
 

 ٥ ٤ ۷   شماره 
حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

 قيام عليه حکومت اسالمي سرمايه داران! 
 

 محسن ابراهيمي 
 بيانيه حزب کمونيست کارگري در مورد  

 
 

 اوجگيري خيزش توده اي براي سرنگوني جمهوري اسالمي 

 کارگران، معلمان، دانشجويان، کارمندان  
 اعتصابات را شروع کنيد و ماشين سرکوب را فلج کنيد 

 فراخوان به کليه رسانه هاي فارسي زبان و سازماندهندگان تظاهرات در خارج کشور 

 بيانيه تشکلهاي مستقل کارگري پيرامون اعتراضات خياباني مردم 

انقالب عظيمي آغاز شده استت   
فتتوري يتترهتتن اهتتداک متتردمتتي کتته  
قتتمتترمتتانتتانتته بتتراي ستترنتت تتو  کتترد   
جمموري اسالمي بپا خاستهته انتد از  

 اهن قرار است: 
همته زنتدانتيتا  ستيتاستي      -۱ 

دسه ير شدگتا  اعتهترا تاي اختيتر  
 فورا باهد آزاد شوند  

يتتمتتار آمتترهتتن   عتتامتت تتيتتن    -٢ 
جناهاي جمموري اسالمتي در نتنتد  
دهه  گذشهه باهد دسهت تيتر   عت تنتا  

 محاکمه شوند  
ک يه نتيتر هتاي سترکتوبت تر    -٣ 

جمموري اسالمي باهد فتورا متنتحت   
 شوند  
مجازاي اعتدار بتاهتد فتورا     -٤ 

لغو شود  قوانتيتن قصتار بترنتيتده  
 شود  
ك يه اموال غاري شده مردر    -٥ 

يوسط مقاماي   نمادهاي مذهتيتي  
  د لهي باهد فورا بازپس گرفهه شتود  
  به صاحيا  آ  برگردانده   ها  صرک  
کارهاي عار المنفعه   رفاهى جامعه  

 شود  
حجاب يحمي ي   هر گتونته    -٦ 

جداسازي جنسيهي فورا م غي شتود  
  آزادي پوشش برقترار گتردد  کت تيته  
قوانين  د ز    ييعيض آميز ع تيته  
زنا  باهد فورا لغو شود   حقوق برابتر  
ز    مرد در همه زمتيتنته هتا اعتالر  

 شود  
مذهب از د لت، از سيستهت     -٧ 

قضائي،   از آموزش   پر رش بتاهتد  
کامال جدا شود  آزادي کام  مذهب  
  بي مذهيي بعنوا  عتقتيتده   امتر  

 خصوصي افراد باهد يضمين شود  
آزادي بتتي قتتيتتد   شتتر     -٨ 

عتتقتتتيتتتده، بتتتيتتتا ، اجتتتهتتتمتتتاعتتتاي،  
مطيوعاي، يظاهتراي، اعتهتصتاب،  
يشک    يحزب فتورا بتاهتد اعتالر    

 برقرار شود   
برابري حقوقي    مدني همه    -٩ 

شمر ندا  اهرا  مسهق  از متذهتب،  
زبا ،   ها قوميت   م يت فورا بتاهتد  

 عم ي شود  
هک زندگي مرفه   منطيق    -٠١ 

بر آخرهن اسهانداردها   امکاناي در  
پيشرفهه يرهن جوامع باهد براي هتمته  
شمتر نتدا  يضتمتيتن شتود  حتداقت   
دستتهتتمتتزد بتتاهتتد بتتر متتيتتنتتاي اهتتن  
اسهانداردها افزاهش پيدا کند   بيمته  
بيکاري مکفي براي همه بيتکتارا     
افراد آماده به کار يامين شود  طب    
بمداشت   يحصي  بتاهتد فتورا بتراي  

 هم ا  راه ا  شود  
اهن ها مممهرهن   فتوري يترهتن  
خواسهه هتا   در  اقتع  ده فترمتا   
انقالب مردر ع يه جمموري اسالمي  
استت  اعتهترا تاي   يتظتاهتراي    
اعهصاباي   اجهماعاي براي يحتقتق  
اهن خواسهما باهد هرنه گستهترده يتر  
شود  ينما با سترنت تونتي جتمتمتوري  
اسالمي   برقراري حاکميت مسهقي   
همه زنا    مردا  ساکن اهترا  استت  
که اهن خواسهتمتا بتنتحتو پتيت تيتر    

 جامعي مهحقق خواهد شد  
حزب كمونيست كارگري يمامي  
شما كارگرا ، زنتا ،  جتوانتا  را بته  
يالش براي ييدهت  اهتن متنتشتور بته  
پرن    انتقتالبتي کته در حتال شتکت   

 گرفهن است فرا ميخواند  
 

 حزب كمونيست كارگري اهرا  
 ۸۱۱۲ ژانوهه    ٣ ،  ۱۹۳۱ دهماه    ٣ ۱ 

 ده امر فوري انقالب 

 

به مردر ش يک نکنيد! اس تحته يتا  را زمتيتن  
 ب ذارهد   بمردر بپيوندهد! 

مردر براي خواسهماي بر حتق   انستانتي شتا   
بميدا  آمده اند  خواست مردر خواست شتمتا هت   
هست  اغ ب شما از خانواده هاي محر ر جامتعته  
هسهيد  در سرکوب خواهترا    بترادرا  ختوديتا   

شرکت نکنيد  صفوفها  را يرک کتنتيتد   يتا دهتر  
نشده به مردر م حق بشوهد  جتمتمتوري استالمتي  

 رفهني است  
 

 حزب کمونيست کارگري اهرا   
 ۸۱۱۲ دسامير    ۸ ،  ۱۹۳۱ دهماه    ۱۸ 

 خطاب به بدنه نيروهاي انتظامي 

  مينا احدی سخنگوی حزب کمونيست کارگری ايران 
 مينا احدي عزهز 

 

از اهن يارهخ شما بعنوا  سخن وي حزب کمونيست کارگري  اهرا  يعيين متيتشتوهتد  امتيتد ارر  در    
انجار  ظاهف خطير سخن وي حزب، بوهژه در اهن د ره حساس که يوفا  انقالب آغاز شتده استت، متوفتق  

   باشيد   
 با آرز ي پير زي 

 حميد يقوائي   
 دبير کميهه مرکزي حزب کمونيست کارگري اهرا  

  ٠٨ ژانوهه    ٠ ،  ٩٦ دهماه    ٠٠  

 خطاب به مردم دنيا:  
 از اعتراضات مردم بپاخاسته ايران حمايت کنيد 

 زنان آزاده ايران! 
 در تظاهراتها بي حجاب شرکت کنيد! 

 زندانيان سياسي و دستگيرشدگان اخير بايد فورا آزاد شوند 

  روز موعود فرا رسيده است! 
 گزارشي هکي از فعالين حزب کمونيست کارگري از اهرا  

 دي   ٠٠ د شنيه  



 2  ۱۹۳۱دي  ١٥ انهرناسيونال 

 

 

را بته ختاطتر    ٠٣٨٨ دي سال    ٩ 
بيا رهد  ر زي که حکومت استالمتي  
هر نه مس س  بدست   ناقو کش    
بايور بدست در اهترا  داشتت  را بته  
يمرا  فراخواند يا قيار مردر يمرا  را  
در ه  بکوبتد  يتا بته قتول ختودشتا   
ن ذارند مردر معهرض در شش نقطه  
يمرا  به ه  مهص  شتونتد   ختيتمته  
ظت تت    جتتنتاهتتت   فستتاد استتالمتتي  
سرماهه دارا  حاک  در اهرا  را در هت   

 بکوبند! 
طتنتز يت تختتي استت بتراي ستترا   
حتتکتتومتتت استتالمتتي کتته ستتالتت تترد  
"پير زي" شا  ع يه متردر متعتهترض  

، به ر ز عصيا  مجدد هتمتا   ٨٨ در  
مردر بر ع يه هما  حکومت در ستال  

ييده  شده است   مردر جتا  بته    ٩٦ 
لب رسيده مجددا   اهن بار در اشکال  
  ابتتعتتادي دهتت تتر بتته ستترا  حتتکتتار  

 اسالمي آمدند! 
نه ها  ٩٦  هژگيماي قيار ماه دي  

هستتهتتنتتدش نتته يشتتابتتمتتايتتي   نتته  
داردش نته    ٨٨ يفا يمتاهتي بتا قتيتار  

امکانايي براي پاها  داد  بته نتمت   
سال ظ     جناهت   ييه کاري حتاکت   
داردش نه موانعي در مقتابت تش قترار  
دارندش م ز ماي پير زي سياسي اهن  

 جنيش نه ها هسهندش  
در اهن س س ه هادداشهما بته هتر  
کتتدار از اهتتن ستتختتوامي ختتواهتتيتت   

 پرداخت   
اما اهنجا اهن نکهه را بترجستهته  
ميکني  که به نظر متيترستيتد يتالش  
سازمانيافهه اي از جانب حکومهيمتا  
پيش رفت يا اهن يصوهر را راهج کنند  

انشااهلل گتربته بتود      ٨٨ که جنيش  
همه نيز به خير   خوشتي گتذشتت    
حکومت بر سر جاهش ماند   اهنتکته  

پاها  قطعي بتر جتنتيتشتي    ٨٨ دي    ٩ 
بود که خي ي سرهع هتمته بتنتيتادهتاي  
حکومت اسالمتي را هتدک گترفتهته  

کته يتازه  ٩٦ بود  اما اعهرا اي دي  
شر ع شده استت نشتا  داد کته اهتن  
فقط هک خودفرهيتي از طترک سترا   

حکومت   اهتدئتولتوگتمتاي طترفتدار  
 حفظ نظار بود   ده ر هيچ   

هترگتز از بتامي ستر    ٨٨ شيت   
حکومت اسالمي کنار نرفهته بتود    
نميهوانست کنار بر د  به اهتن دلتيت   
ساده که اهن شي  بامي سر حکومتت  
ساهه اي از حقاهق بنيادي ير در زمين  
  جامعه  يتحتت ست تطته حتکتومتت  

  ٨٨ اسالمي سرماهه دارا  بود  قيار  
سرکوب شده بود اما منيتع آ  قتيتار  
سرجاهش بود  ميهتوا  جتنتيتشتي را  
ستترکتتوب کتترد امتتا جتتنتتيتتشتتي کتته  
بنيادهاي مادهش بر جاهش است دهر  
هتتا ز د بتتازمتتيتت تتردد    امتتر ز آ   
جنيش باز گشهه استت   ايتفتاقتا در  
اشکال   ابعادي بسيتار قتدريتمتنتديتر  

 بازگشهه است   
همينجا به ر شني باهد بت توهتيت   
که مسهق  از اهنکه سرنوشت جنيش  
اعهرا ي امر ز در اهتن متقتطتع نته  
باشد، پاها  قطعي اش فقط با پتاهتا   
حياي سياسي حتکتومتت استالمتي  
قاب  يصور است  جنيشماي سياسي  
را شاهد بهوا  در مقتطتعتي سترکتوب  
کرد اما آ  جيتنتشتمتا يتا زمتانتيتکته  
بنيادهاي اقتهتصتادي  ستيتاستيتشتا   
پابرجا هسهند مجددا باز مي تردنتد   

 بد   هيچ يردهدي   
نيردي سرنوشت ساز ميتا  يتوده  
هاي يحت سه ، کارگرا ، يميدسها ،  

ستال    ٤١ بيکارا ، زنا    جواناني که  
است مورد يعرض حتکتار استالمتي  
سرماهه دار   قوانين اسالميش قترار  
گرفهه اند، کارگراني که در ستالتمتا    
مخصوصا ماهماي اخير اعهصاباي  
  اعهرا اي قتدريتمتنتدي را عت تيته  
سرماهه دارا  حاک  پيش برده انتد از  
هکطرک   طيقه سرماهه دار حتاکت     
 حکومت اسالميش آغاز شده است   
حکومت اسالمي در همين نند  
ر ز آغاز اهتن نتيترد بتزرر يتارهتختي  
سردرگ  شده است  شوک شتده انتد    
نميدانند نتکتار کتنتنتد  نتمتيتدانتنتد  
ن ونه سرکوب کنند  نميدانند آها راه  
ستازشتي استت   نت تونته متيتشتود  
"سازش" کرد  نميدانند عقب نشينتي  
کنند ها يعرض کنند  نميداننتد کتدار  
راه حکومتهتشتا  را از اهتن يتعترض  

سراسري ميهواند حد اق  براي مديي  
نجاي دهد  نمتيتدانتنتد   اهتن فتقتط  
نشانه اي مم  از قدري اعهترا تي    

  عف حکومت در مقاب ش است  
عاله  سردرگمي در ميتا  سترا   

 حکومت اسالمي: 
جناح ر حاني اهن اعهرا اي را  
زهر سر  جتنتاح متقتابت  در مشتمتد  
ق مداد کرد که مثال ميخواهنتد زهتر  
پاي د لت اصالح طت تب در متقتابت   
جناح اصول را را خالي کنند  خي تي  
ز د مع ور شد که حتهتي اگتر  ره اي  
حقيقت در اهتن ادعتا بتاشتد، جتنتاح  
اصول را حماقت بتخترد داده استت   
نفمميده است که يوده هاي کتارگتر    
بيکار   ز    جوا  منزجر از ک  اهتن  
حکومت ميخواهند   ميهوانند اهتن  
کمشکش در   حکومهي جناحما را  
به قيامي ع يه همه جناحما يتيتدهت   
کنند    اليهه ييدهت  کتردنتد  شتعتار  
"اصالح ط ب، اصول را، ده ريمامه  
ماجرا" بمهرهن سمي  اهتن حتقتيتقتت  

 سياسي است    
مثال ر شتن اهتن ستردرگتمتي را  
ميهوا  در اظماراي هک عضوهيتتي  
اجرائي "فراکسيو  مسهق ين  مئتي"  
در مج س اسالمي دهتد کته گتفتت:  
"هرکسي قاهق نظار را ستورا  کتنتد  
 بداند که همه با ه  غرق مي شوه "   
اهن بيا  ر شن   صادقانه اي از  
غتترهتتزه بتتقتتاا نتتفتتس ستتيتتاستتي کتت   
حکومت است کته بتراستهتي گتوهتاي   
حقاهق سياسي مممي است  قتاهتقتي  
به نار جمموري اسالمي اهترا   جتود  
دارد که پر از خو    لجتن   کتثتافتت  
است  سکاندار اهن قاهق  لي فقيتمتي  
به نار خامنه اي است که در متعتيتت  
ر ساي قوه قضاهيه   رئيس مجت تس  
  رئيس جممور يقال ميکتنتنتد غترق  

 نشوند  
ميخواست اهتن     ٨٨ هک بار قيار  

قاهق را غرق کند که موفق نشد  اهتن  
براي غرق کرد  اهن قاهق    ٩٦ بار قيار  

دست به کار شده است  هتک يت تنت تر  
جدي ميهواند کارش را يمار کند  در  
غير اهنصوري غرق کرد  اهن قاهق    
سرنشينتا  د ر يتازه اي از جتنتيتش  
سرن ونتي طت تيتانته را مزر ختواهتد  

 داشت    
نيرد حق ط يانه اي که آغاز شتده  
است را باهد به سرانجار رساند  بتاهتد  
به پتيتر زي رستانتد  در فتاصت ته هتر  
متيتتارزه حتتق طتت تتيتانتته اي کته آغتتاز  
ميشود يا پير زهش حتهتمتا دنتيتاهتي  
پيچيده از ستازمتانتدهتي، شتعتارهتا،  
ياکهيتکتمتا، متقتابت ته هتا   ختنتثتي  
کردنماي انواع   اقسار يتوطتخته هتاي  
طيقاي حاک   جود  دارنتد  امتا هت   
آغاز هر ميارزه   ه  پير ز کترد  آ   

 د  لحظه بسيار حيايي هسهند   
دي امسال متيتارزه اي آغتاز    7

شتتده استتت کتته متتيتتهتتوانتتد طتتومتتار  
حکومت اسالمي طيقه سرماهته دار  
را در ه  بپيچتد   افتق هتک زنتدگتي  
انساني براي همه متردر اهترا  را بتاز  
کند  باهد با يمار قدري بتراي پتيتر ز  
کرد  اهن نيرد سرنوشتت ستاز پتيتش  
رفتتت  راه بتترگشتتت نتتدارهتت   هتتر راه  
برگشت به معتنتاي ادامته جتنتاهتت،  
دزدي، سرکوب، فساد، يتيتعتيتض    
يياهي است   اليتهته د ر يتازه اي از  
ميارزه براي پاها  داد  به عمر نکيت  

 بار حکومت اسالمي   
ميهوا    باهد جدا يتالش کتنتيت   
د ر جتدهتد يتعترض انتقتالبتي عت تيته  
حکتومتت استالمتي سترمتاهته دارا   
حاک  را به آخرهن د ر ييده  کنيت      
فراموش نکنتيت  کته بتا سترنت تونتي  
حکومت اسالمي سرمتاهته دارا  در  
اهرا ، جنيش انقالبي پير ز در اهترا   
راه شاي رهاهي مي يونما متردر در  
عراق   افغتانستهتا    کت  متنتطتقته  

 خواهند بود   

  ٩٦ در يمرا    خيتزش    ٨٨ قيار  
در سراسر اهرا  اهن استت کته هتر د   

،  ٨٨ ع يرغ  افت   خيزهاي زهاد در  
نماهها ک  حکومت اسالمي را هدک  
گرفهه اند  اما يفا يماهي اهن د  قيار  
باه  دارند که در پاهين بته سته يتا از  

 مممهرهنماهش اشاره ميکني :  
قيار ع يه همه حتکتومتت      -٠ 

 همه جناحما! 
در مهن   بر بتامي ستر    ٨٨ قيار  

هتتک "رقتتابتتت انتتهتتختتابتتايتتي" در    
حکومهي شک  گرفت  اگر نه بتراي  
مديي کوياه هنوز در ميا  بخشماهي  
کمي از متردر متعتهترض يتوهت  بته  
اصتتالح از در   حتتکتتومتتت  جتتود  
داشت اما بسرعت مردر قيار کنتنتده  
رقابت بتانتدهتا بتر ستر قتدري را بته  
سکوهي براي پرش ع يته کت  قتدري  
حاک  ييده  کردند  فرجه حکار بتراي  
شيره ماليد  بر سر مردر را به فترجته  
اي براي  در ه  کوبيد  سر حکتومتت  
ييدهت  کتردنتد  دهتدهت  کته نت تونته  
بسرعت شعار "راي من کتو"   "راي  
مرا پس بده" به "موسوي بمانه استت،  
 ک  رژه  نشانه است" اريقا پيدا کرد   
اهن ک مه "بمانه" بسيتار خصت تت  
نما بود  يوگوهي مردر از پيش دستت  
حکومت را خوانده بودند که با شتوي  
انهخابايي دارد با آنما بازي ميتکتنتد   
براي حکومت انهخاباي "بمانه" بود    
ک  مردر نشانته بتود"   متردر قتيتار  
کننده ه  فورا نشا  دادنتد کته بتراي  
آنما "انهخاباي" بمتانته بتوده   هتدک  

 ساقط کرد  ک  رژه  بود   
از هتمتا  ر ز ا ل کت     ٩٦ قيار  

حکومت   سميت تمتاي اصت تي هتمته  
جناحما   بتانتدهتاي حتکتومتهتي را  
نشانه گرفت  در اهن قتيتار نته يتنتمتا  
کونکهرهن يوهمي در هيچ بخشي از  
قيار کنندگا  به هيچ جناحتي  جتود  
ندارد ب که بسيار آگاهانه ستمتيت تمتا،  
نشانه ها   شخصيهماي هر د  جنتاح  
را همزما  متورد يتعترض قترار داده  
است  فرهاد مرر بتر ختامتنته اي بتا  
فرهاد مرر بر ر حاني هتمتراه استت   
يمثالماي خامنه اي   ر حاني باه  به  
پاهين کشيده ميشوند  سمي ماي هتر  
د جناح باه  به آيش کشيده ميشود   

از هما  ا ل با هک شعار بته     ٩٦ قيار  
همه جتنتاحتمتاي حتکتومتهتي اعتالر  
جنگ کرد: "اصالح ط ب، اصول را،  

 ده ه يمومه ماجرا"!  
 

 قيام عليه حکومت اسالمي سرمايه داران! 
 

 

 محسن ابراهيمي 

( ١) 
سالگرد يورش رژيم به يورش  

 عليه رژيم تبديل شد! 

 ( ٢) 
 ٦٩ تا    ٨٨ تفاوتهای دو قيام: از  

 مهمترين و برجسته ترين تشابه 
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 قيار سراسري    -٢ 
خيزش در يمرا  براي پاها  داد   
به عمر حکومت اسالمي مترکتزي    
حيايي است اما کافي نيست  حيايي  
است نو  در نماهتهتا متراکتز اصت تي  

مراکز قانون ذاري،   –قدري سياسي  
قضاهي، اجراهي، دسه اهماي اص ي  

  هتمتچتنتيتن    –سرکوب   رسانه اي  
ستمتتيتت تتمتتا   شتتختتصتتيتتهتتمتتا   ستترا    
حکومت در يمرا  مهمرکز هستهتنتد   
هک يعرض پير ز مندانه بته هتکتي از  
اهن مراکز   فراري داد  هکي از دانته  
درشهماي حتکتومتت نته يتنتمتا فتورا  
متتيتتهتتوانتتد ستت تتستت تته اي از يتتعتترض  
جسورانه ير به مراکز ده ر قتدري را  
به دنيال بيا رد ب که مممهر از اهن در  
سط  سراسري قدري   اعتهتمتاد بته  
نفس قيار کنندگا  را بسترعتت بتراي  
در ه  کتوبتيتد  متراکتز قتدري بتام  

 مييرد   
اما همچنانکته گتفتهت  قتيتار در  
يمرا  کافي نيست  گسهرش قيار بته  
سراسر اهرا  ها حد اق  بته شتمترهتاي  
مم  به اندازه يمرا  مم  است  قدري  
  اعهمتاد بته نتفتس ستيتاستي قتيتار  
کنندگا  را بتام متيتيترد  متهتقتابتال  
حکومت را سراسيمه ير   آشفهه ير    
مهزلزلهر ميتکتنتد  قتدري سترکتوب  
رژه  را پاهين ميتا رد  امتکتا  رژهت   
براي يمرکز نير  در هک نقطه را ست تب  
ميکند    اهن هک يفا ي   هک نقتطته  
قدري مم  قيار امر ز در مقاهسه بتا  

 است     ٨٨ قيار  
يمرا  آغاز گر قيار بود      ٨٨ در  

قيار اساسا به يمرا  محد د شد   در  
يمرا  محد د ماند   در يتمترا  هت   
سرکوب شد  اما قيتار جتاري کته از  
خراسا  )هکي از مممتهترهتن متراکتز  
يمرکز مذهيي   سياسي حکتومتت   
شر ع شد بسرعت به شمرهاي زهادي  

از    –نه ينمتا شتمترهتاي مترکتزي    –
 جم ه يمرا  سراهت کرد   

 موقعيت طيقه کارگر    -٣ 
طتيتقته    ٨٨ در مقاهسه با قتيتار  

کتتارگتتر در متتوقتتعتتيتتت بتته متترايتتب  
ستال    ٨ قدريمنديتري قترار دارد  در  

گذشهه اعهرا اي   اعتهتصتابتاي    
يظاهرايماي کارگري هتک  جته متمت   
زندگي سياسي در اهرا  بتود  بته هتک  
معنا ميهوا  گفت کته اعتهترا تاي  
گسهرده کارگري  پيشتهتازاعتهترا تي  

دي جترقته اش    ٧ قيامي است که در  
زده شد  اهن مم  است به اهن ختاطتر  
که جدا از حضور گسهرده کارگترا     
بيکارا  در قيامماي شتمتري امتر ز،  

کارگرا  بسيار آماده ير هسهند که به  
صوري هک طتيتقته بته اعتهتصتابتاي  
سراسري دست بزنند    اعتهتصتابتاي  
سراسري کارگري قيار مردر براي زد   
 تتربتته هتتاي کتتاري بتته ارگتتانتتمتتاي  

 حکومهي را آسانهر ميکند   
اهنما سه  هژگي قيار جاري   سه  

نه همه  هژگيما   همه    –يفا ي مم   
هستهتنتد  در    ٨٨ با قيار     -يفا يما  

ادامه اهن متطت تب بته جتنتيته  هتاي  
ده ري از   هژگيما   يفا يما خواهي   

 پرداخت   

ميختواستهت  در اهتن شتمتاره بته  
شعارها بپردازر  اما سرعت يحومي  
آنچنا  شهاب دارد که مو وع  ننتد  
لحظه پيش ميهواند کمنه شود  همته  
قيامما   همه انتقتالبتمتا اهتنتچتنتيتن  
هسهند  به اهن خاطر که قتيتار متردر  
بحث سياسي نتيتستت کته بتا ختيتال  
راحت ميهوا  امر ز ها فردا به اهن هتا  
آ   جه مو وع پرداختت   اگتر هت   

 نپردازي ايفاق خاصي نمي افهد   
قيار مردر ع يه ظ     جناهتت    
نابرابري   فقر   ييعيض مساله مرر  
  زنتدگتتي استتت   قتهتتي يتتوده هتتاي  
کارگر    يتمتيتدستت   فتقتر زده در  
موقعيهي قرار مي يرند که راهي جز  
قيار ع يه حکومت طيقه سرماهه دار  
حاک  در مقاب شا  قرار ندارد، آنت تاه  
عصيا  سياسي شا  مساله مترر    
زندگي است  مردر يصي  گرفتهته انتد  
به يحقير   ييعيض   فقر   بيکاري    
اعهياد   ين دسهي پاها  دهند   بته  
خيابا  آمده اند    کونکهرهن يتردهتد  
در اهن يصمي  مساله مرر   زندگي  

 قيار است   
 قتتهتتي کتتارگتترا ، بتتيتتکتتارا ،  
يميدسها ، زنا ، جوانا    مي يتونتمتا  
مردر زحمهتکتشتي کته هتر کتدار بته  
دلي ي براي نزدهک نماردهه زهر ستهت   
بوده اند، آن اه ميهوا  فمميد که نترا  
اعهرا ي در مشمد ميهوانتد جترقته  
انفجاري بزرر در ستطت  کت  اهترا   

 شود   
سرعت سراسري شد  اهن خيزش  
ع يه ظ     جناهت   فقر ع يه طيتقته  
حاک  به اهن خاطر است که کتارگترا   
در  ه ه ا ل   اکثرهت عتظتيت  متردر  
 اقعا نيزي ندارند از دستت بتدهتنتد  
م ر زنجيرهاي اساريشا  در دستت  

هتتک حتتکتتومتتت متتريتتجتتع، جتتانتتي،  
آدمکش   مذهيي که شغ  رسمي    
ع نيش نپا ل دسهرنتج کتارگترا  در  
خدمت طيقه مي ياردر حتاکت  استت   
شغ ش يياه کرد  کودکي   جوانتي    
شادي نندهتن نست  استت  شتغت تش  
يحقيتر   يتوهتيتن   آزار   يتيتاهتي  
زندگي نصف جمعيتت اهترا  هتعتنتي  

 زنا  است   
امر ز پنج ر ز از انفجار کيتنته    
نفري   خش  سراسري ع يه حکومت  
اسالمي سرماهه دارا  گذشهه استت   
اهنجا ميخواه  اهن نکهه را برجستهته  
کن  که ياکنو  حتکتومتت استالمتي  

درستت    88نهوانسهه است کمرهزک  
کند  نه اهنکه نميخواهد   از دسهتش  
بر نمياهد ب که به اهن خاطر که قدري  
قيار مردر اهن جانيا  را آنتمتز کترده  
استتت  نتتمتتيتتدانتتنتتد نتته کتتار کتتنتتنتتد   
همينکه قدري حاک  نميهواند سرهعتا  
يصي  ب يرد   همه ظرفيت خشتونتت  
  جناههش را به کار بيتانتدازد نشتانته  

 مممي از قدري قيار است   
قتيتتار متتردر يتتا کتتنتتو  آنتتچتتنتتا   
قدريمند بوده است که رئيس جمتمتور  
حکتومتت استالمتي را کته ختود از  
کارکشهه هاي امتنتيتهتي حتکتومتت  
اسالمي است مجيور کرد درست در  
لحظايي که فرهاد مرر بر خامنه اي  
  مرر بر ر حاني در ک  اهرا  طنين  
انداخهه است، در کابينه ظاهر شود    
از "حق انهقاد آزادانه" مردر صتحتيتت  
کند! ر شن است که مردمتي کته در  
خيابانما يمثال کثيف ختامتنته اي    
ختتمتتيتتنتتي   ر حتتانتتي را بتته پتتاهتتيتتن  
ميکشند به اهن اراجيف در باره "حتق  
انهقاد آزادانه" از طرک رئيس جممتور  
هک حکومت سراپا  د آزادي يره ه   

 خرد نميکنند! 
رئيس جمتمتور استالمتي التيتهته  
بالفاص ه نيت  اقعي اش از اهن "حتق  
انهقتاد آزادانته" را بتا اهتن افتا تاي  
مذبوحانه برمال کرد: "د لت گتر هتي  
را که بخواهتنتد امتوال عتمتومتي را  
يخرهب کنند ها نظ  اجهماعي را بمت   
بزنند   هتا در جتامتعته اغتهتشتاشتي  

يتحتمت  نتختواهتد      اهجاد کنند، حهما 
 کرد "!  

نظ  اجهتمتاعتيش اغتهتشتاش در  
جامعهش کدار نظ  اجهتمتاعتيش کتدار  
جامعهش آها شما جناههکارا    دزدا   
  نپا ل را  اسالمتي طتيتقته حتاکت   
سرماهه دار در طول نمار دهته هتمته  
ج وه هاي زندگي انساني   اجهماعي  
در جامعه را به يياهي نکشيتده اهتدش  

کارگرا    جوانا    زنا    يتوده هتاي  
يميدست جتامتعته ختوب متيتدانتنتد  
منظور اهن شياد امنتيتهتي استالمتي  
هفت خط از نظ  اجهماعتي امتنتيتت  
پتتول   وتتر ي   قتتدري اقتت تتيتتهتتي  
مي ياردر است که بر جا    زندگتي    
حرمت   انسانيت مي تيتونتمتا انستا   

 ننگ انداخهه اند   
 اکنش مردر قيار کننده بتعتد از  
اهن اراجيف نشا  داد که نتقتدر اهتن  
يمدهدها از نظر خيزش گسهرده مردر  
پوچ هسهند  بعد از اهن يمدهدها بتود  
که مردر خشم ين دهما مرکز بسيج  
  سپاه   امار جتمتاعتهتمتا   متراکتز  
اقتتهتتصتتادي حتتکتتومتتت را بتته آيتتش  
کشيدند   نشا  دادند که مصمتمتنتد  
به حياي نم  ساله هيومي اسالمي  

   نپا ل ر پاها  دهند   
قيار ع يه طيقه حاک  هتر ر ز    
هر هفهه   هرماه   هر ستال   حتهتي  
هر دهه ايفاق نمي افهد   امتا  قتهتي  
ايفاق افهاد نياهد عقب نشيني کتنتد   
نياهد درنگ کند  نياهد يردهتد کتنتد   
نياهد حهي لحظه اي را از دست دهد   
کونکهرهن يتردهتد در يتعترض قتيتار  
مردر ميهواند زمينه اي براي يعترض  
مهقاب  حکومت باشد  قتيتامتي کته  
حهي هک لحظه يعر ش راقطع کند،  
حهي هک لحظه يتعترض بتعتدهتش را  
قدريمندير از قي  پيش نيرد محکتور  
به شتکتستت استت  قتيتامتي کته از  
يعرض دست بردارد با يعرض طتيتقته  

 حاک  شکست ميخورد   
ياکنو  قتيتار عت تيته حتکتومتت  
اسالمي حالت يعر ي داشهه استت   
بتراي رهتتاهتي از نتنتت تال اهتتن رژهتت   
اسالمي طيقه سرماهه دار حهتي هتک  
لحظه ه  نياهد از يعترض بتيتشتهتر    

 بيشهر دست برداشت   

سرا  حکومت استالمتي استهتاد  
رجزخواني هسهند  اهتنتمتا  بتراي بته  
يمکين کشانتد  جتامتعته اي کته از  
هما  ا ل به اهن حکومت ين نمتيتداد  
به هر  جناهت قاب  يصور دست بردند  
  اليهه هيچوقت هادشا  نميرفت کته  
حهي کونکهرهن پيشر ي در متقتابت   
مردر را با غترا يترهتن رجتزختوانتيتمتا  

 همراه کنند  
هشت ر ز از خيزش حق ط يتانته  
مردر گذشهه است  هشتت ر ز يتمتار   

است که سراسر اهرا  را طنيتن مترر  
برخامنه اي، مرر بر ر حاني، مترر  
بر جمموري اسالمي پر کترده استت،  
اما هنوز سرا  نظامي   انهظامتي    
سياسي   اسالمي اهن حکتومتت در  
ظاهر ه  که شده از "ختوهشتهتنتداري"  
خوهشهن اظمار قدرداني متيتکتنتنتد   
خوهشهن داري حتکتومتهتي يتا متغتز  
اسهخوا  آدمکش در مقاب  مردمي  
که حيايش را مسهقيما هدک گرفتهته  

 اند  نه يناقض پر معناهي!   
اليهه هر جا دسهشا  رسيده است  
  جرئهش را کرده اند به مردر هتورش  

نفتر    ٢١ برده اند   يا همينجا بيش از  
از قيار کنندگا  را کشتهته انتد، امتا  
حکومهي که متثت  آب ختورد  آدر  
ميکشد هنوز جترئتت بته کتار بترد   
يمار عيار دسه اه سرکوبش را پتيتدا  
نکرده است  هر کتجتا هت  بته متردر  
هورش برده است با هتورش متهتقتابت   
مواجه شده استت  قتيتار متردر اگتر  
 سعيهتر شتود، يتعتر تي يتر شتود،  
قدريمندير شود ممکتن استت حتهتي  
يصور سرکوب گسهرده را همراه ختود  

 حکومت اسالمي به گور بسپارد  
اما در اهن ميا  هک ايفاق بسيار  
قاب  يوجه بود: ا لين  اکنش خامنته  

 اي! 
خامنه اي رهير اريجاع اسالمتي  
حاک  استت  ختامتنته اي ستمتيت     
يجس  جمموري اسالمتي  استت  ا   
مدهر عامت  اهتن شترکتت نتپتا ل    
جناهت   يجتا ز استالمتي استت  ا   
"فص  الخطاب" ميا  ا باشتي استت  
که در جناحماي مخه ف حکتومتهتي  
منه کرده اند  خامنه اي حهما فترهتاد  
"سيد ع ي بيخشي، ده ه باهد بت تنتد  
شي" )معادل طتنتزگتونته قتيتار بتراي  
سيد ع ي حيا کتن، متمت تکتهتو رهتا  
کن"  که بيخ گتوش بتيتهتش طتنتيتن  

 افکنده است را شنيده است  
اما ا لين  اکنش ا  بته شتورش   
ع يه حکومت ن ونه بودش قتاعتديتا  
انهظار ميرفت سرا  قپه دار ستپتاه    
اريش   نير هاي انهظتامتي   نتفتيته  
دارا  بسيجي را جمع کنتد   در هتک  
نماهش قدري يا ميهواند ع يته قتيتار  
مردر رجزخواني کند  امتا نته ختيتر   
خيري نيست   به جاي اهتن، هتکتيتاره  
صدا   سيمتاي حتکتومتت استالمتي  
رهير کيير اريجاع را نشا  داد که در  
گوشه اي از بيت رهيتري ختطتاب بته  
جمعيت ننتد دهته نتفتره نتادر بستر  
اندر ني بيت در باره اريتيتا  شتورش  
 

 ( ۹) 
تزلزل حکومت، نقطه قوت  

 قيام! 

( ٤) 
رهبرارتجاع کجاست؟ چرا  

 رجزخوانی نميکند؟ 
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مردر با بي تانته  راجتي متيتکتنتد    
رجزخوانيش را به بعد احاله ميکتنتد:  
"در خصور اهن قضاها حرک دارر    

 با مردر سخن خواه  گفت"! 
اهن دخالت بتيت تانته در شتورش  
براي نا ، کار، حترمتت، آزادي، حتق  
شمر ندي، درما    بمتداشتت   کتال  
رها شد  از نن ال حکومهي نکتهتب  
بار   رسيد  به هک زندگي انساني ه   
داسها  کمنه   نخ نتمتا امتا جتالتيتي  
است  مع ور نيست نت تونته در زهتر  
اقهدار اسالمي   خي  عظي  سربازا   
گتمتتنتتار امتار زمتتا    اصتتال دستتت  
قدريمتنتد صتاحتب زمتا  هتکتدفتعته  
نهانياهو   د نالد يرامپ يوانسهه انتد  
حهي در  شمرهاهي رخنته کتنتنتد کته  
اسشما  يازه با اعهرا اي جتاري بته  
گوش خود مردر اهرا  ختورده استت!  
اهتن ايتمتار را  هتا بتاهتد بته حستتاب  
سفاهت آهت ال مه ها گذاشتت هتا بته  
حساب شيادي شا   ر شن است کته  

 د مي درست است  
 اکنتش متردد   مستهتاصتالنته  
رهير اريجاع آنم  بعد از ننتدهتن ر ز  
ينما نشتا  از هتک حتقتيتقتت استت   
حکومت اسالمي شوک شتده استت   
سرعت رشد   سراسري شد  ختيتزش  
آنچنا  بام بود که مثت  هتک مشتت  
سن ين ناگماني سر سرا  حتکتومتت  
را به د ار انداخهه است     اهن لحظته  
گرانيماهي بتراي هتر قتيتامتي استت   
ننين لحظه را نتيتاهتد از دستت داد   
نياهد گذاشت سرگيج ي نتظتار رفتع  
شتتود  يتتعتترض بتتيتتشتتهتتر در نتتنتتيتتن  
شراهطي حيايي است  يتا دهتر نشتده  
است، يا سرگيج ي قتدري حتاکتمته  
رفع نشده است باهد  رباي بيشتهتري  
 ارد کرد  بر هيومهتي کته يت تو يت تو  
ميخورد راحههر ميهوا   ربه آخر را  

 زد   راحههر ميهوا  بر زمنيش زد  
 ادامه دارد      

يو ي  نوهستنتده: اهتن متطت تب  
مجمتوعته سته هتادداشتت جتداگتانته  
ادامتته دار استتت کتته در بتتاره قتتيتتار  
سراسري اهرا  مشغول نوشهن هسهت   
  براي درد در انتهترنتاستيتونتال آمتاده  
کرده ار   ادمه بحث در هادداشهتمتاي  

 بعدي خواهد آمد   

fb.com/
wpiran/ 

 

يظاهراي   اعهرا اي گستهترده  
اي که  بسياري از  شمرهاي اهترا  را  
در بر گرفهه است آغاز قدريمتنتد هتک  
جنيش يوده اي براي سرنت تو  کترد   
جمموري استالمتي استت  اهتن هتک  
خيزش ناگماني   ابهدا بساکن نيست  
بتت تتکتته در ادامتته اعتتهتتصتتابتتاي    
ميارزاي گسهرده کارگرا  ع يه فتقتر  
  بيکاري   دسهمزدهاي هتک نتمتارر  
خط فقر، جنيش سراسري مع متا     
بازنشسه ا ، اعتهترا تاي پتيت تيتر  
ع تيته بتيتحتقتوقتي زنتا ، متيتارزاي  
دانشجوئي، اعهراض عمومي ع تيته  
دزدي   فستتتاد آهتتتت اهلل هتتتاي  
مي ياردر، اعهرا اي مالياخهت تا ،  
جنيش ع يه اعتدار،  متيتارزه بتراي  
آزادي زندانيا  سياسي،   نار اههتي  
  اعتهترا تاي متدا ر متردر عت تيته  
ييعيض   نابرابري   بتيتحتقتوقتي در  
بسياري از عترصته هتاي دهت تر، ر   
ميدهد  جنيتش جتاري بترآهتنتد اهتن  
ميارزاي   نشانه اريتقتاي آ  بته هتک  
خيزش يوده اي   گسهرده ع تيته کت   
حتتکتتومتتت   نتتظتتار حتتاکتت  استتت   
شتتعتتارهتتائتتي هتتمتتچتتو  متترر بتتر  
دهکهايور، مرر بر خامنه اي، مرر  
بر ر حاني، جمموري اسالمي نتابتود  
بتاهتتد گتتردد، ختتامتتنتته اي حتتيتتا کتتن  
متتمتت تتکتتت را رهتتا کتتن، جتتمتتمتتوري  
اسالمي نميتختواهتيت ،   نتظتاهتر آ   
نشاندهنده آنست که مردر دستت بته  
رهشه بترده انتد   کت  حتکتومتت را  

 نشانه گرفهه اند   
هک  جته متمت  جتنتيتش جتاري  
اعهراض به فقر   فالکت در متقتابت   
کوه ور ي مفهتختورا  حتاکت  استت   
جامعه به شدي قطيي شده است  در  
هک سو يوده هاي مي يوني قرار دارند  
که بزهر خط فقر رانده شتده   ستختت  
يرهن شراهط معيشهي به آنا  يحمي   

شده است   در سوي ده تر آهتت اهلل  
هاي مي ياردر   هک مشت مفهتختور  
نپا ل ر فاسد که پولشا  از پار  بام  
مير د  اهتن   تعتيتت قتابت  ادامته  
نيست  يوده هتاي متيت تيتونتي متردر   
ده ر نميهوانند   نميخواهند فتقتر    
گتترانتتي   بتتيتتکتتاري   يتتيتتعتتيتتض    
بيحقوقي اي کته در جتامتعته بتيتداد  
ميکند را يحم  کنند  مردر خواها   
رفاه   آزادي   برابري   هتک جتامتعته  
مدر  انساني هسهند کته بتراي رفتع  
نيازهاي شمر ندانتش،   نته ستود    
وتتر ي انتتد زي مشتتهتتي متتفتتهتتختتور،  
سازما  هافهه بتاشتد  اهتن استاس    
ميناي حرکت مردر   جتنتيتش يتوده  

 اي جاري است    
در متتقتتابتت  متتردر حتتکتتومتتهتتي    

رسوا، بتحترانتزده   سترکتوبت تر قترار  
دارد  بن بست   فر پاشي اقهصادي،  
فستتتاد   دزدي   اختتتهتتتالس،    

که خود    -کشمکشماي حاد جناحي  
هک نهيجه  بازياب نار ائي يوده اي  

بيش از    -مردر از ک  حکومت است 
پيش  جمموري اسالمي را درين تنتا  
قرار داده است  اهن حکومتهتي استت  
که ينما بقدري سترکتوب   اعتدار    
زندا  خود را سرپا ن متداشتهته استت  
امتتا عتت تتيتترغتت  يتتمتتار يتتوحتتش اش  
نهوانسهه است اختهتنتاق   شتراهتطتي  
نظير "گتورستهتا  آرهتامتمتري" را بتر  
جامعه حاک  کند  مردر اجتازه نتداده  

 اند    
اهن بار ه  حکومت با يمار يتوا   
سرکوبش به مقاب ه با جنيش انقالبي  
مردر برخواهد خاست  همانطتور کته  

     ٧٨   در برخورد به خيزش    ٨٨ در  
  ده ر قيامماي شتمتري عتمت     ٦٧ 

کرد  اما اهتن بتار متيتهتوا    بتاهتد  
يالشماي سرکوب رانه حکومهتي هتا  
را خنثي   بي اور کرد  نتيتاهتد اجتازه  

يکرار بشود  جتنتيتش    ٨٨ داد يجربه  
حا ر بالقتوه از نتنتيتن ظترفتيتت    
يتوانتي بترختوردار استت  هتک شتر   
پيشر ي   پير زي، فراگير   گسهترده  
بود  جنيش است   از اهن نقطه نتظتر  
ختتتيتتتزش يتتتوده اي جتتتاري آغتتتاز  
اميدبخشي داشهه است  اهن بتار بتر  

يظاهراي هتا از نتنتدهتن     ٨٨ خالک  
شمر آغتاز شتده استت   بتي گتمتا   
شمرهاي بتيتشتهتري بته اهتن حترکتت  
خواهند پيوست  باهد با گزارش دهي  
  خيررساني   فراخوانماي ميارزايتي  
از طرهق مدهاي اجتهتمتاعتي دامتنته  
جنيش را هر نه گسهترده يتر کترد    
يوده هاي  سيع يري را در شتمترهتاي  
هر نه بيشهري به حترکتت درآ رد     
اهن امري است که بيتش از هتمته بتر  
عمده فعالين   نمادها   نتمتره هتاي  
شناخهه شده جنيشماي اعهرا ي در  

 جامعه است    
هتتک شتتر  دهتت تتر يتتقتتوهتتت    
گسهرش جنيش سرن ونتي طت تيتانته  
جاري اشاعه خواسهما   شتعتارهتاي  
نپ   پيشر    انساني در يتظتاهتراي  
ها   يجمعاي   راهپيمائي ها است   
نياهد اجتازه داد شتعتارهتاي راستت،  
مذهيي   ناسيوناليسهي، بترد پتيتدا  
کند  هدک خيزش انقالبي مردر بزهر  
کشيد  جمموري اسالمي استت امتا  
همه نير هاي اپتوزهستيتو  بته صتف  
انقالب مهع ق نتيتستهتنتد  ايتحتاد    
انسجار   قتدري متيتارزاي در گتر   
اشاعه   فتراگتيتر شتد  شتعتارهتا    
خواسهما   اهدافي است که مهضمن  
حقوق انسانتي   جتمتانشتمتول هتمته  
شمر ندا    يحقق آزادي   بترابتري    
رفاه همه انستانتمتا بتري از هتر نتوع  
ييعيتض   هتوهتت يتراشتي مت تي    
جنسيهي   مذهيي   قومي   نتژادي  
باشد  حرکت يوده اي که گفهمانمتا    

خط   جمت ارزشماي آ  به يعصياي  
م ي   مذهيي   قومي آلتوده بتاشتد  

 محکور به شکست است    
يوده متردر در جتنتيتش جتاري    

اهداک   خواسهماي بر حق   انسانتي  
، در ختيتزش   ٥٧ اي دارند  در انقالب  

  در يتجتربته انتقتالبتاي    ٨٨ انقالبي  
موسور به بمار عترب نتيتز متردر بتا  
اهداک   خواسهماي برحق   انستانتي  
اي بميدا  آمدند  اهن شر  مزر براي  
پيشر ي   پير زي جنيشماي انقالبي  
هست،  لتي کتافتي نتيتستت  شتر   
ده ر  جود هک حزب رادهکال فعال    
حا ر در صحنه استت کته آرمتا     
اهداک انستانتي   آزادهتختواهتانته    
برابري ط يانه يتوده متردر کتارگتر    
زحمهکش   شترهتف را نتمتاهتنتدگتي  
کند  حزبي که برنامه   سياستهتمتا    
خواسهما   اهتداک   شتعتارهتاهتش  
مهضمن نقد   نفي رهشته اي فتقتر    
فالکتت   يتيتعتيتضتاي   مصتائتب  
ميهال به يتوده متردر   يتحتقتق هتک  
جتتامتتعتته انستتانتتي متترفتته   بتتري از  
ييعيضاي   نابرابرهما بتاشتد  حتزب  
کمونيستت کتارگتري نتنتيتن حتزبتي  
است  ما با يمار يتوا    امتکتانتاي  
خود ميکوشي  خيزش يوده اي جاري  
که از شمرهاي خراسا  آغاز شده   به  
سرعت در حال گسهرش به شمرهتا    
اسهانماي ده ر است هر نه عميق ير  
  مهحد ير   سازمانيافهه ير به پيش  
بر د   يتا بتزهتر کشتيتد  نتظتار  تد  
انساني جمتمتوري استالمتي از پتاي  

 ننشيند   
 

 به اميد پير زي 
 حزب کمونيست کارگري اهرا  

دسامير    ۹۱ ،  ۱۹۳۱ دهماه    ۳ 
 ۸۱۱۷ 

 بيانيه حزب کمونيست کارگري در مورد  
 

 اوجگيري خيزش توده اي براي سرنگوني جمهوري اسالمي 
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اعهصاباي   يجمعاي قدريمنتد  
  مسهمر شما که در شتکت  گتيتري  
يظاهراي هاي ر زهاي گذشهه نتقتش  
متتمتتمتتي اهتتفتتا کتترده استتت، اکتتنتتو   
ميهواند نقش يعييتن کتنتنتده اي در  
فضاي ستيتاستي امتر ز اهتفتا کتنتد   
يظاهراي يوده اي    ستيتعتي کته در  
ستتراستتر کشتتور شتتر ع شتتده استتت،  
  تتعتتيتتت جتتمتتمتتوري استتالمتتي را  
بسرعت بحراني يتر کترده   هتر ر ز  
ابعاد بن بست   بحرا  حتکتومتت را  
يشدهد ميکند  در پريو اهن ختيتزش  
 سيع که در ستراستر کشتور جترهتا   
دارد، يواز  قوا هرنه بيشهر به زهتا   
حکومت   به نفع طيقه کارگر يغييتر  
کتترده استتت  در نتتنتتيتتن شتتراهتتطتتي  
اعهصابتاي شتمتا ختو  يتازه اي بته  
يظاهراي ها ميدهد، مانع سترکتوب  
  کشهتار متردر متيتشتود   بتحترا   
 حکومت را  ارد فاز نماهي ميکند   

مقاب  هتمته متا    ۷۷ يجربه سال  
قرار دارد  زماني که حتکتومتت شتاه  
در بتترابتتر يتتظتتاهتتراي هتتا دستتت بتته  
حکومت نظامي در يمرا    ده شتمتر  
ده ر زد، کارگرا  با اعهتصتابتايشتا   
به ميدا  آمدند   نايواني حتکتومتت  
را ده نندا  کردند  حتکتومتت يتوا   
سرکوب يظاهراي ها از هک طترک    

خايمه داد  به اعهصاباي را نتداشتت  
  در ننتيتن شتراهتطتي بتار دهت تر    
بسرعت يظاهراي هتا جتا  يتازه اي  
گرفت   نماهها با اعهصاب ستراستري  
 کارگرا  کمر حکومت شاه شکست   
همه جا دست به اعهصاب بزنيتد  
  نقش يارهخي خود را اهتفتا کتنتيتد   
اعهصاباي شما هم ار با يظتاهتراي  
هاهي که هرر ز يندير   گستهترده يتر  
ميشود، ماشين سرکوب حتکتومتت  
را ف ج ميکند  نيتاهتد بته حتکتومتت  
فرصت داد يا خودش را جمع   جتور  
کند   با سرکوب اعهرا اي بتهتوانتد  
مردر را در خيابا  عقب براند  دستت  
به اعهصاب بزنيد   يجمعاي خود را  
برگزار کنيد  شما اهن قدري را دارهد  
که کمر حکومت اسالمتي سترمتاهته  

ستتتال فتتتقتتتر      ۹۳ دارا  را کتتته  
محر ميت   بيحقتوقتي را بته شتمتا  

 يحمي  کرده است بشکنيد   
 

سرن و  باد حکومت  د ز ،  د  
کارگر،  د آزادي    د بشر  

 اسالمي 
زنده باد جامعه اي انساني، مرفه    

 آزاد   برابر  
 حزب کمونيست کارگري اهرا  

 ۸۱۱۷ ژانوهه    ۱ ،  ۱۹۳۱ دهماه    ۱۱ 

کارگران، معلمان، دانشجويان،  
 کارمندان  

اعتصابات را شروع کنيد و ماشين  
 سرکوب را فلج کنيد 

 

يشک  هاي کارگتري از ستراستر  
کشور بيانتيته اي بته نتمتاهتنتدگتي از  
جتتنتتيتتش کتتارگتتري صتتادر کتترده    
کيفرخواست مردر اهرا  را به ر شنتي  
بيا  کرده اند  پيار اهن بيانتيته فترهتاد  
متتتردمتتتي استتتت کتتته کتتتارد بتتته  
اسهخوانشا  رسيده استت  ختواستت  
هاي اهن بيانيه خواست هاي مردمتي  

است که شجاعانه در ستراستر کشتور  
دست به يظاهراي زده اند   در بترابتر  
يمدهد   سرکوب قصتد کتويتاه آمتد   

 ندارند   
جا دارد کته در جتمتت يتقتوهتت  
ميارزاي متردر، اهتن بتيتانتيته را در  
رسانه هاي فارسي زبا ، ستراستري    

جتا     مح ي،  سيعا منهتشتر کتنتيتد  

دارد که اهن بيانيه در يتظتاهتراي در  
کشورهاي مخهت تف قترائتت شتود    
صره    ر شتن از اقتدار شتجتاعتانته  
آنتتمتتا، از کتتيتتفتترختتواستتت آنتتمتتا   از  

 خواست هاي آنما حماهت شود   
 

 حزب کمونيست کارگري اهرا   
  ٢١٠٧ ژانوهه    ٤ ،  ٠٣٩٦ دهماه    ٠٤ 

فراخوان به کليه رسانه هاي فارسي زبان و  
 سازماندهندگان تظاهرات در خارج کشور 

گرا  به بتن    آ  هن ار كه حكومت 
حت تي    بست رسيده باشنتد   هتيتچ راه 

هاهي که خود    براي بر   رفت از بحرا  
انتد، نتداشتهته    بدست خوهش ستاختهته 

باشند   مردرِ به ينگ آمده از ظ ت     
بيداد، ده ر حا ر نياشند هتمتانتنتد  
گذشهه ين بته ستهت  دهتنتد، هتنت تار  

  زهر   ر  کننتده      اعهرا اي گسهرده 
 اجهماعي فرا ميرسد  

ننين است که اهتنتک، متردر بته  
ينگ آمده از سه    سرکوب   گرانتي  
  فقر   بيکاري، از نمار ر ز پيش در  

هتا را از آ     ابعادي سراسري ختيتابتا  
اند     در صفتي متهتحتد      خود کرده 

هتاي ختود را بتراي    هکپارنه خواست 
پاهتا  داد  بته   تعتيتت جتمتنتمتي  

 کشند    موجود فرهاد مي 
ي    مطاليايي کته امتر زه زمتيتنته 

ها   يجتمتعتاي ستراستري    راهپيمائي 
هاي زحمهکش مردر اهرا  را بتا    يوده 

محورهت اعهراض به گراني   فتقتر    
هاستت    بيکاري فراه  کرده است، سال 

از ستتتوي کتتتارگتتترا ، متتتعتتت تتتمتتتا ،  
دانشجوها ، پرسهارا    هتمته اقشتار  
زحمهکش جامعه فترهتاد زده شتده    

گرا  بد   هيچ يتوجتمتي بته    حکومت 
آنتتمتتا مشتتغتتول نتتپتتا ل   غتتاري  

 اند    هاي اجهماعي بوده   ور ي 
آ  نتتيتتزي کتته امتتر ز متتا در  

هاي شمرهاي مخه ف شتاهتد    خيابا  
هتاي    انتيتاشتهته يتوده  خشت   آني  فتورا  

    غتاري  مردر زحتمتهتکتش اهترا  از 
هتاي متيت تيتاردي بتاميترهتن    اخهالس 

متتقتتامتتاي حتتکتتومتتهتتي   افتتراد    
هاي مالي  ابستهته بته حتوزه    موسسه 

ر زي    قدري در هک سو   فقتر   ستيته 

مي يوني مردر در ستوي دهت تر، يتا  
بيکاري مي يوني کارگرا    جتوانتا ،  

فتر شتا    کشتهتار     شه  دست    رب 
کوليرا ، يحمي  دسهمزدهاي نندهتن  
برابر زهر خط فقر به کتارگترا    متزد  
ب يرا  زحمهکش   بترپتائتي بستا   
شالق   زندا    دار   درفتش عت تيته  

طت تيتي   آزادهتختواهتي    هرگونه حتق 
 است  

کتته يتتا دهتتر ز هتترگتتونتته    کستتانتتي 
اعتتهتترا تتاي کتتارگتتري   متتردمتتي  

ط يانه را با ايماماي امتنتيتهتي      حق 
دادنتد      محاکمه   زندا  جتواب متي 

اهنک در برابر خش  يوفنده ميت تيتونتي  
مردر اهرا ، اعهرا اي بر حق آنا  را  

نامند باهد بدانند    گري مي   فهنه   فهنه 
که ده تر زمتا  يتغتيتيتراي بتزرر    
انساني در اهن مم تکتت فترا رستيتده  
است   هيچ نير ي سرکوبي را هتاراي  
متتقتتا متتت در بتترابتتر حتتق طتت تتيتتي    
آزادهخواهي ما کارگرا    مردر اهرا   

 نخواهد بود  
امري کته در اهتن متيتا  ر شتن  

هتتاي    استتت   متتا هتتمتتراه بتتا يتتوده 
را فترهتاد    زحمهتکتش متردر اهترا  آ  

زنتتيتت  اهتتن استتت کتته بتتاهتتد    متتي 
هاي ما مردر براي پاها  داد     خواست 

ر زي به كترستي نشتانتده    به فقر   سيه 
شود، باهد بسا  هرگونه سترکتوب    
اخهناق   زندا  بترنتيتده شتود، بتاهتد  
هتتمتته زنتتدانتتيتتا  ستتيتتاستتي آزاد    

هتاي اجتهتمتاعتي      گرا  ور ي   غاري 
عام ين   آمرهن سركوب   اختهتنتاق  
در هتتر متتقتتار   متتنتتصتتيتتي متتورد  
بازخواست   محاکمته قترار گتيترنتد،  
باهد اموال به غتاري رفتهته متردر در  

هاي مالي عودي داده شود،    موسسه 
باهد حداق  مزد کارگرا    کتارکتنتا   
د لت   بخش خصوصي يا پنج برابتر  

هتاي    مي غ کنوني افتزاهتش   حتقتوق 
نجومي صاحب منصيا  حكومتهتي  

هتاي    برنيده شود، باهد برپائي يشکت  
مسهق  کتارگتري   متدنتي   آزادي  

قيد   شر  بيتا ، متطتيتوعتاي      بي 
آزادي فتتعتتالتتيتتت احتتزاب بتترقتترار    
يضمين شتود   بتاهتد هتر آنتچته کته  

هتاي متيت تيتونتي متردر    خواست يوده 
 اهرا  است به سرعت محقق گردد  

بدهمي است هرگونه عتدر يتوجته  
هاي کارگترا     نسيت به يحقق خواست 

کتش اهترا  از طترهتق      مردر زحمتت 
فرهيي ها دست برد  به سترکتوب    عوار 

گسهرده اعهرا اي   ها يتالش بتراي  
ستتوار شتتد  بتته متتود اعتتهتترا تتاي  

هاي حکومهي    مردمي از سوي جناح 
  اپوزهسيو  رانده شتده از قتدري در  
گذشهه   حال، راه به جائتي نتختواهتد  

بار، اهن ما کارگرا    متردر    برد   اهن 
اهتترا  هستتهتتيتت  کتته بتتا ايتتحتتاد    
هميتستهت تي   يتدا ر اعتهترا تاي،  

 سرنوشت خود را رق  خواهي  زد   
 

امضا کنندگاه به يرييتب حتر ک  
 الفيا: 

 ايحادهه آزاد کارگرا  اهرا  
انجمن صنفي کارگرا  برق   ف تز  

 کرمانشاه 
 سندهکاي نقاشا  اسها  اليرز 
 کانو  مدافعا  حقوق کارگر 

كميهه پي تيتري اهتجتاد يشتكت   
 هاي كارگري 

 ۱۹۳۱ هازده دي ماه  

بيانيه تشکلهاي مستقل کارگري پيرامون اعتراضات  
 خياباني مردم 

 تراكت هاي حزب
كمونيست كارگري  

 ايران 
را تكثير و وسيعا پخش 

 كنيد
 

www.wpiran.
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به حزب کمونيست 
کارگري ايران 

 بپيونديد
 

fb.com/wpiran/ 

 

دستامتيتر    ۸۲ از ر ز پنجشنتيته  
مردر اهرا  دست به اعهرا اي  سيع  
  گسهرده اي ع يه حکومت اسهيتداد  
مذهيي در اهرا  زده اند که همچتنتا   
نتتيتتز بتتا قتتدري ادامتته دارد  اهتتن  
اعهرا اي در دهتمتا شتمتر اهترا  از  
شمال يا جنوب   از شترق يتا غترب  
جتترهتتا  دارد  اهتتن اعتتهتترا تتاي بتتا  
شعارهاهتي عت تيته فتقتر   گترانتي    
بيکاري شر ع شد   به سترعتت  کت   
جمموري اسالمي را بعتنتوا  عتامت   
اص ي يياه کرد  زندگي متردر متورد  

 حم ه قرار داد   
در سومين ر ز اهن اعتهترا تاي  
ميا  نير هتاي حتکتومتهتي   متردر  
معهرض درگيري هاهي ر  داده است  
  در شمر د ر د در استهتا  لترستهتا   
نند نفر در اور ييرانتدازي متامتورهتن  
پ يس کشتهته   زختمتي شتده انتد    
صدها نفر بازداشت شتده انتد  متردر  
معهرض جواب اهن خشونت ها را بتا  
حم ه به مراکز سترکتوب حتکتومتهتي  
ميدهند   عکس هاي خامتنته اي    
خميني را بعنوا  سمي  هاي نظار بته  
آيش ميکشند   ع يه ختامتنته اي    
ر حاني   کت  حتکتومتت   هتر د   

 جناح آ  شعار ميدهند   
 اقعيت اهن است که مردر اهرا ،  
جمموري اسالمي را نمي خواهتنتد    
اهن را در اهن اعهرا اي با شعارهاي  

جمموري اسالمي نابود باهد گتردد    
مرر بر خامنه اي   ر حاني   مترر  

آزادي      بر دهکهايور   شعار نا ، کتار، 
فتترهتتاد متتيتتزنتتنتتد  اقشتتار متتختتهتت تتف  
مردمي که از فشارهاي اقهصتادي    
سه  سياسي   مذهيي به سهوه آمتده  
اند   زناني که از ستاده يترهتن حتقتي  
محر ر شده انتد، در اهتن يتظتاهتراي  
شرکت دارند  اهن اعهرا اي پتاستخ  

ستتتال    ۹۳ عتتتادمنتتته متتتردر بتتته  
بتتيتتحتتقتتوقتتي، فتتقتتر        متتحتتر متتيتتت، 

بيحرمهي   اعدار   شکتنتجته استت   
مردر ميخواهنتد اهتن حتکتومتت را  
سرن و  کتنتنتد   حتکتومتهتي غتيتر  
مذهيي، آزاد   سکومر برقرار کنتنتد  
که يضمين کننده رفاه مردر، بترابتري  
ز    مرد   يضمين کننده ک يه آزادي  

 هاي سياسي   مدني باشد   
حضتتور فتتعتتال زنتتا  در اهتتن  
اعهرا اي هک  جه مم    درخشتا   
اهن اعتهترا تاي استت  در ختيتزش  

نتيتز    ۸۱۱۳ مي يوني مردر در ستال  
زنا  در صف ا ل اعهرا اي حضتور  
داشهند يا حکومت آپارياهد جتنتستي  
را به نالش بکشند  هک ر ز قتيت  از  
شر ع اعهرا اي اخيتر در اهترا  ز   
جواني در خيابا  انتقتالب دررمترکتز  
شمر يمرا  در اعتهتراض بته حتجتاب  
اجياري، ر سري خود را برداشت   بته  
پرنمي ييده  کرد   در هتوا يتکتا   

داد     امر ز فراخوا  مدافعين زنتا   
اهن است که زنا  ححاب هتاهشتا  را  
که ستمتيت  بتيتحتقتوقتي آنتمتا استت  

 بردارند   
از شتتمتتا متتي ختتواهتتيتت  کتته از  
اعهرا اي حق ط يانه زنا    متردا   
جسور در اهترا  حتمتاهتت کتنتيتد  بتا  
ارستتال پتتيتتار   هتتا بتتا شتترکتتت در  
يجمعايي که در شمرهاي مخه ف در  
حتتمتتاهتتت از متتيتتارزاي متتردر اهتترا   
سازما  داده ميشود هميسه ي يتا   
را نشا  بدهيد  به د ل ار پاهي فشتار  
بيا رهد که از هر نتوع متمتاشتاي بتا  
جمموري اسالمي خودداري کنتنتد    
ر ابط دهپت تمتايتيتک ختود را بتا اهتن  
حکومت قطع کنند   سفاري هاهتش  
را بيندند  ختواهتا  آزادي زنتدانتيتا   
سياسي   دسه يرشدگا  اجهماعاي  
اخير شوند   مقاب ته خشتونتت آمتيتز  
جمموري اسالمي با متعتهتر تيتن را  
محکور کنند  جمموري اسالمي هک  
رکتتن متتمتت  جتتنتتيتتش اريتتجتتاعتتي    
ير رهسهي استالر ستيتاستي استت    
سرنت تونتي آ  در اهترا ، عتمتر اهتن  
جنيش سياه را در همه جا به سترعتت  
کتتويتتاه ختتواهتتد کتترد  متتردر اهتترا   
شاهسهه حماهت شما در سط  جتمتا   

 هسهند   
 حزب کمونيست کارگري اهرا   

  ۸۱۱۷ دسامير    ۹۱ 

 خطاب به مردم دنيا:  
 از اعتراضات مردم بپاخاسته ايران حمايت کنيد 

 

حضتور پتتر شتور شتمتا هتمتتواره  
صف ا ل ميتارزاي، اعتالر جترر   در  

شما ع يه حتکتومتت جتنتاهتهتکتار    
نپا ل ر    د ز  اسالمي، يوجته    

  يحسين بران يز است  
اهن حکومت، حکومت  د ز ،  
حکومت يحمي  بي حقوقي به زنتا   
  به ک  جامعه، حکومتت آپتاريتاهتد  
جنسي   نمونه اي از اريجاعي يترهتن  
  عقب متانتده يترهتن   پت تيتديترهتن  
حکومت هاي دنيا است  ستمتيت     
پرن  اهن بي حقوقي حجاب اسالمي  
است  حتجتابتمتا را د ر بتيتنتدازهتد!  
سمي    پرن  اهن حکومت را زهر پتا  
بياندازهد   فرما  سرن وني جتانتيتا   

  حاک  را شما صادر کنيد  
دختتهتتر جتتوانتتي کتته در متتيتتدا   
انقالب ر سري خود را به پترنت  بتدل  

کرد را ال وي خود کنيد  حجانها  را  
به پرن  ميارزه با جمموري ز  سهتيتز  
اسالمي ييدهت  نتمتاهتيتد  بت تذارهتد  
نسي  انقالب در ميا  موهتاي شتمتا  

  بوزد  
در يظاهرايما بي حجاب شرکتت  
کنيد، فردي   جمعي حجاب هاههتا   
را از سر بردارهد   اهن خواستت ختود  

 را با دست خود عم ي سازهد   
 

 زنده باد آزادي 
زنده باد برابري بي قيد   شر  ز     

 مرد  
زنده باد جامعه اي سکومر، مدر   

  آزاد  
 حزب کمونيست کارگري اهرا  

 ۱۹۳۷ دي ماه    ۱۱ 
  

 زنان آزاده ايران! 
 

 در تظاهراتها بي حجاب شرکت کنيد! 

 ساعته تلويزيون کانال جديد   ۴۲ مشخصات شبکه  
 

 .پخش ميشود  YAHSAT در " Kanal Jadid" شبكه  تلويزيون  كانال جديد از 
 مشخصاي "کانال جدهد" به اهن شرح است: 

 

 پومرهزاسيو : عمودي    ٤٩٥٢١ فرکانس:  
 ٩/٢ FEC:   ۴۰۲۲ سيمي  رهت:  

 

 اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطالع دهيد.  
 

 ٥٥٤٢٤٥١٥١٢١٢٠ تلفن تماس:  
 nctv.tamas@gmail.comايميل :  

 kanaljadid1@ تلگرام: 

mailto:nctv.tamas@gmail.com
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به حزب کمونيست کارگري 
 ايران بپيونديد

 

زنده باد مردمتي کته در يتظتاهتراي  
هاهشا  شعار زندانتي ستيتاستي آزاد  
باهد گردد را در کرمانشاه   سنندد    
يمترا        فترهتاد زدنتد  اهتن هتک  
خواست سراسري   مم  متردر استت  
که باهد در همه يظاهراي ها طتنتيتن  
    انداز شود  ک يه زندانتيتا  ستيتاستي، 
    کتتارگتترا    متتعتت تتمتتا  زنتتدانتتي، 
دانشجوها    زنا  معهرض   فعالين  
اجهماعي زنداني باهد فورا   بي قتيتد  
  شر  آزاد شوند  دسهت تيترشتدگتا   

ر زهتتاي گتتذشتتهتته نتتيتتز بتتختتشتتي از  
زندانيا  سياسي هسهند   باهتد فتورا  
   بد   هيچ قيد   شرطي آزاد شوند   
در همه اعتهترا تاي بتاهتد ختواستت  
هاي مم    محوري مردر از جتمت ته  
آزادي هاي سياسي   آزادي زندانتيتا   
سياسي با صداي ب ند شنتيتده شتود   
باهد در همه شمرها همراه با ختانتواده  
هتتتاي زنتتتدانتتتيتتتا  ستتتيتتتاستتتي    
دسه تيترشتدگتا  ر زهتاي اختيتر در  
مقاب  زندا  ها   مراکز حتکتومتهتي  

يجمع کرد   همته جتا حتکتومتت را  
 يحت فشار قرار داد   

دسه يري   زنداني کرد  کارگترا     
دانشتجتتوهتتا    فتتعتالتتيتتن ستتيتتاستتي،  
دسه يري زنتا  متعتهترض   متردر  

ساله حکومتت    ۹۳ نارا ي سياست  
سرکوب ر اسالمي بوده استت  بتاهتد  
اهن ابزار را از دستت جتنتاهتهتکتارا   
حاک  گرفت  اعهراض به دزدي هتا    
جناهت هاي حکومت، اعتهتراض بته  
يحمي  فقر   محر ميت به اکتثترهتت  

عظي  متردر، اعتهتراض بته دختالتت  
حکومت در زندگتي ر زمتره زنتا     
مردر، اعهراض به حکومهي که زنا   
را از هر حقي محر ر ساختهته استت،  
اعتتهتتراض بتته يتتحتتمتتيتت  حتتجتتاب    
جداسازهما، اعهراض بته بتيتکتاري    
گراني، اعهراض به حقوق هاي نتنتد  
بار زهر خط فقر، اعهراض به شکنجه  
  اعدار   قصتار،   در هتک کتال  

ستال    ۹۳ اعهراض به حکومهي کته  
مشتغتول جتنتاهتت بتوده استت، حتق  

مستت تت  متتردر استتت  اهتتن ستترا   
حکومهند که باهد به جرر نتمتاردهته  
جناهت مسهمر ع يه مردر دسهت تيتر  

   محاکمه شوند   
ر زي که مردر آزاده درهاي زندانما را  
بشکنند   عزهزا  مردر را از زنتدا   

 بير   بيا رند دهر نيست   
 

 حزب کمونيست کارگري اهرا  
دستامتيتتر    ۹۱ ،  ۹۳۱   ۱ دهتمتاه    ۱۱ 

 ۸۱۱۷  

 زندانيان سياسي و دستگيرشدگان اخير بايد فورا آزاد شوند 

 

دي    ٠٤ عصر ر ز پتنتجتشتنتيته  
ختتانتتوداده هتتاي دستتهتت تتيتترشتتدگتتا   
حوادث اخير در مقتابت  زنتدا  ا هتن  
يجمع کردند   خواسهار پاسخ توهتي  
مسخوم  درباره   عيتت بتازداشتت  
شدگا  شدند  بر استاس اطتالعتايتي  
که مقتامتاي رژهت  اعتالر کترده انتد  
بيش از هک هتزار نتفتر در شتمترهتاي  
مخه ف در سراسر کشتور دستهت تيتر  
شده اند   بيست   د  نفر کشهه شتده  
انتتد  رژهتت  از  حشتتت گستتهتترش  
اعهرا اي در يتمترا  متيتادري بته  
دسه تيتري ده هتا نتفتر از فتعتالتيتن  

  ٣١ دانشجوهي در يمرا  کرده است   
يشک  دانشجتوهتي در نتامته اي بته  
مقاماي خواها  آزادي دانشتجتوهتا   

 شدند    
جمموري اسالمي به عتيتث متي  
کوشد با اعمال خشونت   دسه يتري  
متتتعتتتهتتتر تتتيتتتن متتتانتتتع گستتتهتتترش  
اعهرا اي حق ط يانه متردر گتردد   
بحرا    بن بست جممتوري استالمتي  
عميق ير از آ  است که با سرکتوب    
دسه يري بهواند جامعه را مترعتوب  

کند   متردر را بته ختانته بتفترستهتد   
طوفا  انقتالبتي کته يتازه آغتاز شتده   
است ادامه ختواهتد هتافتت   بتحترا   
حکومت را عمق   گسهرش بيشهري  

 خواهد داد   
حتتزب کتتمتتونتتيتتستتت کتتارگتتري  
جناهاي جمموري اسالمي در مقاب ته  
با مردر بپا خاسهه کته بتراي آزادي    
رفاه به خيابانما آمده اند را متحتکتور  
مي کتنتد   عتمتيتقتا بتا ختانتواده    
بسه ا  جانياخه ا  اختيتر هتمتدري  
متتي کتتنتتد  حتتزب هتتمتته متتردر را  
فراميخواند که همراه با خانواده هتاي  
زنتتدانتتيتتا  در متتقتتابتت  زنتتدا  هتتاي  
جمموري اسالمي دست به يتجتمتع    
يحصن بزنند   حتکتومتت را هترنته  
بيشهر بتراي آزادي زنتدانتيتا  يتحتت  

 فشار قرار دهند   
 

بازداشت شدگا  اخير   همه زندانيا   
سياسي بد   قيد   شر  باهد آزاد  

 گردند! 
 حزب کمونيست کارگري اهرا   

   ٢١٠٨ ژانوهه    ٤ ،  ٩٦ دي    ٠٤ 

دستگيرشدن شدگان اعتراضات اخير  
و همه زندانيان سياسي بايد آزاد  

 شوند! 
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ا ل از کتانتتال جتدهتدبتت توهت  کتته  
خوشيخهانه امر ز يصوهر   صتدا بتا  
کتتتيتتتفتتتيتتتت متتتنتتتاستتتب در کتتترد  
داشهي  خوشحال شدر که برنامه زنتده  
داشهيد به نظرر اگتر امتکتا  فتنتي    
مالي باشد باهد سرهعا برنامه پتختش  
مسهقي  مجددا راه بيفهد اهن ختيت تي  
حيايي است   تر ريتش هت  گتفتهتن  
 ندارد نو  خود به خوبي به ا   اقفيد  
د ر کي فکرش را ميکترد متردر  
اهن ونه سراسري با اهتن عتظتمتت بته  
خيابا  بياهند   هکتراستت ختواستهتار  
سرن وني جمموري اسالمي شتونتدش  
ما انهظارش را داشهي   لي اهنت تونته  
  به اهتن سترعتت شتختصتا انتهتظتار  
نداشه  که رادهکال شود  هتک هتفتهته  
قي  از اهتن اعتهترا تاي متن جت تو  
 زاري کار هت  بتودر  بتختاطتر ر تا  
شمابي در آ  جا شتاهتد صتحتنته اي  
بودر که در نظر داشه  با شما متطترح  
کن  به نظرر خي ي قتيت  يتامت  بتود   
قتتيتت  از شتتر ع حتتمتت تته بتته شتترکتتت  
کنندگا  مرد ميتانستال از هتکتي از  

  ٠٠ کادرهماي نير ي انتهتظتامتي کته  
دقيقه بعد هورش آ ردند پرسيد اهنجا  
نه خير استش طرک بر خالک متوارد  
ده ري که شاهد بودر دسهور نداد که  
" انيسها   بر " بت تکته ستر حتوصت ته  
داشت يو ي  ميداد که اهن جمعيت  
به خاطر ني جمع شدند نته مستختره  
ميکرد نه يحقير در کالمتش نتوعتي  
همدردي بود  در هنت تامته درگتيتري  
فترمتانتده اهشتا  دستهتور داد بتر نتتد  
خيتابتا  بتمتيتودي کته يتجتمتع آنتجتا  
صوري نت تيترد ستربتازي داشتت بته  
سرعت متيترفتت هتک ستربتاز دهت تر  
صداهش زد کجا ميريش ا  به فرمتا   
فرمانده اشاره کرد گفت  ل شتا  کتن  
کادرهماي خودشا  هسهند به متن    
يو نهش منظور اهنکته ر حتيتاي اهتن  
نير ها را ميخواسه  اشاره کتنت   در  
گرماگرر سرکوب   کهک زد  نندهتن  
نفر از کادرهما ستعتي متيتکتردنتد از  
دسه تيتري ختودداري کتنتنتد مت تر  
اهنکه رييته هتاي بتاميترش دختالتت  
ميکردند اهنما نيز مجيور بته بتودنتد  
به خشونت مهوس  شتونتد   گتر نته  
بافي مانتده جتمتعتيتت کته دانشتجتو  

بودند فقط هداهت کردند که از محت   
 بر ند  

بمرحال امشب نيز من ختودر را  
رستتانتتدر يتتمتترا  نتتو  متتيتتدانستتهتت   
اهسه اهمتاي متهتر  را بستهتنتد در  
اهسهت تاه نتواب پتيتاده شتدر از ستر  
جمموري به سمت انقتالب متيترفتهت    
نير هاي انهظامي دسهه دسهه سر هر  
خيتابتا  اهستهتاده بتودنتد بته متيتدا   
انقالب که رسيده  ميتدا  غترق اهتن  
نير ها بود امتا جتمتعتيتت متردر در  
پياده ر  بودند در حتال گتذر ااز ستر  

فر ردهن بودر که هتکتيتاره  ٠٢ خيابا   
همه نيز بم  رهخت دسهه اي از مردر  
عتتمتتديتتا جتتوانتتا  شتتعتتار متترر بتتر  
دهکهايور دادند اهن ماجرا يا نمار راه  
 لي عصر ادامه داشت پياده ر ها در  
غتترق متتردر بتتود کتته گتتاهتتي جتتمتتع  
ميشدند   شعار متيتدادنتد  نتيتر هتا  
انهظامي   نير ي شخصتي   بستيتج  
کالفه   خسهه از اهن ستو بته آ  ستو  
مي د هدند گتاهتي کستي را شتکتار  
ميکردند با خود به سرعت مييتردنتد  
کته متيتادا کستي بته دقتاع از آنتمتا  
برخيزد  في الواقع هک جورهتاي اهتن  
نير ها در محاصره مردر بودند نتو   
هيچ هراسي در رفهار مردر دهده نمي  
شد  سر ف سطين گاز اشک آ ر زدنتد   
در نمارراه  لي عصر همين   عيت  
بود انيوه نير هاي انهتظتامتي حضتور  
داشهنتد امتا جتمتعتيتت يتا فترصتت  
ميافت شعتار مترر بتر دهتکتهتايتور  
ميدادند  گاز اشک ا ر متن را ا هتت  
کرد براي همين از خيابا   لي عصتر  
به سمت جمموري رفه    از انتجتا بته  
سمت خيابا  ف تستطتيتن رفتهت  هتمته  
خيابانماي که منهمي به کا  رهاستت  
جمموري بود   بيت رهيري حکومتت  
نير هاي انهظامي نند مهه اهستهتاده  
بودند   بتا متاشتيتنتمتاهشتا   ر دي  
خيابتانتمتا را مستد د کترده بتودنتد   
متتويتتورستتوارا  انتتهتتظتتامتتي بتتراي دل  
گرمي خودشا    اهجاد هتراس بتوق  
ميزدند   نعتره متيتکتشتيتدنتد   داد  
ميزند "کسي  اهنسهته" متردر از يتو  
پياده ر  جواب شا  را ميدادند جراي  

اهن نير ها هر    ٨٨ داري  اهسها! سال  
ماشيني که بوق ميتزد بته ا  حتمت ته  

ميکردند اکنو  خود براي خشن ج وه  
داد  خود به هتمتيتن يتاکتهتيتک پتنتاه  
بردند! بمرحال سه ساعهي بود کته راه  
ميرفه    برگشه  به اهسهت تاه متهتر   
که برگردر کرد  در مهتر  اعتالر شتد  
که در اهسه اهماي دانش اه شترهتف  
 طرشت يوقف نخواهد داشتت  اهتن  
نشا  ميداد که که آنتجتا هت  ختيتري  

 است  
سور اهنتکته ر حتيتاي متردر بته  
سرعت برگشهه  يترس از حتکتومتت  
فر رهخهه  مو وع صتحتيتت کتويتاه  
 ب ند کارگرا  در سر کار همين  قاهع  
است  سوال اص ي اهن است کته بتعتد  
از جمموري اسالمي نه ختواهتد شتد  
کي سرکتار متي آهتدش دلتواپستي در  
ستتختتنتتا  استتت امتتا در رفتتهتتن اهتتن  
حتتکتتومتتت يتتوافتتق استتت هتتر نتتنتتد  
بسياري نابا رانه بته متو توع نت تاه  

 ميکنند  
نمارر اهنکه اهتن ر زهتا رستانته  
هاي بورژ ازي خط يفسير شا  بر اهن  
است که رگته اي از يترس را در دل  
متتردر بتتکتتارنتتد کتته حتتکتتومتتت    
بخصور سپاه هنوز دخالت نکرده    
گر نه يا حام جمع شتده بتود!   نتيتز  
مو هانه دارند کوشش ميکنند نتو   
در نند جا شعارهاي در حتمتاهتت از  
س طنت پم وي بيا  شده آنرا برجسهته  
کنند اهن صحنه ها را بتارهتا بتارهتا  
نشا  ميدهند امتا متثتال در متورد  
شعار زنداني سياسي آزاد باهتد گتردد  
هيچ في مي نشا  نمي دهند، مبتالي  
يفسيرشا  در همه اهن نند ر ز فتقتط  
اشاره کوياه زباني داشهنتد  بته نتظترر  
باهد حزب ما ر ي اهن مستخت ته کتار  
کتنتد کته يتاکتيتد کتنتد متنتشتا اهتن  
يحومي ميارزاي ننتد ستالته اختيتر  
کارگرا    مع ما    زنا  بتوده  نتو   
دارند سعي ميکند يحومي کتنتونتي  
را هک جور يوطخه جناحي نشا  دهند  
که ظاهرا قاب  ح  ه  هست!بمرحال  
در حال آلهرناييتو يتراشتي هستهتنتد    
مزر است به شدي ر ي اهن مستخت ته  
کار شود که همين مفسرا  ستالتمتاي  
سال مردر شتمترستهتانتمتا را يتحتقتيتر  
ميکردند کته بتا هتک گتونتي ستيتب  
زميني خواسهار کسي مث  احتمتدي  

  ٠١ نژاد هسهند   از کيسته خت تيتفته  
مي يو  راي براي اهشتا  بته حستاب  
مردر شمرسهانماي د ر بتراي اصتول  
گراها  مي بخشيدند کته راي اهشتا   
متتوجتتب عتتقتتب متتانتتدگتتي کشتتور  
ميشود! اليهه اکنو  ختودشتا  هتاد  
  اد ماندند مثال نرا متردر شتمتري  
مانند ياکسها  ننين خشتمت تيتنتانته  
حوزه ع متيته را آيتش زدنتد  اهتنتمتا  
نقاطي است که باهد به جنگ نتظتري  

 با بورژ ازي رفت  
  مممهر اهنکه بتر اعتهتصتابتاي  
باهد ياکيد بيشهري شود  اعهصابتاي  
ميهواند کمر حتکتومتت را بشتکتنتد  
فقط کافتي استت از هتک جتا شتر ع  
شود  براي من جتالتب استت اکتنتو   
ظاهرا اعهرا اي کارگري ختوابتيتده  
است  باهد حزب مشخصا ختطتابتش  
به کارگرا  براي اعتهتصتاب بتيتشتهتر  

 شود  
  ده ر اهنکه حواس حزب باهدبه  
"کانال آمد نيوز" باشد که اکنو  با نار  
اگر اشهياه نکن  متردر نتيتوز حضتور  
دارد  به شتدي اختيتارش  نتظترايتش  
جامعه را يحت ياوير قرار داده استت   
اهن ها به نتظتر متيترستد بتختشتي از  
اطتتالعتتايتتي هتتاي ختتود حتتکتتومتتت  
هسهند که رانده شده اند   حتهتي بتي  
بي سي را به عتقتب رانتده انتد  بتاهتد  

حواسما  به اهنما باشد  در هتک ر ز  
اهن کتانتال قتيت  از مستد د شتدنتد  
د هست هزار نفر را بازدهد کننده به آ   
ا افه شتد در متقتااهسته بتا کتانتا   
دانش اه سنت تر آزادي   بترابتري در  
هما  ر ز نيتزي حتد د صتد نتفتر را  

 جذب کرد  
 

ر ز موعود رسيتده استت  بتاهتد  
هوشيار عتمت  کتنتيت   دانشت تاه در  
اخهيار نپما است کردسها  همينطور  
  باهد يوده کارگرا  نقش شا  بيشهتر  
برجسهه شود  اهن نير ي اص ي ما به  
عنوا  حتزب کتمتونتيتستت کتارگتري  
است  مثال کارگرا  هفت يپه هتا آ ر  
آب  هپکو ميهوانند در شمرهاهشتا   
نقش اساسي داشهه باشنتد  بتاهتد بته  
يوده کارگرا  با راند که ميهتوانتنتد    
قرار نيست از متا بتمتهترا  هتمتيتشته  
يصمي  گيرنده باشنتد  بتراي هتمتيتن  
ميارزاي نند ساله اخير کارگترا  بته  

 شدي باهد برجسهه شود  

fb.com/
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