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 خامنه ای و حجاب اسالمى
 
. مبه زنان و مردان انقالبی پُر زور استسُ 

خامنه ای که بی مناسبت جائی ظاهر نميشود، 
زنان "دی با تعدادی از  ١۴روز چهارشنبه 
ديدار و سخنرانی کرد تا "  ذوب در واليت

. حرف نظام را در قبال حجاب اسالمی بزند
خامنه ای ناچار شده سکوتش را بشکند چون 
بيشتر زنان اصوالً حجاب رعايت نمی کنند و 

گشت ارشاد ظاهراً جائی .  يا کالً کنار نهاده اند
گم و گور شده اما دستجات خشن در خيابانها و 

با اينحال کسی .  ايستگاه های مترو مستقر شدند
جدی شان نمی گيرد و تهديدها هرچه عليه بی 
حجابی زنان غليظ تر ميشود، تاثيری ندارد و 
ً اسباب مسخره کردن گويندگانش را  صرفا

 . فراهم می آورد
 

خامنه ای برای بيحقوقی زنان در کشورهای 
غربی اشک تمساح می ريزد، حقوق و 
آزاديهای فردی و اجتماعی در کشورهای 

" عين اسارت و اهانت به زن"غربی را 
مينامد و بر مخالفت اسالم با آزادی زن تاکيد 

البته اينها را گفت که خودش را از .  می کند
او خواست بنوعی با وضع .  تک و تا نياندازد

موجود در داخل کشور کنار بيايد، با نرمشی 
زبونانه يک گام عقب بنشيند اما صورت نظام 

اينروزها تعدادی .  را با سيلی سرخ نگاهدارد
از آخوندها و خشکه مقدس ها عليه زنانی که 
تن به حجاب نميدهند تهديد می کنند، 

و القاب شايسته "  ضد انقالب"و "  محارب"
خودشان را به روی زنان 
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 ...خامنه ای و حجاب اسالمى 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

خامنه ای اينها را تعديل کرد، .  آزاديخواه و برابری طلب پرت می کنند
خواند، گفت "  زنان و دختران خودمان"را "  الحجاب ضعيف "بخش 

طلبکار هم شد که .  نيستند"  ضدانقالب"دهند  زنانی که تن به حجاب نمی
حجاب نيمه "خيلی از زنان در جريان اعتراضات کشف حجاب نکردند، 

" ها توی دهان تبليغ کننده و فراخوان فرستنده"داشتند و اين يعنی "  کاره 
دو نقش کليدی "او نکات بی ربط بيشتری گفت از جمله در باره !  زدند

زن و وعده پست و مقام برای زنان حکومتی در "  مادری و همسری
 . مدارج باال در آينده

 
در جامعه ای که با يک انقالب زنانه و يک موج برگشت ضد اسالمی 
روبرو است، در مملکتی که آخوند اين نماد جاهليت جرات ندارد 
يکساعت آزادانه در خيابان قدم بزند، اين ژست های خامنه ای زيادی 

جواب زنان و مردان انقالبی به اين ترهات خامنه ای .  توخالی است
نه روسری نه توسری آزادی و "و "  مرگ بر جمهوری اسالمی"

" زنان فرهيخته"ترديد ندارم حتی بخشی از همان .  است"  برابری
بنشينند، از ته دل اين "  رهبر"حکومتی که ناچار شدند پای صحبت 

 . موجود سفاک و ضد زن را لعنت کرده اند
 

. حجاب اسالمی عمال ورافتاده است.  خامنه ای بيخود دست و پا ميزند
اينروزها هر نماد و سمبل و مجسمه حکومت در آتش خشم انقالبی مردم 

در سالروز کشته شدن قاسم سليمانی همه جای ايران پوسترها و .  است
جمهوری اسالمی .  مجسمه های منحوسش را روز روشن به آتش کشيدند

با اين همه دستگاه امنيتی و سرکوب بحدی مفلوک شده که يک آشپز را 

که استوری آموزش کتلت انتشار 
داده بود را بازداشت و محل کارش 
را پلمپ و اکاونت اينستاگرام اين 

خامنه ای ها خوب .  فرد را بست
ميدانند که آنروزها که حجاب 
اسالمی دستجمعی برگرفته شد و 
بوسعت در سراسر ايران به آتش 
کشيده شد، مقدمه به آتش کشيدن 
حوزه های جهليه و کل ارکان نظام 

نسل جديد انقالبی در ايران .  بود
اسالم را همراه با خامنه ای و 

فی .  رژيمش به گور می سپارد
الحال در ذهنيت و عمل روزمره اش اين تعيين تکليف را با موازين و 

 . فرهنگ اسالمی کرده است، تنها بايد کار ناتمام را تمام کند
 

رژيم اسالمی و ديکتاتوری های در حال احتضار ناچارند برای بقای 
ً ناراضيان  خويش در مقابل امواج مبارزه انقالبی پس بنشينند، بعضا
حکومتی پرچمدار عقب نشينی ميشوند، هم اکنون نيز تعداد زيادی در 

اين دو راهی های .  حکومت و حاشيه حکومت همين نقش را ايفا می کنند
مرگبار حکومت در دوره انقالبی است که رفتن به هر سمت آن بهائی 

نه تشديد .  دارد و مجموعا حکومت را در موقعيت شکننده تر قرار ميدهد
سرکوب و اعدام قادر به کنترل اوضاع است و پاسخ ميدهد و نه عقب 

اين بن .  نشينی و سازش با مردم ميتواند نقطه تعادلی قابل اتکا ايجاد کند
 . بست تنها با سرنگونی و سلب قدرت از حکومت شکسته خواهد شد

 
 .سردبير

 

  ١٤٠١ديماه  ١٦
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اپوزيسيون راست ايران نمايش بيمزه و مضحک ديگری را به مناسبت 

شش نفراز چهره های ناهمگون،از نماد  .آغاز سال نو ميالدی اجرا کرد

سلطنت پوسيده و سرنگون شده، تا حقوقدان نوبلی، ژورناليست سابق 

محجبه ای و يواشکی و تدريجی کشف حجاب کرده، فوتباليست شناخته 

شده، دو خانم هنرپيشه و ازبقيه رنج ديده تر اسماعيليون هضم شده در 

قطب راست، با سه چهار خط پيام توييتری، به زعم تلويزيون ايران 

در حال شکل "  ائتالف اپوزيسيون"انترنشنال و ديگر مديای بورژوازی 

اين .  ؟!در حال پاسخ گيری است"  معضل رهبری"گيری است و 

رسد و به باور خيلی ها به ويژه در  سناريو زيادی کمدی به نظر می

چون .  من بر اين باور نيستم.  قطب چپ با تمسخر از آن بايد عبور کرد

شنيديم در انتهای بسياری از سناريوهای کميک، تراژدی هم ميتواند 

سناريوی بيرون رانده شدن خمينی  ۵٧مگر در اواسط سال .  اتفاق بيفتد

متحجر و کپک زده از نجف عراق و رهاشده در مرز کويت ابتدا کمدی 

مگر با همين ترفندها و روشها و نشاندن در نوفل !  به نظر نمی رسيد؟

لوشاتوی فرانسه و فوکوس کردن بر خمينی مظهر تحجر و جهالت و 

رهبر "ضديت با آزاديخواهی و کمونيسم و معرفی اش به عنوان 

" بی بی سی"با مجاهدت "  انقالب

و ديگر رسانه ها و به ضرب 

و سياست "  گوادالوپ "کنفرانس 

حزب "  همه با همی ارتجاعی "

توده و چپ ضد امپرياليست و 

پوپوليست و همکاری جبهه ملی 

تراژدی حکومت اسالمی .....  و

 . ساله تحميل نشد ۴۴

 

در نتيجه تکرار ميکنم،  

کارگران، کمونيستها و 

 ٩۶از دی ماه .  عبور نکنيد"  تمسخر"آزاديخواهان از اين اتفاق فقط با 

پيگيرانه گفته ايم، آلترتاتيو چپ و کمونيستی را بايد اساسأ برای   تاکنون

انداختن جمهوری اسالمی و در مقابل و در تمايز با آلترناتيو راست 

جست و خيز راست ها الزمست عزم و اراده .  حدادی و آماده کنيم

کارگران و ما کمونيستها و آزاديخواهان و نيروهای چپ را برای 

سرنگونی فوری جمهوری اسالمی و به دست گرفتن حکومت کارگری و 

بارها بر مبرميت اين موضوع تأکيد .  شورايی هزاران بار افزايش دهد

پردازيم و بر سازماندهی  کرديم و به گامهای عملی تر در اين رابطه می

اقدامات فوری اردوی کارگر و کمونيسم و چپ و آزاديخواهی پافشاری 

. اين بار نوبت کارگر و کمونيسم در قامت رهبری جامعه است.  ميکنيم

 . اين فرصت را دريابيم

 

 ٢٠٢٣دوم ژانويه 
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!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                                                                                  ٦٨٠شماره    

ديماه فراخوانی از جانب دانشجويان و تشکلهای محالت و  ١١در تاريخ 
دی، سالروز  ١٨پزشکان و خانواده ها برای اعتراض در يکشنبه 

از خط هوائی  PS752 شليک عمدی موشکی سپاه پاسداران به پرواز
انسان بيدفاع را به  ١٧۶جنايتی هولناک که طی آن .  اوکراين منتشر شد

اين فراخوان از جمله با حمايت .  کثيف ترين شيوه قتل عام کردند
 .شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست روبرو شد

  
 ١٧حامد اسماعيليون نيز چند روز بعد از فراخوان داخل کشور، برای 

دی فراخوان داد که در اين روز همه جا برسر مزار قربانيان جمهوری 
دی و يکروز قبل از فراخوان  ١٧آيا انتخاب .  اسالمی گل گذاشته شود

روز فرمان کشف حجاب  ١٣١٤دی  ١٧دی اتفاقی است يا آگاهانه؟  ١٨
و اين وقتی بيشتر توی چشم ميزند که تقريبا .  توسط رضا شاه است

. همزمان شاهد انتشار توئيت با متن مشترک در سال نو ميالدی بوديم
شخصيت های "برخی از "  ائتالف"بالماسکه ای که رسانه ها بعنوان 

 .از آن حرف زدند" اپوزيسيون
  

دی بطور مشخص اما تلويحی اعتراض زنان انقالبی عليه  ١٧فراخوان 
رضا "  فرمان کشف حجاب"حجاب و اسالم و جمهوری اسالمی را به 

شاه لينک ميدهد و توئيت مشترک نمادهای بيزنسمن خود را بعنوان 
اين .  زنان شورشی جلو صحنه ميگذارد"  شخصيت های رهبری"

سياست ناسيوناليسم ايرانی و اپوزيسيون راست در قبال انقالب ايران و 
سواالت مهم آن از جمله مسئله برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد 

در مورد سياست شان بايد گفت ناسيوناليزه کردن و اسالميزه .  است
کردن يک جنبش غير ملی، غير قومی، غير مذهبی، برابری طلب و 
. انقالبی با تاثيرات جهانی، کار ساده ای نيست اما هدف همه شماست

بعبارت ديگر، بورژوازی صورت مسئله انقالب و تغيير محتوم را 
پذيرفته است و تالش دارد آنرا در چهارچوبهای ارتجاعی خود هضم 

ما ميتوانيم مخالف يا موافق اين سياست باشيم، اما به هر حال اين .  کند
 .مسئله نه در صحن ميديا که در ميدانهای نبرد تعيين تکليف ميشود

  
ترديدی ندارم که قاطبه مردم شريف ايران و جهان از جنايت جمهوری 
اسالمی عليه مسافران بيخبر و بيدفاع و غير نظامی منزجرند و با 

اما تبديل اين همبستگی انسانی .  بازماندگان ابراز همدردی عميق دارند
 ١٧و انقالبی به سرمايه سياسی راست و يا تجليل از جانباختگان در 

دی روز فرمان کشف حجاب رضا شاه، ديگر نه تصادفی بلکه 
. سوءاستفاده سياسی از نفرت مردم عليه جنايت جمهوری اسالمی است

، نشنيده ايد؟ "مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر: "مردم ميگويند
نسل جديد و زنان و مردان انقالبی عليه کل دستگاه مذهب و فقر و ستم 
بپاخاسته اند، حجاب و حوزه جهليه آتش ميزنند و اينها عکس آنسوان 

 -ورزشی   -سوچی ها و چلبی ها را نشان شان ميدهند و با شيوه هنری 

 دی ١٨دی و  ١٧در باره فراخوان های 

 سوءاستفاده سياسى موقوف
 

 سياوش دانشور

سر ميدهند تا شايد کمی از بی "  رضا شاه روحت شاد"سياسی شعار 
اينها .  ربطی سلطنت به مبارزه برای امر آزادی در ايران را جبران کنند
 .را با پرچم اوکراين و زلنسکی و متحدين جهانی شان تکميل می کنند

 
دی،  ١٨دانشجويان و کميته های محالت فراخوان دهنده اعتراض برای 

آنها اينروز را بهانه ای برای ادامه .  در محاسبات خرد شما شريک نيستند
شما اما دنبال موج .  تعرض انقالبی به جمهوری اسالمی تعيين کردند

کمی سياسی باشيد، . سواری و بازاريابی برای متاع عهد بوقی خود هستيد
مکنونات قلبی تان را روشن تر بيان کنيد تا عده ای به شما متوهم نشوند 

 .و انتظارات بيجا از شماها طرح نکنند
   
 ٢٠٢٣ژانويه  ٤
 رهنورد_مجيدرضا#
 شکاری _محسن#
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دانشجويان و .  دی سالروز کشتار مسافرين هواپيمای اوکراين است ١٨
فعالين آزاديخواه قبل از هر جريان بورژوايی فراخوان مشترکی مبنی بر 

را  ١۴٠١دی  ١٨ها در تاريخ  اعتراض و تحصن در بيشتر دانشگاه
عليه اين کشتار در  ٩٨دانشجويان که در خيزش انقالبی .  صادر کردند

دانشگاه پلی تکنيک تهران و سراسر کشور بپاخاستند و فرياد سرنگونی 
خواهان بطور شفاف نيز  ١۴٠١رژيم را سردادند، در دل خيزش انقالبی 

 . سرنگونی انقالبی حکومت هار اسالمی شدند
 

حامد اسماعيليون سخنگوی  PS752در سالگرد کشتار مسافرين هواپيمای 
انجمن خانواده های جانباختگان هواپيمای اوکراينی که به تازگی همراهی 
سياسی خود را با رضا پهلوی با پخش توئيت مشترک همراه با علی 
کريمی، مسيح علينژاد، نازنين بنيادی و گلشيفته فراهانی در مناسبت سال 

 ١۴٠١ديماه  ١٨و  ١٧نو عيان کرد نيز فراخوانی به اعتراض برای 
 . انتشار داده است

 
در فاجعه کشتار مسافرين هواپيمای اوکراينی بايد به جمهوری اسالمی 

مسئله مهم در اين وسط اما .  بعنوان بانی و عامل جنايت اعتراض شود
اينست که اجازه نداد راست ها از اعتراض دانشجويان سوءاستفاده سياسی 

در اين روز بايد جمهوری .  کنند و اين نيازمند حضور مستقل و قوی است
اسالمی را بعنوان جنايتکار مورد هدف قرار داد و تمايز سياست خود را 

دانشجويان در طول چهار .  با نيروهای راست و موج سواران ترسيم کرد
شعارها و مواضعی را مطرح کردند  ١۴٠١ماه خيزش انقالبی شهريور 

. که از هژمونی سوسياليست ها و راديکالها در اعتراضات خبر ميدهد

 ! حكومت آدمكش نميخوايم: دی ١٨

 سالگرد كشتار مسافرين هواپيمای اوكراينى
 

 امير عسگری

مرگ بر «شعارهايی مانند؛ 
ستمگر، چه شاه باشه، چه 

فرزند کارگرانيم، «، »رهبر
دانشجو، «، »کنارشان ميمانيم

سقف «، »کارگر، اتحاد، اتحاد
و کتاب و گندم، قدرت به دست 

نان کار آزادی، «و  »مردم
در خارج .  »اداره شورايی

مرگ بر «کشور همين شعار؛ 
ستمگر، چه شاه باشه، چه 

موجب به رعشه افتادن بدن اصحاب رسانه های بورژوازی  »رهبر
 . مانند؛ ايران اينترنشنال و سلطنت طلبان بی فرهنگ شده است

 
دانشگاه بعنوان فضايی که همواره چپ و کمونيست در آن هژمون بوده 
و در خيزش انقالبی کنونی نيز به وضوح قابل مشاهده است، به سنگر 
آزادی و برابری در جهت مبارزه عليه هرگونه آلترناتيو سازی از 

در دل فضای چپ جريانات راست سعی . باالی سر مردم بدل شده است
را وارد دانشگاه کنند ولی جواب قاطع  »مرد ميهن آبادی«کردند شعار 

شعارهای نادرست که منشا نرينه .  مخالف دانشجويان را گرفتند
ساالرانه و ملی گرايانه، قوم پرستانه و مرتجعانه داشتند، توسط 

 . ها دفن شدند دانشجويان پيشرو و انقالبی در سطح وسيعی از دانشگاه
 

دانشجويان آزادی خواه، برابری طلب و سوسياليست مطابق فراخوان 
عليه جنايتهای  ١۴٠١دی ماه  ١٨شان ضروری است در تاريخ 

، هواپيمای اوکراينی، خيزش ٩٨حکومت از جمله جانباختگان آبان 
انقالبی اخير که در جريان است و چهار دهه کشتار و سرکوب 
بپاخاسته و ضمن خواست سرنگونی جمهوری اسالمی شعارهای خود 
را برای آزادی از هر نوع سلطه سرمايه داری و نظم مبتنی بر ستم و 

 !دی ماه انقالبی ١٨پيش بسوی يک . استثمار شوند
 
 ٢٠٢٣ژانويه  ۵

 



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   
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روزهای آخر سال تنش ميان کوزوو و صربستان باال گرفت و برخی 
داستان اينست که دولت کوزوو در سال .  خطوط مواصالتی مسدود شد

پنجاه هزار نفری صرب در شمال کوزوو خواسته "  اقليت"از  ٢٠٢٢
بود تا پالک های خودروهای خود که قديمی و صادره از صربستان 

صرب تبار در شمال کوزوو قائل " اقليت"اما اين . است را تعويض کنند
نيستند و خود را بخشی از )  پايتخت کوزوو(به حق حاکميت پريشتينا 

زنان چند روز در شهرهای شمالی کوزوو دست به .  دانند صربستان می
افسر پليس از  ۶٠٠اعتراض زدند و تنها طی يک ماه گذشته، حدود 

تبار به نشانه اعتراض به الزام تعويض پالک  صرب "  اقليت"
اين اعتراض به همراهی .  گيری کردند  خودروها، از کار خود کناره

با گسترش .  ها و ساير کارکنان دولتی گسترش يافت قضات، دادستان
بزرگترين گذرگاه مرزی خود با  ٢٠٢٢دسامبر  ٢٨تنش، کوزوو روز 

آمريکا، اروپا، روسيه و سازمان ملل .  صربستان را بطور کامل بست
وارد موضوع شدند و هر کدام بنا به سياست شان در بالکان جانب 

 . کوزوو يا صربستان را می گيرند و ابراز نگرانی می کنند
 

بمباران بلگراد، پاشاندن يوگسالوی و سازماندهی جنگ همسايه با 
. همسايه، اين کشور را به آزمايشگاه طرح فدراليسم قومی تبديل کرد

شده ماشين با پالک صربستان را تحمل نمی کند "  ملت"کوزووی تازه 
شده در شمال کوزوو اين حاکميت را برسميت "  اقليت"و صرب تازه 

فدراليسم همين است؛ استخوان الی زخم و چهارچوبی .  نمی شناسد
برای تنش و کشمکش ابدی قومی، اشاعه نفرت قومی و ملی و مذهبی، 
. نسخه ای برای جنگ داخلی و سلب برابری و همزيستی انسانها با هم

خوشبختانه در تحوالت انقالبی ايران نگرش واپسگرايانه فدراليسم بنفع 
با اينحال بايد با .  برابری و همبستگی سراسری عقب رانده شده است

حساسيت و مسئوليت سياسی باال به بحث فدراليسم و مخاطرات آن 
 . برخورد کرد

 
بعنوان آخرين پرده جنگ "  استقالل کوزوو"يادداشت زير بعد از اعالم 

 .بالکان نوشته شده است
 

 !ديگر درست شد" ملتى"
 كوزوو" استقالل"در حاشيه 

 
مهمترين خبر رسانه ها در روز يکشنبه گذشته اعالم استقالل کوزوو از 
صربستان بود که طی يک رای گيری فرمايشی در پارلمان اين کشور 

 .به اتفاق آرا اعالم شد

 كوزوو، 

 خطر جنگ قومى برسر پالک ماشين
 

 سياوش دانشور

منطقه بالکان يک محل تالقی و تضاد 
منافع کشورهای اروپا و روسيه و 

تکه پاره کردن :  آمريکاست
يوگسالوی، بمباران بلگراد توسط 
ناتو، جنگها و پاکسازيهای قومی که 

رسانه ها بود، داستان "  خبر"مدتها 
محاکمه ميلوسويچ در الهه، تداوم 
جنگ آمريکا و روسيه جديد در 
کشورهای بجا مانده از بلوک شرق 
سابق در قالب انقالبات مخملی، و حاال 

البته بی ربط ترين واژه "  استقالل. "کوزوو در ادامه اين روند"  استقالل"
حمايت آمريکا و کشورهای .  ای است که ميتوان به اين ماجرا اطالق کرد

اتحاديه اروپا، استقرار نيروی نظامی کافی برای برگزاری جلسه پارلمان 
و رای به اين موضوع، مخالفت روسيه و صربستان و اعالم نگرانی 

و "  استقالل"در رای برسر "  نماينده صرب"  ١٠٠چين، عدم شرکت 
حمله ناسيوناليستهای صرب به سفارت آمريکا، از جمله بيانگر اين است 

روشن است برای ما بعنوان .  بوده است"  مستقل"که اين روند تا چه حد 
. کمونيست مسئله اين نيست که کوزوو جزو صربستان بماند يا جدا شود

صربستان برای ما ذره ای اهميت دارد و نه کشور "  تماميت ارضی"نه 
اين مردم زمانی در يوگسالوی کنار هم زندگی ميکردند، .  شدن کوزوو

هيچ کينه قابل مشاهده و غير قابل حلی از همديگر نداشتند، ناگهان 
. هستند"  اقليتهای مختلف"و "  کرووات"و "  صرب"بيدارشان کردند که 

در واقع تناقض منافع .  سران قومی و قبيله ای و ملی برايشان تراشيدند
ارتش "کشورهای درگير در بالکان موجد اين نيروهای سياه و امثال 

امروز مهر اين روند را برخود دارد و " استقالل. "شد" آزاديبخش کوزوو
دو روز طول نکشيد که ناسيوناليستهای .  پيش درآمد جنگهای فرداست

" استقالل. "صرب به مناطق مرزی يورش بردند و آنها را به آتش کشيدند
. کوزوو با اعمال فشار و در متن رقابتهای جهانی صورت گرفت

در اين ميان مردم اين منطقه .  مخالفتها هم اساسا همين را منعکس ميکنند
کوزوو دورنمای يک زندگی "  استقالل"اگر با .  کماکان قربانی اند

خوشبخت و آزاد و مرفه برای مردم در اين منطقه قابل پيش بينی بود، 
اگر مردم کوزوو با مستقل شدن به چهارچوب سياسی و مناسبات 
اجتماعی پيشرفته تر و آزادتری وارد ميشدند، بطور قطع کمونيستها از 

اين پروژه .  امروز کوزوو اما چنين نيست" استقالل. "آن استقبال ميکردند
برمتن يک تاريخ خونين پياده شده و چشم انداز تداوم نفرت ملی و قومی 

 .و مذهبی را در مقابل هر ناظر واقع بينی ميگذارد
 

وقتی دقيق ميشويد ميبينيد تاچه حد دنيای ملت سازی مسخره و مبتنی بر 
بودند و مردم کوزوو " اکثريت"ديروز صربها . کالهبرداری سياسی است

اند و "  اکثريت"مردم کوزوو "  استقالل"، امروز بعد از ماجرای "اقليت"
همه ميدانند تاريخ "!  اقليت"مردم موسوم به صرب در کشور جديد 

جنگهای يوگسالوی سابق مبتنی بر قتل و جنايت جمعی گروهها و سران 
همه ميدانند اين خطر هست که اگر دو .  خودگمارده قومی و مذهبی است

همسايه سر يک وجب زمين يا يک موضوع بی اهميت در گوشه ای 
با وجود کينه های ايجاد شده ميتواند منشا يک  ،مشکلی برايشان پيش آمد

همه ميدانند در مملکتی که هويت .  واقعه بزرگ و جنايتهای هولناک شود
نيستند همواره جانشان در خطر "  قوم برتر"قومی دارد مردمی که در آن 

به اين دالئل واقعی هاشم تاچی، نخست وزير .  است
  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  

 !ديگر درست شد" ملتى"
 ...كوزوو " استقالل"در حاشيه 

حقوق "کوزوو، مجبور است قسم بخورد که دولت جديد کوزوو به 
در دنيای توحش آپارتايد قومی، !  احترام ميگذارد"  اقليت های قومی

 .تنها ضامن اجرای دمکراسی قبيله ای همين تعهدات پوچ است
 

کوزوو است که روز يکشنبه "  پرچم ملی"يک مسئله مضحک ديگر 
کنار پرچمهای آمريکا، در پريشتينا پايتخت کوزوو، توسط مردمی 

و "  هويت ملی"پرچمی که منبعد نشانگر .  مسخ شده رقصانده ميشد
تکه پارچه ای که تا چند .  دوستی و دشمنی اين مردم با بقيه خواهد بود

رسانه ها !  مردم شد"  هويت"هفته قبل وجود خارجی نداشت و ناگهان 
دوربين ها روی نوزادانی .  پا را فراتر نهادند و به بيمارستانها رفتند

آنها برخالف .  متمرکز شد که بعد از اين رای پارلمان بدنيا آمدند
مليت کوزووئی "براداران و خواهران و پدران و مادرانشان دارای 

نوزاد بيچاره و !  واقعا عجب دنيای وارونه ای است!  هستند"  اورژينال
بيخبر از دنيا تا از شکم مادر بيرون می آيد ُمهر يک مليت و مذهب و 
ارتجاع بر پيشانی اش حک ميشود، بدنيا می آيد و برشانه های 
کوچکش يک تاريخ جنايت پيشينيان گذاشته ميشود، در جاهائی 
مقروض بدنيا می آيد، با الفاظ همان تاريخ برايش الالئی ميخوانند، 
ارزشها و ضد ارزشها و تعصباتش را شکل ميدهند، همينطور از او 

بله !  يک جانی، يک کاراديچ و يک آرکان و ميلوسويچ بالقوه ميسازند
ناسيوناليسم و هويت ملی به همين پوکی و به همين شناعت !  همينطور

شايد درميان !  يک نقطه عطف اين روند است"  استقالل"اعالم .  است
اين گرد و خاک و تبليغات ضد بشری و خلسه مذهبی ملی گرائی، که 

" استقالل"ويترين نمايش رقابتهای جهانی و منطقه ای است و پوچی 
را برمال ميکند، مدافعين حقوق کودک بايد از حقوق و بيگناهی اين 

 .کودکان دفاع کنند
 

ديگر درست شد، و همراه آن موجی از نفرت قومی "  ملتی"و باالخره 
درست مانند کشورها و .  و شاخ و شانه کشيدن قومی ابراز وجود کرد

آيا سيم .  های ديگر که بعد از پايان جنگ سرد سرهم شدند"  ملت"
خاردار کشيدن بين مردم و ديوار آپارتايد قومی باال بردن و جدا کردن 
آنها از همديگر، درسی برای مردم ايران و مناطق بحرانی جهان 

" ملت"خواهد شد؟ آيا عوامفريبی و جناياتی که اين کشور سازيها و 
سازيها به آن متکی است، تلنگری به ذهنيت شکل گرفته پيرامون 

کوزوو اميدی را در دل "  استقالل"هويت کاذب ملی خواهد زد؟ يا نه، 
شدن زنده خواهد کرد؟ "  ملت"فدراليستها و منتظرين در اتاق انتظار 

ترديدی نيست برای ناسيوناليستهای دوآتشه که البد هر کدام سابقه 
اما اين سيرک .  کوزوو يک پيروزی است"  استقالل"جنايتی دارند 

. سازی برای طبقه کارگر اين کشور جديد پشيزی ارزش ندارد"  ملت"
ديروز کارگران توسط بورژواها استثمار ميشدند و قربانی جنگ آنها 

برای طبقه .  بودند، امروز نيز کمابيش در به همان پاشنه ميگردد
کارگر و کمونيسم، اين ماجرا حلقه ای از يک روند تماما ارتجاعی و 

ضد کارگری است که عواقب ناگوار آن بر اتحاد طبقه کارگر در بالکان 
 .و اروپا تاثيرات منفی و مخرب باقی خواهد گذاشت

 
 ٢٠٠٨فوريه 

 

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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 اجتماعات اعتراضی در شهرهای بلوچستان
ديماه زنان و مردان معترض در زاهدان و ديگر  ١٦امروز جمعه 

در زاهدان جمعيت بزرگ .  شهرهای بلوچستان مجددا به خيابان آمدند
نه «، »حکومت کودک کش نميخواهيم، نميخواهيم«:  از جمله شعارهای

ما را با ربوده شدن «، »کولبری، نه سوختبری، فقط آزادی و برابری
نه سلطنت نه رهبری، دمکراسی و  «، »جوانانمان تهديد نکنيد

مرگ بر ستمگر، چه شاه «، »مرگ بر استاندار داعشی«، »برابری
و  »مرگ بر جمهوری اسالمی«، »نه به اعدام  «، »باشه چه رهبر

زن زندگی «و  »آزادی آزادی«، »مرگ بر جمهوری اعدامی«
 .را سردادند »آزادی

 
 بازداشتهای گسترده جوانان و کودکان در بلوچستان 

نفر  ١١٣بنا به اخبار منتشر شده در زاهدان طی روزهای هفته جاری 
سال توسط نيروهای حکومتی  ١٨از جمله نوجوانان و کودکان زير 

 :تن از اين افراد احراز شده است ٥٥بازداشت شدند که هويت 
 
ساله،  ١٨دمحم گرگيج  -٢ساله فرزند حميدرضا،  ١۶بنيامين کوهکن  -١
-۵دمحم براهويی از منطقه کشاورز -۴فرزند دمحم  ٢٣اسحاق ريگی   -٣

الياس ريگی پورکريمی   -۶علی براهويی از منطقه کشاورز 
احسان -٨نعمت هللا سرگلزاهی -٧فرزند عبدالخالق )  براهويی(

ياسين   -١١)  فاميل نامشخص(سعيد   -١٠کريم کشانی   -٩سرگلزاهی 
احسان   -١٣ساله  ١٧توتازهی )  ياسر(بالل   -١٢ساله   ١٨ارباب 
 -١۵ساله فرزند حميد رضا  ١٩الياس کوهکن   -١۴ساله  ١۴ايدون 

ساله فرزند ١٧احسان رخشانی   -١۶منصور سارانی منطقه کوثر 
ساله  ٢٠مهدی نارويی   -١٧عبدالقادر محل بازداشت خيابان کوثر 

ساله فرزند  ١٩علی اکبر کبدانی -١٩)  فاميل نامشخص(عارف   -١٨
عبدالخالق   -٢١عزيز شه بخش فرزند مهيم  -٢٠) منطقه کوثر(لعل دمحم 

علی   -٢٣ساله ٢١فرشيد قنبرزهی گرگيج فرزند رضا   -٢٢شه بخش 
روزبه   -٢۵ساله منطقه شيرآباد  ١٨رضا صفرزاده   -٢۴دهمرده 

شهاب   -٢۶ساله ساکن منطقه کوثر زاهدان  ١۶براهويی فرزند قدوس 
ايرج ساالرزهی   -٢٨ايوب ريگی ساکن کوثر   -٢٧ساله ٢۴شهنوازی 

مجيد   -٣٠دمحم عاصف خارکوهی   -٢٩ساله ساکن خيابان مزاری  ٢٠
جبار   -٣٣دمحم خارکوهی   -٣٢مراد خارکوهی   -٣١خارکوهی 
غفور   -٣٦اسماعيل خارکوهی   -٣٥ابراهيم خارکوهی   -٣۴خارکوهی 

 -٣٩شهريار حسن زهی   -٣٨ساله  ٢۵کامبيز ريگی   -٣٧دهمرده 
حنظله   -۴١شکور ريگی   -٤٠ساله فرزند کريم  ١٨عادل دمحم زهی 

برادر (ساله منطقه کوثر ١۴عمر کبدانی   -۴٢)  شيرآباد(جمالزايی 
علی اکبر   -۴٣)  نعمت هللا کبدانی از کشته شدگان جمعه خونين زاهدان

 -٤٥ساله  ١٧طاها نارويی   -٤٤پاسبان براهويی فرزند الل دمحم 
 -٤٦)  منطقه کشاورز(ساله  ١٨ابوبکر شهنوازی فرزند نعمت هللا 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

ساله  ٢٣صالح قنبرزهی  -٤٧ساله فرزند دمحم شفيع  ٢٢شعيب قنبرزهی 
 -٤٩)  با فاميل نامشخص(امرهللا   -٤٨)  منطقه شيرآباد(فرزند پرويز 

ساله فرزند  ٣٠مهرهللا ريگی مقدم   -٥٠)  با فاميل نامشخص(عبدالمنان  
دمحم   -۵٣مصطفی رئيسی   -۵٢)  با فاميل نامشخص(الياس   -۵١حميدهللا 

 ١۵عمر رخشانی   -٥٥)  منطقه مشترک(معراج نارويی   -٥٤رضا ريگی 
 . ساله

 
 ن رسمی پااليشگاههای نفت دست به تجمع اعتراضی زدند راکارک

، کارکران رسمی شاغل در پااليشگاه نفت ١۴٠١ماه  دی ١٠روز شنبه 
آبادان، پااليشگاه اراک، شرکت نفتی آذر مهران واقع در استان ايالم، در 

هايشان مجدداً و مطابق فراخوان از  اعتراض به عدم رسيدگی به خواسته
پيش اعالم شده مقابل ساختمان مرکزی شرکت پااليش نفت آبادان دست به 

مطابق اين فراخوان اعتصاب، قرار است که همزمان با .  تجمع زدند
برداری هيچگونه درخواست کار  برگزاری تجمعاتی، پرسنل بهره

تعميراتی صادر نکنند، همکاران تعميراتی هيچگونه کار تعميراتی انجام 
ندهند، نيروهای ايمنی هيچگونه مجوز پرميتی صادر نکنند و واحدهای 

 .ستادی تنها به اعمالی که مستقيما به پرسنل مربوط است بپردازند
 

 تظاهرات مجدد مردم زاهدان
مردم معترض زاهدان مطابق اعتراضات  ١۴٠١ديماه  ٩روز جمعه 

. ها دست به تظاهرات زدند مداوم روزهای جمعه، مجدداً در خيابان
 ١٧  »بسم هللا براهويی«های  ماه، سه نوجوان به نام دی ٩همچنين جمعه 

دو برادر دوقلوی  »ابراهيم سرگلزايی«و  »اسماعيل سرگلزايی«ساله، 
آنان ساکن شيرآباد زاهدان هستند و در حالی که از . ساله دستگير شدند ١۶

رفتند در ورودی شيرآباد توسط  نماز جمعه به سمت منازل خود می
از .  نيروهای لباس شخصی با يک خودروی سمند سفيد ربوده شدند

. اتهامات، محل نگهداری و وضعيت آنان اطالعی در دسترس نيست
ی مردم فقير را در حاشيه شهر  نيروهای سرکوبگر امنيتی منازل کپر
با سالح سرد همچون تبر و چاقو .  چابهار تخريب کردند و به آتش کشيدند

 .مردم را مورد ضرب و جرح قرار دادند و مردم را بی سرپناه کردند
 

 حضور گسترده مردم جوانرود در مراسم جانباختگان 
معترض جوانرود پس از ممانعت نيروهای سرکوبگر امنيتی برای   مردم

های شهر  برگزاری چهلم جانباختگان، اعتراضات خود را به سطح خيابان
. اند کشاندند و در مقابل نيروهای امنيتی دست به اعتراض و مقاومت زده

نيروهای سرکوبگر امنيتی در جوانرود به سوی مردم معترض تيراندازی 
کرده و خبرها حاکی از کشته و مجروح شدن جوانان معترض، همچنين 

ساله، بر اثر شليک گلوله جنگی توسط  ١٤زخمی شدن يک کودک 
يکی از جوانان معترض شهر جوانرود با نام .  نيروهای سرکوبگر است

  ٩صفحه   برهان الياسی بر اثر شليک نيروهای سرکوبگر امنيتی در 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 .جريان مراسم چهلم جانباختگان اين شهر جانباخت
 

 اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد
اعتراضات شبانه بطور گستردە در محالت شهرها بطور گستردە ادامه 
دارد، گزارشات منتشر شدە نشان ميدهد در چندين محله تهران، کردج، 
قزوين، همدان، ايالم، کرمانشاە، جوانرود، سنندج، مهاباد، تبريز، 
اصفهان شيراز، آبادان، ايذە، رشت، مشهد و چندين شهر ديگر با 
شعارهای مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنهای، مرگ بر جمهور 
اسالمی، بيکاری گرونی ميريم تا سرنگونی، امسال سال خونه سيدعلی 
سرنگونه و نه شاە ميخواهيم نه رهبر مرگ بر ستمگر سر دادە شد و در 

دانشگاە ها .  بعضی از شهرها جوانان دست اعترآضات خيابانی زدند
برگزاری مراسمهای ياد .  همچنان صحنه اعتراضات دانشجويان بود

جانباختگان صحنه های ديگر از ادامه خيزش انقالبی در سراسر ايران 
 . بود

 
 تيراندازی نيروهای امنيتی به کودکان؛ زخمی شدن آرمان دمحمی 

ساله، در جريان اعتراضات مردمی شهر  ١٦آرمان دمحمی، کودک 
اين در حالی .  جوانرود، زخمی شدە و در بيمارستان تحت مداوا می باشد

ای و  شهروند در اثر تيراندازی با گلولهی ساچمه ١٠کم  است که دست
 .اند جنگی نيروهاييگان ويژه و سپاه پاسداران زخمی شده

 
 آموز در جوانرود نوجوان دانش  بازداشت زانا صحراگرد

 -ساله درپی يورش نيروهای نظامی ١۵زانا صحراگرد دانش آموز 
شود مأموران  گفته می.  امنيتی حکومت در جوانرود بازداشت شده است

به زور اسلحه به منزل عمويش وارد شدند و او را دستگير و به مکان 
 .نامعلومی منتقل کرده اند

 
 مراسم نمادين خاکسپاری محموداحمدی
های محموداحمدی، سرباز وظيفه  برپايی مراسم نمادين خاکسپاری لباس

اين مراسم در .  ساله که در يورش سرکوبگران  به ايذه کشته شد ٢١
شرايطی برگزار شد که  حکومت حاضر به تحويل پيکر محمود احمدی 

 .به خانواده او نشده است
 

 حرکت اعتراضی معلمان شهرستان سقز 
، تعداد زيادی از معلمين شهرستان سقز، در ١٤٠١دی ماە  ٨روز 

راستای پيگيری حذف رتبهبندی از احکام فعالين صنفی شهر سقز، در 
اقدامی قابل توجه با نوشتن نامهای، نارضايتی خود را از اين رفتار 

. معلمان ميگويند اين اقدام عليه قانون موجود است.  زننده ابراز نمودند
اين نامهی اعتراضی در سالن ادارە آموزش و پرورش شهرستان سقز، 
توسط همکاران قرائت و تمام معلمين حاضر در اعتراض به اين مسئله 

در ادامه پس از جمع آوری تعداد بسيار زيادی از .  نامه را امضا کردند
امضای همکاران، نامه مذکور برای جلب حمايت همکاران اداری به 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

ساير واحدهای اداره ارائه شد تا اين همکاران نيز در اين اعتراض 
پرورش   همکاران بخش اداری آموزش و.  برحق فرهنگيان سهيم باشند

شهرستان سقز نيز کامال همدالنه پابهپای ديگر همکاران انزجار و 
 .نارضايتی خود را از چنين رفتارهايی ابراز کردند 

 
 در معرض خطر صدور احکام سنگين " علی اکبر خوش کنار"

کنار که توسط  اکبرخوش يک شهروند بازداشتی زاهدانی با هويت علی
روز در زندان نگهداری  ٩٢نيروهای نظامی بازداشت و پس از گذشت 

با پيگيری .  می شود، در معرض خطر صدور احکام سنگين قرار دارد
خانواده و نزديکان آقای خوش کنار، آنها متوجه شدند که قاضی پرونده 

نيروهای نظامی و قضايی .  وی در حال پرونده سازی عليه وی است
آتش زدن بانک ملی «چابهار اتهامات اين شهروند بازداشتی بلوچ را 

چابهار، حمله به فرمانداری، ايجاد راهبندان در سطح شهر و ليدری 
آقای خوش کنار چند سال پيش پدر خود را .  عنوان کردند »اعتراضات

از دست داده و از سوی دادگاه به مادر وی اعالم شده تا در ازای تحريب 
علی اکبر خوش .  ميليون تومان پرداخت کند ٣٠٠اموال عمومی بايد 

، توسط نيروهای نظامی در يکی از ١۴٠١مهرماه  ۵کنار در تاريخ 
مهرماه به زندان مرکزی  ٨خيابان های چابهار بازداشت و در تاريخ 

 .زاهدان منتقل شده است
 

 اعتصاب غذای آرميتا عباسی 

ساله که در زندان کچويی کرج در  ٢٠مادر آرميتاعباسی، معترض 
بازداشت است با انتشار متنی از اعتصاب غذای خشک دخترش به 

او در اين متن که خطاب به رئيس .  هايش خبر داد بندی همراه هم
: دادگستری البرز، دادگاه انقالب کرج، بازپرس و قاضی دادگاه، نوشت

آمدم نبوديد، پرسيدم، جواب واضح نداديد، وکيل اختيار کرديم «
ای طرف صحبت نشدم که مبادا بگوييد به قوانين  با رسانه.  نپذيرفتيد

روز تصميم گرفتم تقاضايم را اينجا  ٨٢امروز بعد از .  تعرض کردم
امروز آرميتا عباسی تک .  بيان کنم شايد به دستتان برسد

  ١٠صفحه   
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شنبه در زندان دست به اعتصاب غذا زده  به همين خاطر از ديروز سه
 .است

 
 مهدی بهمن، نويسنده و نگارگر به اعدام محکوم شد
 ٢١وی در تاريخ .  مهدی بهمن، نويسنده و نگارگر به اعدام محکوم شد

مهرماه، توسط نيروهای امنيتی در منزل شخصی خود بازداشت و به 
. زندان اوين منتقل شد ٢٠٩بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به بند 

بنابر اخبار منتشرشده، جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات آقای بهمن، 
حدود يک هفته پيش برگزار و طی مدت زمان کوتاهی حکم اعدام صادر 
و به او ابالغ شد؛ اين در حاليست که مهدی از دسترسی به وکيل نيز 

 .محروم است
 

 ساله به دوبار اعدام محکوم شد ١٨فرد، معترض   مهدی دمحمی
ساله بازداشت شده در جريان اعتراضات  ١٨فرد، شهروند  مهدی دمحمی

سراسری در نوشهر، توسط شعبه اول دادگاه انقالب ساری از بابت 
بر .  به دوبار اعدام محکوم شد »محاربه«و  »افساد فی االرض«اتهامات 

اساس حکمی که اخيرا توسط شعبه اول دادگاه انقالب ساری صادر و به 
و  »افساد فی االرض«فرد از بابت اتهامات   وی ابالغ شده، آقای دمحمی

افزون بر اين، مهدی دمحمی .  به دوبار اعدام محکوم شده است »محاربه«
به شش ماه  »تبليغ عليه نظام«فرد، از بابت اتهاماتی ديگر از قبيل 

اغوا تحريک مردم به قصد بر هم زدن امنيت «حبس، از بابت اتهام 
توهين «به دو سال حبس، به اتهام  »کشور به جنگ و کشتار با يکديگر

اجتماع و تبانی «به تحمل يک سال حبس، از بابت اتهام  »به رهبری
برای ارتکاب جرم بر ضد امنيت داخل کشور به چهار سال حبس، 

 .سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شده است ٧مجموعا 
 

 قوه قضائيه؛ حکم اعدام دمحم بروغنی در ديوان عالی کشور تاييد شد
خبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضاييه از تاييد حکم اعدام دمحم 
بروغنی، از بازداشت شدگان اعتراضات اخير، در ديوان عالی کشور 

ميزان در گزارش ضمن تکذيب برخی گزارشات مبنی بر .  خبر داد
بر اساس دادنامه صادر شده ”:  نقض حکم اعدام اين شهروند، اعالم کرد

از سوی دادگاه انقالب تهران، متهم دمحم بروغنی که با کشيدن سالح سرد 
و حمله مسلحانه از طريق جرح عمدی با چاقو به يکی از ماموران حافظ 
امنيت به قصد جان وی، ايجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی 
در محيط و به آتش کشيدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخريب 
اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم 

آذرماه توسط ديوان عالی کشور نيز تاييد  ١۵شد و اين حکم در تاريخ 
محاربه، درگيری با ماموران ”دمحم بروغنی پيشتر از بابت اتهام .  “گرديد

دادگاه انقالب  ١۵توسط شعبه “  و به آتش کشيدن فرمانداری پاکدشت
 .تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده بود

 
 احضار پنج کارگر بازنشسته به دادگاه اهواز

بهرام گرگان، دمحم برون، فرهاد رهداری، جهانشاه اسدنيا و حسين  
اجتماع و تبانی و اقدام عليه «اکبری از کارگران بازنشسته به اتهام 

به دادگاه  »امنيت ملی از طريق مشارکت در تجمعات بازنشستگان اهواز
ماه  دی ٢١اين پنج فعال کارگری تاريخ .  احضار شدند

فرزند من که طبق نظرات حضرات اطالعات با عناوين دروغين در 
اش و  زندان کچويی کرج زندانی است به علت عدم رسيدگی به پرونده

. طوالنی شدن دوره زندانيش، دست به اعتصاب غذای خشک زده است
آن جنابان بازجو که چه ديدند و چگونه نوشتند را به خدای احد و واحدم 
واگذار کردم اما صحبت من با شما مسئولين امر است که بنا را 

او با درخواست  ».گذاريم به مجرم بودن تا خالفش ثابت شود می
اين اعتصاب که توسط آرميتا و «:  رسيدگی به پرونده دخترش نوشت

 ».ساير هم بندانش است اصال به نفع هيچکس نيست
 

 اعتصاب غذای خشک الهام مدرسی
ساله محبوس در زندان کچويی از ديروز دوشنبه  ٣٢الهام مدرسی، زن 

با توجه به .  دست به اعتصاب غذای خشک زده است ١۴٠١دی  ١٢
او خواستار .  ابتالی او به بيماری کبدی، جانش شديدا در خطر است

شدن  اعزام فوری به بيمارستان و بستری شدن بوده و نسبت به طوالنی
بازداشت خود بدون هيچ مدرکی برای اثبات اتهامات واهی، معترض 

آبان ماه در منزل شخصی  ١١الهام مدرسی صبح روز چهارشنبه .  است
خود در فرديس کرج، توسط مأمورين بازداشت و به زندان کچويی کرج 
منتقل شد و در اين مدت تحت فشار روحی شديد برای اخذ اعترافات 

الهام مدرسی از .  اجباری بوده و آزار و صدمه بسياری ديده است
دسترسی به پزشک متخصص نيز محروم بوده و بيماری او در طی 
بازداشت با توجه به شرايط نامناسب بازداشت و شکنجه و فشار روحی 

 .شدت يافته است
 

 اعتصاب غذای خشک حميده زراعی
حميده زراعی به همراه ديگر هم بنديهايش از جمله آرميتا عباسی و الهام 

دليل . مدرسی در زندان کچويی دست به اعتصاب غذای خشک زده است
اين اعتصاب غذا عدم رسيدگی به پرونده ها و بازداشت طوالنی مدت 

اند که به اعتصاب خود ادامه  اين زنان زندانی اعالم کرده.  آنان است
ميدهند تا زمانی که دادستان به خواسته هايشان رسيدگی کند و وثيقه  

 ۶١الزم به ذکر است که . همگی شان برای آزادی از زندان پذيرفته شود
از ديگر همراهان آرميتا، .  روز از زندانی شدن حميده زراعی می گذرد

حيدرزاده، نيلوفرشاکری، مرضيه  نژاد، فاطمه مصلح فاطمه نظری
پور، نيلوفر کردونی، سميه  ميرقاسمی، شهرزاد درخشان، فاطمه جمال

ميرزادمحمی و  معصومی، فاطمه حربی، انيسه موسوی، ژاسمين حاج
 .مائده سهرابی از جمله اعتصاب کنندگان هستند

 
 حصار کرج اعتصاب غذای دمحم فيضی در زندان قزل

مهر در طول سفر به شمال کشور  ٢٢در روز  ١٣٧٤دمحم فيضی متولد 
حصار کرج  دستگير شد و بعد از گذشت چهار روز وی را به زندان قزل

مواجه شده و  »االرض افساد فی«بعد از سه ماه وی با اتهام . منتقل کردند

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١١صفحه   
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الزم به .  در شعبه اول دادگاه انقالب اهواز محاکمه خواهند شوند ١۴٠١
 ١۴٠١تيرماه  ٢۴ذکر است که اين پنج فعال کارگری بازنشسته در 

ماه تحت بازجويی قرار  توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به مدت يک
 .داشتند

 
 زاده در زندان تداوم اعتصاب دارو ليال حسين

روز اعتصاب دارو رو به وخامت  ٩زاده بعد از  حال جسمانی ليالحسين
کاری  فريب«آذر در اعتراض به  ٢٩زاده از  ليال حسين.  گذاشته است

در روند بررسی درمانش در زندان و دريافت نکردن داروی  »پزشکی
او در يک پيام صوتی از زندان .  مناسب اعتصاب دارو کرده است

آباد شيراز گفته بود که يک قتل حکومتی خاموش عليه او در  عادل
درد «روز اعتصاب دارو  ٩به گفته برادرش به دنبال .  جريان است

های او شديد شده، التهابات و بثورات پوستی که يکی از عوارض  چشم
ها و  بيماری او است به شدت زياد شده و حتی کف پاهايش درگير جوش

برادر ليال .  التهابات پوستی شده که راه رفتن را برايش مشکل کرده است
آباد شيراز را مسئول حفظ  زاده مسئوالن قضايی و زندان عادل حسين

زاده  برادر ليال حسين.  جان و سالمت اين فعال دانشجويی زندانی دانست
در آخرين پست اينستاگرامی خود بعد از طوفان توئيتری از ضرب و 

 . خواهرش ليال به زندان اوين خبر داده است  شتم و انتقال شبانه
 

 سپيده قلندری اهل مهاباد زير شكنجه در تهران به قتل رسيد
قلندری مدتی قبل در اعتراضات شهر تهران بازداشت و )  سپيده(بيگرد 

سرانجام زير شکنجه به قتل رسيد، پيکرش را روز دوازدهم دی ماه به 
تحويل دادند و در مهاباد   شرط سکوت در برابر اين جنايت، به خانواده

 .*به خاک سپردند

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 ستون اخبار كارگری 

ديماه  ١٦زاهدان امروز  ...و حركتهای اعتراضى   
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گسترش مبارزه توده ای منجر به ازهم پاشيدگی رژيم، تثبيت سنگرهای 
فتح شده، بميدان کشاندن هرچه بيشتر بخشهای مختلف جامعه، و امکان 
اعتصابات کارگری نفسگير در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی و 

همين امروز فرزندان کارگران و .  شکستن کمر رژيم اسالمی ميشود
مردم حاشيه نشين و ستمديده، دانشجويان و جوانان عاصی از وضع 
موجود، توده های فقر زده و به فالکت کشيده شده، بوسعت در 

اما حضور سياسی و .  اعتراضات و مبارزه انقالبی حضور دارند
اعتصابی طبقه کارگر نه فقط پيروزی را تضمين ميکند بلکه کل تحول 
سياسی و انقالبی را وارد فازی نوين و يک انقالب عظيم اجتماعی 

 . ميکند
 

 وضعيت كنونى و چشم انداز سير رويدادها  
      

به يُمن حاکميِت جهل و جنايِت سرمايه داری، ايران دومين کشور   -١
شکاف طبقاتی و تفاوت درآمدها، مقايسه دستمزد . فالکت زده جهان است

و سطح معيشت کارگران و اکثريت مردم با طبقاِت دارا و بورژواها، 
فقر روزافزون در کنار .  بيانگر يک گسست تمام عيار طبقاتی است

فالکت اقتصادی، توده های دهها ميليونی طبقه کارگر را در موقعيِت 
سر کار آوردن رئيسی جنايتکار .  ويژه و غيرقابل تحملی قرار داده است

جراحی "تنها در يکسال فقر مطلق را چند برابر کرده و سياست 
و آزاد سازی قيمتها، دورنمای تاريک تری را مقابل مردم "  اقتصادی

 .    کارگر و زحمتکش قرار داده است
 
تا قبل از خيزش توده ای و انقالبی اخير، جنبش طبقه کارگر   -٢

موثرترين و قدرتمندترين جنبش سياسی و طبقاتی در صحنه سياسِت 
اعتصابات و اعتراضات پرشور و گسترده معلمان، .  ايران بود

پرستاران، بازنشستگان، رانندگان، حاشيه نشينان، هنوز گوشه کوچکی 
خصلِت اين .  از قدرِت اجتماعی طبقه کارگر را منعکس ميکند

اعتراضات شکستن مرتب تناسب قوا و ترسيم افق و خواستهای جامعه 
است که خود را هر بار در شعارهای اعتراضاِت توده ای منعکس 

مبارزات و اعتراضات کارگری عليه کارفرمايان و حکومت .  ميکند
حافظ سرمايه، مقدماِت عروج خيزش توده ای کنونی و در ادامه بميدان 

 .آمدن جنبش ميليونی طبقه کارگر است
 
وجود يک .  يکی از سواالِت کليدی جامعه ايران مسئله زن است  -٣

حکومت اسالمی و تحميِل آپارتايد جنسی، ستمکشی زن و تقابل بيوقفه 
حکومت با زنان، مسئله زن را به يکی از محوری ترين جبهه های نبرد 

تقابِل صريح و راديکاِل زنان با حجاب اسالمی و . سياسی بدل کرده است
تبعيض براساس جنسيت از موضعِ برابری طلبی، جنبش 

جامعه ايران در کشاکش يک انفجار عظيم، يک نبرد شورانگيز و 
اين يک تحول انقالبی .  قهرمانانه، يک تحول بيسابقه و دورانساز است

ً با کل تاريخ سياسی يک قرن گذشته ايران متمايز است . است که ماهيتا
اين خيزش منکوب شدگان و سرکوب شدگانی است که ديگر سلطه ننگين 

اين حرکت .  ارتجاع اسالمی و استبداد پليسی سرمايه را نمی پذيرند
انقالبی نسل جديد زنان و مردانی است که آمده اند تا تاريخی نوين را 

اين تحولی راديکال و ضد اسالمی است که به تغييراتی زير و .  بسازند
اين .  رو کننده در خاورميانه و کشورهای اسالم زده منجر خواهد شد

تحول فی الحال دنيا را تکان داده است و سمپاتی صدها ميليون انسان 
اين خيزش انقالبی جنبش .  پيشرو و آزاديخواه را بخود جلب کرده است

آزادی زن را گامها بجلو برده است و ميرود که الگوی آزادی زن در 
 . ايران را جهانی کند

  
در کمتر .  هم و پيشتاز اين تحوِل انقالبی اندزنان يک آکتور اجتماعی مُ 

تحول توده ای و انقالبی قرن بيستم زنان اينگونه در قامت رهبر و 
برگرفتن دستجمعی حجاب اسالمی و به آتش .  ميليتانت ظاهر شده اند

اين آغاز تالشی برای .  کشيدن اين بيرق بردگی زن امر ساده ای نيست
درهم کوبيدن جنبش تروريستی اسالم سياسی، تحولی مهمتر از 
رنسانس، حرکتی پيشروتر و سياسی تر از جنبشهای تاکنونی زنان در 

هدِف بالفصل خيزش عظيم و توده ای انقالبی زنان و .  جهان است
مردان در گام اول سرنگونی رژيم اسالمی است اما به اين محدود 

طوفان سياسی قدرتمندی که راه افتاده است، ظرفيت اينرا .  نخواهد شد
دارد که کل بنيادهای ارتجاع و استبداد، کل ارکانهای ستم و تبعيض و 

 . نابرابری را درهم بکوبد
 

صورت مسئله اساسی و محوری اين جدال قدرِت سياسی و تعيين نظام 
برخالف دوره های پيشين اينبار طبقات و جنبشهای طبقاتی با .  آتی است

دو افق، دو آينده، دو .  راه حلهای متمايز طبقاتی بجلو صحنه آمدند
جنبش؛ جنبش راسِت و بورژوائی پرو غرب و جنبش طبقه کارگر و 

هر دو جنبش و .  کمونيسم، نيروهای اصلی اين نبرد تعيين کننده اند
احزاب سياسی شان در اقتصاد سياسی يک نظام سرمايه داری ريشه 

جدال برسر اعاده وضع .  دارند و هر دو جنبش شانس پيروزی دارند
موجود و بازسازی سرمايه داری، و نفی نظام مبتنی بر استبداد و 

حکمتيست يک   -حزب کمونيست کارگری.  استثمار و زن ستيزی است
نيروی معرفه جنبش سوسياليستی طبقه کارگر، حزب انقالب کارگری، 
حزبی ضد اسالمی، حزب نماينده آمال و آرزوهای دهها ميليون زن و 

 .  مرد و مردم کارگر و زحمتکش است
  

شرط پيروزی جنبش انقالبی جاری اينست که مبارزه توده ای کنونی 
ً و ميليونی گسترش يابد . تا امکان سرکوب را به حداقل برساند.  وسيعا

!مرک بر حكومت اعدام  

 حكمتيست  -قطعنامه مصوب كنگره دهم حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 تزهائى در باره تحول انقالبى در ايران

 حكمتيست -و خط مشى سياسى و تاكتيكى حزب كمونيست كارگری 

  ١٣صفحه   
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ملزوماِت دست بدست کردن قدرت و يک دولت انتقالی را از درون 
در عين حال گسترِش مبارزه توده .  صفوف طبقه بورژوازی فراهم کنند

های طبقه کارگر عليه بيحقوقی و فساد سيستماتيِک حکومتی، به گسترِش 
اگر هر .  انتقاِد سوسياليستی عليه وضع موجود کمک شايانی کرده است

تازه ژورناليست و تازه اقتصاددانی عليه سوسياليسم و کمونيسم ِمنبر 
ميرود، اين چيزی جز انعکاِس وارونه پتانسيِل جنبِش اعتراِض 

 .  سوسياليستی طبقه کارگر و اهداِف آزاديبخِش کارگری نيست
 
حکمتيست نماينده راديکال ترين انتقاد   -حزب کمونيست کارگری  -٧

سوسياليستی و مارکسی به وضع موجود و جزئی الينفک از اين 
حکمتيست و کمونيسم در   -برای حزب کمونيست کارگری.  نبردهاست

شرِط پيروزی اينست .  ايران، ايندوره تعيين کننده و سرنوشت ساز است
که جنبش طبقه کارگر سازمانيافته با پرچم سوسياليستی در اين کشمکش 
حضور يابد و تصوير روشنی از معنای سرنگونی انقالبی جمهوری 

برای هر تغيير انقالبی بايد بدواً از قدرِت حاکم خلع .  اسالمی داشته باشد
نبرد اساسی تازه بعد از سرنگونی . يد کرد و قدرِت سياسی را بکف آورد
کنگره دهم حزب به جامعه و طبقه .  برای تعييِن تکليف آينده آغاز ميشود

کارگر متعهد ميشود که اين فرصت را از دست ندهد و با تمام قوا برای 
بسيج و سازماندهی نيروی پيروزی کمونيسم و انقالب کارگری در ايران 

 . تالش ميکند
 

 خط مشى سياسى و تاكتيكى حزب در دوره كنونى
 

در اين راستا خط مشی سياسی و تاکتيکی ما در ايندوران پرتحول مبتنی 
 : است بر

 
تاميِن استقالِل سياسی و تشکيالتی طبقه کارگر و اردوی  -الف

 .ها و صفوف بورژوازی سوسياليست ها از جنبش
جدال بيوقفه برسر افق و هژمونی انقالبی و سوسياليستی در تحوالت  -ب

 .جاری بمثابه يک رکن  قدرتگيری کمونيسم
نه قاطع به هر راه حل بورژوائی، . ظاهر شدن بمثابه قدرِت آلترناتيو -پ

 . برای حاکميِت کارگران و شوراها
مبارزه آگاهانه برای تغيير ُمستمر ُمعادله تناسِب قوا، عقب راندن   -ت

 . دستگاه سرکوب و کشمکش برسر قدرت سياسی
استقرار قدرِت حزبی و کارگری به هر ميزان و هر جا که ممکن   -ث

است؛ در کارخانه ها و مراکز کار، در شهرها و محالت و محيِط 
زندگی، با اتکا به شوراها، بريگادهای کارگری، نيروی نظامی و توده 

 .  ای
درهم شکستن نقطه سازشهايی که جنبشهای بورژوائی  -ج

ما .  آزادی زن را به يک ُرکِن مبارزه سوسياليستی بدل کرده است
بدرست تاکيد کرده ايم که هر تحول سياسی و انقالبی در ايران رنگی 

. است"  انقالبی زنانه"زنانه دارد و به اين معنا انقالب آتی ايران، 
مبارزات پرشور و گسترده عليه قتل حکومتی مهسا امينی با پيشتازی 

واضح است، مسئله آزادی و رهائی .  زنان همين واقعيت را تاکيد ميکند
کامِل زن به پيروزی بر نظاِم مملو از تبعيض و استثمار سرمايه گره 

ايران از نادر کشورهای جهان است که يک جنبش سرزنده . خورده است
کارگری عليه فقر و فالکت و يک جنبش توفنده و راديکاِل زنان برای 

جنبش طبقه کارگر و جنبِش آزادی .  استيفای برابری زن و مرد دارد
 .زن، دو ُرکِن اساسی و راديکال سرنگونی جمهوری اسالمی است

 
نيروی اصلی سرنگونی .  سرنگونی جمهوری اسالمی محتوم است  -٤

نسل جديد، زنان آزاديخواه، دهها ميليون مردمی هستند که به فقر و 
لذا اعتصابات کارگری سير .  فالکت و تبعيض و سرکوب محکوم شدند

روبه رشد و کيفيت جديدی به تناسب اوضاع انقالبی خواهند يافت و 
خيزشهای توده ای راديکال زحمتکشان شهری عليه فقر و فالکت دامنه 

هر اقدام حکومت برای تشديد فقر و .  گسترده تری خواهند يافت
سرکوب، مانند شمشير دولبه عمل ميکند و دامنه تعرض انقالبی و توده 

حکومت اسالمی در متن .  ای به حکومت را بمراتب گسترش ميدهد
تشديد بحرانهای حاد و فساِد بی ّحد و حصر، بيش از هر زمان نامشروع 

 .ای شهروندان است از تاميِن حداقل نيازهای پايه  تر و ناتوان تر، بی افق  
 
مسئله بقای نظام و سرکوِب اعتراضاِت روبه رشد جاری محوری   -٥

جمهوری اسالمی با بازی در شکاِف .  ترين سوال حکومت اسالمی است
و رقابت قدرتهای جهانی و منطقه ای و اتکا به تروريسم، تالش دارد 

در اوضاع جهانی امروز، بازيگران .  تضميِن بقای حکومت را بگيرد
صحنه سياست ايران محدود به کارگران و توده مردم با رژيم اسالمی 

در دنيای امروز هر نيروی سياسی راست سرنوشت خود را به .  نيست
جنگ و رقابت يکی از قدرتهای سرمايه داری گره زده و جمهوری 
اسالمی نيز در مذاکرات با دول غربی و نزديکی با دولتهای سرمايه 

سرنوشِت حکومت .  داری چين و روسيه، همين سياست را دنبال ميکند
نه توليد بمِب هسته ای و نه وارد شدن .  اما در داخل کشور رقم ميخورد

به هر ائتالف سياسی و اقتصادی کمکی به رفع بحران رژيم و تغيير 
 . رابطه بشدت آنتاگونيزه مردم و حکومت نميکند

 
انقالب سخن "  خطر"عناصر حکومتی و مفسران بورژوا ديروز از   -٦

بورژوازی .  ميگفتند و امروز تالش دارند حرکت انقالبی را مسخ کنند
لذا برای ُممانعت از .  کابوس عروج پرولتاريا و کمونيسم را دارد

پيامدهای اجتماعی بحران سياسی و اقتصادی و عروج جنبش 
سوسياليستی کارگران، تالش ميکنند حدّاالمکان بدون دخالِت مردم، 

!كارگران جهان متحد شويد  
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يگانه نيروی اجتماعی برای خاتمه دادن به اوضاع مشقت بار کنونی 
ما و طبقه کارگر، ما و زنان و مردان آزاديخواه، در ابقای .  است

تبعيض و استبداد و استثمار ذينفع نيستيم بلکه تنها نيروی نفی اين 
اما طبقه کارگر بدوِن درهم کوبيدِن ُکِل نهادها و قدرِت .  اوضاعيم

بورژوازی نميتوانند بمثابه يک طبقه آزاد شود و برای آزادی بعنوان 
يک طبقه الزم است ُکل جامعه را از قيد بردگی ُمزدی و مالکيت 

اين امر تنها با کمونيسم ممکن .  خصوصی و استثمار اقتصادی آزاد کند
هيچ زمان مانند امروز کمونيسم به نياز طبقه کارگر و مردم .  است

 . محروم جهان تبديل نشده است
 

 .حکمتيست نماينده پرشور اين کمونيسم است  -حزب کمونيست کارگری
کنگره دهم حزب، رهبران کمونيست طبقه کارگر و کارگران مبارز، 
زنان جسور و انقالبی و سوسياليست ها را به اتحاد و تشکل تحت پرچم 

دنيای امروز در متن جنگ و رقابت .  کمونيستی حزب فراميخواند
و امپرياليستی و رکود اقتصادی نيازمنِد صفبندی ضد کاپيتاليستی 

. طبقه کارگر و انقالب عليه کليِت حاکميِت سرمايه استسوسياليستی 
ايران بنا به شرايط و مشخصاِت سياسی اش، مناسب ترين کانديد برای 

پيروزی کارگر و کمونيسم در ايران کمونيسم را در .  اين پيروزی است
 . جهان احيا ميکند

 
 مصوب کنگره دهم حزب باتفاق آرا

 
 ٢٠٢٢اکتبر 

عليه بند و بست نيروهای راست از .  در سير مبارزه مردم طرح ميکنند
 . باالی سر مردم

امان با ناسيوناليسم و ملی گرايی، با پوپوليسم و اپورتونيسم،  جنگ بی -چ
 ". آشتی طبقاتی"و " همه باهم"افشا و انزوای سياسِت ارتجاعی 

مجلس "عليه خاکريزهای بورژوازی در دوران گذار انقالبی مانند  -ح
 ".مجلس ملی"و " موسسان

سياسِت سرنگونی هر دولِت بورژوائی تا درهم کوبيدن کامِل ماشيِن   -خ
 . دولتی و ارکاِن قدرِت بورژوازی

سازماندهی و عروج يک جنبِش قدرتمنِد شورائی، ارتقای  تالش برای  -د
مجمع عمومی به يک جنبش مجمع عمومی بمثابه ُرکِن اساسی شوراهای 

شوراهای مردمی بمثابه ارگان حاکميت کمک به تشکيل .  کارگری
 .مستقيم مردم

تالش برای ايجاِد سازمانهای ُمستقِل توده ای زنان، سازمانهای توده  -ذ
 .  ای مردم زحمتکش در محالت و مراکز آموزشی

بسيج نيروی جنبش کمونيسم کارگری و انقالبيون و سازماندهی قيام  -ر
 .برای سرنگونی با يک پرچم کارگری و چپ

تسليح عمومی کارگران و مردم زحمتکش برای دفاع از دستاوردهای  - ز
 .قيام

تالش برای شکل دادن به دولِت برآمده از قيام بمثابه دولِت قيام   -ژ
کنندگان، استفاده از ابزار دولت برای بَسِط مبارزه طبقاتی و بسيج طبقه 

 .کارگر برای تداوم انقالب و سازماندهی انقالب کارگری
... 

ايران در يکی از حساس ترين دوره های تاريخ يک قرن گذشته قرار 
از ميان آکتورهای سياسی، طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی اش .  دارد

!آزادی، برابری، رفاه  
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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
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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/  

 

 

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری ايران  

! كمک مالى كنيد  


