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رو در رو با مرگ، زنده باد زندگى! 
سینا پدرام

اعدام زنده یاد محسن شكارى، آغاز حمله كستاخانًه 
رژیم به انقالب مردم نیست، اما آغاز تغییر تاكتیك 
انقالب در مقابل خشونت  رذیالنه رژیم در ٢ ماه و نیم  
گذشته خواهد بود. براى تمامى دیكتاتوریها ایجاد 
شهروندان  كشیدن  تمكین  به  براى  ترس سالحى 
است. خشونت در هر وجه آن سالح رژیم براى اداره 
جامعه است. اما در دوره هاى انقالبى، خشونت رژیم 
دستمایه  توده ها براى شعله ور كردن اعتراضات 

میشود.



به  را  ها  توده  كه  است  حركتى  و  روند  انقالب 
میدهد  نشان  و  میكند  باورمند  اتحادشان  قدرت 
كه  همبستگى میلیونى آنان تنها سالحى است كه 
رژیم مستًاصل را هر چه بیشتر به سراشیب سقوط 
راه  در  میلیونى  اعتراضات  خواهد كشاند.  مرحله 
هست و میرود كه آخرین ضربه ها را به پیكر نحیف 
رژیم اسالمى وارد كند. تردیدى در این نیست كه 
حركتهاى میلیونى راه را براى قیامهاى شهرى هموار 
خواهد كرد.  رژیم اسالمى در ۴۳ سال گذشته ثابت 
كرده است كه از هیچ جنایتى ابایي ندارد. اما اینبار 
این انقالب ایران است كه هیچ ابایى در سرنگونى 

این رژیم ندارد.

انقالبى  مردم  به  را  اعدامها  دوباره   “ “موج  وعده 



انقالب  “امواج”  در  اسالمى  دیكتاتور  ولى  میدهند 
به دام افتاده است. كشتى رژیم در گرداب انقالب 
نیست.  اندار  در چشم  نجاتى  هیچ ساحل  و  است 
اعتراضات حتى گروه هاى سنى پایین شهروندان را 
در بر گرفته است. بچه هاى دبستانى نیز به صف 
این موج عظیم پیوسته اند. روزى نیست كه خبرى 
اجتماعى  مدیاى  در  آموزانى  دانش  اعتراضات  از 
دست به دست نگردد. باید محترمانه كاله از سر 
برداشت و در مقابل اعتراضات “استادانه “ دانش 

آموزان اداى احترام كرد.

به روایتهاى معلمان، مربیان و والدین این كودكان 
نهادینه  میدهیم،  فرا  گوش  بیشتر  چه  هر  جسور 
یك  و  آزادى  به  امید  گرفتن  پا  انقالب،  شدن 



زندگى بى دغدغه همراه با شور و نشاط كودكانه 
اند، در  طلبیده  به مصاف  را  وامانده  كه دیكتاتور 
هر قهقهه زیبایشان آشكار میشود. حركتهایشان در 
مقابل آخوندهاى ارشادى و مدیران سرسپرده  در 
مدارس شور انگیز.است. تنها درس قهرمانى نیست 

بلكه یورشى بر ناقهرمانان است.

به  را  ما  هاى  بچه  آزگار  سال   ۴۳ اسالمى  رژیم 
بازیهاى فاشیستى و مذهبى خود كشانید. در مدارس 
به جاى علم، جهل پروراند. كودك آزارى و پیدوفیلى 
را به تصویب طویله مجلس اسالمى رساند اما روح 
سركش كودكان را  به حكم طبیعت جستجوگرشان 

نتوانست به تسلیم وادارد.



انقالب ایران بسترى براى شكوفایى نسلى جدید از 
آزادگان و كودكان آزاد خواهد بود. بسترى براى 
آموزش علم و پرورش انسانیت. انقالب، كودكى و 
كودكان را ارج خواهد گذاشت. هر اعدام جدیدى 
شد.  خواهد  آموزان  دانش  براى  جدیدى  كارزار 
این  ضامن  انقالب  و  است  كودكان  آن  از  آینده 

آینده است.
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حزبى برای تمام فصلها و نسلها
كیوان جاوید

حزب كمونیست كارگرى ایران در آذر سال 1۳۷0 
شمسى )نوامبر 1۹۹1( میالدى تشكیل شد. 

حزبى كه هدف اصلى آن مبارزه با جمهورى اسالمى 
و سرنگونى این حكومت به شیوه انقالبى و ساختن 
جامعه اى انسانى و سوسیالیستى تعریف شده است. 
خصوصیت سرنگونى طلبى حزب تماما و دائما در 
حزب  روزمره  و  میدانى  و  سیاسى  هاى  فعالیت 
بشكل آشكارى برجستگى دارد و این خصوصیت 

بر هیچكس پوشیده نیست. 
 



جواِن  چند  اسالمى  جمهورى  آمدن  كار  روى  با 
متشكل  و محفل  كانون  اولین  برگشته  انگلیس  از 
هاى  تئورى  اساس  بر  اسالمى  جمهورى  با  مبارزه 
ماركسیستى و كمونیستى را در ایران بنیاد نهادند. 
منصور حكمت و حمید تقوایى دو نام آشنا و موثر 
در بنیاد نهادن تشكل اولیه خود شدند و آنرا سهند 
سرنگونى  براى  مبارزه  هدف،  كردند.  نامگذارى 
جمهورى اسالمى و برقرارى یك جامعه آزاد و برابر 
سوسیالیستى بود، اما براى رسیدن به چنین مقصودى 
ابتدا نیاز بود كه چپ ایران از زیر آوار تفكرات و 
ابراز وجود غیر سوسیالیستى، آغشته به ناسیونالیسم 
و مذهب زدگى و ضد غربگرایى بیرون كشیده شود 
و تبدیل به جریان كمونیستى تاثیرگذار و اجتماعى 
گردد. جریانى كه هدف اولیه اش را برچیدن بردگى 



مزدى و پایان دادن به استثمار كاپیتالیستى اعال م 
سرمایه  نظام  سلطه  الغاى  و  آزادى  براى  و  كرده 

دارى مبارزه تئوریك و سیاسى خود را آغاز كرد.
 

استحكام  دلیل  به  سریع  خیلى  اولیه  تشكل  این 
ماركسیستى و نظرات منسجم و بدون توهم نسبت 
به جناح هاى مختلف حكومت خیلى زود كمونیست 
ها و فعالین كارگرى زیادى را جذب كرد و سازمان 
اتحاد مبارزان كمونیست را با هدف تشكیل حزب 

كمونیست ایران بنیان گذاشت. 
 

در ادامه این مبارزه رو به جلو حزب كمونیست ایران 
با حضور كومله كه نیرویى اجتماعى در كردستان 
بود و فعالین متعددى از گروههاى مختلف چپ در 



شهریور 1۳۶٢ تشكیل شد. جمهورى اسالمى قتل 
دستور  در  از سى خرداد ۶0  بزرگى  سیاسى  عام 
گذاشت و دهها هزار فعال چپ و كمونیست را به 
شوراهاى  و  تعطیل  را  دانشگاهها  انداخت،  زندان 
به  خونبارى  حمالت  و  كوبید  هم  در  را  كارگرى 
در  رسیدن  قدرت  به  بدو  از  را  كردستان  مردم 
دستور گذاشت. تشكیل حزب كمونیست در چنین 
شرایطى منبع الهام و انرژى بسیارى از كمونیست ها 
ایران شد و این حزب خار چشم جمهورى اسالمى 

و امید هزاران كمونیست گردید.
 

دارى  سرمایه  جز  چیزى  كه  شوروى  فروپاشى  با 
دولتى تحت نام كمونیسم نبود، كمونیسم و آرمان 
برابرى طلبى و مبارزه سوسیالیستى شدیدا در سطح 



رسانه  و  تئوریسینها  و  نیروها  هجوم  مورد  جهان 
ها و دولت هاى كاپیتالیستى جهان قرار گرفت و 
نیز  ایران  كمونیست  حزب  بر  جهانى  شرایط  این 
تاثیر گذاشت و باعث كشمكش درونى گرایشات 
سیاسى متفاوت در درون این حزب شد. گرایش 
ناسیونالیسم ُكرد یكى از  مهمترین جناح بندیهاى 
درونى حزب كمونیست ایران شد. در عین حال این 
گرایش سیاسى از نظر تعداد و اهرمهاى تشكیالتى 
وزن زیادى نداشتند اما بقول منصور حكمت ماندن 
و  مبارزه سیاسى  راه  این گرایش كه منظما در  با 
سوسیالیستى این حزب سنگ اندازى میكرد، كار 
دشوار  تشكیالت  درون  در  را  كمونیستى  مستقیما 
میكرد. در این مقطع در آذر 1۳۷0 )نوامبر 1۹۹1( 
منصور حكمت و اكثریت اعضا و كادرهاى حزب 



حزب  در  و  شدند  جدا  حزب  این  از  كمونیست 
كمونیست كارگرى متشكل شدند. 

 
دنیاى سرمایه دارى شكست سرمایه دارى دولتى 
در شوروى را مبناى تعرض سیاسى عظیم خود علیه 
كمونیسم و هر نوع جهانشمولى حقوق انسان قرار داد. 
حزب كمونیست كارگرى اما قاطعانه در مقابل آن 
ایستاد و جداى سیاسى و ایدئولوژیك سازمان یافته 
اى علیه این تعرض را در دستور گذاشت و به نیرویى 
مستحكم و رو به رشد تبدیل شد. زمانى كه خاتمى 
روى كار آمد از هر سو جار زدند كه دیگر دوره 
انقالب تمام شده است و “مردم خواهان اصالحات 
هستند”، گفتند عصر انقالبات به پایان رسیده است 
انفورماتیكى،  و  تكنولوژیكى  انقالبات  با  نوشتند  و 



دیگر طبقه كارگر جایگاه تعیین كننده خود را از 
دست داده است و بجاى این طبقه حاال محوریت 
تحوالت با طبقه متوسط است. اینها را گفتند و به 
انقالب تاختند و حزب كمونیست كارگرى را مورد 

تهاجم سیاسى قرار دادند. 
 

تعرضات  این  برابر  در  كارگرى  كمونیست  حزب 
تمام قد ایستاد. تعرض وسیعى را علیه جریانات دو 
هاى  فعالیت  كرد،  اسالمى شروع  ملى  و  خردادى 
سیاسى و میدانى خود را گسترش داد و فضا را به 
سرعت بر اصالح طلبان تنگ كرد. این حزب همین 
روزهاى انقالب جارى را دقیقا پیش بینى مى كرد 
و نیرو و هدفش را وقف سازمان دادن انقالبى كرد 
كه امروز به نام زن، زندگى، آزادى معرف مردم 



ایران و جهان است. حتى بیست سال قبل اعالم كرد 
كه انقالب ایران رنگ زنانه خواهد داشت. 

 
حزب كمونیست كارگرى در شكل دادن به گفتمان 
هایى كه امروز بر فضاى سیاسى ایران غالب است 
نقشى اساسى داشته است. از سازمان دادن كمپین 
هاى جهانى علیه مجازات اعدام تا دفاع از آزادیهاى 
بى قید و شرط سیاسى، از مقابله با سنگسار و پایان 
داده به آن تا مبارزه بى وقفه علیه حجاب اسالمى و 
آپارتاید جنسیتى و آتش زدن حجاب اسالمى در 1۵ 
سال پیش توسط كادر حزب كمونیست كارگرى در 
سوئد، پایان دادن به دادگاههاى شریعه در كانادا، 
فرارى دادن آیت اهلل شاهرودى و قاضى غالمرضا 
منصورى از آلمان، كمپین هاى هر روزه علیه دست 



درازى جریانات اسالمى در مدارس و علیه كودكان 
و زنان فرارى از كشورهاى اسالمزده، تا كمپین هاى 
عظیم جهانى در دفاع از كارگران ایران و زندانیان 
سیاسى یا دفاع از پناهندگان و سازماندادن آنها و 
اى  ایران گوشه  مردم  ا  المللى  بین  جلب حمایت 
از  این حزب در طول ۳1 سال  فعالیتهاى موثر  از 

فعالیت مى باشد. 
 

تاثیرات سیاسى و حتى تشكیالتى بر جنبش كارگرى 
چنان گسترده  كارگرى  اعتصابات  و  اعتراضات  و 
این  اسالمى  حكومت  اندركاران  دست  كه  است 
حزب را “حزب سازمان دادن اعتراضات” معرفى 
كرده اند. این حزب با بزرگترین ارگان سیاسى و 
تبلیغى خود، یعنى تلویزیون كانال جدید كه نزدیك 



به 1۹ سال است بیست و چهارساعته فعالیت میكند، 
یك ركن بسیار مهم و تاثیر گذار در سازماندهى 
انقالب و انعكاس صداى مردم انقالبى براى سرنگونى 

جمهورى اسالمى است. 
 

جا دارد براى پیروزى آرمان آزادى و رهایى اجتماعى 
در سنگر این حزب متشكل شد و بر ویرانه هاى 
جمهورى اسالمى یك جامعه انسانى را سازمان داد. 

به حزب كمونیست كارگرى بپیوندید.
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چین هم جمهوری اسالمى را رها کرد
اصغر كریمى

اسالمى  جمهورى  كارشناسان  حتى  كه  موقعى 
اقتصادى  آینده  و  امروز  از  تارى  و  تیره  وضعیت 
جمهورى اسالمى ترسیم میكنند، موقعى كه انقالب 
افكار عمومى جهان را به حمایت از خود بسیج كرده 
است و دول غربى را وادار میكند كه هر روز لحن 
بگیرند و حكومت  تندترى علیه جمهورى اسالمى 
اسالمى را بیرحم و آدمكش معرفى كنند، و وقتى 
انقالب  زندانى  هزار  دهها  و  قتل  صدها  علیرغم 
همچنان به پیش میرود، دلیلى ندارد كه دولت چین 

روى اسب بازنده شرط بندى كند. 



چین و كشورهاى شوراى همكارى خلیج فارس در 
حضور  با  كه  ریاض  در  خود  سران  نشست  پایان 
رئیس جمهور چین برگزار شد، بر اهمیت گفت وگوى 
كشورهاى  همه  مشاركت  با  جانبه  همه  و  فراگیر 
منطقه براى حل مشكالت با تهران از جمله در زمینه 
»پرونده هسته اى، موشك هاى بالستیك و پهپاد هاى 
تاكید  تروریستى«  از گروه هاى  پشتیبانى  و  نظامى 
ساله   ٢۷ قرارداد  یك  بیانیه،  این  از  قبل  كردند. 
گازى بین چین و قطر به امضا رسید و و عمال قرارداد 
٢۵ ساله با جمهورى اسالمى مانند سایر آرزوهاى 

سران رژیم ناكام ماند. 

تغییر در رویكرد دولت چین ضربه سیاسى مهمى 



براى جمهورى اسالمى است و صفوف بحرانى آنرا 
افق تر  بى  و  بى روحیه تر  را  نیروهایش  و  بحرانى تر 
دولت  اسالمى  جمهورى  متحد  تنها  اكنون  میكند. 
مرتجع روسیه است كه خود در بحران بسر میبرد. 
حكومتى كه در جنگ با اوكراین به جایى نرسیده 
و عمال شكست خورده و بحرانش تعمیق شده است، 

نمیتواند كمكى به نجات جمهورى اسالمى باشد. 

در یك كالم جمهورى اسالمى همه چیز را باخته 
است. با توجه به این موقعیت خبرهایى كه از مذاكره 
جمهورى  سران  پناهندگى  براى  ونزوئال  دولت  با 
بنظر  واقعى  غیر  است چندان  منتشر شده  اسالمى 
نمیرسد. موقعیت جمهورى اسالمى در سطح جهانى 
میرود كه از اینهم وخیم تر شود. برجام بى فرجام 



حتى  روزنه  هیچ  العالجش  اقتصادى  بحران  شده، 
كوچكى براى نجات ندارد و طبق گفته كارشناسان 
میشود.  وخیم تر  آینده  سالهاى  در  حكومت  خود 
نیروهاى انقالب با سرعت بیشترى الزم است خود را 
سازمان بدهند و متشكل تر و گسترده تر با اعتصابات 
بهم ریخته،  صفوف  قدرتمندتر،  تظاهرات هاى  و 
در  را  نیروهایش  و  بى روحیه حكومت  و  مستاصل 

هم شكنند.  
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۱۹ آذر
 روز اعتصاب عمومى و اعتراضات  

خالصه اطالعیه

در اعتراض به قتل محسن شكارى و علیه اعدامها و 
براى آزادى بازداشت شدگان فراخوانهاى بسیارى 
در تهران وشهرهاى مختلف براى تجمع و راهپیمایى 
و اعتصاب عمومى داده شده است. حزب كمونیست 
كارگرى به اعتصاب عمومى سراسرى و راهپیمایى 
و  تهران  جوانان محالت  است.  فراخوانده  را  مردم 
شهرهاى مختلف و دانشجویان با امضاهاى جمعى از 
دانشگاهها براى این روز فراخوان به راهپیمایى داده 
اند. ساعت سه بعد از ظهر زمان شروع راهپیمایى 



ها در تهران و تمامى شهرها تعیین شده است و در 
هر شهر محالت متعددى براى این حركت اعتراضى 
سراسرى تعیین شده است. یكى از این قرارها حركت 
از میدان توحید تا فلكه دوم صادقیه در تهران و در 

گروههاى چند نفره است. 

بنا بر فراخوان از قبل اعالم شده امروز در خیابان 
و  بودند  اعتصاب  در  بازار  كسبه  تهران  منوچهرى 
است.  سراسرى  اعتصاب  در  بازار  نیز  سنندج  در 
همچنین دانشجویان دانشگاه بهشتى از میدان اصلى 
نیروهاى  كردند.  آغاز  را  خود  راهپیمایى  دانشگاه 
معترضین  سر  پشت  در  لباس شخصى  و  حراست 
حضور دارند. دانشجویان در مقابل دانشكده علوم 
تربیتى و روانشناسى با همخوانى”سرود زن” به سمت 



كتابخانه مركزى به راه افتادند. همچنین دانشجویان 
دانشگاه غیر انتفاعى علم و فرهنگ تجمع كردند و 
شعار ما بچه هاى جنگیم، بجنگ تا بجنگیم را سر 
دادند. دانشجویان در دانشگاه فنى دخترانه سنندج 
نیز امروز تجمع كرده و با شعارهاى “محسن ما رو 
بردن جنازه اش رو آوردن”، “ آزادى آزادى آزادى” 
صداى اعتراض خود را بلند كردند. خبرها از حمله 
امروز  حاكیست.  دانشجویان  به  سركوب  نیروى 
دانشگاه  اقتصاد  دانشكده  دانشجویان  از  جمعى 
عالمه و دانشجویان دانشكده زیست دانشگاه بهشتى 
تحصن داشتند. در این روز دانش آموزان مدرسه اى 
در نارمك تهران نیز با سرودخوانى جمعى در حیاط 
مدرسه با فراخوان سراسرى امروز شنبه در اعتراض 

به اعدام محسن شكارى اعالم همبستگى كردند.



 همچنین بیش از 100 كارگر كارخانه داروگر تهران 
نیز در اعتراض به تعویق پرداخت ۵ ماه مزد و حق 
بیمه و مشكالت معیشتى خود بار دیگر مقابل وزارت 

كار تجمع كردند. 

همچنین روز گذشته سیزده نفر از زندانیان سیاسى 
كه چهره هاى شناخته شده اى با گرایشات مختلف 
هستند طى بیانیه اى به اعدام محسن شكارى اعتراض 
كردند و آنرا محكوم كردند. این زندانیان عبارتند از 
محمد حبیبى، جعفر پناهى، رسول بداقى، امیر ساالر 
مصطفى  اف،   رسول  محمد  رزاق،   حسین  داوودى، 
تاجزاده، حسن سعیدى، علیرضا فرشى، رضا شهابى، 

مهدى محمودیان و اكبر نعیمى. 



امروز در نجف آباد اصفهان مغازه داران در اعتراض 
به پلمپ شدن مغازه هایشان بعد از اعتصاب سه روزه 
1۶-1۴ آذر امروز مقابل فرماندارى تجمع كردند . 
در سنندج نیز به همین دلیل تجمعى از سوى كسبه 
بازار انجام شد و اعالم كردند كه تا زمانیكه حسابهاى 
انان مسدود باشد همچنان به اعتصاب ادامه میدهند. 
مشكالت  بخاطر  نیز  اصفهان  در  كشاورزان  امروز 
معیشتى و شغلى خود و در اعتراض به مافیاى آب 

مقابل اداره آب منطقه )پل خواجو( تجمع كردند. 

نمادهاى  و  اماكن  به  جوانان  حمله  دیگر  سوى  از 
دولتى امروز در شهرهاى مختلف انجام گرفت. در 
رضوانشهرجوانان به یك پایگاه بسیج كوكتل زدند. 



در جنت آباد تهران دكل مخابراتى را آتش زدند. در 
اهواز مردم به پادگان امام حسین و در یاسوج به دفتر 
نماینده خامنه اى كوكتل زدند. در اهواز همچنین در 
محله كورش معترضین پوستر قاسم سلیمانى جالد 
را آتش زدند. روز گذشته نیز جوانان در دره شهر به 
مركز صدا و سیما، در نكا به دادگسترى در شیراز به 
اداره اوقاف و در مشهد به پایگاه بسیج كوكتل زدند 

و آنها به آتش كشیدند. 

و  كامیون  رانندگان  اعتصاب  كه  است  گفتنى 
اعتصابات  این  نتیجه  در  دارد.  ادامه  كامیونداران 
خودرو سازیها از جمله سایپا با مشكل تولید روبرو 
شده اند. روز گذشته این رانندگان در اسكله رجایى 
نیز به اعتصاب پیوستند. از سوى دیگر شب گذشته 



نیز اعتراضات شبانه جریان داشت. در اهواز در منطقه 
حى الثوره مردم با برافروختن آتش جاده را بستند و 
شعارهاى اعتراضى سر دادند. در تهران در محالت 
مختلف شهر از جمله گیشا، شاهین جنوبى، اكباتان، 
چیتگر، بلوار فردوسى شعاردهى شبانه برقرار بود. در 
كرمانشاه نیز مردم به خیابان آمده و طاق بستان به 
محل درگیرى با نیروهاى سركوب تبدیل شده بود. 
همچنین در وكیل آباد مشهد مردم شعار میدادند:”فقر 

فساد گرونى ،میریم تا سرنگونى”. 

انتشار اسامى دیگرى از كسانیكه حكم اعدام به آنها 
از جمله مهسا محمدى دانشجوى  داده شده است 
میكروبیولوژى دانشگاه سبزوار، حسین محمدى، ٢۶ 
ساله، بازیگر تئاتر، مجیدرضا رهنورد از شیراز،  محمد 



مهدى كرمى، رضا آریا، مجیدرضا رهنورد، امیرمحمد 
جعفرى و حمید قره حسنلو فضاى خشم و اعتراض در 
تمام شهرها را شدت داده است. بویژه شمار دیگرى 
از بازداشت شدگان از جمله توماج صالحى خواننده 
رپ مردمى، رضا آریا، سهیل جهانگیرى كشتى گیر 
٢1 ساله اصفهانى، با اتهام محاربه در خطر محكوم 

شدن به اعدام قرار دارند.

از  بیش  كنون  تا  مردمى  اعتراضات  و  تظاهرات 
٢۸0شهر را در بر گرفته است. 

شنبه 1۹ آذر 1۴01
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