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. خيزش انقالبی سومين ماه را پشت سرگذاشت
اعدام محسن شکاری و مجيدرضا رهنورد 
توسط رژيم جنايتکار اسالمی و تهديدها و 
شعارهای افراد حکومتی برای اعدام سريع 
بازداشت شدگان، آزمايش نيروهای انقالبی 

قتل جنايتکارانه و برنامه ريزی شده .  بود
محسن و مجيد تنها نفرت از نظام اسالمی را 

سياست خامنه ای نتوانست جامعه .  تشديد کرد
را بترساند، برعکس؛ جامعه جانباختگانش را 

آذر در  ٢٥امروز جمعه .  بردوش بلند ميکند
ديکتاتور مقام “:  زاهدان زنان شعار ميدادند

مرگ بر !  زن کو؟ مرگ بر حکومت بچه کش
نه سلطنت نه رهبری دمکراسی و !  خامنه ای

 ! ”برابری
 

دانشجويان در تعدادی از دانشگاه ها همراه با 
تعدادی از کميته های محالت برای روزهای  

آذر فراخوان اعتصاب و  ٣٠و  ٢٩و  ٢٨
. اعتراض در دفاع از زندانيان سياسی داده اند

حکمتيست   –حزب کمونيست کارگری ايران 
از فراخوان دانشجويان و کميته های محالت 
حمايت ميکند و زنان و مردان انقالبی، 
کارگران مراکز کارگری، دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی، کادر درمان و کسبه را به 
اعتصاب و اعتراض و تجمع و تعرض عليه 

 !  حکومت جنايتکار اسالمی فراميخواند
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 اعالميه حزب حكمتيست
 

 اعدام يک انقالبى ديگر

 انقالب برای زندگى با اعدام متوقف نخواهد شد

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

ساله و کارگر ميوه  ٢٣رهنورد _مجيدرضا#آذر،  ٢١امروز سحرگاه 
. فروشی از مبارزان انقالبی مشهد، توسط جالدان خامنه ای اعدام شد

. اعدام شده است »مال عام«در  »محاربه«ميزان نوشت که مجيد با اتهام 
و در جمع بسيجی  »مالء خاص«بزدل ها دروغ ميگويند، مجيد را در 

از مجيد با شکنجه اعتراف اجباری .  ها و شکنجه گران به دار آويحتند
 . گرفتند و بسرعت طی دو هفته اعدام کردند

 
تا امروز .  مجيد و محسن را اعدام کردند و شادمان را زير شکنجه کشتند

شهرها و دانشگاه و مدارس ميليتاريزه .  نفر را کشته اند ۴٨٠دستکم 
شده، اوباش شبه گشت ارشاد زنان حزب اللهی در متروها و شهر مستقر 

اين انقالبی برای .  تذکر دهند »بدحجابی و بی حجابی«شدند تا در مورد 
آزادی و برابری زن و مرد، برای بازپس ستاندن زندگی های نابود شده 

بازداشت و اعدام و زندان و تحميل مجدد حجاب، نسخه خامنه ای .  است
 . برای سرکوب انقالب و اعاده اوضاع سابق است

 
حميد «امروز با پخش خبر، دانش آموزان منطقه احمد آباد مشهد با شعار 

دانش آموزان .  دست به تظاهرات زدند »رضا را بردند جنازه شو آوردن
اين «و  »مجير رضا خوابيدی ما همه بيدار شديم«در شيراز نيز با شعار 

راستی چند نفر .  دست به اعتراض زدند »آخرين پيامه اعدام کنيد قيامه
را ميخواهيد بکشيد؟ انقالب با اعدام عقب نمی نشيند، نهايتا دچار وقفه 

ما يک دنيا .  ای کوتاه خواهد شد که قدرتمندتر و درهم کوبنده تر برخيزد
ما يک دنيا .  خشم عليه کثافت جمهوری ترور و شکنجه و اعدام هستيم

ما با علم به جنايتکار .  خشم عليه استثمار و فقر و فالکت و فساد هستيم

سياست اعدام انقالب را متوقف نمی کند تنها .  بودن شماها بپاخاسته ايم
 . راه و روش برخورد با حکومتی ها را تغيير ميدهد

 
ما با تمام وجود خشمگين و مملو از درديم اما عزا نمی گيريم، هنگامه 

قانون انقالب اينست که جای همسنگران را پر کنيم و راه را .  خشم است
راه بازگشتی وجود ندارد، سازشی بين مردم و جنايتکاران .  ادامه دهيم

ممکن نيست، طناب اعدام هم قادر به مقابله با انقالب نيست چرا که 
مبارزات .  انقالب عليه حکومت فقر و تبعيض و اعدام شکل گرفته است

اعتراض و اعتصاب و اجتماع مقابل زندانها را .  را گسترش دهيم
. تعرض به سرکوبگران و حکومتی ها را روزمره کنيم.  محوری کنيم

 .تک تک تان حساب پس خواهيد داد. جنگ تازه آغاز شده است
 

 مرگ بر حکومت صد هزار اعدام
 آزادُی برابری، حکومت کارگری
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 .بزرگ اعتراض مردم و اعتراض توده ای است
 

. قبال هم گفتم، به دليل اينکه سرکوب دانشگاه برای يک رژيم استبدادی که مدعی است دارد جوان ها را آنجا پرورش می دهد خيلی سخت تر است
مبارزه (در نتيجه مردم از .  سرکوب دانشگاه و دانشجو خيلی برای اين رژيم سخت تر از سرکوب اعتراض در يک نقطه دور افتاده کشور است

بسرعت جايگاه اين مبارزه، که وسيع تر از دانشگاه هاست، روشن .  به عنوان يک نوع پوشش برای مبارزه خودشان استفاده می کنند)  دانشجوئی
 .ميشود

 
يک گوشه اش هم اينست که جنبش دانشجويی، به اين معنی فعلی آن، .  بنظر من امسال در تعيين تکليف جوانان با حکومت، سال تعيين کننده ای است

 .جای خودش را به يک جنبش عظيمی که دانشجويان در آن شرکت دارند، ميدهد و رهبری اش با جوان های چپ و کمونيست است
 

 . منتخب آثار ١ضميمه : منصور حکمت



 ٦٧٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

فکر می کنم مقوله جوانان در ايران دارد چهارچوب کلی سرنوشت 
ببينيد اين يک حکومتی است که .  جمهور اسالمی را تعيين می کند
يک حکومت استبدادی، مذهبی و .  بيست و چند سال پيش سرکار آمد

. ارتجاعی که روی خون و روی بی حقوقی انسان ها بنا شده است
حکومتی است فوق العاده واپسگرا و ضد حتی آسايش و خوشبختی 

در سال .  را بياوريد ٢٠٠١حاال سال .  انسان ها، ضد شادی انسان است
ساله دارند می بينند در دنيا دارد چه  ٢٠، ١٩، ١٨جوان های  ٢٠٠١

اتفاقی می افتد، دنيائی است که در آن واحد گوشه و کنار با هم تماس 
اين دنيای ماهواره و رسانه ها است، دنيای شبکه اينترنت، .  دارند

دنيای انفجار عظيم اطالعاتی و ارتباطاتی است که در سالهای اخير 
 . اتفاق افتاده است

 
در يک چنين دنيايی، نگهداشتن يک حکومت اسالمی در يک کشور 

ميليونی که هميشه فرهنگ رو به غرب داشته، از نظر فکری  ٧٠-٦٠
و فرهنگی در بخش اعظم تاريخ خودش جامعه بازی بوده است، غير 

 .ممکن است
 

چشم باز می  ٢١جمهوری اسالمی را تحويل نسلی بدهيد که به قرن 
چرا !  کند، از او بپرسيد که اينرا می خواهی؟ ميگويد نه نمی خواهم

بايد در شرايطی که جوان فرانسوی، جوان ايتاليايی، جوان انگليسی، 
جوان آمريکايی دارد يک دنيای ديگری را تجربه می کند، جوان 
ايرانی در اين لحظه از تاريخ بشريت و تمدن بشر مشغول اين باشد که 
آيا بايد گردن مردم را بزنند؟ سنگسار بکنند؟ اجازه دارد موزيک گوش 
بدهد؟ اجازه دارد با جنس مخالف معاشرت بکند؟ آيا حقوق برابری با 
هم دارند بخاطر جنسيت شان يا نه؟ آيا می تواند عقايد داشته باشد و يا 

 روزنامه بخواند يا سفر بکند يا هر چه؟ 
 

درست است که .  اينها در جهان امروز حقوق پيش و پا افتاده است
ولی آنجاهايی که نقض می شود به آن ميگوييم . خيلی جاها نقض ميشود

. ديکتاتوری ارتجاعی و مردم جهان می دانند که آن را بايد عوض کرد
در نتيجه صورت مسئله جمهوری اسالمی اصال اين است که بدرد اين 

 .نسل نمی خورد، ربطی به اين نسل ندارد
نسل ما وقتی که با جمهوری اسالمی روبرو شد، در يک نبرد با آن  

به ما حمله شد، سرکوب کردند، کشتار کردند، عقب .  روبرو شديم
آن دوره اينها در يک نبرد .  ما جوان های آن دوره بوديم.  ننشستيم

تازه هيچ موقع مبارزه عليه .  خونين توانستند نسل ما را عقب بنشانند
: جنبش کمونيستی فعاليت خودش را ادامه داد.  اين رژيم قطع نشد

 .آرايش های جديد، پيشروی های جديد در قلمروهای مختلف
 

اين نسلی که توده وسيع اش به صورت جوانان االن با جمهوری 
هيچ .  اسالمی روبرو است، اصال در اين سيستم چشم گشوده است

چيزی از خمينی يادش نيست، هيچ 
. يادش نيست ٥٧چيزی از انقالب 

چيزی از تمام آن جنبه ملی و شاه 
الاقل اگر .  و بختيار يادش نيست

هم ميخواند آنها را در تاريخ، می 
او به زندگی خودش نگاه .  خواند

يک آدم بيست ساله، .  می کند
چه  ٢١هيجده ساله در اول قرن 

گناهی کرده است که به قيد قرعه 
کشی در جمهوری اسالمی بدنيا 
آمده؟ اين آدم می توانست هر 

سرنوشت )  اين نسل(کجای دنيا باشد و سرنوشت ديگری داشته باشد، 
 .ديگر را می خواهد

 
کره ارض االن کوچک تر آن است که شما بتوانيد يک گوشه اش را 
ديوار بکشيد و در آن برنامه خودتان را پياده بکنيد، دنيا هوای همديگر را 

می پاد، دارد نگاه می کند و جوان ايرانی بنظر من حکم نهائی را .  دارد
 . به جمهوری اسالمی می دهد

 
اگر جمهوری اسالمی بايد سرنگون بشود، يک رکن اين بايد و قطعيت آن 

نسلی که می خواهد در آن .  اينست که جوان های ايران آن را نمی خواهند
 ٣٠حاال نيروی اين .  مملکت زندگی کند اين حکومت را نمی خواهد

ميليون نفر آدم بيشتر است يا مقاومت يک عده آخوند؟ اين مقاومت بزودی 
حاال اين .  بنظر من جمهوری اسالمی قطعا رفتنی است.  شکسته می شود

چه تاثيری روی جنبش دانشجوئی دارد؟ بنظر من اين روی همه چيز 
 .حرکت زنان و جوانان در ايران روی همه چيز تاثير دارد .تاثير دارد

 
طبيعی است که جنبش دانشجويی به دليل رابطه سنی و بدليل اينکه 
ماتريال و نيروی انسانی اش دقيقا همين جوان ها هستند که صحبت شان 

فکر می کنم پديده بسيار . را می  کنيم، نسبت به اين مساله حساس تر است
بزرگی پشت مقوله هايی مثل تحکيم وحدت و جنبش دانشجويی دو خرداد 

 .پنهان ميشود
 

را "  جنبش دانشجويی"من اين کلمه (غولی که در جنبش دانشجويی ايران 
بعدا توضيح ميدهم چرا دوست .  دوست ندارم ولی بهرحال بکار می برم

در دانشگاه های ايران خوابيده اگر بيدار بشود، تحکيم وحدت و .)  ندارم
بخاطر .  دو خرداد و خامنه ای و جنتی و ده نمکی را تار و مار می کند

همه آنها هم دانشجوی ثبت .  اينکه يک نيروی عظيم چند ده ميليونی است
اين فشار جامعه فردا است بر جامعه امروز و حکومتی .  نام کرده نيستند

 .اين قشار فرداست روی ديروز. که مال ديروز است
 

بگذاريد در چند کلمه بگويم چرا بنظر من اين را جنبش دانشجويی ناميدن 
چون کلمه دانشجويی يک مقوله صنفی را به ذهن می  .درست نيست

دانشجويان برای مثال به نمره هايشان اعتراض دارند، يا به شيوه .  آورد
يا حتی جنبش دانشجويی وقتی هم به .  غذا دادن در سلف سرويس دانشگاه

ولی آنچه .  سياست می پردازد بعنوان يک حرکت دانشجويی می پردازد
اين يکی از همان ظرف .  االن وجود دارد يک جنبش دانشجويی نيست

تا دانشگاه هم شلوغ می شود هر کس از هر . های ابراز وجود مردم است
. رشته و فن و جای شهر پا می شود ميرود دور دانشگاه جمع ميشود

جنبش دانشجوئی عمال .  قضيه را متعلق به خودش می داند

 جوانان، 

 * نسل جديد و جمهوری اسالمى
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و آغاز خروش انقالبی و )  مهسا امينی(سه ماهه شدن مرگ ژينای جوان 
توده ای جاری در ايران و ياد صدها جانباخته اين خيزش عظيم را 

نود شبانه روز، لحظه به لحظه تحول انقالبی شورانگيز .  گرامی ميداريم
سه ماهه در سراسر کشور، در خيابانها و ميادين، دانشگاهها و مدارس و 
. محالت و مراکز کارگری و ادارات و در درون خانه ها تجربه شده است

جنبش سرنگونی سراسری، و خروش انقالبی جاری خصلتهای خود ويژه 
. مهم و تا همين االن دستاوردهای تعيين کننده ای را به ثبت رسانده است

براين خصلتها و دستاوردها، ابتکارات و خالقيتها و تاکتيکهای مبارزاتی 
تواناييها، محدوديتها و مخاطرات مقابلمان را .  موثر، الزمست مکثی کرد

حلقه های کليدی پيشروی و پيروزی اين خروش عظيم را در .  ديد
راستای تحقق منافع و اهداف طبقه کارگر و جنبش آزاديخواهی و برابری 

در اين يادداشت و يادداشتهای بعدی مرتبط به اين .  طلبی برشمرد
 . موضوعات ميپردازم

 
 : چند خصلت مهم خيزش جاری

 
استمرار مبارزاتی سه ماهه تا اين لحظه،  :استمرار بيوقفه سه ماهه-١

اولين بار .  يکی از خصلتهای مهم اين دوره نبرد و مبارزه درخشان است
اما اولين بار است .  نيست در تاريخ، مبارزه ادامه دار را تجربه ميکنيم

در دوره آغازين يک خيزش و قبل از رسيدن به مقاطع نهايی پيروزی، 
هر روز و بدون تنها يک روز وقفه، شاهد استمرار اعتراض و مبارزه 

اين خصلت مهم و متمايز .  عليرغم فراز و فرودهای قابل پيش بينی بوديم
سه ماهه آغازين خيزش انقالبی جاری و فراهم کننده شکل گيری پتانسيل 

 . عظيم اين جنبش بوده است
 
خيزش سه ماهه جاری از همان لحظه اول، تاکنون  :جنبش سراسری  -٢

تحرک اعتراضی مردم و جوانان جسور .  سراسری پا به ميدان گذاشت
تهران در جمعه شب نود روز قبل هنگام مطلع شدن از مرگ مهسای 
جوان، خروش انقالبی ای را پايه گذاشت، که فردايش در آرامستان آيچی 
سقز به هنگام بدرقه پيکر بيجان ژينا با حضور بيش از ده هزار نفر ادامه 

همان روز و روزهای بعد با گسترش اعتراضات به بسياری از .  پيدا کرد
استانها و شهرها سياستهای تفرقه افکنانه ملی و محلی اپوزيسيون 
بورژوايی سراسری و کردستان و تالش آنها برای شقه شقه کردن 

طرحهای تفرقه افکنانه جريانات .  صفوف مبارزات سراسری خنثی شد
جنبش "و "  مهسا دختر کرد"ناسيوناليست کرد و ايرانی، اولی زير لوای 

مهسا "و در مقابل ناسيوناليسم ايرانی با ترفند "  برخاسته از کردستان
با حضور و خودآگاهی زنان و نسل "  قيام ملی ايران"و "  دخترايران

جوان هوشيار هدايت گر اين جنبش نقش برآب شد و شاهد همبستگی و 
به عالوه حمايت جهانی .  همگامی عظيم مبارزاتی در سراسر کشور شديم

و رمز مبارزه "  دختر جهان"از جنبش عظيم در حال جريان مهسا را به 
به .  جويی و انقالبيگری آزاديخواهانه و مترقی در سراسر دنيا تبديل کرد

اين ترتيب، به حاشيه رانده شدن کارکرد ملی گرايانه و ناسيوناليستی و 

 !سه ماه گذشت

 روز ابتكارات و تجارب درخشان انقالبى ٩٠
 

 رحمان حسين زاده

مذهبی و گسترش اتحاد و 
همبستگی مردم آزاديخواه و حق 
طلب در اين خيزش از ديگر 
خصلتهای مهم و با ارزش 

 . خروش اعتراضی جاری است
 
نقش هدايت گر زنان و نسل   -٣

در اين ترديدی نيست :  جوان
پيشکسوتان خروش انقالبی و 
توده ای جاری، در وهله اول 
زنان پرشور و آگاه و سپس نسل 
. جوان جسور و پرتوقع بودند

اين واقعيت ريشه در چهل و سه 
سال تبعيض و ستمگری چند اليه و عميق عليه زنان و دختران و 
محروم کردن نسل جوان از ابتدايی ترين حقوق اوليه زندگی و در عين 
حال مقاومت و مبارزه و ايستادگی زنان و نسل جوان جامعه عليه 

بخش مهمی از خصلت .  جمهوری اسالمی و حکومت سرمايه دارد
راديکال و مترقی و  آزاديخواهانه و برابری طلبانه جنبش اعتراضی 
جاری مديون دخالتگری زنان و جوانان تشنه آزادی از استثمار و ستم و 

 . قيد و بندهای ملی و مذهبی و عقب مانده و مردساالرانه است
 
نه تنها زنان و جوانان و کارگران و :  همه گير بودن اين خيزش  -٤

مردم به شدت تحت فشار و ستم سنگين، بلکه بسرعت بخش عمده اقشار 
اين نشانه .  و صنفهای ميانی به باالی جامعه نيز به اين جنبش پيوستند

گسترش دامنه سرنگونی طلبی به ميان بخشهايی از جامعه است که 
دورانی در تداوم حاکميت جمهوری اسالمی ذينفع بودند و يا مشکلی با 

اکنون جمهوری اسالمی در ميان اين اليه های اجتماعی هم .  آن نداشتند
بگذار جنبش سرنگونی گسترش پيدا .  جايگاهی ندارد و اين مثبت است

طبعا برجسته .  کند و اين رژيم سريعتر به نقطه پايانی عمر خود  برسد
شدن خصلت همگانی جنبش سرنگونی و خيزش جاری، ايجاب ميکند 
کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود و ما کمونيستهای کارگری سياست و 

اپوزيسيون بورژوايی و جريانات "  همه باهمی"کارکرد فريبکارانه 
بر جدايی و تمايز شفاف .  پوپوليست را مثل هميشه افشاء و خنثی کنيم

آلترناتيو راست و چپ در جنبش سرنگونی و خيزش عمومی پافشاری 
در راستای تحکيم رهبری و هژمونی کارگری و چپ در خروش .  کنيم

 .انقالبی و توده ای جاری گامهای سياسی و عملی موثر برداريم
 

 ...ادامه دارد
 

  ٢٠٢٢دسامبر 
*** 

 

مريم وحيديان 

!آزاد بايد گردد  



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٦شماره    

در هفته اخير شاهد تبليغاتی از جانب .  روزه شد ٩١خيزش انقالبی 
، آغاز اعدام معترضينی که طی "جمع کردن اوضاع"حکومت مبنی بر 

يک سناريوی شکنجه و پرونده سازی برايشان حکم اعدام صادر شده، 
و زبان درآوردن تعدادی از سران و آخوندهای حکومتی برای کشتن 

محسن و مجيد دو کارگر زحمتکش و انقالبی را .  سريع مخالفان بوديم
کشتند تا پيام دهند حکومت هنوز هست و دندان تيز برای گاز گرفتن 

اما توی دلشان خالی است، وحشت از سرتاپايشان می بارد، کسی .  دارد
از خامنه ای جرات دفاع ندارد، فاالنژترين هايشان کاله خود را چسپيده 
اند و امثال ميرسليم و شريعتمداری که در هفت سوراخ قايم شده اند 

آنها در شمايل محسن ها و مجيدها .  ميدهند"  سريعتر اعدام کنيد"شعار 
انقالبيونی را می بينند که يکی از همين شب ها روی سرشان حاضر 

. حکومتی ها ميزنند و می کشند اما نشان قدرتشان نيست.  خواهند شد
جنازه آيدا رستمی پزشکی .  جنازه دنيا فرهادی در حاشيه کارون پيدا شد

که به زخمی ها کمک کرده است تحت عنوان تصادف در اکباتان 
بازداشت، شکنجه و ترور مخالفين خط رسمی .  تحويل خانواده وی شد

با اين حال حکومتی ها کابوس دارند، خشم و نفرت .  حکومت است
مردم را می شناسند، احکام اعدام آن کارايی سابق را ندارد، دليل هم 

نمی ترسد و "  خدای دهه شصت"روشن است؛ اين انقالب از لولوی 
ليستی از بازداشتی ها حکم اعدام گرفتند .  اساسا عليه آن بپاخاسته است

و سياست رژيم اينست که با قتل نوبتی زندانيان فضای ترس و تسليم را 
امری که تاکنون کمترين جوابی نداده و تنها بر خشم و نفرت .  احيا کند

 .جامعه افزوده است
 

 مانور اصالح طلبان
در کنار خشکه مقدس هائی که شعار کشتن و اعدام سريع ميدهد، اَخوی 
های اصالح طلب شان فرجه يافتند حرف بزنند، مخالفت کنند و پيشنهاد 

عقالی . "خاتمی مشغول نامه نگاری با رهبرش خامنه ای است.  بدهند
" خدای دهه شصت"و اصالح طلبان به خامنه ای ميگويند که "  نظام

اما چرا مردگان .  درد امروزمان را دوا نميکند، انقالب پشت در است
مجددا احضار شدند؟ آيا قرار است اصالح طلبان جای رئيسی زمام 
امور و مديريت رويدادها را بعهده گيرند؟ واضح است که از نظر 
خامنه ای هم ارزش مصرف اين جناح تمام شده است و اگر در بدنه و 

ايندوره .  سر سفره نظام هست دليلش اعالم وفاداری به نظام است
حکومت تالش دارد خود را فشرده تر کند و آرايش جنگی در مقابل 

اما .  قرار نيست يک ده را هم دست اصالح طلبان بدهند.  انقالب بگيرد
هنوز ميتوانند در حاشيه امنيتی کار کنند، انتقاد کنند و تعابير اسالمی 

را بدهند و همراهی کلی و بی ضرر با "  محاربه"خودشان از 
. از خود نشان دهند"  زن زندگی آزادی"خواستهای مردم و شعار 

اصالح طلبانی که چشم انداز انقالب را باور کرده اند و آنرا هشدار 
" سوريه ای شدن"و "  خشونت انقالبی"ميدهند، کسانی که عمری عليه 

وراجی کرده بودند، حاال که دست شان به جائی بند "  ايران کلنگی"و 

 

 در چهارمين ماه خيزش انقالبى
 

 سياوش دانشور

نيست و انقالب هم خود را به دنيا 
 تحميل کرده است چه ميتوانند بکنند؟ 

 
اصالح طلبان در ايندوره نقش حائل 

حائلی بين نظام و .  را بازی می کنند
مردم، مثل يک ضربه گير که پائی 
در جهان حکومت دارد و پائی 
ُسست و تاکتيکی در جهان اعتراض 

کسانی که دعوت به .  مردم
می کنند، شعار "  تظاهرات سکوت"
را جلو می اندازند، "  اعدام نکنيد"

چهارچوبهای اسالمی برای ديالوگ با و نقد سياستهای قوه قضائيه باز می 
کنند؛ جهت شان اينست که ادبيات انقالب و اعتراض و نفی حکومت را 

لبه تيز .  رهنمون شوند"  قانونگرائی"و "  مطالبه گری"به ادبيات دوره 
فرض خط .  انقالبيگری را بگيرند و سم قانونگرائی را به آن تزريق کنند

اينست که دولت و حکومتی هست و شما ناچاريد "  مطالبه گری"مشی 
آنرا برسميت بشناسيد و لذا مطالبات تان را بصورت مسالمت آميز و از 

نمايندگان سياسی تان هم .  مجرای فرصت های قانونی طرح می کنيد
همين اصالح طلبان و راستهای محافظه کار و بازار آزادی هستند نه 

هائی که شعار مرگ بر جمهوری اسالمی و اعتراض و "  خشونت طلب"
 !اعتصاب ميدهند و حوزه جهليه ميسوزانند

 
 تمهيداتی برای امروز و فردا

فضا دادن به اصالح طلبان دو هدف بالفصل و يک هدف استراتژيک 
اول، آوردن ادبيات اصالح طلبان به :  اهداف بالفصل عبارتند از:  دارد

قلمرو مبارزه و انقالب با نقد درون خانوادگی به حکومت و همراهی 
دوم، تالش برای جلب بخش خاکستری و محافظه کار .  رياکارانه با مردم

هدف استراتژيک اينست که . جامعه و ممانعت از گسترش توده ای انقالب
اگر نظام بسرعت با فروپاشی مواجه شد، بخشی از نظام يعنی اصالح 
طلبانی که ظاهراً منتقد سياستهای نظامند و خود را همراه با مردم نشان 
ميدهند، چهارچوبهای اساسی نظام را از گزند انقالب مصون دارد و خود 

حتی اگر آمريکا و غرب .  بخشی از ماتريال يا نيروی دولت انتقالی شوند
متحدانه پشت جريانی بروند، بدون وجود نيروی مادی و موثر در محل 

هر پروژه دست .  نميتوانند کسی يا کسانی را در تهران بقدرت بنشانند
اصالح .  بدست کردن قدرت از باال نيازمند يک رکن داخلی کارا است

طلبانی که همواره پرو غربيهای حاکميت ايران محسوب شدند و برخالف 
خامنه ای ها دنبال تنش زدائی و برجامهای سريال بودند، اسکلتی است 
که دستکم اليه ای از آنها ميتوانند با نيروهای حاشيه حکومت و ترکيبی 
از اپوزيسيون راست ماتريال اوليه يک دولت انتقالی زير فشار انقالب 

چنين طرحی که بتواند صدمه به نظام را به حداقل برساند برای .  باشند
طرح شعارهائی مانند .  بورژوازی بسيار معقول تر و ايمن تر است

" اصالحات امور"و " گفتگو با مردم"و " مجلس موسسان"و " رفراندوم"
، همين امروز "عقالی نظام"توسط اصالح طلبان حکومتی و باصطالح 

موضوعيت ندارند اما زمان فروپاشی و اضمحالل حکومت بعنوان 
روند اشاره شده .  آخرين خاکريزهای نظم سابق بجلو رانده ميشوند

ضرورتا امری محتمل و قطعی نيست، به سير انقالب و رويدادهای پيش 
سير واقعی تر اينست که انقالب در گام اول حکومت .  رو بستگی دارد

کنونی را بزير می کشد و اليه نازک اصالح طلبان 

 

  ٦صفحه   



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٦شماره    

حکومتی بيشتر اپوزيسيون و تعدادی هم با جمهوری اسالمی و خامنه 
اصالح طلبان بجای اين خودشيرينی ها برای خامنه ای .  ای ها ميروند

 .  بهتر است چمدان ها را ببندند و به نکبت زاده هاشان ملحق شوند
 

 تغيير لحن دول غربی
در يکی دو هفته اخير لحن دولتهای غربی و پارلمانتارهای اروپائی 

بجز تهديد به تحريمها و مشخصا تحريم سپاه، که .  تغيير کرده است
هنوز .  تاکنون هم عملی نشده، اقدامی در دستور آنها قرار نگرفته است

ً پشتش را خالی نکردند تا  از جمهوری اسالمی دل نکنده اند و رسما
بطور جدی تر دست اندرکار ساختن آنسوان سوچی و چلبی ايرانی 

يک معضل واقعی تر .  شوند و يا پشت ترکيبی از مخالفين سياسی بروند
عليرغم . دولتهای غربی ماهيت چپگرايانه خيزش انقالبی در ايران است

تبليغاتی که ميشود و تصوير محدود و ابتری که از مضمون و 
خواستهای تحرک انقالبی در ايران بدست ميدهند، هيچ نشانی از يک 
جنبش نسبتا قوی راست در ايران با هر روايتی برايشان قابل مشاهده 

کسانی که در اتاقهای فکر و موسسات امنيتی و نظر سنجی و .  نيست
رصد رويدادها نشسته اند، کسانی که متخصص کودتا و کوبيدن چپ و 
راه انداختن دستجات دست راستی و ضد کمونيست بوده اند و جنبش ها 

می شناسند، بعيد است "  خوديها"و تاريخ کشورها را بعضا بيشتر از 
انقالب "يا حتی روايت رسانه ها و "  انقالب ملی ايران"تصوير جعلی 

را قبول کنند و اطمينان خاطر داشته باشند که اين انقالب "  فمينيستی
دولتهای غربی .  معين به سمت خطوط قرمز سرمايه داری نخواهد رفت

پراگماتيست اند و معنی اين پراگماتيسم برای دوره طوالنی حمايت از 
نيروهای درون حکومتی برای تغييرات کنترل شده و در موارد ضرور 

در ايران امروز چنين اطمينانی وجود .  کودتاهای مختلف بوده است
کسی در غرب بدليل .  ندارد، اما ناچارند با اوضاع روبرو شوند

پشت جمهوری اسالمی را خالی نميکند، برعکس بدليل "  انقالب ملی"
وقوع انقالب و تالش برای سرکوب آن پشت آلترناتيو سازی و سرهم 

آنتی کمونيسم دولتهای غربی تنها .  کردن دولتهای مستعجل خواهند رفت
 . سرمايه راست ايران است

 
 موقعيت اپوزيسيون راست

در خيزش انقالبی جاری بنا به ويژگی های نسلی، ضد اسالمی، زن 
محور، برابری طلب بودن، مسئله فالکت عمومی و فقر و فساد که درد 
هشتاد درصد جامعه است، خواستهائی که ريشه دارند و هر روز خود 
را روشنتر بيان می کنند، بدليل فضای قطبی و متوسط آگاهی و شعور 
باالی سياسی در جامعه، بدليل منش و روش نسل جديد و هويت جهانی 
و مدرن و غير ملی و غير مذهبی آن، نيروهای راست با تنگناهای 

بعنوان مثال هيچ نيروی مذهبی نميتواند خود را با .  واقعی روبرو هستند
کسانی که ميخواهند سرمايه .  هزار من سريش به اين انقالب بچسپاند

پيش ببرند و بساط سابق را تداوم "  مديريت اليق"داری ايران را با 
بخشند، با سد چند ده ميليونی کارگران و مردم فقر زده ای روبرو 

کسانی که در اوج .  خواهند شد که تحمل تداوم اين اوضاع را ندارند
اختناق و بيرحمی حکومت، سينه شان را سپر گلوله جانيان اسالمی می 

 ...در چهارمين ماه خيزش انقالبى 
، روز خودش هر "چيزی برای از دست دادن نداريم"کنند و ميگويند 

کدامشان يک کمونارد هستند که تا پای جان برای آزادی و برابری و 
زنانی که برابری ميخواهند و .  استقرار حکومتی انقالبی خواهند جنگيد

علمدار انقالب اند، برای مردساالری نويافته عهد عتيقی سرخم نخواهند 
 . کرد

 
در سپهر سياست ايران و ميان مردمی که در جدال روزمره با حکومت 
اند، افق راستی که بر بخش مهمی از جنبش و حرکت انقالبی مسلط باشد 
و بتوان بطور عينی آنرا در اقدامات و شعارها و روش های توده انقالبی 

ايران با پروتستانتيسم .  بررسی کرد، تا اين لحظه وجود خارجی ندارد
اسالمی روبرو نيست، ايران با بازگشت به تمدن کهن و احيای عهد عتيق 
روبرو نيست، در ايران انقالبی برای بازگشت در تاريخ در جريان 

آنچه در ايران جاری است تالش يک جامعه بعد از پشت سر .  نيست
گذاشتن تجارب مختلف برای عبور راديکال از جمهوری اسالمی و فقر و 

 . تبعيض و نابرابری است
 

با اينحال راست بيکار نمی نشيند، دولتها عليرغم حمايت های صوری از 
يک روند چپگرايانه استقبال نمی کنند، هر زمان برايشان مسجل شود 
رژيم اسالمی ديگر نميتواند در ايران حکومت کند پشت نيروی 

امروز تالشها شروع شده است اما هر قدم آنها با .  مطلوبشان ميروند
هيچ تالشی از جانب .  شکست و بی محلی جامعه روبرو ميشود

اپوزيسيون بورژوائی تاکنون در متن انقالب به نيروی هژمون يا ظاهرا 
وجود نداشت، در  ٥٧چنين تناقضی در انقالب .  هژمون بدل نشده است

مرحله معينی از انقالب جريان اسالمی دست باال گرفت بدون اينکه انتقاد 
امروز راستها در اپوزيسيون مورد هجوم صفوف .  جدی متوجه آن باشد

اما هيچکدام اين حقايق در سياست نبايد موجب .  انقالب در داخل کشورند
نه فقط راست بلکه طبقه بورژوازی .  اطمينان خاطر ناموجهی شود

در دوره های انقالبی اين خطر .  بسادگی از راه انقالب کنار نمی رود
ما زياد ديديم مردمی که برای آزادی و رفاه به جنگ .  همواره وجود دارد

. حکومت ها ميروند، آخر سر يک ديکتاتوری ديگر تحويل شان داده اند
برای آمريکا و موئتلفينش از جمله دولتهای اسالمی و استبدادی منطقه، 
وقوع يک انقالب نه حتی چپ و کارگری بلکه يک انقالب پيشرو و 

رژيمهای ديکتاتوری نمايندگان طبيعی سرمايه .  مدرن هم مطلوب نيست
بهترين شان ترکيه و اندونزی است، از اين .  داری در اين کشورها هستند
دولتهای غربی طبق تعريف از رژيمی در .  که جلوتر نتوانسته اند بيايند

ايران حمايت می کنند که در درجه اول ضد کمونيست و ضد چپ باشد و 
اپوزيسيون .  در درجه بعد موئتلف رقبای جهانی مانند روسيه و چين نباشد

بورژوائی ايران از هر نحله ای اين خصوصيات را دارد اما خصوصيت 
با اينحال .  مهمتر آنها بيربطی به جامعه و تمايالت آزاديخواهانه است

رسانه ها در انحصار اينهاست، پول و امکانات در اختيار اينهاست، های 
جک کردن اعتراضات و تبليغات دروغ و وارونه از فعاليتهای اينهاست، 
هر روز در داالنها مشغول مذاکره و بند و بست اند اما هر طرح شان با 

اپوزيسيون راست در انتظار حمايت . ديوار سخت واقعيات برخورد ميکند
. همه جانبه آمريکا و غرب برای رسيدن به دولت بعدی در ايران است

که جمهوری اسالمی راه انداخت، نه نگرانی از "  تجزيه تجزيه"کل بحث 
يک خطر واقعی، بلکه بصورت تاکتيکی برای ايجاد انحراف و تفرقه و 

امری که تاکنون با .  بسيج تعصبات کور ناسيوناليستی عليه انقالب بود
 . هشياری سياسی باالی جامعه جواب گرفته است

  ٧صفحه   
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 ...در چهارمين ماه خيزش انقالبى 

 چشم انداز مبارزه انقالبی 
در چهارمين ماه خيزش توده ای و انقالبی در ايران، با مردمی مصمم 

دوره ای از اعتراضات در اشکال .  و مملو از خشم روبرو هستيم
ايندوره سه ماهه در عين حال .  مختلف تاکتيکی را از سر گذرانديم

. دوره سازمانيابی و متشکل شدن بنا به امکانات و تناسب قوا بوده است
امروز شبکه ای از فعالين در محالت و مناطق شهرهای ايران وجود 

يک اقدام درست، .  تجربيات بسرعت برق و باد منتقل ميشوند.  دارد
يک شعار درست، يک حرف مربوط بسرعت توده گير و تکثير 

ايران وارد .  انقالب مسير جامعه و راهی بدون بازگشت است.  ميشود
يک دوره انقالبی شده است که هدف بالفصل آن سرنگونی حکومت 

در دوره انقالبی وقفه و افت و خيز، برآمدهای سنگين و .  اسالمی است
سبک، اعتصابات و اعتراضات در سطوح مختلف، اشکال مختلف 
تحريم و مقاومت منفی، تغيير در باال و شکاف ميان نيروهای حکومتی 

در .  بسيار محتمل و طبيعی است...  و نظامی، آمدن و رفتن دولتها و 
ايندوره سواالت واقعی بيشتر کانونی ميشوند و نحوه برخورد نيروهای 
درگير با سواالتی که انقالب بجلو رانده است، مبنای دوری و نزديکی 

 .هر نيرو با انقالب است
 

شعارهای برخی .  جمهوری اسالمی مطلقا به سه ماه پيش برنميگردد
امواج .  خشکه مقدسهای حکومتی را حتی خودشان باور نمی کنند

اعتراضات سهمگين و خردکننده کارگری و زحمتکشان شهری عليه 

کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز . فقر و فالکت پيش رو است
کارگران در .  آذر فراخوان اعتصاب و تجمع داده اند ٢٦نقداً برای دوشنبه 

ماشين سازی ها و قطعه سازی ها و صنايع فلزی مانند ذوب آهن و فوالد 
امواج اعتصابات کارگری .  و آلومينيوم و معادن مربوطه بشدت معترضند
زنان ديگر حجاب اسالمی .  يک رکن اصلی تر حرکت انقالبی خواهد شد

دانشگاه ها و .  اين طوق لعنت و نماد بردگی زن را قبول نخواهند کرد
نسل جديد وارد جنگی برسر .  مدارس عمالً از دست شان دررفته است

آينده خود و جامعه شده است و نه فقط هيچ نشانی از تسليم و قبول وضع 
موجود در سيمای آن ديده نميشود بلکه با جسارتی وارد عمل شده است که 

زنان و مردانی که ترس و مرگ و گلوله .  دشمنان را بشدت ترسانده است
روزهای آخر آذرماه دوباره .  را تحقير ميکنند بسادگی شکست نمی خورند

 . موج ميشويم و می آئيم
 

جنگجويان . انقالب برای زندگی است و زندگی در متن انقالب جريان دارد
ناميده ميشود، تجديد قوا و تمدد "  وقفه"انقالب در آنچه که توسط برخی 

اعصاب می کنند، برای نبردهای پيش رو آماده تر ميشوند، اشتباهات را 
رفع و بر ترديدهايشان فائق می آيند، شکل جنگ و گريز با حکومت را 
متنوع و گسترده می کنند، مبارزه ادامه دارد، نبرد انقالبی تازه آغاز شده 

آنروزها که جهان از اجتماعات ميليونی در ميدانهای شهرها و .  است
ما .  اعتصابات سهمگين در کارخانجات و جامعه شوکه شود، در راهند

موظفيم فقط به پيروزی فکر کنيم و در اين مسير صد البته کمبودها و 
 .موانع سر راهمان را رفع کنيم

 
 

          ١٤٠١آذر  ٢٥
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 اخوان اعتصاب و تجمع کارگران و کارکنان رسمی نفت فر 
آذرماه، شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی  ٢٢روز 

از عموم کارگران طی فراخوانی )  بازنشستگان و شاغلين(صنعت نفت 
آذرماه دست به  ٢۶و کارکنان رسمی صنعت نفت خواست تا در روز 

 در اين اطالعيه و فراخوان از جمله آمده است. اعتصاب و تجمع بزنند
: 
 
برای ايجاد و افزايش )  ده_ماده(قريب به ده سال تصميمات قانونی "

انگيزه پرسنل رسمی گرفته شده در صورتی که با وعده و وعيد 
از آنجايی محکوميت های ديوان عليه  .مختلف کنار گذاشته شده است

تصميم وزارت نشينان هم نتوانسته کاری را از پيش ببرد لذا تعلل بيش 
اين اصال جايز نيست و تنها راهی که مانده گردهمايی صنفی همکاران 
رسمی صنعت نفت اعم از ستاد، عمليات، شمال، جنوب برای 

بلکه مسولين دلسوز را وارد گود .  دادن اين همه کم لطفی است نشان
لذا خيلی واضح و شفاف  .کرده و جلوی ضرر و زيان بيشتر را بگيرد

های ستادی و عملياتی می خواهيم  از همکاران عزيز رسمی در واحد
 .که در شهرهای اهواز، عسلويه و ماهشهر حضور به هم برسانيم

يادمان نرود که اين آخرين سنگر و خاکريز دفاع از حيثيت پرسنل 
تواند  هيچ بهانه ای نمی.  رسمی صنعت عظيم نفت و گاز کشور است

قطعا بعد  .شما همکار رسمی را در اين ظلم آشکار به سکوت وا دارد
آذر ماه به خواست و عملکرد شما نحوه مطالبه گری تغيير  ٢۶از 

 ."خواهد کرد
 

 قهرمانان انقالب، وصيت نامه مجيد رضا رهنورد
رژيم اسالمی مصاحبه ای با زنده ياد مجيد رضا رهنورد قبل از اعدام 

مجيد رضا بسيار .  در مورد محتوای وصيت نامه اش داشته است
در وصيتنامه اعالم کردم که بر مزار من :  خونسرد و مصمم ميگويد

آهنگ شاد .  کسی قرآن نخواند، کسی نماز نخوانند، کسی ناراحت نباشد
جمهوری ميخواست با پخش اين نکات عليه وی  .بگذاريد و شادی کنيد

تحريک مذهبی کند اما وی را به محبوب دلهای صدها ميليون بدل 
 .مجيد رضا از قهرمانان انقالب است. کرد

 
 پور در اثر شکنجه به کما رفت رسول  دمحم حاجی
پور، زندانی سياسی سابق و اهل بوکان که در جريان  رسول  دمحم حاجی

اعتراضات مردم اين شهر در دوم آذر توسط نيروهای حکومتی ربوده 
 .شده بود، در اثر شکنجه در زندان مرکزی بوکان به کما رفته است

ميليون تومان وثيقه  ۵٠٠اند که  اش زنگ زده آذر به خانواده ٢٢روز 
و وثيقه را   خانواده به زندان بوکان رفته.  بياوريد و او را ببريد

 .اند اند اما دمحم را روی وليچر و در حالت کما به آنها تحويل داده پرداخته
 

 آزادی سونيا شريفی و استقبال گسترده از وی 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 ١۴٠١آبان  ٢٨آبادانان، که # ساله اهل  ١٧آموز  شريفی دانش_سونيا#
شنبه  ظهر روز پنج ٣توسط نيروهای حکومتی بازداشت شده بود، ساعت 

ً از زندان  ٢۴ آذر پس از قريب به يک ماه بازداشت با وثيقه و موقتا
مردم در ورودی آبدانان ايالم وسيعا و با شور و  .مرکزی ايالم آزاد شد

سونيا در .  شادی به استقبال سونيا شريفی رفتند و وی را گلباران کردند
جريان اعتراضات مردمی اين شهر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد با 

ميليون تومانی به صورت موقت از زندان کانون اصالح  ۴٠٠قرار وثيقه 
ها، بازجويان  براساس اخبار منتشر شده در رسانه .و تربيت ايالم آزاد شد

  سونيا شريفی را مجبور به اعترافات اجباری در خصوص ساخت کوکتل
مبارزه پيگير و متحد مردم آبدانان سونيا  .اند مولوتوف و شعارنويسی کرده

 . را از چنگ شان درآورد
 

 زخمی کردن و بازداشت سرکو دمحمزادە در سنندج 
آذرماه به نشانه اعتراض به روی مجسمه  ٢٣شخصی که روز چهارشنبه 

آزادی شهر سنندج رفته بود و به روی اين مجسمه رنگ قرمز پاشيده بود، 
او از قهرمانان رشته موی . سرکو دمحمزادە اهل روستای ننله اين شهر است

تای است که همان روز با شليک سرکوبگران از ناحيه پا زخمی و سپس 
گفته شده است که اين ورزشکار به بازداشتگاه اطالعات سپاه . دستگير شد

 .شهر سنندج انتقال داده شده است
 

 باختگان هواپيمای اوکراينی در مقابل دادسرای نظامی تجمع خانواده جان
آذر همزمان با برگزاری سومين جلسه دادگاه پرونده شليک  ٢۴پنجشنبه 
باختگان در مقابل  های سپاه به هواپيمای اوکراينی، خانواده جان موشک

 .دادسرای نظامی تجمع کردند
 

 عليه اعدام. ت.ژ.بيانيه کميته مرکزی سنديکای س
 "!ی انقالب نيست اعدام، بازدارنده"

در ) کنفدراسيون عمومی کار. (ت.ژ.ی مرکزی سنديکای س اعضای کميته
های  عريان، بازداشت  پاريس، جمهوری اسالمی را به خاطر سرکوب
بزرگترين و .  ت.ژ.س.  گسترده و اعدام معترضان در ايران محکوم کردند

موثرترين سنديکای کارگری کشور فرانسه است که هفته گذشته، اعضای 
ی مرکزی اين سنديکا برای يک دوره چهار ساله از سوی کارگران  کميته

عضو انتخاب شدند، آنها در پايان همان جلسه، برای همبستگی با کارگران 
از جنبش اجتماعی و !"  ی انقالب نيست اعدام، بازدارنده"ايران، با شعار 

 .سراسری در ايران، پشتيبانی کردند
 

 پيدا شدن جسد دنيا فرهادی
ای ساکن اهواز در کنار رودخانه  فرهادی جوان ايذه_دنيا#جان  پيکر بی

ها چند روز پيش از اين از مفقود شدن وی خبر داده  رسانه.  کارون پيدا شد
بدون ترديد دنيا توسط نيروهای امنيتی به قتل رسيده و به روش .  بودند

آبان جنازه وی را در گوشه ای انداختند تا جنايت شان را 
  ٩صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 .گردن نگيرند
 

 سيد دانيال صدر کجاست؟
نصير  صدر، دانشجوی مهندسی صنايع دانشگاه خواجه _دانيال_سيد#

که نيروهای حراست او و  آذر پس از اين ١٧شنبه  ، روز پنج٩٧ورودی 
دوستانش را که در خوابگاه مهمان بودند، مجبور به تخليه خوابگاه 

تا بدين لحظه، از .کردند، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است
 .کننده ايشان اطالع دقيقی در دست نيست وضعيت فعلی و نهاد بازداشت

 
 بازداشت دکتر دمحم باقر عباس زادە پزشک بيمارستان سقز

آذر، دکتر دمحم باقر عباس زادە پزشک عمومی   ٢۴روز پنجشنبه  
بيمارستان خمينی سقز به دليل حمايت از اعتراضات مردمی و پرهيز از 

دکتر دمحمباقر عباس زاده از سوی .  تحويل دادن زخميها بازداشت شد
نيروهای امينی اطالعات احضار شدە بود که بعد از رفتن به اطالعات 

 .بازداشت و ناپديد شدە است
 

 بازداشت شهال جهانبين 
روز بيست و سوم آذر خانم شهال جهانبين همسر عباس واحديان 
شاهرودی در حالی که از مالقات همسرش در زندان وکيل آباد مشهد به 
تهران برميگشت، در فرودگاه تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت و 

تا اين لحظه از داليل بازداشت و .  به مکان نامعلومی منتقل شده است
 . محل نگهداری وی اطالعی در دست نيست

 
 دمحمعلی کامفيروزی، وکيل دادگستری بازداشت شد 

وی سابقه .  دمحمعلی کامفيروزی، وکيل دادگستری مجددا بازداشت شد 
وکالت برخی از دانشجويان و روزنامه نگاران از جمله نيلوفر حامدی 

 .خبرنگار بازداشتی روزنامه شرق را بر عهده داشته است
 

 ربودن چهار دانشجوی دانشکده فنی دخترانه سنندج 
آذر چهار تن ديگر دانشجويان دانشکده فنی دخترانه  ٢٣روز چهارشنبه 

قلعه و  بازانی_رضوان#خدامرادی، _ثنا#خدری، _تينا#های  سنندج به نام
چهاردولی مقابل درب خوابگاه دانشکده فنی دخترانه سنندج _هانيه#

ويسی _بيتا#آذر نيز،  ١٩روز شنبه  .اند توسط نيروهای امنيتی ربوده شده
طی اعتراضات دانشجويی دانشکده فنی دخترانه سنندج مورد ربايش 

تا بدين لحظه از وضعيت فعلی و نهاد  .نيروهای امنيتی قرار گرفت
 .کننده اين دانشجويان اطالع دقيقی در دست نيست بازداشت

 
 بازداشت الهام مدرسی 

الهام مدرسی سی و دو ساله متولد سنندج، ساکن فرديس کرج، صبح روز 
چهارشنبه يازده آبان توسط هفت مامور امنيتی دستگير و در حال حاضر، 

متاسفانه عليرغم نياز .  نگهداری می شود)  کچويی(در ندامتگاه فرديس 
الهام به مراقبت پزشکی به دليل ابتالی وی به بيماری های ژنتيکی کبد و 

و خونريزی ناشی از آن، دادسرای فرديس تاکنون با تبديل   psc روده
قرار بازداشت موقت الهام به وثيقه يا در اختيار گرفتن وکيل تعيينی، 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

در تماسی که الهام با خانواده اش داشته اعالم کرده که .  مخالفت می کند
ً به وی تفهيم ولی تاکنون کيفرخواست در  برخی اتهامات واهی شفاها
زندان به ايشان ابالغ نشده و مامورين زندان نيز اعالم کرده اند که مقام 

ً به وی ابالغ نشود همين مساله، .  قضايی دستور داده اتهامات کتبا
موجب نگرانی شديد خانواده الهام راجع به نوع و عنوان اتهامات وارده 

الهام از برادر خود که به تازگی پيوند کبد کرده و .  به ايشان شده است
همينطور مادرش که بيماری قلبی دارد نگهداری می کرده است؛ اکنون 
بيش از چهل روز است برادرش با وضعيت بد جسمانی پيگير پرونده 

 . الهام است اما با اين وجود، الهام همچنان در بازداشت به سر می برد
 

 اعتصاب کارگران شهرداری يزد و توابع
آذر کارگران شهرداری يزد و مناطق و سازمان های تابعه  ٢۴پنجشنبه 

به دليل کم کردن حقوق و مزايای پرسنل مربوطه توسط شهردار يزد 
دست از کار کشيدند و وارد اعتصاب شدند و در صحن علنی شورای 

شهردار پيگير امور پرسنل .  شهر با حضور اعضای شورا تجمع کردند
نيست و در مورد مشکالت پرسنل مسئوليت قبول نمی کند و در حين 

 . اعتراض پرسنل صحن شورا را ترک کرد
 

 تجمع کادر درمان مشهد مقابل بيمارستان شريعتی
آذر پزشکان و کادر درمان مشهد مقابل بيمارستان   ٢۴روز پنجشنبه 

 . شريعتی در حمايت از آزاديخواهان زندانی دست به تجمع زدند
        

 تهديد به اخراج پرستاران شيراز
با شروع خيزش سراسری مردم ايران، موج تهديد و اخراج پرستاران 

. به دليل پيوستن به اعتراضات و درمان مجروحان افزايش يافته است
گيرد که ايران با کمبود شديد پرستار  اين اخراجها در حالی صورت می

 .در کشور مواجه است
 

 پزشک معترض در تهران ٨٠بازداشت 
پزشک در اطراف وزارت  ۵٠٠آذر ، بيش از  ٢٣روز چهارشنبه 

بهداشت در شهرک غرب تهران، در اعتراض به حکم ظالمانه و شرم 
. حسنلو، تجمع اعتراضی برگزار کردند_قره_دکتر#آور اعدام 

پزشک  ٨٠نيروهای مزدور يگان ويژه با حمله به اين افراد، بيش از 
در همين حال برخی پزشکان که در .  زن و مرد را بازداشت کردند

هنگام بازداشت مقاومت کردند با تهديد به شليک اسلحه ماموران مواجه 
در اين بين ماموران زن چادری با لگد و باتون، اقدام به ضرب و . شدند

شتم وحشيانه پزشکان زنی نمودند که حاضر به سوار شدن به خودروها 
 ١٣٨دستگاه مينی بوس ناجا به کالنتری  ۵افراد بازداشتی با .  نبودند

در اين محل فرماندهان ناجا و نيروهای لباس  .جنت آباد منتقل شدند
شخصی که از تجمعات اعتراضی مکرر پزشکان به وضوح عصبانی 
شده بود، اقدام به تهديد جمعی پزشکان به برخوردهای شديدتر نمودند، 

در محل بازداشت از .  که با تمسخر پزشکان بازداشتی روبرو شدند
همزمان .  پزشکان عکسبرداری شد و مدارک و موبايل آنها توقيف شد

 .تجمع مشابهی نيز در مشهد از سوی کادر درمان مشهد برگزار شد
 

  اعتراض مادر الهام افکاری مقابل زندان
الهام افکاری هشت روز است اعتصاب غذا کرده و فقط آب خورده و 

مادر الهام افکاری در .  وجه خوب نيست اش به هيچ حال جسمانی
هشتمين روز اعتصاب غذای دخترش مقابل زندان ايستاده است، مشت 

 . به در می کوبد و آزادی دخترش را ميخواهد
١٠صفحه     
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اعدام فعاالن بلوچ و کرد، دو نفر ديگر از معترضان را که آنها نيز تنها 
با خواست آزادی و برابری به ميدان آمده بودند، با تعجيل و سرعتی 

 .شان، اعدام کردند حداکثری و بدون اطالع به اعضای خانواده
 

ها و برای  های ايدئولوژيک، اعدام را عليه آزادی بيان و تشکل  حکومت
در ايران .  برند سرکوب و پيشگيری از اعتراضات مردمی به کار می

مان، شاهد   های ناخواسته های ترور و وحشت در حکومت در تمام دوره
ها  هايی که به اعتراض ايم؛ از اعدام اعدام دگرانديشان و معترضان بوده

عليه ديکتاتوری نظام پادشاهی انجاميد تا اعدام هزاران زندانی سياسی 
های سه دهه  کنندگان انقالب و تمامی اعدام ازسوی مصادره ۶٠در دهه 

ها، جان عزيز بسياری از افراد به صرف  ی اين اعدام در همه.  اخير
گر و يا اعتراض عليه  های ستم داشتن عقايدی برخالف حکومت

ها بسياری از  در طول تمامی اين سال.  وضعيت زمان خود، ستانده شد
فعاالن اجتماعی و سياسی بارها مخالفت خود با اعدام را فرياد زدند و 

 .گاهی به همين دليل هم به زندان افتادند
 

اعدام يا همان قتل عمد حکومتی، ابزاری برای ايجاد خفقان در جامعه 
ترين  های ناعادالنه و با نقض اساسی ها اغلب در پی محاکمه اعدام.  است

اين مجازات، منشاء تبعيض آشکار عليه .  شود حقوق بشر اجرا می
پذيرترين اشخاص، از جمله  ترين و آسيب ترين، محروم دست تهی

های محروم، افرادی   مليت/مذهبی، قوميت/  های عقيدتی مهاجران، اقليت
 LGBTQ+ ی اقتصادی پايين، زنان، اعضای جامعه-با پايگاه اجتماعی

دسترسی  »قدرت بيشتری«هر چه افراد به .  و ديگر اقشار محروم است
تر يا دور زدن قانون  داشته باشند، حق برخورداری از محاکمه عادالنه

پذيرتر  برايشان امکان]  غير انسانی و ارتجاعی[و فرار از اين مجازاِت 
. نفر در ايران اعدام شدند ۵٠٠تنها در ده ماه اخير بيش از .  است

های گذشته در مالءعام انجام شده است  ها در سال بسياری از اين اعدام
آور رعب و وحشت در ميان مردم باشد و اين عمل غيرانسانی را  تا پيام
دادن به  ها با عنوان قصاص و برتری بسياری از اعدام.  سازی کند عادی

 .شود حس انتقام انجام می
 

ژينا امينی آغاز شد، زن )  مهسا(اگر شعار و نام قيامی که با خون 
زندگی آزادی است، پس بايد هر چه رساتر اعالم کنيم که اعدام يک قتل 

از .  عمد حکومتی است و هيچ انسانی با هيچ دليلی نبايد اعدام شود
 »اتحاد و همبستگی عليه احکام ارتجاعی اعدام«رو با محوريت  همين

های صنفی برای تشکيل  از تمامی فعالين سياسی، اجتماعی و تشکل
تا شايد اتحاد ما که   آوريم کارزاری عليه اعدام، دعوت به عمل می

گناه  های بی ايم، بتواند مانع از قتل جان ها برای زندگی مبارزه کرده سال
ی ايستادگی در برابر اين ظلِم  ديگری شود، چرا که اين مبارزه، وظيفه

 .عيان را برای ما ايجاب کرده است
 

مجازات اعدام نه فقط برای معترضين و نيروهای سياسی، بلکه بايد به 
توانيم  می »الغای اعدام«ما تنها با تالش جمعی برای .  طور کل لغو شود

ای که يکی از ارکان اصلی قيام جاری  زندگی.  را محقق کنيم »زندگی«
ی اعدام در مقام  سازی از حربه عليه ارتجاع، کشتار و عادی  است و

 .تاکتيکی سرکوبگر عليه اعتراضات برحق مردمی است
 

 تعرض جوانان به مراکر حکومتی 

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

 خطر اعدام زندانيان در اشنويه
عالوه بر فرهاد و فرزاد طهزادە، خطر اعدام جان چهار زندانی ديگر 

بنا به گزارشها دادگاه انقالب رژيم .  اهل اشنويه را نيز تهديد می کند
اسالمی در اورميه و اشنويه برای چهار بازداشتی بنامهای شهرام 

پناه  ساله، رضا اسالم ٢٣ساله، کاروان شاهی پروانه  ٢٢معروف موال 
 .ساله و هژار حميدی حکم غيرانسانی اعدام صادر کردە است ٢٤

 
 فر از بازداشتگاه اطالعات سپاه به بيمارستان انتقال زيبا اميدی

فر خبرنگار خبرگزاری کردپرس در قروه، يک هفته پس از  زيبا اميدی
بازداشت و انتقال به بازداشتگاه سازمان اطالعات سپاه پاسداران در 

آذر توسط نيروهای امنيتی سپاه به بيمارستان  ٢۴سنندج، صبح روز 
فر طی هفته گذشته مورد  زيبا  اميدی.  کوثر سنندج منتقل شده است

آذر سطح هوشياری  ٢٣شکنجه و آزار و اذيت قرار گرفته و از شامگاه 
آذر به بيمارستان کوثر منتقل و  ٢٤او به شدت کاهش يافته و نهايتا روز 

نيروهای امنيتی به پرسنل بيمارستان .  در اورژانس بستری شده است
فر پس از درمان اوليه سريعا بايد به بازداشتگاه  اند، زيبا اميدی گفته

 .بازگردانده شود
 

 "اتحاد و همبستگی در مخالفت با احکام ارتجاعی اعدام"ی  بيانيه
های صنفی در  نفر از اعضای تشکل ٢٣۵  بنا به اخبار منتشر شده،

های فعاالن حقوق زنان، کانون نويسندگان ايران، فعاالن کارگری،  بخش
های خاوران، هنرمندان،  معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه و خانواده

ای، اعدام فعاالن  شاعران و ديگر فعالين اجتماعی و مدنی با تدوين بيانيه
و "  مجيدرضا رهنورد"، "محسن شکاری"بلوچ و کرد در کنار اعدام 

" زن، زندگی، آزادی"صدور احکام محاربه و اعدام سايِر معترضيِن قيام 
 :متن بيانيه .را محکوم کردند

 
، بدون »اعدام«زن زندگی آزادی يعنی پايان دادن به احکام ارتجاعی 

 وچرايی هيچ چون
 

از  »مجيدرضا رهنورد«و  »محسن شکاری«اعدام و قتل حکومتی 
آذر، تنها  ٢٠و  ١٧در بامداد روز  »زن، زندگی، آزادی«معترضاِن قيام 
آمده از  های حکومت برای خاموش کردِن مردم به ستوه يکی از حربه

گر جمهوری اسالمی است که با دست خالی هر روز به  حکومت سرکوب
ی جامعه خود، متحدتر  و بيدادگری بر پيکره آيند و عليه ظلم  ها می خيابان

 .شوند می
 

بندند، دستگير و  زنند، به گلوله می ها با باتوم می معترضان را در خيابان
دهند و بدون داشتن حق وکيل و  کنند، مورد تعرض قرار می شکنجه می

ی حاکميت، به  ی عادالنه، مطابق با همين قوانين ظالمانه سير محاکمه
حاال شاهد آن هستيم که در کنار .  کنند احکام طوالنی و اعدام محکوم می

  ١١صفحه   
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در روزهای گذشته و بويژه با اعدام مجيد رضا رهنورد حمله به 
از جمله .  مراکز حکومتی در شهرهای مختلف گسترش يافته است

آذر در مشهد جوانان فرمانداری شانديز را آتش  ٢٣بامداد چهارشنبه 
بامداد پنج شنبه در هفت حوض نارمک تهران جوانان محل .  زدند

 آذر    ٢٤ همينطور روز پنجشنبه.  اختفاء يک آخوند را به آتش کشيدند
 .دفتر نماينده خامنه ای در بابلسر به آتش کشيده شد 

 
 ابراز خوشحالی مردم سقز از اخراج رژيم در سازمان ملل

چهارشنبه بيست و سوم آذرماه، شهروندان به جان آمده از رژيم ضد 
زن و تروريست اسالمی، بعد از انتشار خبر اخراج رژيم از کميسيون 

 . مقام زن سازمان ملل دست به شادی و اتش بازی زدند
 

 فراخوان برای اجتماعات اعتراض در بلوچستان
آذر در تمامی  ٢۵برای برئائی اجتماعات اعتراضی در روز جمعه 

شهرهای استان سيستان و بلوچستان فراخوانی صادر شده که از جمله 
 :  در آن آمده است

 
در همبستگی با قيام سراسری مردم ايران برای سرنگونی رژيم "

در اعتراض و محکوميت . سرمايه داری جمهوری اسالمی  -فاشيستی 
اعدام های سراسری و وحشيانه رژيم، افزايش اعدامهای انتقامجويانه 

در حمايت از . زندانيان بلوچ و دستگيری افراد معترض و آزاديخواه
 »حاجی علی احمدی«که مزدور خامنه ای  »ماهو بلوچ «کودک 

سرهنگ ابراهيم «تعرض به ايشان را توسط سرهنگ نيروی انتظامی 
در محکوميت و مجازات عاملين کشتار . تاييد کردند »کوچکزايی 

 ."زاهدان و خاش و همبستگی با خانواده ی جانباختگان
 

 اعتراضات در دانشگاه ها عليه اعدام
جويان در دانشگاه های تهران، آذر، دهها دانش ٢٢روز سه شنبه 

شيراز، اصفهان و سنندج با اجتماع و تحصن و ابتکارات هنری و 
تل قمحسن شکاری و مجيدرضا رهنورد را بعنوان شعارنويسی، اعدام 

. دولتی محکوم و بر ادامه انقالب تا رسيدن به اهدافش تاکيد کردند
آويختن طناب های دار به درختان و ديوارهای محوطه دانشگاهها، 
انتشار عکس های عزيزان اعدامی، گلباران و سرودخوانی از ديگر 

اعدام انقالب را نمی ترساند، .  اقداماتی بود که دانشجويان انجام دادند
 . اعتراض در دانشگاه و هر گوشه شهرها گواهی است

 
 بزرگداشت شادمان احمدی در دهگالن

آذر مراسم هفتمين روز جانباخته شادمان احمدی  ٢۴امروز پنجشنبه 
" مرگ برخامنه ای"در دهگالن با جمعيت بزرگی همراه با شعارهای 

 .برگزار شد" کردستان گورستان فاشيستان"و " مرگ بر ديکتاتور"و 
 

 

 *** 

 

 در باره اتهام سنگين عليه جاويد حكيمى 
 

اخيرا فردی بنام سالم زيجی در يک اليو اينترنتی در پاسخ به اظهار نظر  
تو اول به مردم توضيح : "سياسی رفيق جاويد حکيمی چنين نوشته است

توانستی وارد "  امام خمينی"بده چگونه با پرواز مستقيم از فرودگاه 
 ".فرودگاه لندن شويد بعد جواب اراجيفت را خواهم داد

 
. جواب دادن به ليچارهای سالم زيجی هيچوقت مسله حزب ما نبوده است

نقد سياسی اما .  هر کسی حق دارد هر سياست ما را با هر مديومی نقد کند
. با افترا و تهمت به افراد حقيقی و حقوقی و ترور شخصيت فرق دارد

سالم زيجی ميتواند صبح تا شب نقد سياسی کند اما مطلقا حق ندارد اتهام 
مردم و شهروندان حقوق مدنی و حرمت .  امنيتی بسوی افراد پرت کند

سالم .  دارند و اينها را کارگران با مبارزه و جانفشانی بدست آورده اند
زيجی يا بايد اتهامش را ثابت کند و يا آنرا علناً پس بگيرد و رسماً معذرت 

 . خواهی کند
 

رفيق جاويد حکيمی عضو حزب ماست و طبعا بعنوان حزب وهمچنين 
خود جاويد حکيمی امر پيگيری قانونی چنين اتهام امنيتی را حق طبيعی 

اما مهمتر از آن، ميدان ندادن به اين شيوه های ضد انسانی، . خود می دانيم
دفاع از کرامت و حيثيت انسانها، احساس مسئوليت در قبال سالم 
نگاهداشتن فضای سياسی است که از همه احزاب و نهادها و شخصيت 

 .  های آزاديخواه انتظار ميرود
  

 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢٢دسامبر  ١٥

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  
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 تحقير چوبه دار توسط قهرمانان انقالب
 

مجيد رضا رهنورد قبل از اعدام مصاحبه ای با يک رسانه حکومتی 
در باره مفاد وصيت نامه اش داشته است که گوشه هائی از آن پخش 

جمهوری اسالمی که همواره روی عقب ماندگی سرمايه .  شده است
آتش زدن قرآن "گذاری ميکند و تحريک مذهبی از تريبون ها مانند 

جزو تخصص تبليغاتی شان است، احتماالً اظهارات "  توسط معترضين
مجيد رضا را بويژه در مشهد بعنوان تبليغات عليه وی پخش کرده 

"مجيد رضا با خونسردی کامل و بروشنی ميگويد.  است بر مزارم : 
قرآن نخوانيد، نماز نخوانيد، عزا نگيريد، شادی کنيد، موزيک شاد 

 ". بگذاريد و شاد باشيد
 

اين انقالب يک .  محاسبه رژيم مانند ديگر محاسباتش روی هواست
اين نسلی است که از دين و آئين و راه و . ويژگی قوی ضد مذهبی دارد

مردم در سخنان مجيد حرف .  روشهای اسالمی و مذهبی بيزار است
"همين مردم روی مزار عزيزانشان ميگويند.  دلشان را شنيدند وقت : 

و جانباختگانشان را به انقالب تقديم می " عزا نيست، هنگامه خشم است
 . کنند و بر ادامه راه تا پيروزی تاکيد دارند

 
جوهر حرف مجيد اينست که از کشتن ما کمرتان خم نشود، اعدام ما 
قرار است شما را بترساند، ديپرس کند و به سمت انزوا و شکست 

منحرف نشويد، تمرکزتان را از دست ندهيد، ماتم نگيريد .  بکشاند
سازماندهی کنيد، شاد باشيد، به انقالب برای بازستاندن زندگی ادامه 

انقالب امروز جرثقيل و طناب دار را تحقير ميکند و بزودی .  دهيد
مجيد .  چوبه های دار و ماشين اعدام را در آتش خشم خود ميسوزاند

رضا رهنورد تا آخرين لحظه که جانشان را ستاندند، پرچم انقالب را 
 !    درود بر نسل پرشور قهرمانان انقالب. برافراشته نگاهداشت

 
 شکاری_محسن#
 رهنورد_مجيدرضا#
    

 عضويت و اخراج جمهوری اسالمى 

 در سازمان ملل متحد »كميسيون جايگاه زن«از 
 

در ماه مارچ سال جاری، اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی 
 ۵۴رأی موافق از مجموع  ۴٣سازمان ملل، جمهوری اسالمی را با 

کميسيون «رأی کشورهای عضو، برای مدت چهار سال به عضويت 
دسامبر، جمهوری  ١۴همين نهاد آمروز .  انتخاب کردند »مقام زن

کميسيون «ممتنع از  ١۶رأی موافق، هشت مخالف و  ٢٩اسالمی را با 
 .سازمان ملل اخراج کرد »جايگاه زن

اخراج جمهوری اسالمی از هر نهاد و سوراخ و سنبه سياست و البيسم و  
اقتصاد و قاچاق با مخالفت کسی روبرو نميشود و بهتر است دولتها تکانی 
بخود بدهند و سفارتخانه ها را ببندند، پولهای دزدی را بعنوان اموال تاراج 
شده مردم ايران بلوکه کنند، و عليه انقالب ايران با جمهوری اسالمی بند و 

 .بست نکنند
حقيقت اينست که جمهوری اسالمی را از جمله همين ها و مشخصا 
دولتهای غربی آوردند و به مردم ايران تحميل کردند، سالها زير بغلش را 

ماه پيش با علم به جنايات جمهوری اسالمی، ضد  ٨گرفتند که نيافتد، و 
 »کميسيون جايگاه زن«زن ترين حکومت جهان را به عضويت 

 .درآوردند
  
درب سازمانی که جمهوری تجاوز و جنايت اسالمی عليه زنان را به  

 .آورد، بايد گل گرفت عضويت کميسيون جايگاه زن درمی
 

 دين مرگ، گرفتن جان با اذان
 

هللا و اکبر اسم رمز کشتن .  محسن و مجيد رضا را با اذان نماز دار زدند
حيدر «و  »يا حسين«و  »هللا و اکبر«دانشجويان را قاليباف با .  است
در زندان ها پخش . از پنجره طبقات باال به حياط دانشگاه پرت کرد »حيدر

جنبش اسالمی در ايران و  .  قرآن سرود متن مراسم شکنجه و تجاوز است
افغانستان و عراق و سوريه و هر گوشه جهان، با هللا اکبر در کار  تجارت 

 .مرگ است
  

بيزاری ما از دين .  خيزش انقالبی در ايران يک پايه قوی ضد مذهبی دارد
و آيين شما رابطه روشنی با تاريخ اذان و هللا و اکبر و طناب دار و 

طناب دار  و ماشين اعدام تان .  اتاقهای شکنجه و جان های شيفه دارد
دين و آيين تان، اگر .  سرنوشت گيوتين در انقالب فرانسه را خواهد داشت

چيزی از آن مانده باشد، بايد به حال وضع مسيحيت و يهوديت غبطه 
چون ايران در تالطم يک موج برگشت قدرتمند ضد اسالمی است .  بخورد

هيچ چيز نظام شما .  و در حدود و ثغور سکوالريسم متوقف نخواهد شد
قابل حفظ و بازيافت نيست، از سر تا بن چرکين است و تنها بايد با 

 .قاطعيت انقالبی درهم کوبيده شود
  

ما زخم ميخوريم و بلند ميشويم، .  انقالب با اعدام نترسيده است، نمی ترسد
ولی .  از زخم و ضربه ای که نتواند نابودمان کند، قويتر بيرون می آييم

حق داريد از ترس بميريد اگر بر ميزان نفرت و .  شما بدجوری ترسيده ايد
يک آخوند و حکومتی بدون قرق نظامی .  خشم مردم از شماها آگاه باشيد

جرات دارد در ستارخان و محالت تهران و زاهدان و سنندج يکساعت قدم 
 بزند؟ 

 
. جامعه يک مسير و سمتگيری دارد و در کشاکش يک تحول است؛ انقالب
. اين راهی بدون بازگشت است و مستقل از اراده آکتورهای سياسی است

يعنی رفتنی هستيد، سوال اينست که شما قاتلين فرزندان مردم کجا 
 .ميخواهيد فرار کنيد؟ آنروز هللا و اکبر بدادتان نخواهد رسيد

  
 امينی _مهسا#
 شکاری_محسن#
 رهنورد_مجيدرضا#

#Socialrevelution 
*** 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور
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!سفارتخانه های رژيم بايد برچيده شوند   

 

در حمايت از انقالب در ايران. ت. ژ. كميته مركزی ث  

!پيكر دنيا فرهادی كنار رود كارون پيدا شد  

!ننگ بر حكومت جنايتكار اسالمى  

!آيدا رستمى را در تهران  كشتند و گفتند كه تصادف كرده است  

!نابود باد جمهوری اسالمى  
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!شوراهای سراسری دانشگاه ها را تشكيل دهيم  

 



!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/  

 

 از وی در آبدانان   گسترده شريفى و استقبال _سونيا#آزادی 


