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 اولين اعدامى انقالب
 

جانباخته  ٥٠٠خيزش انقالبی تاکنون قريب 
در خيابان و زندان و شکنجه گاه .  داشته است

جانيان اسالمی تنها مشغول سرکوب .  کشته اند
نيستند، آنها در کار تجارت مرگ و قاچاق 
انسانند، گزارشها و عکسهای متعدد نشان 
ميدهد که شکنجه گران ارگانهای بدن عزيزان 
ما را درمياورند و پيکرشان را شبانه دفن می 

اين رژيم بغايت فاشيست و خونخوار .  کنند
زير فشار و اشتهای باالی سرنگونی جامعه، 

در "  گفتگو و برخورد نرم"از سوئی ادای 
مياورد و از سوی ديگر می کشد و محالت و 
شهرها و دانشگاه ها و مدارس را قرق نظامی 

حيات بسياری مدارس را به محل .  کرده است
استقرار ادوات و دستجات نيروی ضد شورش 

 .  تبديل کرده اند
 

محسن شکاری يکی از صدها جانباخته 
تفاوت محسن .  ايندوره هشتاد و دو روزه است

با ديگرانی که زير شکنجه يا با گلوله جان 
باختند اينست که آگاهانه با اهداف سياسی و و 
با نقشه قبلی وی را اعدام کردند تا بعنوان 

خط .  اولين اعدامی انقالب جامعه را تست کنند
مشی تروريزه کردن جامعه، استقرار عملی 
حکومت نظامی در بسياری شهرها، 
بازداشتهای وسيع و اعدام قرار است نسخه 

رئيسی اعالم کرده که .  نجات حکومت باشد
سياست شناسائی و مجازات سريع مخالفين را 

 . با قاطعيت ادامه ميدهند
 

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

 

 فراخوان حزب حكمتيست
 

 عليه حكومت اعدام، در دفاع از اسرای انقالب 

 آذر در سراسر ايران ١٩از شنبه 

 !چند تجربه مهم: سه روز درخشان
 

 ٤صفحه                                                                                                         رحمان حسين زاده

 فراخوان به اجتماعات سراسری عليه جمهوری اعدام

 !جواب ما به قتل عمد شما، محكم و قدرتمند خواهد بود

 اعدام محسن شكاری، جنايتكاران از كيفر انقالب نخواهند جست

به مردم آزاديخواه  پيام كنفرانس نيروهای چپ و كمونيست در كردستان

 !ايران و فعالين و سازندگان خروش انقالبى سه ماهه اخير در سراسر كشور

  ٢صفحه   

 آذر ١٦و  ١٥و  ١٤اعالميه های حزب در روزهای 

 اطالعيه برگزاری كنفرانس نيروهای چپ و كمونيست كردستان

 در باره تاكتيک مبارزه مسلحانه 
 

 ٦حه صف سياوش دانشور                                                                                                                 

اعالميه تشكيالت خارج عليه . آفيش های تظاهراتهای خارج كشور:در صفحات ديگر

... يادداشتها در باره مسائل روز  و . مقاالت ديگر . تحركات فاشيستى سلطنت طلبان  
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 ...اولين اعدامى انقالب 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

اولين اعدامی انقالب برای حکومت تنها گرفتن جان يک قهرمان ما 
يک .  نيست، اين کاری است که روزانه و بطرق مختلف مشغول آنند

کارکرد اين اعدام بردن اميد و دادن روحيه به صفوف ترسيده و نااميد 
اين .  اما پيام اصلی آن تست واکنش انقالب است.  سرکوبگران است

واکنش در تداوم و عدم تداوم اعدام اسرای انقالب حياتی و تعيين کننده 
 واکنش مناسب صفوف انقالب چيست؟. است

 
. اين خشم بايد جاری شود. اعدام محسن عزيز خشم ما را صد چندان کرد

در دوره هائی تاثير قتل عزيزان ما زانوی غم بغل گرفتن و انزوای 
در دوره انقالبی برعکس است، هر ضربه حکومتی بمثابه .  سياسی است

ما هدف سياسی رژيم از اعدام را می شناسيم، . بنزين بر آتش عمل ميکند
در دوره انقالبی قانون دوره .  لذا واکنش به آن بايد همين هدف را بزند

متعارف وجود ندارد، يعنی انقالب عليه وضع سابق شکل گرفته است و 
ً برای درهم  ً ضد قانون حاکم و اتفاقا قوانين خودش را دارد که تماما

در جنگ شما ناچاريد به .  قانون امروز قانون جنگ است.  شکستن آنست
 . هر عمل دشمن پاسخ بدهيد

 
ما بعنوان جنبش انقالبی، بعنوان آزاديخواه و سوسياليست و کمونيست، 
بعنوان کسانی که طی دهه های متمادی عليه اعدام و قتل عمد دولتی 

افراد، مخالف /مبارزه کرده ايم، مخالف هر نوع تعرض به تماميت فرد

ما اسرای .  شکنجه و اعدام هستيم
. جنگی را شکنجه و اعدام نمی کنيم

نفی و الغای اعدام يکی از مفاد 
اما .  بيانيه پيروزی انقالب است

قانون يک جنگ مفتوح فرق می 
هر حمله با ضد حمله و هر .  کند

ضربه به ما با ضربه متقابل به 
. نيروهای حکومت بايد پاسخ بگيرد

" انتقام"امروز همه جا مردم از 
" انتقام"اين .  سخن ميگويند

خونخواهی نيست، واکنش به حمله 
 . حکومت طی يک جنگ انقالبی است

 
اگر عزيزان ما در زندان امنيت جانی ندارند و بنا :  معادله امروز اينست

به وعده قاتلين حاکم قرار است يک به يک اعدام و به زندانهای طويل 
المدت و اعتراف تحت شکنجه وادار شوند، آنوقت هيچ جا و هيج فرد 

هر فرد حکومتی مانند کل .  وابسته به حکومت نبايد امنيت داشته باشد
اولين اعدامی را اسم رمز تلقی .  حکومت يک هدف مستقيم انقالب است

کنيم، اسم رمزی برای پاسخی انقالبی، برای درهم کوبيدن زندانها، برای 
سوزاندن چوبه های دار، برای دستگيری و محاکمه خيل جنايتکاران 

 . متفرقه حکومت اسالمی
 

 .سردبير
    ١٤٠١آذر  ١٨
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 فراخوان حزب حكمتيست
 

 عليه حكومت اعدام، در دفاع از اسرای انقالب 

 آذر در سراسر ايران ١٩از شنبه 
 

دادگاهی و اعدام سريع محسن شکاری يک تست انقالب توسط 
صدور حکم اعدام و محاربه برای تعدادی .  آدمکشان خامنه ای است

از معترضين، تهديد به برخورد سخت و سازماندهی ترور و ناپديدی 
ما .  قهری معترضين گوشه ديگری از سياست سرکوب انقالب است

برای نجات توماج ها، سامان ها، محسن ها و هزاران بازداشتی تنها 
 .بايد تعرض کنيم

 
مردم حق دارند از فرزندانشان در مقابل حکومتی جنايتکار و شکنجه 

جمهوری اسالمی با اعدام محسن .  گر و تجاوزگر و فاسد دفاع کنند
شکاری و صدور حکم اعدام برای پنج نفر به جرم کشته شدن يک 

ما مخالف نفس .  بسيجی، دارد ميگويد هر حکومتی يک سيبل است
اعدام و انتقام و تداوم چرخه آدمکشی هستيم،  اين سياست دولت 

جنگ .  اما خود انقالب يک جنگ تمام عيار است.  انقالبی فردا است
انقالب بدون ترديد جنايتکاران را کيفر خواهد .  قانون خودش را دارد

 .داد
 

حکمتيست زنان و مردان انقالبی،   -حزب کمونيست کارگری 
کارگران در مراکز کار، دانشجويان و فرهنگيان در مراکز آموزشی، 
خطوط حمل و نقل و موسسه های خدماتی غير اورژانس را به تداوم 

آذر در سراسر کشور  ١٩اعتصاب و اعتراض يکپارچه از روز شنبه 
 . فراميخواند

 
حزب ايرانيان آزاديخواه در خارج کشور را به اعتراضات همزمان و 
گسترده مقابل سفارتخانه ها و مراکز جمهوری اسالمی و شهرهای 

ماشين اعدام را عقب برانيم و برای تسخير .  خارج کشور فراميخواند
 !زندانها و آزادی عزيزانمان آماده شويم

 
 !مرگ بر حکومت اعدام

 !زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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 فراخوان به اجتماعات سراسری عليه جمهوری اعدام

جواب ما به قتل عمد شما، محكم و 
 !قدرتمند خواهد بود

يکی در :  ديکتاتورها دو بار با خشونت بيشتری دست به اعدام ميزنند
 !زمان به قدرت رسيدن و ديگری در زمان سرنگونی

 

روز است که جامعه ايران يکپارچه و قدرتمند مرگ بر جمهوری  ٨٢
شهر،  ١٦٠در ادامه اعتراضات گسترده در .  اسالمی را فرياد ميزند

نفر از زنان و مردان انقالبی را  ١٨٠٠٠جمهوری اسالمی بيش از 
آذر از سر  ١٧معترض را به قتل رسانده و در  ٤٨٠دستگير کرده، 

حداقل پنج معترض .  استيصال و وحشت محسن شکاری را اعدام کرد
. همزمان اجرای احکام اعدام را گسترش دادند. ديگر حکم اعدام گرفته اند

سه نفر از اعضای "  جما، انوشيروان و ناصر عمرزهی"در بلوچستان 
يک خانواده را به اتهام مواد مخدر در سه روز متوالی بدون دادن مالقات 

جمهوری اسالمی اعدام اميدوار است که با زور .  به خانواده اعدام کردند
جواب ما به جنايت و .  طناب دار از سقوط محتومش جلوگيری کند

 . استيصال جمهوری اسالمی بايد خردکننده، قاطع و محکم باشد

 

حکمتيست   -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران
ايرانيان آزاديخواه در کشورهای مختلف را دعوت ميکند که با 
اعتراضات گسترده مقابل سفارتخانه ها و مراکز رژيم و هرجائی که 
ميتوانيم اعمال فشار کنيم، تجمع کنيم و برای توقف و درهم کوبيدن احکام 

 . اعدام و رژيم صد هزار اعدام اعتراض کنيم

 

ما از زيگن تا کلن، از گوتنبرگ تا استکهلم، از تورنتو تا اسلو و در 
شهرهای سراسر دنيا، مردم آزاديخواه را دعوت به اعتراض عليه 

 . جمهوری فاشيستی اسالمی ميکنيم

 

 است_دولتی_عمد_قتل_اعدام#

 اسالمی_جمهوری_بر_مرگ#

 سياسی_زندانيان_کليه_آزادی#

 !بشکنيم_را_زندانها_درب#

 حکمتيست -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢٢دسامبر  ٨ -١٤٠١آذر  ١٧

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری ايران

! كمک مالى كنيد  

 

با مريضى كه طبق نظر ليال حسين زاده  

پزشک نبايد در زندان باشد، تحت فشار و 

ليال حسين زاده بى قيد و . آزار است

!شرط آزاد بايد گردد  



  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٦شماره    

آذر شاهد پيشروی بزرگ ديگری از خروش  ١٦و  ١٥و  ١٤روزهای 
شهرها و دانشگاهها و .  انقالبی و اجتماعی سراسری جامعه ايران بوديم

مراکز کارگری و محالت زيادی در اعتصابات و در اجتماعات 
جنبش سرنگونی و انقالبی عظيم جاری نشان داد، .  اعتراضی بسر بردند

هر بار مبتکرانه تر و پرانرژی تر عزم به گور سپردن . سرايستادن ندارد
سه روزه . جمهوری اسالمی و تغيير وضع موجود را از خود نشان ميدهد

درخشان اعتصابات و اعتراضات در مناسبت شانزدهم آذر چند درس و 
 : از جمله. تجربه مهم را برجسته تر و محکم تر کرد

 
 .فراخوانهای از قبل اعالم شده، پاسخ اجتماعی و گسترده گرفتند  -١

اولين بار نبود، فراخوانهای دانشجويان و جوانان محالت و نهادها و 
جريانات چپ و راديکال پاسخ ميگرفت، اما پاسخ گسترده و اجتماعی و 

آنهم در شرايطی که .  مستمر سه روزه اخير تجربه مهم و جديدی بود
شرکت کنندگان و سازندگان مبارزات سه روزه اخير، لحظه به لحظه با 

نبردکنان .  وحشيگری دم و دستگاه سرکوب مقابله کرده و هزينه پرداختند
اعتصابات و .  جمهوری اسالمی را در تنگنا قرار داده و به عقب راندند

 .  اجتماعات اعتراضی کوبنده و گسترده را ممکن کردند
 
با اندکی دقت در اعتصابات شهرها  .سازمانيافته و هدفمند اقدام شد  -٢

و دانشگاهها و مراکز کارگری و همزمان تظاهراتهای شهری و 
اعتراضات در محالت و ديگر ابتکارات اعتراضی در داخل و خارج به 
روشنی متوجه سطح بسيار باالتری از سازمانيافتگی و هدفمند عمل 

فصل مشترکهای جدی .  کردن در جنبش اعتراضی سه روزه اخير هستيم
اين دستاورد در .  در اقدامات و شعارهای راديکال اين سه روزه ديده شد

پروسه ايجاد همگامی و هماهنگی بين شبکه مبارزاتی فعالين راديکال در 
 . خروش انقالبی جاری به دست آمده و بسيار با ارزش است

 
در اين سه روز همزمان ما شاهد . تاکتيکهای مرکب و موثر اتخاذ شد -٣

اعتصاب عمومی در شهرها، اعتصابات و   :تاکتيکهای مختلف از جمله
همزمان اجتماعات اعتراضی در تعداد قابل توجهی از دانشگاهها و 
مدارس، اعتصاب در چندين مرکز کارگری، همزمان تظاهراتها و 
متينگهای اعتراضی شهری و به عالوه اعتراضات و نبرد و درگيری در 
محالت با مزدوران رژيم و ديگر خالقيتهای مبارزاتی در بين اقشار 

در يک کالم مجموعه متنوعی از تاکتيکهای مبارزاتی در .  مختلف بوديم
بعضأ اين تمايل ديده  ميشد، اين تاکتيکها را .  اين سه روز به صحنه آمد

به نظر من برعکس اين تمايل، با نگاه دقيق و .  در مقابل هم قرار دهند
موشکافانه، در سه روزه خروش انقالبی پرشور آذرماه، اين تاکتيکهای 
مرکب و متنوع، مکمل همديگر و نشانه پختگی باالی فعالين و رهبران 
. اتخاذ کننده اين تاکتيکها در اين سه روز اعتراضات کوبنده بودند

الزمست متوجه بود اين تجربه بارها و بارها در مسير اين مبارزه 
اين درس و تجربه را .  اجتماعی تا رسيدن به پيروزی تکرار خواهد شد

 . بايد جدی گرفت
 

 !چند تجربه مهم: سه روز درخشان
 

 رحمان حسين زاده 

استيصال و عجز سران رژيم  -٤
در روز شانزدهم .  عيان تر شد

آذر در اجتماع دستچين شده 
رئيسی دولتی در دانشگاه تهران، 

جالد با صراحت کامل، 
استيصال و درماندگی سران 
رژيمی را که او عنوان رياست 
جمهوريش را يدک ميکشد، به 

برافروخته و .  زبان آورد
زبونانه، مردم را به ديکتاتوری 
و نظام اسالمی مستبد و مظهر 
جنايات فاشيستی را مظلوم واقع 

اين گفته او .  شده معرفی کرد
در اين گفته واقعيتی نهفته .  انعکاس قدرت مبارزه مردم بپاخاسته است

است که نشانه تغيير معادله و تناسب قوا به نفع مردمی است که حدود 
به ويژه .  کنند سه ماه است، قدرتشان را بر جمهوری اسالمی تحميل می

آذر خواب از  ١۶قدرت اعتصابات و اعتراضات سراسری در مناسبت 
منظور رئيسی از ديکتاتوری مردم . چشمان خامنه ای و رئيسی ها ربود

همين اعمال قدرت مردمی، اعمال قدرت زنان، نسل جوان، کارگران و 
مردم بپاخاسته در سراسر ايران برای جارو کردن جمهوری اسالمی 

در جای ديگر نوشتم طبيعی است که مردم با قدرت و اراده .  است
همبسته و محکم و در آينده نزديک با قيام نهايی و درهم کوبنده بساط 

طبقه کارگر و جنبش آزاديخواهانه و .  کنند جمهوری اسالمی را جمع می
برابری طلبانه با قدرت اجتماعی و طبقاتی و متشکل حاکميت کارگری 

حکومت کارگری و اعمال ديکتاتوری .  و شورايی را اعمال ميکنند
پرولتاريا برای درهم کوبيدن بساط سراپا استثمار و تبعيض و نابرابری 
و فساد و جهل و خرافه حاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی چشم انداز 

 .رهايی بخش و اميد بخش انقالب اجتماعی پيش رو است
 

اعتصابات و در بررسی همه جانبه تر تجارب و دستاوردهای مهم 
طبعا ميتوان موارد مهم  ١٤٠١اعتراضات درخشان سه روزه آذرماه 

در خاتمه و به .  ديگری را هم برشمرد، فعال بر همين موارد اکتفا ميکنم
عنوان يک جمع بندی فشرده به باور من پتانسيل اعتصابی و اعتراضی 
سه روزه اخير آذر ماه، جهش بسيار بزرگ و تعيين کننده در تداوم 
خروش انقالبی عظيم و سراسری و گام بلند و جديدی در مسير تعيين 

تجارب، .  تکليف نهايی با جمهوری اسالمی و حاکميت سرمايه است
درسها و دستاوردهای اين سه روز مبارزه همه جانبه را به ديگر 

 . دستاوردهای تاکنونی مان بايد اضافه کنيم و قدرش را بدانيم
 

 ١٤٠١هيجدهم آذر
*** 

 

مريم وحيديان 

!آزاد بايد گردد  



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  
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آذر، جنايتکاران خامنه ای محسن شکاری را اعدام  ١٧امروز پنجشنبه 
محسن جوان انقالبی ای بود که روز سوم مهرماه خيابان .  کردند

محسن را بجرم .  ستارخان تهران را همراه با ديگر معترضين بسته بود
. بستن خيابان و زخمی کردن يک مامور در حين دستگيری اعدام کردند

 . سال داشت و کارگر و نان آور خانواده بود ٢٣محسن شکاری تنها 
 

گفتگو با مردم "جمهوری اسالمی از يکسو عقب می نشيند و از 
حرف ميزند و از سوی ديگر خون ميريزد، احکام اعدام "  معترض

صادر ميکند و انقالبيون را تهديد به مرگ و زندانهای طويل المدت می 
برای تعدادی از بازداشتی "  االرض افساد فی"و "  محاربه"احکام .  کند

ها صادر شده است و بموازات صدور اين احکام جنايتکارانه بساط 
تاکنون برای .  شکنجه و ترور و ناپديدی قهری بازداشتی ها دائر است

بازداشتی های ديگر مانند توماج صالحی، سامان ياسين، دمحم قبادلو، 
محسن رضازاده قراقلو، سعيد شيرازی، دمحم بروغنی، ابوالفضل مهری، 
حسين حاجی لو، منوچهر مهمان نواز، سهيل خوشدل و بسياری ديگر، 
با اتهامات نخ نما و حاضر و آماده ای که رديف کرده اند، خطر صدور 

 . و اجرای حکم اعدام وجود دارد
 

قتل عمد حکومتی در زندان ادامه قتل عمد سرکوبگران در خيابان 
رژيم اسالمی که در کابوس سرنگونی روز و شب ميگذراند، .  است

براين تصور است که با قربانی گرفتن از عزيزان ما جامعه را مرعوب 
روزهای آبان و آذر نشان داد که اين .  و به عقب نشينی وادار ميکند

. محاسبات بی پايه است و نميتواند سدی در مقابل بحران سرنگونی باشد
ديگر جواب نميدهد، "  می زنيم و می مانيم"مشکل اينست که سياست 

شکست خورده است و قادر به مهار اراده انقالبی برای سرنگونی 
 . نيست

 
حکمتيست همراه با ميليونها زن و مرد   -حزب کمونيست کارگری 

انقالبی خشم عميق مان را از اين جنايت جمهوری اسالمی اعالم و به 
ترديد نکنيد که .  سرکوبگران می گوئيم بايد منتظر انتقام مردم باشيد

ما مردم آزاديخواه را به گسترش مبارزه انقالبی، .  تاوان پس خواهيد داد
اجتماع مقابل زندانها و اعمال فشار متمرکز برای لغو اين احکام 
جنايتکارنه و همزمان سازماندهی تعرض به زندانها با هدف تسخير و 

 .    آزادی کليه زندانيان سياسی فراميخوانيم
 

 !زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢دسامبر  ٨ -١۴٠١آذر  ١٧

 اعالميه حزب حكمتيست

 

 محسن شكاری را اعدام كردند

 آدمكشان از كيفر انقالب نخواهند جست 



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   
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کنفرانس نيروهای چپ و کمونيست کردستان در روزهای شنبه و 
در  ٢٠٢٢دسامبر  ۴و  ٣برابر با   ١۴٠١آذر ماه  ١٣و  ١٢يکشنبه 

اين کنفرانس با حضور بيش از .  شهر استکهلم سوئد برگزار گرديد
کنفرانس با .  نفر همزمان به شکل حضوری و آنالين برگزار شد ١٢٠

سرود انترناسيونال شروع و بدنبال يک دقيقه سکوت به ياد همه 
جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم و همه جانباختگان خيزش انقالبی 

 .جاری آغاز گرديد
  

جنبش چپ و سوسياليستی در جامعه کردستان به يمن دهها سال مبارزه 
و فداکاری فعالين و رهبران اين جنبش و نقش سازمانگرانه و هدايت 
گرانه فعالين جنبشهای اعتراضی و حق طلب، معتبرترين و موثرترين 

 .جنبش اجتماعی در کردستان است
  

موضوع و هدف اصلی اين کنفرانس بررسی شرايط انقالبی جاری در 
همکاری .  کردستان و تالش برای پاسخ دادن به نيازهای اين جنبش بود

متحدانه و قدرتمند قطب چپ کردستان برای پاسخ به نيازهای اين جنبش 
 .امری مبرم و ضروری بود

  
اين کنفرانس اقدامی برای آغاز رسمی فعاليت مشترک کمونيستها و 
چپها و آزاديخواهان کردستان بود که با شرکت جمع وسيعی از آنها 

و کميته )  سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(بعالوه کومه له 
حکمتيست و کارزار پشتيبانی از   -کردستان حزب کمونيست کارگری

 .کارگران ايران به عنوان عضو ناظر برگزار گرديد
  

در اين کنفرانس عالوه بر بررسی اوضاع سياسی کنونی و وظايف 
احزاب و فعالين چپ در کردستان، اقدامات عملی برای گسترش و 
نهادينه کردن همکاری و همراهی همه کمونيستها و چپها و همه 
آزاديخواهان کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصميمات 

 .الزم در اين مورد اتخاذ گرديد

 اطالعيه برگزاری 

 كنفرانس نيروهای چپ و كمونيست كردستان

شورای همکاری "کنفرانس تصميم گرفت فعاليتهای خود را تحت عنوان  
شورا برای هماهنگی .  پيش ببرد"  نيروهای چپ و کمونيست در کردستان

و پيشبرد وظايف خود تا مجمع عمومی بعدی يک هيئت هشت نفره را 
صديقه دمحمی، پرشنگ :  اعضای اين هيئت عبارتند از.  انتخاب کرد

بهرامی، مريم مصطفی سلطانی، الهام صالح نيا، ابراهيم رستمی، خسرو 
 .بوکانی، صالح سرداری و دمحم آسنگران

  
کنفرانس هيئت هماهنگی را موظف کرد ضمن اعالم رسمی اين شورا از 
طريق صدور اطالعيه پايانی کنفرانس و پيامی خطاب به فعالين و 
پيشروان جنبش انقالبی کنونی در کردستان، در اسرع وقت پالتفرم 

 .را تدوين و منتشر کند... شورای همکاری
 

ما از همکاری همه فعالين چپ و کمونيست و آزاديخواه کردستان و همه 
نيروهای سياسی که خود را با جهت گيری های اين کنفرانس و پالتفرم 

ما همه فعالين چپ و کمونيست و .  آن همسو می بينند استقبال می کنيم
 .آزاديخواه کردستان را به همکاری با اين شورا فراميخوانيم

 
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد حاکميت شوراهای مردم

 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست کردستان

 
 ٢٠٢٢برابر با پنجم دسامبر  ١۴٠١آذر  ١۴
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 پيام كنفرانس نيروهای چپ و كمونيست در كردستان
 

 !به مردم آزاديخواه ايران و فعالين و سازندگان خروش انقالبى سه ماهه اخير در سراسر كشور

حدود سه ماه است که شما خيابانها را به ميدان رزمی انقالبی برای 
جنبشی که .  رهايی از حاکميت سياه جمهوری اسالمی تبديل کرده ايد

شما طاليه دار آن بوده ايد، با شعار زن، زندگی، آزادی، در قدم اول 
. باعث ايجاد همبستگی و اتحاد بی نظيری در سراسرکشور شده است

اين اتحاد و همسرنوشتی مردم ايران نه تنها در کل منطقه به نقطه 
اميدبخشی برای رهايی از چنگال ديکتاتورها و جريانات مرتجع 
اسالمی و ناسيوناليستی تبديل شده است، بلکه توجه بخش بزرگی از 

مدرن بودن و انسانی بودن و .  مردم جهان را به خود جلب کرده است
برابری طلبانه بودن اين جنبش باعث شده است که بسياری از انسانهای 
شريف در جهان به احترام شجاعت و شهامت و شايستگی شما درود 

 .بفرستند
 

اجازه بدهيد ما هم يک بار ديگر به شما مردم آزاديخواه سراسر کشور، 
به شما همه انقالبيون در ايران، به ويژه شما زنان پيشتاز و جوانان در 
اين جنبش و همه انسانهای آزاديخواهی که به انحا مختلف باعث عروج 

ما به ايده ها و .  و استحکام اين جنبش انقالبی شده ايد درود بفرستيم
ابتکارات و کاردانيهای شما که اتحاد و همبستگی سراسری را بيش از 

اين .  هميشه باعث شده است و زبانزد همگان است درود ميفرستيم
 .همبستگی و همسرنوشتی سراسری رمز پيروزی مردم ايران است

 
شما با مبارزات آزاديخواهانه و ايده های برابری طلبانه خود در مقابل 

مبارزات برحق .  يکی از هارترين رژيمهای سرمايه داری ايستاده ايد
شما تا همينجا تير خالص به قانون و فرهنگ حجاب اجباری زده 

شما برخالف فرهنگ و قوانين تمام تاريخ گذشته جنبشهای .  است
ارتجاعی مذهبی و ناسيوناليستی، برابری زن و مرد را به امری 

شما خالق جنبشی هستيد که انسان دوستی و .  اجتماعی تبديل کرده ايد
اتحاد و همبستگی در ميان همه ستم ديدگان را به امری بديهی و 

اين دستاوردها و شکستن سيطره نيروهای .  ضروری تبديل کرده است
سرکوبگر و بروز عجز و ناتوانی آنها عليرغم تمام جانهای عزيزی که 
از ما گرفته اند و خونی که به جامعه و جنبش انقالبی پاشيده اند، در 

ما ضمن اعالم .  تاريخ مبارزات حق طلبانه بشر ماندگار خواهد بود
همدردی با خانواده جان باختگان، ياد همه اين عزيزان را گرامی 

 .ميداريم
 

شما با دست خالی اما با روحيه رزمنده و اراده ای که ريشه در آگاهی 
و شعور عمومی برای برپايی يک جامعه بهتر و يک زندگی بهتر 
دارد، توانستيد تا همين امروز ورق زرين ديگری به مبارزات حق 

 . طلبانه و آزاديخواهان و برابری طلبانه نسلهای پيشين خود بيافزاييد
 

 ! مردم آزاديخواه، کارگران، زنان و جوانان
با وجود تمام دستاوردهای با ارزشی که جنبش انقالبی جاری در 
جامعه داشته است، روشن است که هنوز جمهوری اسالمی ساقط نشده 

دشمنان مردم از توطئه و تالش برای ايجاد تفرقه در صفوف مردم .  است
از نظر ما اتحاد و همبستگی مردم رمز پيروزی اين .  دست برنداشته اند

رهبران و فعالين کارگری و همه فعالين جنبش انقالبی ايران .  جنبش است
بدون اتحاد فعالين و رهبران .  حلقه اتصال اين اتحاد و همبستگی هستند

 .عملی در ميدان، اتحاد پايدار در جامعه و در جنبش ممکن نيست
 

اين طبقات هميشه .  حکومت کردن تا به امروز سهم طبقات دارا بوده است
با اتکا به جنبشهای ملی و مذهبی توانسته اند مردم را قربانی سياست و 

اين زندگی نابرابر و .  اهداف خود و تبديل به سياهی لشکر خود کنند
. تبعيض آميز که همه آنرا تجربه کرده ايم حاصل حاکميت آنها است

امروز وقت آن رسيده است برای برپايی جامعه ای آزاد، برابر و مرفه 
بگوييم حاکميت مذهبيها و مليگراها امتحان خود را پس داده است و ديگر 

فرمانروايی سرمايه داران بر .  حاکميت طبقات دارا بس است.  بس است
نوبت کارگران و مردم .  اين بار نوبت ما شهروندان است. جامعه بس است
 .تحت ستم است

  
در راستای پيروزی بر جمهوری اسالمی و ساقط کردن حاکميت فقر و 
تبعيض و ستم و استثمار سرمايه در ايران شورای همکاری نيروهای چپ 
و کمونيست در کردستان در اولين کنفرانس خود بر همسرنوشتی و 
همبستگی مبارزاتی سراسری مردم در ايران و به ميدان آمدن مردم تحت 
ستم برای به دست گرفتن سرنوشت خويش و تحقق حاکميت شورايی، قويأ 

 .همگامی خود را با خروش انقالبی جاری در سراسر کشور اعالم ميکند
  

 زنده باد جنبش انقالبی مردم ايران
 زنده باد جنبش شورايی برای برپايی حاکميت شوراهای مردم

 سرنگون باد جمهوری اسالمی
 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست در  کردستان
٢٠٢٢-١٢-٠٦ 
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!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 در باره تاكتيک مبارزه مسلحانه 
 

 سياوش دانشور

با اوجگيری و گسترش مبارزه انقالبی از يکسو و سرکوب خشن 
نيروهای جمهوری اسالمی از سوی ديگر، بحث نياز به اسلحه و 
کاربرد سالح در کشمکش انقالبی جاری بعناوين مختلف مطرح می 

ما چه بعنوان يک حزب کمونيستی و چه بعنوان جريانی که از .  شود
بافت کادری با تجربه کار نظامی برخوردار است و سالهای طوالنی در 
جنگ مسلحانه توده ای با رژيم اسالمی شرکت داشته است، مشخصا در 
مورد تاکتيک مبارزه مسلحانه در شرايط انقالبی کنونی چه ميگوئيم؟ 
قبل از پاسخ مشخص به اين سوال، الزمست بطور فشرده نگرش و 

 .  نحوه برخورد ما به مسئله اسلحه و فعاليت نظامی را اشاره کنيم
 

 کمونيسم کارگری و مبارزه نظامی 
کمونيسم کارگری جنبش واقعی اعتراض ضد کاپيتاليستی طبقه کارگر 

تئوری کمونيسم و مارکسيسم هيچ جا استفاده از سالح را بعنوان .  است
يک اصل کمونيستی و يا معيار انقالبيگری کمونيستی تعريف نکرده 

در سنتهای غير کمونيستی استفاده از اسلحه و مبارزه نظامی .  است
برخالف .  از مبارزه سياسی تقديس ميشود"  فاز باالتری"بعنوان 

جريانات خرده بورژوائی در سنت مشی چريکی و يا نيروهای 
ناسيوناليستی در جنبشهای ملی و استقالل طلبانه، برای کمونيسم و 
مارکسيسم استفاده از سالح شاخص و معياری برای انقالبيگری نبوده و 

در طول تاريخ جنبشهای مختلف کارگری و سوسياليستی در .  نيست
مقاطعی، چه بصورت محدود و پارتيزانی و چه بصورت توده ای، 
. دست به مبارزه مسلحانه زده اند و يا شاخه نظامی ايجاد کرده اند
. مبارزه نظامی اما درخود قابل تعريف نيست و قوانين قائم بذاتی ندارد

مسئله اينست که اسلحه در دست کيست، اسلحه دست هر نيروئی باشد 
بعبارت .  در خدمت اهداف اعالم شده همان نيرو قرار خواهد گرفت

مبارزه نظامى امتداد مبارزه سياسى و اجتماعى جريانی است که ديگر، 
بنا به ضروريات مبارزه مسلحانه را در دستور روز خود قرار داده 
است و اين نظاميگری از کاراکتر سياسی و خصلت اجتماعى اين 

اسلحه در دست جنبش .  نيروی مشخص تاثير ميپذيرد و تابعی از آنست
اسالمی و اسلحه در دست نيروهای فاشيست يا اسلحه در دست نيروهای 
انقالبی و کمونيست و يا کارگرانی که بريگاد کارگری برای دفاع از 

ً متمايزی خدمت ميکند اسلحه در .  خود تشکيل داده اند، به اهداف تماما
دست پارتيزان کمونيست و نيروی شهری ميليس، ابزاری برای 
پشتيبانی از جنبش طبقاتی غير نظامی است که فی الحال در کشمکشی 

 .  حاد با دولت حاکم است
 

چون ما را عادت دادند که .  مسائل ديگری در برخورد به سالح مهم اند
در جهان امروز .  اسلحه را تنها دست ارتش و پليس و حکومتی ها ببينيم

انحصار توليد سالح و فروش و حق استفاده از آن در دست دولتهای 
. سرمايه داری و غولهای تسليحاتی با سرمايه های نجومی است

قدرتهائی که به ارتش ها و نيروهای مافوق مردم، به بازارهای رسمی 

و قاچاق گسترده و پرسود تجارت 
ما اين انحصار .  سالح شکل داده اند

دولتی و غير دولتی و تشکيل 
. نيروهای مافوق مردم را قبول نداريم

اگر بدست ما و کارگران باشد کليه 
اين نيروهای مافوق مردم را منحل 

ما معتقديم شهروندان حق .  می کنيم
دارند و بايد بتوانند از خودشان دفاع 
کنند و برای اين امر بدوا هر نيروی 
مافوق مردم را بايد منحل کرد و 

تسليح عمومی را در فرم نيروهای ميليس توده ای جايگزين ارتش حرفه 
ما ميگوئيم مسلح بودن نبايد .  ای و نهادهای نظامی مافوق مردم گذاشت

 . جرم باشد، مردم حق دارند مسلح باشند
 

کار نظامی مستلزم درجه .  با اينحال مارکسيست ها کيش اسلحه ندارند
معينی از فداکاری فردی و جمعی، قبول انظباط ويژه سازمان نظامی و 
مخاطرات جدی تر است و از آنجا که اين ويژگی ها رابطه مستقيمی با 
عواطف انسانی برقرار می کنند، نفس اسلحه و مبارزه مسلحانه در 
سنتهای غير کمونيستی مبارزه نظامی بشدت تقديس شده است و مبارزه 
مسلحانه و جايگاهی که به آن داه ميشود را بسادگی به يک کيش بدل می 

کمونيسم کارگری با چنين نگرش و روحيات فرقه ای مرز روشن .  کند
دار در  کمونيسم بعنوان يک جنبش طبقاتی و اجتماعى ريشه.  طبقاتی دارد

الزام مبارزه جامعه، بعنوان يک جنبش شهری و اساسا کارگری؛ اوال، 
را در هر مقطع بعنوان يکى از اشکال حرکت خود تبيين ميکند  مسلحانه
برای نيروهای سياسی که .  ميکند کار نظامی را تابع کار سياسیو ثانيا، 

در قلمرو جامعه نماينده اعتراض اجتماعی خاصی نيستند، مبارزه 
مسلحانه برايشان تمام زندگی سياسی و مشخصه راديکاليسم غير کارگری 

اين ما نيستيم که به حکم تئوری و اصول کمونيسم مان .  شان ميشود
اين .  تصميم می گيريم که دست به اسلحه ببريم و يا از آن استنکاف کنيم

است که به ما  الزامات مبارزه طبقاتی در هر دوره و هر شرايط مشخص
ميگويد بعنوان کمونيست و برای پيشروی جنبش طبقه مان چه اقداماتی 

و نکته جالب اينست پاسخ ندادن به اين نيازها و الزامات .  بايد انجام دهيم
جدال طبقاتی از جمله مبارزه مسلحانه در زمانی که ضروری شده است، 

 . جنبش را به شکست ميکشاند
 

کمونيسم برسر تئوری نيست، برسر چگونگی و پياده کردن تئوری 
کمونيسم به ما ميگويد که حاکميت و .  انقالبی در وضعيت مشخص است

اداری و آرايش طبقه حاکم،   -دولت سرمايه داری بعنوان سيستم سياسی 
منافع طبقه بورژوازی را با زور و قانون و دادگاه و پليس و نيروی ضد 

بعبارت ديگر بورژوازی با تکيه بر قهر ضد انقالبی . شورش پاس ميدارد
کارگران همواره با .  از امتيازات سياسی و اقتصادی اش دفاع می کند

اعتصاب و تظاهرات و اعمال فشار سياسی بميدان می آيند اما طی 
تجارب تاريخی و خيزشها و قيام های کارگری دريافتند که اين قهر حاکم 

بورژوازی به .  تنها بايد توسط اِعماِل قهر طبقه محکوم درهم شکسته شود
. زبان خوش اوضاع را دست کارگران نميدهد و تسليم اراده مردم نميشود

قدرت حاکم تا دندان مسلح شده که بتواند از منافع يک اقليت زورگو و 
اين ماشين سرکوب و ستون فقرات قدرت .  فاسد و سرکوبگر دفاع کند

حاکم تنها با قدرت طبقاتی و نيروی اجتماعی و نهايتا يک 

 

  ٩صفحه   
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!مرگ بر ستمگر چه شاه باشه په رهبر  

 ...در باره تاكتيک مبارزه مسلحانه 

 .  قيام قهرآميز و مسلحانه سرنگون ميشود
 

 سياست نظامی شده 
ما کمونيست ها و انقالبيون نمی توانيم شرايط فعاليت و مبازه مان را 

مثال در مناطق معينی مانند کردستان سياست مستقل از .  ناديده بگيريم
نيروی سياسی که از جمله .  اراده و ترجيح و نظر ما نظامی شده است

در کردستان فعاليت ميکند، مستقل از اينکه چه ديدگاهی راجع به 
در مناطق و شرايطی که .  مبارزه نظامی دارد، ناچار است مسلح باشد

نظاميگری داده سياست است، احزاب سياسی حتی اگر مخالف مبارزه 
نظامی باشند، چه برای دفاع از خود و چه برای نفس بقای سياسی، 

در غير اينصورت .  ناچارند مسلح شوند و نيروی نظامی داشته باشند
بسرعت مورد هجوم ترور سفيد و دستجات مسلحی قرار ميگيرند که 
در ايندوره ها بوفور توسط ارتجاع سياسی عليه انقالبيون سازمان داده 

 . ميشوند
 

 مختصات نيروی نظامی کمونيستی 
اساس و منشا سازمان و حزب کمونيستی کارگران و مردم زحمتکش 

به طريق اولی سازمان و بازوی نظامی نيروی .  در شهرها است
در سنت ناسيوناليستی و چريکی روستا و .  کمونيستی هم شهری است

هردرجه بخواهيم مختصات و .  نيروی نظامی استمحل استقرار کوه 
مناسبات درونی و سازمانی اين نيروی غير شهری را به عقايد 
کمونيستی نزديک کنيم، باالخره اين نيرو از سوخت و ساز سياسی 

جريانات سياسی غير کمونيستی .  شهری و محيط طبقاتی اش دور است
در قرن بيستم از ناردونيکها تا گروه های چريکی، از جنبشهای دهقانی 

" کمونيسم"و مائويستی و سنت ناسيوناليستی پيشمرگايتی که با نام 
. فعاليت کرده اند، عمدتاً و بدرجات مختلف از اين تناقض رنج برده اند

مشکل اينجا تقابل بين شهر و روستا بعنوان واحدهای جغرافيائی نيست، 
بلکه تناقضاتی است که محل کار و لجستيک يک نيروی نظامی 
کمونيستی با اهداف و موضوع کار اساسی اش يعنی طبقه کارگر و 

تجربه خود ما ميکويد که بطور تدريجی . زحمتکشان شهری ايجاد ميکند
فعاليت کمونيستی در شهرها در حاشيه فعاليت نظامی در روستا قرار 
ميگيرد و بطور کلی شهر و نيازهای مبارزه متنوع شهری و بويژه 

کيش اسلحه و نظاميگيری تنها .  مبارزه کارگری را به حاشيه ميراند
در سنت مبارزه نظامی کمونيستی، .  يک محصول اين تناقض است

تشکيالت کمونيستی شهر و مبارزه اجتماعی در شهرها تابعی از 
مبارزه نظامی نميشود، شهر به محل تدارک و لجستيک کار نظامی 
تقليل نمی يابد، اين فعاليت نظامی است که تابعی از اهداف سياسی 

نيروی نظامی کمونيستی يک نيروی حامی مبارزه سياسی .  ميشود
کارگران سوسياليست و . شهری و تقويت کننده مکانيزم اين مبارزه است

کمونيست در بعد مبارزه نظامی نميتوانند از چهارچوبهای سياسی و 
سبک کاری و قوانينی تبعيت کنند که بعنوان مثال بر مبارزه نظامی 

اصول .  دهقانی و يا جنگ چريکی روشنفکران و دانشجويان حاکم است
سياسی و سبک کاری و مناسبات درونی و قوانين ناظر بر مبارزه 
نظامی ما ادامه و منتج از سياست و برنامه آزاديخواهانه کمونيستی و 

از نظر عملی نيز، مبارزه مسلحانه چه محدود و چه توده . کارگری ماست
ای، تاکتيک ها و امور فنی کار نظامی، تماما تابع کاراکتر اجتماعى و 

 .سياسی نيروى کمونيستی مسلح است
 

 کدام مبارزه مسلحانه؟ 
االن وقتش است که دست به "آيا در دوره انقالبی کنونی و مراد از بحث 

، سازماندهی جنگ مسلحانه توده ای طوالنی است و يا "اسلحه ببريم
 عملياتهای محدود، پارتيزانی توسط گروه های کوچک مد منظر است؟ 

 
سازماندهی مبارزه مسلحانه در هر شکلی امری ارادی نيست، کسی 
نميتواند بنا به نظرش امروز مبارزه مسلحانه توده ای اعالم کند چون 

سازماندهی و اعالم جنگ .  ملزومات اجتماعی چنين کاری وجود ندارد
مسلحانه توده ای طوالنی نيازمند شرايط ويژه ای است که تناسب قوای 
سياسی طی برآمدهای انقالبی بدرجه بسيار باالئی بنفع مردم تغيير کرده 
باشد تا بتوان نتيجه گرفت که وارد کردن فاکتور اسلحه در زمان محدودی 
ميتواند تحرک توده ای را تقويت ميکند و اقدامی ضروری و پيشرو 

واضح است چنين شرايطی در امروز ايران و تا تاريخ اواسط آذر .  است
. ممکن است يکی دو ماه آتی وضع تماماً فرق کند.  ماه هنوز وجود ندارد

اگر مبارزه مسلحانه توده ای ممکن نيست، پس تنها آپشن جنگ پارتيزانی 
گروه ها و تيمهای عملياتی کوچک است که بايد با سر شاخه های دشمن 

 . بجنگد
 

مبارزه "برای ما بازوی نظامی حزب و يا نيروی مسلح حزبی تنها شيوه 
هر ارتش کارگری، هر نيروی مسلح حزبی، به ستون .  نيست"  مسلحانه

فقراتی از نيروهای آموزش ديده و کاربلد و فرماندهان و طراحان نظامی 
سياست ما مسلح کردن مردم در .  و امور لجستيک و پشت جبهه نياز دارد

. ما ميگوئيم شوراهای محالت و مردمی بايد مسلح باشند. ابعاد وسيع است
. شوراهای کارگری بايد توسط بريگادهای کارگری محافظت شوند

کارگران و مردم بايد همه جا تشکلها و قدرت توده ای و کارگری خود را 
تسليح .  مستقر کنند و اين تشکلها بايد نيروی دفاع از خود را سازمان دهند

ً غير حزبی است  فقط امری حزبی نيست، تسليح امری عمومی و اساسا
که ميتواند بخشهای گسترده ای از توده های کارگر و زحمتکش در 

در چنين شرايطی يعنی در متن تشکل و .  محالت و شهرها را دربرگيرد
تحرک وسيع توده ای و تغيير تناسب قوای سياسی، امکان مبارزه 

ما بايد برای رسيدن به اين نقطه تالش کنيم .  اى پيدا ميشود مسلحانه توده
 . اما امروز هنوز با آن فاصله داريم

 
 تاکتيک مبارزه مسلحانه در شرايط کنونی 

آيا در لحظه حاضر و تناسب قوای جاری بين مردم و رژيم، وقت دست 
بردن به اسلحه برای مواجهه با نيروهای سرکوب رژيم فرا رسيده است؟ 

هنوز درصد کمی از مردم .  پاسخ ما بروشنی نه است، هنوز زود است
ايران به خيزش توده ای پيوسته اند، هنوز بخشهای کارگری وارد 
اعتصابات موثر و نفس گير نشدند، هنوز شرايط حکومت عليرغم تشديد 
بحران به شکافهای جدی در درون رژيم بدل نشده است، هنوز نيروهای 
نظامی عليرغم خستگی و بی روحيه بودن دچار فروپاشی و ريزش جدی 

، عليرغم نفرتی که در اين لحظه مشخصدست بردن به اسلحه .  نشده اند
همه ما از اين اوباش و قاتلين فرزندامان داريم، به ضرر گسترش جنبش 

  ١٠صفحه   توده ای است، بيانگر نوعی آوانتوريسم سياسی و چپ 
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!آزادی، برابری، رفاه  

 ...در باره تاكتيک مبارزه مسلحانه 

روی نظامی است که منفعتش به جيب جمهوری اسالمی و نيروی 
جمهوری اسالمی بسيار مايل است و مکرراً تالش .  سرکوب ميرود

ميکند که با اخبار فيک وانمود کند که در کردستان يا در بلوچستان 
معترضين با اسلحه بميدان آمدند و يا گروه های سياسی با اسلحه در 

اين تمهيدات برای اينست که بهانه کافی .  رويدادها شرکت کرده اند
ً با سرکوب و کشتار بدهد . داشته باشد که جواب اعتراض را قويا

خوشبختانه مردم هشيارند، نيروهای سياسی تاکنون به اين دام نيافتادند 
و فوران احساسات خرده بورژوازی ناراضی و بی حوصله نيز 
. نتوانسته است عاملی برای رفتن زودرس معترضين به فاز نظامی باشد

اعالم يک جنگ پارتيزانی و مسلحانه زودرس اولين نتيجه اش قيچی 
کردن جنبش توده ای از صحنه سياسی و رودرو قرار دادن نيروی 
نظامی حکومتی با تمام تجهيرات با نيروی نظامی بسيار محدود در کف 

امری که بنفع رژيم و به ضرر جنبش توده ای جاری .  خيابانها است
 .تمام ميشود

 
 چه بايد کرد امروز

کسانی .  اگر االن وقت اينکار نيست، آيا بايد تا روز قيام صبر کنيم؟ ابداً 
که منتظرند رژيم سقوط کند و بعد از آن به تناسب موقعيت وارد عمل 

دشمنان جنبش و طبقه ما با پول دولتها .  شوند، از هم اکنون بازنده اند
مسلح اند و تالش دارند وقت خودش با بزور اسلحه از باالی سر مردم 

کمونيست ها و انقالبيون بايد در حال .  امر سياسی شان را پيش ببرند
حاضر اوالً پتانسيل مسلح داشته باشند، از يک شالوده نظامی و 
ساختاری اعم از فرماندهان و تيم های عملياتی و نيازهای مشخص و 

ثانيا، مردم بايد مسلح شوند، مسلح شدن .  اوليه تدارکاتی برخوردار باشند
در کشمکش جاری .  و تامين سالح با استفاده بالفصل از آن فرق دارد

هرجا که مقدور است نيروی سرکوب را خلع سالح کنند، امکانات متنوع 
دفاع از خود و رودروئی با نيروی سرکوب را بطرق مختلف تامين کنند 

جمهوری اسالمی را .  و از نظر روانی آماده وارد شدن به فاز قيام باشند
با حمله به مراکز .  نهايتاً بايد با يک قيام و قهر انقالبی از سر راه برداشت

 . انتظامی و پادگانها نيروی سرکوب را درهم کوبيد
 

نيازهای مبارزه طبقاتی به ما ميگويد که چه زمانی و در چه تناسب قوا و 
مجموعه شرايط سياسی و اجتماعی، دست بردن به اسلحه و مشخص تر 

. فراخوان مبارزه مسلحانه و سازماندهی مبارزه نظامی ضروری است
تشخيص اين لحظه برای نيروهائی از جنس ما مهم است، در عين حال 
اين امری اختياری نيست، بلکه تابع مجموعه فاکتورهائی در سياست 
کالن جامعه و موقعيت رژيم و ناتوانی اش از تحميل يک موج برگشت به 

آغاز مبارزه مسلحانه در زمانی که وقتش رسيده و .  جنبش انقالبی است
ضروری شده است، به جهش و پيشروی جنبش انقالبی کمک شايانی 

برعکس، مبارزه نظامی زودرس تحميل جنگ به مبارزه سياسی .  ميکند
ً در اين لحظه غير مسئوالنه و فرقه ای و  توده ای جاری است، ماهيتا
آوانتوريستی است و شرايط سرکوب خشن و وسيع را تحت عنوان 

امروز بايد ابزارهای .  برای رژيم تسهيل ميکند"  مقابله با دشمن مسلح"
حمله به مراکز حکومتی را در دستور قرار .  دفاع از خود را گسترش داد

آمادگی سياسی و روانی .  مسلح شد.  مزدوران را خلع سالح کرد.  داد
ما بسرعت به مرحله ای ميرسيم که وارد جنگ و قيام شويم .  ايجاد کرد

 .که آنزمان بدون استفاده وسيع از سالح پيروزی غير ممکن است
 
 امينی_مهسا#

  ١٤٠١آذر  ١٦
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 اعتصاب کارکنان شرکت پايانه و مخازن پتروشيمی  ماهشهر 
های  ثالث شاغل در پايانه  کارکنان ارکان ١۴٠١آذر  ١۴روز دوشنبه 

صادراتی و مخازن پتروشيمی واقع در ماهشهر در اعتراض به عدم 
هايشان برای دومين روز متوالی دست به اعتصاب  رسيدگی به خواسته

 .و تجمع زدند
 

 اعتصاب جمعی از کارکنان پتروشيمی سنندج
اعتصاب کارکنان پيمانکاری و قرارداد مستقيم شاغل در پتروشيمی 

کارگران برای دريافت .  سنندج سومين روز خود را پشت سرگذاشت
 . حقوق های معوق و قراردادهای کار دست به اعتصاب زدند

 
 اعتصاب کارخانه آلومينيوم المهدی و سيمان اصفهان

آذر کارگران کارخانه آلومينيوم المهدی و سيمان  ١۴روز دوشنبه 
 . ديزيچه اصفهان دست به اعتصاب زدند

 
 اعتصاب سراسر کاميون داران ادامه دارد

اعتصاب سراسری کاميونداران و رانندگان کاميون ادامه دارد و 
تاثيرات تاکنونی اين اعتصاب عالوه بر تعطيلی باراندازها و گمرگ ها 
و اسکله ها موجب نرسيدن کاالهای واسطه و مواد اوله به يک سری 

از جمله شرکت قالبهای بزرگ صنعتی .  کارخانجات کشور شده است
سايپا، يکی از مهمترين شرکتهای ساخت قالب های پرايد، تيبا و 
سايناکوييک به دليل اعتصاب کاميون داران و عدم بارگيری قطعات و 

سايپا کاشان، سايپا ساوه، پارس خودرو، (ارسال آنها به خط مونتاژ 
 .به اعتصاب اجباری رسيده است) سايپا مرکز

 
 اعتراض کارگران داروگر تهران 

 ١۵شنبه  کارگران شاغل در کارخانه داروگر تهران صبح روز سه
ماه حق بيمه  ۵ماه حقوق و  ۴آذرماه نسبت به پرداخت نشدن حدود 

طی :  گويند کارگران اين کارخانه می.  پرداخت نشده اعتراض کردند
ها با چند ماه تاخير پرداخت شده  يک سال گذشته همواره دستمزد آن

ماه پيش پرداخت نشده و  ۴به گفته اين کارگران حق بيمه آنها از . است
کاری و سرويس حمل و نقل نيز به  عالوه بر آن مزايای اضافه

 .کارگران داده نشده است
 

 اخراج تعدادی از کارگران کارخانه فوالد آريا
نفر از کارگران کارخانه فوالد آريا واقع در اردستان استان  ٣٠حدود 

. از کار اخراج شدند  اصفهان به سبب محدود شدن فعاليت شغلی
شهرک   -کارگر ابتدای جاده در باغ ٣۵٠کارخانه کاوه فوالد آريا با 

صنعتی جديد واقع شده است و از قرار معلوم هرکدام از کارگر بيکار 
 .اند سال سابقه کاری داشته ١٠شده حدود 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

حمله نيروهای امنيتی به خانواده دستگيرشدگان اعتراضات اخير در 
 آبدانان

های دستگيرشدگان اخير شهر آبدانان، که  ماموران سرکوبگر به خانواده
مأموران تيام دختر .  اند مقابل دادگاه اين شهر تجمع کرده بودند، حمله کرده

مرادی از دستگيرشدگان اخير را که در مقابل دادگاه  خردسال، مهديشاه 
 .چند روز است تحصن کرده، مورد ضرب و شتم قرار دادند

 
 بازداشت رفيق و فواد سليمی

رفيق سليمی و پسرش فواد سليمی روز دوشنبه هفتم آذرماه توسط 
بازداشت و به مکان نامعلومی "  فواد سليمی"نيروهای امنيتی در محل کار 

هنوز از محل نگهداری و وضعيت آنها اطالعی در دست .  منتقل شدند
 .باشد نمی

 
 محروميت کيوان صميمی از مکالمه تلفنی در زندان

نگار و  کيوان صميمی، روزنامه :  نگاران گزارش فدراسيون روزنامه به 
سردبير نشريه ايران فردا، عليرغم اتمام محروميت دو ماهه از تماس 

کانال تلگرامی اين روزنامه .  تلفنی، همچنان اجازه تماس آزاد را ندارد
نگار بازداشتی روز چهارشنبه نهم آذرماه اعالم کرد که آقای صميمی،  

کيوان . تنها اجازه دارد در حضور ماموران با برخی نزديکان تماس بگيرد
و يکی از  »ايران فردا«ساله، سردبير نشريه  ٧۴نگار  صميمی، روزنامه

اعضای کانون نويسندگان ايران از آذرماه سال گذشته برای گذراندن 
 .محکوميت دو ساله خود در زندان است

 
 رغم نقض حکم  مخالفت با مرخصی اسماعيل عبدی،علی

آذر مادر اسماعيل عبدی، معلم زندانی در زندان کچويی  ١٢روز شنبه 
کرج، پيرو موافقت زندان و داديار اجرای احکام دادسرای اوين و دادستان 
تهران با مرخصی اسماعيل، به دايره نظارت زندان اوين مراجعه نمود که 

ضابط سپاه ثارهللا با مرخصی ايشان موافقت نکرده :  اين مرجع اعالم کرد
اين در حالی است که شعبه نهم ديوان عالی، حکم زندان اسماعيل .  است

عبدی را نقض کرده است و قرار بر اين است که تجديد بررسی پرونده 
 .صورت گيرد

 
 اطالعی از سرنوشت آنها تداوم بازداشت دو معلم زن سنندجی و بی

گذرد  سنندج می ١ حدوديک ماه از بازداشت سهيالخالدی، دبير هنر ناحيه 
و عليرغم پيگيريهای مستمر خانواده و جامعه معلمان پاسخ روشن و 

ای در خصوص وضعيت پرونده و سالمتی ايشان از جانب  کننده قانع
در ادامه اين فشارها دو هفته پيش .  نهادهای امنيتی ارائه نگرديده است

سنندج به نام دکتر شيوا مفاخری بازداشت  ١يکی از دبيران رياضی ناحيه 
نتيجه  شده و تاکنون تالشهای خانواده و همکاران برای آزادی ايشان بی 

  ١٢صفحه    .بوده است

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 انتقال خواهران شهوندی به زندان قرچک
آبان ماه،  ٢٩سه خواهر به نام های سپيده، پگاه و پرتو شهوندی يکشنبه 

. توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان قرچک ورامين منتقل شدند
پرتو شهوندی دانشجوی رشته دکترای رياضی در دانشگاه تربيت مدرس 

 و سپيده شهوندی نيز فارغ التحصيل دانشگاه اميرکبير است
 

 شده  خبری از يونس مشايخی، فعال دانشجويی بازداشت بی
ساله اصفهانی، فعال دانشجويی و مهندس  ٣۶يونس مشايخی جوان 

آبان ماه در محل سکونتش توسط  ١۵کامپيوتر، شامگاه روز يکشنبه 
نيروهای اطالعات سپاه دستگير شده است و تاکنون از وضعيت وی 

 .اطالعی در دست نيست
 

 خبری از سرنوشت جواد اسماعيلی، کارگر نانوايی  بازداشت و بی
اش در خيابان  ، در محل کار نانوايی١۴٠١آذرماه  ۶جواد اسماعيلی روز 

فرح سنندج توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده است و 
 .تاکنون از داليل و محل بازداشت وی اطالعی در دست نيست

 
 مسعود فرهيخته معلم و فعال صنفی در کرج بازداشت شد

آذر  در  ١٢مسعود فرهيخته معلم و از فعاالن صنفی استان البرز روز 
آموزش و پرورش استان البرز، مقابل اين   گو در اداره پی حضور و گفت
 .اداره بازداشت شد

 
 بازداشت دلير نصرالهی از فعالين کارگری سنندج

، دلير نصراللهی فعال کارگری و ١۴٠١آذرماه  ١٢غروب روز شنبه 
اين فعال .  چشمه در سنندج بازداشت شد عضو گروه کوهنوردی چهل

کارگری در محل کارش واقع در محله غفور سنندج توسط مامورين لباس 
 .شخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است

 
 زاده در خطر است جان ليالحسين

زاده در صفحه اينستاگرام خود به همراه انتشار فايل  برادر ليال حسين
تر شدن وضعيت سالمتی ايشان خبر داده  صوتی خواهرش، از وخيم

 .است
 

 هفتاد روز بازداشت کيخسروی زدانی، فعال محيط زيست  
با يورش مسلحانه  ١۴٠١شهريورماه  ٣١کيخسرو يزدانی در تاريخ 

اين فعال محيط زيستی پس .  ماموران اطالعاتی در منزلش بازداشت شد
آميز در منزلش بالفاصله به بازداشتگاه اطالعات  از بازداشت خشونت

ساری منتقل و تحت بازجويی در شرايط حبس در زندان انفرادی قرار 
اکنون پس از گذشت نزديک به . گرفت و بعدا به زندان قائمشهر منتقل شد

هفتاد روز از بازداشت کيخسرو يزدانی و نگهداری او در شرايط 
کيخسرو .  نامساعد، نگرانيها برای وضعيت سالمت او شدت گرفته است

اش  برد و با توجه به شرايط سنی يزدانی از ناراحتی مزمن قلبی رنج می

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

تحمل اين حبس، تحميل شرايط غيرانسانی به او و نقض حقوق اوليه 
 .انسانی اوست

 
 بازداشت دياکو نيازی و عدنان باستامی

آذر  ١٣شنبه  ساله اهل سنندج، روز يک ١٧آموز  دياکو نيازی دانش
توسط نيروهای حکومتی در محوطه مدرسه ربوده شد و به  ١۴٠١

عدنان باستامی نيز در جريان .  مکان نامعلومی منتقل گرديد
توسط  ١۴٠١شنبه دهم آذرماه  های گسترده اخير روز پنج دستگيری

نيروهای امنيتی شهر مريوان بازداشت و به زندان سنندج منتقل شده 
 .است

 
 پور بازداشت شد خديجه مهدی

پور زندانی سياسی که در  خديجه مهدی ١۴٠١آذرماه  ١۵شنبه  روز سه
مرخصی درمانی به سر ميبرد، پس از هجوم نيروهای امنيتی به 

 .منزلش بازداشت و به زندان ايالم بازگردانده شد
 

 اعالم اتهام محاربه برای دو نوجوان در زندان مرکزی زاهدان 
و  ١۶روز بالتکليفی از وضعيت دو برادر نوجوان  ۶٣پس از گذشت 

های دمحم رخشانی آزاد و علی رخشانی آزاد، وکيل آنها  به نام  ساله ١٧
حکم دو .  علی کريمی از اعالم اتهام محاربه به خانواده خبر داده است

برادر بازداشتی توسط قاضی فيروزی از بيدادگاه کيفری زاهدان به 
اين حکم در حالی صادر شده که به گفته يک . وکيل آنها ابالغ شده است

 .»آنان روز اعتراضات در شهر ميرجاوه نبودند«: منبع مطلع محلی
 

حسنلو زن و شوهری که در خطر اعدام  حسنلو و حميدقره فرزانه قره
 ! هستند

قتل يک بسيجی در «ی  اين دو نفر جزو کسانی هستند که در پرونده
فرزانه کارشناس .  در کرج بازداشت شدند »مراسم چهلم حديث نجفی

ساله  ١٠علوم آزمايشگاهی و حميد راديولوژيست است و يک دختر 
ها شده و  مرد وارد خانه آن ١٠آبان، حدود  ١٣ساعت دو شب .  دارند

پس از ده روز .  کنند بعد از اقدام به ضرب و شتم آنها را بازداشت می
خبری، به علت وخامت حال حميد، ناچار به انتقال وی به بيمارستان  بی

ميشوند و مشخص ميشود که دندهی حميد بخاطر ضرب و شتم شديد 
جلسهی اول دادگاه .  اش شده است شکسته و باعث سوراخ شدن ريه

سال زندان با نفی  25حسنلو  حسنلو حکم اعدام و فرزانه قره حميد قره
 . بلد گرفته است

 
 دو متهم امنيتی در زندان رجايی شهر کرج اعدام شدند

آذر، حکم اعدام ميالد اشرفی و منوچهر شهبندی در  ١١روز جمعه 
آنان در خردادماه سال جاری .  زندان رجايی شهر کرج به اجرا درآمد

بازداشت و به اعدام “  همکاری اطالعاتی با اسرائيل”از بابت اتهام 
حکم صادره به تازگی در ديوان عالی کشور تاييد .  محکوم شده بودند

های منتشرشده، ميالد اشرفی حدود دو هفته قبل  بنا بر گزارش.  شده بود
برخالف روال معمول .  از زندان ساوه به اين زندان منتقل شده بود

زندان رجايی شهر که احکام اعدام روز چهارشنبه اجرا ميشود، وی به 
 .همراه منوچهر شهبندی روز جمعه اعدام شد

 
 قتل آوات قادرپور توسط مزدوران رژيم

١٣صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  
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ماشين اعدام، شكنجه و زندان 

 !رژيم را در هم بشكنيم
 

 !  مردم آزاديخواه مقيم استكهلم
نزديك به سه ماه از .  رژيم جنايتكار اسالمى نفس هاى آخرش را ميكشد

خيزش انقالبى زنان و مردان آزاديخواه ايران براى سرنگونى انقالبى 
مردم بيش از هر دوره ديگری براى بزير كشيدن رژيم .  رژيم ميگذرد

مبارزه پرشور و جسورانه مردم .  پا به ميدان مبارزه انقالبى گذاشته اند
سران و .  ايران رژيم را در سراشيبى فروپاشى قرار داده است

مزدوران رژيم روحيه شان را از دست داده اند و بار ديگر براى نشان 
دادن اقتدار پوشالى شان سراغ بىدفاع ترين و شريف ترين فرزندانمان 

هزار نفر از زنان و  ١٥زندانى كردن بيش از .  در زندانها رفته اند
 .مردان معترض گوشه اى از هراس رژيم از مردم است

  
آذرماه در بلوچستان سه برادر به نام هاى  ١٥رژيم فاشيست اسالمى در 

جما عمرزهى، ناصر عمر زهى و انوشيروان عمرزهى را همزمان 
ساله را به جرم  ٢٣آذر ماه محسن شكارى جوان  ١٧در .  اعدام كرد

خطر .  اعتراض در خيابان ستارخان دستگير کرده بودند، اعدام كرد
اعدام و حبس هاى طوالنى مدت جان صدها زندانى سياسى ديگر را هم 

با گسترش اعتراضات در داخل و خارج كشور ماشين .  تهديد ميكند
 ! كشتار، شكنجه و زندان رژيم را درهم بكوبيم

 
 ! مردم آزاديخواه و فعالين چپ و كمونيست

بيائيد در همراهی با هم صدای اعتراض ميليونها نفر از مردم انقالبى 
ايران باشيم و خشم و نفرت عميق مان را از جنايات اخير رژيم با 

 .حضور در تظاهرات ها و اعتراضات در خارج كشور اعالم كنيم
  

 ٢٠٢٢روز شنبه دهم دسامبر : وعده ما

 در سرگلستورى ١٥ساعت 
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمى

 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 !احكام اعدام مبارزين بايد فورى لغو گردد
 

 تشكيالت استكهلم حزب كمونيست ايران
 حكمتيست -تشكيالت استكهلم حزب كمونيست كارگرى ايران 

 ٢٠٢٢دسامبر ٨

 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و 
!مستمر كارگران است  

در اعتراضات كارگری به مجمع عمومى   
مجمع عمومى را آگاهانه و ! متكى شويد

! بنا به هر نيازی برپا كنيد  

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

ساله اهل روستای ماللر بوکان که در جريان  ٢٠آوات قادرپور 
اعتراضات مردمی اين شهر با گلوله سرکوبگران مجروح شده بود، 
چهارشنبه به دليل شدت جراحات در يکی از بيمارستانهای اروميه 

 .جانباخت
 

 رسول حدادی، معلم بازنشسته در بيمارستان جان باخت
ای ساکن زنجان که روز  رسول حدادی، معلم بازنشسته فنی حرفه

چهارشنبه چهارم آبان، در تجمع اعتراضی مردم اين شهر به مناسبت 
چهلم مهسا امينی بر اثر اصابت گلوله به گردنش زخمی شد و در 

نيروهای امنيتی شبانه پيکر او .  بيمارستان بستری بود، سوم آذر درگذشت
تهران ربوده و در شهر محل زندگی او،  »خمينی«را از بيمارستان 

 . *اند سپردهزنجان به خاک 

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
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در هشتادمين روز خيزش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی،  
ايران صحنه اعتراضات و اعتصابات گسترده ، آذر ١٤امروز دوشنبه 

فضای اعتصاب و تعرض انقالبی در آستانه روز دانشجو موج .  بود
از هم اکنون دانشگاه های کشور وارد اعتصاب شدند و خود را .  ميزند

امروز دانشجويان در .  آذر آماده می کنند   ١٦برای اعتراض بزرگ 
دانشگاه های تهران، دانشکده ادبيات دانشگاه عالمه، دانشگاه بهشتی، 

زيست دانشگاه   محيط  دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، دانشکده
ای کرمانشاه،  تهران، دانشگاه علوم تحقيقات، دانشگاه فنی و حرفه

پزشکی  دانشگاه شريعتی، دانشکده مهندسی دانشگاه قم، دانشکده دندان
دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دانشگاه آزاد اهواز، دانشگاە کردستان و 
دانشکده هنر دانشگاه نجف آباد اعتراض و اجتماع داشتند، ديوارهای 
تفکيک جنسيتی و آپارتايد را شکستند، با ابتکارات مختلف از بازداشتی 

 . ها و زندانيان دفاع و بر مسير سرنگونی و انقالب تاکيد کردند
 

. کارگران در مراکز مختلفی در اعتصاب بودندآذر  ١٤امروز دوشنبه 
شرکت پايانه و از جمله دومين روز اعتصاب بيش از پانصد کارگر 

بندی  مخازن پتروشيمی در ماهشهر، که از جمله خواهان اجرای طبقه 
سازی حقوق های کارگران ارکان ثالث با بخش  مشاغل و همسان

اعتصاب کارگران شرکت قالب های بزرگ صنعتی .  رسمی هستند
سايپا، که يکی از مهمترين شرکت های ساخت قالب های پرايد، تيبا و 
ساينا کوييک محسوب ميشود و بدليل اعتصاب کاميون داران و 
تاثيرات مستقيم عدم بارگيری قطعات و ارسال آنها به خط مونتاژ 

به اعتصاب )  سايپا کاشان، سايپا ساوه، پارس خودرو، سايپا مرکز(
اعتصاب کارکنان پيمانکار و قرارداد مستقيم  .  اجباری وادار شدند

. اعتصاب کارگران کارخانه سيمان ديزيچه اصفهان.  پتروشيمی سنندج
اعتصاب سراسری .  اعتصاب کارگران آلومينيوم المهدی در بندرعباس

آذر شروع شده است  ٥رانندگان کاميون و کاميونداران که از روز 
 . امروز وسيعا ادامه داشت و هر روز گسترش می يابد

 
شهر وارد  ٧٠آذر کسبه و بازار در بيش از  ١٤امروز دوشنبه 
در برخی شهرهای کردستان مانند سنندج اعتصاب .  اعتصاب شدند

کامل بود و در بيشتر شهرها اعتصاب شامل بخشهائی از بازار و کسبه 
بازار آهن، :  تهران کسبه و بازار در مناطق و محالتدر شهر .  ميشد

خيابان اميرکبير شاپور، اسالمشهر، دروازه شميران، باغ سپه ساالر، 
اکباتان، افسريه، نازی آباد، شهريار تهران، بازار چراغ برق، تهران 
پارس، عبدل آباد، آرياشهر، صادقيه، گاندی، الله زار، شهرک 
شريعتی، ستارخان، سعدی، امين حضور، شهرک انديشه، استاد معين، 
محله اختياريه تهران، کوچه مروی، طال فروشان تجريش و پاساژ 

بجز تهران بازارهای .  جواهر فروشان در اعتصاب شرکت کردند
اصفهان، تبريز، رشت، مشهد، بوشهر، قم، :  مختلف در شهرهای

گوهردشت کرج، فرديس کرج، کمال شهر کرج، قزوين، اراک، 
شهريار، شهرکرد، سقز، سنندج، کامياران، مريوان، بانه، روانسر، 
پاوه، اشنويه، دهگالن، ديواندره، مهاباد، جوانرود، قروه، بيجار، 

کرمانشاه، همدان، سرپل ذهاب، راسک، چابهار، نوبنديان و دشتياری در 
بلوچستان، کرمان، اروميه، بندر انزلی، ايالم، کازرون، مرودشت، گناوه، 
بجنورد، شاهين شهر، شهرستان جم در استان بوشهر، زرين شهر، 
صومعه سرا، نجف آباد، بهبهان، الهيجان، يزدانشهر، گرمسار، اهواز، 
دزفول، بندرعباس، بابل، بندر گناوه، بيرجند، خمين، يزد، بروجن، و 

 . ساری در اعتصاب شرکت کردند
 

همراه با اعتصاب در شهرهای مختلف ايران اجتماع و اعتراض و شعار 
و مناطق تهران :  از جمله در شهرهای.  دادن عليه حکومت در جريان بود

چيتگر، جردن، ستارخان، سعادت آباد، سيد خندان، صادقيه، خيابان 
شريعتی، شهرک اکباتان، تهران پارس، هفت حوض نارمک، اتوبان 
ورامين، اتوبان نيايش، مرزداران، و ايستگاه های مختلف متروی تهران، 
شهرهای قزوين، کرج، گلشهر کرج، فرديس کرج، زنجان، اروميه، 
همدان، شيراز، اصفهان، ملک شهر اصفهان، مشهد، بندرعباس، 
هرمزگان، بوشهر، آمل، ساری، مرو دشت استان فارس، اشنويه، رشت، 

اراک، سنندج، جوانرود، مريوان، مهاباد، نوبنديان و آبدانان، ايالم، 
سيستان و بلوچستان و چابهار، اعتصاب همراه با اعتراضات  دشتياری

 .  محله محور و تظاهرات خيابانی و آتش زدن بنرهای حکومتی همراه بود
 

هشتادمين روز خيزش انقالبی، عليرغم تالشهای حکومت برای کنترل 
اوضاع و ادای دلجوئی از مردم از يکسو و تهديد و صدور احکام اعدام از 

چند شعار .  با يک اراده قوی معطوف به سرنگونی آغاز شدسوی ديگر، 
فقر فساد گرونی ميريم تا :  در ميان شعارهای سرداده شده شاخص بودند

 !  کشته نداديم که سازش کنيم رهبر قاتل رو ستايش کنيم! سرنگونی
 

حکمتيست مردم انقالبی و متحد را به گسترش   -حزب کمونيست کارگری 
اعتصاب و اعتراض با شعار محوری آزادی زندانيان سياسی و کليه 

تجمع در مقابل زندانها مانند تجمعات .  بازداشت شدگان اخير فراميخواند
 . امروز مقابل زندان اوين را گسترش دهيم

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢دسامبر  ٥ -١٤٠١آذر  ١٤

 اعالميه خبری 
 

 آذر ١٤

 !اعتصاب، اعتراض، پيش بسوی انقالب
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ابتکارات متنوع ا در پانزدهم آذر، دومين روز از فراخوان سه روزه ب 
اعتراضی در مناسبت روز دانشجو، جنبش اعتصابات و اعتراضات 

سرکوبگريها، تهديدها و .  در سراسر ايران با قدرت ادامه پيدا کرد
ترفندها و ديگر شگردهای جانيان جمهوری اسالمی نتوانست مانع 

اعتصابات عمومی .  تداوم فضای اعتصاب و اعتراضات انقالبی شود
تهران، مهاباد، سنندج، نوبهار در بيش از شصت شهر از جمله؛ 

کرمانشاه، روانسر، مريوان، بانه، سقز، جوانرود، اشنويه، کامياران، 
اصفهان، شيراز، اراک، مشهد، تبريز، اروميه، مرودشت، الهيجان، 
بروجن، بجنورد، ابهر، بندرعباس، کرمان، شهرکرد، بندرانزلی، 
چابهار، سميرم، شاهين شهر، بهبهان، گلسار، اردبيل، بروجرد، 

همزمان اعتصاب و .  اهواز، يزد، فوالد شهر، کازرون، ادامه پبدا کرد
دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اجتماعات اعتراضی متعددی در 

ها و ادبيات  ی زبان تبريز، دانشگاه فنی دخترانه سنندج، دانشکده
خارجی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده عالمه، 
دانشکده برق دانشگاه خواجه نصير، دانشگاه آزاد تهران مرکز 

، دانشگاه شريف، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد سوهانک، )پونک(
ها و ادبيات خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه آموزش  ی زبان دانشکده

ی  عالی سپهر اصفهان، دانشگاه مالير، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده
تربيتی دانشگاه تهران، دانشگاه چمران اهواز در  شناسی و علوم روان

زاکانی يکی از مهره های مزدور رژيم و شهردار تهران .  جريان بود
با شعار مرگ بر خامنه ای و اعتراض تند دانشجويان دانشگاه شريف، 

همچنين در پانزدهم آذر شاهد ادامه .  عمأل از دانشگاه بيرون رانده شد
اعتصابات کارگری در چندين مرکز توليدی مهم و اعتصاب رانندگان 

 . کاميون بوديم
 

ادامه اعتراضات در محالت تعدادی ازشهرها به ويژه در تهران  بخش 
اعتراضات محله .  ديگری از تداوم خيزش انقالبی در اين روز بود

محور و حرکت به طرف کنترل محالت، به طور جدی نيروهای 
به اين .  سرکوبگر جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار داده است

ترتيب روز پانزدهم آذر نيز به عنوان روز تداوم اعتصابات و 
 .  اعتراضات انقالبی عليه جمهوری اسالمی ثبت شد

  
حکمتيست مردم آزاديخواه و آگاه را به   -حزب کمونيست کارگری 

گسترش اعتصابات و اعتراضات و هر ابتکار راديکال و انقالبی به 
ويژه در سومين روز اين اعتراضات، امروز چهارشنبه شانزدهم آذر   

گسترش وسيعتر اعتصابات و اعتراضات در سراسر .  فراميخواند
کشور راه موثر در تنگنا قراردادن جمهوری اسالمی و سرنگون  

 .    کردن اين رژيم هار سرمايه است
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢دسامبر  ٧ -١٤٠١آذر  ١٦

 اعالميه خبری

 آذر ١٦

 ! فقر فساد گرونى، ميريم تا سرنگونى

 !فرزند كارگرانيم، كنارشان مى مانيم
 

آذر، سومين روز اعتصاب سراسری در روز  ١۶امروز چهارشنبه 
دانشگاه های کشور و مراکز آموزشی در اعتصاب و .  دانشجو بود

استقرار نيرو مقابل دانشگاه ها و ممانعت حراست در .  اعتراض بودند
خيلی از دانشگاه ها برای ورود دانشجويان، نتوانست از شکلگيری 

نيروهای بسيجی و حراستی از همان ابتدا در .  اجتماعات جلوگيری کند
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه به معترضين 

اجتماعات روز .  حمله کردند و در موردی توسط دانشجويان ادب شدند
دانشجو امروز در دانشگاه اميرکبير، دانشگاه ملی، دانشگاه تربيت مدرس، 
دانشکده مهندسی شيمی و محيط زيست دانشگاه تهران، دانشگاه هنر 
اصفهان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، پرديس مرکزی 
دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد پونک، دانشکده سينما و 
تئاتر دانشگاه هنر تهران، دانشگاه علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و 
ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايی، دانشکده علوم رياضی و کامپيوتر 
دانشگاه خوارزمی، دانشگاه سوره، دانشگاه هنر و معماری پارس، 

نصيرالدين طوسی، دانشکده هنر   دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه خواجه
و معماری، دانشگاه تهران شمال حکيميه، دانشگاه آزاد رشت، دانشگاه 
نوشيروانی بابل، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گيالن، دانشگاه هنر 
اصفهان، دانشگاه آزاد تهران شمال، دانشکده معماری و شهرسازی و 

 . دانشگاه زاهدان برگزار شدند
 

هنوز تصاوير و گزارش ها بدليل قطع نت در مناطق مختلف شهرها 
تصوير امسال روز دانشجو از عزم دانشجويان و جوانان .  منتشر نشدند

دانشگاه .  برای انقالب و نابودی کامل جمهوری اسالمی سخن ميگفت
امروز در شانزده آذر صدای فشرده انقالب بود که برای رفع ستم، 

. تبعيض، فقر و فساد، برای آزادی و برابری و رفاه همگان تاکيد کرد
شعارهای امروز دانشجويان عالمه منعکس کننده فضای واقعی تر دانشگاه 

گری،  نافرمانی کنش"، "پيش بسوی زندگی، زنانگی تنانگی":  ها است
دانشجو کارگر "، "نان کار آزادی پوشش اختياری"، "پيکار تا برابری

فرزند "، "دانشجو بيدار است از استبداد بيزار است"، "اتحاد اتحاد
اينبار "!  دانشگاه امنيتی نميخوايم نميخوايم"، "مانيم کارگرانيم، کنارشان می

حضور رئيسی و مراسمهای دولتی بايکوت شدند و دو مورد جلسه با 
زاکانی شهردار تهران به صحنه اعتراض و افشاگری و محاکمه آنها بدل 

رئيسی با تعريف خاطره سفرش از کردستان، تصوير يک رئيس .  شد
 . جمهور و نظام درمانده و مستاصل را به همه نشان داد

 
کاميونداران و سراسری آذر، دوازدهمين روز اعتصاب  ١٦امروز 

رانندگان کاميون ادامه داشت و وانت بارها نيز در حمايت به اعتصاب 
تاثيرات اعتصاب کاميونداران بتدريج خود را در توقف توليد در .  پيوستند

مراکز کوچک و متوسط کار و فشار روی بنگاه داران و بنادر و اسکله ها 
امروز کارگران پتروشيمی سنندج سومين روز .  و معادن نشان ميدهد

 . اعتصاب شان را ادامه دادند
 

 اعالميه خبری 

 آذر ١٥

 اعتصابات و اعتراضات، با قدرت ادامه داشت

١٦صفحه     
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. امروز اعتصاب کسبه و بازار در شهرهای مختلف ايران ادامه داشت
عليرغم گشت خيابانی و التماس و تهديد نيروی انتظامی برای خاتمه 
اعتصاب و تمهيداتی مانند عالمت گذاری و جريمه و پلمپ برخی 
بوتيک ها، کسبه در شهرهای مهاباد، اشنويه، بانه، سقز، بوکان، 
ديواندره، مريوان، سنندج، کامياران، جوانرود، روانسر، پاوه، 
کرمانشاه، همدان، ايالم، آبدانان، قروه، اسالم آباد، کرند غرب، 
دهگالن، تهران، قزوين، کرج، اراک، اردکان، تبريز، شيراز، کرمان، 
بوشهر، بندر گناوه، الهيجان، اصفهان، فوالدشهر، زرين شهر، شاهين 
شهر، نجف آباد، بابل، بروجن، زنجان، زاهدان، خشک بيجار رشت، 
انزلی، سرابله و هفشجان برای سومين روز در اعتصاب شرکت 

 . داشتند
 

سه شنبه شب تظاهراتهای خيابانی و محالت در برخی از شهرها تا 
شعارنويسی و پخش فراخوان برای .  پاسی از نيمه شب ادامه داشت

روز دانشجو وسيع بود، بنرهائی در حمايت از انقالب و زندانيان 
سياسی و روز دانشجو در بزرگراه ها نصب شده بود، تهاجم به مراکز 
بسيج و امام جمعه ها و سوزاندن بنرها و مجسمه ها و بيلبوردهای 

 .  حکومتی در شهرهای مختلف در جريان بود
 

آذر جمهوری اسالمی با تمام قدرت جلو آمده بود و شهرها  ١٦امروز 
با اينحال در تهران از عصر جمعيت .  و دانشگاه ها ميليتاريزه بود

وسيعی به سمت آزادی و ميدان انقالب ميرفتند و تجمعات پراکنده با 
اينترنت .  شعار سردادن عليه حکومت بطور موضعی شکل گرفت

. امروز عصر در تهران و منطقه انقالب به آزادی تماما قطع بود
عليرغم جمعيت زياد و بيسابقه در سه ماه اخير، آرايش نظامی 
سرکوبگران توانست از شکلگيری اعتراض گسترده ممانعت کند و 
شعار سردادن بصورت راه رفتن و پراکنده با راه بندان و بوق زدن در 

در قروه جمعيت بزرگی تظاهرات سکوت .  ترافيک سنگين ادامه يافت
بسمت مرکز شهر برگزار کردند که مورد حمله نيروهای سرکوب 

در اردکان يزد برای اولين بار جمعيت بزرگی بميدان آمد .  قرار گرفت
 . و با نيروهای حکومتی درگير شد

 
آذر، مردم در استانها و  ١۶با تاريک شدن هوا امروز چهارشنبه 

شهرهای مختلف ايران از جمله در تهران در اعتراض به جمهوری 
 . اسالمی به خيابان ها آمدند و شعار سرنگونی حکومت ميدهند

 
مجدداً جواب محکمی به خامنه ای و نظام داد جامعه آذر  ١٦در روز 

. و دانشجويان پرچم سرنگونی انقالبی را برافراشته تر نگاه داشتند
حکمتيست به زنان و مردان انقالبی، به   -حزب کمونيست کارگری 

. مردم فهيم و آزادانديش، به دانشجويان انقالبی و پيشرو درود ميفرستد
در روز دانشجو با اعتصاب يکپارچه و اعتراض روشن اعالم کرديم 
که اين راه بدون بازگشت است، مصالحه ای با حکومت وجود ندارد، 

از سرکوب و بازداشت و تهديد نترسيديم، اين شما هستيد که بايد از عزم 
عقب بنشيند يا تهديد کنيد، بايد .  راسخ و اراده پوالدين و انقالبی ما بترسيد

 ! پيش بسوی انقالب! مرگ بر کل نظام! برويد
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢دسامبر  ٧ -١٤٠١آذر  ١٦

 آذر ١٦

 ! فقر فساد گرونى، ميريم تا سرنگونى

 ...فرزند كارگرانيم، كنارشان مى مانيم 

 بيانيه تعدادی از دانشگاه های ايران 
 

 انقالب ما، انقالب برای زن زندگى آزادی

آذر امسال و جنبش دانشجويى، از هميشه به  ١۶در 

 !تر هستيم اهداف خود نزديک
 

ما دانشجويان، جدا از انقالب برای حق زندگی انسانی، مرفه و سعادتمند 
قيد و شرط بيان، برای نابودی آپارتايد  برای همگان، برای آزادی بی

. ها در همه سطوح نيستيم جنسيتی و برای رفع کامل تبعيض و نابرابری
ما در همراهی کامل انقالب بزرگ مردم عليه جمهوری اسالمی، از 
همان ابتدای کار تا امروز قوی و همبسته با ساير انقالبيون کل کشور، در 

 .ايم سنگر ايستاده
 

گواه اين همراهی، حمايت متقابل عموم مردم و دانشجويان و دخالتگری 
گواه ما اينست که امسال برخالف .  در ايجاد و پيشبرد اين انقالب است

بلکه در ادامه و !  آذر فقط رنگ و بوی دانشجويی ندارد ١۶هميشه، روز 
راستا با  پيشروی انقالبمان، سه روز منتهی به شانزده آذر امسال، هم

اعتصاب سراسری، اعتراضات سراسری و اعتصاب عمومی در جامعه 
مان،  شدگان انقالب آذر امسال برای ما دادخواهی از کشته ١۶.  است

داران و کارگران صنايع  حمايت عملی و سراسری از اعتصاب کاميون
. ها و مدارس است بزرگ، گسترش اعتصاب و اعتراض به تمام دانشگاه

آموزانش مانند نيکا و سارينا به دست حکومت جالدها و  مدارسی که دانش
هايی که دانشجوهايش مانند آيالرها  جنايتکاران به قتل رسيدند و دانشگاه

 .و حميدرضاها کشته شدند و يا در ابعاد صدها نفره در زندان هستند
 

ما دانشجويان سراسر کشور، نه تنها خود بخش بزرگی از اعتراضات و 
اعتصابات سراسری را به حکومت تحميل کرده و خواهيم کرد؛ بلکه، 

خواهی که طی اين انقالب به پا خاست  دست در دست هر انسان آزادی
ما برای رفع و نابودی هر قانون قرون وسطايی در اين کشور . گذاريم می

ايم و اجازه نخواهيم داد هيچ شکلی از ارتجاع در اين  عزم جزم کرده
 .کشور ادامه يابد يا عمر دوباره بگيرد

 
کنيم تا دست در دست يکديگر،  ما دانشجويان سراسر کشور را دعوت می

کش و ظالم و  يک مبارزه هرروزه و سراسری را عليه حکومت کودک
ستيز جمهوری اسالمی که هيچ سنخيتی با زندگی ما ندارد، سازمان  زن

١٧صفحه     
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در يکماه اخير دستجات فاالنژ و حزب هللا مسلک هوادار سلطنت بارها 
در .  به تظاهراتهای چپ ها و کمونيست ها حمله فيزيکی کرده اند

ترافالگار لندن به استيج چپ ها حمله کردند، در استکهلم به زور 
ميکروفون گرفتند و خرد کردند، سوم دسامبر در کلن آلمان به دو نفر 

شورای دفاع از مبارزات آزاديخوانه مردم "از فعالين در تظاهرات 
ضمن هتاکی به زنان با ادبيات کثيف لمپنيستی حمله فيزيکی "  ايران
در اثر اين حمله وحشيانه يکی از رفقای ما بدليل شکستن .  کردند

بهانه اين تعرض فاشيستی وجود .  صورت در بيمارستان بستری است
 . بوده است" مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر"شعار 

 
فاشيستهای طرفدار رضا پهلوی، محيط اروپا را با ساواک آريامهری 

اين دستجات بموازات اقدامات .  و زندان اوين اشتباه گرفته اند
فاشيستی، فرهنگ ضد زن و لومپنيستی را در قالب شعارهای ضد 
حکومتی به صحنه اجتماعات اعتراضی آوردند و شعارهای سکسيستی 

و "  حقوق زن"اينها تحت عنوان دفاع از .  و ضد زن سر ميدهند
ايرانيان خارج کشور، "  شرکت در اجتماعات اعتراضی"و "  انقالب"

فرهنگی ضد زن و چاله ميدانی را در مقابل فرهنگ پيشرو انقالب می 
 . گذارند

 
اين دستجات سلطنت طلب و هواخواه دوآتشه رضا پهلوی اند و در 

بدون ترديد مسئوليت .  دفاع از وی دست به اين اقدامات شنيع ميزنند

سياسی اين رفتارها مستقيما با رضا پهلوی و فرشگردی های فاشيست 
است که فکر ميکنند بايد از هم اکنون مخالفين سياسی را از ميدان بدر 

برخی شان که علنا در سوشيال ميديا رسما تهديد می کنند که منبعد .  کنند
دورانديش هايشان وعده ايجاد کوره های آدم .  کسی را تحمل نمی کنند

 . سوزی برای چپ ها ميدهند
 

ما تاکنون .  به اين لومپن ها هشدار ميدهيم که مواظب رفتارشان باشند
آگاهانه نخواستيم در دام فضای الت بازی و پرووکاسيون حضرات بيافتيم 

. اما دارند زياده روی می کنند.  و صرفا تالش کرديم آنها را کنترل کنيم
کسانی که در مقابل تروريستهای حکومتی کوتاه نيامدند قطعا در مقابل 

نه فقط .  دستجات الت اجاره ای رضا پهلوی و فرشگرد کوتاه نخواهند آمد
اين اقدام اخير کلن از طرق قانونی دنبال ميشود بلکه منبعد هر فاشيست و 
شعبان بی مخی که بخواهد عليه رفقای صفوف ما اقدامی بکند، جواب 

نيروهای سياسی پيشرو نيابد اجازه دهند مشتی الت .  درخور خواهد گرفت
و لمپن فضای سياسی در خارج کشور را به فضا و فرهنگ حاکم بر هيئت 

 . های عزاداری حزب اللهی و ساواکی تنزل دهند
 

دعوت ما از نيروهای آزاديخواه که مخالف اين روشهای فاشيستی و 
فرهنگ لمپنيستی اند، اينست که در مقابل اين وضعيت ناهنجار واکنش 

ما در شمايل اين جماعت .  نشان دهند و اين ويروس جديد را ايزوله کنند
بالک واتر و داعش ايرانی می بينيم که ظرفيت هر جنايتی را دارند و بايد 

خارج کشور جای فاشيستهای فاالنژ و لمپن و ضد .  افشا و منزوی شوند
 . زن نيست

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢دسامبر  ٥

 حكمتيست -اعالميه تشكيالت خارج حزب كمونيست كارگری

 

عليه تحركات لومپنيستى و فاشيستى 

 !سلطنت طلبان بايستيم

 ...بيانيه تعدادی از دانشگاه های ايران 
آموزان، رانندگان، هنرمندان مردمی و  خصوص کارگران، معلمان، اساتيد، کادر درمان، دانش همچنين فراخوان ما رو به تمام جامعه، به.  بدهيم

 .بازاريان اين است که همراه با ما و به کمک اعتصابات و اعتراضات سراسری، ماشين سرکوب حکومت را از کار بياندازند
 

هزار  ٢٠جمع کثيری از دوستان ما و تعداد نزديک به .  ها را از بين ببريم دانيم با يک انقالب عظيم، ديوار و حصار زندان ما وظيفه انسانی خود می
 ری،تن از فعالين و معترضين نسبت به وضع موجود در زندان هستند که با توجه به مسبوق به سابقه بودن جمهوری اسالمی در زمينه اقدامات ضدبش

  .جان آنان در خطر جدی قرار دارد
 

 .است »انقالب«ای هم بهتر از يک روز قبل باشد، فقط يک راه چاره داريم و آن  مان ذره ای از تاريخ قرار داريم که اگر بخوايم جامعه در نقطه
 

 !نياز داريم »زن زندگی آزادی«ما برای پيروزی به اين اتحاد سراسری در راستای انقالب برای 
 

 زن زندگی آزادی
 نه روسری نه توسری آزادی و برابری

 
حد وا تشکل دانشجويان پيشرو، کميته سراسری دانشجويان کردستان، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، اتحاد دانشجويان شهرکرد، دانشگاه آزاد اصفهان  :امضاها

هان، دانشگاه صنعتی اصفخوراسگان، دانشگاه آزاد نجف آباد، دانشگاه آزاد واحد فالورجان، دانشگاه آزاد واحد الهيجان، دانشگاه اشرفی اصفهانی، دانشگاه صنعتی 
 .نوشيروانی بابل، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بهشتی، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه عالمه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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روز دانشجو در دل خيزش انقالبی صحنه مبارزات  ١۴٠١شانزده آذر 
راديکال و پيشرو دانشجويی در بخش عظيمی از دانشگاههای کشور 

های  اين روز که به لحاظ راديکاليسم سياسی قويتر از سال.  بوديم
برگزار شد در هشتادمين روز از ) آذر ١۶الی  ١۴(گذشته در سه روز 

موج اعتراضات دانشجويان عليه حکومت جانيان اسالمی برگی زرين 
عليرغم تبليغات گسترده .  جديدی در تقويم مبارزات طبقاتی را ثبت کرد

نيروهای راست برای وارد کردن شعارهای مرتجعانه و نرينه ساالر، 
شعارهايی که ريشه چپ، آزاديخواهانه و برابری طلبانه داشتند طنين 

 .انداز صحن دانشگاهها و خيابانهای مجاور شدند

 

پلی تکنيک، دانشگاه تهران، :  دانشجويان در دانشگاه هايی مانند
عالمه، علم و صنعت، تربيت مدرس، بهشتی تهران، فردوسی مشهد و 
چند مرکز ديگر به جمهوری اسالمی نشان دادند که سنگر دانشگاه 

شعارهايی پيشرو نيز در دانشگاهها سرداده شد از  .همچنان زنده است
کشته نداديم که سازش کنيم، «، »زندانی سياسی آزاد بايد گردد«جمله؛ 

يا مرگ يا «، »نان، کار، آزادی«، »رهبر قاتل را ستايش کنيم
فرزند کارگرانيم، «، »دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد«، »آزادی

تا دانشجو بيداره، انقالب ادامه «و نصب شعار  »کنارشان ميمانيم
نشان نه تنها راديکاليسم و هژمونی چپ در اين جنبش پيشرو و  »داره

پرقدرت بود بلکه شکل سيستم مورد نظر پس از انقالب پيشرو را نيز 
 .دهد بشکلی عريان نشان می

 

نکته مهم در اين شانزده آذر از يک سو دوام راديکاليسم، اعتراض و 
اعتصاب گسترده و خط بطالن کشيدن به پيکره کريه جمهوری اسالمی 
و از سوی ديگر مشت محکم بر دهان راست ناسيوناليست عظمت 

نکته مضحک  .و يا سلطنت طلبان و رضا پهلوی بودايرانی طلب 
اعالم حمايت رضا پهلوی است که به دستور پدرش دمحمرضا شاه 

سه دانشجوی معترض بخاطر اعتراض به  ١٣٣٢پهلوی در سال 
مرداد به رگبار بسته و کشته  ٢٨حضور نيکسون و کودتای آمريکايی 

در مخالفت با امپرياليسم و  ١٣٣٢آذر  ١۶شدند و اين روز اساسا در 
جريانات و  .نظام استبدادی پهلوی روز دانشجو نامگذاری شده است

روزه دانشجويان،  ٣رسانه های نزديک به پهلوی همزمان با فراخوان 
های  معلمان، بازنشستگان، کارگران، کاميونداران، رانندگان و بخش

 . معترض جامعه فراخوانهايی را نيز منتشر ميکنند

 

نکته جالب اينجاست که دانشجويان با شعارها و رويکرد تعرضی خود 
در اعتراضات همه جانبه خود کارت قرمز را بر کليه جريانات راست 

 .و بورژوايی نشان دادند

آذر را سپری کرديم اما مبارزات  ١۶
آذر محسن شکاری  ١٧.  ادامه دارد

کارگر معترضی که حوالی پل 
ستارخان راه بند ايجاد کرده و در مقابله 
با جنايتکاران بسيجی يک سرکوبگر را 
. مجروح کرده بود به دار آويخته شد

دانشجويان انقالبی در برابر حکومتی 
که با اعدام جوانان به خيال خود جامعه 
را مرعوب ميکند، حکومتی کودک 

 ٨ساله و مونا  ١٠کش که قاتل کيان 
ساله است، فقط با دوام اعتراضات راديکال و اقدامات انقالبی همراه با 

 . های مختلف طبقه کارگر جواب ميدهند بخش

 

دو نفر .  ها زير شکنجه هستند در زندانبازداشتی دانشجود  ٥٩٥بيش از 
امثال ليال حسين زاده با .  را ازاد ميکنند اما سه برابر بزاداشت می کنند

مريضی خطرناک با شکنجه و قطع دارو مواجه است و خطر جدی وی را 
توان با چنين ستمی روبرو بود و برای به زير  چگونه می.  تهديد ميکند

دانشجويان خواستار انقالب و !  کشيدن و قهر انقالبی ثانيه شماری نکرد؟
 .سرنگونی حکومتی هستند که عامل مصائب شان است

 

توان بيش از گذشته سازمان يافت،  آذر و فضای انقالبی ميگويد که می ١۶
متشکل شد، سراسری عمل کرد، ابتکار داشت و خواستهای جامعه و 

وقت آنست که دانشجويان در سراسر کشور خود را .  انقالب را فرياد زد
اين شوراها نياز فردا برای تسخير و .  در سازمانهای شورايی متشکل کنند

 .اداره دانشگاه ها است

 

کامال  ١۴٠١سازماندهی در شرايط انقالبی با برهه های قبل از شهريور 
پوليسازی، لغو حجاب،   هايی مانند؛ لغو قطعا خواست.  متفاوت است

های بسيج و  فروريختن ديوار تفکيک جنسی و آپارتايد جنسی، حذف ارگان
حراست در دانشگاه و حق تشکل و تحزب کماکان خواست دانشجويان 
است، اما در شرايط جنگ و انقالبی گامهای انقالبی و مقتدرانه بسوی جلو 

 . با پراتيک ميدانی بر هر خواست ديگر اولويت دارد

 

ما اين خواستها را تا تحقق داريم، اما امروز مطالبه ای از کسی نداريم، 
لذا ضمن .  مطالبه گری خط امروز نيست، انقالبيگری سياست روز است

شفاف کردن و صدا دادن به نوک تيز انقالب بعنوان محور اصلی، 
از جمله درهم .  خواستهای هميشگی را با قدمی بجلو طرح می کنيم

شکستن تفکيک جنسيتی، بيرون کردن حراست و امنيتی ها در دانشگاه، 
ازادی فعاليت سياسی و تجمع، مقابله با اعدام و تالش برای ازادی 
همکالسی ها و کليه زندانيان سياسی روی دوش دانشگاه و بويژه 

 . دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب و سوسياليست است

 

 !پيروزی ازآن شماست. دانشگاه يک سنگر پرخروش انقالب زنده است

 

 ١۴٠١آذر  ١٧

انشگاه انقالبى در د ١٤٠١شانزده آذر 

 !مقابل حكومت ارتجاعى
 

 امير عسگری
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د" خبر دادند که  ای ".  گشت ارشاد تعطيل ش ری ه گ ي ه وحش ی ک ت گش
ه آزندگی و روزمرگی و پوشش و  فراوانی را عليه  ان ب زاديخواهی زن

ت د اس ي ان ت رس ب ار .  ث ب در اخ اد در ص ت ارش ی گش ل ي ط ع ر ت ب خ
ت .  خبرگزاريهای جهان قرار گرفت ه دس ی ب ن ي ا ام با کشته شدن مهس

ت  وم ک ده از ح ي ب رس ه ل ان ب ه و ج ت ارازل گشت ارشاد مردم خس
ای  روه ي روی ن فاشيست اسالمی به خيابانها آمدند و با دست خالی روب
د،  ردادن ی آزادی س دگ اد زن زن سرکوبگر رژيم اسالمی ايستادند، فري
مبارزه کردند و جانهای فراوانی را در راه آزادی زن و برابری زن و 

 .مرد و برای يک زندگی مرفه فدا کردند
 

ه  ت ذش د روز گ ن ردم، در چ ار م رده و فش ت در پی تظاهرات های گس
ری" دادستان کل رژيم اسالمی  ظ ت "  جعفر منت ی گش ل ي ط ع ر از ت ب خ

ون .  ارشاد داد د چ ل ش ي ط ع ه ت گشت ارشاد اين عامل ناامنی در جامع
ت  م داش ر ه ت و اگ داش ديگر قدرتی برای سرکوب زنان در جامعه ن

د .  ضررش بيشتر از نفعش بود اي اد ب ه ن ن ه اي حکومت ضد زن بوسيل
ه  درس ر م پاسخگوی قتل مهسا، سارا و جنايت عليه هزاران زن و دخت

ت .  ای باشد اه اس مردم متحد با اتحاد و همبستگی خود نزديک به سه م
ای  ه ون که با اعتراضات پی درپی خيانها را خالی نکرده اند و جواب خ
ز  راک ريخته شده عزيزانشان را با آجر و سنگ، حمله به و آتش زدن م

ه" و "  پايگاه های بسيج" جاسوس پروری رژيم  ع م ام ج ا دفاتر ام و "  ه
امروز اين اعتراضات انقالبی يکی از بينظرترين .  مراکز پليس داده اند

رای آزادی و  مبارزات تاريخ است و ميتوان نام آن را مبارزه جنبش ب
بدون .  برابری عليه فقر و جهل و خرافه و حکومت سرمايه داری ناميد

ت و  س ي شک تعطيل شدن گشت ارشاد خواسته رژيم اسالمی نبوده و ن
ده  ود ش ی خ آنها مجبور به تعطيل کردن يکی از مراکز خشونت اسالم
ده  ان م ان ن رايش ردم ب ت م واس ه خ اند، زيرا راه ديگری جز تن دادن ب

ژه ای .  است حتًی سفر ابراهيم رئيسی به کردستان و فرستادن هيئت وي
ع  ج رت به بلوچستان برای ديدار و بند بست کردن در خفا با آخوندهای م
درت  ا ق ردم ب ت و م سنی هم هيچ کمکی به اين جنايتکاران نکرده اس
ز  راک ه م ه ب ل م اعتراضات را ادامه ميدهند و جواب مزدوران را با ح

 . آنها ميدهند
 

ه  ی را ب ن ام روش ي زنان با پرت کرن حجاب اسالمی و آتش زدن آن پ
وی  گ واب د ج اي ده و ب ي را رس حکومت قاتل اسالمی دادند که مرگتان ف
رده  ا ک ه ارج آن تمامی جنايت هايی که چه در داخل زندانها و چه در خ

ر .  ايد باشيد مردم با سنگر بندی در خيابانها مزدوران اسالمی را در ه
ه  ت وخ کوی و برزن وادار به فرار کردند و مزدوران محلی از ترس س
ی  شدنشان در آتش خشم مردم مجبور به معذرت خواهی و ابراز پشيمان

د ن اش ان ب ل .  شده اند تا شايد اينگونه در مقابل آتش انقالب در ام ي ط ع ت
اب  ازت ان ب ه ای ج ه زاري رگ ب شدن گشت ارشاد با بولد کردن آن در خ
ت  ار و دول فراوانی داشت، از جمله کانالهای خبری فارسی زبان رياک
د  دي ک ج ي ت اک م و ت های حامی رژيم ايران اين حرکت را نه چندان مه

اع و  ردن اوض رای آرام ک م ب رژي
ده وان ان خ د تظاهرات کنندگ ه .  ان ت دس

ه از  ان رک ی زي دام ای ديگر آن را اق
ا   طرف رژيم اسالمی دانستنه ا ب د ت ان

ی  ام م ر روی ت ی ب وش اين کار سرپ
ت .  جنايات گشت ارشاد بگذارد ي واقع

ک  ه ي اينست اين نه يک تاکتيک و ن
ود  م ب حرکت موزيانه از طرف رژي
ردم  ی م الب ق ار ان ر فش ه زي ک ل ب

ای  ر و ج گ رم دي ف ي ون ا ي اد را ب حکومت ناچار شده آدمکشان گشت ارش
 . ديگری بکار بگمارد

 
ی  دگ ان ش  رژيم اسالمی مانند هميشه در اوج درم درت ان دادن ق رای نش ب

ا  دست به حذف فيزيکی مخالفانش با اتهام ه های پوچ ميزند، و در البالی آن
ل  بدنبال راه انداختن جنگ های جبهه ت ای است تا با خيال راحت دست به ق

ر  ي گ ت ن از دس د ت ن ه چ عام زندانيان سياسی و مخالف رژيم بزند، از جمل
ه شدگان اعتراضات اخير را با برگزاری دادگاه ق ي ای  های نمايشی و چند دق

اری  ١٧روز . به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرد است ک ن ش س آذر مح
رد و  دام ک ی اع ت د دول رات ض جوان تهرانی را به جرم شرکت در تظاه

ت رده اس وم ک ک ح دت م دان درازم . تعداد ديگری از معترضين را به زن
ت  رژيم اسالمی در اين دوره از تظاهرات ها بيش از هر زمانی فهميده اس
ی  م ول ن ب ر ق گ که با روشهای سابق نمی تواند حکومت کند و مردم هم دي

 .کنند، لذا مرگ شيرين حکومت ارتجاع درآينده نزديک فرا رسيده است
 
  ٢٠٢٢دسامبر  ٩

Pordelzarh1985@gmail.com 
 

 عقب نشينى قاتالن اسالمى
 

 پردل زارع  
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 آذر، اعدام محسن شكاری ١٧

 "!وقت عزا نيست كه هنگامه خشم است"
 

ستار خان يکی از محالت پرسر و صدای تهران در مبارزات 
اعدام آذر بدنبال اعالم خبر  ١٧روز .  سرنگونی طلبانه جاری است

که با سرعت و عجله وی را اعدام ساله  ٢٣محسن شکاری جوان 
کردند، خامنه ای بزعم خودش پاسخی به سه روز اعتصاب و 

اين خبر بسرعت به صدر رسانه ها رفت و عصر .  اعتراض وسيع داد
برای تجمع اطراف محل زندگی همين روز در تهران جمعيت وسيعی 

محسن شکاری در خيابان ستارخان راه افتادند و اطراف محل در سه 
تظاهر کنندگان .  الی چهار نقطه تظاهراتهای اعتراضی برپا کردند

"شعار ميدادند اين "!  محسن ما رو بردند جنازه اش را آوردند: 
تظاهراتهای شبانه با يورش نيروی سرکوب و پرتاب گاز اشک آور 

مردم تهران در همين شب ازجمله در مناطق و محالت .  همراه بود
 . اکباتان، هفت حوض، هفت تير و جنت آباد دست به اعتراض زدند

 
در تهران اجتماعات خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين 

آذر بخشی از کادر درمان و پزشکان و پرستاران  ١٧روز .  ادامه دارد
همراه خانواه های زندانيان در مقابل اوين تجمع کردند و از همکارشان 

روز سه شنبه به اعدام محکوم شده   حميد قره حسنلو راديولوژيست که
است دفاع کردند و خواستار آزادی وی و همسرش خانم فرزانه 

محکوم شده و "  سال حبس نفی بلد در اهواز ٢۵"حسنلو شدند که به  قره
 .تاکنون اجازه مالقات به وی داده نشده است

 
سرکوبگران ديگر نيرو کم می آورند چون هر روز گراميداشت 

مراسم .  عزيزانی است که توسط جنايتکاران اسالمی به قتل رسيدند
چهلمين روز جان باختن مهرشاد شهيدی در اراک به يک محاصره 

در .  بدل شد تا کسی برای مراسم نرودشاد نظامی تمام عيار منزل مهر
شهر اما مردم آزاديخواه به اعتراض و تظاهرات و سردادن شعار عليه 

آذر مراسم های ديگری با جمعيت  ١٧در .  قاتلين مهرشاد پرداختند
از جمله به مناسبت چهلمين روز درگذشت .  گسترده برگزار شدند

قائمی فر  دمحم  سارينا ساعدی در سنندج، کومار درافتاده در پيرانشهر، 
  آذر بر اثر شليک ١۶در دزفول، و هومن عبداللهی در سنندج که روز 

. مزدوران زخمی شد و بعد از ساعاتی در بيمارستان سنندج جانباخت
آذر، شکنجه گران جمهوری اسالمی شادمان احمدی  ١٧روز پنجشنبه 

 . بازداشت و بعد از چند ساعت شکنجه به قتل رساندنداهل دهگالن را 
 

جمهوری اسالمی همينطور حمله ای را به بازاريان اعتصابی در 
انسداد حسابهای بانکی در کنار .  شهرهای مختلف شروع کرده است

پلمپ مغازه ها و عالمت گذاری به سبک فاشيستها از اقدامات 
آذر در سنندج و بازار  ١٧روز .  اينروزهای عوامل حکومت است

تاناکورا دستفروشان با حمايت جوانان انقالبی سنندج به درگيری با عوامل 
حکومت پرداختند که محل کارشان پلمپ شده بود و حاضر نبودند برای 

در روانسر کسبه در اعتراض به پلمپ .  عدم اعتصاب مجدد تعهد بدهند
. مغازه ها و اعمال فشار حکومتی ها جلوی فرمانداری دست به تجمع زدند

جمهوری اسالمی در شهرهای تهران و زاهدان و نجف آباد همين سياست 
کسبه نجف آباد گفته اند تعهد نمی دهيم و تعطيل می .  را دنبال کرده است

 .  کنيم
 

آذر تهاجم انقالبيون به پايگاه های حکومت ادامه داشت و  ١٧پنجشبه شب 
طی آن چند مرکز حکومتی از جمله حوزه جهليه در کوت عبدهللا اهواز، 

وزه جهليه در نکا مازندران، مراکز بسيج در شهرهای يزد و کرج و ح
در حسن آباد و ديگر محالت .  کميته امداد در يزد را به آتش کشيدند

سنندج، در صالح آباد سقز، در مهاباد، در اکباتان تهران، راهبندان و 
 .  اعتراض شبانه جريان داشت

   
دانشجويان به .  در دانشگاه ها بازداشت و دستگيری دانشجويان ادامه دارد
"رئيسی قاتل که برای حکومت مظلوم نمائی ميکرد، گفتند سيستم فاسد : 

دانشگاه های کشور فراخوان "!  نمی خوايم، مهمان قاتل نمی خوايم
. اعتصاب و تعطيلی دانشگاه ها تا آزادی همه بازداشتی ها را داده اند

آذر فراخوان اعتصاب  ١٩بخشهائی از تشکلهای دانشجوئی نيز برای فردا 
 .  سراسری در دانشگاه ها و سراسر کشور را صادر کردند

 
آذر مردم زاهدان و شهرستان دزآب در ابعاد گسترده  ١٨امروز جمعه 

زنان در .  دست به تظاهرات زدند و از محسن شکاری تجليل کردند
تجاوز، جنايت، مرگ : "تظاهرات در مقابل نيروهای امنيتی شعار ميدادند

عدالت، "، "حکومت بلوچ ُکش نميخوايم نميخوايم"و "  بر اين واليت
کرد، بلوچ، ترک، لر، عرب، آذری، بختياری، فارس، اتحاد "، "آزادی
در طاق بستان کرمانشاه ".  مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمينی"، "اتحاد

 .  به راهپيمائی مردم حمله کردند و دستکم هفت نفر را بازداشت کردند
 

قانون دوره انقالب زانوی غم بغل گرفتن نيست، جای همديگر را پر کردن 
مادر "ما در هر مراسم جانباختگان می شنويم که .  و تداوم مبارزه است

چهلمين روز  مراسم در ".  برای فرزندت گريه نکن، انتقامش را می گيريم
وقت عزا نيست : "قائمی فر در دزفول معترضين شعار دادند درگذشت دمحم 

اين .  دوره کنونی را بيان می کند"  روح"اين شعار "  که هنگامه خشم است
 . خشم برحق عليه نيروی خشن و آدمکش موتور انقالب است

 
 ١٤٠١آذر  ١٨

 

 گشت ارشاد الفرار
 

دادستان کل رژيم، منتظری فاسد و رشوه خوار و نوکر اسدبيگی های 
ما زنان و مردان انقالبی قبل از .  ايران، بستن گشت ارشاد را اعالم کرد

اعالم اين خبر، راسا گشت ارشاد را ملغی کرده بوديم، مگر کوريد و نمی 
 بينيد که بی حجاب راه ميرويم و به هيچ حسابتان نمی کنيم؟ 

 
منتظری اين مظهر زن ستيزی و فساد، صرفا به يک امر واقع رسميت 

اين اقدام را بايد يکی از نتايج و خروجی جلسات نمايندگان جناح ها و .  داد
امروز همه .  آخوندها و نظاميان با خامنه ای ارزيابی کرد

 يادداشتها،
 سياوش دانشور

 

٢١صفحه     
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حکومت از اصالح طلب و اصولگرا و خشکه مقدس ها ميدانند که ايران 
مطلقا به سه ماه قبل برنميگردد و به روشهای سه ماه پيش قابل اداره 

فقر و گرانی بيداد ميکند، خشم و جرم انفجاری بسيار بزرگ و .  نيست
مرگباری تلنبار شده، قتل و سرکوب و بازداشتهای وسيع نيز جواب نداده 

جمع کردن .  انقالب در کمين است و بايد اوضاع مديريت شود.  است
اوباش گشت ارشاد و گماردنشان در بخش ديگری از ماشين سرکوب، 

ما به ديدن قيافه نحس شما آلرژی داريم، .  يک گام از تمهيدات جديد است
 .فعال هرچه بيشتر نبينيم بهتر تا روزی که کلهم منحل تان کنيم

 
مستقل از اظهارات منتظری در مورد سابقه گشت ارشاد و رفع 
مسئوليت از خود و قوه قصابيه، که از يکسو ميخواست اعالم اين عقب 

باشد و از سوی ديگر همپالگی های حکومتی را  »قهرمانانه«نشينی 
. قربانی ميکرد تا کل نظام را در ببرد، اين اقدام اهداف سياسی هم دارد

از مردم هم  »دلجويی«و  »برخورد با تدبير با حجاب اسالمی«وعده 
داده اند، آن  »رفراندم«دست يک تعداد آخوند نکبت هم پرچم .  داده اند

 . حرف ميزند »مجلس موسسان«يکی يار غار موسوی از 
 

همه اينها با هر قالب و ادله ای در دوره انقالبی يک معنی و کارکرد 
همزمان که حکومت زير فشار انقالب پس می نشيند و تناسب :  دارند

. قوای واقعی تغيير ميکند، خاکريزهای عقب نشينی را نيز طرح ميکند
اما فرض همه اينها اين است که اوال نظام بماند و ثانيا کشمکش سياسی 
از طرق انقالبی کنونی بطور زودرس به طرق قانونی و انتخاباتی احاله 

يعنی مردم از پروسه سياسی واقعی قيچی شوند تا امر بازسازی و .  شود
در اينکه بسياری از اين ادعاهای حکومتی .  اعاده نظم کهنه ممکن شود

ها در اين اوضاع بی معنی و حتی بعضا جوک تلقی ميشوند، وارد 
 . نميشوم

 
گشت ارشادتان را فراری داديم و مابقی تان هم بايد برويد، تا دير نشده 
جمع کنيد و برويد، باور کنيد اين انقالب آتشفشان وار کل عمارت تان را 

 !فرار کنيد. سوزاند می
 
 ٢٠٢٢دسامبر  ٤

!سفارتخانه های رژيم بايد برچيده شوند   

 ...يادداشتها 
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!شوراهای سراسری دانشگاه ها را تشكيل دهيم  

 

آذر انقالبى  ١٦  



!خيابان سنگر ماست، سنگرها را حفظ كنيم  
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تحولی ضد اسالمی، زنانه، .  ايران دستخوش يک تحول انقالبی است
عليه فقر و فالکت، تبعيض و نابرابری که سرنگونی جمهوری اسالمی 

امروز همه از سرنگونی جمهوری اسالمی حرف .  هدف فوری آنست
درعين حال، جنبشهای مختلف معنا و مفهوم خود را از .  می زنند

اردوی بپاخاستگان، کارگر و .  سرنگونی رژيم اسالمی بدست ميدهند
کمونيسم، زنان انقالبی که در صف اول نبرد عليه اسالم و خرافه اند و 
تصاويرشان در رسانه ها به لوگوی اين خيزش بدل شده است، 

جوانان انقالبی و پيشرو نيز افق و معنای خود را از دانشجويان و 
 . سرنگونی جمهوری اسالمی و بزير کشيدن جمهوری اسالمی دارند

 
حکمتيست و جنبش عظيم و راديکالی   –برای حزب کمونيست کارگری 

که امروز در ايران در جريان است، معنای سرنگونی جمهوری 
 :  اسالمی در بندهای زير اجرا ميشود

 
جمهوری درهم شکستن ماشين دولتی و انحالل تماميت حکومت   -١

اداری و نظامی و مذهبی   -اسالمی، با جناحها و کليه بنيادهای سياسی 
 .آن
 
سران جمهوری اسالمی در يک دستگيری و محاکمه و مجازات   -٢

 . دادگاه علنی
 
سياسی و برچيدن زندان "  جرم"لغو  .آزادی کليه زندانيان سياسی- ٣

 . لغو شکنجه .لغو مجازات اعدام. سياسی
 
سپاه پاسداران، انحالل ارگانهای سرکوب و مافوق مردم اعم از   -٤

مصادره و کنترل بر .  ارتش و نهادهای انتظامی و سازمانهای اطالعاتی
 . کليه امکانات تسليحاتی، تدارکاتی و اموال و دارائی ها

 
مسلح کردن مردم در ميليس توده ای برای دفاع از آزادی فرد و  - ۴

جامعه، برای سرکوب مقاومت بازماندگان جمهوری اسالمی، برای 
 .مقابله با تعرض هر نيروی ارتجاعی به آزادی ها و حقوق مردم

 
بنيادها برچيدن و انحالل .  کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم  -۵

مصادره اموال و دارائی های اين .  و موسسات مذهبی حکومتی
موسسات توليد جهل و خرافه و کليه موقوفات و تخصيص آن برای رفع 

 . نيازهای فوری مردم
 
جدائی کامل مذهب از دولت و .  الغای کليه قوانين و مقررات مذهبی  -۶

 . آزادی مذهب و بی مذهبی برای بزرگساالن. آموزش و پرورش
 
آزادی بی قيد و شرط نفی کامل اختناق از طريق اعالم و اجرای  -٧

سياسی و عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و 

 بيانيه مفاد 

 سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى

دسترسی همگانی بويژه .  لغو انحصار دولتی بر رسانه ها.  اعتصاب
تشکلهای توده ای کارگران و مردم و احزاب سياسی به رسانه های 

 .جمعی دولتی
 
نفی کامل آپارتايد جنسی و حجاب و ستم براساس جنسيت از طريق   -٨

برابری کامل و لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز، اعالم و اجرای 
 . بی قيد و شرط زن و مرد در همه شئونات زندگی فردی و اجتماعی

 
برابری کامل نفی هر نوع ستم و تبعيض از طريق اعالم و اجرای  -٩

حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و 
 .تابعيت

 
نفی فقر و تضمين تامين معيشت و رفاه همه شهروندان متناسب با   -١٠

امکانات و استانداردهای دنيای امروز، از طريق تعيين متوسط دستمزد 
پاسخگوی اين سطح از زندگی توسط شوراها و نهادهای منتخب 

 ١۶کارگران، تامين بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار باالی 
سال، پرداخت بيمه بيکاری مکفی و ساير هزينه های ضروری به کليه 
کسانی که به علل جسمی يا روانی توان اشتغال به کار ندارند، تضمين 

 . آموزش و بهداشت و سالمتی رايگان شهروندان
 

اعمال حاکميت توده ای در سطوح مختلف از طريق ايجاد ارگانهای   -١٢
ايجاد شوراها در محل کار و زيست تا سطوح .   اعمال اراده مستقيم مردم

شهری و منطقه ای و سراسری متضمن اعمال اراده مستقيم کارگران و 
 .  مردم آزاديخواه بجای حاکميت سياه جمهوری اسالمی است

 
حکمتيست، طبقه کارگر و جنبش آزادی زن و  -حزب کمونيست کارگری 

مردم زحمتکش و آزاديخواه، احزاب سياسی چپ و انقالبی و کمونيست، 
تشکل های توده ای و فعالين سياسی را به تالش برای پيروزی بر 

برای اين اردو حياتی .  جمهوری اسالمی با يک پرچم چپ فراميخواند
است که افق و معنا و مضمون سرنگونی جمهوری اسالمی را توده گير 
کند، در هر مرحله و تناسب قوای مبارزه به آن متکی شود و به چيزی 

 . کمتر از سرنگونی کامل جمهوری اسالمی رضايت ندهد
 

اجرای فوری مفاد باال گشايش مهمی در شرايط کار و زندگی و در حيات 
درعين حال برای طبقه کارگر و .  سياسی و اجتماعی مردم ايجاد ميکند

اردوی کار ايران، سرنگونی جمهوری اسالمی يکی از ملزومات و گام 
اول رهايی قطعی از استثمار و ستم سرمايه داری و تالش برای تحقق 
يک پيروزی کارگری، استقرار و اجرای آزادی و برابری و رفاه، و بنياد 

 .گذاشتن جمهوری سوسياليستی است
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٢نوامبر  -١٤٠١آذر 

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری ايران

! كمک مالى كنيد  
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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/  

 

 ذوب آهن اصفهان


