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 مين روز خيزش انقالبى ١٠٠در 

  ٩٦در استقبال از سالروز ديماه 
 

شنبه سوم ديماه خيزش انقالبی برای سرنگونی 
ود ش ي . جمهوری اسالمی وارد صدمين روز م

از و  فردا سوم ديماه کارگران پااليشگاه های گ
فراخوان ”  ما برده نيستيم“ ارکان ثالت با شعار 

. تجمع در ميدان کاکتوس پارس جنوبی داده اند
اب و  ص ت ا اع ی ب الب ق ز ان ي ن روز خ صدمي
ط  اعتراض کارگران پتروپااليش ها عليه شراي
رده وار  سخت کار و بيحقوقی و قراردادهای ب

د ن روری .  اعتراض می کن ه ض ی ک راض ت اع
رسمی و قراردادی و “ است آگاهانه ديوارهای 

ع ”  پيمانی اي ن را فروريزد و اتحاد کارگران ص
مناسبت .  نفت و گاز و پتروشيمی را تحکيم کند

اب  ص ت ی و اع الب ق زش ان ي ن روز خ ي دم ص
رار  ه ق ی ک وب ن کارگران ارکان ثالت پارس ج
ت  ب اس ن ه م ا را ب د، م است سه روز ادامه ياب

اد و  ٩٦سالروز خيزش ديماه  ر و فس ق عليه ف
ه .  گرانی ميرساند ل م ت از ج درس ا ب روزه اين

ا “ :  فرياد ميزنيم م ت ري ي ی، م رون اد گ ر فس ق ف
 ! ”سرنگونی

 

ت   -حزب کمونيست کارگری ايران  س ي ت م ک ح
و از  ١٠٠ ل م روز مبارزه پرشور انقالبی و م

دارد ي ه .  قهرمانی جمعی و فردی را گرامی م ب
ش و  االي روپ ت ران پ ارگ اب ک ص ت ال اع استقب

ت و  ٩٦سالروز خيزش ديماه  عليه فقر و فالک
 ! نيستيم_برده_ما#. تبعيض و نابرابری برويم
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 اعالميه حزب حكمتيست
 

 آغاز اعتصاب و اجتماع كارگران نفت

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و 
!مستمر كارگران است  

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

! هر نيازی برپا كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  

، کارگران و کارکنان رسمی نفت و گاز ١۴٠١آذر ماه  ٢۶امروز شنبه 
اسکله های خشکی و آبی در و در بخشهای اداری و عملياتی و حفاری 

پارس حنوبی و عسلويه، اهواز، گچساران، خارک، تنگ بيجار و 
پارس جنوبی محل تجمع .  ماهشهر دست به اعتصاب و تجمع زدند

. مرکزی تعيين شده بود که بزرگترين اجتماع در اين محل بوده است
شورای هماهنگی و همبستگی کارگران «فراخوان اعتصاب توسط 

از روزهای پيش بدنبال رای گيری ميان کارگران صادر  »رسمی نفت
 ١٠خواست مرکزی کارگران رسمی صنعت نفت اجرای ماده .  شده بود

يعنی بندهای معيشتی قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت است که ده 
سال پيش تصويب شده اما دولتها و وزارت نفت از اجرای آن سر باز 

فراتر اينکه دولت ساختار صنعت نفت را بهم زده است و بخشی .  ميزند
زيادی از کارگران صنايع نفت تحت مديريت شرکتهای پيمانی کار می 
کنند و چهارچوبهای حقوقی و قراردادی و بيمه آنها مشمول حداقل 

در صورتی که جدول حقوقی .  دستمزدها و سازمان تامين اجتماعی است
و نحوه افزايش حقوق و بازنشستگی کارگران رسمی نفت تحت قانون 

در همين سطح وزارت نفت نيز .  وظايف و اختيارات وزارت نفت است
بين کارکنان اداری و ستادی و کارکنان مناطق عملياتی تبعيض قائل 
ميشوند و ميزان ماليات بر حقوق و ضريب های افزايش حقوق را تغيير 
داده اند و آيتم های ديگر مزدی مانند سختی کار در مناطق عملياتی را 

 . عمْال نميدهند

بعد از يک دنيا نامه نگاری و چرخيدن در کريدورها و وعده گرفتن و 
شهريور سال جاری بخشی از کارگران   ١٢عمل نکردن، نهايتا در 

رسمی جلوی وزارت نفت در تهران تجمع کردند که با حمله وحشيانه 
مامورين و ضرب و شتم و دستگيری ده ها کارگر از اجتماع آنان 

اعتراضات کارگران رسمی در سال جاری و در اواسط .  ممانعت کردند
آذر ادامه اين  ٢۶فراخوان .  آبان ماه با اعتصاب غذای نمادين شروع شد

اعتراضات است که با استقبال خوب امروز کارگران در بخشهای ستادی 
 .و عملياتی روبرو شده است

 

حکمتيست به اعتصاب و اعتراض   -حزب کمونيست کارگری ايران
نفس اين اعتصاب در فضای سياسی کنونی . کارگران نفت درود ميفرستد

دعوت ما از کارگران .  يک دلگرمی قوی برای جنبش انقالبی است
پااليشگاه ها در تهران و آبادن و کرمانشاه و مناطق ديگر اينست که به 

. اعتصاب بپيوندند و به طرق مختلف از همکاران اعتصابی حمايت کنند
در صورت تعرض حکومت به اعتصاب و تجمع پارس جنوبی اقدام به 

 . اعتصابات زنجيره ای کنيد
 

ما از کارگران پيمانی و ارکان ثالث ميخواهيم در اين فرصت به 
ايجاد اتحاد .  همکاران رسمی بپيوندند و از خواستهای آنها حمايت کنند

حزب .  قويتر بين کارگران رسمی و پيمانی مهمتر از خود اعتصاب است
ار کارگران و مردم آزاديخواه در سراسر کشور ميخواهد که از 
اعتصاب نفتگران برای رفاه و افزايش حقوق و حق تجمع و تشکل 

 . مستقل حمايت کنند
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 آزادُی برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢دسامبر  ١٧ -١۴٠١آذر  ٢۶
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خيزش انقالبی مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی افکار عمومی 
. دنيا را حيرت زده کرده و سمپاتی جهانی را به خود جلب کرده است

جوانان، زنان، کارگران به مصاف حکومتی درنده و وحشی رفته اند 
در سه ماهه .  که برای اندک بقای خود از هيچ جنايتی رويگردان نيست

گذشته تاکنون عليرغم تهديد و اعدام و وحشی گری نيروهای سرکوب 
در برخورد به معترضين، اين خيزش انقالبی برای ريشه کن کردن ظلم 
و ستم طبقاتی، اختناق فرهنگی و استبداد مذهبی با آهنگی متفاوت و با 

مقاومت و مبارزه و تعرض و شعارهای کوبنده و  مختلفشيوه های 
سرنگونی طلبانه، زنده و پويا در جريان است و تاکنون سنگرهای 

امروز همه می دانند که جمهوری اسالمی .  زيادی را فتح کرده است
همه چيز را باخته است، سالحی جز تفنگ در دست ندارد و همه 

آن توسط مردم انقالبی و جوانان رزمنده مورد تعرض قرار "  مقدسات"
 . گرفته است

 
روندی که آغاز شده است بدون شک خروجی آن سرنگونی جمهوری 

فقط زمان بر است و اگر تاکنون دولتها و سياستمداران .  اسالمی است
غربی در آن ترديد داشتند که مردم زورشان به اين رژيم نميرسد، 
اکنون کم کم به اين باور رسيده اند که جمهوری اسالمی ماندنی نيست و 
تغيير روش داده و از خيزش مردم باصطالح حمايت و فشارهايی را بر 

اما بسيار روشن است که شيشه عمر .  جمهوری اسالمی وارد می کنند
جمهوری اسالمی در دست ميليونها کارگر و زحمتکش و زنان و 

سال  ۴٣جوانانی است که هم اکنون می جنگند و برای پايان دادن به 
 .ستم و تبعض و سرکوب خيز برداشته اند

 
اما مسئله ای که اکنون ذهن همه ما را به خود مشغول کرده است 
سرنوشت آينده ايران بعد از جمهوری اسالمی است که چگونه رقم 
خواهد خورد؟ کی و چه جريانی باالخره رهبری اين خيزش انقالبی تا 
سرنگونی را احراز خواهد کرد؟ خيلی ها فی الحال اين طورفکر می 

جمهوری اسالمی را بيندازيم، از اختالف نظر " همه با هم"کنند که اول 
پرهيز کنيم و بعد فرصت خواهد بود که در مورد چگونگی ساختار 

مستقيما "  همه با همی"اما غافل از اينکه اين .  آينده ايران گفتگو کنيم
جاده به قدرت رسيدن بخشی ديگر از بورژواری را صاف ميکند که از 
هم اکنون برای به قدرت خزيدن از باالی سر مردم نقشه می ريزند و 

امروز بايد با تمام نيرو .  شخصيتهای آن را به روی صحنه می آوردند
ما .  به جنگ اين رژيم خونخوار رفت و برای سرنگونی آن تالش کرد

هم به عنوان احزاب چپ و کمونيست و نيروی وسيع آزاديخواهی و 
برابری طلبی موظفيم در صف اول هر تالشی برای تقويت خيزش 
انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی باشيم و رهبری چپ بر اين 

امروز برای هر نوع تغييری ولو کوچک در .  جنبش را تامين کنيم
زندگی مردم، چه اقتصادی و چه سياسی و فرهنگی، ابتدا بايد مانع 

يک .  بزرگ جمهوری اسالمی را از سر راه برداشت و جارو کرد
سرنگونی انقالبی و ريشه ای که امکان هر نوع دست درازی نيروهای 

مختلف بورژوازی از باالی سر 
مردم به دستاوردهای انقالب و 
سواری گرفتن از مردم را محدود 

 .کند
 

آينده در دل تحوالت کنونی شکل 
 می گيرد

نبايد توهم داشت و غافل بود که از 
هم اکنون خيلی ها نقشه دارند که 
ثمره انقالب مردم برای آزادی و 

. برابری را در نيمه راه بدزدند
به وقوع پيوست و دول غربی با کمک ملی   ۵٧مانند اتفاقی که در انقالب 

سال مردم را گرفتار يک حکومت اسالمی مرتجع و ضد  ۴٣مذهبی ها 
امروز خوشبختانه نسل جوان و انقالبيون آگاه اند و اين .  جامعه کردند

با .  آگاهی و هشياری را در شعارها و برخورد به رويدادها نشان ميدهند
در يک .  اينحال کل جامعه در مقابل توطئه های راست واکسينه نيست

جامعه اختناق زده که هيچوقت مردم رنگ خوشی و آزادی را به خود 
نديده اند، احزاب و تشکل های سياسی و سازمانهای توده ای چه در رژيم 
پهلوی و چه در رژيم اسالمی ممنوع بودند و امکان فعاليت از آنها سلب 
شده است و ناچارا در خفا فعاليت کرده اند، مردم تحت سانسور و دروغ 
و فيلترينگ زندگی می کنند و رسانه آزاد محروم بوده اند، اين امکان را 
به جنبش های ضد مردمی ميدهد که روی اختالفات طبقاتی و تمايز منافع 

 . طبقات پرده ساتری بکشد و افق تغيير را به افقی محدود بدل کند
 

بسادگی مسئله اينست که ايران مثل هر کشور ديگر يک جامعه طبقاتی 
است و دولت جمهوری اسالمی يک حکومت بورژوازی سلطه جو است 
و تمام قدرت و ثروت جامعه در چنگ اقليتی به گروگان گرفته شده و 

آنوقت آينده را يا بخشی .  اکثريت آن در رنج و مشقت زندگی می کنند
ديگر از سرمايه داری با شکل و شمايل ديگر، در بهترين حالت غير 
مذهبی شکل می دهند و دوباره بر گرده مردم سوار ميشوند، يا اين بار 
مردم و بخصوص بخش کارگر و زحمتکش آن بر سرنوشت خود حاکم 
می شوند و ديگر اجازه نمی دهند که ميوه انقالبشان و ثمره خونهايی که 

و  ۵٧تجارب انقالب .  ريخته می شود به جيب آغا باالسرها برود
 .خيزشهای معروف به بهار عربی به ما ميگويد که بايد بيشتر هوشيار بود

 
 ملزومات اين هشياری چيست؟ 

ما بايد از پائين صفوف انقالبمان را منسجم کنيم، ذهنيت سياسی خودمان 
الزم است که جنبش سوسياليستی و .  را برای کسب قدرت پرورش دهيم

برابری طلبی را در اين تحوالت تقويت کنيم و فعالين آن را در جنبشهای 
الزم .  مختلف اجتماعی، کارگری، دانشجويی، زنان و جوانان متحد کنيم

است که ادبيات سوسياليستی و آزاديخواهانه را در محافل کارگری، 
دانشجويی و جوانان گسترش دهيم و به جامعه در مورد چگونگی مبارزه 

مرگ بر جمهوری "الزم است که شعارهای .  طبقاتی ياری رسانيم
کارگر، دانشجو "، "فقر، فساد گرونی، ميرم تا سرنگونی"، "اسالمی

که در دل "  نه شاه ميخوايم، نه رهبر، مرگ بر ستمگر"، "اتحاد، اتحاد
ضروری است که .  اين خيزش انقالبی به درست رسا شدند را تکثير کنيم

طبقه کارگر و در راس آن رهبران آگاه و سوسياليست کارگری متحد 
شوند و دست به کار سازماندهی و ايفای نقش در اين تحوالت هر جا که 

 !هوشيار باشيم، آينده را ما بسازيم
 

 سعيد يگانه

 

  ٥صفحه   
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مبارزاتی که .  و چهارمين ماه خيزش انقالبی وارد شديم ١۴٠١در ديماه 
 ٢۵جرقه آن از اعتراض مقابل بيمارستان کسری تهران عصر جمعه 

شهريور به فراخوان آزاديخواهان در پی اعالم مرگ مهسای امينی 
در اعتراضات ايندوره در کنار و همراه اجتماعات توده ای .  آغاز شد

در شهرهای ايران، شاهد حضور قدرتمند دانشجويان در سطح 
 . سراسری با شعارهای ضد تبعيض و آزاديخواهانه بوديم

 

کارگران پيمانی و پروژه ای نفت در اواسط مهرماه شروع به اعتصاب 
های زياد برای مدتی مجبور  کردند که به دليل سرکوب شديد و بازداشت

در سومين ماه .  به تعويق انداختن اعتراضات و اعتصابات شدند
مبارزات توده ای، شاهد پيوستن کارگران بخش های مختلف به 

در خيزش توده ای و انقالبی مردم زحمتکش و کارگر  .اعتصابات شديم
و فرزندان کارگران در سراسر کشور و دانشگاه ها نقش اساسی در 
مبارزات برای سرنگونی جمهوری اسالمی داشتند، محسن شکاری و 
مجيدرضا رهنورد که توسط جنايتکاران اسالمی اعدام شدند خود کارگر 

 . بحث برسر نقش کارگران بمثابه يک طبقه است. بودند

 

وقتی جامعه توقع دارد کارگر به صحنه بيايد، ميخواهند کارگران کار 
االن يا همه طرفدار کارگر و دخالت وی هستند يا به .  را تمام کنند

کارگران تندی می کنند که چرا زودتر اعتصاب نمی کنيد؟ و البته 
جواب نميدهند که آيا کارگران نميخواهند اعتصاب کنند يا نميتوانند 
اعتصاب کنند؟ اگر نميتوانند محدوديتهايشان چيست و چطور بايد 
برطرف شود؟ مثال در اين اوضاع اقتصادی و سرکوب هزينه دو هفته 
اعتصاب را چطور بايد تامين کرد و يا آيا اساسا جنبش توده ای بحدی 
جلو رفته که کارگران با اعتصاب کار را تمام کنند؟ اينها سواالتی است 

 .  که عمدتا بی جواب ميمانند

 

يا کسانی که ميگويند انقالب همگانی است، کارگر را برای کمک به 
چپ پوپوليست و همه با همی .  اهداف غير کارگری خودشان نياز دارند

گفتن اينکه در خيزش  .است"  همگانی"ميگويد خيزش انقالبی جاری 
توده ای بخشهای مختلف جامعه شرکت دارند حرف عجيب و تازه ای 
نيست، هر خبرنگار تازه کاری هم ميتواند آنرا بييند که اقشار مختلف 

نکته اينست که .  مردم يا نظرات مختلف در جنبش توده ای شرکت دارند
تمامی گرايشات در اين اعتراضات و خيزش نقش دارند ولی هر 
گرايشی سعی دارد امر سياسی خود را پيش برده و همراه با سرنگونی 

 . رژيم مطلوب خود را نيز مطالبه کند

 

 جنبش طبقه كارگر در چهارمين ماه خيزش انقالبى

 !متشكل شويم

 امير عسگری

خيزش انقالبی در مقطعی رژيم را 
سرنگون ميکند و اينجا معنای 
سرنگونی و پيروزی انقالبی بر 
جمهوری اسالمی و تداوم انقالب 

در اين برهه که جامعه .  کليدی است
خيز برداشته تا از قيد نظام اسالمی 
و مذهب و تفرقه قومی نجات يابد، 
بورژوازی ميخواهد نظم را 
بازسازی کند و کارگران و 
کمونيست ها به انقالب کارگری 

نقش تاريخساز .  چشم دوخته اند
ما برای .  طبقه کارگر در کنار حزب کمونيستی اش اينجا کليدی ميشود

سرنگونی انقالبی تالش می کنيم، يعنی سرنگونی با يک پرچم چپ 
صورت گيرد و دولت انقالبی حاصل از سرنگونی بتواند نيروی الزم 
برای انقالب کارگری و تداوم انقالب را تامين و پيروزی انقالب را از 

 . منظر اکثريت جامعه تضمين کند

 

 !در مسير انقالب کارگری چه بايد کرد؟

کارگران چطور بايد خودشان را به تحوالت برسانند؟ شعارهای کليشه ای 
اعتصاب عمومی و اعتصاب سياسی جوابگوی وضعيت پيچيده کنونی 

در شرايط کنونی دو موضوع مهم و اساسی در برابر کارگران .  نيست
تجربه زيسته کارگران در مبارزه ميگويد که . اول فقدان تشکل .قرار دارد

از طريق مجمع عمومی و جنبش مجمع عمومی ميتوان توده کارگران را 
در فرصتهای مناسب حول خواستهای واقعی و عمومی رفاهی به 
اعتراض و اعتصاب کشاند، پايه های شوراها را در مراکز کار و محل 
زيست ايجاد کرد، همبستگی های وسيعتر رشته ای و فراکارخانه ای 
ايجاد کرد و شبکه عمل مبارزاتی و اعتصابی فعالين و رهبران عمل 

اينها پايه اساسی هر اعتصاب مهم .  کارگری را تقويت و گستری داد
کارگران .  دوم، ابراز وجود سياسی.  استو دستور فوری روز کارگری 

در مورد رويدادها در حدی که امکان .  ميتوانند اکت سياسی داشته باشند
دهد، اعالم همراهی با مبارزات  دارد و توازن قوای سياسی اجازه می

مردمی يا مخالفت با اعدام يا خواست آزادی زندانيان سياسی و يا طرح 
امری که .  خواستهايی همه شمول برای کارگران و مردم از اين جمله اند

تشکلهای عمدتا غير فابريکی و نهادهای فعالين کارگری انجام ميدهند اما 
اهميت چنين اکت هايی توسط کارگران شرکتهای مختلف صنعتی در 

 . جامعه بسيار فراتر ميرود

 

سرکوبها  بعنوان مثال، دانشجويان نمونه جالبی از اکت سياسی عليرغم 
آذر بصورت سراسری اعتراضات راديکال  ١۶الی  ١۴در .  نشان دادند

قطعا جنبش کارگری را نميتوان با مبارزات .  خود را پيش بردند
دانشجويان مقايسه کرد، مکانيسم مبارزه اينها تماما متفاوت است، 

نديدن .  سواالت روزشان متفاوت است و شرايط مبارزاتی يکسانی ندارند
اينها باعث ميشود با کارگر به زبان ارباب سخن بگوييد و درکی نازل از 

 . پيچيدگی زندگی و مبارزه کارگر بدست دهيم

 

 

  ٥صفحه   
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ما احتياج به طيف وسيعی از .  امکان دارند شوند
فعالين آگاه و سوسياليست در داخل که بسيارهم 
زياد هستند داريم، که ابتکار عمل مبارزه انقالبی 

بدوا بايد خود بمثابه ستادهای .  را بدست گيرند
رهبری متشکل شوند و در هر محل کار و زيست 

کميته ها، شوراها و شبکه های .  تشکل ايجاد کنند
انقالبی جوانان را که از پائين و در محالت شکل 
گرفته در اين دوره از مبارزه نقش ايفا کرده اند 

 . تکثير و گسترش دهيم
 

تجربه صد روز مبارزه ميگويد که تنها راه اينست 
که با نيروی گسترده بايد به جنگ اين جانوران 

اين .  اسالمی رفت و کار ناتمام را تمام کرد
اين جامعه به .  خواست اکثريت عظيم جامعه است

نحله های اپوزيسيون راست .  عقب برنميگردد
مانند رضا پهلوی و شورای گذار و اصالح 
طلبهای رانده از حکومت، در تالشند روند انقالب 

رسانه .  را به نفع اهداف ارتجاعی خود قيچی کنند
های دولتی بخدمت فعالين اين جنبش درآمدند تا 

به افکار عمومی "  مدافعان انقالب"آنها را بعنوان 
حاال که جمهوری اسالمی و اسالم .  حقنه کنند

سياسی به خطر افتاده و سرنگونی محرز شده 
است دوباره سر و کله اصالح طلبان پيدا شده 

عبدلکريم سروش که شخصيت ايشان .  است
معرف حضور همه است اخيرا در فايل صوتی 
توصيه کرده که مردم دنبال خاتمی، موسوی و 
تاجزاده از بنيانگزاران نظام بيفتند، خواسته است 
که از آنان عبور نکنند، خشونت به خرج ندهند، 
عمامه پرانی نکنند و تظاهرات آرام برگزار کنند 

. که بيشتر از اين سران رژيم را عصبانی نکنند
دوباره به خدمت فراخوانده شده اند تا صندلی متهم 
و قربانی را عوض کنند و بداد نظام اسالمی شان 

ما چه بعنوان حزب حکمتيست و چه در .  برسند
بلوک همکاری نيروهای چپ و کمونيست، در 
کنار مبارزه انقالبی کارگران، دانشجويان و زنان 
و مردان انقالبی و جامعه برای پيروزی انقالب 

اين انقالب را بايد به نفع اکثريت .  تالش می کنيم
کارگر و زحمتکش و زنان و نسل جديد به فرجام 

آينده را .  اگر نوبتی هم باشد نوبت ماست.  برسانيم
 .ما بايد بسازيم

 
  ٢٠٢٢دسامبر  ٢٢

 هوشيار باشيم، 

 ...آينده را ما بسازيم 

کارگران در سرنگونی جمهوری اسالمی بعنوان کثيف ترين حکومت سرمايه داری ذينفعند و 
کارگران در عين حال برای .  بيشتر از هر بخش جامعه لطمات اين حکومت را خورده اند

نجات از سرمايه داری به انقالب طبقه خويش، به انقالب کارگری برای آزادی و رهائی جامعه 
سرمايه داران و جنبشهای راست .  به نظام سوسياليستی و يک جامعه آزاد و برابر.  چشم دارند

نيز جمهوری اسالمی را نميخواهند و برای سرنگونی از باال تالش می کنند، موقتا از 
اين جنگ واقعی .  تمجيد می کنند ولی به تعمير و بازسازی نظم کهنه چشم دوخته اند"  انقالب"

 !جمهوری اسالمی بايد برود، زنده باد انقالب کارگری. است، همه با همی وجود ندارد

 

 ١۴٠١اول دی ماه 

 جنبش طبقه كارگر در چهارمين ماه خيزش انقالبى

 ...متشكل شويم



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   
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 : مردم زحمتكش بلوچستان

 !از مولوی و شيوخ عبور كنيد
 

در خيزش انقالبی جاری استان سيستان و بلوچستان در تناقضی مهلک 
بيشترين جانباختگان را بلوچستان داده است و توسط .  قرار دارد

. نيروهای سرکوبگر رژيم با خشن ترين شيوه به آنها شليک شده است
شليک تير جنگی به سمت مردم .  جمعه خونين زاهدان يک نمونه است

دست خالی در شهرهای کردستان و بلوچستان بيشتر از هرجای ديگر 
بايد تاکيد کرد که اين استان غنی از نظر منابع در فقر .  ايران بوده است

. مطلق و بيسوادی و تحقير و سرکوب خشن نگاهداشته شده است
سوخت .  بلوچستان آئينه ستم ملی و سرکوب خشن و فقر و نداری است

در اين استان و قتل عام جوانان گرسنه "  نان برای جان"بران و داستان 
. توسط باندهای سوخت قاچاق سپاه پاسداران شرح زندگی بسياری است

آنچه در بلوچستان آزاد است پيروی از يک شيخ در طوايف مختلف 
همين هم در صورت خارج زدن شيوخ از چهارچوبهای دستوری . است

اينها همه فرض ماست و برآنيم که انقالب ايران . حکومت تحمل نميشود
 .بايد به اين دور باطل ستمگری و توحش حکومتی پايان دهد

 
تناقض مهلک اينست که حرکت انقالبی در ايران خصلتی زنانه دارد، 
حضور زنان در آن محوری است، عليه قوانين اسالمی و حجاب 
اسالمی و زن ستيزی است، ضد آخوند و دستگاه مذهب است و خواهان 
عدم دخالت دين در احوال شخصی مردم و سياست است، برابری طلب 

اما در .  و ضد تبعيض است و عليه هر نوع ستم و نابرابری است
بلوچستان برخالف کردستان، شيوخ سنی از مولوی و نقشبندی و 

اند، نماز جمعه تريبون اعالم "  رهبر"ديگران نقل مجلس اند و 
نارضايتی خانوادگی مولوی است و اعتراضات توده ای بشدت مردانه 

دو مورد .  زن در اين سه ماه از صحنه سياست حذف شده است.  است
حضور محدود زنان نشان داد که زنان در بلوچستان راديکال ترند، 
سرنگونی طلب ترند، برابری طلب ترند اما در چمبره مردساالری و 

سکوت در مقابل وضعيت زنان در .  سنت و اسالم گير افتاده اند
بلوچستان آوانس دادن به ارتجاع طالبانی و برعليه ماهيت حرکت 

 .  انقالبی است
 

رقابت آخوندهای شيعه و سنی امر .  اين اوضاع بايد آگاهانه عوض شود
ما نيست، اختالف مذهبی خامنه ای و مولوی اساسا مسئله ما نيست، 
جوابی به زن و مرد تحت ستم و محروم از تحصيل و فراغت و امنيت 

مردم بزرگسال در بلوچستان و هرجای ايران حق دارند هر .  نميدهد
مذهبی داشته باشند و يا هيچ مذهبی نداشته باشند، اين حق مسلم و امر 
خصوصی افراد است، اما انقالب ايران مذهبی نيست و دين و شرع 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

اين انقالب زنانه است، بر حضور قوی زنان و .  هيچ سنخيتی با آن ندارد
. استيفای حقوق فردی و اجتماعی و برابری کامل زن و مرد تاکيد دارد

کسی و .  که زن را از صحنه حذف کند بدرد هيچکس نميخورد"  انقالبی"
می کنند، "  دفاع"کسانی که از مبارزه انقالبی و سرنگونی حکومت 

نه مولوی و شيوخ سنی و . نميتوانند اسارت زنان در منازل را توجيه کنند
اسالم فرهنگ و ايدئولوژی و .  نه مردساالری و فرهنگ و عرف حاکم

اخالق کلکتيو مردم نيست، فرهنگ و ايدئولوژی و اخالق  طبقه حاکم 
است که در زن ستيزی و تبعيض براساس جنسيت و اشاعه واپسگرائی 

 . ذينفع است
 

عليرغم اين موانع جدی، مردم بلوچستان و بويژه زنان در همان مواردی 
که بطور محدود بميدان آمدند، شعارهای راديکال و برابری طلبانه و در 

مردمی .  راستای همبستگی با کل مردم ايران و خيزش انقالبی سر دادند
که شعارهايشان عمدتا مانند تهران و شيراز و سنندج و هرجای ايران 
است، چرا بايد قيموميت و رهبری تعدادی شيخ مرتجع را بپذيرند و 
مستمع تريبون نماز جمعه مولوی ها شوند و بعد از نماز جمعه در خيابان 
حرفشان را بزنند؟ اين تناقض زياد دوام نمياورد و جائی به نفع سوئی از 

 . معادله می شکند
 

منفعت آنی و آتی مردم سيستان و بلوچستان در اينست که بسرعت از 
زنان و مردان بايد آگاهانه و مشترکا در .  مولوی و شيوخ عبور کنند

اجتماعات شرکت کنند، تفاوتهای تصنعی را کنار بزنند و اتفاقا بر امر 
مولوی ها که روزی از رفراندم ميگويند .  خصوصی بودن دين تاکيد کنند

کسانی که .  و روی از عذاب خدا، بيهوده آنجا به نان و نوائی نرسيدند
طرفدار طالبان اند چگونه ميتوانند طرفدار حقوق و ازادی زن باشند و يا 
جوان سکوالر و بی دين را تحمل کنند؟ نسل خدانورها، نسل زنان 
انقالبی، جوانان زحمتکشی که چيزی برای از دست دادن ندارند، قبل از 
هر کسی بايد زنجيرهای فکری و سنت و عرف را بشکنند چرا که اين 

در اين ميان کمونيست ها و سوسياليست ها و .  اولين قدم انقالب است
سکوالرهای اين استان نقش کليدی در تغيير صحنه سياسی و شکستن 

 . قالب ارتجاعی کنونی دارند
 

ما نيازی به تعدادی آخوند مفتخور و !  زنان، جوانان، مردم زحمتکش
نداريم، انقالب عليه موجوديت و "  صفوف انقالب"مرتجع ضد زن در 

از مولوی .  تاريخ و عملکرد ضد انسانی يک حکومت مبتنی بر دين است
 ! و مفتخور و طالبانيست عبور کنيد" انقالبی"و شيوخ تازه 
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 : كمال خرزای

 ؟»آمريكا آمريكا، با مائى يا با اونا«
 

امروز نشريات حکومتی از نشست تهران و اظهارات دمحم خرازی تيتر 
آمادگی جمهوری اسالمی برای «کمال خرازی مشاور خامنه ای از .  زدند

ما دانش «سخن گفت و مجددا تاکيد کرد که  »بازگشت به تعهدات برجامی
توليد بمب اتم را داريم اما آنرا حرام ميدانيم و قصد توليد 

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

 ...يادداشتها 

اين اظهارات را روزنامه وطن امروز با عنوان .  »بمب را نداريم
تيتر کرد و مدعی شد که توانايی رژيم در ساختن  »بازدارندگی اتمی«

 . است »يک عامل بازدارنده«بمب اتمی خود 
 

خروجی اين نمايش شعار دادن و عضله پفکی اتمی بازدارنده نشان 
بين حمايت رياکارانه «دادن، برای اينبود که به آمريکا پيغام دهند که 

 ! »از اغتشاشات با برگشت به برجام يکی را انتخاب کند
 

اول، :  خودشيرينی گماشته خامنه ای برای دولت آمريکا چند هدف دارد
در کنار ترور و اعدام و آزادی  »کنترل رژيم بر اوضاع«نمايش 

دوم، بازسازی و وصله پينه مناسبات سرد با .  تعدادی از زندانيان
سوم، تبديل برجام به . دولتهای غربی و شروع دور جديدی از مذاکرات

ابزاری برای اعمال فشار به دولتها که بصورت صوری هم از 
اعتراضات در ايران حمايت نکنند و با انعقاد مجدد قرارداد برجام 

خامنه ای خيلی صريح به آمريکا ميگويد .  رژيم را برسميت بشناسند
 .بين اين دو انتخاب کند

  
همه اينها در حالی است که رابرت مالی نماينده ويژه آمريکا در امور 
ايران در واکنش به خبر اعالم آمادگی جمهوری اسالمی برای از 

آخرين اميد جمعی برای اجرای کامل «سرگيری مذاکرات مدعی شد که 
جان کربی، سخنگوی شورای امنيت ملی هم  .  »برجام از دست رفته است

ای ايران وجود ندارد  در حال حاضر هيچ پيشرفتی در توافق هسته«:  گفت
ای  و هيچ پيشرفتی هم در آينده نزديک مورد انتظار نيست و توافق هسته

 .»در حال حاضر تمرکز آمريکا نيست
 

اوباما «:  زمانی در جنبش سبز اصالح طلبان حکومتی به اوباما گفتند
موسوی .  ؟ سران و افق جنيش سبز حکومتی بودند»اوباما با مائی يا با اونا

امروز ما و اونا فرق .  امام قاتل برگردد »دوره طاليی«ميخواست به 
جمهوری اسالمی بزعامت خامنه ای و قاتالن حرفه ای است  »ما«.  دارد

زنان و مردان انقالبی ای هستند که برای برانداختن جمهوری  »اونا«و 
ايران بميدان  ١٣۵٧اسالمی، اين تحفه آمريکا و دول غربی در انقالب 

کمال خرازی با اين اعالم آمادگی جمهوری اسالمی و پيشنهاد به .  آمده اند
 ؟ »آمريکا آمريکا، با مائی يا با اونا«: آمريکا از جانب خامنه ای ميگويد

 
آمريکا و اروپا و روسيه و چين هم که با شماها باشند، توسط خيزش 

 .انقالبی سرنگون می شويد
  

 ١۴٠١آذر  ٢٩
 رهنورد_مجيدرضا#
 شکاری_محسن#

#socialrevelution 

 زاهدان 

دی  ٢جمعه   
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 اعتصاب کارگران نفت
، کارگران و کارکنان رسمی نفت و گاز ١۴٠١آذر ماه  ٢۶روز شنبه 

در بخشهای اداری و عملياتی و حفاری و اسکله های خشکی و آبی در 
پارس حنوبی و عسلويه، اهواز، گچساران، خارک، تنگ بيجار و 

پارس جنوبی محل تجمع .  ماهشهر دست به اعتصاب و تجمع زدند
. مرکزی تعيين شده بود که بزرگترين اجتماع در اين محل بوده است

شورای هماهنگی و همبستگی کارگران «فراخوان اعتصاب توسط 
از روزهای پيش بدنبال رای گيری ميان کارگران صادر  »رسمی نفت

خواست مرکزی کارگران رسمی صنعت نفت اجرای ماده .  شده بود
يعنی بندهای معيشتی قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت است  ١٠

که ده سال پيش تصويب شده اما دولتها و وزارت نفت از اجرای آن 
 .سر باز ميزند

 
 اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران مترو  دو

آذر در  ٢٣کارگران بخش فروش بليت مترو تهران صبح چهارشنبه 
اعتراض به تعويق حقوق، و قراردادهای يک ماهه تجمع اعتراضی 

کارگران فروش بليت مترو تهران هنوز حقوق آبان ماه را  .برپا کردند
از اواخر «:  يکی از کارگران معترض گفته است.  اند دريافت نکرده

سال قبل قراردادهايمان يک ماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند 
 ١٠در حالی که خيلی از اين نيروها باالی.  تواند عذر ما را بخواهد می

آذر نيز گروهی از  ٢٢شنبه  روز سه.  »ی کار دارند سال سابقه
برداری مترو تهران با تجمع مقابل ساختمان مرکزی  کارگران بهره

يکی از موارد .  شرکت خواستار تحقق مطالبات خود شده بودند
ها به شيوه  برداری مترو تهران، تقسيم پست اعتراض کارگران بهره

 .رانتی است
 

 نشانان تبريزی تجمع اعتراضی  آتش
آذرماه در اعتراض به وضعيت   ٢٧آتش نشانان تبريزی صبح يکشنبه 

معيشتی و ترميم حقوق با توجه به سختی و خطرات شغلشان، مقابل 
 .ساختمان شورای شهر تبريز تجمع  اعتراضی برگزار کردند

 
 برگزاری تجمع در دانشگاه چمران اهواز 

اش رو از  برای دنيا فرهادی دانشجويی دانشگاه آزاد اهواز که جنازه
دانشجويان در .  رود کارون بيرون آورند تجمع اعتراضی برپا کردند

 .اين تجمع اعتراضی جانباختن دنيا را قتل حکومتی معرفی کردند
 

باختگان هواپيمای اوکراينی در مقابل دادسرای  تجمع خانواده جان
 نظامی

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

در اين تجمع خانوادە ها دادگاە .  در مقابل دادسرای نظامی تجمع کردند

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

سپاه جنايت "را فرمايشی و عدم صالحيت آن را اعالم کردند و شعارهای 
" دادگاە فرمايشی نميخواهيم، نميخواهيم"و "  ميکند، دادگاە حمايت ميکند

 . سردادند
 

 شورش در زندان مرکزی کرج 
آذر ماە زندانيان زندان مرکزی کرج در اعتراض به  ٢٦صبح روز شنبه 

يک منبع موثق درباره .  اجرای حکم اعدام چند نفر دست به شورش زدند
نفر بخاطر جراحت شديد به  ۵٠حدود : گفت  وضعيت زندان مرکزی کرج

بيمارستان منتقل شدند، يک نفر بخاطر اصابت تير مستقيم در سرش فوت 
. بردند را به انفرادی  ۴و  ٣و  ٢نفر از سالن های  ٨٠کرد و حدود 

حکم هرکسی که : "دادستان کرج رفته داخل زندان به زندانيان گفته است
نفر را به ١٢قبال ".  در اين شورش به انفرادی برده شده اجرا ميشه

نفر برخی بازداشتيهای اخير بودند که   ١٢در ميان اين .  انفرادی بردند
 . گمنام برای اعدام برده شدند

 
 سال زندان برای مهدی سوفالی  صدور حکم پنج

مهدی سوفالی بيستم مهرماه، در خيابان شريعتی، حوالی دولت و در 
زندان  ٢۴٠مهدی در ابتدا به بند .  نزديکی محل سکونت خود بازداشت شد

که در   او.  اطالع ماند روز از اتهامات خود بی ٢۶اوين منتقل شد اما تا 
اين مدت تنها دو بار بازجويی شده، بدون اينکه قرار بازداشت موقتش به 

مهدی .  شد منتقل )  فشافويه(شکل قانونی تمديد شود به زندان تهران بزرگ 
اجتماع و «آذر به اتهام  ١٣سوفالی در دادگاه فرمايشی بدوی در تاريخ 

صلواتی "  جانی"، از جانب »تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور
های اجتماعی و  به پنج سال حبس تعزيری، دو سال ممنوعيت از فعاليت

در   و  او سابقه فعاليت سياسی نداشته.  خروج از کشور محکوم شده است
 .ای ندارد ی مجازی صفحه شبکه  هيچ

 
 کارگر بازنشسته اهواز ۵احضار

کارگر بازنشسته را برای محاکمه در  ۵اهواز "  انقالب"دادگاه فرمايشی 
بهرام گرگان، دمحم برون، فرهاد رهداری، .  ماه احضار کرد دی ٢١

تيرماه  ٢۴جهانشاه اسدنيا و حسين اکبری بيرگانی کارگران بازنشسته، 
دادگاه انقالب .  دستگير شده و يک ماه تحت بازجويی قرار داشتند ١۴٠١

اجتماع و تبانی و اقدام عليه نظام و امنيت ملی از «اين کارگران را به 
 ٢١طريق مشارکت در تجمعات بازنشستگان در اهواز در تاريخ

ها در شعبه يک دادگاه  قرار است آن.  متهم کرده است  »١۴٠٠ماه دی
 .اهواز محاکمه شوند" انقالب"فرمايشی 

 
 آرش صادقی به دليل انتشار خبر خطر اعدام ماهان صدرات بازجويی شد
: برگرفته از توييتر حسين صادقی، پدر آرش صادقی زندانی سياسی،

آرش صادقی از زندان بزرگ به دادسرای اوين فراخوانده شد و بعد از «
 ۴بازجويی يک ساعته بابت خبر ماهان صدرات، به بند 

  ٩صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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آرش صادقی،  ».ضمنا داروهای وی به او تحويل داده شد. اوين منتقل شد
خبر خطر اعدام ماهان صدرات را از داخل زندان بزرگ به خارج از 

 .زندان رسانده بود
 

 هللا جعفری به تبليغ عليه نظام و همکاری با دولت خارجی متهم شد عزت
سيتی «در مرکز خريد  ١۴٠١هللا جعفری در مورخ پانزدهم آذرماه  عزت
در شهر اصفهان به دست مأموران بازداشت، خودرو و تلفن  »سنتر

به تبعيد به شهر کرمان و  ٩۶او پيشتر در سال . همراه وی نيز توقيف شد
تحمل يک سال زندان محکوم شده بود و دوران محکوميت خود را 

 .گذرانده بود
 

 الهه دمحمی و نيلوفرحامدی به زندان قرچک منتقل شدند
ميهن، در توييتی  سعيد پارسايی، همسر الهه دمحمی خبرنگار روزنامه هم

نوشت که همسرش در تماس کوتاهی اعالم کرده، او و نيلوفرحامدی، 
 اند خبرنگار روزنامه شرق، به زندان قرچک منتقل شده

 
 "به محاربه متهم شد"آموز  سونيا شريفی دانش

ساله اهل آبدانان استان ايالم که بازداشت شده و اکنون  ١۶سونيا شريفی
به محاربه متهم شده "برد  سر می در کانون اصالح و تربيت ايالم به

 ٢٨سال دوم دبيرستان در "آموز  بنا بر اين گزارش، اين دانش".  است
آبان در منزل مادربزرگش توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و 

بازجويان او را مجبور به ".  بازداشت او با ضرب و شتم شديد همراه بود
" مولوتوف و شعارنويسی  اعترافات اجباری درخصوص ساخت کوکتل"

سونيا هفته گذشته زير فشار مردم آبدادنان موقتا آزاد شد و با .  کرده اند
 . استقبال گرم مردم منطقه روبرو شد

 
 اعتصاب غذای سهند نوردمحمزاده در اعتراض به حکم اعدام

خبر داده که پسرش در  ٬جعفر نوردمحمزاده، پدر سهند نوردمحمزاده
اقای جعفرنوردمحمزاده .اعتراض به حکم اعدامش اعتصاب غذا کرده است

پسرم نه هيچ سالحی در دست داشته و نه حتی  «:  در مورد پسرش گفت
از طرفی وکيل پرونده سهند نيز اعالم  ».با ماموری مواجه شده است

. دانيم به هيچ عنوان اقدامات موکل را مشمول عنوان محاربه نمی«:  کرده
در روز دوازدهم آذرماه و در «جعفر نوردمحمزاده گفته است که پسرش 

جريان اعتراضات مقابل مجتمع تجاری تيراژه تهران که در همان مجتمع 
نيز جزو کسبه بوده بر اساس فيلمی که ضابطين در دادگاه به نمايش 

 ».گذاشتند به هيچ عنوان، مبادرت به آتش زدن سطل زباله نکرده است
 

 حکم محاربه محسن رضازاده قراقلو
محسن رضازاده قراقلو يکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 

 ٢۶او در تهران بازداشت شده و توسط بيدادگاه انقالب تهران شعبه . است
های برگزار شده او به وکيل مورد  در دادگاه.  است به محاربه متهم شده

با توجه به اتهام محاربه، او در صورت .  است نظر خود دسترسی نداشته
 .رو شدن با حکم اعدام را دارد محکوم شدن، احتمال روبه

 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 جان شعيب ميربلوچ در خطر است
دادگاه "ساله به اتهام فساد فی االرض در  ١٨شعيب ميربلوچ زهيريگی 

آذر که حکم  ٢٨زاهدان به اعدام محکوم شده و از روز گذشته "  نوری
 . اعدام به او ابالغ گشته، تماس تلفنی وی با خانواده قطع گرديده است

 
 سال زندان محکوم محکوم شد ۵الهام افکاری به 

دادگاه انقالب شيراز، به حکم خالی از :  سعيد افکاری در توييتر نوشت
سال  ۵الهام افکاری را به  شرافت و عدالت قضات پرونده، خواهرم 

پيشتر سعيد افکاری با انتشار ويدئويی از مادرش .  زندان محکوم کرد
خواهرم الهام افکاری :  مقابل زندان محل نگهداری الهام افکاری نوشت

هشت روز است اعتصاب غذا کرده و فقط آب خورده و حال 
های  و دير نيست روزی که ضجه. وجه خوب نيست اش به هيچ  جسمانی

تان را برای هميشه  مادران ايران خنجری در گلويتان شود و راه نفس
 .ببندد

 
 پوريا جواهری به محاربه متهم شد 

آذرماه پس از احضار به  ٨پوريا جواهری، کارگر اهل کامياران که در 
 »محاربه«ستاد خبری اداره اطالعات اين شهر بازداشت شده بود به 

 .متهم شده است
 

 دمحم بروغنی، به اعدام محکوم است
زندان رجايی شهر به  ٣٩٠، همچنان در بند ١٣٨٢دمحم بروغنی متولد 

اين بندی است که محسن شکاری قبل از اعدام به آن منتقل .  برد سر می
 .جان دمحم در خطر است. شد
 

 شهر کرج به مردم ايران  پيام سعيد اقبالی، از زندان رجايی 
تنها راه نجات زندانيان بخصوص کسانی که زير حکم اعدام هستند، 
حضور شما مردم در خيابان است، به هيچ عنوان خيابانها را خالی 
نکنيد، اگر خيابانها را خالی کنيد اينها بدتر از دهه شصت زندانيان را 

سعيد اقبالی در پی انتشار فايل صوتی به سلول انفرادی .  اعدام می کنند
در پی انتقال به سلول .  منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زده است

انفرادی و اعتصاب غذای سعيد اقبالی، سارا مرآتی، مادر اين فعال 
شهر کرج اعالم کرد که در حمايت  حقوق بشر زندانی در زندان رجايی

کند و تا زمانی پسرش در انفرادی و  از فرزندش اعتصاب غذا می
 .دهد اعتصاب باشد او هم به اعتصاب خود ادامه می

 
*** 
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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  



 ٦٧٨شماره   كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

! 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 شعارهای اجتماع بزرگ امروز در زاهدان 


