،ﺣمله پاسداران ،ﺣزب ﷲ و ﺷعبان بی مخهای اسﻼمی
به زنان ،زمينه سازی صدها قتل ناموسی و ﺗرويج زن ستيزی از منابر
مساجد ،صدها مورد ديگر همه و همه را بايد برانداخت و در
دادگاههای مردمی مسببين و مجرمين آن ﺗاوان پس بدهند .مساجد در
چهار دهه ﺗاريخ ايران مرکز جهل و بدبختی مردم بويژه زنان بوده و
هنوز هست .در اين مساجد و همه اماکن اسﻼمی ﺗرويج خرافه و جهل
بايد ممنوع ﺷوند ،بغير از ﻋبادت مذهبی و امر خصوصی بزرگساﻻن
نبايد به آنها راه داد که هيچ نقشی در جامعه داﺷته باﺷند .دولت بايد
بطور کامل آنها را ﺗحت نظر و کنترل قرار دهد.

نميخواهيم" خيابانها را از دستشان در بياوريم .پيام ما ،از ايران ﺗا هر
کجای دنيا که هستيم همين است :مرگ بر جمهوری اسﻼمی! پبش بسوی
انقﻼب کارگری! پيش بسوی آزادی و برابری!
از امروز ﺗا هشت مارس روزهای زيادی نمانده است .کارهای زيادی
پيشارويمان است .اين روز ميتواند در ﺗاريخ اين ﺗحوﻻت بياد ماندنی و
پردستاورد باﺷد .پيش بسوی اﻋتراضات و مراسمهای پرﺷکوه روز
جهانی زن!
اول اسفند ١٣٩٨

 ٨مارس ،كدام آلترناتيو ...
جمهوری اسﻼمی و در همراهی و همگامی با طبقات محروم جامعه
ميتواند برای رهايی و جامعه بدور از خشونت ،ﻋاری از ناموس پرستی،
ﻋليه ﺗن فروﺷی برای رفع گرسنگی ،و ﻋليه ﺗحقير و بيحرمتی ذاﺗی اين
نظام غلبه کند ٨ .مارس امسال بايد اين آلترناﺗيو صحنه اين جدال را
بروﺷنی به ﺗصرف خود درآورد و نشان دهد که زنان فقط همراه جنبش
طبقه کارگر و زﺣمتکشان و ستمديدگان ميتواند متحدان خود را بيابد .راه
ديگری وجود ندارد .زنده باد روز جهانی زن!
***

در اين روزهای انقﻼبی وقتش رسيده که جداسازی و ﺣجاب را بطور
ﻋلنی در ميادين و خيابانها برهم زد .در صفهای مختلط و بدون
روسری با ﺷعار نه به ﺣجاب ،نه به آپارﺗايد جنسی از ﺷرکت کنندگان
در ﺗجمعها بخواهيد که از ﺷما پشتيبانی کنند .خلق و خوی مردساﻻنه
هنوز بر جامعه ما سنگينی ميکند .با کارهای جمعی ميتوان فشار آنرا
کم کرد .ﺗظاهراﺗهای جمعی بهترين مکان برای برمﻼ کردن و رسوا
کردن چنين اخﻼقياﺗی هستند .با ﺣقه و زور اديان و باورهای زن ستيز
مذهبی را به جامعه ﺣقنه کردند ،با کار آگاهگرانه و جنبشی اين
اخﻼقيات را به زباله های ﺗاريخ ميفرستيم .در خيابانها و محافل جنبش
خراب کردن صندوقهای رای و براندازی اين رژيم براه افتاده است .با
ليست کشتار قربانيان از دست رفته و مفقود ﺷده ،با پرچمهای پر از
خواستهای برﺣق و با ﺷعار "جمهوری اسﻼمی ،نميخواهيم،

اتحاد كارگران شاغل و بيكار عليه بيكاری!

كمونيست هفتگى

صفحه ١٠

به بيژن زنگنه،
مردم "عادت نمى كنند" ،نابودتان ميكنند!
سعيد قادريان
 ١٦بهمن بيژن نامدار زنگنه وزير نفت رژيم اسﻼمی اظهار کرد که
"اگرچه مصرف بنزين کاهش يافته ولی با ﻋادت کردن مردم به قيمت،
اين ميزان دوبارە افزايش می يابد"! اين اظهارات وزير نفت درست بعد
از گذﺷت قريب به سه ماە از اﻋتراضات وسيع مردم نسبت به گرانی
بنزين در آبانماە سال جاری که در اقصی نقاط ايران سرﺗاپای رژيم را
آچمز کرد و به ﺗکاپو انداخت بيان می ﺷود که بنزين بر نفرت و
انزجار ﻋميق و بحق مردم پاﺷاند.
جناب زنگنه مگر وﺣوش مسلح ﺷما در سﭙاە و بسيج و نيروهای ضد
ﺷورش ﺷهری با ﺗمام قدرت نظامی بجان مردم بﭙا خاسته نيافتاديد و
بالغ بر هزاران ﺷهروند ﺷريف و آزاديخواە و ﻋاصی از نظام مملو از
نابرابری را به سبعانهﺗرين ﺷيوە بقتل نرسانديد و ﺗازە بعد از گذﺷت سه
ماە و اندی از اين جنايت جمعی و فشارهای داخلی و بين المللی برسر
اﻋﻼم آمار و ﺗعداد جانباختگان پاسکاری ميکنيد .آيا زنگنه از دستگيری
بيش از  ٧٠٠٠هزار معترض آبانماە خبر ندارد که هرازگاهی جنازە
ﺗعدادی از آنان در گوﺷه و کنار اين کشور غرق در خون يافت می
ﺷوند؟ اگر مردم به اين اجحافات ﺷما و ﺣکومتتان "ﻋادت" کردەاند و
خبری نيست و آب از آب ﺗکان نميخورد ،پس چرا اينچنين به بجان هم
افتادەايد و مسئوليت جناياﺗتان را به همديگر ﺣواله ميدهيد و زير بار آن
ﺷانه خالی ميکنيد؟ پس چرا هنوز به قوە قهريه متوسل ميشويد و خواب
از چشمان خود و رهبر نکبت ﺗان پريدە و از مردم برای ﺣضور پای
صندوقهای رای التماس ميکنيد که "اگر ما را هم دوست نداريد به
خاطر ايران به پای صندوقهای رای برويد"؟
دولت متبوع ﺷما کافيست يک روز ﺗفنگهايتان را ضامن کند و اوباﺷان
مسلح ﺗان دست به ماﺷه نبرند ،آنگاە خواهيد ديد آنچه را که در چهل و
يک سال با قتل ﻋام و هولوکاست اسﻼمی و اسيد پاﺷی و سلب
آزاديهای فردی و اجتماﻋی و گستراندن فضای اختناق به جامعه ﺗحميل
کردەايد ،چگونه دود ميشود و هوا ميرود و مردمی که ديگر نميخواهند
"ﻋادت کنند" بساط ﺗان را زيرو رو خواهند کرد .زنگنه در ﺗازەﺗرين
اظهار نظر در مورد کارکرد ﺗحريمها در صنعت نفت و صادرات آن
ابراز ميکند که "وزارت نفت به نان ﺷب محتاج است و نبايد ﺗوقعی از
اين وزارﺗخانه داﺷت" .او در ادامه ميگويد که "ﺗحريمهای نفتی آمريکا
صادرات نفت ايران را با مشکل جدی روبرو کردە است".
زنگنه خوب ميداند که در دورانهای مختلف که ﺷخص مبارکشان بمدت
 ١٤سال ﺗاکنون در راس اين وزارﺗخانه بودە و به "ﺷيخ الوزرا" ملقب
ﺷدە ،ناچيزﺗرين بخش درآمد نفت به جيب مردم ايران رفته است .بخش
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مهمی از درآمد اين وزارﺗخانه صرف
ﺗروريسم اسﻼمی و نيروهای اوباش ﺣزب
ﷲ لبنان و ﺣماس و نگه داﺷتن بشار اسد
بر اريکه قدرت و دخالت سياسی و نظامی
در منطقه و صدور ﺗروريسم به ﺷاخ آفريقا
و غيرە بودە است .زنگنه ميداند که
بودجههای نجومی صرف بيت رهبری و
جامعه المصطفی و ﺗربيت آخوند ﺷيعه،
نشر آثار خمينی ،صرف نيروهای سرکوبگر و آدوات نظامی و ورای
اينها رانت خواری و دزديهای کﻼن نجومی و هرزگی "آقازادەها" از
لواسان ﺗا ﺷمال ﺗهران و لس آنجلس و دول ﻋربی می ﺷود ،در ﺣالی که
فقر از سر وکول اين جامعه می بارد.
جا دارد از بيژن زنگنه مرﺗجع پرسيد آنموقع که بيشترين درآمد از فروش
نفت ﺣاصل دولت متبوع ﺷما می ﺷد چه چيزی به مردم ايران می رسيد و
اکنون که درآمد نفت به پايين ﺗرين سطح رسيدە است چرا به رخ ما مردم
ايران می کشيد؟ مردم ايران در هر دو ﺣالت متضرر اين ماجرا هستند.
به همين دليل به جای "ﻋادت کردن" به ازدياد قيمت بنزين ،کمر به
نابودی ﺷما اوباﺷان و غارﺗگران ثروت و سامان اين جامعه و قاﺗلين
مردم ايران بستهاند .آيندەای جز سرنوﺷت ساير ﺣاکمين فاﺷيست در
انتظارﺗان نيست.
 ٢٠فوريه  ١ -٢٠٢٠اسفند ٩٨
اطﻼعيه كميته كردستان حزب حكمتيست

در رابطه با مرگ فعال كارگری رئوف خداكرمى
امروزمطلع ﺷديم که متاسفانه رئوف
خداکرمی فعال کارگری ،از اﻋضا و
يکی از نمايندگان سنديکای کارگران
خباز ﺷهر سنندج ﺷب گذﺷته  ٣٠بهمن به
دليل بيماری در يکی از بيمارستانهای اين
ﺷهر درگذﺷت.
کميته کردستان ﺣزب ﺣکمتيست
بدينوسيله به خانواده ،بستگان ،دوستان و
اﻋضای سنديکای کارگران خباز صميمانه ﺗسليت می گويد و خود را در
غم از دست دادن اين کارگر مبارزﺷريک می داند .يادش هميشه گرامی و
زنده است.
کميته کردستان ﺣزب کمونيست کارگری – ﺣکمتيست
 ١اسفند ١٣٩٨

نه به حجاب اسﻼمى ،نه به آپارتايد جنسى!
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از مرگ بر خامنه ای تا الغای مالكيت خصوصى
جاويد حكيمى

اسماﻋيل بخشی" :اگر ده ﺗا ﺣقوق هم بهمون بدهند ﺗا خصوصی سازی
در اين منطقه است اﻋتصاب ادامه دارد"!
سقوط ديکتاﺗورها هميشه لذت بخش است .با رفتن هر مستبدی ،انسان
به ممکن بودن جاری ﺷدن ﻋدالت در دنيا اميدوار می ﺷود .مفاهيم
مقدسی چون آزادی ،برابری ،ﻋدالت و ﺣقيقت با هر ﺗعبيری چنان در
ُکنه وجود آدمی ريشه دوانده که بسياری برسر ﺗحقق آن جان می بازند.
ﺣتی مدافعين دو آﺗشه سلطنت هم می دانند در اينکه فردی مادام العمر
ﺷاه باﺷد و ديگران فرمانبردار ،هيچ برابری و ﻋدالتی وجود ندارد
برای همين پسوند مشروطه را می آورند ﺗا از کراهت آن بکاهند .ﺗازه
اين سيستم پادﺷاهی مشروطه ،هزار بار موجه ﺗر از سلطنت استبدادی
و وﻻيت مطلقه است .وه که چه لذﺗی داﺷت وقتی روزنامه ها نوﺷتند
"ﺷاه رفت" و چه ﺷعف انگيز خواهد بود روزی که بنويسند "خامنه ای
دستگير ﺷد" .هم فرار ﺷاه ﻋين ﻋدالت بود و هم دستگيری قريب
الوقوع خامنه ای .با اين همه برای طبقه کارگر فرار يا بازداﺷت هيچ
ﺷاه و ﺷيخی نه فقط پايان ماجرا نيست بلکه بسيار هم محتمل است آغاز
دوره ای از سختترين کشاکش اجتماﻋی باﺷد.
مردم ﺣق داﺷتند "مرگ بر ﺷاه" بگويند اما ارمغان آن همه رﺷادت و
از خودگذﺷتگی برای رنجبران چيزی نبود جز سلب آزاديهای ابتدايی و
بسط استبداد ﺗا اﻋماق جامعه .ضد انقﻼب اسﻼمی ﺣاﻻ چهل سال است
جواب اﻋتراض زنان را با اسيد و پاسخ کارگران را با زندان و ﺷکنجه
جوانان به جان آمده از فقر و فﻼکت
می دهد .اکنون کارگران ،زنان و
ِ
و بيداد ،با ﺷعار "مرگ بر خامنه ای" به خيابان آمده و ﺣکم بر رفتن
ﺣکومت اسﻼمی داده اند .اين ﺷعار همانقدر برﺣق و منطبق بر
خواست قلبی ميليونها انسان رنجديده است که ﺷعار "مرگ بر ﺷاه" و
اگر آماده نباﺷيم و سياست روﺷنی نداﺷته باﺷيم ،ميتواند به همان
سرانجام ﺷوم منتهی ﺷود.
ديديم آنها که می گفتند ﻋلت العلل مصائب اجتماﻋی ﺷاه است و با رفتن
او ايران گلستان ميشود ،ﺷيادانی بيش نبودند .ﺣاﻻ باز هم ﻋده ای دارند
دروغی ديگر را به خورد کارگر می دهند .اينطور ﺗبليغ می کنند که با
سقوط ولی فقيه و ﺣتی با استعفای او ﻋامل اصلی دزدی و فساد و
اختﻼس کنار رفته و رفاه و ﻋدالت و آزادی محقق خواهد ﺷد .اين
مطلقا ﺣقيقت ندارد.
ولی فقيه فصل الخطاب و ستون اصلی ﺣکومت اسﻼمی است و مرگ
بر خامنه ای و مرگ بر ﺣکومت مذهبی يعنی ﺗيشه به ريشه اين
ﺣکومت زدن .با اين همه ريشه استبداد و انقياد جامعه مالکيت
خصوصی است و نه ﺷاه و خامنه ای و سلطنت و وﻻيت فقيه و اصل و
فرع آن .مالکيت خصوصی بر وسايل ﺗوليد ،مناسبات مبتنی بر بردگی
مزدی ،آن بستری است که استثمار انسان از انسان را مهيا ساخته و
کارگر را نسل اندر نسل برده کارفرما می کند .از دل ﺣاکميت اصل
مالکيت خصوصی وسائل ﺗوليد در دست بورژوازی ،هيوﻻهايی چون
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رضا ﺷاه و خمينی ظهور می کنند .چون سرمايه
داری به ديکتاﺗوری نياز دارد و ديکتاﺗورها با
هر رنﮓ و قواره ای نوکر و پاسدار منفعت
سرمايه و اين نظم اند .جايی که کارفرمايان
ﺷرايط استخدام و اخراج کارگر را منطبق با
منفعت اقتصادی خود می نويسند و ﺗحت ﻋنوان
قوانين کار به مورد اجرا می گذارند ،جز
ﺷکلگيری استبداد سياسی و ﻋروج ﺷخصيت
های خودﺷيفته و قلدرمآب ،انتظار ديگری داﺷتن ﻋبث است .در چنين
جوامعی ﺷاه راس امور باﺷد يا ﺷيخ ،نظام سياسی پادﺷاهی باﺷد يا
جمهوری ،به ﺣال کارگر چندان ﺗوفيری ندارد .کارگر برای يک اپسيلون
بهبود وضعيت معيشت خود ﻋﻼوه بر کار طاقت فرسای هر روزه بايد
دنبال ﺗشکل و سازماندهی برود و خون جگرها بخورد و دست آخر هيچ
چيز از زندگی در خاطرش نماند جز سی سال کار و زﺣمت ،درد و رنج،
مبارزه و دستگيری و دربدری .ﺗازه همين اندازه ﺗشکل ،سازماندهی و
مبارزه کارگران برای فقط و فقط دفاع از ﺣقوق صنفی خويش در
کشورهايی نظير ايران "اقدام ﻋليه امنيت ملی" ﺗلقی ﺷده و بر کارگر آن
می رود که می بينيم .رضا ﺷاه با رهبر کارگران اﻋتصابی خوزستان
يوسف افتخاری همان کرد که جمهوری اسﻼمی با اسماﻋيل بخشی نماينده
کارگران هفت ﺗﭙه .يوسف به دوازده سال زندان محکوم ﺷد و اسماﻋيل به
چهارده سال.
بيهوده نيست مالکيت خصوصی برای بورژوازی يگانه اصل مقدس و
غير قابل نقد است .آنچه برای کارگر منفور و منشا بردگی است برای
بورژوازی مقدس و مايه برکت است .يگانه درسی که از قيام پنجاه و
هفت و سرانجام ﺗلخ آن بايد گرفت اينست که مسير آزادی و رهايی
کارگران همان آدرسی نيست که اپوزيسيون بورژوازی به همه نشان می
دهد" .دست در دست يکديگر ،ميهن خويش کنيم آباد" فراخوانی همه با
همی و به همين دليل ﻋوامفريبانه است .اپوزيسيون راست پرو غرب با
ﺷعار "مرگ بر اصل وﻻيت فقيه" به ﺗمام هدف خود که يک جابجايی
ساده قدرت در باﻻست نائل ميشود آنچنانکه جنبش ملی-اسﻼمی با ﺷعار
"مرگ بر ﺷاه" به قدرت خزيد و دمار از روزگار همه درآورد .کارگران
برﻋکس ،اگر همزمان با واژگونی نظام اسﻼمی با ولی فقيه اش ،دست به
ريشه نبرند و الغای مالکيت خصوصی را هدف قرار ندهند ،آخراﻻمر
هيچ چيز جز گلوله و گورستان نصيبشان نخواهد ﺷد .جدال طبقاﺗی از
جنس مسابقات المﭙيک نيست که بر سينه نفر دوم مدال نقره بياويزند و
فرصتی دوباره برای برنده ﺷدن به او بدهند .در نبرد خونين طبقاﺗی آنچه
نصيب کارگر می ﺷود يا ﺗمام آزادی است يا مرگ .ضرورت صف
مستقل پرولتاريا و افشای بی امان ﺗمام جناح های بورژوازی درون و
بيرون ﺣاکميت از همين جا مايه می گيرد.
اسماﻋيل بخشی به ﺣق خطاب به کارگران فرياد زد؛ "اگر ده ﺗا ﺣقوق هم
بهمون بدهند ﺗا خصوصی سازی در اين منطقه است اﻋتصاب ادامه
دارد" .ما هم در ﺗکميل سخنان او می گوييم اگر ده ﺗا ﺷاه و ﺷيخ در اين
مملکت بيايند و بروند ﺗا مالکيت خصوصی ملغی نشود مبارزه انقﻼبی
ادامه دارد .ﺗنها يک انقﻼب کارگری می ﺗواند آزادی ،رفاه و برابری را
برای آﺣاد جامعه به ارمغان بياورد .و اما جملهای هم در خصوص آن
ياوه گويانی که ﺗاکيد ما بر انقﻼب کارگری را به انقﻼبی با ﺷرکت فقط
کارگران ﺗعبير می کنند .اينها را بايد بی پاسخ گذاﺷت .ﺣيف وقت که
صرف پرداختن به چنين نقدهای مبتذلی گردد*.
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به بهانه تمديد بازداشت حميد نوری
مهدی طاهری
زمان بازداﺷت ﺣميد نوری را برای سومين بار يک ماه
پليس سوئد
ِ
رم جنايت ﻋليه بشريت،
ديگر يعنی ﺗا ماه مارس ﺗمديد کرد .وی به ُج ِ
ﺷکنجه و کشتار زندانيان سياسی دستگير ﺷده است .نوری داديار زندان
گوهردﺷت کرج در دهه ﺷصت و يکی از بازجويان ،ﺷکنجه گران و
از اﻋضای "هيئت مرگ" بوده که هزاران نفر از مخالفين ﺣکومت را
دستياران آيت ﷲ اﻋدام،
به جوخه های اﻋدام سﭙردند .وی يکی از
ِ
ق گفته ﺣقوقدانان ،ﺣداقل  ٣٠سال،
ابراهيم رئيسی بوده است .وی طب ِ
باقی مانده ﻋمرش را ،چنانچه  ٩٠سال ﻋمر کند ،در زندان سر خواهد
کرد.
ت جمهوری
اين ديگر به آگاهی خاص و ﻋام ﺗبديل ﺷده که ﺣکوم ِ
اسﻼمی ،در اواي ِل سالهای به قدرت رسيدنش ،با سازمان دادن يکی از
وﺣشيانه ﺗرين قت ِل ﻋامهای ﺗاريخ معاصر بر ﻋليه آزاديخواهان،
ت
برابری
طلبان و مخالفين ﺣکومت ﺗوانست کاری را که ﺣکوم ِ
ِ
ب  ،٥٧به
ب انقﻼ ِ
ﺷاهنشاهی در انجام آن ناﺗوان بود ،يعنی سرکو ِ
سرانجام برساند .ابراهيم رئيسی ملقب به "آيت ﷲ اﻋدام" يکی از
ت مرگ" و از مسئولين قت ِل ﻋام زندانيان
اﻋضای گرو ِه چهار نفره "هيئ ِ
سياسی در سا ِل  ٦٧است .اين جانی و قاﺗ ِل سريالی در سال گذﺷته به
رياست "قوه قضائيه" منصوب ﺷد .وی ﻋضويت در "هيئت مرگ" را
ﺗائيد و از اﻋدامهای دهه ﺷصت دفاع کرده است .رئيسی در اولين
مصاﺣبه مطبوﻋاﺗی بعد از انتصابش به ﻋنوان رئيس قوه قضائيه گفت:
آنچه که امروز مهم است اول امنيت و بعدآ ﻋدالت است .به اين نکته
پائين ﺗر اﺷاره ميکنم .اما به اين نمونه ها ﺗوجه کنيد:
 ﺣسن روﺣانی رئيس جمهور "اصﻼح طب" و "معتد ِل" در همانمجريان اﻋدام اين بود که
اواي ِل انقﻼب در نماز جمعه ها فراخوانش به
ِ
ب
مخالفين را در مﻶ ُ ﻋام اﻋدام کنند ﺗا ﻋبرت خلق ﺷوند .وی انتصا ِ
ت جديدش ﺗبريک گفت .يکی اصﻼح طلب و
ابراهيم رئيسی را به ِس َم ِ
ديگری اصولگرا.
 ﻋلی ربيعی ،يکی از "اصﻼح طلب"ها ،وزير کار دولت روﺣانی کهدر سا ِل گذﺷته مجبور به استعفا ﺷد و امروز سخنگوی دولت روﺣانی
است ،برای يکی از خوديهاﺷان ﺗعريف کرده که :در دههُ ﺷصت وی
زندانيان سياسی را به زندانهای
زندان ﺗبريز ﺗعدادی از
قرار بوده از
ِ
ِ
ﺗهران منتقل کند .اين وزير کار "اصﻼح طلب" ،به قو ِل خودش به
خاطر کمبود نيرو ،زندانيان را در ﺗابوت گذاﺷته و درب ﺗابوﺗها را ميخ
ميزند ﺗا از فرار اﺣتمالی زندانيان جلوگيری کند و ﺗابوﺗها را با دو
مآمور مسلح به ﺗهران ميفرستد .به مقصد که ميرسند ﺗمام زندانيان
دچار خفگی ﺷده و مرده اند.
 سعيد طوسی پدوفي ِل معروف قاری قرآن ،که معرفِ ﺣضور همگانت بيست و چند کودک )به اضافه ﻋده ای ديگر که به
است ،با ﺷکاي ِ
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خاطر "ﺣفظ آبرو" سکوت را ﺗرجيح داده
اند( که مورد ﺗجاوز اين وﺣشی قرار
گرفته اند ،بنا به اقرار صريحِ خودِش در
مصاﺣبه ها و ﺗماسهای ﺗلفنی به اين
ﺗجاوزات اﻋتراف کرده اما زمانی که
ميخواهند او را به دادگاه بکشانند وی
ﺗهديد ميکند چنانچه که پايش به دادگاه
برسد نام صد نفر ديگر را ،که ﻋين خود
ايشان پدوفيل هستند ،را افشا خواهد کرد!
آن صد نفر کسانی هستند که اﺗفاقآ نبايد افشا ﺷوند و آنها آنقدر نفوذ دارند
ﻋليرغم اﻋترافش ،ماستمالی و مختومه اﻋﻼم
که مسئله ﺷکايت از وی را،
ِ
کنند .سعيد پدوفيل يکی از نورچشمی های خامنه ای است و به بيت و
ﺣيات خلوت خامنه ای رفت و آمد دارد .اين مردک هم مث ِل بقيه اين
جانيان و ديگر همﭙالگيهای پدوفيلش همچنان آزادانه دارد به "فعاليتهايش"
که ﺗجاوز به کودکان است ادامه ميدهد.
 مهدی چمران ،يکی از اﻋضای سابق ﺷورای ﺷهر ﺗهران ،در دورانیکه قاليباف ﺷهردار بود را ميخواهند به جرم دزديهای ميلياردی و زمين
خواری محاکمه کنند .ايشان هم در مقابل با ﺗهديد به اينکه ﺣداقل نام صد
نفر ديگر ،که همه آنها در زمين خواريها و دزديهای هزاران ميلياردی و
چﭙاول اموال ﻋمومی ﺷريکِ جرم هستند ،را افشاء خواهد کرد .باز هم
پای افشا ﺷدن ﻋوامل پرنفوذ در سطح مقامهای بُلند پايه ﺣکومتی که به
هيچ وجهی نبايد افشاء ﺷوند به ميان می آيد به همين دليل پرونده وی هم
مث ِل موارد مشابه ،ﻋليرغم ﺷواهد و اسناد در مورد اين دزديها مختومه
اﻋﻼم ميشود.
ت نظام و رئيس
رئيس
 هاﺷمی ﺷاهرودی،پيشين مجمع ﺗشخيص مصلح ِ
ِ
ِ
قوه "قضائيه" ،که سا ِل پيش زندگی پر از جنايتش پايان يافت را همگان
به خاطر دارند .در دورانی که وی رئيس قوه قضائيه بود بيشترين ﺗعدا ِد
ت جمهوری
کودکان به اﻋدام محکوم ﺷدند .اصوﻵ در ﺗمام طو ِل ﺣيا ِ
سيستم جنايی ،يکی از
اسﻼمی ﺗمامی دستگاه و سيستم قضايی ،بخوان
ِ
ت
ابزارهای سرکوب و اﻋدام مخالفين و معترضين بوده ﺗا ادامه ﺣيا ِ
داستان فرار او را هم که به خاطر داريم
جنايتکارانه ﺷان را ﺗضمين کنند.
ِ
ﺗرس دستگيری و دادگاهی ﺷدن به جرم جنايت برﻋليه بشريت،
که از
ِ
درآلمان معالجه اش را نيمه ﺗمام رها کرد و فرار را برقرار ﺗرجيح داده و
به ايران برگشت و در ايران به درک واصل ﺷد.
اينها مشتی از خروارند .ﺗعداد و ليست سران اختﻼس و فساد و جنايت
بحدی زياد است که هر کدام ديگری را ﺣاﺷيه ای ميکند .بعبارت ديگر،
ت اسﻼمی ،اﻋضای نهادهای مجمع ﺗشخيص
ﺗک ﺗکِ سران ﺣکوم ِ
ﺗمامی
مصلحت نظام ،مجلس خبرگان ،ﺷورای نگهبان به اضافه
ِ
سران سه قوه ،ﺗمامی وزرای دولتهای جمهوری اسﻼمی،
فرماندهان سﭙاه،
ِ
استانداران ،ﺷهرداران ،فرمانداران ،بازجوها ،بازپرس ها ،مداﺣان،
اﻋضای گار ِد ويژه ،نمايندگان مجلس ،گروهها و ﺗيم های اطﻼﻋاﺗی و
بدون استثناء
ﺗرويستی و طبعآ در صدر ليست اين آدمکشان خامنه ای
ِ
مستقيم و غير مستقيم ،آمر و ﻋام ِل ﺷکنجه و اﻋدام هزاران هزار انسان
از ﺷهروندان کشور ،و باﻋث و بانی جهنمی هستند که ما در آن "زندگی"
ميکنيم .اينها جنايتکاران ﺣرفه ای هستند .يک خانواده چند

آزادی ،برابری ،رفاه!

صفحه ١٣

صفحه ١٣

كمونيست هفتگى

هزار نفری ٤١ ،سال است که پستهای وزارت ،استانداری ،ﺷهرداری،
امنيتی دستگا ِه سرکوبشان را دست
فرمانداری ،رده های باﻻی نظامی و
ِ
بدست بين خودﺷان چرخانده اند و به جنايت و چﭙاول ادامه داده و هر
کس را هم که اﻋتراض و طلب ﺣق کرده ،همچون معترضين آبان ماه،
به گلوله بسته و با زندان و اﻋدام سرکوب کرده اند.
ديروز هاﺷمی ﺷاهرودی و امروز ﺣميد نوری ،مهره ای که کمتر کسی
او را ميشناخت مگر زندانيان سياسی دهه ﺷصت که جان سالم بدر برده
اند ،که پايشان را به بيرون از کشور گذاﺷتند ﺗحت ﺗعقيب و پيگرد قرار
ميگيرند .اولی موفق به فرار ﺷد و دومی دستگير و به زودی محاکمه
خواهد ﺷد .اين دو نمونه ،هاﺷمی ﺷاهرودی و ﺣميد نوری خصلت نما و
سران ﺣکومت خوب ميدانند که در
وصف ﺣا ِل ﻋاقبت سران رژيمِ ند.
ِ
داخل کشور مردم در کمينشان هستند و در خارج ﺗحت ﺗعقيب اند .به
بيان ديگر :نه را ِه پس دارند و نه راه پيش .به همين خاطر اينان هيچ
ِ
گزينه ديگری ،به جز همان روﺷی که ﺗا به ﺣال با ﺗوسل به آن ﺣکومت
کرده اند يعنی سرکوب ندارند .ﺗصميمشان را گرفته اند .خودﺷان را
ﺗجديد سازمان و آرايش داده و برای نبرد آخر آماده ميشوند .قاطع ﺗرين،
سرخطﺗرين هايشان را به جلو صحنه فرستاده اند .همين آيت
هارﺗرين و ِ
ﷲ اﻋدام ،رئيسی جﻼد بعد از منصوب ﺷدنش به رياست قوه قضائيه
گفته بود :مهمترين مسئله روز برای وی ،بخوان ﺣکومتشان ،اول امنيت
بيانی ﺣکومتيان و طبقه ﺣاکم
است و بعد ﻋدالت .آنها که با ُکدهای
ِ
آﺷنايی داﺷته باﺷند خوب ميدانند که منظور وی از امنيت نه برای
ت مردمی
ﺷهروندان
ت ﺣکومت در مقابل اﻋتراضا ِ
ساکن ايران بلکه امني ِ
ِ
هست که ﺣکومت اسﻼمی نميخواهند .و ديديم که چگونه ،در آبانماه با
قتل ﻋام ﺣداقل  ١٥٠٠نفر و دستگيری هزاران نفر" ،امنيت" را برقرار
کردند .ديديم که چگونه همه سران ﺣکومت ،از اصﻼح طلب و
اصولگرا از نيروهای سرکوبگر انتظامی و سﭙاهی بخاطر نجات نظام
ﺗشکر کردند" .ﻋدالت" بورژوازی هم به همين منوال است .ﻋدالت نه
ﻋموم ﺷهروندان بلکه برای دار و دسته مقابل و جناﺣهای مختلف
برای
ِ
رژيم کثيفشان است که باهم از دسترنج کارگران بخورند.
به اين اﻋتبار بايد قهر ضد انقﻼبی را با با قهر انقﻼبی جواب داد .هيچ
آﺷغالی با پای خودش و يا با خواهش و ﺗمنا به داخ ِل آﺷغالدانی نميرود.
آﺷغال را بايد جاروب کرد و به آﺷغالدانی ريخت .اين ﺣکومت را بايد،
ت قهر انقﻼبی به زير کشيد و آن
به همرا ِه مذهب کثيفشان اسﻼم ،با قدر ِ

آكسيون اعتراضى حزب
كمونيست كارگری-
حكمتيست و نيروهای
كمونيست و چپ در
تورنتو -كانادا عليه
مضحكه انتخابات ،ديروز
پنجشنبه اول اسفند.
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گورستان ﺗاريخ سﭙرد .به همانجا که از
را برای هميشه به زباله دان و
ِ
بدون هيچ ﺷکی اين کم هزينه
آن برخاسته و به آن ﺗعلق دارد .مطمئنا ً و
ِ
ﺷر اين ﺣکومت و جهنمی است که به ما
ﺗرين راه برای خﻼصی از ِ
ﺗحميل کرده است .ﻻﺷه گنديده جمهوری اسﻼمی را بايد از سر راه
مبارزه برای آزادی و رفاه و خوﺷبختی همگان برداﺷت .خودش نخواهد
افتاد ،هيچوقت .بايد آن را با نيروی قهر انقﻼبی برانداخت.
اسﻼمی سرمايه و برچيدن ﺗمامی
رمز و کليد پيروزی در نبرد با وﺣوش
ِ
بساطِ ﺣکومتشان در متشکل ﺷدن و سازمان دادن و بازهم سازمان دادن
است .ﺗشکل محﻼت يک محور مهم در اين نبرد سرنوﺷت ساز است.
خامنه ای بعد از اﻋتراضات ميليونی آبانماه برای دفع خطر سرنگونی،
ت فرمانش را به بازگشت به ﺗجربه "کميته های محﻼت"،
نيروهای ﺗح ِ
که وظيفه ﺷان کنترل و ﺗحت نظر داﺷتن ساکنين محل بود ،رجوع داد.
آن زمان اکثريت مردم خاموش بودند و کميته چيها دست باﻻ را داﺷتند.
فعالين مخالف
به اين اﻋتبار رژيم دستش برای از سر راه برداﺷتن
ِ
ﺣکومت و اقدام به هر جنايتی باز بود .آﻻن اوضاع کامﻶ برﻋکس ﺷده
و ﺷرايط کنونی با آن زمان ﺗفاوﺗهای اساسی دارد .امروز اکثريت مردم
معترض و خواهان سرنگونی رژيم در يک طرف و ﺣکومتيانی که
ق مردمی هستند در طرف ديگر .ﺗجربه
ايزوله ﺷده و مور ِد ِ
ﺗنفر ﻋمي ِ
ت
اﻋتراضا ِ
آبان  ٩٨اين را نشان داد که پاﺷنه آﺷيل و نقطه ضعفِ
ِ
ﺣکومت محﻼت است .ما برای به زير کشيدن ﺣکومت نياز به نوﻋی
سازمان و ﺗشکل داريم .اين امر دست فعالين کمونيست ،فعالين کارگری،
فعالين ﻋرصه های مختلف اجتماﻋی ،معلمان ،بازنشستگان و راديکالها
را ميبوسد .ما بايد ﺗشکلی بسازيم که وسيع ﺗرين ﺗوده های مردم را در
برگرفته و انرژی و استعدادهای فراوانشان را در يک ظرف ريخته و به
کار بيندازد ﺗا با صرفِ کمترين هزينه و زمان ممکن رژيم جمهوری
اسﻼمی را به زير بکشيم .ما نياز به ﺗشکل داريم به اين دليل ساده که
ﺣکومتيان سازمان يافته اند .درمقابل ﺣکومتی که متشکل و سازمان يافته
است بايد ﺗشکل و سازمان داﺷته باﺷيم .متشکل ﺷدن و سازماندهی کردن
ﺗوده های ميليونی خواهان سرنگونی ﺣکومت ،خاصه در محﻼت
امروز کمونيستها آزادی خواهان
کارگری و زﺣمتکش نشين ،امر ﻋاج ِل
ِ
و برابری طلبان است.
 ٢٠فوريه  ٣٠ - ٢٠٢٠بهمن ١٣٩٨
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اجتماع و اعتراض دانشجويان
"مردم درگير فقرند ،اينا تو فكر رای اند"!
امروز يکشنبه  ٢٧بهمن  ،٩٨دانشجويان دانشگاه اميرکبير ﺗهران در
گراميداﺷت قربانيان هواپيمای اکرائين اجتماﻋی برگزار کردند.
دانشجويان از جمله ﺷعارهای" :مردم درگير فقرند ،اينا ﺗو فکر
رایاند"" ،نه صندوق ،نه ٰآرا ،ﺗحريم انتخابات"" ،نه ﺷياد نه جﻼد
ﺗحريم انتخابات"" ،دانشجو می ميرد ،ذلت نمی پذيرد"" ،از ايران ﺗا
بغداد ،سرکوب ستم استبداد"" ،امنيت پوﺷالی ،جمهوی ﺗوخالی"" ،به
من نگو فتنه گر ،فتنه ﺗويی ستمگر"" ،ﺣکومت نظامی نميخوايم
نميخوايم"" ،بهاره هدايت آزاد بايد گردد"" ،زندانی سياسی آزاد بايد
گردد" ١٥٠٠" ،نفر کشته آبان ما"" ،آبان و دی و خرداد ،يادآر خون
بيداد" و  ...را سر دادند .بسيج و ﺣراست پس از مدت کوﺗاهی به
دانشجويانی که متن بيانيه ای را قرائت ميکردند ،ﺣمله کردند که با
ﺣمايت و ﺗشکيل ﺣلقه ﺣفاظتی ﺗوسط دانشجويان روبرو ﺷد .دانشجويان
در اين مقطع ﺷعار دادند" :متحد ،متحد ،مقاومت ميکنيم"!
امروز يکشنبه  ٢٧بهمن دانشجويان دانشگاه ﺗهران در اﻋتراض به
ﺣذف سنوات کارﺷناسی ارﺷد و دکترا اجتماع کردند .دانشجويان
معترض از جمله ﺷعار ميدادند" :دانشجوی خوابگاهيم ،سفره غذا
نداريم"" ،دانشجوی کارگر ،پول نداره ستمگر"! همينطور ديروز ﺷنبه
 ٢۶بهمن ،دانشجويان دانشگاه ﻋﻼمه ﺗهران در اﻋتراض به ﺣضور
دوربين و گروه صدا و سيما در اين دانشگاه ،اﻋتراض کردند و با
پﻼکاردهائی در دست در محل دانشگاه ﺣرکت کردند .دانشجويان ﺷعار
ميدادند" :ننﮓ ما ننﮓ ما ،صدا و سيمای ما"!
امروز يکشنبه  ٢٧بهمن  ،٩٨دانشجويان دندانﭙزﺷکی اصفهان در
اﻋتراض به رويه بازاری دانشگاه و پذيرش خارج از ظرفيت دانشجو و
ﻋدم ﺗوجه به نيازهای آموزﺷی از جمله فقدان ﺗناسب ميان امکانات
آموزﺷی و ﺗعداد دانشجو ،دست به اﻋتصاب زدند .امروز کليه کﻼسها و
بخشهای آموزﺷی با اﻋتصاب ﺗعطيل ﺷد.
از جانب دانشجويان دانشگاه ﺗهران فراخوانی با ﻋنوان "کشته نداديم که
سازش کنيم" برای اجتماع در سر در اصلی دانشگاه ﺗهران برای فردا
دوﺷنبه  ٢٨بهمن ساﻋت  ١٧انتشار يافته است.
ﺣزب کمونيست کارگری ايران -ﺣکمتيست به اﻋتراض و مبارزه
راديکال دانشجويان درود ميفرستد و در اين مبارزه ﺣامی و همراه
ﺷماست .آبانماه محور سياست ايران است و امروز هر اﻋتراضی به
ﺣکومت فقر و استبداد و استثمار از دريچه ايران بعد از آبانماه و ﺗداوم
اين ﺣرکت ديده و سنجيده ميشود .ما با اﻋتراضمان فرياد ميزنيم که
برای ما "انتخابات" يک مضحکه است ،اصل قضيه اينست که جنبش
آبان برای سرنگونی ادامه دارد ،ما جنبش دی و آبانيم! فرياد ميزنيم؛
ﺣکومت فقر و سرکوب در موضع انتخابات نيست ،در موضع متهم
بجرم جنايت ﻋليه بشريت است .بايد برود و بايد محاکمه ﺷوند.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٧بهمن  ١٦ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست

بازهم كشتار كولبران زحمتكش توسط جانيان اسﻼمى

به اين جنايات بايد پايان داد!
بنا به اخبار منتشر ﺷده روز يکشنبه  ٢٧بهمن مزدوران مرزی جمهوری
اسﻼمی با ﺷليک مستقيم به گروهی از کولبران زﺣمتکش در منطقه
مرزی نوسود ﺗعدادی را کشته و زخمی کرده اند .اين ﻋمل جنايتکارانه
باﻋث مرگ  ٣کولبر وزخمی ﺷدن  ۵ﺗن ازآنان ﺷده است .ﺷاهد اراک و
اﺣمد صحرايی از جانباختگان اين ﺣادثه دلخراش گزارش ﺷده است.
روزهای دوﺷنبه و سه ﺷنبه  ٢٨و  ٢٩آبان مردم مبارز پاوه در اﻋتراض
به اين جنايت و همدردی با خانواده جانباختگان اين ﻋمل جنايتکارانه،
دست به اﻋتصاب زدند و بازارها را بطور کامل ﺗعطيل کردند .روز
دوﺷنبه همزمان ﺗعدادی از مردم معترض ،در اﻋتراض به کشتار
کولبران در مقابل پاسگاه مرکزی ﺗجمع کرده و با سنﮓ به مزدوران
ﺣمله کرده اند.
کشتار کولبران زﺣمتکش ﺗوسط مزدوران مرزی جمهوری اسﻼمی به
امری ﻋادی و روزمره ﺗبديل ﺷده و بيرﺣمانه آنان را مورد ﺣمله قرار
ميدهند .جمهوری اسﻼمی بجای ايجاد ﺷغل و ﺗامين معيشت مردم
زﺣمتکش ،گلوله نثار آنان می کند و اﻋتراض مردم به فقر و فﻼکت و
گرانی را در کف خيابانها با گلوله پاسخ می دهد.
کميته کردستان ﺣزب ﺣکمتيست ضمن اﻋﻼم ﺗسليت و همدردی با
خانواده جانباختگان و آرزوی بهبودی برای مجروﺣين اين ﺣادثه
دلخراش ،اين ﻋمل وﺣشيانه را بشدت محکوم می کند و از همه مردم
کارگر و زﺣمتکش ﺷهرهای کردستان می خواهد که با هر اقدامی موثر
به اين جنايات اﻋتراض کنند و اجازه ندهند که بيش از اين جان و زندگی
کولبران زﺣمتکش به خطر بيفتد و ﺗوسط مزدوران جمهوری اسﻼمی
کشته ﺷوند .ﺣاکميت جمهوری سياه اسﻼمی بيشتر از چهار دهه با قتل و
کشتار و فقر و فﻼکت و اختناق و سرکوب رقم خورده است .اين اوضاع
را نبايد بيشتر از اين ﺗحمل کرد .به اين جنايات بايد پايان داد.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری –حکمتيست
٢٩بهمن ١٣٩٨

صفحه ١٥

كمونيست هفتگى

شماره ٥٣١

بيانيه تعدادی از تشكل ها و جمع های دانشجويى رو به انتخابات اسفند :٩٨

خيابان ،مجلس ماست؛ مبارزه عليه ظلم و نابرابری ،قانونمان
انتخابات در ﺣکومت همواره وسيلهای بوده است برای ﺗوجيه و پوﺷش
گذاﺷتن بر جنايتهايی که از ابتدای ﺗشکيل ﺷدنش ﺗا به ﺣال مرﺗکب
ﺷده است .دروغبافیهای پس از جنايت سﭙاه پاسداران در دیماه امسال
و کشتار بیسابقه مردم در آبانماه را فراموش نکردهايم ،با ﺗمام گوﺷت
و پوست و خونمان چهل سال زندگی در فضای اﻋدام ،کشتار،
سرکوب ،ﺗبعيض و نابرابری را اﺣساس کردهايم و خوب میدانيم با
ﺗداوم وضع موجود هيچ آيندهای در انتظارمان نيست و بیکاری و
بیگاری ﺗنها برنامه ﻋملی ﺣکومت است.
ما نه ﺗنها انتخابات را يک ﺗقسيم قدرت بين خودیها میدانيم و
هيچگونه مشروﻋيت و مقبوليتی برای آن قائل نيستيم ،بلکه رأیمان را
خيلی پيشﺗر صادر کردهايم و آن رأی چيزی نيست جز نابودی ﺗمام
مناسبات ﺣاکم.
از ابتدای قيام انقﻼبیمان در دیماه  ٩٦که با ﺷعار
#اصﻼﺣطلب_اصولگرا_ديگه_ﺗمومه_ماجرا موضع دقيق سياسی
خودمان را فرياد زديم ،ﺗا هماکنون که بيش از  ١٥٠٠کشته در راه
رسيدن به آرمانمان دادهايم و در خيابانها نسخه نهايی را پيچيديم و
اﻋﻼم کرديم که اين سيستم بايد با ﺗمام مناسبات اقتصادی ،سياسی و
اجتماﻋیاش #نابود ﺷود؛ مسير زيادی را پيمودهايم.
همبستگیهايی را بوجود آوردهايم که خواب را از چشم ُﺣکام ربوده
است ،طنين #دانشجو_معلم _کارگر_اﺗحاد_اﺗحاد از اﻋتصابات
پرﺷکوه کارگران ،از روز جهانی کارگر ﺗاکنون ،از ﺗجمعات پرﺷکوه
بازنشستگان ﺗا همين ﺣاﻻ ،گوش دﺷمنانمان را میآزارد؛
با قياممان بانکهایﺷان را به آﺗش کشيديم و گفتيم استثمار و فﻼکت

اقتصادی را بههمراه خودﺗان به گور خواهيم فرستاد؛
و مراکز مغزﺷويی ،دادگاهها و پاسگاههایﺷان را به آواری بر سرﺷان
بدل کرديم ،چرا که آزادی انسان معيار ماست؛
هر جنايت را با ﺗو دهنی پاسخ داده و میدهيم ،هر ﺗﻼﺷی که برای
سرکوب و به ﺣاﺷيه راندن #صدای_خيابان باﺷد را به رﻋشه خواهيم
انداخت.
پس ﺗکليف مشخص است ،امروز صرف "نه" گفتن به انتخابات و ﺗحريم
آن ،پاسخ ما رو به جنايتهای انجام گرفته از طرف ﺷما نخواهد بود؛
امروز وقت آن است که بگوييم:
"ﺗنها خشم ،آﺗش و خاکستر جا مانده از نابودیﺗان ،پاسخ ما به وقاﺣت
انتخاباتبازی ﺷماست"
ﺗشکلها و جمعهای امضاء کننده بيانيه:
دانشجويان پيشرو دانشگاه اصفهان
دانشگاه ﻋلمی کاربردی مشهد
دانشگاه آزاد نجف آباد
جمعی از دانشجويان دانشگاه مازندران
جمعی از دانشجويان دانشگاه ﺗهران
جمعی از دانشجويان دانشگاه پلی ﺗکنيک
به اين ليست اضافه خواهد ﺷد
منبع :کانال دانشجويان پيشرو دانشگاه اصفهان

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

صفحه ١٦

شماره ٥٣١

كمونيست هفتگى

تعرض به كنسولگری جمهوری اسﻼمى
در لندن
روز جمعه  ٢١فوريه برابر با دوم اسفند به فراخوان ﺣزب کمونيست
کارگری  -ﺣکمتيست و ﺷورای همبستگی با مبارزات مردم ايران و
چند سازمان چپ ديگر ،ﻋليه مضحکه انتخابات و در ﺣمايت از
مبارزات انقﻼبی مردم ايران ﺗجمعی اﻋتراضی در مقابل کنسولگری
رژيم جنايتکار جمهوری اسﻼمی در لندن برگزار ﺷد.
ساﻋت  ١٢ظهر ﺗظاهرات با ﺷعارهای کوبندە "مرگ بر جمهوری
اسﻼمی"" ،زندە باد آزادی و برابری"" ،کارگر زندانی آزاد بايد
گردد"" ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد" و  ...به زبانهای فارسی و
انگليسی آغاز ﺷد .در همان ابتدای ﺗظاهرات در و ديوار کنسولگری از
طرف اﻋضا و فعالين ﺣزب ﺣکمتيست با ﺗخم مرغ مورد ﺣمله قرار
گرفت و بعد از مدﺗی فعالين ﺣزب ﺣکمتيست مجددا به کنسولگری
ﺗعرض کردند و ﺗابلوی کنسولگری را از ديوار کندە و جلو پای ﺗظاهر
کنندگان ﺗخريب کردند.
در ادامه ﺗظاهرات سعيد آرمان ضمن خوش آمد گويی به ﺷرکت
کنندگان در رابطه با اهميت اﻋتراض امروز و سوت و کور بودن
بساط مضحکه انتخابات در ايران سخنانی ايراد نمود .او به ويژگی ﻋدم
مشارکت مردم در پای صندوقهای رای اين دورە معين اﺷارە نمود که
بعد از اينکه مردم ايران در ديماە  ٩٦و آبانماە  ٩٨با قدرت در مقابل
جمهوری اسﻼمی قد ﻋلم کردند و خواهان سرنگونی جمهوری اسﻼمی
می باﺷند .ما در خارج کشور همراه و همزبان با جنبش کارگری،
جنبش آزادی زن و جوانان انقﻼبی فرياد سر ميدهيم که جمهوری
اسﻼمی وصله ناجور بر پيکر جامعه ايران است و بايد برود.
در ميانه ﺗظاهرات يکی از ﻋوامل رژيم سعی در برهم زدن و ايجاد
مزاﺣمت برای ﺗظاهرکنندگان داﺷت که ﻋليرغم ﺗماس با پليس با

به حزب كمک مالى كنيد!
حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما

هوﺷياری خنثی گرديد .ﺗظاهرات با سخنرانيهای کوﺗاە و ﺷعارهای پر
طنين بمدت  ٢ساﻋت ادامه يافت.
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
زندە باد آزادی  ،برابری  ،حکومت کارگری!
تشکيﻼت بريتانيای حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٢١فوريه ٢٠٢٠

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست
سردبير :سياوش دانشور

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

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

Norway
Account number: 0532 1432 400
Account holder: IKIR
IBAN: NO57 0532 1432 400
BIC: DNBANOKKXXX

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر ميكند كـه

برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند.

Bank: DNB

زنده باد سوسياليسم!

