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 زلزله خوی

 وقاحت حكومتى ها
 

ريشتری شنبه شب خوی  ۵.٩زمين لرزه شديد 
و هفت پس لرزه تاکنونی، هزاران خانوار اين 

آخرين آمار .  شهرستان را آواره کرده است
مصدوم  ٩٧٣فوتی و  ٣نهادهای حکومتی از 

رئيس بنياد مسکن اعالم کرده .  سخن ميگويد
خانه در جريان زلزله  ٢۵٠هزار و ٩:  است

خانه   ٧٠٠بيش از هزار و .  خوی آسيب ديدند
تخريب شدند و بيش از هفت هزار خانه 

اين رقم بيش از ده درصد .  خسارت ديدند
مجموعه خانوارهای خوی و اطراف را شامل 
ميشود که طی زلزله در سرمای شديد سرپناه 

و .  خود را از دست دادند و بی خانمان شدند
اعالم کرد رئيس جمعيت هالل امروز جمعه 

 ".  کار نجات مصدومان پايان يافت"که 
 

" دستور بازسازی سريع"در اينروزها رئيسی 
داد، آخوندها از تريبون ها با اراجيف گفتن در 

روی زخم مردم نمک "  باليای طبيعی"باره 
پاشيدند، گفتند منتظر دولت نباشيد و خودتان به 
هم کمک کنيد، همزمان مانع ارسال کمک 

با همه .  شدند"  بی مجوز"های مردمی 
دستورات اين و آن نهاد و هر کس که مقامکی 
دارد، اعالم آماده باش های نهادهای ذيربط، 
هنوز مردم بيخانمان شده در وسط زمستان و 
سرمای کشنده چادر و وسيله گرمايشی هم 
ندارند و اعتراض شان جلوی فرمانداری را با 

ماشين آب پاش و باتوم جواب 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن
 

 در همبستگى جهانى با خيزش انقالبى زنانه در ايران 

 برای يک برابری سوسياليستى

 !آينده را ما مى توانيم بسازيم، وكيل نمى خواهيم
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 ٦٨٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 زلزله خوی

 ...وقاحت حكومتى ها 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 

!زنده باد شوراها  
!ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا ايجاد كنيد  

!در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد   

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت   

فرماندار بی عرضه و مزدور عمال جوابی به ساده ترين .  دادند
. نيازهای زلزله زدگان نميدهد و به تهديد مردم بی خانمان روآورد

کانالهای کمک های مستقل مردمی را می بندند و کمکهای 
اينها اصرار .  دريافتی از جانب مردم را مصادره و باال می کشند

مشتی ساديست اسالمی اند که .  دارند مردم را شکنجه و آزار دهند
 . از رنج و درد و فقر مردم بنحو عجيبی لذت می برند

 
ما در اوضاع انقالبی کنونی موظفيم و ميتوانيم با همبستگی 

ما بويژه نياز داريم از .  گسترده هر درد بزرگی را قابل تحمل کنيم
رنج ها و زخمهای مشترکمان پلی به همدردی و نوعدوستی مان 

اينرا نياز داريم تا بداد مصدومان و آوارگان بشتابيم، .  بزنيم
دستجمعی درد اين مصيبت را کاهش دهيم، از همبستگی و اراده 
قاطع مان برای تعيين تکليف با اين جنايتکاران وقيح به بهترين 

 . شکل بهره جوئيم
 

درود بر انسانهای شريف و نوعدوستی که اينروزها همه جا در 
تالش برای رساندن کمکی به زلزله زدگان خوی هستند و با 

ما گسترش اين .  اشتياق در کار همياری و همدردی انسانی اند
در کنار .  تالشها و تشکيل نهادهای همياری را تشويق می کنيم

همياری، ما اعمال فشار و اعتراض به حکومت را اهرم قويتری 
برای وادار کردن دولت به توقف دزدی ها و شانه باال انداختن در 
مقابل تامين مسکن موقت و مناسب زمستان برای زلزله زدگان 

نبايد اجازه دهيم اين هزاران خانوار بيخانمان شده را در .  ميدانيم
 . بايد از خشم و اتحاد ما بترسند. زمستان سرد بحال خود رها کنند

 
 .سردبير
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و " تماميت ارضى"شرط گذاری شوونيستى 

 زبان بسته ابراهيم عليزاده
 

 رحمان حسين زاده 
 

وکالت ميدهم به رضا "حول مضحکه "  ايران انترنشنال"در ميزگرد تلويزيون 
بيمايه به "  خودخواهی"فرد مشروطه طلب  حاضر در ميزگرد با "  پهلوی

ويژه و "کمک سيما ثابت گرداننده برنامه، بی مالحظه و صريح موقعيت 
را "  تماميت ارضی"از جمله شرط ناسيونال شوونيستی "  شروط شاهزاده

ابراهيم عليزاده را تحت فشار قبول و بيعت با آن .  مداومأ به ميان ميکشيدند
در اين مجادله ابراهيم عليزاده زبان بسته و سپرانداخته .  شروط قرار داده بودند

و سردرگم حرف جدی برای گفتن نداشت و به توجيهات بيربط به اصل 
اين موضع دبير اول جريانی است که هنوز اسم سازمان .  موضوع پرداخت

عليزاده اگر به .  را يدک ميکشد)  کومه له(کردستان حزب کمونيست ايران 
مواضع انقالبی شناخته شده حزب کمونيست ايران و سازمان کردستانش حداقل 

متعهد ميبود، ميتوانست اين چنين سردرگم "  تماميت ارضی"در قبال مبحث 
علت اما فراموشکاری نسبت به مواضع جاافتاده قبلی در سازمانش .  نباشد
اين موضع راست روانه عليزاده به روال معمولش منطبق با محاسبه .  نيست

به زعم او شايد اپوزيسيون راست و .  گری کوته بينانه برای آينده است
مشروطه خواه به نان و نوايی برسند، لذا ايشان و سازمان تحت مسئوليتش در 
آن بساط احتمالی و قدرت گيری بورژوايی الزمست جايی و مکانی داشته و از 

طبق اين مصلحت گرايی بی پايه الزم نديد، شروط .  خوان يغما بی نصيب نماند
دبير کل "ادعايی و شوونيستی مشروطه طلبان را در سطح حسن شريعتمداری 

 .حاضر در همان ميزگرد را مورد اعتراض قرار دهد" شورای گذار
 

    ٢٠٢٣ژانويه 
 

*** 
 



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٤شماره    

برآمد توده ای و انقالبی زن محور در ايران، خيزشی که با عنوان 
جهان از آن ياد ميشود، مهمترين رويداد و سوال "  اولين انقالب زنانه"

برای اولين بار در کشورهای اسالم .  در روز جهانی زن امسال است
زده، زنان و مردان نسل جديد برای سرنگونی يکی از دژهای قدرتمند 
ارتجاع ضد زن بپاخاستند، دستجمعی حجاب اسالمی را آتش زدند و به 

 ٤٤جنبشی که .  َسمبل ها و نمادهای قدرت حاکميت اسالمی هجوم بردند
" نه به حجاب اسالمی: "سال پيش عليه فرمان حجاب خمينی شعارهای

را سرداد و به "  حقوق زن نه شرقی است، نه غربی، جهانی است"و 
در قامتی بلند  ١٤٠١خونين ترين شکل سرکوب شد، در خيزش انقالبی 

بميدان آمد، منشأ اميد و همبستگی داخلی و جهانی شد و بر نقش کليدی 
 .  زنان در سرنگونی حکومتهای اسالمی تاکيد کرد

 
برابری طلبی، آنتی اسالميسم و راديکاليسم در تفکر و عمل، يک 

اين خصوصيات به . گرايش قدرتمند خيزش انقالبی زنانه در ايران است
امروز راه حل سوسياليستی .  تعلق داردمارس  ٨سنت سوسياليستی 

. مسئله زن به راه حل سوسياليستی نجات جامعه ايران گره خورده است
زنان و مردان جوان که با گلوله سرکوبگران يا تحت شکنجه در زندانها 

از اسالم و آخوند اين جانباختند، صفی از دهها ميليون انقالبی اند که 
مناديان فقر و تبعيض بيزارند و آمده اند تا به کابوس حکومت اسالمی 

هيچ سازشی ممکن نيست، هيچ راه برگشتی وجود ندارد، .  پايان دهند
 .  جمهوری اسالمی بايد برود

 
حکمتيست برای آزادی و برابری بدون قيد   -حزب کمونيست کارگری 

و اين مبنای و شرط زن و مرد در کليه شئون اجتماعی مبارزه ميکند 
نزديکی و دوری ما با هر حرکت و جنبشی در باره مسئله زن و در 

سياست حزب حکمتيست و جنبش آزادی .  خيزش انقالبی جاری است
زن در ايران، تقويت روندهای سکوالر و برابری طلب و سوسياليستی 
و حمايت از مبارزه انقالبی زنان و مردان برای رهائی از سلطه اسالم 

 . سياسی است
 

حکمتيست روز زن را به زنان و مردان   -حزب کمونيست کارگری 
فراخوان ما به جنبش حقوق زن در .  برابری طلب جهان تبريک ميگويد

را با ابتکارات  ٢٠٢٣مارس  ٨کشورهای مختلف اينست که روز 
مختلف به روز همبستگی با خيزش انقالبی در ايران و هزاران زن و 

ما برای يک برابری سوسياليستی قرن .  مرد اسير در زندانها تبديل کنيم
 .  اين پرچم را همه جا برافرازيد. بيست و يکمی مبارزه می کنيم

 
حکمتيست مردم آزاديخواه ايران را در روز  -حزب کمونيست کارگری 

جهانی زن به اعتراض عمومی عليه حکومت اسالمی با شعار محوری 

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن

 در همبستگى جهانى با خيزش انقالبى زنانه در ايران 

 برای يک برابری سوسياليستى

آزادی کليه زندانيان سياسی 
از دانشگاه ها و .  فراميخواند

مراکز آموزشی تا مراکز 
کار و محالت، از ديوارها تا 
بيلبوردهای تبليغاتی و 
بزرگراه ها، همه جا را با 
برافراشتن شعارهای انقالبی 

مراسم .  آزادی زن مزين کنيد
و اجتماعات بمناسبت روز 

پوسترهای .  زن برگزار کنيد
جانباختگان را عليه 
فراموشی وسيعا بازنشر 

بر جنايت های غيرقابل . کنيد
 .بخشش حکومت و محاکمه و مجازات جنايتکاران قوياً تاکيد کنيد

 
سرنگونی حکومت اسالمی و نظام مبتنی بر آپارتايد جنسی شرط الزم 

تحقق آزادی جامعه و برابری کامل زن و مرد .  آزادی زن در ايران است
در تمام وجوه زندگی اجتماعی، بدون سرنگونی تماميت جمهوری 
اسالمی، بدون سرنگونی نظم مبتنی بر نابرابری و تبعيض و بردگی 

ما پيروزيم، در اين .  مزدی، بدون سرنگونی سرمايه داری ممکن نيست
ما پرچم جمهوری اسالمی و اسالم سياسی را در .  ترديدی نبايد داشت
پيروزی در ايران سرآغاز تحوالت زير و رو کننده .  ايران دفن می کنيم

. در خاورميانه و انزوای تروريسم و سلطه صنعت دين اسالم خواهد بود
طالبان و دولتهای اسالمی و استبدادی در منطقه از امواج انقالبی 

 .  آزاديخواهانه و آنتی اسالميستی نخواهند جست
 

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

 ! نابود باد حكومت جنايتكاران اسالمى ضد زن

 !آزادی، برابری، حكومت كارگری
 

 حكمتيست -ايران حزب كمونيست كارگری 

 ٢٠٢٣فوريه  ١ -١٤٠١بهمن  ١٢

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری ايران  

! كمک مالى كنيد   

 



 ٦٨٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

نشست اخير دفتر سياسی قطعنامه ای تحت عنوان  :کمونيست هفتگی
خيزش انقالبی جاری و نقش محوری طبقه کارگر در جدال برسر "

حزب حکمتيست راجع به خيزش انقالبی .  تصويب کرد"  قدرت سياسی
جاری، از کنگره دهم تا امروز سياست روشن و نظر منسجمی داشته 

 قطعنامه اخير دفتر سياسی به چه مسائلی ميخواهد پاسخ بگويد؟ . است
 

تزهائی در باره اوضاع سياسی ايران و خط "سند  :سياوش دانشور
مصوب "  حکمتيست  -مشی سياسی و تاکتيکی حزب کمونيست کارگری 

، در خطوط عمده چهارچوب نگرشی و سياسی ٢٠٢٢کنگره دهم اکتبر 
و تاکتيکی ما را در دوره انقالبی تبئين کرده است و حزب در ماههای 

حزب قبل از شروع رويدادهای .  اخير براين اساس کار کرده است
ايران و در متن جنگ پرشور زنان در تابستان داغ به استقبال اين 

حرف "  لغو حجاب اجباری"در روزهائی که همه از .  خيزش رفته بود
ميزدند، فراخوان و سياست ما برداشتن دستجمعی حجاب و به آتش 

جامعه در متن تناقضات و .  کشيدن اين سمبل بردگی زن در اسالم بود
سواالت الينحل از فقر و فالکت، زن ستيزی و جنايت و فساد به يک 

قتل مهسا آن .  بشکه باروت تبديل شده شود و نيازمند يک جرقه بود
دريچه بروز انفجار اجتماعی شد و همان روز به حکومت گفتيم که 

اينبار جامعه از مجرای يکی از ".  تاوان سختی پس خواهد داد"
مهمترين سواالتش يعنی مسئله زن در تداوم يک مبارزه داغ برسر 

و يادمان باشد که اين جامعه با داغ و حقارت .  حجاب اسالمی قطبی شد
ير سايه وحشتناک زجمعی قتلهای مکرر و فجيع زنان و کودکان، 

. سربريدن  با داس و دشنه اسالم و تعفن مردساالری نفس می کشيد
خيزی بلند و اراده ای قاطع و انقالبی ضروری شده بود، نسل سپيده ها 
و انقالبيون برابری طلب سروقت پاسخ دادند و آن تصوير واقعی تر 

 . جامعه که زير بار خرافات و سرکوب مدفون شده بود، رخ نشان داد
 

دنيائی که تحت سايه شوم جنگ و رقابت دولتهای سرمايه داری و 
ايران "گسترش ميليتاريسم و رياضت اقتصادی اسير شده بود، ناگهان با 

برخالف همه تصويرسازی های جعلی رسانه ها . مواجه شد" سورپرايز
فرهنگ اسالمی "و مراکز فکری و دانشگاهی واپسگرا در مورد 

. ، تصوير جديد و جامعی از ايران مخابره شد"جامعه اسالمی"و " مردم
عروج قدرتمند يک جنبش زنانه توده ای راديکال، با زنان شورشی در 
صف اول و روی سنگرهای خيابانی، زنان و مردانی که معنای جديدی 
به شجاعت و انقالبيگری دادند، جريانی ضد تبعيض و برابری طلب، 
حرکتی آشکارا ضد اسالمی و ضد آخوند، جنبشی ضد ستم و ستمگر و 
عليه فقر و فساد و استبداد، جنبشی غير ملی و غير قومی برخاسته از 

دنيا بسرعت .  نسل جديد با تمايالت قوی مدرنيستی و برابری طلبانه
متوجه اين تصوير بزرگ شد، کاله احترام از سر برداشت و به 

آن تصوير واقعی جامعه که حجاب سياه اختناق بطور .  حمايتش آمد
عادی مانع ديدن آن بوده است و رسانه ها و روشنفکران طبقه حاکم 

همواره تصويری يک بعدی و وارونه از 
واقعيات پيچيده و چند بعدی جامعه ايران 

در حقيقت .  بدست داده بودند، آشکار شد
و همانطور که ما طی سالها بارها تاکيد 
کرديم، اين واقعيات ريشه دار آن جامعه 
است که در دوره انقالبی کنونی امکان 

اين همان جامعه .  بروز وسيع يافته است
است که هيچوقت طوق لعنت اسالم را 

اين هنوز شمه ای از آنتی .  نپذيرفت
اسالميسم و برابری طلبی و نوعدوستی 

 .  اين جنبش است
 

دوره ای از کشمکش حاد با جانباختگان و خيزش انقالبی برای سرنگونی 
برآمد انقالبی تجاربی دارد، نقطه .  بازداشتی های وسيع پشت سر گذاشت

قوتها و دستاوردهائی دارد، همينطور با محدوديتهای سازمانگرانه و 
رهبری سراسری متمرکز روبرو است و انتطارات مختلفی از جمله 

قطعنامه اخير دفتر .  فوريت دخالت سياسی طبقه کارگر طرح شده است
سياسی يک جمعبندی از خيزش انقالبی برای سرنگونی، تبئين کاراکتر 
اجتماعی آن، برسميت شناسی محدوديتها و تالش برای رفع آنها، تاکيد بر 
جايگاه مهم دخالت متحزب و سازمانيافته کارگر و کمونيسم برای 
پيروزی و توجه دادن به سوال مرکزی جدال جاری جنبشهای طبقاتی 

 . متخاصم برسر قدرت سياسی است
 

. ايران وارد يکدوره انقالبی شده است ١٤٠١از نظر ما با برآمد شهريور 
دوره انقالبی و قوانين حاکم برآن با دوره قبل و بعدش تماما متفاوت 

بعبارتی کل .  انقالبی نميتوان بمصاف ايندوره رفت-است، با سياست پيشا
جامعه از دولت تا مردم مخالف و نيروهای سياسی در دوره انقالبی 

خيزش .  ناچارند سياستهای متناسب با ايندوران را در دستور بگذارند
شهريور از سرنگونی فراتر رفت و ضرورت تغييرات انقالبی را بجلو 

فشار راديکاليسم و انقالبيگری همه نيروهای راست و رسانه های .  راند
شوند تا روايت و "  انقالبی"گريزان از انقالب را وادار کرد که يک شبه 

تعابير وارونه و ناسيوناليستی و محدود خود را از حرکت انقالبی و 
 .  جنبش واقعی جاری بدست دهند

 
به دوره ای اطالق می کنيم که جنگ جامعه برای "  دوره انقالبی"

سرنگونی و کنار زدن حکومت آغاز و تا استقرار دولت بعدی که از نظر 
اين يک دوره خطی و . جامعه دولت مشروع تلقی شود، ادامه خواهد يافت

کوتاه نيست، افت و خيز دارد، طی آن مقاطع سکون و رکورد و تعرض 
و تحول محتملند، بسته به سير اوضاع پرده های مختلف و متضادی 

حزب حکمتيست سياست و استراتژی ای را دنبال می . ميتواند داشته باشد
کند که در کوتاهترين زمان و انسانی ترين و آزادمنشانه ترين روش 
بتوان با سرنگونی جمهوری اسالمی حکومتی انقالبی مستقر کرد که آمال 

در دوره انقالبی طبقات .  و آرمانهای جنبش و طبقه انقالبی را محقق کند
اجتماعی و جنبش ها و احزاب سياسی شان باهم وارد جدال برسر 

حاصل .  سرنگونی ميشوند اما اهداف مختلف و متضادی را دنبال می کنند
دوره .  اين کشمکش ماهيت و محتوای نظام سياسی بعدی را تعيين می کند

نيست، تغييرات در باال و در درون حکومت، "  انقالب"انقالبی معادل 
آمدن و رفتن دولتها و حکومتهای نظامی، قدرت دوگانه، 
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!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 

  ٦صفحه   



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   

  ۵صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٤شماره    

جنگ، کودتا و ضد کودتا، سرنگونی حکومت، انقالب، ميتوانند در 
حتی بدون وقوع انقالب جمهوری اسالمی .  دوره انقالبی رخ دهند

ميتواند زير فشار بحرانهای الينحل و تعرض جامعه سرنگون شود و 
همينطور استفاده ما از عنوان .  سرنگونی نقطه آغاز انقالب ايران شود

نه به وقوع يک انقالب بالفعل بلکه به ماهيت و "  خيزش انقالبی"
از نظر ما در .  خصوصيات انقالبی جنبش سرنگونی جاری اشاره دارد

ايران امروز هنوز انقالبی رخ نداده است اما جامعه آبستن يک تحول 
انقالبی است و جنبش جاری ظرفيت آنرا را دارد که به يک انقالب 

همين ظرفيت و فضای حاکم بر .  اجتماعی زير و رو کننده فرارويد
جامعه، موجب شده است که بيشتر مفسران و تحليلگران از لفظ 

 .  بطور عام استفاده کنند" انقالب"
 

سياست حزب حکمتيست در دوره انقالبی، نمايندگی منافع و اهداف 
طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگری، بسيج کل اردوی آزاديخواهی و 
برابری طلبی، رفع موانع پيشروی جنبش سوسياليستی طبقه کارگر و 

برای ما سرنگونی انقالبی . تمرکز روی جدال برسر قدرت سياسی است
جمهوری اسالمی يک حلقه از انقالب کارگری و سوسياليستی در ايران 
و يک سکوی خيزش های انقالبی و توده ای در کشورهای اسالم زده و 

ما بر زنانه بودن جنبش انقالبی و .  استبدادی در منطقه و جهان است
نقش تعيين کننده آن در سير اين مبارزه و جايگاه مهم پرچمداری زنان 
عليه سلطه اسالم و قوانين اسالمی در کشورهای اسالم زده تاکيد می 

ما خصلت جهانشمول برابری زن و مرد، ويژگی آنتی .  کنيم
اسالميستی، انسانگرائی و آوانگارد بودن اين جنبش را برجسته می 

ما بر هويت غير ملی و غير قومی و غير مذهبی خيزش انقالبی .  کنيم
ما به تقابل محوری اين جنبش عليه فقر و فساد و .  اصرار ميورزيم

اينها سرمايه های خيزش .  گرانی و خواست رفاه همگانی تاکيد داريم
. انقالبی برای خيزی بلند و يک تعيين تکليف قطعی با نظم موجود است

اين خصوصيات و کاراکتر جنبش اعتراضی يک منبع نيروی مادی 
 .عظيم و واقعی برای رهائی سوسياليستی جامعه ايران است

 
به اين اعتبار اردوی کارگر و زحمتکش و زن و مرد آزاديخواه، مقابل 
کليه سياستهائی قرار ميگيرند که تالش دارند جنبش جاری در 
چهارچوبهای ارتجاعی ملی و مذهبی و قومی اسير کنند و يا امر آزادی 

اين گوشه ای از جدال برسر .  زن و جامعه را از اين مجاری تبئين کنند
 .    افق جامعه و راه حلهای متفاوت در مقابل خيزش انقالبی جاری است

 
از جمله چرا .  و باالخره سواالت و انتطاراتی در ايندوره طرح شدند

طبقه کارگر .  طبقه کارگر در سطح سياسی وارد عمل اعتصابی نشد
. مکانيسم مبارزه اش با مکانيسم مبارزه توده ای و خيابانی فرق دارد

طبقه کارگر امکانات و موقعيت دانشجويان و يا بازاريان و کسبه را 
حتی موقعيت کارگر در صنايع و مراکز توليدی با موقعيت معلم .  ندارد
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عدم حضور سياسی و اعتصابی .  و فرهنگی بدرجه زيادی تفاوت دارد
کارگران بمثابه طبقه و بعنوان شرکتهای مختلف، می بايست با اسم و 
رسم و علنی باشد، نميتوانست مانند اجتماع در خيابان و محالت افراد در 

در تناسب قوای کنونی و ميزان پيشروی و توده ای .  جنگ و گريز باشند
شدن جنبش، هنوز حضور علنی و سياسی طبقه کارگر عليه حکومت را 

کارگران بعنوان طبقه و شرکتهای مختلف بصورت .  مقدور نمی کرد
علنی و آشکارا نمی توانستند با شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر 

چنين انتظاری از کارگران .  حکومت در تناسب قوای فعلی بميدان بيايند
واقعی نبود و عليرغم هر نيت مثبت گويندگانش بر عدم شناخت موانع 

کارگران در .  واقعی طبقه کارگر در کشمکش سياسی جاری داللت دارد
هر انقالبی وقتی می آيند که کار را تمام کنند، زمانی که تناسب قوا به 
يک مرحله غير قابل بازگشت رسيده است يا در موقعيتی هستيم که موج 
برگشت سرکوب رژيم منتفی است، اين ميتواند محصول گسترش کمی و 
جغرافيائی جنبش توده ای باشد و ميتواند محصول تغييرات در باال و هر 

. واقعه مهم ديگری که شرايط متفاوتی را در جامعه ايجاد کرده است
درک اين موقعيت ها و لحظه ها برای رهبران کارگری و پراتيسين های 

چرا بايد جنبش توده ای و .  کمونيست و سازمانده ضروری و حياتی است
تناسب قوا بحد معينی تغيير کرده باشد تا کارگران بتوانند با اعتصابات 
گسترده و نفسگير کمر رژيم را بشکنند، چون در اين راه بازگشتی وجود 

درک اين سخت نيست که کارگران نميتوانند يکدور عليه حکومت .  ندارد
وارد اعتصاب با خواست سرنگونی شوند و بعد از فروکش جنبش توده 
ای و يا موفق نشدن اعتصاب، فردا تحت سلطه همين حکومت به کارخانه 

بورژوازی اين کارگران و مبارزه ضد .  برگردند و به کار مشغول شوند
حکومتی علنی شان را از باال تا پائين خشن تر از بقيه سرکوب و تار و 

کارگران محدوديت های سازمانی و تشکل دارند، شرايط .  مار می کند
امنيتی در دوره کنونی در صنايع کليدی بيشتر از هر زمانی بوده است، 
همين امروز کارگران در فقر غوطه ورند و نان شب ندارند، مسئله تامين 
نان خانواده و تامين هزينه يکدوره قابل پيش بينی اعتصاب هم يک 

اينموارد آخر هنوز نسبت به تناسب قوائی که .  موضوع مهم ديگر است
. کارگران ميتوانند دخالت موثر سياسی و اعتصابی کنند، هنوز ساده ترند

 . در اينمورد خيلی بيشتر ميشود گفت
 

در مواردی گفته ميشد که چرا اعتراضات قبلی بازنشستگان و معلمان و 
دليل روشن است، در دوره قبل .  کارگران به همان روال هم ادامه ندارد

اعتراض ميکرديم برای يک خواست و در دوره کنونی ميگوئيم حکومت 
نميشود وسط دعوائی که جامعه ميگويد مرگ بر حکومت، شما .  برود

. همان روز بروی مقابل مجلس و رتبه بندی و امنيت شغلی مطالبه کنی
يکی صالحيت حکومت را زير سوال ميبرد و ديگری با برسميت شناسی 

می بينيم بمجرد اينکه اعتراضات خيابانی .  دوفاکتو از وی مطالبه ميکند
درجه ای فروکش ميکند، اعتراضات متنوع کارگری در هر گوشه ايران 

دوره انقالبی از سياست .  اعتراضی را پر ميکند"  خأل"آغاز ميشود و 
ً عبور ميکند و وارد سلب ميشود"  مطالبه گری" معنی اين حکم .  عموما

اين نيست که طرح هيچ خواستی در هر مرحله از جنبش موضوعيت 
حتی آنجا که کارگران ناچارند از سر قابل دفاع بودن و بسيج .  ندارد

نيرو، روی خواستهای اقتصادی و رفاهی وارد عمل شوند، معنای سياسی 
در بحث و انتظار فوق، مسئله و .  آن برای حکومت و جامعه روشن است

انتظار اين بود که کارگران با اعتصابات سراسری برای سرنگونی 
 . حکومت بميدان بيايند

  ۶صفحه   
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در هر حال حزب حکمتيست سياست سرزنش طبقه کارگر بخاطر عدم  
ما معتقد نيستيم که کارگران و .  حضور سياسی و اعتصابی را ندارد

بويژه رهبران کارگری از نظر سياسی متوجه اوضاع نيستند يا کاله 
. اينها تصورات منصفانه ای نيست و غير واقعی اند.  شان را چسپيده اند

ما ميگوئيم کارگران موانع جدی سر راهشان هست، اين موانع را بايد 
شناخت، برای رفع آنها تالش کرد، انتظارات را باال برد و آمادگی الزم 

ما بر گرفتن ابتکار عمل سياسی طبقه کارگر و کمونيسم در .  ايجاد کرد
تحوالت جاری تاکيد داريم و خود را موظف به شناخت دقيق اين 

بعنوان يک حزب کمونيستی .  محدوديتها و کمک به رفع آنها ميدانيم
کارگری که برای انقالب کارگری و استقرار سوسياليسم در ايران 
مبارزه ميکنيم، همه تالشمان اينست که طبقه کارگر در راس تحوالت و 
ً با آژيتاسيون و  رهبری سياست ماکرو قرار گيرد، اما اين مهم صرفا

 .   بدون رفع موانع حضور قدرتمند کارگران عملی نيست
 

در پايان الزمست تاکيد کرد که کارگران بدهی ای به اين گاليه های 
. راديکاليسم غير کارگری در مورد عدم حضور سياسی خود ندارند

بيشترين توده شرکت کننده در اعتراضات را کارگران و فرزندان 
اعتراضات در مناطق محروم و کارگری .  کارگران تشکيل دادند

بيشتر دانشجويان و دانش آموزان از .  بيشترين شمار را داشته است
چهار اعدامی خيزش انقالبی کارگر بودند و .  فرزندان کارگران هستند

کارگران .  شمار زيادی از جانباختگان و اسرا از مردم محروم هستند
خود را صاحب اين جنبش ميدانند و در آن شعارها و آمال خود را می 

اين خيزشهای توده ای روی دوش اعتراضات و اعتصابات .  بينند
کارگری قد برافراشتند و در موج بعدی با اعتصابات کارگری و جنبش 

 .  ما هنوز در آغاز راه هستيم. شورائی طبقه کارگر ترکيب خواهد شد
 

سند دفتر سياسی بر رفع موانع حضور طبقه کارگر  :کمونيست هفتگی
و ضرورت بدست گرفتن ابتکار عمل سياسی برای تامين رهبری 

اين موانع کدامند و چگونه بايد برطرف شوند؟ .  سراسری سخن ميگويد
حزب در قلمرو سازماندهی و رهبری در مرحله کنونی جنبش چه 

 ميگويد؟  
 

در قطعنامه مصوب دفتر سياسی حزب به درست  :رحمان حسين زاده
تاکيد کرده ايم که جامعه ايران  وارد يکدوره انقالبی شده و جدال بر سر 

به نظر ما در جدال .  قدرت سياسی مهمترين شاخص دوره انقالبی است
پافشاری بر اين .  قدرت سياسی طبقه کارگر نقش محوری به عهده دارد

. حقيقت صرفأ تکرار ايده های خوب کارگری و کمونيستی ما نيست
بلکه به دو لحاظ واقعيت اجتماعی و ضرورت سياسی مبرم اين دوره را 

واقعيت اجتماعی است چون جنبش طبقه کارگر ايران .  برجسته ميکند
در طول حاکميت سياه و استبدادی جمهوری اسالمی، مهمترين جنبش 
اجتماعی حاضر در صحنه در مصاف با حاکميت سرمايه اسالمی بوده 

به ويژه يک دهه اخير با هزاران اعتصاب و اعتراضات و .  است
گردهمايی و راهپيمايی و تحصن و تجمع، موقعيت فعالترين و سرزنده 

ترين جنبش طبقاتی و اجتماعی در 
مصاف با جمهوری اسالمی را داشته 

به وجود آمدن شرايط انقالبی دوره .  است
اخير مديون حضور مبارزاتی موثر 
جنبش کارگری در فضای سياسی ايران 

به همين دليل در فضای سياسی .  است
سالهای اخير سرها به طرف نقش رهبری 
کننده طبقه کارگر چرخيده و همه 
مبارزين انقالبی قطب چپ جامعه و ديگر 
جنبشهای اجتماعی راديکال به کرات 

نفس .  ضرورت و توقع رهبری را از طبقه کارگر مطرح کرده اند
آکتوول بودن توقع رسالت رهبری طبقه کارگر، پيشروی مهم در راستای 

درعين حال اين پديده .  به فرجام رساندن رهبری کارگری در جامعه است
يکی از تجارب مهم  طبقه .  ضرورت سياسی مبرم اين دوره هم هست

کارگر و مبارزين آگاه و ما کمونيستها اين است که نگذاريم بار ديگر 
و جابجايی قدرت بين جناحهای بورژوازی  ٥٧تجربه تلخ مقطع انقالب 

بلکه يکبار برای هميشه .  بر عليه منافع طبقه کارگر و مردم  تکرار شود
طبقه کارگر پرچمدار تعيين تکليف قطعی با بورژوازی و جمهوری 

اين ضرورت .  اسالمی و ساختن آينده بعد از نظم جهنمی سرمايه باشد
در اين راستا گامهای مهمی .  سياسی تحول تاريخی اين دوره است

در ميان موانع من بر سه .  برداشته شده و اما موانع زيادی هم وجود دارد
تناسب قوای :  مسئله مهم و البته شناخته شده تاکيد بيشتری ميگذارم، الف

غيبت رهبری :  ج  -فقدان سازمان توده ای ادامه کار:  ب  -نامساعد
در مورد هر کدام .   سراسری و تحزب کمونيستی رهبر و سازمانده

 .توضيحاتی خواهم داد
  

به نظرم اولين مانع در مقابل قد علم کردن طبقه کارگر در قامت رهبری 
تحوالت جاری هنوز تناسب قوای نامساعدی است که بورژوازی بر 

. جنبش کارگری و جنبش اعتراض توده ای تحميل کرده است
سرکوبگری خشن و تعرض معيشتی شنيع و شرايط بسيار سخت کار و 
انواع ترفندهای تفرقه ايجاد کن در صفوف جنبش طبقه کارگر مانع به 
کارافتادن کل پتانسيل مبارزاتی جنبش طبقه ما برای تحقق خواسته های 
اقتصادی و سياسی خود و کل جنبش آزاديخواهانه و به ويژه برای تعيين 

با وجود اينکه در خيزش انقالبی .  تکليف نهايی با بورژوازی حاکم است
پنج ماهه اخير تناسب قوای مبارزاتی در سطح قابل توجهی به نفع جنبش 
اعتراضی عليه جمهوری اسالمی تغيير کرد، اما هنوز به درجه ای 
نرسيد، که هم جنبش کارگری و هم جنبش توده ای با تمام ظرفيت ممکن 

. برای وارد کردن ضربه نهايی به جمهوری اسالمی وارد صحنه شوند
در نتيجه چاره ای نيست، جز اينکه جنبش کارگری همانند تجارب 
تاکنونی خود، کماکان به عنوان نيروی فعاله تغيير تناسب قوا و ايجاد 
شرايط مساعدتر عمل کند، به نحوی که بتواند بيشترين پتاسيل مبارزاتی 

راه اينکار تالش آگاهانه و سازمانيافته رهبران و . خود را به صحنه بکشد
پيشروان سوسياليست کارگری متکی به همين اعتصابات و اعتراضات 
جاری و متکی به همين مبارزات جاری کوچک و بزرگ برای عقب 

در همين راستا به مانع دوم يعنی .  راندن بورژوازی و قدرت حاکمه است
متکی نبودن به سازمان توده ای کارگری، متشکل کننده بيشترين نيروی 

طبعا همه کارگران آگاه متوجه .  مبارزاتی جنبش کارگری ميرسيم
ضرورت ايجاد تشکل توده ای خود هستند و در اين رابطه احتياجی به 

بارها و بارها کارگران در جريان اعتصابات و .  توضيح نيست
اعتراضات خود به سطحی از اتحاد و تشکل، به شبکه مبارزاتی فعالين 

  ٧صفحه   
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همگام با هم و به مجامع عمومی و گاهأ سنديکا و ديگر نهادهای مقطع 
اتفاقأ همين سطح از تالشهای .  مبارزه روی آورده و بی تجربه نيستند

سازمانگرانه بخش مهمی از پيشروی تاکنونی جنبش کارگری را تأمين 
در شرايط حاضر هم با توجه .  کرده است و بايد قدر اين تقالها را دانست

به فاکتورهای نامساعد و مساعد پيش رو، به مثابه رهبران و پيشروان 
کارگری و ما کمونيستها بيش از پيش و نقشه مند، الزمست فعاليت برای 

در اين راستا در .  سازمانيابی توده ای و تشکل توده ای را پيگيری کنيم
حکمتيست   -حزب کمونيست کارگری "بند هشتم قطعنامه تاکيد کرده ايم 

بر اهميت سازماندهی يک جنبش مجمع عمومی در کارگاهها و 
در غياب شوراهای قوام گرفته .  واحدهای توليدی و اقتصادی تاکيد ميکند

کارگری، در فقدان هرنوع سازمان توده ای قدرتمند و ادامه کار 
کارگری، مجمع عمومی يعنی تجمع هدفمند و آگاهانه کارگران برای 
تصميم گيری جمعی و تامين رهبری حرکات اعتراضی، کليد پيشروی 

مجمع عمومی ادامه کارترين و .  جنبش اعتراضی کارگران است
موثرترين شيوه سازماندهی توده ای کارگران در شرايط کنونی و يک 

کارگری قدرتمند در   -پيش شرط قدعلم کردن يک جنبش شورائی
واضح است متکی شدن جدی به جنبش شورايی و ". تحوالت جاری است

شوراهای قوام گرفته کارگری در سطح پايه و سطح باالتر، اهرم 
 .قدرتمند طبقه کارگر در جدال قدرت سياسی خواهد بود

   
به عالوه از نظر من مانع سوم و اصلی تر عروج نکردن رهبری 
جاافتاده و سراسری و تحزب کمونيستی هدايت گر در خيزش انقالبی 

بدوأ اين را توضيح دهم که منظور ما عروج رهبری .  جاری است
راديکال و کمونيستی در رأس تحوالت انقالبی جامعه است و نه رهبری 

لذا قدعلم کردن رهبری راديکال کمونيستی و تحزب .  علی العمومی
کمونيستی آن در کشمکش برسر قدرت سياسی يک پديده اند و نميتوان 

ما بر اين .  اينها الزم و ملزوم همديگر هستند.  آنها را از هم تفکيک کرد
حکمتيست   -کمبود اساسی واقفيم و به عنوان حزب کمونيست کارگری

در عين حال زمينه های مساعد قد علم کردن رهبری راديکال و 
"در قطعنامه مصوب تاکيد کرده ايم.  سراسری را می بينيم جنبش . 

انقالبی متکی به درجه ای از سازماندهی و رهبری در مقياس محلی، 
تاکنون پيشروی نموده است، اما ادامه پيشروی موثرتر در گرو 
سازمانيابی بيشتر شبکه ها و ارگانهای انقالبی در محالت و مراکز کار، 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ميان جنبشهای اجتماعی راديکال و مهمتر 

در همين راستا ما بر گسترش و انسجام ".  تامين رهبری سراسری است
و همگامی بيشتر شبکه رهبران کارگری و سوسياليست مراکز کارگری 
با هم، فراتر از مراکز و رشته کارگری خود، بلکه فراکارخانه ای و 
. رشته ای عمل کردن، در سطح هر استان و سراسر کشور تاکيد ميکنيم

همگامی شبکه رهبران پيشرو کارگری با شبکه رهبران و فعالين 
اعتراضات توده ای، با رهبران و فعالين مبارزات زنان و نسل جوان و 
اعتراضات محله محور در هر شهر و منطقه را ممکن و بسيار 

اين سطح از کار .  ضروری ميدانيم
عمال به عروج رهبران و فعالين 

. کارگری سراسری تر کمک ميکند
ميتواند اتحاد مبارزات کارگری و توده 

به عالوه ما آگاهيم .  ای را ممکن کند
بر اينکه رهبران و پيشروان سراسری 
و محلی کارگری و توده ای به تحزب 
راديکال و کمونيستی الزمست متکی 

جنبش کارگری و توده ای .  شوند
راديکال در جدال قدرت سياسی عالوه 

برسازمانهای توده ای خود از نان شب واجب تر است به حزب 
در پاسخگويی به اين .  کمونيستی راهگشا و کارساز خود متکی شوند

نياز تالش آگاهانه ما تبديل حزب حکمتيست به حزب عجين شده با همين 
شبکه های رهبران سوسياليست کارگری و توده ای، تبديل حزب به 
جريان پاسخگوی نيازهای مبارزاتی آنها و به حزب ابزار دست آنها در 

ما واقفيم که حزب ما در اين .  جدال بر سر تصرف قدرت سياسی است
مسير پر پيچ و خم مبارزاتی هنوز با محدوديتها و کمبودهای جدی 

در عين حال .  نقشه ما اينست براين محدوديتها فايق آييم.  روبرو است
حزب ما ظرفيتها و تواناييهای خود را از جمله اتکا به پالتفرم روشن در 
جنبش سرنگونی و ترسيم مداوم تمايز با آلترناتيوهای بورژوايی و 
راست و مهمتر اتکا به برنامه جامع دنيای بهتر در مسير سازماندهی 
انقالب کارگری و ترسيم تحول سوسياليستی آتی و بکارگيری اعتبار و 
سابقه مثبت حزب در جامعه و تجربه و توانايی نسلی از کادرهای با 
تجربه چهار دهه مبارزه کمونيستی  را سرمايه سياسی بزرگی در 

فراخوان ما به محافل .  راستای عروج رهبری انقالبی و راديکال ميداند
و شبکه رهبران کمونيست در جنبش کارگری و در جنبشهای اجتماعی 
راديکال و هر جريان و فعال کمونيست اينست، دست در دست هم 
ميتوانيم به رهبری با اتوريته، کاردان و راديکال در رأس جنبش 

در فرصت تاريخی به .  سرنگونی و خيزش انقالبی جاری شکل دهيم
وجود آمده سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و سازماندهی انقالب 

 .     کارگری را به فرجام برسانيم
 

قطعنامه بر ويژگی ضد مذهبی و ضد اسالمی جنبش  :کمونيست هفتگی
همينطور  از يک راديکاليسم اجتماعی چپ در خيزش . جاری تاکيد دارد

اوال اهميت اين ويژگی ضد مذهبی چيست و چرا .  انقالبی سخن ميگويد
حزب بر آن تاکيد می کند؟ ثانيا چرا حزب با تبئين نيروهای راست از 

 خيزش انقالبی مخالف است؟ 
 

سال از عمر ننگين رژيم اسالمی  ٤٤ما بارها در اين  :جمال کمانگر
تاکيد کرده ايم که ايران جامعه اى اسالمى نيست، حکومت اسالمی است 
و جامعه هر روز اين اسالميت رژيم را پس ميزند و عليه آن مبارزه می 

اين نخواستن اسالم توسط مردم خود را در عدم تمکين به قوانين .  کند
اسالمی و زيرپا نهادن آن در خانه و مدرسه و کوچه و بازار نشان داده 

يکی از جبهه های اصلی نبرد عليه رژيم اسالمی، مبارزه زنان .  است
. عليه حجاب اسالمی و قوانين ضد زن و آپارتايد جنسی حاکم بوده است

به  ١٣٥٧مشکل رژيم دو سوم جمعيت آن کشور است که بعد از انقالب 
 .دنيا آمده اند و تمام زندگی را همين امروز ميخواهند

 
  ٨صفحه   
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و شروع اعتراضات در سقز با  ١٤٠١قتل مهسا امينی در شهريور ماه 
اين درجه نفرت از قوانين .  دور انداختن حجاب و آتش زدن آن شروع شد

اين جنبش پتانسيل قوى ضد .  اسالمی در جهان معاصر بی نظير است
کنار گذاشتن مراسم اسالمی بر مزار .  اسالمى را در خود دارا ميباشد

جانباختگان اعتراضات اخير و تبديل اين مناسبتها به روز اعتراض و 
پخش سرود و خواندن شعر جلوه ديگری از پتانسيل اين جنبش عظيم ضد 

زنده ياد مجيد رضا رهنورد قبل از اعدام در مورد .  دينی در ايران است
مفاد وصيتش با چشمان بسته و دست شکسته به بازجو خبرنگاران رژيم 

اين ."  برای من نماز نخوانيد، قران پخش نکنيد و شادی کنيد: "اعالم کرد
سخنان يک انقالبی قبل از اعدام است که شجاعت ضد اسالمی يک نسل 

 . را به جهانيان معرفی کرد
 

برای ما کمونيستها که مبارزين خستگی ناپذير روشنگری عليه صنعت 
مردم در پنج ماه اخير اجتماعا .  دين هستيم اين جلوه ها غرور آفرين است

به اين نتيجه رسيده اند که ميخواهند نه تنها خود را از قيد و بند قوانين 
دينی رها کنند بلکه يک رگه قوی ضد سرمايه داری در شعارها و 

آخوند به عنوان .  اعتراضات و استبداد در هر شکل آن به چشم ميخورد
در کنار حجاب سوزان .  نماد مفتخورترين قشر جامعه شناخته ميشود

 . عمامه پرانی به نماد ضديت با تحجر در ايران تبديل شده است
 

هرج و "اپوزيسيون راست هيچ وقت طرفدار خيابان و به قول خودشان 
است "  خشونت"در قاموس آنها مترادف با "  انقالب. "نبوده است"  مرج

اين در حالی است که بيشترين خشونت توسط هيئت حاکمه عليه مردم 
اگر امروز مجبور شده اند بر .  عادی در طول تاريخ صورت گرفته است

حرف بزنند نه از سر خيرخواهی بلکه برای از ريل "  انقالب"مطلوبيت 
در .  خارج کردن و به کنترل در آوردن حرکت اعتراضی مردم است

، "انقالب ملی ايران "ادبيات سياسی از تحوالت ايران با عناوينی مانند؛ 
اين .  و غيره نام ميبرند"  انقالب دمکراتيک ايران"و "  انقالب فمينستی"

از نظر ما آنچه در پنج ماه اخير شاهد بوده ايم .  ترمها گمراه کننده است
بدون ترديد انقالبی .  خيزش انقالبی و جنبش برای سرنگونی رژيم است

در راه است، آن هم انقالب کارگری که چشم انداز تحقق آن منشأ اميد 
طبقه کارگر و ستمديدگان جامعه و مايه هراس بورژوازی جهانی و 

ما برای تحقق جامعه اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون .  محلی است
طبقات باالدست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى 
و سنتها و اخالقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض مبارزه می 

 .يک جامعه سوسياليستى. کنيم
 

قطعنامه وظايفی را عليه افق نيروهای راست و جدا  :کمونيست هفتگی
کردن حرکت و سياست مردم از آنها پيش پای حزب و کمونيست ها 

اين موضوع چرا اهميت دارد و چه مکانی در مبارزه جاری .  ميگذارد
را "  اتحاد مردم"برای سرنگونی جمهوری اسالمی دارد؟ آيا اين سياست 

 زير سوال نمی برد؟ 
 

اينکه چه نوع "  :عبداله دارابی
حکومتی بر سر کار بيايد، اهميتش 
به مراتب بيشثر از سرنگون کردن 
يک رژيم است؛ زيرا در صورت 
ناآگاهی، عدم تشکل و بی تجربگی، 
حکومت بدست دشمنان ديگری 

 ).لنين. (خواهد افتاد
 

رويدادهای چهار دهه اخير جهان و خاورميانه، از جمله خيزش انقالبی 
جاری و حی حاضر مردم ايران برای سرنگونی تام و تمام جمهوری 

. اسالمی، صحت و سقم اين نکته لنين را به درستی بيان کرده است
همانطور که در سئوال فوق اشاره شده، دفتر سياسی حزب با درک و 
شناخت درست از اين دوره، بموازات تالش بی وقفه برای سرنگون 
کردن جمهوری اسالمی، بر نقد و افشای صريح افق و سياست نيروهای 
راست اپوزيسيون نيز به عنوان دو سياست جدی اين دوره، تأکيد نمود و 

 . آنرا در دستور کار حزب و کمونيستها قرار داد
 

با توجه به آن، از نظر کارگر کمونيست و مردم آزاديخواه اين دوره، 
جدال طبقاتی برسر چگونگی ساقط کردن رژيم، و کسب قدرت سياسی 
بعد از آن، به صدر صحنه سياست ايران کشيده شده و هم اکنون بارقه 

ايران، جدال سياسی  ۵٧در انقالب .  های روشنی از آن بچشم ميخورد
طبقه کارگر و انقالبيون آندوره، عمدتا روی سرنگون کردن رژيم 
متمرکز بود که، سرانجام آن بجايی رسيد که طبقه سرمايه دار ايران 
بتواند با فرجه بيشتری آلترناتيو حکومتی از گور برخواسته خود را با 

اما جدال سياسی ـ طبقاتی بين کار و .  زور بر گرده مردم سوار کند
سرمايه در ايران امروز، عريانتر و طبقاتی تر از هميشه هم برسر 
نحوه سرنگونی رژيم و هم کسب قدرت سياسی بعد از جمهوری 

راست پروغرب بمنظور :  برای نمونه.  اسالمی جريان داشته و دارد
متوهم کردن و شکست دادن خيزش انقالبی مردم بپاخاسته ايران، با 
توسل به يک خودگمارده مرتجع چون رضا پهلوی، ميکوشند تا از 

مردم ايران را کسب کنند و به  »وکالت گری«کانال دول غرب، مجوز 
اعتبار آن، در درجه اول تالش کنند آدمکشان مرتجع رانده شده و 
باقيمانده درون رژيم را که سرمايه اصلی آنها را تشکيل ميدهد دور 
خود جمع کنند و به آنها اطمينان خاطر دهند که با اين کارت مورد تأييد 
دول غرب، ميتوان در مقابل خيزش انقالبی مردم ايران ايستاد و 
بدينوسيله بقای نظام موجود و راه اندازی مجدد توليد سرمايه داری را 

چون رضا پهلوی و سرمداران کمپ راست ضد انقالبی !  ضمانت کرد
بخوبی يقين دارند بدون جلب و جذب بخش قابل توجهی از نيروی های 
سپاه و بسيج، و اطالعات از همه جا رانده و مانده رژيم، به هيچ جايی 

حفظ بقأ و راه اندازی «نخواهند رسيد و بدون آن، حتی تظاهر لفظی به 
ولی تاکنون واقعيت .  پوچ خواهد بود »مجدد ماشين توليد سرمايه داری

نشان داده است تالش آنها در اين زمينه صفر بوده، چون آمريکا و دول 
عدم توافق دول غرب در اين شرايط، از بد .  غرب، به آن تن نداده اند

چون درعالم واقع سياست .  طينت بودن رضا پهلوی سرچشمه نميگيرد
در ايران، جنبشی عروج کرده که توجه افکار عمومی جهان را بخود 

جلب کرده، که ابعاد آن بمراتب بزرگتر و عظيم تر از 

 

  ٩صفحه   
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!برابری يک برابری سوسياليستى   

 در باره قطعنامه مصوب دفتر سياسى
 سياوش دانشور، رحمان حسين زاده، جمال كمانگر، 

 ...عبه دارابى، همايون گدازگر 

سال قبل تاج و تخت پدر رضا پهلوی را ساقط  ۴٣جنبشی است که 
اين جنبش بپاخاسته نه تنها سرمايداری محلی بلکه کل نظام .  کرد

با توجه به نکات فوق .  سرمايه داری جهان را به لرزه انداخته است
الذکر، بايد به روشنی و قاطعيت کامل به نقد و افشای افق و سياست 

چون .  نيروهای اپوزيسيون راست پرداخت و آنها را افشا و رسوا کرد
دغدغه اصلی آنها نه تنها سرنگونی تام و تمام جمهوری اسالمی نيست، 
بلکه جنبش انقالبی راديکال و سرنگون طلب را مانع جدی سر راه خود 
ميدانند و با تمام توان برای تضعيف و به شکست کشاندن آن تالش 

 .ميکنند
 

افق و کارکرد نيروهای راست را بايد نقد و افشا کرد و ماهيت آنها را 
بمردم نشان داد، چون اهدافشان با مردم نه تنها يکی نيست بلکه با 
سرنگون کردن تمام و کمال رژيم که خواست مردم است مخالفت جدی 

چون نيروی راست بشدت با سرنگونی کامل رژيم، انحالل و .  دارند
چون در .  خلع سالح سپاه و بسيج و ارتش و وابستگان رژيم مخالفند

آرزوی آنند همه نيروهای سرکوبگر را بعد از جمهوری اسالمی مجددا 
. به خدمت خود درآورند و بار ديگر آنها را عليه مردم بکار بگيرند

نيروی راست با تشکيل ميليس مسلح توده ای مردم برای دفاع از خود و 
ايجاد حاکميت شورايی طبقه کارگر و مردم بپاخاسته مخالفت عميق 

 . دارند
 

نکات کوتاه فوق الذکر، بخوبی نشان ميدهد که، اتحاد و يکپارچگی 
کارگر و مردم آزاديخواه ايران، در گرو همزمان بودن مبارزه برای 
سرنگون رژيم از يکسو، و نقد و افشای صريح اپوزيسون راست از 

چون خصوصيت دوره .  سوی ديگر ميباشد نه چيزی کمتر از آن
انقالبی، داللت  بر اين دارد در کنار تالش برای سرنگون کردن رژيم، 
تالش برای آلترناتيو سازی و اعمال هژمونی بر جنبش سرنگونی طلب 
از طرف جريانات دخالتگر و مسئول مجدانه قطعی و مسجل شود و 
مردم بر آن واقف باشند که ماحصل مبارزاتشان بعد از سرنگونی رژيم 

در غير اينصورت، .  چه خواهد بود و به چه چيزی دست خواهند يافت
نفس اتحاد برای سرنگونی همچنان قوی و استوار باقی نخواهد ماند و 

با توجه به آن، .  در نهايت امر به اهداف مورد نظر خود نخواهد رسيد
اهداف و سرنوشت حال و آينده هر يک از جنبش های دخيل در 
مبارزه، مستلزم نوعی از خودآگاهی است تا بر مبنای آن بتواند نيازها 
و واکنش های رفتاری خود را بخاطر دستيابی سريع به اهدافش با آن 

برعکس جريانات پوپوليستی، اگر چنين تالشی .  منطبق و هماهنگ کند
صورت نگيرد با صرف کلمه اتحاد، اتحاد گفتن، از قافله عقب خواهد 
ماند و نهايتا از پيشبرد اهداف انقالبی مد نظر خود باز خواهد ماند که تا 

تبين درست برای اتحاد کردن و .  ده ها سال ديگر جبران نخواهد شد
متحد شدن، در درجه اول اتحاد کردن با هم جنبشی ها و هم طبقاتی 
های خودی است که ميتواند تا رسيدن به مقصد استوار و همسو و با هم 

نوعی ديگر از اتحاد، .  پيش رفت
مشترکات رو يک يا چند خواست 
مشخص است که جريات مختلف 
بدون عدول از اهداف اصولی 
خود ميتوانند روی آن به توافق 

 .برسند و برای آن فعاليت کنند
 

اما در مورد جنبش راست 
پروغرب و جنبش کارگری 
کمونيستی و آزاديخواهی ايران، 
هيچ اشتراکات تاکتيکی و 
استراتژيکی وجود ندارد که اين 

. دو نيرو را سر يک ميز جمع کند و بر مبنای آن توافق کنند و متحد شوند
چون راست پروغرب، در عالم واقع نه تنها سرنگونی طلب نيست، بلکه 
عين جمهوری اسالمی، روی بقای وضع موجود و تمام عرف و عادات و 

و .  قوانين نظام سرمايه داری راضی و ساق است و به همه آنها پايبند
اگردر فردای سرنگونی رژيم به قدرت برسد و توانش را داشته باشد 
همان راهی خواهد رفت که جمهوری اسالمی طی کرده است نه چيزی 

جمهوری اسالمی :  بهمين خاطر بود، ما چهل سال قبل گفتيم.  کمتر از آن
ادامه راه پهلوی و رژيم سلطنتی است، اگر احيانا رضا پهلوی را هم با 
بند و بست برگرده مردم سوار کنند، بی ترديد ايشان هم ادامه دهنده راه 

ما ميگوئيم .  خواهد بود) سلطنت پهلوی و جمهوری اسالمی(هر دوی آنها 
 .    دوران اينها بسر آمده و مردم شايسته زندگی بهتری هستند

   
قطعنامه دفتر سياسی از چشم انداز يک انقالب  :کمونيست هفتگی

کارگری و يک تحول سوسياليستی در ايران و ضرورت انتخاب مردم 
پيشروی و پيروزی جنبش جاری برای سرنگونی در گرو .  سخن ميگويد

 چيست و فراخوان و سياست حزب به کارگران و اردوی انقالبی چيست؟   
 

ما مشخصا در دل خيزش انقالبی اخير با مشخصات  :همايون گدازگر
برجسته آن، همواره تاکيد کرده ايم که برای ما کمونيستها و طبقه کارگر 
سرنگونی جمهوری اسالمی نه تنها پايان کارنيست، بلکه شروع و 
فرصتی برای خيز برداشتن بسوی دستيابی به قدرت سياسی و استقرار 

خصوصيات برجسته و عميقا انسانی خيزش .  حکومت کارگری است
حاضر و ماهيت چپ و ضد مذهبی که همبستگی کم سابقه ای را در 
جامعه بدنبال خود بوجود آورده است، در واقع رنگ و بوی سوسياليستی 
و عدالتخواهانه ای در سطح جامعه پديد آورده است که می تواند در 
صورت آمادگی طبقه کارگر و کمونيسم جامعه ايران، تخته پرشی برای 

زير .  ادامه انقالب و کيفر خواست عليه کل نظام سرمايه داری باشد
پوست همين جنبش عظيم ضد تبعيض، جنگی واقعی، جنگ طبقات 

طبقات .  متخاصم، جنگ طبقاتی، بعنوان نيروی محرکه حکم می راند
متخاصم با استفاده از همه ابزارهای سياسی، تبليغاتی، فرهنگی، روانی و 

. پيروزی آماده می کنند ايدئولوژيکی، خود را برای جنگ آخر و 
جريانات بورژوائی در هيئت جريانات راست پرو غرب و کل اپوزيسيون 

. بورژوايی جمهوری اسالمی بی وقفه در تالشند که برنده اين جنگ باشند
های غربی و ابزار  با تمام امکانات و بهره مندی از پشتيبانی دولت

هميشگی شان يعنی ناسيوناليسم و مذهب برای خفه کردن انقالب برحق 
 . مردم در تالشند

 

  ١٠صفحه   
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!شوراهای كارگری را برپا كنيم  

 در باره قطعنامه مصوب دفتر سياسى
 سياوش دانشور، رحمان حسين زاده، جمال كمانگر، 
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اما دشمنان طبقاتی کارگران در خيزش اخير، عليرغم همه 
، تبليغاتی و سنت حکومتداری ای که دارند، از  امکانات مالی

عجله دارند تا از .  صف انقالبيون و طبقه کارگر می ترسند
چرا؟ چون می . زبانه کشيدن بيشتر آتش انقالب جلوگيری کنند

بينند و می دانند که جنبش حاضر زمينه های مناسبی برای 
پرشی که با سرنگونی جمهوری .  پرش بيشتر بدست داده است
در حاليکه هنوز غول کارگر .  اسالمی متوقف نخواهد شد

متشکل و متحزب به ميدان نيامده است، همه چيز براين 
يک فرصت ”واقعيت داللت دارد که بقول قطعنامه حزب 

فرصتی که شانس قدرت گيری .  ”تاريخی فراهم آمده است
بشرط اينکه به استقبال تهيه .  کارگر را باال برده است

 .ملزومات آن برود
  

اما عليرغم نقطه قوتهای جنبش حاضر، اکنون ديگر بيش از 
پيش روشن است که پيروزی قطعی در گرو شرکت و دخالت 

ها و مسائل گرهی کنونی  طبقه کارگر و پيشروان آن در جدال
در گرو به ميدان آمدن طبقه کارگر متشکل و .  جامعه است

کارگران و .  صاحب جامعه است متحزب با ادعای رهبری 
کمونيستها برای تحقق اين ملزومات از صفر شروع نمی 

سال مبارزه طبقاتی عليه جمهوری اسالمی صف  ۴٣.  کنند
نسبتا طويلی از رهبران کاردان و آگاه را به جلو صحنه رانده 

اما اين اندازه از تشکل و خود آگاهی هنوز قادر به .  است
ايفای نقش تاريخی کمونيستها و کارگران برای نجات يکباره 

 . جامعه  از نکبت سرمايه داری نيست
 

وقت آنست که شبکه های متحد کارگران و رهبران مبارزات 
آنها عمال بسوی ايجاد سازمانهای توده ای کارگری گام 

همچنين واضح است که بدون يک اسکلت بندی .  بردارند
محکم حزبی در بين رهبران کارگری، امر پيشبرد انقالب و 
بميدان آوردن طبقه کارگر برای اين جنگ طبقاتی غير ممکن 

خطيری پيش پای رهبران  خالصه وظايف تاريخی .  است
طبقه کارگر و کمونيستها قرار گرفته است که جواب دادن به 

اجتماعی جامعه ايران را زير   -آنها می تواند سيمای سياسی 
و رو کند و در دهه سوم  قرن بيست و يکم کل منطقه و 
خاورميانه اسير چنگال اسالم سياسی را برای رهايی رهنمون 

های اخير  رشد طبقه کارگر ايران و مبارزات سال.  شود
بخصوص در مراکز بزرگ و حياتی از قبيل نفت و گاز و 
پتروشيمی ها نشان از توان بالقوه آن برای پيشاهنگی و به 

 . انجام رساندن خيزش انقالبی اخير را دارد
 

*** 
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!نه كولبری نه سوختبری، آزادی و برابری  

 آينده را ما مى توانيم بسازيم، 

 !وكيل نمى خواهيم
 سعيد يگانه

مسئله سرنگونی و .  جامعه ايران در يک تحول انقالبی قرار دارد
نخواستن جمهوری اسالمی به مسئله اصلی خيزش کنونی جامعه ايران 

به اين دليل تنها رژيم جمهوری اسالمی نيست که از .  تبديل شده است
خيزش انقالبی مردم هراسان شده است و برای حفظ رژيم سراپا 
جنايتش چنگال خونين نشان می دهد، بلکه دشمنان ديگر مردم که در 
لباس اپوزيسيون جمهوری اسالمی و دوست مردم ظاهر می شوند و به 
اين انقالب و آينده آن نگاه می کنند، نيز ترس و نگرانی خود را از 
راديکاليسم و توقعات باالی مردم از آينده بعد از جمهوری اسالمی در 
عمل پنهان نمی کنند و به عناوين مختلف با پروژها، کمپينها، شخصيت 
سازيها با استفاده از رسانه های پر بيننده تالش می کنند مهندسی افکار 
بکنند و اين تحول انقالبی را از مسير واقعی آن منحرف و لباس 
بورژامآبانه خود را به تن آن کنند و مسير آن را مطابق ميل و آرمان 

 .خود پيش ببرند و مردم را به کم قانع کنند
 

يکی ديگر از ترفندهای اين آقايان بورژوا برای منحرف کردن و 
" من وکالت می دهم"مصادره انقالب و رهبر تراشی برای آن، کمپين 

رضا پهلوی و هوادران ايشان و فرشگردها است که مدتی است در 
اين هم يکی ديگر از اقدامات .  شبکه های اجتماعی به راه انداخته اند

رضا پهلوی و جريانات منتسب به سلطنت و مشروطه خواه بعد از 
پروژه های شکست خورده تا کنونی آنان است برای مقابله با انقالب 

مرگ بر "اين کمين در داخل جواب نگرفت و قبلها نيز با شعار .  مردم
دست رد به سينه ايشان و هواداران "  ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر

 . تاج و تخت زدند
 

واقعيت اينست رضا پهلوی و طيف رنگارنگ راست بورژوازی پرو 
غرب و ناسيوناليستها که هدف آنان با منافع بنيادی کارگر و زحمتکش 
و زن تحت ستم در تضاد است، با تحول انقالبی و آزاديخواهانه  در 

با .  ايران و راديکاليسمی که نمايندگی می کند مشکل اساسی دارند
يا "  انقالب ملی"با اسم رمز .   سر ستيز دارند"  زياده خواهی مردم"
که اخيرا با شروع اين کمپين برجسته شده است، در واقع "  دوره گذار"

با سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی ضديت دارند، با خصوصيات 
بارز اين تحول انقالبی از جمله حضور پررنگ زنان در خط مقدم 
مبارزه عليه آپارتايد تمام عيار جنسيتی و اسالمی، خصلت ضد مذهبی 
که در تحوالت اجتماعی ايران بی سابقه است، همينطور خصلت 
طبقاتی و کارگری و ضد تبعيض آن که با منافع بورژوايی رضا پهلوی 

اين مردم با صدای .  و هم طبقه ايهايش تضاد عميق دارد، مشکل دارند
 . بلند می گويند که ديگر شاه و رهبر نميخواهند

  

يعنی "  به من وکالت بدهيد"کمپين 
اينکه شما انقالب بکنيد، خون 
بدهيد، زندان و شکنجه بشويد و بعد 
آينده را به من بسپاريد تا با بند و 
بست با دول غربی آينده شما را رقم 

دقيقا همانند سناريويی که در .  بزنم
اتفاق افتاد و خمينی را  ۵٧انقالب 

توسط رسانه ها با کمک دول غربی 
و در راس آن امريکا و حمايت 

رهبر "ليبرالها و ملی اسالمی ها 
معلوم نيست رضا پهلوی چگونه و با چه معياری به خود . کردند" انقالب

حق می دهد که خود را قيم مردم قلمداد کند؟ رضا پهلوی فرزند خاندانی 
است که دقيقا به دليل ظلم و ستم شاهی، فقر و فالکت و زندان و شکنجه 

ايشان معلوم نيست با چه رويی و با کدام پشتوانه .  سرنگونش کردند
درخشان و کی اساسا بغير از طيفی از هواداران اين حق را به ايشان 
داده است که مردم را اين چنين مطيع و سر به زير قلمداد کند که او را 

اين توهين به مردمی است که هنوز بدليل !  رهبر خود به حساب بياورند
 .اختناق و سرکوب امکان انتخاب آزادانه ندارند

  
شرم آور است، کسی که هنوز هيچی نشده و دستش به جايی بند نيست، 

تماميت ارضی "دارد برای مردم خط و نشان می کشد که خط قرمز من 
چگونه بايد به او و اين صف اعتماد کرد که چهار قدم با مردم و ".  است

توقع و مطالبات واقعی آنان جلو بيايند آنهم در شرايطی که در خارج 
کشورهر نوع مخالفتی را با توهين و تهديد و حتی حمله فيزيکی بدرقه 

يعنی کسی پايش از خط قرمز آقای پهلوی  و هوادارانش متری .  می کنند
آنطرفتر برود، البد با اسلحه و سرکوب جوابش می دهند، کاری که 

اين کمپين و .  جمهوری اسالمی با مردم کردستان و ترکن صحرا کرد
اهداف رضا پهلوی و هوادارنش ارتجاعی و در مقابل انقالب مردم برای 

اين تمهيدات درعين حال در دل اين خيزش .  آزادی و برابری قرار دارد
از اين نظر که .  انقالبی که به ساختن آينده نيز نگاه دارد آموزنده است

مردم در اين تحول انقالبی دستکم تشخيص می دهند که دوستان و 
کی در صف انقالب به نفع مردم عمل می کند و کی .  دشمنان آنان کيانند

اين دوره، دوره آزمون جنبشهای اجتماعی، .  به آن ضرر می رساند
نيروها و احزاب سياسی و شخصيتهای مربوط به آن  نيز می باشد که 
کجای اين تحول قرار دارند و در مورد آينده بعد از جمهوری اسالمی 

 .چگونه فکرمی کنند
 

جواب ما و مردم به تنگ آمده از ستم و استثمار و خط قرمزهای تماميت 
آينده را "ارضی به کمپين رضا پهلوی و هواداران ايشان اين هست که 

رضا پهلوی بدون لقب شاه ". ما می توانيم بسازيم، احتياج به وکيل نداريم
و سلطنت، رضا پهلوی است که مانند هر شهرندی حق دارد اگر متمدن 
باشد تشکل درست کند، با همفکرانش ائتالف کند و پالتفرمش را بيان 

حرف اثباتی اش را در در مورد حقوق پايه ای کارگران، برابری .  کند
زن و مرد، آزادی بی قيد و شرط سياسی، کوتاه کردن دست مذهب از 
زندگی مردم، راه حل رفع ستم ملی، رفاه و برابری اقتصادی برای آحاد 

مردم، آزادی تشکل و دهها مسائل سياسی و اجتماعی و 
  ١٣صفحه   

 



  ١٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٤شماره    

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 »پيماننامه مدينه«پژاک و 

 بازی در زمين جمهوری اسالمى
 

 همايون گدازگر

آمد شاهو عضو رهبری پژاک اخيرا در مصاحبه ای تلويزيونی برگ 
ديگری از نقشه پيش روی اين جريان، آنهم در دل تحوالت انقالبی اخير 

اشتباه است اگر تبليغ ارتجاع اسالمی و .  در ايران را افشا کرده است
اسالم ناب دمحمی از جانب اين جريان را به اعتقادات مذهبی اين جريان 

و ”  پيماننامه مدينه”تعريف و تمجيد از  .و افراد آن مربوط دانست
تطهير اسالم ناب دمحمی نقشه راه و سياست اين جريان در مقابل جنبش 

نقشه راهی که اتفاقا از .  راديکال سرنگونی جمهوری اسالمی است
های گذشته در کردستان  جانب حزب مادر يعنی پ ک ک در سال

سوريه عملی شده و يکی از مولفه های سر پا ماندن رژيم بشار اسد 
در آنجا دم و دستگاه و ماشين سرکوب رژيم بعث سوريه برای در .  بود

امان ماندن از تعرض مردم معترض توسط پ ک ک و اقمار آن در 
تبانی و بده و بستان با رژيم اسد از هرنوع تعرضی دور ماند که خود 

 . داستان ديگری دارد
 

در پس تبليغ و ترويج ارتجاعی آمد شاهو عضو رهبری پژاک مبنی بر 
اسلحه اسالم را بايد ”و يا ”  هدف اصلی اسالم رهايی بشر است”اينکه 

اراجيف فراوان ديگری از اين دست،  و ”  از دست رژيم ايران گرفت
هرچند .  طرح يک توطئه عليه خيزش انقالبی حاضر خوابيده است

سابقه نه چندان طوالنی اين جريان در کردستان ايران همواره با ارتجاع 
اسالمی در پيوند بوده است، اما فرموله و تئوريزە کردن ارتجاع 
اسالمی در اوضاع سياسی حاضر هدف مشخص تری را دنبال می کند 
و بيشتر يادآور تبليغات جريان داعش و جنايات آن با توجيه دفاع از 

  .اسالم ناب دمحمی و اسالم راستين است
 

تاريخ موجوديت پژاک مملو است از همراهی و باد زدن ارتجاع در 
در ماههای ”  عاشقان کربال”منطقه از رواج شيعه گری و پيروی از 

محرم تا پشتيبانی و همدستی با جانورانی از قبيل رئيس طريقه کسنزانی 
و تالش برای تشکيل کنگره دمکراتيک اسالمی و غيره، پرونده سواری 

پابپای اين سياستهای .  دادن اين جريان به مرتجعين منطقه است
بيگاهشان با جمهوری اسالمی، اين جريان را  ارتجاعی، مناسبات گاه و 

در ذهن افکار عمومی کردستان بعنوان جريانی مشکوک ورد زبان 
 . خاص و عام کرده است

 
اما نقش مخرب و مزاحم آنها در کردستان در ادامه خيزش انقالبی اخير 
نبايد از جانب مردم و رهبران خيزش حاضر و احزاب و نهادهای 
انقالبی و فعالين سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی در کردستان دست 

در شرايطی که جمهوری اسالمی در سراشيب سقوط .  کم گرفته شود
قرار گرفته است و آلترناتيوهای مختلف برای جايگزينی آن در حال 

بميدان آوردن .  تدارک است
جريانات پوسيده اسالمی با 
هدف ساخت و پاخت با 
جمهوری اسالمی ميتواند 
مزاحم انقالب برحق و 

. عدالتخواهانه حاضر شود
بهمين دليل در پيش گرفتن 
چنين راه و روش و سياستهای 
ارتجاعی در شرايط حاضر 
از طرف سازمان پژاک با 
تمايالت هميشگی آنها با 
ارتجاع مذهبی متفاوت است و 

 . بايد آن را شناخت
 

در اغلب شهرها در طی خيزش  ظاهر شدن علمای دينی کردستان 
انقالبی با ادعای طرفداری از قيام مردم و در واقع برای به بيراهه بردن 

های حزب دمکرات کردستان ايران برای سازماندهی  خيزش آنها، تالش
آخوند و علمای دينی و تشويق آنها برای دخالت در روند سياسی کنونی، 
وجود جريان باسابقه مفتی زاده و شاخه های آن و جريان آدمکش سلفی 
گری همگی می توانند عليرغم اختالفات موجود بين آنها برسر سهم 

به مانع خيزش انقالبی مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی   خواهی،
 . تبديل شوند و بايد در مقابل آنها هوشيار بود

 
اما جريان پژاک در کردستان ايران با تکيه بر ارتجاع اسالمی و 

به جامعه کردستان و بازی کردن در ميدان “  پيماننامه مدينه”فروختن 
مذهب توده ها نمی تواند نقش حزب مادر يعنی پ ک ک در سوريه را 

 . در کردستان ايران بازی کند
 

 ٥٧سابقه سياسی و تاريخی جامعه کردستان ايران بخصوص از انقالب 
اسالم سياسی در .  های ديگر کردستان متفاوت است به اينطرف با بخش

بعالوه در .  و استقبال روبرو نبوده است کردستان ايران هيچوقت با اقبال 
طی خيزش و مبارزات اجتماعی عليه رژيم پادشاهی و جمهوری 
اسالمی تحرکات اجتماعی در کردستان عمدتا چپ و تحزب يافته و 
دارای تاکتيک، سنت و شيوه های مبارزاتی خاص خود بوده است که با 

اين سنت    .سال گذشته درهم تنيده است ۴٣تار و پود جامعه کردستان در 
ها در بيش از چهار دهه گذشته با تأسی از جريانات و احزاب چپ و 

اينکه خيزش انقالبی اخير بدينگونه .  راست در يکديگر عجين شده اند
قاطعانه و گسترده در کردستان خودنمايی کرد، در واقع بخشی از 
مبارزه جويی اين سنت های جاافتاده در جامعه کردستان را با خود 

 .داشت
 

احزاب و جريانات سياسی جامعه حزبيت يافته کردستان در خيزش 
ای که ضديت با مذهب و عملکردهای ويرانگر آن يکی از  انقالبی

بخصوص چپگرايی و .  خصيصه های آن است درهم آميخته اند
عدالتخواهی در پرتو اين تاريخ مبارزاتی در برآمد انقالبی اخير در 

 . کردستان دست باال را دارد
 

جريان پژاک با اين تاريخ و اين سنتها بيگانه و به آن بی 

 

  ١٣صفحه   



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 ميخورد

 منصور حكمت

  ١٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٤شماره    

!آزادی، برابری، رفاه همگانى  

 آينده را ما مى توانيم بسازيم، 

 ...وكيل نمى خواهيم 

آموزشی و فرهنگی که مردم از آن رنج می برند، شفاف بزند تا مردم 
بدانند ايشان کجای اين تحول قرار دارند و چقدر با اهداف انقالبی و 

 .نيازهای پايه ای مردم مطابقت دارند
 

در هر حال ما با يک تحول انقالبی و تاريخساز در ايران روبرو هستيم 
و جنبشهای اجتماعی مختلف با منفعتهای مختلف در اين تحول انقالبی 

راست بورژوازی پرو غرب و طيفهای رنگارنگ آن، .  حضور دارند
ازجمله رضا پهلوی و سلطنت طلبان و مشروطه خواهان با هر تفاوتی 
که داشته باشند نهايتا يک جنبش و خواهان حذف آخوند و واليت فقيه و 

رضا .  حفظ نظم سرمايه داری با ابزارهای حفظ اين نظم وارونه هستند
در مقابل .  پهلوی که دو آتشه و صريح از سپاه و بسيج دفاع ميکند

جنبش چپ و سوسياليستی با احزاب و سازمانهای متعلق به اين جنبش 
که نيروی اصلی آن طبقه کارگر، زحمتکشان، زنان انقالبی و جوانان و 
فعالين و رهبران اين جنبشها می باشد و حضور فعال در ميدان مبارز 

ما به اين دومی تعلق داريم و . دارند، خواهان نابودی ماشين سرکوب اند
برای پيروزی اين جنبش و حاکميت شورايی مردم در مقابل حاکميت و 

جامعه حيات خلوت رضا پهلوی و .  پارلمان بورژوايی تالش می کنيم
تجارب دو .  امثالهم نيست که بتازند و حکومت را به راحتی قبضه کنند

حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی آموزه های زيادی برای مردم 
کمونيسم و آزاديخواهی جنبشی قوی و سنت دار در جامعه .  داشته است
تحول انقالبی در ايران به اين اهداف بسيار نزديک و .  ايران است

 .همخوانی دارد و شانس پيروزی دارد
 

*** 

موجوديت و منشا و سابقه تاريخی آن ربطی به مبارزات توده . ربط است
در نتيجه .  دهه گذشته ندارد ۴-۵اجتماعی مردم کردستان در   -ای 

ساخت و پاخت گاه و بيگاه و آشکار و نهان آن با جمهوری اسالمی و يا 
در مقابل ”  پيماننامه مدينه”پهن کردن پالتفرمهای ارتجاعی از قبيل 

 . خروش خيزش راديکال فعلی تاب نخواهد آورد
 

با اينحال نگاهی به صف بنديهای راست در روزهای اخير در سطح 
سراسری و محلی، حکايت از تالش جريانات اپوزيسيون پرو غربی 
برای تالش و همکاری با جريانات مذهبی مخالف جمهوری اسالمی 

تا به اين وسيله با توطئه و تبانی با جمهوری اسالمی مانع .  دارند
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی بدست توده های بجان آمده و جوانان 

افشا و طرد و ايستادن در مقابل اين طرحهای ارتجاعی .  انقالبی بشوند
چه در کردستان و يا سطح سراسری وظيفه همه احزاب و تشکل و 

قطعا روند رو به پيش .  نهادهای آزاديخواه و چپ و کمونيست است
خيزش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی نقش اساسی و قطعی 

اتحاد و همبستگی طبقه .  در خنثی کردن اين توطئه ها خواهد داشت
کارگر و مردم زحمتکش و انقالبی ضامن خنثی کردن اين تهديدات 

 . ارتجاعی است
 
 ٢٠٢٣ژانويه  ٣٠ - ١۴٠١بهمن  ١٠

 »پيماننامه مدينه«پژاک و 

 ...بازی در زمين جمهوری اسالمى 



 ٦٨٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٤صفحه    

 اعتصاب سراسری کارگران در فرانسه 
آکسل پرسون، سخنگوی اتحاديه س ژ ت در مصاحبه با تلويزيون 

 فرانسه
دولت فرانسه تالش دارد که با طرح تغيير سيستم بازنشستگی از طريق 
باال بردن سن بازنشستگی در ميان مزد بگيران و کارگران به اجرا در 

به  ۶٢بر اساس اين تصميم قرار است که سن بازنشستگی از .  آورد
مسئله ديگر اينکه قوانين عمومی بازنشستگی در .  سال تغيير يابد ۶۴

مثال .  برخی گروههای شغلی دارای ويژگی های خاص خود ميباشد
. سالگی بازنشسته می شوند ۵٢رانندگان لوکوموتيو در راه آهن از 

دولت و . تغيير دهند ۵۴ولی اکنون دولت تصميم دارد که اين را به سن 
کارفرمايان می خواهند که مزد بگيران دربخش خدمات عمومی و 

 .مراکز خصوصی دوسال بيشتر کار کنند
 

جنبش کارگری حمله به اين قوانين را تحمل نخواهد کرد و ما کامال 
ما می .  مخالف اين دست درازی دولت و اين دوسال اضافی هستيم

خواهيم با مبارزمان بر مرگ پيروز باشيم تا اينکه در اختيار سرمايه 
پيروز  مبارزه ما زمانی .  داران باشيم و عمری کوتاه تری داشته باشيم

 .خواهد شد که بتوانيم کاپيتاليسم را به گور بسپاريم
 

که  ١٩۴۵بسيار از سال  ٢٠٢٣ما معتقديم که فرانسه اکنون در سال 
سيستم کنونی بازنشستگی پايه گذاری گرديد ثروتمندتر است و در 
نتيجه هيچ دليل قابل قبولی برای اينکه ما مدت طوالنی تری کار کنيم و 

در حاليکه از ثمره رنج کار ما، .  دچار فرسودگی شويم وجود ندارد
بهره وری، توليد ناخالص ملی، سودآوری، سود سهام و سهام داران 

 .دوبرابر شده است ١٩۴۵سودهای غيرنقديشان به نسبت سال 
با توجه به همه اينها، منابع ثروت افزايش بيشتری به نسبت گذشته 

 .کرده و يک رفرم کامل ميتواند سن بازنشستگی را بازهم کمتر کند
 

ژانويه بيشتر از دو ميليون کارگر که بخش ها و رشته های  ١٩روز 
 ٣١روز .  مختلف را شامل می شد در سراسر فرانسه اعتصاب نمودند

اتحاديه س ژ ت تصميم .  ژانويه هم يک اعتصاب عمومی در راه است
. دارد که اعتصاب های بيشتر در همه رشته های کاری به راه بيفتد

چرا که يک اعتصاب سراسری می تواند کشور را فلج کند طوريکه 
 .دولت را مجبور به عقب نشينی کند

 
 پروين کابلی: مترجم

ما برای رفقايمان و جنبش کارگری در فرانسه آرزوی پيروزی می 
پيروز شما نقش موثری در تقويت جنبش کارگری ايران خواهد .  کنيم

 ! زنده باد همبستگی کارگری .داشت
 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 روزه کارگران فوالد سيرجان   اعتصاب سه
کارگران فوالد سيرجان، روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارنشبه هفته 
جاری در اعتراض به دستمزد پايين و تبعيض در پرداخت آن اعتصاب 

 .کردند
 

 خانمان شدند درصد از خانوارهای خوی بی ١٠زلزله خوی،
خانه در جريام زلزله  ٢۵٠هزار و ٩:  رئيس بنياد مسکن اعالم کرده است

خانه تخريب شدند و بيش از   ٧٠٠بيش از هزار و .  خوی آسيب ديدند
اين رقم بيش از ده درصد مجموعه .  هفت هزار خانه خسارت ديدند

خانوارهای خوی و اطراف را شامل ميشود که طی زلزله در سرمای 
 . شديد سرپناه خود را از دست دادند و بی خانمان شدند

 
 اجرای حکم شالق يک زندانی بلوچ در مألعام 

شود جرم  جمهوری اعدام و شالق اسالمی يک زندانی بلوچ را که گفته می
ها که اين مردم را از  همان.  او سرقت بوده است، در مألعام شالق زد

کنند و در زندان بساط  ها حد الهی جاری می ترسانند، در خيابان داعش می
 .اند تجاوز و شکنجه برپا کرده

 
 اعتراضات بلوچستان

های زاهدان راهپيمائی  بهمن ماه، معترضان در خيابان ١٤امروز جمعه 
"کردند و شعارهای اين همه سال "، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد: 

مرگ بر ستمگر، "، "مرگ بر خامنه ای"، "جنايت مرگ بر اين واليت
در يکی از پالکاردهای معترضان اين .  سر دادند"  چه شاه باشه چه رهبر

 "! اعدام بلوچ يعنی سرنگونی نظام: "شعار نوشته شده بود
 

 بازداشتهای گسترده در آبدانان
مردم آبدانان در در چهارشنبه شب شهر را تسخير کردند، مجسمه 

پنجشنبه شب مزدوران حکومتی و .  مزدوران حکومت را پائين کشيدند
تاکنون .  امنيتی در خانه گردی دست به بازداشت و ربودن جوانان زدند

"اسامی مجيد ميرزائی، علی صفر ميرويسی، عبداله جامی، ذبيح : 
معلوم نيست کدام نهاد .  منتشر شدند"  جمادی، امير حسين نامدارپور

حکومتی دست به اين بازداشتها زده و تاکنون خانواده ها از محل بازداشت 
تن از معترضان  ١٠دادستان ايالم از بازداشت .  فرزندانشان مطلع نيستند
تن، در پی حضور در اعتراضات شب گذشته  ۵آبدانانی و زخمی شدن 

بهمن، مزدوران حکومتی  ١٢  همينطور چهارشنبه شب.  اين شهر خبر داد
نظری، از فعال آبدانانی حمله مسلحانه ) شورش(به منزل خانودگی يوسف 

 . کردند
 

 کارگران آبفای مشگين شهر دست به اعتصاب زدند 
  ١٥صفحه   شهر در  ماه، کارگران آبفای مشگين بهمن ٨روز شنبه 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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شان دست به اعتصاب زده و در  اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه
نفر از کارگران آبفای مشگين شهر با عناوين  ٢٨.  سر کار حاضر نشدند

شغلی لوله کش، کلرزن و کنتورنويس که در روستاهای شهرستان کار 
چندی پيش سلطانی .  ماه حقوقی دريافت نکردند ٩می کنند بالغ بر 

مديرعامل آبفای استان اردبيل به کارگران وعده داد که حقوق معوقه در 
کمتر از يک هفته پرداخت خواهد شد اما اين وعده نيز همانند گذشته 

 .تحقق نيافت
 

 اعتصاب کارگران کارخانه مس فلز رنگين
در شهر بابک  »مس فلز رنگين«بهمن کارگران کارخانه  ١١شنبه  سه

استان کرمان در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان دست به 
اين اعتصاب چندين روز است که .  اعتصاب زده و تجمع برپا کردند

ادامه دارد و کارگران با زدن چادر و تجمع شبانه اعتراض شان را ادامه 
 . ميدهند

 
 تجمع اعتراضی پرستاران در شيراز

جمعی از پرستاران شيراز در اعتراض  ١۴٠١بهمن  ١٠روز دوشنبه 
 .به عدم رسيدگی به مشکالتشان دست به تجمع زدند

 
 تجمع پرسنل بانک پارسيان مقابل بانک مرکزی

بهمن شماری از پرسنل بانک پارسيان، بزرگترين بانک  ١٢چهارشنبه 
پيشتر هم پرسنل .  خصوصی ايران، مقابل بانک مرکزی تجمع کردند

بانک پارسيان در اعتراض به حقوق و مزايای دريافتی در مقابل 
ساختمان اين بانک واقع در شهرک غرب به نشانه اعتراض دست به 

 .تجمع زده بودند
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان مس سرچشمه در تهران
ماه، جمعی از بازنشستگان مس سرچشمه در  بهمن ١٠روز دوشنبه 

اعتراض به انتقال صندوق مس بدون رضايت سهامداران به 
اين بازنشستگان .  زيرمجموعه وزارت رفاه دست به تجمع زدند

امروز در تهران مقابل دفتر شرکت ملی صنايع مس ايران در :  گويند می
خيابان وليعصر جمع شديم؛ در کرمان نيز بازنشستگان مقابل دفتر اصلی 

اين بازنشستگان مطالبه اصلی خود را حفظ .  اند کارخانه تجمع کرده
در تاريخ پنجم :  گويند دانند و می استقالل صندوق بازنشستگی مس می

، صندوق مس را بدون رضايت سهامداران به زيرمجموعه ١۴٠٠اسفند 
های  وزارت رفاه منتقل کردند؛ اين در حاليست که صندوق و تمام دارايی

ی ساليان ما ايجاد  آن متعلق به ما بازنشستگان است و از محل اندوخته
 .شده است

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات  سراسر کشور

ماه، جمعی از بازنشستگان مخابرات در استانهای  بهمن ١٠روز دوشنبه 
يزد، اصفهان، خراسان، ايالم، کرمانشاه، کردستان، گيالن، خوزستان، 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

اين بازنشستگان خواستار .  آذربايجان غربی و تهران دست به تجمع زدند
و  ٨٩/٢۴رسيدگی به مطالباتشان از جمله اجرای دقيق آيين نامه 

برکناری مديران شرکت مخابرات به خاطر عدم اجرای وعده ها و 
 .پرداخت مطالبات در گذشته شدند

 
   »برای توی كوچه رقصيدن  «سال حبس  ١٠

، دو ١٣٧٩و نامزدش اميردمحم احمدی متولد  ١٣٨٠آستياژ حقيقی متولد 
بالگر در فضای مجازی صبح روز دهم آبان ماه همراه با ضرب و شتم 
در منزل شخصی خود توسط مامورين لباس شخصی بازداشت شده و به 

در طی اين سه ماه خانواده اين .  اند وزارت اطالعات منتقل شده ٢٠٩بند 
بازداشت آستياژ و .  اند دو نفر تحت فشار نيروهای امنيتی سكوت كرده

اميردمحم در پی انتشار کليپ رقصيدنشان در نزديكی ميدان آزادی در پيج 
 . است شخصيشان اتفاق افتاده

به رياست جانی صلواتی، برای بررسی اتهامات  ١٥دادگاه آنها در شعبه 
تشويق به فساد و فحشا، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی و 
فعاليت تبليغی عليه نظام برگزار شده و در نهايت هر کدام به ده سال و 
نيم حبس تعزيری، دو سال ممنوعيت استفاده از فضای مجازی و دو سال 

قابل ذکر است که در اين .  اند  الخروجی از  كشور، محكوم شده ممنوع
دادگاه، آستياژ حقيقی توسط صلواتی مورد تهديد و تحقير قرارگرفته 

از ابتدای بازداشت اين دو نفر تا به امروز با تبديل قرار بازداشت .  است
است و از حق داشتن وکيل در  موقت آنها به قرار وثيقه موافقت نشده 

 .اند دادگاه نيز محروم بوده
 

 آموزان دبيرستان خمينی، فرديس و ناحيه دو کرج  تداوم استرس دانش
تن از دانش آموزان دمحمرضا دمحمی، حميدرضا  ۴بعد از دستگيری 

کاظمی، حسين طاهرآبادی و بهنام رحيمی، در دبيرستان فرديس شهرک 
های منتهی به  ارم، ناحيه دو کرج و حاکم شدن جو امنيتی در کوچه

آموز ديگری به نام هادی قنبرلو،  مدرسه، متاسفانه روز يکشنبه دانش
يک روز بعد يعنی .  دوازدهم انسانی، دستگير شد  ی آموز پايه دانش

آموزان دوازدهم انسانی بدليل ترس در مدرسه  ی دانش دوشنبه، همه
حاضر نشدند و مدير به تک تک اوليا زنگ زده  است و والدين و 

بر اساس اين گزارش، معلم دين و .  آموزان را احضار کرده است دانش
ها به صراحت گفته است که قرار  زندگی آنها به اسم عليپور، در کالس

اين تهديد باعث استرس .  بر اين است که هر روز دو نفر دستگير شود
همچنين مدير مدرسه در .  آموزان در ايام امتحانات شده است اکثر دانش

بهمن،  ١٢کانال مدرسه اعالم کرده که مدرسه در روز چهارشنبه 
حضوری بوده و غيبت در روز چهارشنبه منجر به گرفتن نمره صفر در 

اين وضعيت منجر به ايجاد نگرانی در بين .  امتحان بعدی خواهد شد
ظاهرا مدير و تعدادی از کادر مدرسه قصد .  آموزان شده است دانش

دارند که با اين پيام دانش آموزان رو به مدرسه کشانده تا در اختيار 
ماموران امنيتی قرار دهند، چرا که معلم دين و زندگی، بارها 

دهان باز کنيد عين الک پشت از «آموزان را تهديد کرده است که  دانش
 .»باال خواهيد افتاد

 
 بازداشت داوود حبيبی، کارگر شهرداری تهران 

ماه، مأموران امنيتی  بهمن ۵های منتشرشده، چهارشنبه  براساس گزارش
) واقع در خيابان آجودانيه(تهران  ١به اتاق کارگران شهرداری منطقه 

 .حمله کرده و داوود حبيبی، کارگر اهل سنندج را ربوده اند
  ١٦صفحه   
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ارزيد به احساس تعلق به يک جمع بزرگ قدرتمند كه در  می.  بدوی
 .»تالش هست تا سرنوشتش را دست خودش بگيرد

 
 محاکمه رفيق سليمی از زندانيان سياسی سنندج 

شدگان  ماه  جلسه محاکمه رفيق سليمی از بازداشت بهمن ٨روز شنبه 
اعتراضات مردمی در سنندج در شعبه دادگاه کذايی اين شهرستان 

فر معاون  در اين جلسه رفيق سليمی از سوی جالليان.  برگزار شد
با .  االرض متهم شده است دادستان استان کردستان به اتهام مفسد فی

وجود طرح چنين اتهامی خطر صدور حکم اعدام برای او بسيار جدی 
رفيق سليمی روز هفتم آذرماه توسط مأموران وزارت اطالعات .  است

ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل شده  دی ٢٨بازداشت شد و در تاريخ 
 .است

 
 سال حبس تعزيری٣محکوميت سهند مرتضوی به 

که  ٩٧سهند مرتضوی دانشجوی مهندسی شيمی دانشگاه تهران ورودی 
دادگاه فرمايشی به  ٢۶شهريور بازداشت شده بود در شعبه  ٣١در روز 

سال به حالت  ۵سال حبس تعزيری که به مدت ٣رياست افشاری به 
های  تعليق درآمده است، منع خروج از کشور و منع استفاده از شبکه

های تعليق و حضور به موقع بر سر  مجازی و تلفن هوشمند به مدت سال
از بهشت زهرا، سه نوبت در  ۵٠در قطعه "  کشته شدگان رژيم"مزار 

کشته "با تاييد و نظارت حراست بنياد  ٧الی ۶صبح جمعه از ساعت 
 .و امور ايثارگران تهران، محکوم شد" شدگان

 
 سال حبس٣محکوميت اميررضا دوزنده به 

شناسی دانشگاه مازندران و  اميررضادوزنده دانشجوی رشته جامعه
  سال٣ی دانشجويی ضد، توسط دادگاه کذايی ساری به  مديرمسئول نشريه

سال محروميت از فعاليت ٢الخروجی و  سال ممنوع٢سال تبعيد، ٢حبس، 
 .مجازی محکوم شد

 
 پيروز نامی محکوم شد
تر در دادگاه غيابی به يکسال زندان تعزيری  پيروز نامی، که پيش

محکوم شده بود، ديروز همراه وکيل خود فرزانه زيالبی برای واخواهی 
مراجعه کرده بود، بدون برگزاری دادگاه و بدون "  دادگاه فرمايشی"به 

توجه به اليحه دفاعيه وکيل مدافع و مستندات ارائه شده توسط احسان 
اديب مهر قاضی دادگاه کذايی شعبه يک اهواز تاييد شد و همان حکم 
يک سال حبس تعزيری و دو سال ممنوعيت از فعاليت تشکيالتی و دو 

بندی آقای  تر نيز رتبه پيش.  سال ممنوعيت از خروج کشور صادر شد
نامی با دستور شفاهی مقامات اداری از حکم کارگزينی نامبرده حذف 

 شده بود
 

 ممانعت گزينش از استخدام پيمانی دمحم دارکش 
ای با استخدام پيمانی دمحم دارکش  طی نامه ١۶مدير هسته گزينش منطقه 

در اواسط آبان  گزينش شهر تهران طی تماسی با .  مخالفت کرده است
اين معلم به او اعالم کرد که بايد در جلسه گزينش شرکت کنی و پس از 
تشکيل جلسه گزينش، سواالت اين نهاد درباره حضور اين معلم در 

تحصن و اعتراضات معلمی بود؛ به خصوص با 

 جانباختن سه کارگر شهرداری 
طی هفته جاری، سه کارگر شهرداری زنجان، کرج و بندرعباس که 
حين کار توسط وسايل نقليه زير گرفته شده بودند، جان خود را از دست 

 .دادند
 

 بازداشت کامران آسا توسط نيروهای امنيتی
 ١٤٠١بهمن ماه  ١١شنبه  کامران آسا معلم اهل کرمانشاه، ظهر روز سه

در .  کرمانشاه توسط نيروهای امنيتی ربوده شد"  گلستان"در پاساژ 
همراه همسر   اند، تلفن نفر بوده ٨جريان يورش نيروهای حکومتی که 

تاکنون از سرنوشت کامران .  آقای آسا و اطرافيان نيز ضبط شده است
آسا پس از ربوده شدن توسط نيروهای امنيتی اطالع دقيقی در دسترس 

وی برادر کيانوش آسا دانشجوی دانشگاه علم و .  قرار نگرفته است
محيطی است که در جريان اعتراضات خرداد   صنعت و فعال زيست

 .تهران، توسط سرکوبگران کشته شد ١٣٨٨
 

 پوران ناظمی فعال مدنی بازداشت شد
بهمن ، نيروهای امنيتی پوران ناظمی فعال مدنی را  ١٢روز چهارشنبه 

که اخيرا از زندان آزاد شده بود، در بيمارستان مهرگان کرمان بازداشت 
 .کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند

 
 احکام صادره عليه نازيال معروفيان

نگار در توييتر خود خبر داده که بر اساس  نازيال معروفيان، روزنامه
دادگاه کذايی به رياست افشاری، با اتهام فعاليت تبليغی  ٢۶رای شعبه 

عليه نظام و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی از طريق انتشار 
ميليون تومان  ١۵سال حبس تعزيری،  ٢مصاحبه با پدر مهسا امينی به 

نازيال .  سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است ۵جريمه و 
نگار  ساله و اهل سقز در استان کردستان و روزنامه ٢٣معروفيان 

اش با امجد امينی، پدر   او بعد از انتشار مصاحبه.  است »٢۴رويداد «
مهسا امينی در تاريخ هشتم آبان ماه سال جاری در منزل يکی از 

نازيال معروفيان پس از بازداشت .  دوستانش در تهران بازداشت شده بود
زندان اوين منتقل شد و بعد از مدتی نيز به زندان قرچک  ٢٠٩به بند 

مصاحبه نازيال معروفيان با پدر مهسا امينی در .  ورامين منتقل شد
اين مصاحبه سپس بدون ارائه .  منتشر شده بود »آنالين مستقل«سايت  وب

 .سايت اين خبرگزاری حذف شد هيچ توضيحی از وب
 

 احکام صادره عليه سروناز احمدی
سروناز احمدی در دادگاه بدوی، به رياست قاضی جنايتکار صلواتی، 

سال  ۵حکم صادر شده عليه او، .  سال حبس محکوم شد ۶مجموعا به 
وی .  سال برای اتهام تبليغ عليه نظام است ١  تبانی و  و بابت اتهام اجتماع 

شش سال زندان گرفتم در دادگاه «:  خود نوشت در صفحه اينستاگرام

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٩صفحه   
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نميکنيد، اينها دارند به جنگ ميآيند، 
و "  اردوگاه"و "  سرزمين"به جنگ 

خود، يا بهرحال آنچه خود "  قلعه "
روزگارى چنين پنداشته و ناميده 

اينها دارند براى انتقام از .  بودند
هاى ديروز "  خودى"و "  خود"

براى کسى که از داخل .  برميگردند
قلعه به بيرون نگاه ميکند، اين حتما 

 . منظره هولناکى است
 

کمتر انقالب ناکام و جنبش شکست خورده اى چنين تلخ توسط مشتاقان 
انقالب مشروطيت، جنبش ملى شدن صنعت .  ديروزش بدرقه شده است

نفت، دوران حکومت آلنده، انقالب پرتقال، اعتصاب معدنچيان انگلستان، 
براى مثال، همواره احترام زيادى نزد پيش کسوتان و شرکت کنندگان 

علت نو انديشى امروز انقالبيون ديروز ايران را بايد .  خود داشته اند
واقعيت اينست که همين سالها، سالهاى پس .  جاى ديگرى جستجو کرد 

، در سطح جهانى مصادف با رويداد به مراتب مهمترى ٥٧از انقالب 
سقوط بلوک شرق، که اين اواخر ديگر فقط در تبليغات عوام فريب .  بود

ترين سخنگويان پيمانهاى ورشو و ناتو و هالوترين طرفدارانشان به آن 
اطالق ميشد، يک زلزله سياسى و اجتماعى بود "  اردوگاه سوسياليسم"

نفس حذف يک قطب از جهانى دو قطبى، جهانى . که کل دنيا را تکان داد
که همه چيزش، از اقتصاد و توليد تا علم و هنر، براى دهها سال بر 
محور تقابل اين دو قطب شکل گرفته بود، به اندازه کافى زير و رو کننده 

اما آنچه در قلمرو افکار و انديشه تعيين کننده بود، اين واقعيت بود .  بود
که حاکمان جهان و گله وسيع سخنگويان و مبلغين جيره خوارشان در 
دانشگاه ها و رسانه ها، توانستند سقوط شرق را سقوط کمونيسم و پايان 

کل اين شعبده بازى البته بيش از .  سوسياليسم و مارکسيسم تصوير کنند
شش سال بطول نيانجاميد و تمام شواهد امروز حاکى از اينست که اين 

اما اين شش سال دنيا را تکان .  دوران فريب ديگر به سر رسيده است
اين پايان سوسياليسم نبود، اما سرنخى بود به اينکه پايان سوسياليسم . داد 

واقعا چه کابوسى ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون 
. سوسياليسم، به چه منجالبى بدل ميشود" خطر "اميد سوسياليسم و بدون 

. معلوم شد جهان، از حاکم و محکوم، سوسياليسم را با تغيير تداعى ميکند
معلوم شد پايان سوسياليسم پايان .  پايان سوسياليسم را پايان تاريخ خواندند

توقع برابرى است، پايان آزاد انديشى و ترقى خواهى است، پايان توقع 
پايان .  رفاه است، پايان اميد به زندگى بهتر براى بشريت است

سوسياليسم را حاکميت بالمنازع قانون جنگل و اصالت زور در اقتصاد 
و بالفاصله فاشيسم، راسيسم، مرد .  و سياست و فرهنگ معنى کردند

ساالرى، قوم پرستى، مذهب، جامعه ستيزى و زورگويى از هر منفذ 
 . جامعه بيرون زد

 
اى که بدنبال اين ماجرا در سطح کل جهان براه افتاد "  نو انديشى"موج 

در يک مسابقه بين المللى ندامت و خودشيرينى، فضايل .  ديدنى بود
ديروز عار شمرده شدند، اصول ديروز نفرين شدند و آرمانهاى ديروز 

حقارت و تسليم بعنوان معنى زندگى به کرسى .  به ريشخند گرفته شدند
در فرهنگ توابيت روشنفکران نظم نوين، هرکس که زندگى .  نشست

بهترى براى همنوعانش ميخواست و معتقد بود که وضع موجود ميتواند 
و بايد تغيير کند، هرکس که به برابرى انسانها قائل بود و 

در بين "  بازنگرى"و "  بازبينى"ميگويند در سالهاى اخير يک روند 
نگاهى به .  انقالبيون و چپگرايان اپوزيسيون ايران در جريان بوده است

نشريات متعددى که اين طيف بويژه در خارج کشور منتشر ميکند به 
" بازبينى"وجود چيزى از اين دست صحه ميگذارد، هرچند در اينکه 

در .  کلمه مناسبى براى توصيف اين روند باشد جاى ترديد جدى هست
خلوت، وقتى بيان حقيقت کسى را نميرنجاند، ميتوان اين روند را يک 

اما در انظار عموم، جايى که، بويژه اين .  روند ندامت توصيف کرد
حکم ميراند، شايد  (Political Correctness)روزها، نزاکت سياسى 

يکى از اولين قربانيان اين روند .  معادل بهترى باشد"  نو انديشى"کلمه 
بطور  ٥٧نو انديشى مقوله انقالب و انقالبيگرى بطور کلى و انقالب 

 .اخص بوده است
 

هر ماه کوهى مطلب توسط افراد و محافل و جريانات متشکل از 
. منتشر ميشود  ٥٧بازماندگان و انقالبيون پا به سن گذاشته انقالب 

خواندن و تعقيب کردن همه اينها و شريک شدن در مشغله ها و دنياهاى 
اما ديدن روند .  ذهنى نويسندگان آنها هم عبث و هم بسيار دشوار است

تداعى "ميتوان از شيوه .  که ذکرش رفت سخت نيست"  نو انديشى"
که يک ابزار روانشناسهاست سود جست و عکس العمل اين "  معانى

. ادبيات را به کلمات کليدى اى، مثال خود مقوله انقالب، چک کرد
افراط، :  انقالب.  تصويرى که بدست مى آيد جاى ابهام باقى نميگذارد

 . انهدام: استبداد، انقالب: خشونت، انقالب: انقالب
 

هست که  ٥٧و چرا که نه؟ آخر چه کسى از اين بازماندگان انقالب 
سال گذشته فکر کند و  ١٧بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد و به 

خاطرات شيرينى به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى 
ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند، جامعه اى مبتنى بر 
ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است، زن بودن جرم 

يک نسل کامل، .  است، زندگى کردن جزا است و فرار غير ممکن است
شايد نيم بيشتر مردم، اصال به اين جهنم چشم گشوده اند و جز اين 

و براى بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره، ياد چهره .  خاطره اى ندارند
مگر نه .  هاى فراموش نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند

 بود، سال انقالب؟ ٥٧اينست که نقطه آغاز اين کابوس سال 
 

" نو انديشى"در اين روند  ٥٧شايد براى بعضى عاقبت نافرجام انقالب 
اما نه وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن و هيسترى .  نقش داشته است

. توضيح داد ٥٧نوانديشان امروز، هيچيک را نميتوان با ناکامى انقالب 
. انگار کنار پلى نشسته ايد و بازگشت لشگر شکست خورده اى را ميبينيد

غير قابل انتظار نيست که اين شکست خوردگان را محزون، مبهوت، 
وقتى دقيق تر . اما اين جماعت مشت گره کرده اند. ساکت و افسرده بيابيد

گوش ميکنيد، ميبينيد انگار دارند سرودى را زمزمه ميکنند، آرى، اشتباه 

!مرک بر حكومت اعدام  

 تاريخ شكست نخوردگان
 ٥٧چند كلمه به ياد انقالب 

 منصور حكمت

 

  ١٨صفحه   
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سالحى بود که آگاهانه براى سرکوب اين انقالب، هنگامى که ناتوانى و 
برخالف .  زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به ميدان آورده شد

نظرات رايج، جمهورى اسالمى وجود خود را در درجه اول مديون 
منشاء اين رژيم قدرت مذهب .  شبکه مساجد و خيل آخوندهاى جزء نبود

در ميان مردم نبود، قدرت تشيع، بيعالقگى مردم به مدرنيسم و 
انزجارشان از فرهنگ غربى، سرعت بيش از حد شهرنشينى و کمبود 

اين خزعبالت ممکن است بدرد .  ، و غيره نبود "تمرين دموکراسى"
نيم بند و مفسرين رسانه ها بخورد، اما "  شرق شناسان"کارير شغلى 

جريان اسالمى را همان نيروهايى به .  سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد
کشيدند که تا ديروز زير بغل رژيم شاه را  ٥٧جلوى صحنه انقالب 

آنها که پتانسيل راديکاليزاسيون .  گرفته بودند و ساواکش را تعليم ميدادند
و دست چپى از آب در آمدن انقالب ايران را ميشناختند و از اعتصاب 

آنها که به يک کمربند .  کارگران صنعت نفت درس خود را گرفته بودند
شدن "  اسالمى"براى .  سبز در کش و قوسهاى جنگ سرد نياز داشتند

هزاران .  انقالب ايران پول خرج شد، طرح ريخته شد، جلسه گرفته شد
نفر، از ديپلوماتها و مستشاران نظامى غربى تا ژورناليستهاى هميشه 
باشرف دنياى دموکراسى ماهها عرق ريختند تا از يک سنت عقب مانده، 
حاشيه اى، کپک زده و به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران، يک 

 -و يک آلترناتيو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه "  رهبرى انقالب"
آقاى خمينى نه از نجف و قم و در راس .  بسازند ٥٧صنعتى ايران سال 

خيل مالهاى خر سوار دهات سر راه، بلکه از پاريس آمد و با پرواز 
تجسم اعتراض اصيل مردم محروم ايران بود، اما  ٥٧انقالب .  انقالب

و رژيم اسالمى محصول جنگ سرد بود، محصول "  انقالب اسالمى"
معماران اين رژيم، .  مدرن ترين معادله سياسى جهان آن روز

همانها که امروز .  استراتژيستها و سياست گذاران قدرتهاى غربى بودند
از درون لجنزار نسبى گرايى فرهنگى، هيوالى مخلوق خودشان را به 

و درخور مردم "  جامعه شرقى و اسالمى"عنوان محصول طبيعى 
کل امکانات اقتصادى و .  يکبار ديگر مشروعيت ميبخشند"  جهان اسالم"

براى به  ٥٧سياسى و تبليغاتى غرب براى ماهها قبل و بعد از بهمن 
 . کرسى نشاندن اين رژيم و سر پا نگاهداشتن آن بسيج شد

 
اما اينکه نفس اجراى اين مهندسى اجتماعى در ايران مقدور شد، مديون 

. اوضاع و احوال و نيروهاى سياسى و اجتماعى داخل ايران بود 
حرکت اسالمى در همه .  ماتريال کافى براى اين کار فراهم بود

اما تا رويدادهاى ايران در هيچ .  کشورهاى منطقه وجود داشته است
مقطعى اين جنبش به يک جريان سياسى قابل اعتنا و يک بازيگر اصلى 

انقالب اسالمى را نه ) ضد. (در صحنه سياسى اين کشورها بدل نشده بود
به نيروى ناچيز حرکت اسالمى، بلکه روى دوش سنتهاى سياسى اصلى 

ضد انقالب اسالمى را روى دوش سنت ملى و . اپوزيسيون ايران ساختند
باصطالح ليبرالى جبهه ملى ساختند که از کارگر و کمونيست بيش از 
هر چيز هراس داشت و تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباى مذهب 

سنتى که در تمام طول تاريخش قادر .  به جويدن ناخنهايش گذرانده بود
نشد حتى يک تعرض نيم بند سکوالر به مذهب در سياست و فرهنگ در 

سنتى که رهبران و شخصيتهايش جزو اولين بيعت کنندگان .  ايران بکند
ضد انقالب اسالمى را روى دوش سنت حزب .  با جريان اسالمى بودند

آمريکايى گرى بهر قيمت و تقويت اردوگاه بين   -توده ساختند که ضد 
المللى اش فلسفه وجودى اش را تشکيل ميداد و رژيم اسالمى را، مستقل 

از اينکه چه به روز مردم و آزادى مياورد، زمين 

به يک آينده بهتر دعوتشان ميکرد، هرکس که از لزوم تالش جمعى 
آدمها براى تاثيرگذارى بر سرنوشت و سهمشان در جهان سخن ميگفت، 
هرکس که دولت و جامعه را در قبال فرد و آسايش و آزادى او مسئول 
ميدانست، از هزار و يک تريبون، خوشخيال، قديمى، کم عقل و پا در 

ياس نشان خرد شد، رها کردن آرمان هاى واالى .  هوا لقب گرفت 
ناگهان معلوم شد که هر .  بشرى واقع بينى و درايت خوانده شد 

ژورناليست تازه استخدام و هر استاديار تازه به کرسى رسيده و هر 
سرهنگ بازنشسته پاسخ غولهاى فکرى جهان مدرن، از ولتر و روسو 
تا مارکس و لنين، را دارد و کل معضل آزاديخواهى و برابرى طلبى و 
تالشهاى صدها ميليون انسان در چند قرن اخير، جز اتالف وقت 

نبوده است "  پايان تاريخ"بيحاصلى در مسير رسيدن به عمارت با شکوه 
 . و بايد هرچه زودتر به فراموشى سپرده شود

 
" باز انديشى"در متن اين فضاى بين المللى است که انقالبيون ديروز به 

و انقالبيگرى بطور کلى نشسته اند؛ و نتايجى که  ٥٧پيرامون انقالب 
ناشى بشود، مديون روند  ٥٧گرفته اند بيش از آنکه از ناکامى انقالب 

تمسخر ايده آلها و اصول در مقياس بين المللى است که چند سالى به مد 
 .روز بدل شد

 
اما بايد افزود که .  گفته اند که تاريخ را همواره فاتحين مى نويسند 

تاريخى که شکست خوردگان مى نويسند به مراتب دروغين تر و مسموم 
چرا که اين دومى جز همان اولى در لباس تعزيه و نوحه و .  تر است

اگر تاريخ داستان تغيير است، آنگاه تاريخ .  تسليم و خودفريبى نيست 
تاريخ جنبش و مردمى است که .  واقعى تاريخ شکست نخوردگان است

تاريخ کسانى است .  همچنان تغيير ميخواهند و براى تغيير تالش ميکنند
که حاضر نيستند ايده آلها و اميدهاى خود براى جامعه بشرى را دفن 

تاريخ مردم و جنبشهايى است که در انتخاب اصول و اهداف .  کنند
. خويش مخير نيستند و ناگزيرند براى بهبود آنچه هست تالش کنند

در تاريخ فاتحين و شکست خوردگان هر دو، پله اى در  ٥٧انقالب 
عروج اسالم و اسالميت و مسبب شرايطى است که امروز در ايران 

جنبشى براى آزادى و رفاه  ٥٧در تاريخ واقعى، اما، انقالب .  حاکم است
 . بود که در هم کوبيده شد

 
. مصائب دوران پس از انقالب در ايران را بايد بپاى مسببين آن نوشت

مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و 
تحقيرى را که شالوده آن را تشکيل ميداد نخواهند و به اعتراض 

مردم حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواهند، ساواک .  برخيزند
مردم حق داشتند در برابر .  نخواهند، شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند

ارتشى که با اولين جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه 
. حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى بود ٥٧انقالب .  ببرند

جنبش اسالمى و دولت اسالمى نه فقط محصول اين انقالب نبود، بلکه 

!فقر فساد گرونى ميريم تا سرنگونى  

 تاريخ شكست نخوردگان
 ... ٥٧چند كلمه به ياد انقالب 

  ١٩صفحه   
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اعتراض به حضور او در تحصن آبان ماه اذعان 
داشتند که اين اقدام تحريک دانش آموزان به 

به دنبال آن عباس شيشه گرد مدير .  اغتشاش است
ای به سيد حميد  هسته گزينش تهران طی نامه

نژاد مدير آموزش و پرورش منطقه  رضا ابراهيم
در خصوص آقای دمحم دارکش به «:  نوشت ١۶

رساند با عنايت به بررسی های به  استحضار می
عمل آمده، نامبرده واجد شرايط عمومی تشخيص 

لذا با اشتغال و استخدام پيمانی .  داده نشده است
دمحم دارکش دبير جامعه . »گردد ايشان موافقت نمی

تهران  ١۶شناسی دبيرستان معرفت منطقه 
باشد که از ادامه اشتغال او جلوگيری به عمل  می

 .آمده است
 

انتقال سهيل عربی و مصطفی نيلی به زندان 
 رجايی شهر

سهيل عربی،  ١۴٠١بهمن  ١٢شب گذشته، 
زندانی سياسی سابق و مصطفی نيلی، وکيل که 

به زندانی   در زندان تهران بزرگ محبوس بودند،
تاکنون خبری درباره .  رجايی شهر  منتقل شدند

 .علت انتقال آنها منتشر نشده است
 

 صدور حکم تبعيد برای لقمان فضلی 
لقمان فضلی دانشجوی ترم آخر حقوق دانشگاه 

شهرستان  ٢علمی کاربردی سنندج و معلم ناحيه 
رسيدگی به تخلفات اداری   سنندج، توسط کميته

آموزش و پرورش به اتهام توهين و اهانت به 
ارکان مقدس نظام، توليد و ارسال نمادهايی با 
مضمون استبداد در نظام و تشويش اذهان 
عمومی، به تغيير محل جغرافيايی خدمت به مدت 

 .سال به استان اردبيل، شهر اردبيل، محکوم شد٢
 

*** 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 تاريخ شكست نخوردگان
 ... ٥٧چند كلمه به ياد انقالب 

 -رژيم اسالم را روى دوش سنت منحط ضد .  بارورى براى مانور و مانيپوالسيون ميديد
، بيگانه گريز، گذشته پرست و اسالم زده حاکم بر بخش اعظم "غرب زدگى"مدرنيست، ضد 

جامعه هنرى و روشنفکرى ايران ساختند که محيط اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان را شکل 
خمينى پيروز شد، نه به اين خاطر که مردمانى خرافاتى عکس او را در ماه ديده بودند، .  ميداد

بلکه به اين خاطر که اپوزيسيون سنتى و اين فرهنگ منحط ملى و عقبگرا، او را، که در واقع 
، "ساخت ايران"وارداتى ترين و دست سازترين شخصيت سياسى تاريخ معاصر ايران بود، 

ضد انقالب اسالمى محصول اين بود .  خودى و ضد غربى تشخيص داد و به تمجيدش برخاست
سوسياليستى کارگران صنعت   -که ابتکار عمل در صحنه اعتراضى از دست حرکت مدرنيستى 

اينها بودند که پرسوناژ خمينى و .  نفت و صنايع بزرگ، به دست اپوزيسيون سنتى ايران افتاد 
 . سناريوى انقالب اسالمى را از غرب تحويل گرفتند و عمال به توده مردم معترض فروختند

 
. ايجاد کند ٥٧عليرغم همه اينها، معرکه گيرى اسالمى تنها توانست وقفه اى در روند انقالب 

نشان .  رويدادهاى دوره بالفاصله پس از قيام بهمن نشان داد که ديناميسم انقالب هنوز برجاست
داد که مردم، هرچه بر زبانشان انداخته شده بود، بهرحال نه براى اسالم بلکه براى آزادى و 

مثل اکثر  ٥٧باالخره، انقالب .  رفاه اجتماعى به ميدان آمده بودند و هنوز در ميدان مانده بودند
. انقالبات، نهايتا نه با فريب و صحنه سازى، بلکه با سرکوبى بسيار خونين به شکست کشيده شد

تمام آن فرصتى بود که اسالم و حرکت اسالمى با همه  ٦٠خرداد  ٣٠تا  ٥٧بهمن  ٢٢فاصله 
و البته از اين .  اين سرمايه گذارى ها و تالشها توانست براى موکلين مستاصل رژيم شاه بخرد

شهريور ميچسبد و حلقه بعدى آن  ١٧خرداد به  ٣٠در تاريخ واقعى ايران، .  بيشتر نياز نداشتند
خمينى، بازرگان، سنجابى، مدنى، فروهر، يزدى، بنى صدر، رجايى و بهشتى، نامهايى .  است

هستند که بايد بدنبال دمحمرضا پهلوى، آموزگار، شريف امامى، بختيار، اويسى، ازهارى و 
رحيمى آورده شوند، بعنوان مهره هايى که يکى پس از ديگرى جلوى صحنه ميآيند تا شايد راه 

رژيم سلطنت و مهره هاى رنگارنگش در مقابل ضربات .  انقالب و اعتراض مردم را سد کنند
حکومت اسالمى، در عوض، قادر شد فرصت .  پى در پى جنبش اعتراضى شکست خوردند

. بخرد، نيروى ارتجاع را بازسازى کند و انقالب مردم را به خونين ترين شکل در هم بکوبد
 . دستور کار هر دو رژيم يک چيز بود

 
رابطه .  داشته باشند ٥٧نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از آنند که حتى خاطره گنگى از انقالب 

با وقايع دوران مصدق و  ٥٧اينها با رويدادهاى آن دوره بى شباهت به رابطه نسل انقالبيون 
دورانى سپرى شده و غير قابل لمس که ظاهرا فقط در ذهن نسل .  مرداد نيست ٢٨ماجراى 

روايتها از آن دوران زياد و مختلفند، اما بيش از آنکه .  معاصر خودش زنده و مهم تلقى ميشود
چيزى راجع به حقيقت تاريخى بگويند، راجع به خود راوى و مکانش در دنياى امروز حکم 

انسان هميشه از دريچه امروز به گذشته مينگرد و در آن در جستجوى يافتن تائيدى بر .  ميدهند
، در پى برافراشتن ٥٧نوانديشان ما نيز در نگاه به انقالب .  اراده و عمل امروز خويش است

اينکه هر بار چه کسى، با .  اما اين پرچم هميشه وجود داشته است.  هستند ٧٥پرچمى در ايران 
چه تشريفاتى و با زمزمه چه اوراد و آياتى، زير اين پرچم حضور به هم ميرساند مساله اى 

 *. ثانوى است
 

 : انتشار اول
 ١٣٧٥و بهار  ٧٤، زمستان ٥و  ٤فصلنامه نقطه، شماره 

 . منتشر شد ٢٩، در نشريه انترناسيونال شماره ١٩٩٦، ژوئن ١٣٧٥اين مقاله مجددا در خرداد 
 ٢٠٠١فوريه  ٩ - ١٣٧٩بهمن  ٢١ -٤٠به نقل از انترناسيونال هفتگى شماره 
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 پروين كابلى

parvin.kaboli@gmail.com  

 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 جمهوری اسالمى ره بگور مى سپاريم

 روز جشن آزادی نزديک است


