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 فقر فساد گرونى، 

 ميريم تا سرنگونى
 

خيزش انقالبی با عزمی راسخ و روحيه ای 
در .  تهاجمی وارد صد و ششمين روز خود شد

پايان "روزهای هفته جاری حکومت روی 
مانور ميداد و تهديد و زبان "  اعتراضات

رئيسی .  درازی از تريبون ها بيشتر شده بود
حرف زد و درعين " آغوش باز نظام"جالد از 
. تاکيد کرد"  برخورد قاطع با معاندين"حال بر 

صدای لرزان و وحشت زده قصاب زندانيان 
سياسی، منعکس کننده وضعيت شکننده 

خودشان .  حکومت در باالترين سطح آن بود
. هم به اين وحشت مرگ اعتراف می کنند

حميد اباذری، مشاور فرمانده سپاه از تنها 
به "ماندن خامنه ای ناله می کند و ميگويد 

چشم خود ديده که خيلی از مسئولين درجه يک 
نظام کم آوردند و يک کلمه از خامنه ای دفاع 

" آغوش باز و تهديد"اَالکلنگ ".  نکردند
رئيسی و آخوندهای متفرقه، سند وحشت مرگ 

ترکيب خشم و نفرتی که .  بايد هم بترسند.  است
از اينها تلمبار شده با اراده انقالبی ای که 

" تهديد عليه نظام"بميدان آمده، بزرگترين 
جمهوری اسالمی در شرايطی قرار .  است

دارد که هيچ عامل ريز و درشت حکومتی 
اينها در موقعيتی قرار .  احساس امنيت نمی کند

گرفته اند که هر کدام يک سيبل برای مخالفين 
 .  و انقالبيون محسوب ميشوند

 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم
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 ٦٧٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 فقر فساد گرونى، 

 ...ميريم تا سرنگونى 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

روزهای هفته جاری در چهارگوشه ايران مراسمهای گراميداشت 
در روزهای گذشته در ايذه، سميرم، تهران، .  جانباختگان برگزار شد

دهگالن، مشهد، بوکان، مهاباد، کامياران، سنندج، قزوين، هرمزگان، 
کرج، تبريز، مراسمهای با شکوه و اعتراضی در مناسبت گراميداشت 

. اجتماعات گسترده و بشدت راديکال بودند.    جانباختگان برگزار شد
شعارهای مملو از خشم عليه حکومت خامنه ای و ندای انتقام از 
جنايتکاران و ادامه راه تا پايان، وحشت مرگ را تا اعماق تاريکخانه 

در تهران شليک گاز اشک آور به اجتماع .  های اسالم گسترانيده است
بزرگ گراميداشت حميد رضا روحی، به درگيری و سنگربندی در 

مردم متحد با خفت نيروی سرکوبگر را فرار .  بهشت زهرا منجر شد
دادند و به رئيسی و خامنه ای پيام دادند که شکرخوری موقوف که 

"مردم ميگفتند".  اعتراضات تمام شده است" حميد رضا نمرده، سيد : 
در دهگالن در مراسم گراميداشت محسن نيازی، طناب "!  علی که مرده

سوزاندن حجاب اسالمی و طناب دار يک شاخص .  دار را سوزاندند
در کنار اين .  اراده انقالبی در برابر زن ستيزی و سياست اعدام است

اجتماعات باشکوه اعتراضی، ابتکارات متنوع فرهنگی و انقالبی، 
ضربه زدن به عوامل حکومت، حمله به پايگاه ها و آتش زدن حوزه 
های جهليه و سمبلهای حکومتی، اجتماعات در محالت و شعارنويسی 

 . وسيعا ادامه دارد
 

دی در شهرهای زاهدان و خاش و راسک و دزآپ  ٩امروز جمعه 
بلوچستان اجتماعات گسترده و راهپيمائی با شعارهای ضد حکومتی 

در ايذه نيز به ياد محمود احمدی که در روستای پَرسيال .  برگزار شد
همراه با مجاهد کورکور و حسين سعيدی مورد حمله شديد نظامی 

مردم در .  ماموران جنايتکار رژيم قرار گرفت و جانباخت، برگزار شد
های وی را به خاک سپردند، موزيک پخش کردند، و از  اين مراسم لباس
شو   محمود ما رو کشتند، جنازه"و "  ای مرگ بر خامنه"جمله شعارهای 

 . سردادند" ندادند
 

و اجتماعات روزهای اخير و فشار گرانی و فقر و  ٩٦در سالروز ديماه 
در "  فقر فساد گرونی ميريم تا سرنگونی"اوضاع وخيم اقتصادی، شعار 

ديگر گوش کسی بدهکار وعده .  اجتماعات برجستگی بيشتری داشت
حکومتی ها نيست، بانکها و سيستم مالی حال و روز خوبی ندارند، 
اعتماد مردم به بانکها و به حکومت تماما از دست رفته و آنهائی که پس 
اندازی دارند در حال خارج کردن پولهايشان هستند، کسی اميدی به 

در کنار اخبار اختالس و خارج کردن .  امروز و فردای حکومت ندارد
ارز و طال از يکسو و گرانی بی ترمز نرخ دالر و طال و ورشکستگی 
بانکها، امکان کوالپس مالی و بانکی و فروپاشی اقتصادی بيشتر شده 

 . است
 

بدرست "  فقر، فساد، گرونی، ميريم تا سرنگونی"برجسته شدن شعار 

رفع فقر و فساد و گرانی و 
سرکوب و نابرابری را به 

يعنی جامعه .  سرنگونی گره ميزند
آغوش "ميخواهد نه "  گفتگو"نه 
جنايتکاران و نه به "  باز

. های مکرر وقعی ميگذارد"تهديد"
جامعه در فاز مطالبه گری نيست، 
در فاز عمل انقالبی و راه حل 

گرانی شديد ارزاق و .  انقالبی است
کاهش مرتب ارزش برابری لایر 
در مقابل دالر، بعبارتی کاهش 
مرتب دستمزدها و قدرت خريد 

مردم کارگر و زحمتکش، تشديد فقر و فالکت و درگير شدن ميليونها 
کودک خانواده های کارگری با سوءتغذيه و گرسنگی، زمينه برآمدهای 

 . جديد زحمتکشان شهری و کارگران عليه وضع موجود است
 

خيزش انقالبی هر روز نيروی وسيعتری از اعماق جامعه را جلب و 
ديکتاتوری .  جذب ميکند و هر بار در کيفيت جديدی قد علم می کند

سرمايه داری در ايران ديگر نميتواند کارگر ارزان را هم سير نگاهدارد 
بلکه سرکوب خشن و فقر مطلق را به معادله بقای خويش بدل کرده 

سرنگونی و نفی .  اين معادله قابل دوان نيست و بزودی می شکند.  است
کليت حاکميت فقر و فساد و ديکتاتوری مبتنی بر آن، با قدرت در دستور 

 . روز است
 

 .سردبير
  ٢٠٢٢دسامبر  ٣٠ -١٤٠١ديماه  ٩

 



 ٦٧٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

در مطلب قبلی يادآور شدم در جنبش عظيم سرنگونی و توده ای جاری 
لحظه به لحظه ابتکارات و درسهای انقالبی در خيابانها و ميادين، 
دانشگاهها و مدارس و محالت و مراکز کارگری و ادارات و در درون 

بر چند خصلت مهم از جمله؛ استمرار بيوقفه .  خانه ها تجربه شده است
تاکنونی، سراسری بودن جنبش به دور از تفرقه افکنی ملی و مذهبی 
جريانات ارتجاعی، نقش هدايت گر زنان و نسل جوان، همه گير بودن 

در ادامه به ديگر خصلتها و دستاورهای مهم، .  اين خيزش تأکيد کردم
فشرده الزمست اشاره کرد و در چهارمين ماه تداوم خيزش انقالبی، بر 

 . تعميق و گسترش اين ابتکارات و خالقيتها تأکيد گذاشت
 

. قبال به همه گير شدن جنبش سرنگونی بزرگ کنونی اشاره شد -الف 
اما همزمان الزمست به شفافتر شدن صف بندی طبقاتی و مبارزاتی در 
سطح ماکروی سياسی و در بطن اين جنبش سرنگونی گسترده با 
حضور طبقات و اقشار مختلف اجتماعی، به عنوان يک خصلت مهم 

همگانی بودن جنبش سرنگونی موجبی نشده، تا .  اين دوره تاکيد گذاشت
دروغين جريانات بورژوايی راست و فريبکاری "  همه باهمی"ترفند 

چپ پوپوليست در چشم کارگران، زنان و جوانان و مردم بپاخاسته 
در عمق جنبش سرنگونی جاری تفاوتها و تمايزات .  خاک بپاشد

توقعات، خواسته ها و شعارهای راديکال و غير راديکال، چپ و 
راست، و الجرم تمايزات سياسی و پراتيکی جنبشها و جريانات متفاوت 

اين دستاورد و درس مهمی است که  طبقه کارگر و ما .  را می بينيم
به دست گرفتيم و  ٥٧کمونيستها از تجربه همه باهمی تلخ مقطع انقالب 

اميدم اينست يکبار ديگر اجازه ندهيم، آلترناتيو بورژوايی با اين ترفند 
پتانسيل طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به "  همه باهمی"پوسيده 

 . نيروی ذخيره جنبش ارتجاعی خود تبديل کند
 
مقابله با  اسالم و پديده فوق ارتجاعی حجاب اسالمی، به عنوان  -ب

نماد بردگی زن و عمال کنار زدن آن در حيات اجتماعی و سير حرکت 
به طرف برچيدن کامل آن، جهشی بزرگ در ايزوله کردن نمادها و 

ترديدی .  قوانين و موازين و تحميالت اسالمی و خرافه مذهبی است
نيست با سقوط جمهوری اسالمی جنبش و جريانات ارتجاعی اسالمی با 
همه شاخه ها و اليه های آن اعم از شيعه و سنی نه تنها در ايران، بلکه 
در خاورميانه و کشورهای اسالم زده شکست بزرگی را متحمل 

اين نگاه که گويا جريانات اسالمی سنی و سلفی گری در رقابت . ميشوند
با شاخه شيعی، در ايران و يا در منطقه ميتواند ميداندار صحنه باقی 

جنبش عظيم انقالبی و .  بماند و مدعی قدرت باشد، توهمی بيش نيست
ضد اسالمی و مذهبی جاری در ايران با پيروزی خود نويد دهنده يک 
. رنسانس ضد اسالمی و ضد مذهبی در خاورميانه و جهان خواهد بود

وقوع اين پديده از شاخص ترين دستاوردهای تحول انقالبی در حال 
 . جريان ايران است

 

در حاشيه قرار گرفتن دسته  -ج
بنديهای ملی و مذهبی از 
خصلتهای آزاديخواهانه و 
مترقيانه جنبش سرنگونی و 

عليرغم .  انقالبی جاری است
تقالی ناسيوناليسم ايرانی با پرچم 
سه رنگ خورشيد نشان به ويژه 
در خارج کشور و تالش 
ناسيوناليسمهای محلی از جمله 
ناسيوناليسم کرد، خيزش انقالبی 
جاری فراتر از دسته بنديهای ملی 
و مذهبی، بر اساس توقعات و 

خواسته ها و نقطه عزيمت انسانی مشترک برای سرنگونی قطعی 
جمهوری اسالمی و ساختن جامعه ای به دور از تبعيض و نابرابری و 
خرافه و تامين رفاه و آزادی، همگامی و همبستگی سراسری محکمی را 

به "  زن، زندگی، آزادی"شعار مثبت .  در سراسر ايران موجب شده است
اين دليل که هيچ نوع شائبه ملی و مذهبی و عقب مانده تفرقه انداز را 
نميتوان به آن الصاق کرد، اينچنين مورد استقبال عمومی قرار گرفته و 
خود به محور ايجاد بيشتر اتحاد و همبستگی در سراسر کشور و مورد 

جلب همبستگی و حمايت جهانی .توجه و حمايت جهانی قرار گرفته است
و به ويژه حمايت بی اما و اگر نيروها و جريانات مترقی و چپ و 
انساندوست و ضد کاپيتاليست در سطح بين المللی دستاورد مهم ديگری 

 .  است، که توضيح بيشتری نميخواهد
 
خصلت ضد کاپيتاليستی در جنبش سرنگونی و خيزش انقالبی کنونی  -د

نه تنها کارگران و نيروهای اردوی کار مستقيما مورد .  بسيار باال است
استثمار سرمايه داری، اکنون بخش وسيع تر مردم به طور عينی، 
ترازنامه ضد انسانی کاپيتاليسم را در به قهقرا کشاندن کل جوامع و در 

به وضوح با برجسته شدن .  اين مورد مشخص جامعه ايران می بينند
توقعات و شعارهای ضد کاپيتاليستی، ضد استثمار انسان به دست انسان و 
عليه ستم طبقاتی، عليه فقر و گرسنگی و تبعيض و برای تحقق آزادی و 
برابری و رفاه و به اين اعتبار با طرح برجسته تر توقعات و شعارهای 
سوسياليستی، شاهد گسترش و تعميق راديکاليسم کارگری و سوسياليستی 

اين وضعيت و اين .  در بطن جنبش سرنگونی و انقالبی جاری هستيم
فرصت را بايد شناخت و طبقه کارگر آگاه و ما کمونيستها آن را به 

 . سکوی پرش برای گرفتن قدرت سياسی تبديل کنيم
 

آنچه در اين مطلب و يادداشت قبلی مورد تاکيدم است، شمه ای از 
ابتکارات و تجارب مثبت خالقانه  تاکنونی جنبش سرنگونی و انقالبی 

قطعا در يک بررسی جامع تر و .  جاری در صحنه سياسی ايران است
موشکافانه تر ميتوان و الزمست درسهای مهم و راديکال ديگری را 

طبعا خوش خيال .  در اين نوشته به همين سطح بسنده ميکنم.  برشمرد
نيستيم و ميدانيم که جنبش سرنگونی و انقالبی جاری با موانع و 

در .  محدوديتها و احتماالت و توطئه ها و تندپيچهای جدی هم روبرو است
مطالب بعدی به اين مسائل و گامهای بعدی در مسير سرنگونی قطعی و 
سريعتر جمهوری اسالمی و چگونگی تحقق اهداف کارگری و 

 . سوسياليستی ميپردازيم
 
  ٢٠٢٢سی ام دسامبر  

در چهارمين ماه جنبش سرنگونى و 

 انقالبى، تجارب و دستاوردها    
 

 رحمان حسين زاده

 



 

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 

!ای را همه جا ايجاد كنيد  

در كارخانه ها و محالت شوراها را  

!برپا كنيد  

!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٩شماره    

تجمع برسر مزار عزيزان، اعالم  وامسال يلدا شب جانباختگان انقالب 
 ٣شنبه .  تجديد پيمان با ياران و فرياد اعتراض شبانه در محالت بود

مين روز خيزش انقالبی با ابتکارات مختلف از شعارنويسی  ١٠٠ديماه 
گسترده و نصب بنر در شهرها و بزرگراه ها تا حمله به مراکز 
حکومتی و اعتصاب کارگری و اعتصاب عمومی و اعتراض خيابانی 

در شهرهای مختلف از جمله مشهد و تهران و .  گرامی داشته شد
اصفهان و کرج و بندرعباس و بابل و شهرهای کردستان اجتماعات 

 . شبانه و راهپيمائی و اعتصاب عمومی صورت گرفت
 

در صدمين روز خيزش انقالبی، شنبه سوم ديماه، کارگران پااليشگاه 
های بخش ارکان ثالث پارس جنوبی فراخوان تجمع اعتراضی داده 
بودند که با يورش وسيع نيروهای امنيتی و بازداشت دهها نفر از 

تعدادی از کارگران بازداشتی .  کارگران از اين اجتماع ممانعت شد
عصر روز شنبه آزاد شدند و مابقی که قرار بود امروز يکشنبه آزاد 

در سوم ديماه کارکنان سازمان .  شوند هنوز در بازداشت بسر می برند
مشهد، جغتای :  ثبت اسناد کشور با خواست افزايش حقوق در شهرهای

خراسان مرکزی، يزد، رامهرمز، تاکستان و خرمدشت قزوين، خلخال، 
ايذه و هفتگل خوزستان، ازنا و اليگودرز و دورود لرستان دست به 

 . اعتراض و تجمع سراسری زدند
 

مين روز خيزش انقالبی، در شهرهای  ١٠١ديماه در  ٤امروز يکشنبه 
. بوکان و کامياران مراسمهای گسترده بياد جانباختگان برگزار شد

امروز بوکان اعتصاب عمومی و تماما تعطيل بود و تمهيدات امنيتی و 
بازداشتهای شبانه نتوانست از اجتماع بزگ مردم بر مزار جانباختگان 

در آرامستان بوکان مزدوران حکومت مبادرت به .  جلوگيری کند
امشب محالت و خيابانهای بوکان محل درگيری با .  تيراندازی کردند

بدنبال برگزاری .  نيروی سرکوب و راه بندان و شعار عليه حکومت بود
مراسم جانباختگان بوکان، نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی به منزل 
ميالد معروفی، يکی از جانباختگان اين شهر حمله کردند و جعفر 

 .معروفی پدر وی و چند نفر ديگر را بازداشت کردند
 

ديماه، در گراميداشت چهلمين روز جانباخته برهان  ۴امروز يکشنبه 
کرمی، مردم انقالبی کامياران خروشيدند و در اجتماع بزرگی برسر 
مزار برهان ياد وی را با شعارهای آزاديخواهانه و انقالبی گرامی 

آزادی "، "اين آخرين پيامه اعدام کنی قيامه: "از جمله شعارهای. داشتند
، "ژن ژيان آزادی، حکومت شورايی"، "برابری حکومت کارگری

مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه "، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
" مرگ بر خامنه ای"و "  پوريا جواهری آزاد بايد گردد"، "رهبر

 . سردادند
 

 اعالميه حزب حكمتيست

 

 مين روز خيزش انقالبى ١٠٠در 

 جامعه ای مصمم، رژيمى مستاصل

رژيم در مقابل طوالنی ترين خيزش انقالبی که سرتاپای جامعه را 
هرچه نيرو و سرکوبگر دارد به .  درنورديده است، قالب تهی کرده است

خيابان آورده است، در بسياری شهرها حکومت نظامی اعالم نشده 
برقرار کرده است، دادگاه های حکومت مرتب احکام اعدام و زندانهای 

افساد "تن از بازداشتی های باغملک به   ٢٣.  طويل المدت صادر ميکند
اند، وقيح ترين عناصر حکومتی در  متهم شده"  فی االرض و محاربه

تريبون ها از اجرای سريع احکام اعدام سخن ميگويند و بازداشت 
. دانشجويان و جوانان معترض در دانشگاه ها و شهرها ادامه دارد

هيچکدام از اينها نتوانسته است اراده انقالبی در جامعه را بشکند، نفرت 
. از حکومت موج ميزند و هيچ عنصر حکومتی احساس امنيت ندارد

دستجات حکومتی روزانه مشغول پاک کردن شعارها هستند و روز بعد 
 . پر ميشود" انقالب ادامه دارد"همه جا با شعارنويسی و 

 
بازداشتی و  ٢٠٠٠٠جانباخته و  ٥٧٣صد روز خيزش انقالبی با بيش از 

زخمی های بيشمار، با مردمی منزجر و داغدار و جامعه ای مصمم 
روبرو هستيد که ميخواهد الشه جمهوری اسالمی را دفن کند و حکومتی 
درمانده در اقتصاد و سياست و فرهنگ با صفوف بهم ريخته داخلی و 

ضربات امواج خيزش انقالبی تا همين امروز .  اوضاع وخيم بين المللی
پيروزی بر جنايتکاران به . جمهوری اسالمی را به کنج رينگ رانده است

ياد جانباختگان را .  باور عمومی بدل شده است و آنرا محقق خواهند کرد
با ادامه قاطعانه مبارزه انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی و 

 . برقراری يک جامعه آزاد و برابر و خوشبخت گرامی ميداريم
 

 مرگ بر حکومت صد هزار اعدام
 آزادُی برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢دسامبر  ٢٥ -١۴٠١دی  ٤
 امينی _مهسا#
 شکاری_محسن#
 رهنورد_مجيدرضا#



  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٩شماره    

 !مردم مبارز، نيروهای مترقی و مردم آزاديخواه
جان هزاران زندانی سياسی محبوس در زندان های جمهوری اسالمی در 

آنان به حمايت بی دريغ همه انسان های آزادی خواه، مبارز و .  خطر است
مترقی، بويژه به حمايت همه جانبه توده های بپاخاسته مردم ايران 

در کنار خانواده های آنان .  زندانيان سياسی را تنها نگذاريم.  نيازمندند
به دفاع از آنان برخيزيم و برای آزادی شان از سياهچال های .  باشيم

آنان فرزندان قهرمان و مبارز ما .  جمهوری اسالمی متحدانه مبارزه کنيم
آنان برای رهايی توده های مردم ايران از يوغ سرکوب و ستم و .  هستند

بی عدالتی، بی محابا خطر کردند، با پرچم جان در کف خيابان ها به 
مبارزه برخاستند، دليرانه در مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم سينه سپر 
کردند و در کشاکش نبردی بی امان، گرفتار زندان و بند و شالق و 

اکنون وظيفه ماست در کنارشان باشيم، به حمايت از آنان .  شکنجه شده اند
برخيزيم، آزادی شان را در هر کوی و برزن فرياد زنيم و اجازه ندهيم 
دستگاه قصابی رژيم سرمايه داری حاکم بر ايران برای انتقام گرفتن از 
مبارزات سلحشورانه مردم قهرمان و مبارز ايران به طور آشکار و نهان، 

 . اين عزيزان مبارز و زندانی را در قتلگاه های خود سالخی کند
 

 !مردم مبارز، نيروهای مترقی و مردم آزاديخواه
اکنون بيش از سه ماه است که زنان و جوانان و عموم توده های مردم 
ايران در مبارزه ای بی امان برای سرنگونی جمهوری اسالمی بپاخاسته 

از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی تا به امروز، هرگز .  اند
سرنگونی اين رژيم فاسد و مستبد و تبهکار تا بدين حد برای توده های 

تا  ١۴٠١شهريور ماه  ٢۶از .  مردم ايران به امری مسجل تبديل نشده بود
بيش از صد روز است که زنان و .  به امروز، بيش از سه ماه گذشته است

جوانان و دانشجويان و پزشکان و هنرمندان و انبوه عظيم نيروی کار و 
زحمت، با مشت های گره کرده در ميدان مبارزه حضور دارند تا اينبار 
برای هميشه تکليف خود را با نظام ارتجاعی و آدمُکش جمهوری اسالمی 

زن، "، "مرگ بر خامنه ای"بيش از سه ماه است که شعار .  يکسره کنند
و ده ها شعار ضد "   جمهوری اسالمی نمی خواهيم"، "زندگی، آزادی

در اين مدت بيش .  حکومتی ديگر در جای جای کشور به گوش می رسد
 ١٨تن از آنان کودکان زير  ۶۴نفر جان باخته اند که دست کم  ۵٠٠از 

هزار نفر نيز بازداشت شده اند که تاکنون دو  ١٨سال بوده اند و بيش از 
تن از آنان، به نام های محسن شکاری و مجيدرضا رهنورد در بيدادگاه 
های قرون وسطايی رژيم بر اساس احکام ارتجاعی برگرفته از قرآن و 
فقه و شريعت اسالمی اعدام شده اند و نگرانی از صدور حکم محاربه و 

 .نفر ديگر هم وجود دارد ١٠٠اعدام برای دست کم 
 

برای سرنگونی  ٩۶مبارزات علنی و قهرمانانه مردم ايران که از دی ماه 
، "ژينا"جمهوری اسالمی کليد خورد، در روزهای پس از قتل حکومتی 

آنچنان شتاب گرفت که اکنون پيشروی به سوی انقالب و حرکت برای 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی به باوری قطعی و دست يافتنی برای 

 . عموم توده های مردم ايران تبديل شده است
اين باور عمومی و نيازمندی جامعه به تغيير و تحوالت بنيادين، بويژه 
باور زنان و جوانان و کارگران و عموم توده های مردم ايران به انقالب و 

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

همراه و همگام با خانواده ها برای آزادی زندانيان 

 !سياسى بپاخيزيم

سرنگونی جمهوری اسالمی 
و ايستادگی آنان در مقابل 
اين نظام سرکوبگر، آن 
چنان هيئت حاکمه را به 

هراس و سراسيمگی کشانده است، که مجموعه نظام به شيوه هميشگی 
با توسل به بگير و ببند و سرکوب و کشتار و اعدام در ابعادی وسيع 
وارد ميدان شده تا شايد بتوانند چند صباح ديگری بر عمر ننگين خود 

غافل از اينکه پيشبرد چنين امری برای رژيمی که در عرصه .  بيفزايند
داخلی و بين المللی بکلی منزوی و مفتضح شده است ديگر همانند 

چنانکه ديديم، اعدام محسن شکاری و .  گذشته به سادگی ممکن نيست
، نه تنها انزجار و خشم عمومی "محاربه"مجيدرضا رهنورد، به اتهام 

افکار مترقی جهان و جهانيان را عليه جمهوری اسالمی برانگيخت، 
بلکه اعدام آنان، آنچنان فاجعه بار و به دور از موازين قضايی بود که 
حتی در درون نظام نيز واکنش عناصری را که تا پيش از اين در 

 .خدمت اهداف جنايتکارانه رژيم بودند، برانگيخت
 

 !مردم مبارز، نيروهای مترقی و مردم آزاديخواه
هم اينک جمهوری اسالمی با موجی از بحران های سياسی، اقتصادی 

بحران هايی که از هر سو رژيم را احاطه .  و اجتماعی مواجه است
هم اينک، مبارزه برای .  کرده اند و راه ادامه حيات را بر آن بسته اند

توقف اعدام و آزادی زندانيان سياسی، هم در عرصه داخلی و هم در 
جمهوری .  عرصه بين المللی به طرز چشمگيری شتاب گرفته است

اسالمی و دستگاه قضايی آن با صدور حکم اعدام برای جوانان 
دستگير شده در نزد افکار عمومی و در ميان جهان و جهانيان به شدت 

در چنين شرايطی اگرچه قصاب خانه جمهوری .  مفتضح شده است
اسالمی همانند گذشته هرگز قادر به کشتار و اعدام وسيع زندانيان 
سياسی نخواهد بود، اما هرگز نبايد از رجزخوانی ها و تهديدات 

اگرچه جمهوری اسالمی رفتنی . دستگاه های سرکوب رژيم غافل شويم
است، اما چه بسا برای انتقام گيری از خيزش انقالبی توده های مردم 
ايران که سرنگونی خفت باری را برای هيئت حاکمه ايران رقم زده 
است، به صدور حکم اعدام برای تعداد ديگری از جوانان دستگير شده 

 . اقدام کند
 

فراموش نکنيم جمهوری اسالمی يک رژيم سرمايه داری متعفن و 
سرکوبگر با روبنای سياسی دينی است که در آن، دين و دولت به 

پوشيده نيست، با بودن .  آشکارترين شکل ممکن در هم تنيده شده است
جمهوری اسالمی و تا زمانی که يک زندانی در زندان است، همواره 

پس برای نجات جان زندانيان سياسی .  بايد نگران جان زندانيان باشيم
بپاخيزيم و برای آزادی آنان از زندان های جمهوری اسالمی با تمام 

 .نيرو مبارزه کنيم
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 ٢٠٢٢دسامبر  ٢٩برابر با  ١۴٠١دی  ٨پنجشنبه 
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب :  امضا
) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -کمونيست کارگری

 و هسته اقليت

 



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٩شماره    

سپيده رشنو از ستاره های مبارزه آزاديخواهانه زنان عليه حجاب 
برداشتن حجاب ها و .  اسالمی قبل از خيزش انقالبی شهريور است

. تقابل با گشت ارشاد در ماه های تير و مرداد به اوج رسيده بود
فريادهای سپيده رشنو در اتوبوس و بيرون انداختن زن حزب اللهی 
. مزاحم تنها لحظه ای از اين کشمکش قديمی اما سرزنده و جاری بود

امروز همه و هر . جدالی که در اواخر شهريور به انفجار محتوم انجاميد
روايتهايی که قبل از هر .  سخن ميگويد »انقالب«کسی با روايتی از 

چيز نسبت گوينده را با امر انقالب و محتوای سياسی و سرنوشت آن 
 .بيان ميکند

  
سال زندان و رونويسی از يک سری  ۵خبر آمد که سپيده رشنو را به 

منابع و کتابهای مورد نظر حکومت و بعبارتی شکنجه روانی وی 
 ٢٠يادتان هست حکومتی ها اعتراف کردند که ايران .  محکوم کردند

ميليون سپيده دارد؟ در خيزش انقالبی شهريور معلوم شد ايران نه تنها 
نسلی .  ميليون سپيده که دهها ميليون مرد و زن برابری طلب دارد ٢٠

که آخوند و اسالم ناتوان از کنترل آنست، نسلی که شيپور مدرنترين و 
جنبشی با .  زنانه ترين انقالب تاکنونی جهان را بصدا درآورده است

پتانسيل قوی و سياست روشن و عمل انقالبی که جهانی را شوکه و 
هزار  ٢٠جنبشی که تاکنون بيش از .  مجذوب خويش کرده است

جانباخته و اعدامی و هزاران زخمی داده است  ۶٠٠بازداشتی و قريب 
اما مثل گل بهاری هر روز می شکفد و از منفذی در جامعه بيرون 

 .ميزند
  

 انقالب در بورس و ترند روز  
تا چند ماه پيش انقالب پديده ای تحت تعقيب و مورد هجمه مستمر 
. نيروهای متفرقه اپوزيسيون راست و تريبونهای تبليغاتی شان بود

 »دگرانديش«ميکروفون را جلوی هر سياستمدار بورژوا و مسلمان 
ميگذاشتند، عليه انقالب هجويات ميگفت و انقالب را معادل خشونت و 

با ذره بين هم نميتوانيد حتی يکنفر . سوريه ای شدن ايران معرفی ميکرد
در ميان جريانات اپوزيسيون بورژوايی ايران از سلطنت طلب و 
جمهوريخواه و اصالج طلب و دمکرات پيدا کنيد که از انقالب بعنوان 

صدور فله ای اصالح .  يک مکانيزم جامعه دفاع يا استقبال کرده باشد
طلبان و همکاران وزارت اطالعات به خارج و رسانه ها برای اينبود 

بهمن  ٢٢بويژه در سالروز قيام .  که پنبه هر نوع انقالبيگری را بزنند
های ضد انقالبی عليه انقالبيون و به لجن کشيدن  »ويژه برنامه«

سال گذشته فرشگرد و شيرين عبادی و شرکا . تجارب انقالبی تهيه ميشد
سازمان دادند تا از  »من معذرت ميخواهم«و  »غلط کردم«کمپين 

از مردم  ۵٧انقالب تبری جويند و از شرکت نکرده شان در انقالب 
البته کاغذ کادوی اين سياست و تعارف  »مردم«.  عذرخواهی ميکردند

در  »هويت«بود، داشتند برای خانواده پهلوی البی ميکردند و برنامه 

 امينى_مهسا#رشنو تا اسم رمز _سپيده#از فرياد 

 از اعتراض تا انقالب
 سياوش دانشور

 .اپوزيسيون راه انداخته بودند
  

االن خيلی رشد . فراموشی هميشه يک عامل سواری دادن به ارتجاع است
تازه از انقالبيون شناسنامه دار .  شده است »انقالبی«کرديم، هر مرتجعی 

از رضا پهلوی و سلطنت طلب و ناسيوناليست های دوآتشه .  هم طلبکارند
طرفدار پنتاگون تا بی بی سی و ايران اينترناشنال و اصالح طلبان ضد 
خشونت و ضد انقالب و مروجين مسالمت جويی و قانونگرايی و مطالبه 

برخی طوری حرف ميزنند که انگار !!  شده اند »انقالبی«گری، يک پا 
قبلتر و با .  عمری از من و شما سکوالرتر و سرنگونی طلب تر بوده اند

شکست کامل اصالح طلبی حکومتی، سرنگونی خواهی بستر اصلی 
سياست ايران شد، االن انقالب بستر اصلی سياست است و همه از انقالب 

اين انقالبيون بدلی و زورکی تغيير نکرده اند، تحول انقالبی در .  ميگويند
ايران است که همه را در قبال انقالب و شيوه برخورد به آن بصف کرده 

اما تقابلهای قديمی تر سياسی و طبقاتی سرجايشان هستند، آنچه .  است
تغيير کرده است ورود همزمان اين جنبشها به يک دوره انقالبی در ايران 

 .و تداوم تقابلهای قديمی در شکل و ماهيتی جديد است
  

 از اعتراض تا انقالب
يک تحول مهم اينست که با خيزش انقالبی، شرايط و مشخصات مبارزه 

قبل از شهريور ماه .  سياسی پيش از دوره انقالبی را پشت سر گذاشته ايم
با اعتراضات مختلف اعم از مبارزه خيابانی، نافرمانی، برداشت حجاب 
بطور موقت، خيزشهای توده ای و اعتراضات و اعتصابات گسترده 

خصلت همه اين اعتراضات طرح خواست يا خواستهايی .  روبرو بوديم
بود، به زبان و ادبيات اصالح طلبان و هواداران دولت رئيسی اسمش 

در خط مشی مطالبه گری، شما مستقل از اينکه از .  بود »مطالبه گری«
خامنه ای منزجريد يا خير، ناچار بوديد به دولت اسالمی و نهادهای 

امروز اعتراض .  مستقر مراجعه کنيد و تحقق خواست تان را فرياد بزنيد
به معنی فوق مطرح نيست، سرنگونی نظام و انقالب عليه وضع موجود 

 »خطر«اينبار انقالب است که خود را بعنوان يک .  صورت مسئله است
برای کل حکومت طرح ميکند و هر مبارزه برای خواستهای ديگر، 
اگرچه مهم است و در اين اوضاع معنی ديگری دارد، اما هنوز با روند 

 .انقالب خوانايی ندارد
   

در ماههای اخير در يادداشتهای مختلف تاکيد کرديم که دوران مطالبه 
گری، طرح خواستهای مصلحانه و ليبرالی و قانونی و اسالمی تمام شده 

جامعه وارد يک دوره انقالبی شده است که در اساس با دوره قبل و . است
در ايندوره مسئله سرنگونی حاکميت و قدرت سياسی .  بعدش فرق دارد

لذا هر ادبيات سياسی که معنای درخواست .  مورد کشمکش است
راه های «و  »گفتگو با حکومت«و  »اعدام نکنيد«ازحکومت دارد مانند 

و هر  »راهپيمايی سکوت«و  »مسالمت جويی«و  »قانونی
  ٧صفحه   
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 

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  

 امينى_مهسا#رشنو تا اسم رمز _سپيده#از فرياد 

 ...از اعتراض تا انقالب 

سياستی از اين دست، تنها يک خاصيت دارد و آن به عقب بردن کل 
. است ١۴٠١پروسه سياسی و بازگرداندن اوضاع به قبل از شهريور 

زبان امروز درخواست نيست، مطالبه نيست، اجرای قانون نيست، 
زبان و عمل امروز ضد نظم است، ضد قدرت است، در کشمکش 
فزاينده با نيروی قهريه حاکم است، هدف مرکزی مبارزه انقالبی 

در دوره انقالبی مطالبه . ضربه زدن به حکومت در وجوه مختلف است
گری بی معنا است، تعرض به حکومت، زيرپا گذاشتن هر قانون و 

حکومت، خلع سالح سرکوبگران و سرنگونی انقالبی در  »مقدسات«
هر سياست و تاکتيک در دوره انقالبی تنها ميتواند .  دستور است

 .سياست و تاکتيکی برای پيشبرد انقالب عليه کل حاکميت باشد
  

يک .  اين تغيير شيفت اجتماعی از دوره اعتراض به دوره انقالبی است
معنی بالفصل تغيير شيفت اجتماعی در کشمکش سياسی، زير و رو 

رابطه ای که آنتاگونيزه بود اما .  شدن رابطه مردم با حکومت است
امروز اين رابطه جنگی .  هنوز از دريچه طرح خواستها تقابل ميکرد

ما يا «است، دريايی از خون بين مردم و حکومت است، معادله به 
هر خواست و شعاری .  يک جنگ واقعی و انقالبی.  رسيده است »شما

می .  در اين جنگ معنای تغيير تناسب قوا را دارد و نه حق اعتراض
بينيم که اغتشاشات فکری اوليه که خود را در صدور برخی بيانيه ها و 
طرح خواستهای مختلف نشان ميداد، بسرعت کمرنگ و حاشيه ای 

نشانگر آن  »گفتگو«بويژه تالش حکومت برای باز کردن باب .  شدند
بود که سياست حکومت هم کنترل اوضاع و بازگشت به دوره قبل 

جامعه هشيار خيلی سريع از مطالبه گری عبور کرد و خود را با . است
 .شرايط جديد انقالبی وفق داد

  
يک نتيجه ديگر تغيير شيفت سياسی تغيير در اشکال عمل روزمره 

اعتراض در هر شکل به هر حال اعتراض است، اما .  اعتراضی است
اعتراضی که هدفش زدن حکومت و نهادها و نيروهای آنست نامش 
اعتراض نيست، به آن عمل انقالبی ميگويند و بايد تماما از قوانين 

تناسب قوای مشخص در هر بخش جامعه .  دوره انقالبی منتج شوند
کار ما تغيير مرتب اين .  امکانات و محدوديتهايی را تحميل ميکند

با درک محدوديتهای مشخص و جواب دادن به آنها، .  تناسب قواست
ميتوانيم از هر عمل اعتراضی محدود نيز به نفع گسترش مبارزه 

 .انقالبی بهره جوييم
  

 عاديسازی سياست ارتجاعی است
رسانه های !  »غائله جمع شد«يک تالش حکومت اينست که بگويد 

حکومتی نيز تعدادی دهان دريده را جلو انداختند تا تهديد به اعدام و 
! قطع دست و پا کنند و عده ای نيز بگويند نخير اين اسالمی نيست
. معنی اين نمايش اينست که چهارچوبها همان چهارچوبهای سابق اند

. و بازگشت به قبل از شهريور ماه است »عاديسازی«اين تالش برای 
از اين فعال ميگذريم که اين حکومت هيچوقت حالت عادی نداشته و به 

حکومتی که .  طريق اولی مردم هيچوقت همان زندگی عادی را نداشتند
عناصرش جزو منفورترين قاتلهای فرزندان مردم هستند، خيال ميکند که 

 .جنگ تازه آغاز شده است. ميتواند اوضاع را عادی کند
 

 عمل انقالبی را گسترش دهيم
دوره انقالبی پيچيده و .  کارنامه صد روزه خيزش انقالبی درخشان است 

متناقض است و طی آن رويدادهای مهمی مانند تغيير در باال و جابجايی 
قدرت، آمدن و رفتن حکومتهای نظامی، قدرت دوگانه، سرنگونی، جنگ 

منظور اين نيست که اين احتماالت در هر دوره .  و انقالب را داشته باشد
انقالبی محتوم اند، بلکه اشاره به دوره پرتالطمی است که جامعه درگير 
دو تالش وسيعتر يعنی اعاده وضع موجود و تغيير وضع موجود است که 

 .در اشکال و مراحل مختلفی ميتواند بروز يابند
  

رمز پيشروی در دوره انقالبی گسترش سازماندهی برای هر کار و امر 
جوهر عمل انقالبی .  کوچک و بزرگ و دست زدن به عمل انقالبی است

تعرض به حکومت در هر سطح و معنايی است، از گرفتن نيم ساعت 
خيابان و محله تا کنترل شهر، از درهم کوبيدن نيروی ضد شورش تا 

از .  ناامن کردن محله و خيابان و شهر برای آخوند و عوامل حکومتی
تظاهرات و اعتصاب تا راهبندان و شعار دادن و تسخير مراکز رژيم و 

هر عمل انقالبی بايد به روز باشد و به پيشروی و اتحاد مبارزاتی .  غيره
 .عمل و ابتکار انقالبی را گسترش دهيم. و افق انقالبی کمک کند

 
 ٢٠٢٢دسامبر  ٢٩ -١۴٠١دی  ٧

 

با مريضى كه طبق ليال حسين زاده  

نظر پزشک نبايد در زندان باشد، 

ليال حسين . تحت فشار و آزار است

!زاده بى قيد و شرط آزاد بايد گردد  
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 اعتصاب کارکنان پتروشيمی آبادان 
ديماه کارکنان پتروشيمی آبادان  ۵منتشرشده، روز دوشنبه   بنابر اخبار

های تهديدآميز برای کارکنانی که در تجمعات قبلی  در اعتراض به نامه
حضور داشتند از روز يکشنبه به صورت پراکنده دست از کار کشيده 
و اعتصاب کرده بودند، ولی صبح دوشنبه ديگر کارکنان نيز به 

 .داون درآوردند اعتصاب پيوستند و مجتمع را به حالت شات 
 

 کشته و پنج مجروح برجاگذاشت ٣انفجار معدن در دامغان 
های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان  رئيس مرکز مديريت فوريت

کشته و پنج مجروح برجا  ٣انفجار در معدن فلورين دامغان، :  سمنان
ساله و مختار ميرزايی  ٢٧در اثر اين انفجار، شايق سعيدی .گذاشت

 .نفر ديگر مجروح شدند ۵باختند و  ساله جان ٢۵
 

 خودکشی يکی از پرسنل پتروشيمی ايالم در پی اخراج 
بنا به خبر منتشر شده يکی از پرسنل پتروشيمی شهرستان چوار ايالم 
با هويت آرش تبرک در پی اخراج و ممنوع الورودی که به دستور 

اللهی معاون او صورت گرفت، با  عباسی، رئيس حراست و رحمت
بنابر اظهارات منابع مطلع، .  اقدام به خودکشی به زندگی خود پايان داد

علت اخراج اين جوان اقدام رييس حراست جهت استخدام يکی از 
 .نزديکان خود به جای آقای تبرک بوده است

 
 تجمع بازنشستگان تأمين اجتماعی تهران

بگيران  ، جمعی از بازنشستگان و مستمری١۴٠١ديماه ۴روز يکشنبه 
تأمين اجتماعی تهران در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان 

 .مقابل دفتر کانون بازنشستگان تهران دست به تجمع زدند
 

 اعتراض سراسری کارکنان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
کارکنان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  ١۴٠١ديماه ٣روز شنبه 

در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان در شهرهای متعددی و به 
اين کارکنان نسبت به وضعيت .  صورت همزمان دست به تجمع زدند

ها  نامناسب معيشتی معترض هستند و با خواست اصلی افزايش حقوق
 .تجمعاتی برپا کردند

 
 معلم در کردستان برای اعتراضات اخير ٢٠٠توبيخ

معلم در شهرهای  ٢٠٠معلم بازداشت شده حدودا  ١٠عالوه بر 
: های صد روز گذشته به اين شرح توبيخ شدند کردستان بخاطر فعاليت

معلم به دليل حضور  ١٠٠پرونده تخلف اداری برای  ١٠٠تشکيل   -١
جريمه غيبت برای بيش .  ٢.  ها در مدارس در اعتصابات و تحصن

 ٢کسر حقوق   -٣.  ها و اعتصابات معلم برای حضور در تحصن ٣٠٠
 .معلم بدون هيچ حکمی ١١٠ميليونی  ۵تا 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 اوين ۴پيام جعفرابراهيمی معلم زندانی محبوس در بند 
در پی انتشار خبر بستری شدن جعفرابراهيمی بازرس شورای هماهنگی 
تشکل های صنفی فرهنگيان ايران در شبکه های مجازی، اين معلم 

دی ماه در تماسی کوتاه ضمن تکذيب اين خبر عنوان  ٣زندانی روز شنبه 
خبر منتشر شده مربوط به يک ماه گذشته بوده و در حال حاضر «:  کردند

ضمن تشکر و .  زندان اوين، تحت درمان دارويی هستم ۴اينجانب در بند 
قدردانی از تمام عزيزانی که در اين مدت پيگير وضعيت سالمت اينجانب 
بوده اند، خواهشمندم تمام تمرکز خود را بر روی پيگيری وضعيت 

 ».زندانيان بيمار و بخصوص زندانيان سياسی گمنام قرار دهند
 

محکوميت رحيم سرکار، رئيس سابق کانون صنفی فرهنگيان استان 
 قزوين

رحيم سرکار، رئيس سابق کانون صنفی فرهنگيان استان قزوين، در دو 
پرونده جداگانه به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب به يک سال حبس 

 ٢سال ممنوع الخروجی از کشور، جزای نقدی به مبلغ  ٢تعزيری، 
با .  ميليون تومان و ضبط تلفن همراه و سيم کارت به نفع دولت محکوم شد

توجه به اين که رحيم سرکار، معلم و روزنامه نگار است، اين شيوه 
برخورد با منتقدان و روزنامه نگاران چيزی جز به محاق کشاندن آزادی 

 .بيان و قانون اساسی نيست
 

 بازداشت عبدهللا رضايی فعال صنفی فرهنگيان در هرسين
دی ماه عبدهللا رضايی فعال صنفی فرهنگيان در منزلش در  ۵صبح روز 

ماموران امنيتی گوشی همراه او و همسرش و نيز .  هرسين بازداشت شد
از هنگام دستگيری آقای رضايی از .  لب تاپ فرزندش را توقيف کرده اند

های امنيتی  صبح روز دوشنبه تا لحظه تنظيم خبر در چند نوبت نيروی
 . اند وارد تلگرام و حريم خصوصی گوشی اين فعال صنفی شده

 
 خبری از يوسف مرادی کارگر اهل کياشهر بازداشت و بی

بندر کياشهر طبق   يوسف مرادی کارگر و صياد اهل و ساکن باالمحله
اش پنج روز گذشته توسط چند مأمور امنيتی و در هجوم  اظهارات خانواده

خانواده يوسف مرادی عليرغم .  مسلحانه به منزلش بازداشت شده است
های زياد، از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری وی هيچگونه  پيگيری

وی سال گذشته نيز توسط نهادهای امنيتی .  اطالعی در اختيار ندارند
دستگير شده و پس از بازجويی و ضرب و شتم، مدت دو ماه را در زندان 

 .شماره يک الهيجان در بازداشت به سر برده بود
 

 محکوميت فرشته تابانيان و نگين کيانی از وکالی دادگستری 
، نگين کيانی و فرشته تابانيان، دو تن از ١۴٠١دی ماه  ١روز پنجشنبه  

وکالی دادگستری در استانهای آذربايجان شرقی و خوزستان، توسط دادگاه 
  ٩صفحه   انقالب اين شهرها به حبس و مجازات تکميلی محکوم 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 .شدند
 

 به محاربه در دادگاه" اشکان مروتی"متهم شدن 
به تنهايی با سرکوبگران در  ١٤٠١آبان  ٦اشکان مروتی که در تاريخ 

ها قرار گرفت با  ميدان اقبال سنندج درگير شد و مورد اصابت گلوله آن
اشکان برای معالجه به .  اتهام محاربه از سوی رژيم روبرو شده است

مرخصی آمد و اخبار جديد منتشر شده از خروج وی از کشور سخن 
 . ميگويند

 
 زاده در زندان قرچک بالتکليفی مهشيد مهدی

زاده از فعالين مدنی در تاريخ بيست مهرماه، توسط افراد  مهشيد مهدی
زندان  ٢٠٩در خيابان شريعتی تهران بازداشت و به بند   لباس شخصی

وی پس از اتمام تحقيقات و بازجويی و بعد از تحمل . است اوين منتقل شده
های دربسته وزارت اطالعات در اوين، به  روز حبس در سلول ٢٧

هفتاد و دو روز تا اين لحظه زاده  مهشيد مهدی.  زندان قرچک انتقال يافت
 .است را در بازداشت موقت و در بالتکليفی به سر برده

 
 بازداشت فهيمه سادات هاشمی، در شيراز

آذرماه، فهيمه سادات  ١۴ی فشار بر فعالين صنفی روز دوشنبه  در ادامه
شان توسط  شيراز، در مقابل درب منزل ۴ی هاشمی، دبير رياضی ناحيه

روز بازداشت در اطالعات ٩نيروهای امنيتی دستگير و بعد از گذشت 
پس .  اند سروش شيراز به بازداشتگاه مرکزی عادل آباد شيراز منتقل شده

از گذشت حدود سه هفته، خانم هاشمی بدون تعيين تکليف همچنان در 
 .برند بازداشت به سر می

 
*** 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 در باره حمله تروريستى در پاريس 
 

ساله فرانسوی  ٦٩دسامبر در پاريس، يک مرد  ٢٤صبح روز جمعه 
به مرکز فرهنگی احمد کايا مسلحانه حمله کرد که طی آن سه شهروند 
اهل کردستان ترکيه به قتل رسيدند و چهار نفر زخمی شدند که حال 

 . يکی از زخمی ها وخيم گزارش شده است
 

دادستانی و وزير کشور فرانسه اعالم کرده اند که ضارب تنها بوده 
بنا به .  داشته است"  انگيزه نژادپرستانه"است و احتماال اين حمله 

پاريس، در اين حمله تروريستی ضارب  ١٠اظهارات شهردار منطقه 
پليس .  به سمت يک آرايشگاه و يک رستوران هم شليک کرده است

فعالين سياسی ترکيه انگشت اتهام را .  بالفاصله ضارب را دستگير کرد
بسمت دولت ترکيه نشانه ميروند و معتقدند اين حمله ادامه ترورهای 
سابق سازمان ميت است و فرانسه موظف به حفظ جان شهروندانش 

با انتشار خبر حمله مسلحانه به مرکز فرهنگی احمد کايا، .  است
اجتماعات اعتراضی عمدتا شهروندان کرد زبان در ميدان جمهوری 
پاريس عليه تروريسم آغاز و بدنبال روشن کردن آتش در خيابان به 

 . درگيری با پليس انجاميد
 

تروريسم يکی از ابزار دولتهای ارتجاعی سرمايه داری همه جای 
تروريسم يک رکن اصلی جنبش اسالم سياسی است و .  جهان است

همواره در کشورهای اروپائی مخالفين سياسی مورد حمالت 
ما اين حمله تروريستی را، مستقل .  تروريستی حکومتها قرار گرفته اند

از اينکه با انگيزه نژادپرستانه صورت گرفته و يا نهادهای امنيتی 
حفظ .  ترکيه در برنامه ريزی آن نقش داشته اند، قويا محکوم ميکنيم

جان و امنيت شهروندان و مقابله با تهديدات تروريستی جزو وظايف 
ما با خانواده های جانباختگان و دوستان و بستگان اين .  دولتها است

حمله تروريستی ابراز همدردی می کنيم و برای مجروحين اين عمل 
 . جنايتکارانه آرزوی بهبود سريع داريم

 
 !نه به تروريسم دولتی، نه به تروريسم اسالمی

 آزادُی برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢دسامبر  ٢٦ -١۴٠١دی  ٥



  ١٠صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٩شماره    

 

!شوراهای سراسری دانشگاه ها را تشكيل دهيم  

 

از شعارهای 

 امروز زاهدان



!خيابان سنگر ماست، سنگرها را حفظ كنيم  

  ١١صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٩شماره    

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  



 ٦٧٩شماره   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/  

 
 سخنرانى و ميزگرد در لندن 

! زندانى سياسى بى قيد و بى وثيقه آزاد بايد گردد  


