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 خيزش آبان
 

جامعه ايران درگير نبردی سهمگين و نابرابر 
اول پاندمی کرونا .  در منگنه دو ويروس است

که بدليل سياستهای جنايتکارانه جمهوری 
اسالمی، موج جديد آن رکورد زده و کل 

سی استان در .  کشور را زمينگير کرده است
وضعيت قرمز قرار دارند و جاهائی مانند 

" خارج از کنترل"تهران به سمت وضعيت 
کرونا متاسفانه کرور کرور قربانی .  ميرود

ميگيرد و هزينه نجومی دارو و بيمارستان 
حتی امکان مراجعه به دکتر را برای تعداد 

دوم، ويروس .  زيادی غير ممکن کرده است
حکومت اسالمی بعنوان عصاره ارتجاع 
سرمايه و استبداد که در باتالق بحران 
اقتصادی دست و پا ميزند، راهی برای خروج 
از بن بست های خرد کننده ندارد و اکنون به 

. مرحله نفت در مقابل غذا رسيده است
اينروزها مرتبا خبر از کمبود نان و آرد، 

اين .  کمبود گاز و مايحتاج اوليه مردم است
کمبود چه غير واقعی و ناشی از احتکار باشد 
و چه واقعی و ناشی از ناتوانی حکومت در 
تامين حداقل ها؛ در هر حالت گرانی سرسام 
 آور و باال رفتن ساعتی قيمت کاالها، نفِس 
بخش مهمی از جامعه از جمله مردم کارگر و 

است تصور اشتباهی .  زحمتکش را بريده است
که وخامت بحران اقتصادی با همين آهنگ 
جلو ميرود و در هر مرحله به تعادل ميرسد و 

. می کند"  عادت"جامعه به آن 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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مادام كه در نظامى هويت انسانى        "

اوليه توده كارگر و زحمتكش قانونا زير  

سوال است، كه در آفريقاى جنوبى،       

ايران اسالمى، عربستان سعودى و       

اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى      

و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر        

سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و        

حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره        

 منصور حكمت".                            ميخورد

 !دولت را موظف كنيم



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

همه پذيرفته اند که چشم انداز نزديک پيش .  اين يک غير ممکن است
روی حکومت اسالمی يک تالشی و اضمحالل تمام عيار اقتصادی 

 .است
 

در آستانه سالروز خيزش انقالبی آبانماه نود و هشت هنوز آمار دقيقی 
از جانباختگان اين خيزش، از تعداد و اسامی بازداشت شدگان و اسرا 

جامعه .  در دست نيست و هنوز زندانيانی تحت حکم اعدام قرار دارند
فعالً در برزخ محدوديتهای پاندمی کرونا اسير است اما ديناميزم جنبش 

ً زنده است تالشهای سرکوبگرانه رژيم .  آبان و اعتراض کارگری قويا
اسالمی، قرق نظامی محالت، احضارها و پرونده سازی ها، هنوز 

کرونا تاکنون .  نتوانسته بر وحشت حکومت از تکرار آبان فائق آيد
تلفات سهمگينی از مردم محروم گرفته و بر عمل اعتراضی و 
اعتصابی محدوديت فراوان اعمال کرده است، اما برای جمهوری 
اسالمی فرصتی برای تنفس و تجديد قوا و برای سرمايه داران انگل 

به جرات می توان گفت .  امکانی برای مال اندوزی بيشتر بوده است
جمهوری اسالمی تنها حکومت در جهان است که دهها ميليون نفر را 
بدون کمترين حمايت معيشتی و بهداشتی و درمانی در جنگل بازار و 

در ايران يک .  بيزنس داروئی و پزشکی به حال خود رها کرده است
کشتار جمعی، يک نسل کشی، يک هولوکاست با بهانه پاندمی کرونا 

عليرغم محدوديتها و نظر به .  توسط جمهوری اسالمی در جريان است
اينکه بخش اعظم جامعه هيچ راهی برای تامين مايحتاج روزانه خود 
ندارند، ناچارند در وضعيت قرمز پاندمی کرونا کار کنند و برای 

در همين هفته در .  پيگيری خواستهايشان اعتصاب و اجتماع کنند
صنايع نفت و گاز، در پااليشگاههای عسلويه، در پااليشگاه المرد، در 
هفت تپه، در شهرداريهای چند استان و مراکز مختلفی شاهد اعتراض 

خواستهائی که از جمله بر نفی چهارچوبهای موسوم .  و اعتصاب بوديم
به خصوصی سازی و قرادادهای موقت کار و تامين شرايط ايمن تر 

بعبارت .  اقتصادی و شغلی و يا نقد کردن حقوقهای معوق تاکيد دارد
ديگر وضعيت عمومی جامعه و اقتصاد و سياست، نفس زندگی و بقای 
جامعه، نمی تواند کم کم سقوط کند و هر بار در تعادل جديدی عادی 

امروز بر همه روشن است که اين وضعيت قابل ادامه نيست و .  شود
 . تغيير ضروری شده است

 
اگر قبول کنيم که وضعيت کنونی قابل ادامه نيست، آنوقت تالش در 

جمهوری .  باال و پائين برای تغيير به سوال روز جامعه بدل ميشود
اسالمی برای بقای خود با استفاده از شکافها و رقابت قدرتهای جهانی، 
تکيه بر تروريسم و باجگيری، تشديد فقر و دامن زدن به استيصال 

کشمکش .  مردم، تالش ميکند هرچند موقت راه برون رفتی بيابد
اينروزهای دو جناح برسر ضرورت مذاکره با آمريکا و اميد بستن به 
نتيجه انتخابات آمريکا، دخالت خامنه ای و سرجای خود نشاندن 

، نشان ميدهد که خود حکومتی ها هم اميدی به ادامه "ترسوها"
جمهوری اسالمی تالش دارد جامعه .  وضعيت در شکل کنونی ندارند

را در منگنه فقر و فالکت، بيماری، بيکاری، پانيک کمبود و گرانی به 

. استيصال بکشاند تا به کم رضايت دهد
مشخصه کنونی جامعه ايران اما عنصر 
استيصال نيست، بلکه اميد برای تغيير و 

خط .  عبور از جمهوری اسالمی است
تحميل استيصال در برزخ کنونی تنها 
سياست جمهوری اسالمی نيست بلکه 
اپوزيسيون راست نيز همين سياست را 

پائين آوردن توقعات .  دنبال می کند
مردم، تحميل يک تغيير در باال، سرهم 

کردن يک دولت انتقالی متشکل از بخشهائی از حکومت و حاشيه حکومت 
و اپوزيسيون بورژوائی، يک تالش در جريان برای عبور از بحران 

گذار "و "  مديريت دوره گذار"تالشهای اپوزيسيون راست با عنوان .  است
اخباری از دعوت به . گوشه ای از اين سياست است" از جمهوری اسالمی

جلسه با عناصر و نمايندگان جريانات اپوزيسيون راست ايران در آمريکا 
امروز اين تالشها هدفش اعمال فشار به جمهوری اسالمی . پخش شده است

برای مذاکره و توافق در منطقه است اما با تشديد بيشتر بحران ميتواند به 
 . پروژه ای مورد حمايت علنی آمريکا و دولتهای غربی بدل شود

 
مسير ديگر و تنها راه واقعی ادامه خيزش آبان برای سرنگونی انقالبی 

پاسخ به سياست تحميل استيصال، برافراشتن .  جمهوری اسالمی است
پاسخ ايجاد زمينه برای .  پرچم اميد به امکانپذيری يک آينده بهتر است

عروج نيروهای ضد جامعه و دست راستی برای بازسازی و تداوم وضع 
پاسخ شورشهای کور .  موجود، تغيير راديکال و ريشه ای نظم کنونی است

عليه گرانی و فقر، تامين پرچم سياسی و مبارزاتی کارگری برای هدف 
پاسخ .  قرار دادن مسببين و بانيان فقر و فالکت و استثمار و استبداد است

آلترناتيو سازی دست راستی، عروج کارگر و کمونيسم با پرچم رهائی 
 . همه جانبه سوسياليستی جامعه است

 
خيرشهای ديماه نود و شش و آبان نود و هشت، جنبشی عليه فقر و 

يکسال .  گرسنگی و حکومت اسالمی بعنوان مسبب و بانی اين مشقات بود
بعد از خيزش آبانماه اين شرايط بمراتب وخيم تر شده و پاندمی کرونا و 

. پيامدهای اقتصادی آن اوضاع را بحرانی تر از هر زمانی کرده است
مردم نان ميخواهند، مسکن ميخواهند، آموزش ميخواهند، درمان 

حکومت فقر تحميل ميکند، گرسنگى . ميخواهند، حرمت و امنيت ميخواهند
را تشديد ميکند، شليک ميکند، بى حرمتى و بيحقوقى را تجويز ميکند، 

اين جدال ادامه .  خيابان خوابى و بردگى و کليه فروشی را موعظه ميکند
جمهورى اسالمى با سياست گرانی نان و تحميل فقر شديد به اکثريت . دارد

جامعه به جنگ آخر آمده است، در اين جنگ ميتواند و بايد زمين بخورد و 
 .تومارش برچيده شود

  
 !  چه بايد کرد

سوال کليدی و عمومی جامعه مواجهه با فقر و شرايط وخيم کنونی و پس 
جنبش طبقه کارگر تنها جنبش پر سر و صدا با .  زدن اختناق اسالمی است

ما .  تحرک اعتصابی و مبارزاتی قابل توجه در صحنه سياست ايران است
در مقابل سياست تحميل استيصال به جامعه و اتميزه کردن آحاد طبقه 
کارگر و ايجاد رقابت کاذب بين مردم کارگر و زحمتکش، سياست 

ما در مقابل .  همبستگى انسانی و همسرنوشتی طبقاتى را قرار ميدهيم
جست و خيز ارتجاعی اپوزيسيون بورژوائی، آلترناتيو 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٦٦شماره    
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 رحمان حسين زاده 
 

نوبت آخر .  در آمريکا به روزهای پايانی رسيده است"  انتخابات"سيرک 
مناظره دو مهره کانديدا از دو حزب به تناوب و دائما در قدرت هيات حاکمه 

ترامپ و بايدن همانند هيتلر و موسولينی، .  بورژوا امپرياليستی برگزارشد
تاچر و ريگان و بوش پدر و پسر و بلر و کلينتون و اوباما محصول طبيعی  

دمکراسی و اشکال مختلف آن، هيچگاه اراده مردم را منعکس . دمکراسی اند
چهار سال يکبار با مهندسی افکار عمومی، احزاب اصلی .  نکرده و نميکند

ترندهای اجتماعی بورژوازی نيروی مردم را در ميان انواع پيچ و خم 
اداری و قانونی و فيلترهای مالی و سياسی به پای صندوق رای ميکشند، 
رای آنها را ميگيرند و تا چهار سال بعد به رای دهندگان مستقيم خود 

دمکراسی و اشکال مختلف انتخابات آن سوپاپ اطمينان .  جوابگو هم نيستند
 . بورژوازی در مسير جابجايی قدرت ميان جناحهای مختلف آن است

 
مورد برجسته آن آمريکا بيش از يک قرن است جابجايی قدرت در صحنه 
سياسی آمريکا بين دو حزب جمهوريخواه و دمکرات دست به دست ميشود و 
هيچ نيروی ديگری از همان خانواده بورژوازی مجال به دست گرفتن قدرت 
را نداشته تا چه برسد به طبقه کارگر و مردم و آزاديخواهان و کمونيستها و 

همين مورد اخير نزديک به دو سال .  جريانات مستقيما متکی به اراده مردم
است، هيئت حاکمه و اين دو حزب با اتکا به مديای نوکر و انواع اهرمهای 
سياسی، مالی و قانونی مردم را در مسيری قرار دادند که نهايتا در ميان دو 

همواره  درصد بااليی از مردم و .  کانديد، دو چهره منفور به يکی رای بدهند
نسل جوان متنفر از نظم و بساط موجود، از آنجا که احساس ميکنند، اراده 

مواردی از سر ناچاری و در .  آنها پايمال ميشود به اين اجبار تن نداده اند
غياب آلترنانيو راديکال متعهد به منافع کارگر و مردم محروم، مجبور بوده 
اند، به چهره هايی چون سندرز در آمريکا و کوربين در بريتانيا توجه داشته 
باشند، اما بسرعت اين واقعيت به متوهمين و مصلحت گرايان نشان داده، 

 .  اتکا به جناح چپ بورژوازی سرابی بيش نيست
 

در آمريکا و هر جای جهان اين سيستم و اساس نظام بورژوايی متکی به آن 
در مقابل اين سيستم و بی اراده کردن مردم، بايد نيروی اراده .  بايد برود

سازمانيافته طبقه کارگر و مردم حق طلب در آمريکا و هر جای جهان را به 
پايان دادن به حاکميت بورژوازی و سازماندهی انقالب .  ميدان کشيد

سوسياليستی راه حل قطعی رهايی انسان و تحقق رای و اراده آزادنه مردم 
اين آن نبرد و مصاف اساسی است که کمونيستها  و حزب کمونيستی .  است

بايد پرچمدار آن در راس طبقه کارگر متحد و متشکل در آمريکا و هر جای 
 .ديگر برای تحقق آن آستينها را باال زنند

  
*** 

ما در مقابل دست بدست .  کارگری و سوسياليستی را طرح ميکنيم
شدن قدرت دولتی، پرچم برپائی و اعمال قدرت شوراها را می 

ما در !  گذاريم؛ نه خدا، نه شاه، نه پارلمان، تمام قدرت بدست شوراها
مقابل سياست ميليتاريزه کردن محالت برای سرکوب و ممانعت از 
خيزش توده ای، سياست آزادی محالت از عناصر جمهوری 
اسالمی، سازماندهی مقابله با نيروهای گشت حکومتی در محالت، 

ما .  تنگ کردن فضا بر آنان و گوشمالی سرکوبگران را می گذاريم
برای اجتناب از نتايج شورش کور و تبديل پتانسيل اعتراضی جاری 
به يک جنبش خودآگاه، برافراشتن پرچمی کارگری عليه فقر و 
فالکت و دست بردن به ابتکارات کارگری و  توده اى را طرح 

 . ميکنيم
 

بيکاری گسترده بعد از پاندمی  .يک مسئله اساسی ديگر بيکاری است
کرونا و بيکارسازی وسيع تر آنچه که نيروی مازاد در صنايع کليدی 
صنايع نفت و گاز، ماشين سازی ها و قطعه  .نام گرفته در راهست

در مقابل  .سازيها بدليل بحران آماده بيکارسازی نيروی مازاد هستند
. بيکارسازى و تعطيلى کارخانه و اخراج بايد سد محکمى بست

گر هستند که با هزينه بخش شاغل زندگی بيکاران بخشی از طبقه کار
ميکنند اما بورژوازی از بيکاری گسترده در خدمت تفرقه و گسترش 
رقابت در صفوف طبقه کارگر، پائين نگهداشتن دستمزدها و کاهش 

" بيکاران"بيکاری امر .  کل هزينه بازتوليد طبقه کارگر بهره ميجويد
اتحاد کار "نيست، امر طبقه کارگر است و امروز بيش از هز زمان 

و تشکيل سازمانهای محلی و منطقه ای از جمله "  عليه بيکاری
 .  شورای بيکاران ضروری است

 
تجارب دوره اخير اعتصابات و تاکتيکهای اعمال شده، بر ضرورت 
بدست گرفتن قويتر و نقشه مندتر اهرم اعتصاب و اعتراض در 

بخش پيشرو طبقه کارگر در مراکز مهم .  مراکز کارگرى تاکيد ميکند
صنعتى ميتواند گلوى رژيم اسالمى را بگيرد و بعنوان سخنگو و 

همبستگى .  نماينده تامين معيشت و سالمت برای کل جامعه قد علم کند
طبقاتى در ايندوره يک سالح مهم در تقابل با سياستهاى ناسيوناليستى 

اکثريت عظيمی فقر و فالکت نميخواهند، .  و تفرقه گرايانه است
معيشت .  و اختناق نميخواهند، حکومت اسالمی نميخواهندگرسنگی 

مناسب، بهداشت و درمان و سالمتی، مسکن و رفاه، حق همگانی 
همه بايد بتوانند زندگى کنند، هيچ دولتى حق ندارد نان و .  است

  .زندگى مردم را گرو بگيرد
 

در آستانه سالروز خيزش آبان نود و هشت، ياد جانباختگان اين 
برای آزادی اسرايمان در .  نبردهای قهرمانانه را گرامی بداريم

کرونا ميرود اما نبرد برسر زندگی و آينده می .  زندانها تالش کنيم
در سالروز خيزش انقالبی . ماند و مانند رود جاری زندگی ادامه دارد

آبان، نيرويمان را متشکل و متحد کنيم و برای پاسخ به وضعيت 
ياد عزيزان جانباخته .  ناپايدار کنونی و نبردهای جديد آماده شويم

 !آبانماه گرامی است
 

 .سردبير
   ٢٠٢٠اکتبر  ٢٣

 ...در آستانه سالروز خيزش آبان 

 

! كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

!جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيد  



روز جمعه گذشته .  فرانسه يکبار ديگر آماج حمله تروريسم اسالمی شد
ساله تاريخ و  ٤٧دبير )  Samuel Paty(اکتبر ساموئل پتی  ١٦

در "  اونورين-سنت-ُکنفالن"در شهر "  بوا دولن"جغرافيای دبيرستان 
سی کيلومتری پاريس، توسط تروريست اسالمی چچنی بنام عبدهللا 

سال داشت با قمه به روش اسالمی نفرت  ١٨آنزوروف متولد مسکو که 
غروب به  ٥انگيز جدا کردن سر از بدن و با فرياد هللا اکبر در ساعت 

اين عمل وحشيانه تروريستی يکبار ديگر لجام .  وقت محلی به قتل رسيد
گسيختگی جريانات اسالمی را در عدم تحمل هرگونه نقدی به دين و 

می نامند، بنمايش گذاشت و جامعه "  مقدس"پيامبرشان و آنچه آنان 
 .فرانسه و کل اروپا را يکبار ديگر در بهت فرو برد

 
دبيری که براساس وظيفه آموزگاری دانش آموزانش را در محيط 
آموزشی با يکی از مهمترين معيارهای جهان امروز يعنی آزادی بيان 

آزادی بيانی که پنج سال قبل به وحشيانهترين شيوە .  آشنا کرده است
حمله به دفتر مجله شارلی .  مورد تهاجم مسلحانه اسالميها قرار گرفت

ابدو تنها به خاطر انتشار کاريکاتور دمحم پيامبر مسلمانان، به کشته شدن 
تن از نويسندگان و کاريکاتوريستهای مجله توسط تروريستهای  ١٢

اتفاق افتاد و جهان  ٢٠١٥اين عمل وحشيانه در سال .  اسالمی منجر شد
ساموئل پتی چندی پيش کاريکاتور را در کالس .  را متوجه خود ساخت

او قبل .  درس به محصلينش نشان دادە بود و مورد تهديد قرار گرفته بود
از تدريس اين موضوع به دانش آموزان گفته بود که هر کس مايل 
. نيست ميتواند در حين تدريس اين موضوع کالس درس را ترک کنند

آقای پتی تهديد شده بود و تحت حمله يک کمپين نفرت اينترنتی قرار 
 .گرفته بود

 
عبدهللا آنزوروف در اجرای اين عمل جنايتکارانه تنها نبودە و شواهد 
تاکنونی اعالم شده از عملی سازمانيافته با مسئوليت يکی از مراکز 

دولت فرانسه اين مرکز را منحل . خبر ميدهند" شيخ ياسين"اسالمی بنام 
بمدت شش " رفتار تحريک آميز"کرد و يکی از مساجد فرانسه را بدليل 

نفر از آنان به اتهام  ١٦تعدادی هم دستگير شدند که .  ماە بست
، مورد بازجويی قرار "سازماندهی، همدستی و محرک اصلی قاتل"

 . گرفتند
 

قتل فجيع ساموئل پتی با واکنش وسيع افکار عمومی جامعه فرانسه در 
اکتبر تنها دو روز بعد  ١٨روز يکشنبه .  دفاع از آزادی بيان روبرو شد

از اين واقعه هولناک قريب به چهار ميليون نفر در شهرهای عمدە 
بزرگی "  نه"فرانسه به خيابانها آمدند و به خشونت و تروريسم اسالمی 

" مارين لوپن"در اين ميان اين نه بزرگ، سخنان نژادپرستانه .  گفتند
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" همايش ملی"رهبر حزب فاشيستی 
فرانسه که در انتخاباتهای متعدد سرشان 
به سنگ خوردە، قصد ماهی گرفتن از 

وی خارجی ستيزی .  آب گل آلود داشت
گرائی به جنگ   اسالم"اش را با گفتن؛ 

عليۀ ما برخاسته است، بايد با بکارگرفتن 
بيان "  قدرت آن را از کشور خود برانيم

کرد و به رخ جامعهای کشيد که عليرغم 
تنفر و انزجارشان از تروريسم اسالمی، 

 .روی چندان خوشی به سياستهای نژادپرستانه وی نشان ندادند
 

فاجعه اخير در فرانسه يکبار ديگر چهرە کريه و ضد انسانی اسالم 
سياسی و تروريسم اسالمی را بعنوان رکن اساسی اين جنبش بنمايش 

اسالم سياسی با روی کار آمدن رژيم اسالمی در ايران وسعت .  گذاشت
گرفت و جريانات متعدد اين جنبش تروريستی طی چهار دهه اخير مورد 
حمايت مالی و ايدئولوژيک جمهوری اسالمی قرار گرفته است و يا راسا 

اکنون در قرن بيست و يکم شاهد .  توسط حکومت سازمان داده شدند
گسترش ترويسم سياسی با شاخههای به مراتب وسيع تر و وحشی تری 
هستيم که به اختصار ميتوان از رژيم اسالمی ايران، طالبان، داعش، 
بوکو حرام، حزب هللا لبنان، اخوان المسلمين، الشباب، القاعدە و غيرە نام 

اين جريانات بدون ترديد ميتوانند هرازگاهی با عملياتهای تروريستی .  برد
جامعه را متوجه خود کنند، موقتا وحشت ايجاد کنند و قربانی بگيرند، اما 

بويژە در جوامعی که .  نميتوانند جامعه را وادار به تمکين وادار کنند
بلطف مبارزات نسلهای طبقه کارگر، حقوق و آزاديهای فردی از جمله 

يک دفاع واقعی از آزادی بيان .  آزادی بيان مورد حمايت قرار می گيرد
 . را برسميت نمی شناسد" مقدساتی"هيچ 

 
تعرض و تحرک جريانات اسالمی را بايد با يک سياست پيشرو جواب 

دفاع از سکوالريسم و برابری و رفع تبعيض اساس اين سياست .  داد
طبقه کارگر و جريانات چپ و پيشرو در اين جوامع بايد به يک .  است

صفبندی عليه سياست دولتها در مماشات با جريانات اسالمی، عليه اسالم 
سياسی و تروريسم اسالمی، عليه تروريسم دولتی و نژادپرستی، در دفاع 
از جامعه سکوالر و حقوق برابر شهروندی، در دفاع از آزادی بيقيد و 

 . شرط بيان، برای برابری و رفع تبعيض بميدان بيايند
 

 ١٣٩٩اول آبان  -٢٠٢٠اکتبر  ٢٢پنجشنبه 

قتل فجيج دبير فرانسوی توسط تروريسم 

 اسالمى محكوم است
 

 سعيد آرمان 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا 

!  در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد! كنيد  

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  

!اعدام قتل عمد دولتى است  

 



اکتبر تحريمهای تسليحاتی عليه جمهوری اسالمی  ١٨در روز يکشنبه 
لغو تحريمهای تسليحاتی براساس برجام، توافقی که پنج .  برداشته شد

سال پيش بين جمهوری اسالمی و پنج قدرت جهانی انجام گرفت، 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی طی اطالعيه ای در .  صورت پذيرفت

اکتبر عنوان نمود از امروز ممنوعيت خريد و فروش تسليحات  ١٨روز 
و اقدامات مالی مرتبط با آن به پايان رسيده، همچنين ممنوعيت سفر 
برخی از مقامات نظامی جمهوری اسالمی به کشورهای عضو سازمان 

 .ملل لغو گرديده است
 

در طی يکسال گذشته چگونگی برداشته شدن اين تحريمها موضوع 
مناقشه و جنگ لفظی ميان دولتهای آمريکا و جمهوری اسالمی بوده 

دولت آمريکا تالش کرد با فعال سازی مکانيسم ماشه در .  است
چهارچوب برجام و همچنين اعمال تحريمهای مالی شديد، از لغو اين 

اما روز يکشنبه روحانی لغو اين تحريمها را .  تحريمها جلوگيری کند
برای جمهوری اسالمی و در راستای موفقيت برجام "  يک پيروزی"

 .خواند
 

ميان دولتهای کشمکش آنچه درباال ذکرشد در واقع گوشه ای از ادامه 
اهدافی که از هر دو سو تعقيب ميشود، .  جمهوری اسالمی و آمريکاست

نه ربطی به مردم دارد، نه برسر اين جنگ و دعوا از آنها سوال شده 
در هيچ جای اين منازعات که مبتنی بر حفظ منافع طبقات حاکمه .  است

آنچه مسلم است در کشمکش و  .است، طبيعتا به مردم توجهی نشده است
رقابت کشورهای فروشنده سالح، بازار هدف و سود تنها توجيه و 
خواستگاه است و در اين رقابت برسر بازارها حقوق انسان هيچ تعريف 

با نگاهی به منطقه خاورميانه و قفقاز بعنوان .  و جايگاهی ندارد
کانونهای بحران در منطقه درحال حاضر، مشاهد ميشود که هر حوزه 
متشکل از چند جغرافيای سياسی در واقع بازار هدف يکی از کشورهای 

منطقه قفقاز بازار روسيه و اسرائيل، .  توليد کننده اسلحه می باشند
کشورهای حوزه خيلج فارس بازار آمريکا و در درجه دوم چند کشور 
اروپايی، افغانستان و ترکيه و عراق هم خريدار اسلحه از آمريکا و 

ايران تحت حاکميت نظام اسالمی با داشتن ذخاير فروان .  روسيه هستند
نفت و گاز، چه به لحاظ ثروت و چه به لحاظ توسعه طلبی مذهبی قدرت 
. حاکمه، بازار بسيار مناسبی برای کشورهای صادر کننده سالح است

دراين ميان چين و بدرجه ای روسيه برای انحصار اين بازار دندان تيز 
مقاومت و مخالفت در تصويب قطعنامه های پيشنهادی از .  کرده اند

سوی آمريکا عليه ايران از سوی چين و روسيه، گوشه ای از اين رقابت 
جهانی و منطقه ای قدرتها و دولتهای سرمايه داری برای فتح بازارها و 

جنگ و رقابتی که هزينه و تاوان آنرا طبقه . گسترش حوزه ها نفوذ است
 .  کارگر و مردم بيدفاع اين کشورها ميدهند

 
را يک تا اين حد ذليل شده که رفع يک تحريم  جمهوری اسالمی

نه جمهوری اسالمی صادر کننده سالح است . می داند" پيروزی بزرگ"
صادرات نظامی .  و نه کشورهائی خريدار اسلحه از ايران هستند
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جمهوری اسالمی برای گروههای 
واضح است که .  تروريستی در منطقه است

سيستم متکی بر دروغ جمهوری اسالمی که 
مورد تمسخر جامعه است، به خوبی ميداند 
جامعه ملتهب و تحت فقر و سرکوب ايران 

. آبستن يک انفجار و انقالب اجتماعی است
اين تبليغات و جا و جنحال سبک، مصرف 
بسيج داخلی ناسيوناليستی حول حکومت و 

اليه هائی که کماکان تامين منافعشان در .  انسجام نيروهای خودی دارد
اما جمهوری اسالمی همواره .  گرو بقای حاکميت جمهوری اسالميست

در صدد خريد تسليحات نظامی، بخصوص در بخش موشکی مانند 
و همچنين تجهيزات سرکوب  ٤٠٠و  ٣٠٠سيستم های دفاعی اس 

سياست تجهيز گروه . ستبوده اخيابانی جهت مقابله با اعتراضات داخلی 
های اسالمی و عمدتا منتسب به شيعی در منطقه با هدف ايجاد جنگهای 
نيابتی در خدمت رقابتهای منطقه ای، گسترش تروريسم بعنوان يک 

. اهرم فشار برای تضمين موقعيت و بقای خود همواره دنبال شده است
اکنون با رفع اين تحريمها جمهوری اسالمی ساده تر ميتواند رفت و آمد 

برای تسليح و آموزش "  مستشاران نظامی"نيروهايش تحت عنوان 
گروههای اسالمی در منطقه را تامين کند و براين اساس اين را يک 

 . موفقيت و باعث خوشحالی می بيند
 

حاال فرض کنيم که رفع تحريم تسليحاتی باعث ميشود جمهوری اسالمی 
. بتواند به کشورهای مختلف تجهيزات نظامی و سالح بفروشد

چه نفعی به حال ما دارد، به حال ما .  قراردادهای بزرگ امضا کند
کارگران، گرسنگان، حاشيه نشينان، کودکانی که بدليل فقر و آرزوی 
يک تلفن خودکشی ميکنند، به حال ما کارگران که ماهها حقوقهای موقع 
خود را دريافت نکرده ايم، اين قرادادهای فرضی چه تاثيری بر معيشت 
و زندگی ما دارد؟ در جامعه ای که زباله گردی، فقر، بيکاری، اعتياد و 
تن فروشی بيداد ميکند، حکومت فقط با سالح سرکوب و نمايش قدرت با 
گرداندن متهمان در خيابان عرض اندام ميکند، خط فقر براساس آمار 

ميليون تومان هست درحالی که درآمد  ١٠رسمی خود حکومت باالی 
ميليون تومان است، اعتصابات کارگری برای  ٢متوسط مردم زير 

مقابله با اين وضعيت وحشتناک برقرار است، رفع تحريم تسليحاتی و 
تنها رفع جمهوری .  هر قراردادی تاثيری بر معيشت و زندگی ما ندارد

اسالمی است که راه را باز ميکند و جامعه را به مرحله عالی تری می 
بنظر درحال حاضر آگاهی سياسی و درک تفاوتهای طبقاتی در .  برد

جامعه تا آن حد هست که به درستی براين نکته واقف است که برای نيل 
به يک دنيای بهتر و يک جامعه آزاد و مرفه نبايد چشم به قدرت های 

در پرتو همين آگاهی است که جامعه به پروژه های .  جهانی داشت
آلترناتيو سازی اپوزيسيون راست مانند رضا پهلوی و يا ساير گروهای 

 . ناسيوناليست نه ميگويد و اقبالی ميان مردم پيدا نمی کند
 

واقعيت اينست که نظام سرمايه داری امروز در کليت خود مسئول اين 
اين قدرت و اين نظام بايد نفی و با .  شرايط دهشتناک در جهان است

نفی سرمايه داری .  قدرتی برتر در خدمت منافع همگانی جايگزين شود
تنها در يک انقالب اجتماعی سوسياليستی پيروزمند ممکن است که بر 
قدرت شوراها و اعمال اراده و قدرت توده های کارگر و انسان آزاد 

 . آلترناتيو ديگری برای رهائی از سرمايه داری وجود ندارد. متکی است
 ٢٠٢٠اکتبر  ٢٢

 جار و جنجال لغو تحريم تسليحاتى
 

 وريا روشنفكر
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جمعه گذشته شانزدهم اکتبر، ساموئل پتی معلم تاريخ توسط يک جوان 
اين جوان اسالميست که رسانه .  ساله به شکل فجيعی به قتل رسيد ١٨

نام برده اند، توسط گروه های اسالمی "  چچنی تبار"ها از وی بعنوان 
وی حاضر شد در واکنش به نشان دادن .  جذب و تخدير شده بود

کاريکاتورهای دمحم در مجله شارلی ابدو، توسط ساموئل پتی در کالس 
درس آزادی بيان، وی را در خيابان در مالء عام سرببرد و فرياد 

 ! می کنند" توهين به مقدسات"از کسانی سر دهد که " انتقام"
 

فعاالن مدنی و "اصالح طلبان حکومتی و حاشيه حکومت با عنوان 
طی اطالعيه ای با موضع شديداً فرصت طلبانه و ارتجاعی، "  سياسی

يعنی !  در کسوت هيئت مذاکره برسر نتايج قتل ساموئل پتی ظاهر شدند
با کشتار نويسندگان و "  جمعيت شيخ ياسين"همان پالتفرمی که اسالف 

فعاالن "کارکنان مجله شارلی ابدو و قتل ساموئل پتی دنبال می کنند، 
اين .  اصالح طلب با کمی بازی با کلمات بدست گرفتند" مدنی و سياسی

ديگر برای همه روشن است که جنبش اسالمی با تهديد و ترور و ناامن 
کردن جوامع، سهمش را از قدرت سياسی در سطوح مختلف مطالبه 

خواهان تغيير و تحميل چهارچوبهائی جديد به دامنه حقوق و .  ميکند
آزاديهای فردی و اجتماعی از جمله آزادی بيان و آموزش و قوانين 

مضافاً سياست گتويزه کردن زندگی مهاجرين و .  خانواده و غيره است
، همزمان "جمعيت مسلمان"ايجاد جوامع و کاميونتی های موسوم به 

ميدان دادن دولتها به تشکيل مسجد و مرکز اسالمی و امامان جماعت و 
، محيط را برای "نمايندگان مردم مسلمان"معرفی آنها با عنوان قالبی 

تبليغات اسالمی، ايجاد نُرمهای اسالمی، اعمال خشونت به زنان و 
. سربازگيری تروريسم اسالمی از ميان جوانان بيکار مهيا کرده است

عمده تروريست ها در مکتب مدارس مذهبی و مساجد و جمعيتهای 
يک اقدام ثابت جريانات اسالمی اعمال فشار . اسالمی پرورش می يابند

با اتکا به تهديد و ترور برای تحميل خطوط قرمز به آزادی بيان تحت 
 . بوده است" مقابله با توهين به مقدسات"عنوان 

 
نکته ديگر اينست که عليرغم هر ترور و جنايت سازمانيافته بايد از 

" عقالی"اينجا نقش .  نبايد بر دامن اسالم گردی بنشيند.  اسالم دفاع کرد
مهم ميشود که در رسانه ها ظاهر شوند و "  دگرانديش"اسالمی و 

" دين رحمت و دوستی"است، اسالم "  عليه اسالم"بگويند اين اقدامات 
دولتهای اروپائی  !  بودند"  فاندمنتاليست"است و اينها فريب خوردگان 

را در مقابل "  ميانه روها"برای کنترل تروريسم اسالمی تاکنون 
تقويت کردند اما ماحصل سياست شان تقويت "  فاندمنتاليست ها"

تروريسم اسالمی از يکسو و تقويت راست افراطی ضد مهاجر و ضد 
اين جناح بندی صورت گرفت تا با .  مسلمان از سوی ديگر بوده است

يکی جنگ راه انداخت و يا در خدمت سياستی بکار برد و با ديگری 
 . رابطه برقرار کرد تا به کمک آن اولی را محدود کرد

 
برای .  فعاالن سياسی اصالح طلب همين سياست را دنبال می کنند

 قتل ساموئل پتى، 

 اصالح طلبان " عقالنى"اسالم 
 

 سياوش دانشور

اسالم قتل "  رحمانی"نشان دادن چهره 
اما .  کردند"  محکوم"ساموئل را 

برای کاهش و "بالفاصله اقداماتی 
پيشنهاد "  کنی اين جهل مقدس ريشه
 :کردند

 
عقالنيت "اول، دفاع از اسالم سازگار با 

آموزه های پيامبر "و دفاع  از "  و مدارا
توسط نهادها و رهبران اسالمی "  رحمت

پرهيز غير مسلمانان از توهين "و دوم، 
و محدود کردن داوطلبانه حق آزادی بيان توسط "  به مقدسات ديگر اديان

همينطور فرمودند که بايد با !  شهروندان برای ممانعت از عواقب آن
و نهايتا با ژستی آخوندی اطالعيه .  مقابله شود"  سکوالريسم ستيزه جو"

شايسته است شهروندان در : "قتل ساموئل پتی را با تهديد به پايان می برند
شناسی   خود داوطلبانه و توام با مسئوليت  استفاده از حق آزادی بيان

 "!مرتکب اين خطای اخالقی و پرورندٔه نفرت و رنج و خشونت نشوند
 

جنبش اسالمی جناح و فرقه زياد دارد اما يک پديده واحد واپسگرا و 
اين جناح بندی اختراع دولتهای غربی .  تروريستی و ضد جامعه است

خود آن .  برای سازمان دادن جنگ با يکی و ائتالف با ديگری بوده است
جنبش اهداف و ارکان واحد دارد و در کيس مشخص قتل ساموئل پتی نيز 

برای گسترش دامنه "  فاندمنتاليست"جناح موسوم به .  خود را نشان ميدهد
نفوذ و قدرت اسالم ترور ميکند، بمبگذاری ميکند و در خيابان با گلوله و 

اسالم مدارا و "جناح موسوم به .  کاميون مردم عادی را درو ميکند
نيز بعد از هر ترور و کشتار مردم بيگناه، از ضرورت "  عقالنيت
اولی . حرف ميزند" روايت عقالئی از اسالم"و " اسالم ميانه رو"گسترش 

می کشد چون کسانی از حق آزادی بيان شان استفاده کردند و دومی 
ميگويد اگر ميخواهی کشته نشوی از آزادی بيان ات صرفنظر کن، 

امکانات و پول ميگيرد "  اسالم مدارا"جناح "!  توهين به مقدسات ممنوع"
که مسجد و مدرسه مذهبی راه بياندازد تا در آنها بساط لمپنيسم فرهنگی و 

ممکن "  فاندمنتالبيست"اجتماعی پهن شود و سربازگيری برای برادران 
هدف هردو يکی است، اصالح طلبان و تازه مدنی های امروز .  شود

خودشان يکروز پيشکسوت قمه زنی و پونز زنی و اعدامهای صحرائی 
هنوز هم افتخارات و مقام و منصب شان را به اعتبار اين جنايات .  بودند

خروجی سياست هر دو اينست که نفوذ اسالم گسترش .  توضيح ميدهند
يابد، سکوالريسم محدود شود، قوانين شريعه برسميت شناخته شود، آزادی 

و خطوط قرمز برای آزادی بيان بايد داشت؛ "  مقدسات"بيان محدود شود، 
 ! انتخاب با شماست! يا با زبان خوش يا با زبان گلوله و کارد و بمب

 

کسانی حتی آنجا که دولت و مجلس را در اختيار !  براستی مضحک است
داشتند، زورشان نرسيد در مجلس اصالح طلب تحت امر خامنه ای، يک 
اليحه مطبوعات تصويب کنند، جماعتی که پايان شان را سالهاست در 

صادر "  اسالم مدارا"خيابانها اعالم کردند، امروز ميخواهد به فرانسه 
جناحی ميخواهد کاخ سفيد را حسينيه کند و جناحی در سودای تبديل .  کنند

 ! پاريس به قم است
 

 !در اين ميان، ساموئل پتی بی تقصير است، او قربانی هر دو سياست شد

 
 ٢٠٢٠اکتبر  ٢٢

 



 

 ٥٦٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

 

 :دولت را موظف كنيم
 

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

 ! تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

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

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

 !مراكز ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

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

 ! شود

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

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

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

 !كرامت انسانى و تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

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

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

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

  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 

 



!زنده باد سوسياليسم  

 ٥٦٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

 ! به حزب كمک مالى كنيد

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

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

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

 .دريافت شده باشند

   

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون بدون اميد سوسياليسم، 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت

 بارآوری كار و بيكاری 

بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار، به معنى جايگزينى هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين آالت و سيستم                        
در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى                      .  هاى اتوماتيک است  

اما در جامعه سرمايه دارى، كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاالهايى هستند كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته                         .  همه است 
است، جايگزينى ماشين بجاى انسان بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه كارگر، و محروم شدنش از امكان تامين معاش،                      

پيدايش يک ارتش ذخيره از كارگران بيكار، كه حتى امكان فروش نيروى كار خويش را ندارند، يک نتيجه جبرى روند                      .  نمودار ميشود 
وجود ارتش ذخيره اى از بيكاران، كه       .  انباشت سرمايه است كه در عين حال خود يک شرط وجودى توليد سرمايه دارى را تامين ميكند                 

اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در حداقل                        
اين ارتش ذخيره همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى                   .  ممكن پائين نگاه ميدارد   

بيكارى، يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست، بلكه جزء ذاتى كاركرد                     .  بازار كاهش يا افزايش بدهد    
 . سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است

 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب 


