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عوامل حكومتى عليه 

 شارلى ابدو
 

ديماه در ايرانشهر اتفاق  ٢۶امروز جمعه 
جالبی افتاد که نشان فالکت سياسی تمام عيار 

متفکرهای اطالعاتی .  جمهوری اسالمی است
رژيم چند ده نفر از عواملشان را به خيابان 
فرستادند تا در اجتماعات اعتراضی مردم 
معترض عليه نشريه شارلی ابدو شعار بدهند و 

خوشبختانه با .   پروکاسيوون مذهبی کنند
آمادگی و افشاگری فعالين محلی، اين طرح 

از جمله چند .  مزدوران حکومتی خنثی شد
نفوذی ميان جمعيت را شناسائی و با پذيرائی 

مرگ بر خامنه "شعار با بيرون انداختند و 
بدرقه "  ای، لعنت بر خمينی، مرگ بر مخبر

 . شان کردند
 

جمهوری اسالمی با اقدامات مکرر تالش دارد 
راه "  شيعه  -سنی "در بلوچستان تقابل 

از سوئی با تهديد و بازداشت امام .  بياندازد
جمعه ها تحريک ميکند و مردم را بدفاع از 

سوق ميدهد و از سوی "  خودی"آخوندهای 
ديگر تالش ميکند با ژست دفاع از اسالم و 
اعتراض به نشريه شارلی ابدو، اعتراض 
مردم به رژيم را منحرف و به سمت بيرون 

درد بزرگ تر حکومت .  کشور معطوف کند
اينست که يک مشخصه مهم خيزش انقالبی 

. جاری ضد مذهبی و ضد اسالمی بودن آنست
کور که نيستند و می بينند مردم 

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

 اطالعيه مهم 

 شورای هماهنگى و همبستگى كاركنان رسمى صنعت نفت

 دی ماه  ٢٧تجمع سراسری 

مبانى سياسى شورای همكاری نيروهای چپ و 

 كمونيست در كردستان

 مكثى بر سخنان امروز خامنه ای با مداحان
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 ! آلترناتيو راست و بورژوائى را بايد منزوی كرد

 اعدام به وقت اذان صبح
 ١٢ صفحه  پردل زارع                                                                                                                    

٢صفحه   

 حسينى_محمد#برای 
 كارگری كه كسى و چيزی برای از دست دادن نداشت

 !انقالب را نميتوانيد اعدام كنيد
 

 ٧ فحهسياوش دانشور                                                                                                                ص

 ميزگرد و سخنرانى در لندن

 خيزش انقالبى ايران، چشم انداز و نقش زنان و طبقه كارگر
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 ...عوامل حكومتى عليه شارلى ابدو 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

روزمره به هر اثری از حکومت و سمبلهای آن هجوم ميبرند و به آتش 
خامنه ای ضحاک، می کشيمت زير "کسانی که شعار ميدهند .  می کشند

، الاقل از اسالم خامنه ای "سپاهی، بسيجی، داعش ما شمائی"و "  خاک
متاسفانه هنوز هستند بخشی از مردم که از شيوخ و .  عبور کرده اند

اين ديدگاه در ميان برخی از فعالين وجود دارد .  مولوی ها عبور نکردند
و ميتوان "  کنار مردمند"اند و "  انقالبی"که مردم مذهبی اند، مولوی ها 

. از تريبون نماز جمعه بعنوان تجمع و اعتراض بطور عادی استفاده کرد
مردم بزرگسالی که .  واقعيت اينست هر دوی اينها نادرست و ناموجه اند

اهل نمازند ميتوانند هرطور مايلند امور دينی و مذهبی خود را شخصی 
نماز جمعه و مسجد تنها امکان اوليه يا محمل .  و يا جمعی پيش ببرند

مولوی عبدالحميد و مابقی امام جمعه ها عمدتا .  جمع شدن هم نيست
اينها محمل اعتراض هم فراهم نمی کنند بلکه تالش .  طرفدار طالبان اند

دارند چهارچوب اعتراض مردم زحمتکش در بلوچستان را در قالب 
و دامنه عمل اين و آن امام، اسير و "  سنی و شيعه"ارتجاعی کشمکش 

 .  مشروط کنند
 

شعارهای مردم بلوچستان مانند ديگر شهرهای ايران است و در مواردی 
به "  تجزيه طلبی"مثال در مقابل انتساب . درافزوده و دقيق تر طرح شدند

کرد و بلوچ برادرند، تشنه : "مردم در کردستان و بلوچستان جواب دادند
اين شعار جنبه ".  کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری"، "بخون رهبرند

"دقيق تری در اعتراضات هفته پيش پيدا کرد نه کولبری، نه سوخت : 
ديماه زنان شرکت کننده در  ٢۶امروز جمعه "!  بری، آزادی و برابری

چه يک نفر، چه : "تظاهرات زاهدان گامی جلوتر گذاشتند و شعارهای

" صد نفر، پيش به سوی انقالب
نه جان   -رژيم داريم سپاهی"و 

 .  سر دادند" داريم، نه جايی
 

جمهوری اسالمی با ابزارهای 
سنتی اش مانند اوباشيگری، 
آدمکشی و آدم ربائی، اعدام و 
زندان، سازماندهی جنگ روانی 
و تحريک مذهبی و قومی تالش 
دارد مسير مبارزه مردم را 

از .  منحرف و نهايتا سرکوب کند
اتحاد و همبستگی و همزبانی 

خوشبختانه هشياری سياسی .  ايجاد شده در سطح سراسری وحشت دارد
حاکم به خيزش انقالبی و نقش مهم رهبران محلی، تاکنون اين توطئه ها 

جمهوری اسالمی بيهوده فکر ميکند چون بخشی از .  را خنثی کرده است
مردم اعتقادات مذهبی دارند ميتواند آنها را در متن جنگ با حکومت به 

سران درجه يک .  دفاع از اسالم و آخوند و عليه شارلی ابدو بکشاند
حکومت و حتی وزرا و وکالی انتسابی حکومتی جرات ندارند از خامنه 

بيشترشان ساکت اند و همين صدای خامنه ای را .  ای آشکارا دفاع کنند
حاال مردمی را تصور کنيد که ميخواهند !  درآورده است که چرا جا زديد

تمهيدات زبون .  دکان آخوند و صنعت دين اسالم را در ايران جمع کنند
امنيتی های حکومت شاخص خوبی برای افالس تمام عيار سياسی رژيم 

 . اسالمی و خامنه ای ها است
 

 .سردبير
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 اطالعيه مهم شورای هماهنگى و همبستگى كاركنان رسمى صنعت نفت

 !ازی به پايان رسيدب
 

شد که همه چيز يم گفته بوديم، بردباری ما مرز دارد، گفته بوديم پنبه ها را از گوشهايتان بيرون کنيد، ما گفتيم و شما نشنيده گرفتيد، اکنون سيلی خواه
بنابراين نيست که ما، مانند شعله بسوزيم و تنها بسوزيم، شعله ای خواهيم شد که برای خاموش کردنمان   .را با خود خواهد برد،نابود کننده و ويرانگر

روز  ٢۴۵از تصويب قانون ماده ده ، نوزدهم ارديبهشت نود و يک، ده سال و .  بايد سيل اشکهايتان جاری شود، گفته بوديم که با روان ما بازی نکنيد
آذر را پشت سر گذاشتيم و اکنون زمان آن رسيده است که ريشه دروغگويی هايتان را بر آب  ٢۶را تجربه کرديم،  ۴٠١گذشت، شنبه سياه شهريور 

دی ماه روز پايان است، چشم به راه سيل بنيان کن دالور مردان صنعت نفت باشيد، تاکنون با جان دل هرآنچه را  ٢٧بی ابرويی تان شناور سازيم، 
های ده داشتيم، بی رنگ و ريا برای توليدی گذاشتيم که سودش در جيب شما، سفره های خالی، آلودگی، بيماری و روانهای آشفته اش برای ما و خانوا

 .ديگر به هيچکس پاسخگو نخواهيم بود. ما بود، بازی به نوبت
 

 يک بار برای هميشهقرار ما بيست و هفتم دی ماه اكنون اين گوی و اين هم ميدان  

 تهران، اهواز، عسلويه، ماهشهر، گچساران و همه مناطق نفتخيز و عملياتى: همه جا
 

 شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت
 ١۴٠١چهار شنبه بيست و يکم دی 
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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  

ان  ورد در مي خامنه ای که در گذشته به مناسبتهای مختلفی ساالنه چند م
روع  ول ش ار و در ط ير دو ب ه اخ د، در هفت اهر می ش دارانش ظ طرف
ه مناسبتهای  خيزش انقالبی تاکنون چندين مورد در جمع مدافعان نظام ب
داحان و  ان م ورد آن در مي مختلف حضور پيدا کرده و امروز آخرين م

اهری  ر و ظ ی پ ا دل المی ب ان اس ه"کالش ود"  دلجويان دف از .  ب ه
ا  ا و تنه د تنه ی تردي دت ب صحبتهای امروز و موارد گذشته او در اين م
اوری در  ه ناب ت ک روحيه دادن به مدافعان نظام و نيروهای سرکوب اس

نگرانی از اين روند .  ميان آنان به ماندن نظام روز به روز بيشتر ميشود
هدف او به روشنی سرپا . امروز بخوبی در سخنان خامنه ای آشکار بود

 . نگاهداشتن نيروی سرکوب برای تنفس دادن به کالبد مرده نظام است
 

خامنه ای ضمن تعريف و تمجيد از مداحان و نقش موثر آنان در روحيه 
ان  ودی از زم يروی خ ه ن دس"دادن ب گ مق رايط "  جن اکنون، در ش ت

ه  ت ک دان "بحرانی امروز نظام و خطر سرنگونی، از آنان خواس از مي
ود را ".  عقب نريد، در ميدان بمانيد ق خ خامنه ای نتوانست نگرانی عمي

ه دارد ان نگ ران پنه ن .  از جنبش سرنگونی طلبانه جاری در اي او درعي
ستيم"حال با گفتن جمالتی مانند  ه ه م مواج و "  ما با يک پيچ تاريخی مه

، و بازهم اشاره به "هوشيار باشيد که در کشور چه اتفاقی دارد می افتد"
ست " ود و شک ط ب نقشه دشمن که نقشه جامعی بود ولی محاسبه شان غل

ام "خوردند ، سعی کرد شرايط حساس جاری و خطرات جدی که کل نظ
تکم  د دس من را نباي ه دش رد ک د ک د و تاکي زد کن د گوش ی کن د م را تهدي

 . گرفت
 

ه  رار گرفت خامنه ای اعتراف می کند که ايران در يک تند پيچ تاريخی ق
ر . است و شخص او و کل رژيم بشدت ترسيده اند ده و متنف ردم رنجدي م

سازند و  ری ب اريخی ديگ ه ت از خامنه ای و کل نظام به ميدان آمده اند ک
ه  تثمارگر و  ۴٣ب شدت اس امی ب ذهبی و نظ تبداد م ت اس ال حاکمي س

د ان دهن رکوبگر پاي ل و .  س ام جه دافعان نظ ل م م ک ه ای و ه م خامن ه
ر  ردم کارگ خرافات به خوبی فهميده اند که عمر نظام از نظر اکثريت م

آنها با سرکوب وحشيانه و برپايی دار .  و زحمتکش به پايان رسيده است
د . اعدام، اميدوارند که نظام اسالمی را از اين تند پيچ تاريخی نجات دهن

اری "چند روز قبل نيز سالمی فرمانده سپاه گفت که  انقالبی در ايران ج
ر ". است بر زبان آوردن اين جمالت از سوی رهبران اصلی نظام دال ب

وری  رای جمه ی ب يزش انقالب ار خ ايج زيانب ان از نت ق آن ی عمي نگران
ارج و . اسالمی است ر خ اق فک ه اط ردم ب نسبت دادن خيزش انقالبی م

ه  ت ک تحريک و توطئه خارجی عليه جمهوری اسالمی بحدی ابلهانه اس
 .حتی مدافعان سينه چاک نظام را نيز قانع نمی کند

 
يروی  ات ن ان و جناي رکوب عري ود س ا وج اری ب ی ج يزش انقالب خ
ای  ا شتاب ماهه ا ب ه موقت ر ن شاندن آن، اگ ست ک ه شک سرکوب برای ب

د ی ده ه .  گذشته، اما به پيشروی خود ادامه م ا ب المی تمام وری اس جمه
د ه ورن ان .  هم ريخته است، اقتصاد داغان است و مردم در فقر غوط زن

گ و  ر از فرهن ان متنف و جوان
ا  د و ب المی ان يده اس وانين پوس ق
ام  ه تم ره ب رض روزم تع

ز "  مقدساتی" ط قرم اکنون خ که ت
ط  ه فق د، ن المی بودن جمهوری اس
المی  وری اس د جمه ميگوين
ل  ار عم ت بک ه دس نميخواهيم بلک
ده  رنگونی آن ش رای س ی ب انقالب

د ده، .  ان ای مان م بج ه از رژي آنچ
گ و  رکوب و تفن يروی س ا ن تنه
شيگری و  اتوم و وح ه و ب گلول

ت اری .  جنايت اس گ ج دف جن ه
شت  راپا وح نيز درهم شکستن اين ماشين سرکوب و پايان دادن به عمر س

ت ام اس ن نظ ود .  و ننگين اي اوری وج ه ای ناب ور درج روز هن ا دي ر ت اگ
دان  ا دن داشت، امروز همه به اين باور رسيده اند که سرنگونی اين نظام ت
ان  ه خياب ی ب وده ای و ميليون يعا و ت ر وس ردم اگ ای م مسلح به دست توان

ان .  بريزند ممکن و عملی است ان، زن اين دوره از مبارزه جسورانه جوان
ران  ه اي ه جامع در صف مقدم و کارگران و عموم مردم نشان داده است ک
ت و  وردار اس وری اسالمی برخ ه جمه از چنين توانی برای پايان دادن ب

 . سرنگونی امری ممکن و عملی است
 

رار دارد سازی ق ی و تاريخ ران در دوره انقالب وری .  اي رنگونی جمه س
رمايه  اسالمی نه تنها مردم ايران را مهمترين قدرت و حاکميت اسالمی س
الم  نجات ميدهد بلکه نيروی وسيعی به جنبش آزاديخواهی و رهايی از اس

 .سياسی به مردم منطقه خاورميانه و کشورهای اسالم زده خواهد کرد
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 مكثى بر سخنان امروز خامنه ای با مداحان
 

 سعيد يگانه

 

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری ايران  

! كمک مالى كنيد  



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨١شماره    

در هم شکستن و برچيدن جمهوری اسالمی اولين قدم ما برای استقرار 
 !حاکميت شورايی در کردستان است

 
خيزش انقالبی .  جامعه ايران دستخوش تحول انقالبی بزرگی شده است

مردم ايران عليه جمهوری اسالمی تا پايان اين رژيم سر باز ايستادن 
اين واقعيت شورانگيز بر متن تعميق بحرانهای اقتصادی، .  ندارد

اجتماعی و سياسی و بر بستر رشد و گسترش اعتصابات و اعتراضات 
. کارگری و ديگر جنبشهای اعتراضی در جامعه شکل گرفته است

مبارزه برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی وارد فاز نوينی شده 
 . است

 
نشان داد که قتل دولتی ژينا  ١٤٠١روند رويدادها در مهر ماه سال 

امينی فقط جرقه ای بود که خشم و اعتراض عمومی عليه فقر و ) مهسا(
فالکت اقتصادی، بی حقوقيهای سياسی و اجتماعی، عليه خشونتهای 
دولتی و تبعيض جنسی و جنسيتی و عليه سرکوبگريهای رژيم اسالمی 
را به نقطه انفجار رساند و زنان و مردان آزاديخواه با شعار زن، 
زندگی، آزادی به کف خيابان آمدند و اکنون اين خيزش اقسا نقاط ايران 

 .را در برگرفته است
 

حضور پرشور مردم مبارز کردستان عليه قتل دولتی ژينا همراهی و 
در اين خيزش .  همبستگی همه مردم معترض ايران را به همراه داشت

انقالبی نقش جوانان مبارز با پيشتازی زنان برای مقابله با تعرض 
اين تحوالت با به .  نيروهای سرکوبگر تحول تاريخ سازی را رقم زدند

ميدان آمدن مراکز مختلف کارگری و حمايت آنان از اين خيزش 
انقالبی، برچيدە شدن بساط حاکميت اين رژيم از طريق يک انقالب توده 

اين جنبش روند رو به .  ای را به يک امکان واقعی تبديل کرده است
زوال حکومت اسالمی را سرعت بخشيده و سرنوشت قدرت سياسی را 

برای پاسخ گويی به مسائل گرهی .  به امری عاجل تبديل کرده است
پروسه سرنگونی جمهوری اسالمی و مسئله قدرت سياسی و احتماالت 
پيشرو، صف بندی نيروهای چپ و راست جامعه در ايران و کردستان 

در چنين شرايطی نيروهای .  بيش از پيش عميق تر و شفافتر شده است
مختلف اپوزيسيون بورژوايی برای تغيير حاکميت سياسی در ايران از 
باال و با اتکا به قدرتهای جهانی بدور از دخالت دگرگون ساز مردم 

 .کارگر و زحمتکش تالش می کنند
 

تالش برای شکل دادن به يک آلترناتيو چپ و سوسياليستی به ويژه در 
شرايط متحول کنونی ايران وظيفه مبرم همۀ انسانهای مبارز و 

ما از همه آزاديخواهان و فعالين و احزاب چپ و .  آزاديخواه است
سوسياليست که خود را با اين مبانی همنظر ميدانند ميخواهيم در اين 

 .امر مهم با ما همراە شوند
 

کنفرانس (براين اساس و در پاسخ به اين نياز ما شرکت کنندگان در 

مبانى سياسى شورای همكاری نيروهای 

 چپ و كمونيست در كردستان

، وارد همکاری و )همکاری نيروهای چپ وکمونيست در کردستان
تالشی مشترک جهت شکل دادن به يک قطب چپ و سوسياليستی در 

 .کردستان شديم
 
تالش و مبارزۀ همه جانبه برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی،   -١

کمک به سازمانيابی توده ای و طبقاتی کارگران، ايجاد شوراها در 
محالت، ايجاد سازمان و تشکلهای توده ای زنان، معلمان، دانشجويان، 
دانش آموزان، بازنشستگان، پرستاران و ديگر بخشهای مردم تحت ستم و 
تالش موثر برای در هم شکستن نيروها و نهادهای سرکوبگر رژيم و 
برچيدن حاکميت ضد انسانی آن در کردستان که حلقه ای مؤثر از جنبش 

. سرنگونی انقالبی سراسری است را در صدر وظايف اين دوره ميدانيم
سهل ترين و کم دردسرترين راه حفظ دستاوردهای مبارزاتی مردم در 
کردستان پيوند با جنبش سرنگونی و انقالب در سطح سراسری در ايران 

 .است
 
اين امکان وجود دارد که بساط حکومت در کردستان پيش از ساير - ٢

اما سقوط و در هم شکستن نيروها و نهادهای .  نقاط ايران برچيده شود
ما در اين شرايط .  حکومت مرکزی و عقب نشينی آنان پايان کار نيست

برای به دست گرفتن اداره امور به دست خود مردم و تشکيل ارگانهای 
قدرت تودەای در شهر و روستا، بر حاکميت شورايی و اعمال اراده 

سازماندهی شوراها در حال .  مستقيم مردم در کردستان تاکيد ميکنيم
حاضر به عنوان ابزار مبارزه و با ساقط شدن جمهوری اسالمی به مثابه 
ارگان اعمال اراده مستقيم تودەای، وظيفه فوری خود و هر فعال جنبش 
کارگری و جنبشهای اجتماعی پيشرو و امر عاجل همه کمونيستها و 

 .احزاب و جريانات چپ ميدانيم
 
احزاب بورژوا ناسيوناليست در کردستان تالش ميکنند استراتژی - ٣

سياسی خود را در قالب يک ساختار فدراليستی متکی بر سيستم پارلمانی 
چنين .  بعد از سرنگونی رژيم اسالمی پيش برده و به مردم تحميل کنند

سناريويی نه تنها به محروميت و بيحقوقيهای سياسی و اجتماعی مردم 
کردستان پايان نميدهد، بلکه تجربه نشان داده است که طرح فدراليستی 

 .کردن جامعه راه حلی برای رفع ستم ملی و حل مسئله ملی کرد نيست
 

طرح های فدراليستی، مسئله ملی را مانند استخوان الی زخم باقی 
ما هر نوع طرحی که .  گذارد و هر آن امکان خونريزی آن وجود دارد می

ستمگری بر مردم کردستان را باقی بگذارد و به تفرقه ميان مردم دامن 
بزند را مردود دانسته و با تکيه بر آگاهی و حضور کارگران و 
زحمتکشان و مردم ستمديده کردستان در صحنه مبارزه سياسی در مقابل 

 .ايستيم آن می
 
ما در برابر نيروهايی که ميخواهند سرنوشت مردم کردستان را به - ۴

سياست دولتهای امپرياليستی گره بزنند، بر مبارزه و همسرنوشتی مردم 
های مردم در سراسر ايران  کردستان با جنبشهای پيشرو اجتماعی و توده

 .تاکيد ميکنيم
 

مبارزات کارگران و توده مردم در کردستان پيوستگی تنگاتنگی با 
مبارزات سراسری مردم ايران دارد و نهايتا با سرنگونی جمهوری 

ما در مقابل طرح و .  اسالمی به پيروزی خواهد رسيد
  ٥صفحه   
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ای آنها برای تحميل  سياست دخالتگرانه قدرتهای جهانی و متحدان منطقه
آلترناتيو راست بر روند تحوالت سياسی در ايران و کردستان، هر نوع 

دانيم و مجدانه برای به  طرح وآلترناتيوی از باالی سر مردم را مردود می
 .انزوا کشاندن آن ميکوشيم

 
با توجه به اينکه ستمگری ملی همراه با وحشيانه ترين شيوه های   -٥

سرکوب از جانب رژيمهای سرکوبگر سلطنتی و جمهوری اسالمی 
مصائب فراوانی را بر مردم کردستان تحميل کرده است، ما خواهان رفع 

برای اين مهم نتيجه تصميم .  فوری ستم ملی و حل مسئله کرد هستيم
آزادانه مردم کردستان به معنی جدايی و يا ماندن در چهار چوب ايران با 

ما هر نوع اقدام .  تامين و تضمين حقوق مساوی را برسميت ميشناسيم
قهرآميز و نظامی برای جلوگيری از تصميم مردم کردستان و يا برسميت 

تجزيه ”و مقابله با “  حفظ تماميت ارضی”نشناختن نتيجه آن با دستاويز 
و يا هر توجيه ديگری را قويا محکوم و مردود اعالم ميکنيم و از “  طلبی

ما در عين حال بر همبستگی و .  حقوق مردم دفاع خواهيم کرد
همسرنوشتی مبارزاتی مردم کردستان با مردم آزاديخواه و ستم ديده در 

مبانى سياسى شورای همكاری نيروهای 

 ...چپ و كمونيست در كردستان 

 .کنيم سراسر ايران تاکيد می
 
از آنجا که رژيمهای سرکوبگر سلطنتی و اسالمی، حقوق و - ٦

آزاديهای اوليه مردم کردستان را با لشکر کشی و زور و سرکوب 
اند، مردم حق دارند برای دفاع از خود دست به اسلحه  پايمال کرده

ببرند و ازدستاوردهای مبارزاتی، حقوق، حرمت و کرامت انسانی 
حق دارند مسلح .  خود در مقابل هر نيروی سرکوبگری دفاع نمايند

شوند و نيروی مسلح سازماندهی شده تحت هدايت نهادها و شوراهای 
 . مردمی را سازمان بدهند

 
ما کارگران و مردم آزاديخواه و برابری طلب در کردستان را فرا می 
خوانيم که خيزش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی را همگام 
و همراه مردم ايران با قدرت و قاطعيت به پيش ببرند و در اين مسير 

. برای استقرار حاکميت شورائی در کردستان و سراسر ايران بکوشند
ما همه زنان و مردان آزاديخواه و احزاب و سازمانها و فعالين چپ و 

 .خوانيم به اين تالش مشترک بپيوندند سوسياليست را فرا می
 

 !سرنگون باد جمهوری اسالمی
 !برقرار باد حاکميت شورائی

 !زنده باد سوسياليسم
 

 ٢٠٢٣ژانويه  ٨



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   
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 گراميداشت محمد مهدی كرمى و محمد حسينى
ديماه مراسم هفتمين روز جانباختن  ٢٢امروز پنجشنبه 

گزارشها از حضور .  حسينی برگزار شد_دمحم#کرمی و _دمحممهدی#
زياد جمعيت زنان و مردان بر مزار اين عزيزان در اشتهارد کرج 

مردم مزار دمحم حسينی را با گلباران کردند، دمحم را .  سخن ميگويند
تو بی کس نيستی يک دنيا خانواده "عزيزم صدا ميزدند و ميگفتند 

. بسياری برای وی برادر و خواهر و مادر و پدر و رفيق شدند".  داری
امروز در نجف آباد اصفهان نيز گروهی از زنان بياد دمحم حسينی و 

من "از شعارهای اين تجمع .  عليه حکومت اعدام تجمعی برپا کردند
ما مادران و خواهران بچه های کشته "و "  خواهر سيد دمحم حسينی هستم

رژيم .  بودند"   نه ترس نه تسليم ايستاده ايم تا پايان"و " شده ايران هستيم
تالش داشت از کارگران و گمنامان انقالب قربانی بگيرد با اين تصور 
که صدائی ندارند اما جامعه آنها را بعنوان همسنگران و عزيزانش 

 ! درود بر زنان و مردان شريف و انقالبی. روی دست بلند کرد
 

 ٢٠٢٣ژانويه  ١٢

 حسينى_محمد#برای 

 كارگری كه كسى و چيزی برای از دست دادن نداشت
 

اسير، بيشماری  ٢٠٠٠٠جانباخته،  ۶٠٠خيزش انقالبی تاکنون دستکم 
بيشتر اين جمعيت فرزندان .  زخمی و چهار اعدامی داشته است

محسن شکاری، .  کارگران يا از خانواده های محروم و کارگری هستند
مجيد رضا رهنورد، دمحم مهدی کرمی و دمحم حسينی چهار جوان اعدامی 

در خيزش انقالبی و توده ای اقشار و طبقات و جنبش .  کارگر بودند
کل اين جنبش همه جا بدرجات مختلف مورد . های مختلف حضور دارند

. تهاجم جنايتکارانه نيروی سرکوب قرار گرفته و تلفات داده است
کودکان ما حتی در امان نمانده اند و همراه مهساها و حديث ها و 

خيزش انقالبی و جنبش سوسياليستی .  ساريناها معصومانه جان باختند
طبقه کارگر، هيچ جنايت جديد و قديم رژيم را بر حکومتی ها نمی 

 .بخشد و بين جنايت عليه آزادی توسط ارتجاع تفاوت قائل نميشود
  

اينبار .  اعدام اما با قتل زير شکنجه و يا ترور در خيابان فرق دارد
حکومت با سياست انتقام از خيزش انقالبی، طناب های دار را وثيقه 

بزعم حکومت، رسانه ها .  بقای خود و ارعاب جامعه بپاخاسته می کند
و افکار عمومی و نهادهای پر سر و صدا، آنطور که پشت يک 
سلبريتی و هنرمند و بازيگر و فرد سرشناس ميروند، برای افراد گمنام 

محاسبات حکومت غلط از آب . واکنش نشان نمی دهند »قتل«محکوم به 
درآمد و کارگرانی که بزعم حکومت اسالمی و طبقه سرمايه دار جزو 

تمجيد  »قهرمانان انقالب«تلقی ميشدند، در جامعه بمثابه  »هيچ بودگان«

 يادداشتها، 
 

 سياوش دانشور

 .شدند
  

در ميان چهار عزيز اعدامی و خيل وسيع جانباختگان، کيس دمحم حسينی 
هللا  قتل روح«نفر ديگر متهم پرونده  ١۵دمحم حسينی و .  قابل تامل است

حديث را با گلوله .  بسيجی در مراسم چهلم حديث نجفی بودند »عجميان
جنگی کشتند و کسی دنبال قاتلش نيست، اما دمحم مهدی کرمی و دمحم 
حسينی را با جرمی که با زور شکنجه در پرونده آنها گذاشتند بسرعت 

دمحم حسينی که کال ده ثانيه در محل بوده در دادگاه بدون .  اعدام کردند
های منتسب به خودم را  حضور وکيل مستقل اعالم کرد که برخی از اتهام

جمهوری اسالمی برای حفظ نيروی خسته بسيج و سپاه و .  قبول ندارم
ضدشورش نياز داشت افرادی را قربانی کند تا بگويد حکومت از 

 .نيروهايش به هر قيمت دفاع می کند
  

دمحم حسينی را اعدام کردند اما کسی را نداشت که جنازه اش را تحويل 
کسانی که تجربه دست .  واقعيتی که باندازه اعدام دردناک است.  بگيرد

اول زندان دارند شايد بهتر درک می کنند که بايد بسيار انسان قوی و با 
اراده ای باشی که تک و تنها در کنج زندان و بدون مالقات تحت 
شديدترين شکنجه ها استقامت کنی و هنوز در زندان هوای ديگران را 

دمحم سمبل فقر و بی کسی و رنجهايی بود که بخش وسيعی از . داشته باشی
او جزو کسانی بود که .  محرومان و فقرا در جامعه با آن دست بگريبانند

دمحم به جنبش انقالبی تعلق .  براستی چيزی برای از دست دادن نداشت
داشت و شايسته است که ياد وی توسط کارگران و انقالبيون، خانواده 
های جانباختگان، مردم شريف کرج و تهران و حومه، گرامی داشته 

بايد به خانواده بزرگوار دمحم مهدی کرمی که دستجمعی بر مزار .  شود
خالی دمحم حسينی جمع شدند و با گلباران و پارچه سرخ ياد وی را گرامی 

اقدامی بسيار با ارزش که تنها از قلبهای بزرگ و .  داشتند درود فرستاد
 .فداکار برمی آيد

  
 »دانته«.  نام دمحم و مهدی و محسن و مجيد در سنگرهای انقالب با ماست

محسن که طناب دارش شد تا سخنان مجيد قبل از اعدام و ريشخند اسالم 
نگرانی مهدی برای سالمتی مامان و .  و نماز در گوش ما زنگ ميزند

صالبت دمحم .  هرگز فراموشمان نميشود »بابا به مامان چيزی نگو«جمله 
حسينی و دل بزرگش به کمک و آموزش رايگان فرزندان کارگران و 
محرومان، از آرزوها و بغض های در گلو شکسته دمحم عزيزمان 

 .ميگويند
  

حدود يکماه قبل از خيزش انقالبی شهريور در مواجهه با کيس سپيده 
. ميليون سپيده دارد ٢٠رشنو، يکی از حکومتی ها اذعان کرد که ايران 

برآمد توده ای و انقالبی زنانه پرده از گوشه ای از اين واقعيت بزرگ 
ميليون دمحم  ٢٠حال بايد اضافه کرد که ايران بيش از .  اجتماعی برداشت

اين دو رکن اساسی .  و محسن و مجيد و مهدی دارد که غم نان شب دارند
ضد فقر و ضد تبعيض جنسيتی در امواج بعدی خيزش انقالبی بيش از 
پيش درهم ترکيب ميشوند و بمثابه جنبشی برابری طلب و ضد فقر و 

 .تبعيض ابراز وجود خواهد کرد
  

نام و آوازه قهرمانی فرزندان کارگران در حافظه جمعی صفوف مبارزه 
 .انقالبی طبقه ما زنده می مانند

 ٢٠٢٣ژانويه  ١٠
  ٧صفحه   
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 ... يادداشتها 

 !انقالب را نميتوانيد اعدام كنيد
 

خودسوزی دمحم بوعزيزی، جوان تحصيلکرده و بيکار که با دستفروشی 
امرار معاش ميکرد، جرقه خيزش انقالبی تونس و انفجار تناقضاتی شد 

برآمد انقالبی .  که سرمايه داری تونس بر محرومان آوار کرده بود
تونس بر متن يک بحران عميق اقتصادی جهانی رخ داد و دمحم 
بوعزيزی تنها دريچه بروز واقعيات اجتماعی و اقتصادی و سياسی 

شعله های خشم آتش پيکر بوعزيزی .  عظيمی شد که نضج گرفته بودند
تا قصر قرطاج زبانه کشيد و نظم استبدادی زين العابدين بن علی را 

 .سوزاند
 

زنی که زندگی و آزادی .  مهسا امينی، دمحم بوعزيزی ايران است
ايران نيز در .  ميخواست و ميرغضب های خامنه ای به قتلش رساندند

يک بحران عميق اقتصادی و سياسی و فرهنگی غوطه ور بود که 
برآمدهای توده ای و کارگری سهمگين را پشت سرگذاشته بود و مسائل 

با .  اساسی قديم و جديد مفتوح و پيچيده تر بدون راه حل روی ميز بودند
خيزش انقالبی و زنانه .  قتل مهسا يک پتانسيل عظيم اعتراضی آزاد شد

اعدام و سرکوب خشن اگر .  برای آزادی و برابری و بازستاندن زندگی
کارکرد سابق را داشت و جوابگو بود، نمی بايست جامعه با چنين 

 . خروشی روبرو شود
 

جان های شيفته ای که از دست رفتند و بسيارانی که در معرض خطرند، 
صرفا جنگ .  جايی برای بازگشت و وسط بازی باقی نگذاشته است

شعله .  جاری تشديد شده و اشکال و اهداف عمل انقالبی متنوع تر شدند
های آتش مهسا فی الحال سرتاپای حاکميت اسالمی را خار و خفيف و 

آتش مهسا و خشم مبارزان خيزش .  بی اعتبارتر از هر زمانی کرده است
. انقالبی ريشه نظام اسالمی و دارالخالفه خامنه ای را ميسوزاند

 !جمهوری اسالمی رفتنی است، انقالب را نميتوانيد اعدام کنيد
 
 ٢٠٢٢ژانويه  ٩
 

 !كفيل های پارلمانى كدام گوری اند
 

اعدام دو اسير خيزش انقالبی نشان داد که کفيل های سياسی پارلمانی 
با علم به دسترسی پارلمان نشين ها به ابزارهای سياسی . مفت نمی ارزند

و امکان اعمال فشار از کانالهای ديپلماتيک، خوش بينی ناموجهی نسبت 
کسی ميداند کفيل های مهدی کرمی .  به کفيل های پارلمانی ايجاد شده بود

و دمحم حسينی کدام گوری رفتند که بايد مانند بقيه از خبر اعدام اين 
عزيزان مطلع شوند؟ راه حل در خيابان و در ميدان اصلی مبارزه 

هايی که خود بدرجات  انقالبی است نه آويزان شدن به حقوق بشر و دولت
 .متفاوت در خلق اين اوضاع نقش داشته اند

 

  ٢٠٢٣ژانويه  ٧
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 جمعه های اعتراضی بلوچستان
مردم در شهرهای زاهدان و خاش و ، ١۴٠١دی ماه  ٢٣جمعه امروز 

راسک مجددا عليه حکومت اسالمی دست به تظاهرات و راهپيمائی 
"از جمله شعارهای.  زدند دمکراسی،   -نه سلطنت ، نه رهبری: 

بسيجی "، "چه شاه باشه، چه رهبر  -مرگ بر ستمگر"، "برابری
مرگ بر خامنه "، "مرگ بر ديکتاتور"، "سپاهی داعش ما شمايی

اين "، "تهرانی با غيرت حمايت حمايت"، "گم شو الريجانی برو"، "ای
می کشم ، می کشم، آنکه برادرم "و "  آخرين پيامه  اعدام کنی قيامه

نيروهای سرکوب با هدف بازداشت .  در زاهدان سردادند"  کشت
معترضين در خيابان خيام زاهدان، مسيرهای سه راه خيام، بهداشت 

 . فلسطين و بهشتی و مصطفی خمينی را مسدود کردند
 

 اعالميه خبری
 

 جامعه انقالبی عليه اعدام و حکومت تروريست
 

ديماه جامعه را  ١٧اعدام دمحم حسينی و دمحم مهدی کرمی در سحرگاه 
. مرعوب نکرد، بلکه دنيائی از نفرت و انزجار از حکومت ببار آورد

ديماه در سالروز عمل تروريستی رژيم اسالمی و قتل عام  ١٨روز 
در شادشهر تهران .  اوکراين بود ٧۵٢مسافر و خدمه پرواز  ١٦٧

تجمع کردند و از جمله شعار  ٧۵٢های جانباختگان پرواز  خانواده
" کند کند قاضی حمايت می سپاه جنايت می"و "  مرگ بر خامنه ای"

در شهر مهاباد نيز مردم برسر مزار جانباختگان هواپيمای .  سردادند
، مرگ بر "ميرد شهيد نمی "اوکراينی حاضر شدند و شعارهای 

 .سر دادند" مرگ بر سپاهی"و " ای خامنه
 

در همين روز دانشجويان دانشگاه بهشتی دست به تجمع و راهپيمايی 
"مردم شعارهای.  زدند و مردم آنها را همراهی کردند نه زندان، نه : 

اگر با هم يکی نشيم، يکی يکی تموم می "، "ايم تا پايان اعدام، ايستاده
حراست دانشگاه شريف تابلوی .  سر دادند"  مرگ بر ديکتاتور"و "  شيم

. شدگان پرواز اوکراين را با توهين و لگد درهم شکست يادبود کشته 
دانشجويان دانشگاه سوره در تهران نيز مراسمی به اين مناسبت 

" بسيجی سپاهی، داعش ما شمايی"برگزار کردند و از جمله شعار 
در "  برای"دانشجويان در دانشگاه خواجه نصير آهنگ .  سردادند

يادبود قربانيان شليک به پرواز اوکراين را اجرا کردند و در دانشکده 
امروز نام و تصوير .  عمران و نقشه برداری نيز تجمع برگزار شد

اعدامی های خيزش انقالبی بر ديوارهای دانشگاه های کشور نقش 
حراست دانشگاه تهران در پرديس هنرهای زيبا با ضرب و .  بسته بود

. شتم و فحاشی به دانشجويان حمله کرد و يک دانشجو را ربودند
 . حراست را مشايعت کردند" بيشرف بيشرف"دانشجويان با فرياد 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

ديماە کسبه و بازاريان در شهرهای مختلف از جمله در بوکان،  ١٧روز 
شهرک صنعتی سنندج، سقز، کامياران، آبدانان ايالم و کرمانشاه دست به 

اعتراض و تجمع از شنبه شب در محالت شهرها شروع .  اعتصاب زدند
 .شده بود

 
ديماه در محالت و مناطق شهرهای تهران، کرج، سقز،  ١٨همچنين روز 

انزلی، اصفهان، کرج، قزوين، قم و مشهد اجتماعات و حرکتهای 
در شهرهای مختلف .  اعتراضی عليه حکومت و عليه اعدام برگزار شد

قسم بخون ياران "و شعار "  فقر فساد گرونی ميريم تا سرنگونی"شعار 
در تهران از جمله در محالت .  برجسته تر بود"  ايستاده ايم تا پايان

صادقيه، بلوار فردوس، اکباتان، نازی آباد، فلکه اول آرياشهر، هفت 
حوض، توحيد، انقالب، تهرانپارس، چهار راه خسرو، ستارخان و چهار 
راه اسدی اجتماعات اعتراضی و راه بندان با روش کردن آتش در جريان 

در ايستگاه های متروی فردوسی و انقالب جمعيت يکصدا شعار .  بود
"از جمله شعارهای.  ميدادند اينهمه "، "ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما: 

کشته نداديم که سازش کنيم رهبر قاتل "، "سال جنايت مرگ بر اين واليت
در قم .  سردادند"  مرگ بر بسيجی، مرگ برخامنه ای"و "  رو ستايش کنيم

در حرکت مردم .  جوانان آزاديخواه پايگاه بسيج آدمکش را به آتش کشيدند
"تهران از توحيد به سمت انقالب شعارهای زندانی سياسی ازاد بايد : 

و "  مرگ بر حکومت اعدامی"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"، "گردد
 .سردادند" مرگ بر حکومت بچه کش"
 

در ستارخان و چهارراه اسدی تهران با ماموران سرکوب درگير بوجود 
در .  در سرابله ايالم مزدوران رژيم با معترضين به درگيری پرداختند. آمد

انزلی ماموران حکومت برای مقابله با برگزاری بزرگداشت مهران 
سماک امنيتی و در جريان تجمع و شعار مردم به سمت برخی از آنها 

 .شليک کردند
امروز خانواده جانباخته دمحم مهدی کرمی بر مزار همرزمش دمحم حسينی 

دمحم حسينی کارگر بود و حتی کسی را نداشت که جنازه اش را .  رفتند
خانواده بزرگوار دمحم مهدی کرمی سر مزار جانباخته دمحم .  تحويل بگيرد

حسينی حاضر شدند و با روشن کردن شمع و گلباران مزار از وی تجليل 
در تجمعی ديگر تعدادی از آشنايان دمحم حسينی ياد وی را گرامی .  کردند
 .داشتند

 
اعتراضات شبانه در اين شب در شهرهای بندر عباس، سنندج، مناطق 
مختلف تهران، قزوين، بابل، وکيل آباد مشهد، اصفهان و گوهر دشت کرج 

اين .  با سر دادن شعار و راه بندان و فرياد عليه حکومت اعدام ادامه دارد
روز در تهران و شهرهای مختلف پوسترها و بنرهائی در بزرگراه ها و 

. کند های شما خشم ما را بيشتر می اعدام"از جمله .  خيابانها نصب شده بود
  ٩صفحه   در بزرگراه صياد ".لعنت بر جمهوری کثيف اسالمی

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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در اصفهان اعتراض شبانه با .  های طناب دار را آويخته بودند حلقه
"شعارهای قسم به خون ياران ايستاده ايم تا "، "مرگ بر خامنه ای: 

 .آغاز شد" فقر فساد گرونی ميريم تا سرنگونی"و " پايان
 

حکمتيست ياد جانباختگان را گرامی   -حزب کمونيست کارگری ايران
بيش از پيش در سطح .  ميدارد و به زنان و مردان انقالبی درود ميفرستد

محالت و محل های کار و مراکز آموزشی شبکه های مبارزاتی و 
بزودی نوبت ما .  ارگانهای انقالبی را با هدف عمل انقالبی گسترش دهيم

هم ميرسد، جمهوری اسالمی راه گريزی ندارد، جنايتکاران را تک به 
 . تک محاکمه و مجازات خواهيم کرد

 
 !نابود باد حکومت فقر و اعدام

 مرگ بر جمهوی اسالمی
 آزادُی برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٣ژانويه  ٨ -١۴٠١دی  ١٨
 

تداوم اعتراض کارگران رسمی شاغل در سکوهای توليدی گاز پارس 
 جنوبی

سکوی توليد گاز منطقه پارس جنوبی از  ٣۴کارگران رسمی شاغل در 
های کارگران  ديماه در اعتراض به عدم رسيدگی به خواسته ١۴روز 

عملياتی وزارت نفت دست به اعتراض زده و تا به امروز عليرغم حفظ 
الزم .  اند و تداوم روال توليد، از ارسال گزارشات توليد خودداری کرده

 ٣سکوی توليد گاز منطقه پارس جنوبی تنها  ٣٧به ذکر است که از 
در اين اعتراض بدليل حضور   SPD14Dو  SPD8و  SPD1سکوی 

سکوی گازی در روزهای گذشته  ٣۴مديران شرکت نکرده و مابقی 
 .اند گزارشات توليد را ارسال نکرده

 
اقدام اعتراضی کارگران فضای سبز نفت آغاجاری با مراجعه به وزارت 

 نفت
ديماه در اعتراض به وضعيت بالتکليف  ١٩اين کارگران صبح روز  

شغلی خود از شهرستان اميديه استان خوزستان راهی تهران شده و به 
دو نفر از مسئوالن واحد .  ساختمان وزارت نفت مراجعه کردند

استخدامی وزارت نفت در ديدار با نمايندگان کارگری فضای سبز نفت 
آغاجاری، حضور داشته و قرار شده وضعيت شغلی کارگران جايگزين 
فضای سبز شرکت نفت آغاجاری که تاکنون به صورت شرکتی، حجمی 
و قرارداد موقت کار کرده و هم اکنون با خروج پيمانکار وضعيتشغلی 

اين کارگران گفتند .  مشخصی ندارند، به صورت ويژه پيگيری شود
چارت سازمانی خالی استخدامی در شرکت نفت آغاجاری وجود  ٢۵۶

کارگر امنيت شغلی ما  ۶٣دارد که با واگذاری اين جاهای خالی به ما 
 .شود تضمين می

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 حقوق معوق کارگران پيمانکاری متروی هشتگرد
اين کارگران که جدا از حراست، تعميرات و نگهداری خطوط ريلی 
مترو کرج به هشتگرد را برعهده دارند، در حال حاضر سه ماه حقوق 

 .از کارفرما طلبکارند
 

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت يدکی موتور و فنرسازی خاو 
کارگران شرکت يدکی موتور و فنرسازی خاو در شهرک صنعتی کاوه 
در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان دست از کار کشيده و تجمع 

 .اعتراضی برپا کردند
 

 فارس    آتش سوزی در خط لوله پنتان بيدبلند خليج 
پيمانکار تعميرات :  شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس، اعالم کرد

خط لوله پنتان پااليشگاه بيدبلند خليج فارس به علت ضرورت فوری 
کند که به علت شرايط جوی منطقه و  عمليات، اقدام به جوشکاری می

محيط کار، منجر به آتش سوزی و مرگ يک نفر از کارگران تعميراتی 
 .شده است

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی شهرستان شوش

تپه و کاغذ  های هفت ، بازنشستگان شرکت١۴٠١ديماه ١٨روز يکشنبه 
پارس در اعتراض به وضعيت نامناسب معيشتی و عدم تحقق 

هايشان در مقابل ساختمان تامين اجتماعی شوش دست به تجمع  خواسته
 .زدند

 
 حسن سعيدی  تاييد احکام عليه کارگران زندانی رضا شهابی و

بيدادگاه تجديد نظر، احکام بيدادگاه بدوی عليه رضا شهاب حسن سعيدی 
از فعاالن سنديکای کارگران شرکت واحد را بدون حضور آنان عينا 

در بيدادگاه بدوی و بدون حضورشان، رضا شهابی و .  تاييد کرده است
حسن سعيدی به اتهامات کليشه ای فعاليت تبليغی عليه نظام و اجتماع و 

 ً  ۶تبانی به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، هر يک به مجموعا
و در حکم صادره .  محکوم شدند)  سال اجرايی۵(سال حبس تعزيری 

مجازات تکميلی مبنی بر ممنوعيت خروج از کشور و عضويت در 
های اجتماعی و منع از اقامت در تهران و  احزاب و فعاليت در شبکه

تاييد احکام ظالمانه شش . است سال تعيين شده٢های مجاور به مدت  استان
و ممنوعيت فعاليت عليه کارگران  سال حبس تعزيری و دو سال تبعيد 

حسن سعيدی موجب خشم و انزجار هر چه بيشتر   زندانی رضا شهابی و
همکاران ما بايد فوری و .   همه ما شده است خانواده های اين عزيزان و 

بوديم   کرده  همانطور که پيشتر اعالم.  بدون قيد و شرط آزاد گردند
يکبار ديگر به   انتظار دادگاهی عادالنه از حاکميت توهمی بيش نيست، و

مقامات حکومتی يادآوری ميکنيم که سرکوب، زندان، سناريوسازيهای 
کليه فعالين کارگری، .  نخ نما و دادگاههای فرمايشی ديگر اثر ندارند

معلمی، دانشجويی، دانش آموزی، و فعالين جنبش زنان، معترضين 
 . بازداشتی و زندانيان سياسی آزاد بايد گردند

 
 حومه  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

 ١۴٠١دی  ٢٢
 

 سال زندان محکوم شد ۶کيوان مهتدی به 
کيوان مهتدی نويسنده، مترجم و عضو کانون نويسندگان 

  ١٠صفحه   
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 امجد ساعدی بازداشت شد
امجد ساعدی از فعالين کارگری و مدنی  ١۴٠١دی ماه  ١٧روز شنبه 

هنوز از داليل .  ساکن مريوان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
الزم به ذکر .  بازداشت و محل نگهداری وی اطالعی در دست نيست

است که اين دومين بار در طول خيزش مردمی جاری است که اين فعال 
 .کارگری بازداشت ميشود

 
 زندان تهران بزرگ ۶انتقال مسعود فرهيخته به تيپ

 ۶بنابر اخبار منتشر شده مسعود فرهيخته از بند دو الف سپاه به تيپ 
زندان تهران بزرگ منتقل شد و در بدو ورود با استقبال گرم زندانيان 

روحيه او در تماسی که امروز با همسرشان داشته مثل .  مواجه شد
مصطفی نيلی و سهيل عربی از .  هميشه بسيار عالی توصيف شده است

جمله زندانيانی هستند که در کنار مسعود فرهيخته در تهران بزرگ در 
 .برند زندان به سر می

 
 صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضين در اصفهان

بر اساس خبر منتشرشده، بيدادگاه انقالب اصفهان، سه معترض بنامهای 
صالح ميرهاشمی و مجيد کاظمی و سعيد يعقوبی به اعدام محکوم کرده 

سال حبس  ١۶در همين پرونده امير نصرآزادانی، به تحمل .  است
 .محکوم شد

 
 بازداشت مجدد احمد عليزاده دبير ورزش شهرستان آبدانان

دی ماه،  ١٧آبدانان، روز شنبه   احمدعليزاده، دبير ورزش دبيرستان
مجددا توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان مرکزی ايالم منتقل 

مهر ماه، در رابطه با  ٢۶پيشتر احمد عليزاده، روز دوشنبه .  شد
اعتراضات سراسری در شهرستان آبدانان استان ايالم توسط نيروهای 

همچنين پيش .  امنيتی بازداشت شده بود و مدتی بعد با قيد وثيقه آزاد شدند
از اين آقای عليزاده با حکم تنبيهی هيئت رسيدگی به تخلفات اداری 

بر اساس حکمی که در شهريورماه سال جاری، از .  روبرو شده بود
سوی هيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش پرورش 
استان ايالم صادر و به آقای احمد عليزاده ابالغ شده، وی از بابت 

اخالل شديد در نظم عمومی، تمرد نسبت به ماموران حين ”اتهامات 
انجام وظيفه، تخريب و ايجاد حريق در سطح شهر و ليدری جمعيت با 

گروه محکوم  ٢به بازنشستگی با تقليل“  هدف برهم زدن امنيت کشور
 .شده بود

 
 کامبيز خروت در خطر اعدام

حکم اعدام کامبيز خروت يک نوجوان اهل بلوچستان که در جريان 
مردمی در زاهدان بازداشت شده بود توسط دادگاه کيفری اين   اعتراضات

از  منطقه جام  ١٣٨٠بهمن ماه  ١٢کامبيز خروت متولد . شهر صادر شد
 ٢٢ساله، منصور دهمرده ٢۵همچنين ابراهيم نارويی .  جم زاهدان است

ساله ديگر شهروندان بلوچستان با  ١٨ساله و شعيب ميربلوچی زهی  
 .اتهامات محاربه و افساد فی االرض، محکوم به اعدام هستند

 
 بازداشت و شکنجه ايوب جمالزهی توسط يگان ويژه کرج

 

سال حبس  ۵سازی امنيتی به اتهام اجتماع و تبانی به  ايران در پی پرونده
سال حبس محکوم شده است که  ١و به اتهام تبليغ عليه نظام به 

سال زندان آن  ۵درصورت تأييد اين حکم در دادگاه تجديدنظر، حکم 
و همراه با تعداد  ١۴٠١کيوان مهتدی در ارديبهشت ماه .  قابل اجرا است

ديگری از فعالين کارگری و معلمان بازداشت شده و تاکنون در زندان 
 .اوين محبوس است

 
 جان الهام مدرسی در خطر است

خواهر الهام مدرسی، نقاش سنندجی محبوس در زندان کچويی کرج با 
اشاره به اعتصاب غذا، بيماری کبدی و وضعيت وخيم جسمانی 

های حقوق بشری و مردم از اين  خواهرش، خواهان حمايت سازمان
 .زندانی شد

 
 جان سهيل عربی در خطر است

اش  سهيل عربی در روز دوازدهم ديماه توسط ماموران امنيتی در خانه
سهيل به دليل فشار بازجويی در روز پانزده دی .  در تهران ربوده شد

ی قلبی شده و پس از آن در بيمارستان سجاد تهران بستری  دچار حمله
. سهيل در حال حاضر در زندان تهران بزرگ در بازداشت است.  شد

سهيل عربی زندانی سياسی در زندان تهران بزرگ بدون دسترسی به 
 دارو و درمان  تحت شکنجه ميباشد

 
 اتهام واهی محاربه به رامين پورامين از جانب قوه قضائيه

دادگاه انقالب به رياست جانی  ١۵پرونده رامين پورامين به شعبه 
رامين .  صلواتی داده شده، اما زمان دادگاه او مشخص نشده است

ها بسيار پر  پورامين، حامی حيوانات است و اختصاصا برای نجات سگ
آبان در جريان اعتراضات در خيابان دستگير شد،  ١۶وی.  تالش بود

پيش از بازداشت به دليل اصابت ساچمه به صورتش به شدت زخمی 
شود با وجود  در تصاوير منتشر شده از رامين، ديده می.  شده بود

من چهارليتر خون دارم، "گويد  جراحت شديد، خطاب به مردم می
 ".کنم تون می چهارليتر خونم فدای پای تک تک

 
 بستری شدن پدر دمحم قبادلو پس از شنيدن حکم اعدام فرزندش

ی اينستاگرام خود از بستری شدن همسرش  معصومه احمدی در صفحه
پدر دمحم قبادلو :  پس از تاييد حکم اعدام دمحم قبادلو در ديوان عالی خبر داد

به علت فشار عصبی  ١۴٠١دی ماه  ١۵عصر روز پنجشنبه مورخ 
ناشی از رای صادره ديوان عالی جمهوری اسالمی در آی سييو 
. بيمارستان ساسان بستری شده و تحت مراقبت های ويژه قرار دارد

ممکن است اين روزها هوا .  عزيزم قوی بمان، همه چيز بهتر خواهد شد
 .طوفانی باشد اما تا ابد که باران نخواهد باريد

 

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١١صفحه   
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از وضعيت او اطالع .  ی اينستاگرامش بازداشت شده است صفحه
 .بيشتری در دسترس نيست

 
 ربايش و دستگيری بنيامين رخشانی توسط مزدوران امنيتی

های  ساله بلوچستانی در جريان دستگيری ١۵آموز  بنيامين رخشانی دانش
توسط نيروهای امنيتی شهر  ١۴٠١ماه دی ١۶گسترده اخير روز جمعه 

عبدالخالق حسين .  چابهار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است
زهی دانشجوی رشته مشاوره راهنمايی دانشگاه فرهنگيان زاهدان نيز 

دی در حال بازگشت از نماز جمعه مصالی مکی  ١۶روز جمعه 
از وضعيت فعلی و .  است  زاهدان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده

 .اتهامات وارده به ايشاننيز اطالع دقيقی در دست نيست
 

 بازداشت چند جوان در سنندج، جوانرود و ديواندره
آموز و کمال  ساله هر دو دانش ١٧ساله و مانی نوری ١٩کيان ميراحمدی

ساله و اهل روستای  ١٨ظاهری، اهل شهر جوانرود و ريبوار نجفيان 
سو، از توابع سنندج و کاوه کريميان شهروند اهل شهر ديواندره و 
همچنين زاهد سليمانی دبير آموزش و پرورش شهر ديواندره در جريان 

های گسترده اخير توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به مکان  دستگيری
 .اند نامعلومی منتقل شده

 
 حيدر عظيمی زير شکنجه سرکوبگران به قتل رسيده است

های منتشرشده، حيدرعظيمی که در جريان اعتراضات  بنابر گزارش
شهر تبريز بازداشت شده بود زير شکنجه مأموران سرکوبگر به قتل 

حيدر عظيمی در روزهای نخستين اعتراضات مردمی در .  رسيده است
تبريز بازداشت شد و تحت فشار و شکنجه برای اقرار به قتل حسين 

در نهايت .  اجاقی، بسيجی کشته شده در اعتراضات تبريز قرار گرفت
دی ماه جسد حيدر عظيمی به خانواده او تحويل و تحت تدابير  ١٢روز 

 .شديد امنيتی به خاک سپرده شده است
 

*** 

ساله اهل بلوچستان  ٢٢، ايوب جمالزهی شهروند ١۴٠١آبان ماه  ٣روز 
توسط نيروهای يگان ويژه در کرج بازداشت و مورد شکنجه و ضرب و 

ايوب که از مدت دو سال پيش برای کارگری به کرج . جرح قرار گرفت
رفته بود در بحبوحه اعتراضات توسط نيروهای يگان ويژه بازداشت و 
بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بطوری که دنده ها و گوش وی 
شکسته شده و به کارهای نکرده تحت شکنجه اعتراف اجباری کرده 

وی اوراقی را با شکنجه و فشار ماموران امنيتی امضا کرده .  است
ايوب در مدت بازداشت در زندان قزلحصار در اعتراض به .  است

شکنجه و عدم رسيدگی به پرونده اش دست به اعتصاب غذا کرده که 
توسط ماموران زندان به سلول انفرادی منتقل شده و همچنان در اين 

 . برد سر می زندان در بالتکليفی به
 

 پوريا جواهری در خطر اعدام است
های واهی  کامياران کردستان که به اتهام پوريا جواهری، کارگر اهل 

به اعدام محکوم شده، در خطر اجرای "  قتل يک سپاهی"و "  محاربه"
گويد؛  اين در حالی است که پدر پوريا می. اين حکم ضدانسانی قرار دارد

اند که اين  آوری يک استشهاد نامه شهادت داده بيش از پنجاه نفر با جمع
جوان در روز وقوع قتل در کامياران حضور نداشته و در روستا بوده 

اين جوان از سوی مأموران جهت اخذ اعترافات اجباری به شدت .  است
تحت شکنجه قرار گرفته به طوری که دندان و دست او شکسته است و 

 .در وضعيت وخيمی به سر می برد
 

 فرهاد طه زاده در خطر اعدام
فرزاد طهزادە اهل  زاده برادر  ديماه، فرهاد طه ١٩صبح روز دوشنبه 

نقده منتقل   اشنويه، محکوم به اعدام را از زندان اشنويه به زندان مرکزی
کردند که نگرانی خانواده و احتمال اجرای حکم فرهاد را بيشتر کرده 

 .است
 

 جواد روحی در نوشهر به اعدام محکوم شد
بنابر اخبار منتشرشده، جواد روحی به اتهام افساد فی االرض و محاربه 

خواهی در ديوان  به اعدام محکوم شده است؛ اما اين رای قابل فرجام
رئيس کل دادگستری استان مازندران با بيان اينکه .  عالی کشور است

متهم به دليل عدم معرفی وکيل در مرحله دادسرا و دادگاه وکيل تسخيری 
جواد روحی در مرحله تجديد نظر خواهی «:  اظهار داشت  داشته است،

 .»وکيل تعيينی به دادگاه معرفی کرده است
 

 آرش قنبری به محاربه متهم شد
استان چهارمحال و (آرش قنبری اهل روستای کهيان از توابع لردگان 

دی در شهرضا بازداشت شده بود، به محاربه متهم شده  ٨که )  بختياری
شود به خاطر چند استوری در  آرش کارگر بوده و گفته می.  است

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 
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و دستگيری مردمی که چيزی بجز 
جانشان را برای از دست دادن 
ندارند و راهی جز ادامه مبارزه 
ندارند، نشانه ترس و تزلزل رژيم 
در برابر اراده انقالبی مردمی است 
که خواهان سرنگونی رژيم اسالمی 

 . هستند
 

نسل امروز زنان و مردان ايرانی 
بدرست راه تغيير را در سياست و 

اين مردم .  عمل انقالبی يافته اند
آزادی و برابری و زندگی ميخواهند، شاه و ولی نميخواهند و عليه نظم 

" مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر"به همين دليل شعار .  ستمگرند
آزادی در ايران تنها با پيروزی .  را در هر کوی و برزن فرياد ميزنند

کمونيسم و طبقه کارگر و استقرار يک جمهوری سوسياليستی ممکن 
است و مردم انقالبی چه برای رهائی زن و چه برای برخورداری از 
يک زندگی مرفه و خوشبخت و آزاد بايد از روی جنازه سرمايه داری 

 . رد شوند
 

  ٢٠٢٣ژانويه  ١٢

روز شنبه هفدهم دی ماه دو معترض زندانی با نامهای دمحم مهدی کرمی 
اين دو نفر از .  و دمحم حسينی با اذان صبح در زندان کرج اعدام شدند

معترضين انقالبی بودند که در جريان گراميداشت چهلمين روز 
در اينروز يک بسيجی بنام .  شرکت کرده بودند"  حديث نجفی"جانباختن 

بازجويان دمحم و مهدی را تحت شکنجه .  کشته شد"  روح هللا عجميان"
فراوان وادار به اعتراف اجباری کرده بودند و هر دو همه اتهامات  های 

دادگاه انقالب اسالمی استان البرز اين دو نفر را .  عليه خود را رد کردند
با اتهام قتل بسرعت و طی مدت دوماه پس از بازداشت به اعدام محکوم 

 . و در سپيده دم هفدهم ديماه هر دو نفرشان را با اذان صبح  اعدام کرد
 

اعدام، روشی که رژيم اسالمی از آن برای حذف فيزيکی مخالفانش و 
ايجاد رعب و وحشت در جامعه از آن استفاده ميکند، تاکنون نتوانسته 

مردمی که عليه اعدام .  هيچ تغييری در اراده پوالدين مردم بوجود بياورد
برخاسته اند و فرهنگ آتش زدن طناب دار را برسر مزار عزيزانشان 
جاری می کنند، معلوم است که خواهان صلح و آرامش و امنيت هستند و 
برآنند که بعد از جمهوری اسالمی بايد اعدام بعنوان آدکشی دولتی و 

احکام اعدام، شکنجه .  شيوه حذف فيزيکی مخالفان سياسی بايد لغو شود
زندانيان و گرفتن اعتراف اجباری طرح و سياستی شکست خورده و 

بيشتر مردم ايران مخالف هر نوع شکنجه جسمی و روانی .  منفور است
هستند که عليه زندانيان بکار گرفته شود و حق و حقوق زندانی و داشتن 

رژيم اسالمی تصور خام و اين توهم .  وکيل را حق اوليه زندانی ميدانند
را دارد که با دستگيری و سرکوب گسترده معترضين ميتواند با خيال 
راحت دست به قتل عام زندانيان سياسی  بزند و دهه شصت و 

اما کور خوانده است، مردم جوابشان را .  خاورانهای ديگری را خلق کند
در همين هفته با برگزاری  اعتراضات فراوانی در  نقاط مختلف ايران  
و از جمله راهپيمايی به طرف زندان رجايی شهر برای جلوگيری از 
اعدام دمحم بروغنی و دمحم قبادلو ادامه دادند و موفق شدند با وحدت و 

 . اتحادشان موقتا جلوی اجرای اعدام دمحم بروغنی را بگيرند
 

اعدام و شکنجه و ايجاد رعب و وحشت ميان زندانيان و جامعه فرهنگ 
کثيف ساواک از رژيم ساقط شده سلطنتی بود که جان هزاران انسان 

رژيم .  آزاديخواه و برابری طلب را با روش های مختلف شکنجه گرفت
اسالمی شاگرد خوب و ادامه دهنده حکومت سلطنتی است و از ابتدا تا 

اعدام "امروز با همين روشها آدم کشته و هر روز از تريبونها شعار 
هدف رژيم اسالمی از بازداشت های گسترده و .  سر ميدهند"  کنيد

شکنجه و صدور زندانهای طويل المدت و احکام زندان، توقف و مهار 
اما با اين سياست .  چرخه اعتراضات انقالبی و سرنگونی طلبانه است

فقط اوضاع را طوفانی تر و عزم مردم را برای انتقام و سرنگونی قويتر 
مليتاريزه کردن شهرها، مستقر کردن نيروهای تروريست .  ميکند

نظامی، مانور دادن وحوش سپاهی، اجرای نمايش قدرت با زور اسلحه 

!مرک بر حكومت اعدام  

 اعدام به وقت اذان صبح
 

 پردل زارع   

 



!آزادی، برابری، رفاه همگانى  
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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  



!خيابان سنگر ماست، سنگرها را حفظ كنيم  

  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨١شماره    

تحولی که .  آنچه در ايران در جريان است يک تحول انقالبی است -١
. برای اولين بار زن و برابری طلبی در آن نقش محوری دارد

سرنگونی جمهوری اسالمی فرض عمومی و خواست بالفصل خيزش 
مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی درعين حال .  توده ای است

در جامعه بشدت قطبی ايران .  مبارزه برای دولت و نظام آتی نيز هست
و تضاد منافع آشکار طبقات، نظام آتی بناچار مهر منافع طبقه و جنبشی 
. را برخود دارد که بعد از جمهوری اسالمی قدرت را بدست می گيرد

نظر به پوالريزاسيون طبقاتی و سياسی مشهود در جامعه، جنبشها و 
با منافع و سياست و تاکتيک و  مايزجريانات اجتماعی و سياسی مت

روش متفاوت، در قالب آلترناتيو راست يا چپ، مدعی تصرف قدرت 
عبور از :  انتخاب و دو راهی روشنی در مقابل ماست.  سياسی اند

و تبعيض و نابرابری و استبداد يا اعاده نظم سرمايه استثمار و ستم 
بسياری از نيروهاياپوزيسيون، در سرنگونی .  داری و بازسازی آن

برخالف .  جمهوری اسالمی ذينفعند، اما آينده متفاوتی را در نظر دارند
وحدت طلبی دروغين و رياکارانه اپوزيسيون راست و تمکين و 

ميان "  تأمين رهبری واحد و همه با هم"،همراهی چپ پوپوليست با آنها
قطب راست و چپ نه تنها ممکن نيست، بلکه به شدت عوامفريبانه، 

جنبش عظيم و انقالبی مردم .  ضد کارگری و ضد آزاديخواهی است
ايران همزمان با پيشبرد نبرد برای سرنگون کردن جمهوری اسالمی، 
بناگزير بايد بين آلترناتيوهای راست و چپ برای رقم زدن آينده انتخاب 

 . کند
 
حزاب و جريانات متعلق به در کمپ آلترناتيو راست، جنبش ها و ا  -٢

ناسيوناليسم پرو غرب، شامل طرفداران نظام سلطنتی و مشروطه 
خواهان و شاخه های مختلف جمهوريخواهان و ناسيوناليست های 
ايرانی و ناسيوناليسم کرد و فدراليستها،محافل و بقايای جنبش ارتجاعی 

فصل مشترک .  و شکست خورده ملی اسالمی تا مجاهدين قرار دارند
اين طيف ناهمگون و بعضأ متضاد، حفاظت از ارکان نظام سرمايه 
داری و بوروکراسی و ماشين سرکوب، ضديت با مبارزات راديکال 

سرنگونی و يا براندازی از .  کارگران و زنان و مردان آزاديخواه است
نظر آنها يعنی جابجايی مهره های باالی حکومت اسالمی و دست 
نخوردن ارگانهای مافوق مردم و حفظ دم و دستگاه اداری و نظامی 
بورژوايی و ممانعت از عمل مستقيم انقالبی برای درهم شکستن 

امروز عمده اين جريانات . جمهوری اسالمی و سرمايه داری حاکم است
اما سير اوضاع در .  حول مشروطه طلبان و رضا پهلوی گرد آمده اند

ايران و مخالفت توده مردم ايران و نسل جوان با احيای استبداد و 
لذا .  حاکميت موروثی فردی، بسرعت در اين جنبش منزوی خواهد شد

. تری به جلوی صحنه خواهند آورد"  قابل فروش"اشکال سياسی 

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگریدهم بيانيه كنگره 
 

آلترناتيو راست و بورژوائى را بايد 

 ! منزوی كرد
 ) مصوب كنگره به اتفاق آراء (

مانورهای مصلحت گرايانه و رياکارانه رضا پهلوی بين سلطنت طلبی و 
جمهوريخواهی تالشی برای به دست دادن قالب سياسی قابل فروش در 

 . اين اردو برای آلترناتيو سازی است
 
آنچه کارگران کمونيست و هر فعال آزاديخواه جنبشهای اجتماعی   -٣

راديکال و نيروهای چپ و کمونيست نبايد دست کم بگيرند، تقالی 
جنبش .  آلترناتيو راست پروغرب برای گرفتن قدرت سياسی است

ناسيوناليسم طرفدار غرب، قديمی ترين و ريشه دارترين سنت و جنبش 
از نظر .  سياسی در ايران امروز است، اين جنبش بورژوازی ايران است

از .  اقتصادی اين يک جريان عميقا محافظه کار و مدافع بازار آزاد است
نظر سياسی کوچکترين توهمی به ايجاد يک سازش طبقاتی بر مبنای 
تعديل ثروت در جامعه ندارد و شديدأ آنتی کمونيست و ضد کارگر و 

از نظر فرهنگی خود را مدافع . خواهان استبداد سياسی و کار ارزان است
بلکه .  مدل جامعه غربی معرفی ميکند،اما ابدأ روشنگر و مدرنيست نيست

کامال خواهان بقای نقش مذهب، باورها و افکار و نهادهای سنتی بعنوان 
نيروهای کمکی در حفظ اقتدار بورژوايی در برابر طبقه کارگر و 

در سطح جهانی اين .  سوسياليسم و کمونيسم کارگری اين دوره است
جريان متحد و مدافع علنی، رسمی و پرشور آمريکا و سياست خارجی آن 

خصوصيت اصلی اين جريان پروآمريکايی بودن، دفاع از بازار .  است
 . آزاد و ضديت با کمونيسم است

 
استراتژی اصلی راست پروغرب برای گرفتن قدرت، اتکاء به   -٤

آمريکا و .  حمايت آمريکا و غرب و دولتهای مرتجع در منطقه است
کشورهای اروپايی با تعقيب پروژه سازش با جمهوری اسالمی در قالب 

به همين .  تاکنون توجه الزم را برای جايگزين کردن آنها نداشتند" برجام"
رژيم "دليل  طرح ها و نقشه های تاکنونی آلترناتيو راست در قالبهای 

شکست "  چينج، رفراندم و انتخابات آزاد، اصالحات، گذار مسالمت آميز
اکنون و با ديدن قدرت گرفتن جنبش سرنگونی و امکان انقالب .  خوردند

در ايران، آلترناتيو راست پروغرب بار ديگر به حمايت آمريکا و 
بر اين اساس احتمال مطرح شدن دوباره .  متحدانش اميدوار ميشود

طرحها و اقدامات هيئت حاکمه آمريکا و دولتهايی غربی را برای تحميل 
و حقنه کردن آلترناتيو راست، نبايد دست کم گرفت و برای خنثی کردن و 

 . به شکست کشاندن چنين تقالهايی تالش جديتر از گذشته الزم است
 
معضل و مانع بزرگ آلترناتيو راست  در ايران، عروج جنبش    -٥

راديکال و سرزنده زنان و مردان آزاديخواه ايران و جنبش سرنگونی 
انقالبی قدرتمند متکی به اراده کارگر و مردم برای برچيدن کليت 
جمهوری اسالمی و ايجاد تغييربنيادی در ايران، وجود آلترناتيو 

جنبش طبقه .  کمونيستی کارگری حزبيت يافته در صحنه سياسی است
کارگر و جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی، جريانات چپ و كمونيست، 

حکمتيست برای ممانعت از جابجايی   –و حزب کمونيست کارگری ايران 
قدرت بين جناحهای مختلف بورژوايی از باالی سر مردم و برای 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و ايجاد يک آلترناتيو سوسياليستی در 

ما اعالم می کنيم در مقابل افق و راه حل های .  صحنه حاضرند
بورژوائی، تقويت افق و راه حل کارگری، برافراشتن پرچم آلترناتيو 
سوسياليستی طبقه کارگر با هدف سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری 
اسالمی و انهدام ماشين سرکوب دولتی بورژوائی، تنها راه مطمئن برای 

آلترناتيو .  رهائی از شر جمهوری اسالمی است
  ١٥صفحه   



!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  
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سوسياليستی و کمونيستی کارگری متضمن وسيعترين آزاديهای 
سياسی و مبنای پيشروی برای انقالب کارگری و ايجاد جامعه 

 . ای سوسياليستی و استقرار حاکميت شورائی است
 
حکمتيست ضمن تاکيد   -کنگره دهم حزب کمونيست کارگری -٦

بر مبارزه مستمر و بی امان برای سرنگونی انقالبی جمهوری 
اسالمی، طبقه کارگر، کمونيست ها و پيشروان راديکال 
جنبشهای اجتماعی را به تقابل قاطع عليه آلترناتيوهای راست و 

و فاش شدن ادعاهای  ۵٧تجربه انقالب .  بورژوايی فراميخواند
و تجربه جنبشهای "وحدت کلمه"و "  امروز فقط اتحاد"دروغين 

اعتراض همگانی سالهای اخير در خاورميانه اين واقعيت را 
طبقه کارگر و مردم "  همه با هم"تاکيد ميکند که در صف 

آزاديخواه به نيروی ذخيره آلترناتيو بورژوايی و راست تبديل 
شده و نميتوانند راه حل آزاديخواهانه و برابری طلبانه خود را به 

اکنون دوره ترسيم بيش از پيش تمايزهای سياسی . کرسی بنشانند
و استراتژيک، با سياستها و روشهای جريانات راست بورژوايی 

ما اعالم می کنيم .  و تقويت صف مستقل طبقاتی و انقالبی است
در متن کشمکش و جدال افقهای سياسی و طبقاتی جامعه ايران 

ما بر هشياری .  برای يک پيروزی سوسياليستی مبارزه می کنيم
و آگاهی کارگران و مردم انقالبی در مبارزه جاری، بر آمادگی 
الزم و سياست قاطع در تقابل با راه حلهای دست راستی و 

پيشروی و پيروزی جنبش انقالبی در .  بورژوائی تاکيد داريم
گرو انزوا و شکست هر آلترناتيوی است که تالش دارد 
انتظارات و توقعات و فداکاری انقالبی طبقه کارگر و مردم 

 . آزاديخواه را وسيله بازسازی وضع موجود و نظم کنونی کند
 

حکمتيست بر مبارزه   -کنگره دهم حزب کمونيست کارگری 
قاطع و بدون توهم عليه آلترناتيوهای بورژوائی، ناسيوناليستی و 
ارتجاعی تاکيد می کند و طبقه کارگر و مردم ايران را به يک 

قاطع به سلطه رژيم اسالمی و کل مدافعان نظام مبتنی بر "  نه"
 .استثمار و استبداد و تبعيض فرا می خواند

 
 مصوب کنگره دهم باتفاق آرا

 ٢٠٢٢اکتبر 

 حسينى_محمد#كرمى و _ محمدمهدی#

 !جمهوری اسالمى تاوان پس خواهد داد

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری ايران

! كمک مالى كنيد  

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگریدهم بيانيه كنگره 
 

آلترناتيو راست و بورژوائى را بايد 

 ...منزوی كرد 



 ٦٨١شماره   كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

! 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/  

 اعالميه حزب حكمتيست

 !انقالب با اعدام متوقف نمى شود
 دو انقالبى ديگر بدار آويخته شدند

 

دمحم مهدی کرمی و دمحم .  دی جمهوری اسالمی دمحم مهدی کرمی و دمحم حسينی را اعدام کرد ١٧امروز شنبه 
نفری هستند که با شکنجه و اعتراف اجباری متهم به شرکت در کشته شدن يک بسيجی به  ١٦حسينی جزو 

دمحم مهدی .  نام روح هللا عجميان در جريان اعتراضات چهلمين روز درگذشت حديث نجفی در کرج شدند
فرجام را رد و حکم دادگاه را عيناً "  ديوان عالی کشور"تقاضای فرجام کرده بودند اما کرمی و دمحم حسينی 

 . تائيد کرده بود
 

در واقع جمهوری اسالمی تصميم گرفت با اعدام دمحم مهدی کرمی و دمحم حسينی به استقبال اوضاع انقالبی 
اعدام، سرکوب، تروريزه کردن جامعه، استقرار نيروی ضد شورش در مراکز حساس شهرها، قطع . برود

اين سياست تاکنون جواب .  نت، سياست جمهوری اسالمی برای کنترل و سرکوب جنبش انقالبی است
اين احمق ها فکر ميکنند با اعدام .  نداده، برعکس امنيت حکومتی ها را بيش از پيش زير سوال برده است

خير، حتما به اين فکر ميکند که چگونه .  دو انقالبی جامعه زانوی غم بغل ميگيرد و به کنج عزلت ميخزد
حکومت اسالمی با زبان چوبه دار حرف ميرند، .  سياست ارعاب جامعه را به ارعاب حکومتی ها بدل کند

 .     ميگويد قانون جنگ اينست، بايد هم منتظر ضربه متقابل باشد
 

هدف بالفصل اين انقالب بزيرکشيدن سفاک ترين و خشن .  جامعه انقالبی ايران عليه حکومت اعدام است
مبارزان اين خيزش انقالبی در دامن حکومت چوبه دار قد .  ترين حکومت اسالمی در خاورميانه است

اين مردم حتی روی .  انقالب با اعدام متوقف نميشود چون عليه آنست.  کشيدند و اکنون عليه آن بپاخاسته اند
هر .  اما جنگ انقالبی و در حال جريان قانون خودش را دارد.  مزار عزيزانشان طناب دار ميسوزانند

حکومتی ها بدون ترديد تاوان اين .  عملی با عکس العملی روبرو ميشود و هر سياستی هزينه ای دارد
 . جنايت را پس خواهند داد

 

حکمتيست ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان دمحم مهدی کرمی و   -حزب کمونيست کارگری ايران
نابود باد .  دمحم حسينی و انقالبيون در سراسر کشور، اعالم ميکند که وقت عزا نيست هنگامه خشم است

چوبه های دار و ماشين سرکوب حکومت را در آتش خشم انقالب ! مرگ بر حکومت قاتلين! حکومت اعدام
 ! می سوزانيم و نابود می کنيم

 

 اعدام قتل عمد دولتی است
 مرگ بر جمهوی اسالمی

 آزادُی برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٣ژانويه  ٧ -١۴٠١دی  ١٧


