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 عليه وكالی خودگمارده 

 !توی دهان رضا پهلوی بزنيد
 

در هفته جاری امری  »وکالت ميدهم«بحث 
در خيزش انقالبی نيروهای .  خلق الساعه نبود

راست اپوزيسيون عليرغم بخدمت گرفتن 
رسانه های دولتی و غير دولتی و سانسور 

جامعه هر روز «حقايق، که بناحق مدعی اند 
، کمترين تاثيری »رضا پهلوی را صدا ميزند

بر روند سياسی و شعارهای اعتراضات  توده 
اين جنبش تا لحظه حاضر چپگرا .  ای نداشتند

است و يک راديکاليسم اجتماعی را نمايندگی 
جنبشی که ضد انقالب ترين .  کرده است

 »انقالبی«نيروهای سياسی را بناچار موقتا 
اگر فردا اعضای سپاه پاسداران و !  کرده است

 »به صف انقالب پيوستند«شکنجه گران 
عاريتی  »انقالبيگری«اما اين  !تعجب نکنيد

هدفی جز به شکست کشاندن جنبش انقالبی و 
 .بازسازی يک ارتجاع بورژوايی ندارد

 
يک دليل پايه ای اين پشتک وارو زدن 
سياسی، جامعه ای است که بلطف نسلهای قبلی 
و فعلی همين حضرات يک قرن تحت 

کرده  »زندگی«ديکتاتوری و استبداد سياسی 
ممنوعيت احزاب سياسی و حق تشکل و . است

اعتصاب و اعتراض، ويژگی اساسی جوامع 
تحت سلطه سرمايه داری برای کوبيدن 
کمونيسم و سازمانهای کارگری و سازماندهی 

. استثمار خشن نيروی کار ارزان بوده است
بورژوازی ايران فرهنگ تحزب 

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

 جنبش سرنگونى، 

 آلترناتيو راست و چپ در جدال قدرت سياسى
 )٢٠٢٣بخش پايانی سخنان رحمان حسين زاده در سمينار لندن به تاريخ چهاردهم ژانويه (

 

 رقابت بر سر موج سواری و مالخور كردن انقالب
 

 ٤صفحه جاويد حكيمى                                                                                                              

 :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران

 از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری
 

 ۶ صفحههالله طاهری                                                                                                                

٢صفحه   

 پالتفرم شورای همكاری 

 نيروهای چپ و كمونيست در كردستان

 !مردم ممنوعای تعيين قيم سياسى بر

 ٩صفحه امير عسگری                                                                                                                   

 ناسيوناليسم و انقالب

 رضا پهلوی »انقالب ملى«خرافه 
 

 سياوش دانشور

 به كارگران نفت و گاز
 

از صدور گاز جلوگيری كنيد، 

 !تامين نياز داخلى اولويت دارد
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 عليه وكالی خودگمارده 

 ...توی دهان رضا پهلوی بزنيد 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 

!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 

!ای را همه جا ايجاد كنيد  

در كارخانه ها و محالت شوراها را  

!برپا كنيد  

. بيگانه است »دمکراسی و رواداری«ندارد، با هر روايتی با 
جامعه و مردم را تيول .  ديکتاتورمنش، فاسد، خود رأی و مرتجع است

 »عادی«خود می پندارد و از زاويه خان و آخوند و سرمايه دار به مردم 
بورژوازی ايران عقب افتاده و بی فرهنگ است، اينها .  نگاه می کند

وقتی در اپوزيسيون هستند از دمکراسی حرف ميزنند اما دامنه تحمل 
 .     دمکراتيک شان تابعی از تامين منافع طبقه سرمايه دار است

 
وقتی در ابتدای تشکيل فرشگرد تاکيد کرديم که اين جريان پديده ای از 
جنس بالک واتر و اسکين هدهای فاشيست است که خودش جدی نيست 
اما ميتواند موی دماغ مبارزه کارگری و سوسياليستی باشد، سخن به 

حاال هر کسی که توهمی داشته .  گزاف نگفته بوديم و تبليغات نمی کرديم
  .رضا پهلوی توجه کند »ملوکانه«يا هنوز دارد، کافی است به اظهارات 

ادبيات نازل سلطنت طلبان و تهديد به آدمکشی و تروريزه کردن فضای 
اينها از .  سياسی عليه کمونيست ها و هر مخالف و منتقد سياسی را ببيند

آزادی «خمينی در نوفل لوشاتوی فرانسه از .  خمينی هم وقيح ترند
حرف ميزد، رضا پهلوی و فرشگرد که اخيرا نام حزب  »مارکسيست ها

را برخود گذاشته اما همان سکت فاالنژيست هستند، از  »ايران نوين«
فاالنژترين .  راه انداختن کوره آدمسوزی برای کمونيست ها حرف ميزنند

شاهنشاه اشتباه کرد که همه شما را از دم تيغ «هايشان ميگويند 
مرگ بر سه «پارتنر ايشان خانم سيمين پهلوی که رسما شعار ! »نگذراند

را استوری ميکند و حواريون به ما وعده  »فاسد، مال چپی مجاهد
 ! »فرزندان پاسارگاردی بزودی دخل همه شما را خواهند آورد«: ميدهند

 
ادامه سياست .  ادامه اين مسير سياسی است »من وکالت ميدهم«کمپين 

از .  ديدارها با سران دولتها در کاخ اليزه و هاليفاکس و کاخ سفيد است
ميخواهند که به ايشان نمايندگی بدهند تا از  »صغير و رعايا«مردم 

جانب آنها برود معامله و بند و بست کند تا دستجمعی سر خيزش انقالبی 
اينها از چپگرايی جامعه و شعارهايش دچار .  در ايران را زير آب کنند

تالش دارند بورژوازی ايران را قانع کنند که در مقابل .  پانيک شدند
منافع طبقه بورژوازی را  »زياده خواهی مردم«امواج انقالب و 

ما همواره تصريح کرديم که هر آلترناتيو .  نمايندگی خواهند کرد
. بورژوايی در ايران بايد اين قابليت ضد کمونيستی را داشته باشد

همانطور که خمينی از جمله چنين تعهدی را به در متن جنگ سرد به 
دولتهای غربی و مشخصا آمريکا داد که جريان صدور نفت قطع نخواهد 

امروز رضا .  شد و با کمونيسم و آزاديخواهی بشدت مقابله خواهد شد
پهلوی و حواريونش مناديان بدون لکنت زبان کشتار کمونيست ها و 

حتی اعضای ديروز اصالح طلب مانند حامد .  مخالفين سياسی اند
 . اسماعيليون را تحمل نمی کنند

 

مردم، آزاديخواهان، 
 !کارگران کمونيست

ما در سيمای اين جريان 
حزب اللهی های جديد را 
با کراوات فيروزه ای 

بورژوازی .  رنگ می بينيم
ايران همين است، اين 

ليبرال «فشرده و عصاره 
ايرانی مورد  »دمکراسی

. ادعای رضا پهلوی است
امروز بورژوازی به 
هاردالينرها نياز دارد تا 
روی دوش آن جلو برود و 

 . اوضاع قديم را با سپاه و بسيج و ارتش و خرافات مذهبی اش اعاده کند
 

عليه اين .  جواب مردم تاکنون و در همين چند روز قاطع بوده است
وکالی خودگمارده محکم بايستيد و با اعتبار جنبش طبقه کارگر و 
ازاديخواهی و برابری طلبی، با اعتبار راديکاليسم خيزش انقالبی آنها را 

توی دهن رضا پهلوی و هر امام و امامچه و ولی و .  سرجايشان بنشانيد
به آنها بايد فهماند که انقالب ميدان بازی . رئيس جمهور خودگمارده بزنيد

هنوز .  آنها نيست، هنر تاريخی آنها در کودتا و ترور و آدمکشی است
اختناق به اين جماعت سوبسيد ميدهد، هنوز راديکالها و رهبران 

با هر تغيير تناسب .  کمونيست طبقه کارگر فرجه حضور علنی ندارند
قوای سياسی کران تا کران کمونارد و زن و مرد آزاده در مقابل اهداف 

جامعه ای که .  و سياستهای ارتجاعی و فاشيستی تان خواهند ايستاد
کمترين شعارش مرگ بر ديکتاتور است، جوجه ديکتاتورها را با نوک 

 . انگشت پس ميزند
 

 .سردبير
  ٢٠٢٣ژانويه  ٢٠

 



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٢شماره    

با درود به مردم مبارز، به زنان پيشکسوت خيزش انقالبی چهارماهه 
اخير، نسل جوان پرشور و مبتکر، کارگران و آزاديخواهان، و شما 

فرصت محدود است و من .  حضار و بينندگان و شنوندگان اين سمينار
 . هم به طور فشرده نکاتی را طرح ميکنم

 .... 
 ! آلترناتيو راست و چپ در جدال قدرت سياسی

جنبش سرنگونی و خيزش انقالبی جاری به مقطح حساس تعيين تکليف 
در نتيجه مسئله اينست ما .  قطعی با جمهوری اسالمی نزديک شده است

به مثابه نيروهای چپ و کمونيست و آزاديخواه در اين مقطع نقطه 
تمرکز کارمان را کجا قرار ميدهيم؟ براين اساس چه جهت گيری و 

 قطب نمايی داريم؟
  

من فکر ميکنم جدال برسر قدرت سياسی به معنای گرفتن قدرت از 
جمهوری اسالمی و سرنگون کردن کليت آن در اين مقطع صورت 

اين به فرض عمومی تبدل شده که جمهوری اسالمی .  مسئله اصلی است
مسئله .  احتياج به توضيح بيشتری نيست.  سرنگون ميشود و رفتنی است

اينست با انداختن جمهوری اسالمی کار تمام نميشود بلکه جدال برسر 
قدرت سياسی بين آلترناتيوهای راست و چپ و همينجا بگويم منظورم 
از آلترناتيو راست اساسأ راست بورژوايی پروغرب و منظورم از 
آلترناتيو چپ، آلترناتيو کمونيستی و کارگری وارد مرحله حاد و 

اين کشمکش تازه شروع نشده، از قبل و هم اکنون و به . حساستر ميشود
 .ويژه در آينده ابعاد همه جانبه تر و شفافتری به خود ميگيرد

   
در اينجا فرصت نيست موقعيت و امکانات اين دو آلترناتيو را آناليز 
کرد، کوتاه اشاره کنم، ما با آلترناتيو راست پروغربی، اعم از مشروطه 
خواه و سلطنت طلب و شاخه های مختلف جمهوريخواهی روبرو 

چرا؟ چون يک جنبش .  هستيم، که بی ابهام مدعی قدرت سياسی اند
ريشه دار و قدريمی و بخشأ حکومت کرده، دارای درجه معينی از 
نيروی اجتماعی، پالتفرم و چهره ها و نمادها و رسانه و پول و 

آلترناتيو .  امکانات و حاميان بين المللی و منطقه ای ارتجاعی هستند
ترکيب آنها .  را به طور عاجل در دستور دارند"  رهبر سازی"سازی و 

اما فاکتورهايی، آنها را به هم .  ناهمگون و بعضأ در مقابل هم هستند
اوال، تالش برای حفظ بنيادها و ساختار نظم استثماگر .  نزديک ميکند

سرمايه و ثانيأ صف بندی در مقابل راديکاليسم و چپ گرايی موجود در 
جنبش جاری و مقابله کردن با آلترناتيو کارگری و سوسياليستی و ثالثأ، 

 . قبله گاه مشترک اميد به جلب حمايت آمريکا و ديگر دولتهای غربی
 

تقابل و منزوی کردن، اين آلترناتيو ضد کارگری و ضد مردمی وظيقه 
اين کار صرفأ با آگاهگری و نقد و افشاگری .  عاجلتر از هميشه ما است

جنبش سرنگونى، آلترناتيو راست و چپ در 

 جدال قدرت سياسى
بخش پايانى سخنان رحمان حسين زاده در سمينار لندن به (

 )٢٠٢٣تاريخ چهاردهم ژانويه 

بلکه مهمتر با .  به جايی نميرسد
عروج آلترناتيو کمونيستی و 
کارگری در مقابل آنها پاسخ 

با گفتن اين مسئله، .  ميگيرد
احتماال دوباره گفته ميشود، 
آرزوهای کمونيستی تان را 

من تاکيد ميکنم، .  تکرار ميکنيد
اين تکرار آرزوهای خوب ما 

اين ضرورت عينی .  نيست
اگر اين اتفاق نيفتد، اگر .  است

آلترناتيو کمونيستی کارگری و 
الجرم رهبری راديکال 
سوسياليستی عروج نکند، 

آيا امکان به صحنه .  را شاهد خواهيم بود ۵٧تکرار تلخ تراژدی سال 
آمدن قدرتمند اين آلترناتيو وجود دارد؟ من فکر ميکنم هست، چون در 
وهله اول نيروی فعاله آن يعنی جنبش کارگری و جنبش آزادی زن، 
جنبش نسل جوان و آزاديخواه، نيروهای چپ و کمونيست متکی به 

ماحصل کارکرد .  مبارزه پرپيچ و خم چهاردهه در صحنه هستند
مبارزاتی جنبش کارگری و جنبشهای راديکال فعال و نيروهای چپ و 
کمونيست در جنبش سرنگونی و خيزش انقالبی چهار ماهه اخير تجسم 

در صف آلترناتيو کارگری و کمونيستی، برنامه و .  جدی پيدا کرده است
استراتژی مدون و تحزب و تشکل و سازمان و تجارب غنی مبارزات 

يعنی سابقه قابل دفاع و .  انقالبی با هر درجه از محدوديت وجود دارد
مثبتی که نقطه مقابل سابقه و تجربه سياه کل جريانات راست و ارتجاعی 

صدها و شايد هزاران رهبر و فعال کارگری و کمونيست و .  است
اجتماعی با تجربه مبارزه سياسی و نظامی و زندان رفته و سازنده 
اعتصاب و اعتراض و نبرد انقالبی حضور دارند، که صالحيت و 
شايستگی به دست گرفتن مقدرات جامعه و هدايت آن در راستای تحقق 

اما به شرطی که رهبران و .  آزادی و برابری و رفاه و سعادت را دارند
پيشروان و تحزب و تشکل اين صف بخواهند در قامت آلترناتيو و 

اولين مشکل اينست که سازندگان و رهبران و . رهبری جامعه قد علم کنند
فعالين و نيروهای چپ و کمونيست اين صف هنوز به اندازه کافی، مدعی 
و خواهان تصرف قدرت سياسی نيستند و موقعيت خود را دست کم 

اما در .  ميگيرند و نميخواهند بازيگر درجه اول صحنه سياسی باشند
صف مقابل در قطب راست، از رضا پهلوی نمادشان، که سراسر عمرش 

پس گرفتن حکومت "مفتخوری و انگل زيستن و آرزويش به زعم خودش 
از جمهوری "  سلطنتی و استبدادی سرکوبگر و استثمارگر خاندانی

است، تا عنصر نان به نرخ روز "  غاصب تاج و تخت  پدری"اسالمی 
خور چند سال قبل محجبه و همدست جمهوری اسالمی، تا هنرپيشه و 
فوتباليست بيگانه با درد و رنج مردم، به ضرب مهندسی افکار رسانه 

در صحنه "  سياستمدار و بازيگرسياسی"های بورژوايی قرار است به نام 
باشند و گويا مقدرات آينده جامعه بعد از جمهوری اسالمی به دست آنها 

در اين نمايش وارونه، گويا رهبران و پيشروان کارگری .  تعيين شود
سازنده هزاران اعتصاب و اعتراض کارگری و زندان رفته و شکنجه 
ديده، نسلی از فعالين آگاه و سوسياليست جنبش زنان و معلمان و نسل 
جوان دانشگاه و محله و سازنده اعتراضات توده ای، سازندگان شرايط 

و "  ائتالف بازی و رهبرسازی بی پايه شاهزاده"انقالبی حاضر چشم به 
در مقابل اين معرکه .  حواريون و بيعت کنندگان آن بدوزند

  ۶صفحه   
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انقالب نتيجه تحمل ناپذير شدن وضع موجود از جانب توده های تحت 
ستم از يک سو و متزلزل شدن پايه های حکومت از سوی ديگر است و 

نود و نه درصد .  دخل چندانی به اتحاد يا تفرقه ميان اپوزيسيون ندارد
اپوزيسيون دست راستی تا پيش از همين خيزش اخير بر سر تز 

متفق القول بودند و با اين همه جامعه عليرغم "  انقالب خشونت است"
بسيار محتمل است توده ها در جريان قيام    .تمايل آنان، طغيان نمود

برای سرنگونی، به جريان، حزب يا حتی شخصی خاصی اعتماد کنند 
وظيفه انقالبيون و دوستان واقعی مردم است .  و از چاله به چاه بيافتند

درست به همين دليل، . که نگذارند توده ها فريب کفتارصفتان را بخورند
از تاج و تخت افتادگان، رانده شدگان از قدرت و خيل چپ های 

اپوزيسيون "و تز "  امروز فقط اتحاد"مجيزگوی ناتو با شعار 
. آگاهانه راه را بر هرگونه روشنگری سد می کنند"  اپوزيسيون نشويد

ليکن اين واقعيت که عوامفريبان نه فقط توده ها بلکه يکديگر را نيز 
فريب می دهند اکنون مناديان اتحاد کاذب را به طرز غريبی به جان 

 .تراژيکی آفريده است-يکديگر انداخته و موقعيت کمدی
 

هفته گذشته يک خبر ظاهرا مسرت بخش و يک کمپين مافوق ارتجاعی 
بازتاب گسترده ای يافت و جلوه ای از جنگ ميان انقالبی نماها را عيان 

خبر، عبارت از تروريست خواندن سپاه پاسداران توسط .  ساخت
من وکالت "پارلمان اروپا بود و کمپين، نامی مادون شان انسان داشت؛ 

 ". می دهم
 

برای کارگران و زحمتکشان و کليه اقشار تحت .  ابتدا به خبر بپردازيم
ستم جای بسی خوشحالی است که منافع ملی يا همان مادی پارلمان 
اروپا، اين مرکز تجمع غارتگران جهان، عجالتا و اندکی در تضاد با 

ليکن تبهکاری محض است هر . بقای حکومت اسالمی قرار گرفته است
آينه همسويی ولو موقت امپرياليست ها را با مردمان فرودست يک 
جامعه استبداد زده را به حساب آزادگی و سياست استبداد ستيزی آنان 

اين جماعت همان کسانی هستند که خمينی را به مردم ايران .  نوشت
فروختند، داعش را در خاورميانه خلق کردند و طالبان را به قدرت 

اينکه پارلمان اروپا عجالتا، نه کل قوای سرکوبگر حکومت .  بازگردانند
اسالمی را به خاطر چهل و اندی سال جنايت، بلکه فقط سپاه پاسداران 
را در ليست تروريست ها قرار داده، گواهی است بر گزافه گويی 
کسانی که خالص شدن از شر استبداد را در کرويدورهای پارلمان های 

آزاديخواهی بورژوازی به اندازه قطر کيف .  اروپايی جستجو می کنند
پول اوست؛ حقيقتی که اگر توسط هر کوشنده عرصه سياست انکار 

راز محبوبيت .  شود محبوب رسانه های استثمارگران خواهد گرديد
مسيح علينژاد و حامد اسماعيليون ها نزد اربابان سرمايه از همين کتمان 

 . پراکنی مايه می گيرد  حقيقت و توهم
 
راست اين است برنده اصلی تجمع استراسبورگ و مصوبه پارلمان  

اروپا، نه آنطور که در مشاهده 
نخست به نظر ميرسد توده های 

. مردم بلکه حامد اسماعيليون بود
اين دنداپزشک داغديده در هر 
گردهمايی و سخنرانی، تصويری 
آرمانی و آزاديخواهانه از سران 
دول دمکراتيک بدست می دهد و 
از آنان تمنا می کند به ياری مردم 
ايران برخيزند آنچنانکه به کمک 

متقابال .  مردم اوکراين شتافتند
سران ناتو نيز اينطور جلوه می 
دهند که به همت حامد اسماعيلون 

و دوندگی های وی از خواب غفلت چهل ساله بيدار و متوجه اقدامات 
در بوق و کرنا کرده اند حامد اسماعيليون !  تروريستی سپاه شده اند

اتحادی را در خارج کشور رقم زده که اپوزيسيون چپ، چهل سال ناتوان 
و نمی گويند همان پارلمانی که چهل سال به ندای .  از تحقق آن بوده است

اپوزيسيون چپ وقعی ننهاد سهل است اسباب ترور و قتل رهبران آنها را 
نمی گويند تئوريسين های دول دمکراتيک آنجا که پای .  فراهم نمود

و پايان هر  »پايان تاريخ«مبارزات کمونيست ها با استبداد در ميان بود 
گونه ايده آزاديخواهانه و آرمان گرايانه را اعالم کردند اما اکنون کنار 

راست اين است .  ايستاده اند"  سمت درست تاريخ"حامد اسماعيلون و در 
خيزشی سراسری پاگرفته و خون هايی ريخته شده که ايستادن مقابل آن 

حامد .  برای حاميان ديروز جمهوری اسالمی مقرون به صرفه نيست
اسماعيلون نيز سعی بسيار نمود تا مانع از سياسی و راديکال شدن جنبش 
دادخواهی در خارج کشور و پيوند آن با خيزش زنان در داخل شود اما 

البته نيک می دانيم نزد . سير وقايع وی را سمت سرنگونی طلبی سوق داد
صاحبان سرمايه و رسانه هيچ چيز سهل تر از قهرمان سازی از 

 .شخصيت های حاشيه ای، محافظه کار و گوش به فرمان نيست
 
به درجه ای که حامد اسماعيلون به جلوی صحنه سياست رانده شد  

عرصه برای جوالن دادن و ميدان داری رقيب وی رضا پهلوی تنگ 
اين شاه بی تاج و تخت و شير بی يال و کوپال که به جگرگوشه .  گرديد

اش از هم اکنون وعده واليتعهدی داده است با هر فراخوان تجمع از 
جانب حامد اسماعيليون، خود را بيش از گذشته مهره ای سوخته و از 

او که ارتباط با سران سپاه را به مثابه يک نقطه قوت .  دست رفته می بيند
خويش جار زده بود پس از مصوبه پارلمان اروپا عمال عنان از کف نهاد 

وی در آخرين مصاحبه اش .   و آن روی شاهانه خويش را آشکار ساخت
خطاب به هوادرانش فرمودند زين پس برای ايفای نقش موثر در سياست 

بدينسان مبتکر .  شرط و شروط قائل خواهد شد و بيعت مردم را می طلبد
درست .  رسيد"  امروز فقط من"به فراخوان "  امروز فقط اتحاد"شعار 

يک روز پس از اين الدورم بلدورم های شاهانه، سلبريتی های صادراتی 
. کمپين بيعت با معظم له را سازمان دادند »خودجوش«به صورتی کامال 

به راستی که بوی گند اين فضای سراسر تعفن و کثافت، مشام هر انسان 
 .آزاده ای را می آزارد

 
گفته بوديم شعار زن، زندگی، آزادی در شرايط جامعه ايران پتانسيل 

زن، زندگی، آةزادی با هر تعبير و .  سوق جامعه به سمت انقالب را دارد
تفسيری همچنان فراتر از درک و ظرفيت مغزهای پوسيده حزب الهی و 

اگر اين خيزش کنونی با شعار زن، زندگی، آزادی فرو .  شاه الهی است
نشيند انگاه جنبش های اجتماعی با رهبران علنی و مجرب 

رقابت بر سر موج سواری و مالخور 

 كردن انقالب
 جاويد حكيمى

 

  ۶صفحه   



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   
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زمان شروع آن روشن .  چهار ماه از خيزش انقالبی و توده ای ميگذرد
بود اما به سرانجام رساندن آن تا يک قيام انقالبی و بزير کشيدن 

اجتماعی بپاخاستگان تعيين  -حکومت را شرايط مبارزه و آرايش سياسی
اين روزها بسياری محافل و شخصيتها پيرامون اين آرايش و .  ميکنند

در اين مقاله سعی .  سازماندهی حول آن تحقيق و ابراز نظر ميکنند
. سياسی زنان را منعکس کنم  -ميکنم که جايگاه و موقعيت اجتماعی

برای شناخت عميقتر از خيزش های انقالبی دور اخير بايد به تاريخ بی 
نظير مقاومت و تعرض چهل و سه ساله زنان نگاه کرد که مورد توجه 

از سالها پيش رنگ و بوی زنانه انقالب آتی .  بسياری از محافل است
ايران را ما بارها در ادبياتمان بکار ميبريم و امروزه وسيعا بر سر 

حضور وسيع زنان و حرکات بشدت راديکال و ترقيخواهانه .  زبانهاست
از نوع حجاب سوزان و درهم شکستن آپارتايد جنسی و حمايت جهانی 
از اعتراضات و خواستهای زنان، جايگاه و نقش زنان را به مثابه رهبر 

پايين کشيدن .  و پرچمدار خيزشهای امروز و انقالب آتی ارتقا داده است
عام در هيچ  لوگوی اسالمی، يعنی سوزاندن و چرخاندن حجاب در مالء

اعالم جنگ تمام .  کجای جهان، بويژه در سده اخير اتفاق نيافتاده است
عيار با قدرت مطلقه ای چون رژيم اسالمی را نه هيچ ارتش مسلح و 
ميزگردهای پنتاگون، ناتو و نه کتابهای قطور آکادميک، بلکه زنان 

اگر چه مبارزات زنان .  ايران در سنگ فرش خيابانها به چالش کشيدند
و سالها مقاومت خونين در جنگ با چنين جهل تاريخی به قدمت خود 

ژينا امينی،   -نظام جمهوری اسالمی در ايران است اما قتل دولتی مهسا
جوان بيست و دو ساله توسط نيروی گشت ارشاد چون جرقه ای به 

از همان روزهای اول سرکوب .  انبار باروت بود و جهان را درنورديد
قيام پنجاه و هفت که با فرمان خمينی حجاب اسالمی را اجباری و 
تجاوز به حقوق بديهی زنان در جامعه راه افتاد، گرايش نوينی از 

جنبش آزادی زن در .  محافل زنان چپ و سکوالر پا به حيات گذاشت
نام خود را جنبش   شکل نوينی متولد شد، عليه حکومت ضد زن ايستاد،

"آزادی و برابری گذاشت هويت "  نه به حجاب، نه به آپارتايد جنسی. 
سياسی آن شد و عليرغم افت و خيزها، خود از آغازگران اعتراضات 
اخير شد و رفتن به سوی قيام آينده را برای جنبشهای انقالبی و 

هشت مارسهای سرخ سنندج و تهران در . گروههای ديگر ممکن ساخت
دهه هشتاد و اوايل نود، قطعنامه های راديکال و مبارزه ماکزيماليست 

و "  حجاب-بی-حجاب"برای خواستهای زنان، حرکت های خيابانی 
حجاب سوزان دستجمعی امروز، روند تاريخی اين گرايش در جنبش 

 .آزادی زن ست
 

 دين، سرمايه و جايگاه زن 
اسالم بر جهل بشر و جهل هم بر بردگی مطلق انسانها و تمکين به 

بردگی زن و همه اشکال عريان .  خدايی که وجود ندارد استوار است
چهل و سه سال با قانون .  زن ستيزی رکن اساسی اين جهالت کوراست

 :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران

 از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری
 

 هالله طاهری 

اساسی مبتنی بر شريعت 
اسالم، از طريق رسانه های 
دولتی و مساجد و آخوند با 
شستشوی مغزی انسانها، 
برده شدن زن را تبليغ و 

چهاردهه .  ترويج ميکنند
حاکميت اسالم سياسی، ايران 
مرکز صدور جهل و 
تروريسم به خاورميانه و 
کشورهای همسايه شده اما 
جنايات غيرقابل شمارش آنها 
هرگز نتوانستند مسير جنبش 
انقالبی، سکوالر و آزادی 

"به قول پابلو نرودا.  زن را در ايران سد کنند اگر تمام گلها را هم از : 
 ."شاخه بچينيد نمی توانيد جلوی آمدن بهار را بگيريد

 
ارتعاش زمين لرزه اعتراضات مردم بويژه زنان با حجاب سوزان و 
عمامه پرانی در خيابانهای سقز و تهران و سنندج، جهانی را تحت تاثر 

تاثير قتل مهسا، اعدام تعدادی از انقالبيون بازداشتی و .  قرار داده است
صدها کشته در اعتراضات خيابانی بر مردم جهان تاثير عميقی گذاشته و 

در هفته چهارم اعتراضات .  همبستگی وسيعی را بدنبال داشته است
سراسری در ايران در يکی از مدارس لندن در انگلستان معلم خطاب به 
بيش از پنجاه شاگرد نوجوان در سالن پرسيد که آيا مهسا امينی را 

با نشان دادن عکس نيکا همه دست .  ميشناسند؟ همه دست بلند کردند
، و سوال آخرش اين بود که از کجا شنيديد؟ "نيکا شاکرمی"جمعی گفتند 

آنها ميگفتند که همه به هم توييت کرده اند و ".  سوشيال ميديا"همه گفتند 
عميقا احساس همدردی ميکنند و درد دختران جوان ايرانی را حس 

همان هفته دوم از اعتراضات در اروپا از جمله ايتاليا، امريکا، .  ميکنند
کانادا، اسپانيا، کشورهای اسکانديناوی و انگلستان، و درهمسايگی ايران 
از آسيای جنوبی گرفته تا خاورميانه و شمال آفريقا دهها حرکت 
اعتراضی به دفاع و پشتيبانی از مبارزات زنان و مردم ايران صورت 
گرفت که در عراق و افغانستان با مقاومت پليس و نيروهای نظامی 

در اروپا فمينيستها، خوانندگان، هنرمندان، شخصيتهای .  درگير بوده اند
مفسرين سياسی در وصف حرکات .  شناخته شده و مردمی پيام ميفرستند

زنان در ايران مقاالت متعدد منتشر کردند و سخنرانی زيادی صورت 
هر آنکه خود را با چپ و کمونيست تداعی ميکند، هرآنکه .  گرفته است

از حق کارگر و تهيدستان دفاع ميکند، هرآنکه معتقد به آزادی بيان و 
"مخالف خشونت عليه زنان است با تلفن پيام ميفرستند زن، زندگی، : 

حتی بخشی از سلبريتی ها، هوادارن "!  ما همه مهسا هستيم"، "آزادی
پيام ميفرستند که با خشونت، با تبعض و با بی حرمتی به "  می تو"جنبش 

اشکال ديگر انعکاس و تاثير اين جنبش همچنان .  زنان در ايران مخالفند
در حال شکل گيريست و اين تازه شروع تاثيراتی ست که اعتراضات 

  .زنان ايران بر جهان ميگذارد
 

اين در حالی اتفاق ميافتد که احزاب بورژوايی و بخش وسيعی از فمينيسم 
ناجی رهايی «اروپايی، ساليان درازيست که دمکراسی بورژوايی را 

حقوقی و سياسی تماما -خواستهای برابری اقتصادی.  معرفی کردند »بشر
مسخ شده در فرمتهای انتزاعی و قالب گرفته حقوق زنان 

  ۶صفحه   

 



  ۶صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٢شماره    

گيری مضحک موظفيم آلترناتيو کارگری و سوسياليستی، 
متکی به سابقه و پيشينه درخشان مبارزاتی و تحزب کمونيستی 
و تعداد بيشماری از رهبران و فعالين کارگری و کمونيست را 

کمونيسم .  اين ماتريال و ظرفيت موجود است.  به صحنه بکشيم
کارگری و حزب ما بخش موثر و مهم تالش برای عروج 
رهبری راديکال و سوسياليستی در جنبش سرنگونی و خروش 
انقالبی جاری، تا ساقط کردن کامل جمهوری اسالمی و نظم 

در اين .  ما در اين مسير گام برميداريم.  سرمايه در ايران است
راستا خطاب به کارگران آگاه و سوسياليست و فعالين کمونيست 
در جامعه و جنبشهای اجتماعی راديکال و حضار در اين 
سمينار ميگويم، دوره دست کم گرفتن جنبش کارگری و 
جنبشهای اجتماعی راديکال و تحزب کمونيستی و آلترناتيو 

. کارگری و سوسياليستی خيلی وقت است که بسرآمده است
فرصت را دريابيم و برای ايفای نقش رهبری کارگری و 
کمونيستی در اين تحوالت سرنوشت ساز با تمام توان 

 .*بکوشيم

جنبش سرنگونى، آلترناتيو راست و چپ 

 ...در جدال قدرت سياسى 

خويش بار ديگر حکومت را به چالش طلبيده، زمين را زير پای آن داغ و زمينه 
و چنانچه همين خيزش به سمت .  را برای خيزشی ويرانگرتر مهيا خواهد ساخت

تداوم انقالب تا سرنگونی کامل حکومت خيز بردارد جايی برای کفتار صفتان و 
آنچه مسلم است پيروزی کارگر و .  رقابت نفرت انگيز آنان باقی نخواهد گذاشت

کمونيزم در هيچ انقالبی تضمين شده نيست ليکن هر انقالبی همانا چون ورود 
 .توده ها به ميدان سياست است روزنه ای برای پيروزی کمونيزم باز می کند

 
در واپسين ساعات نگارش اين سطور، خبر آمد حميد تقوايی برای سلبريتی : ن.پ

هيچ چيز به اندازه .  های صادراتی هوادار سلطنت نامه سرگشاده نوشته است
همين گاليه های دوستانه و خيرخواهانه، تعلق خاطر طيف های متنوع سياسی را 

در پايان جز ابراز تاسف از .  به يک خانواده و يک جنبش واحد آشکار نمی کند
 .چنين سقوط وحشتناکی حرف ديگری نمی ماند

 
 ٢٠٢٣ژانويه  ٢٠

 
 

 رقابت بر سر موج سواری 

 ...و مالخور كردن انقالب 

جنبشهای اجتماعی از آنجمله کارگری و زنان با کيلومترها فاصله از هم بجای همکاری و همراهی برای .  را تا سطح بسيار نازلی کاهش داده اند
توجيه عاميانه نظريه پردازان پست مدرنيسم از مبارزه برای خواست . خواستهای صنفی و جنسی خود و آنهم در ابعاد کوچک و کم تاثير پيش می رود

  .نازل شده است و مسير واقعی مبارزات زنان را مخدوش و بی تاثير کرده است" امر زنانه"اقتصادی به يک -برابری حقوقی
 

در اروپا شده  »اتنيک های قومی«و  »اقليتها«تئوری چند فرهنگی و نسبيت فرهنگی به مصيبتی برای هزاران زن و کودک ميان مردم منتسب به 
هر روز به تعداد جنايات و تجاوز به حقوق .  طوری که تمام خرافات و عادات عصر حجری اقوام اين گروههای اتميزه شده دوباره جان گرفته اند

زنان و کودکان در کاميونيتی های اسالمی افزوده ميشود، امری که با اغماض و بعضا سکوت دولت مواجه شده و همين سياست ضد زن و ضد 
فرهنگ «هر آنکس به اين وضعيت فالکتبار شکايتی کند انگ دشمنی با .  کودک راه را برای رهبران خودگمارده قومی و عشيره ای هموارتر ميکند

 .سرکوب ميگردد" اسالموفوبيا"ميخورد و يا با مارک  »های قومی
 

جنبش آزادی . اما جامعه طبقاتی است، گرايشات اجتماعی و جنبش های راديکال و سکوالر وجود دارند، برابری طلبی يک تمايل قوی در جامعه است
زن و امر برابری زن و مرد، بخشی از جنبش سوسياليستی کارگری، نيرويی خالف جريان از جنبش عمومی زنان ست که قاطعانه در مقابل 

کمونيستها راديکال ترين قطب سياسی اعتراض به نابرابری و تبعيض و استثمار هستند که .  تهاجمات سرمايه داری و ارتجاع مذهبی ايستاده است
امکانات جبهه کمونيسم و برابری طلبی محدود اسِت، اين جنبش .  پرچم رهايی ميليونها زن و مرد کارگر و اقشار تهيدست جامعه را برافراشته اند

ممنوعه است و بورژوازی از هر رنگی از آن ميترسد، اين جبهه اگرچه ممنوعه و تبعيدی و تحت سرکوب و ترور است اما نفوذ عميقی در جامعه 
صحنه اعتراضات خيابانی و شعارها را نگاه کنيد، حضور زنان را ببينيد، افکاری که مياننسل جديد و زنان و مردان کارگر و سکوالرهای .  دارد

و نه کاهش سطح "  برابری کامل زن و مرد"و نه دمکراسی بورژوايی، "  آزادی"مانيفست جنبش آزادی و برابرِی، .  جامعه مورد استقبال وسيع است
 .و نه تعادل اقتصادی را مبنا قرار داده است" رهايی بشر از قيد بردگی سرمايه"نابرابری، 

 
 ...ادامه دارد

 
 ٢٠٢٣ژانويه  ١٨

 

 ...از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری  :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران
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پالتفرم شورای همكاری نيروهای 

 چپ و كمونيست در كردستان

 مقدمه 
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست درکردستان حقوق پايه ای 
مردم کردستان را همان حقوقی می داند که حقوق و آرمان مشترک تمام 

 .ها برای برپايی جامعه ای آزاد و برابر و مرفه است انسان
 

آزادی به .  جامعه بايد آزادی، برابری و رفاه انسان را تضمين کند
معنای رهايی از سرکوب و اختناق سياسی، رهايی از اجبار و انقياد 
اقتصادی، رهايی از اسارت فکری، آزادی در شکوفايی خالقيت های 

 .بشری
 

برابری نه فقط به معنی .  جامعه بايد تضمين کننده برابری انسان ها باشد
برابری در مقابل قانون، بلکه برابری در برخورداری از امکانات و 
نعمات مادی و معنوی جامعه، برابری در حفظ حرمت و ارزش همه 

. از نظر ما حقوق انسان جهانشمول است.  ها در پيشگاه جامعه انسان
لذا ما .  حقوق پايه ای مردم کردستان نيز بخش الينفک اين حقوق است

های مردم که بخشی از آنها در زير  کنيم تمام حقوق و آزادی تالش می
آمده است بعنوان قانون مصوب در حاکميت بعد از جمهوری اسالمی 

 .در کردستان رسميت پيدا کند
 
مردم در .  آزادی بی قيد و شرط سياسی حق همه شهروندان است  -١

انتقاد و .  داشتن هرنوع عقيده و ايجاد و يا پيوستن به هر تشکلی آزادند
تفتيش عقايد و يا تحميل    .اعتراض و اعتصاب حق همه شهروندان است

 .عقايد ممنوع و افراد در مسکوت گذاشتن عقايد خود آزادند
مطبوعات  تشکيل اجتماعات، برپايی تظاهرات، داشتن و استفاده از   -٢

آزادی کامل تشکل و  و راديو و تلويزيون برای بيان آزادانه عقايد، 
تحزب يا پيوستن به هرگونه تشکل سياسی، صنفی و تودەای حق سلب 

 .ناپذير مردم است
معيشت و زندگی همه شهروندان عليرغم توان و عدم توان انجام کار  -٣

و يا داشتن و نداشتن شغل، بايد بر اساس استانداردهای جامعه بشری 
 .تامين شود

برقرارى يک ساختار سياسى شورايی مبتنى بر دخالت مستقيم و  -٤
مستمر مردم در امر حاکميت، تامين حقوق و آزادى هاى سياسى و 
مدنى وسيع، بي قيد و شرط و تضمين شده و برابر براى همه آحاد 

رفع هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت، تابعيت، تعلقات ملى،  .  جامعه
  .نژادى، مذهبى، سنی، و غيره

انتخابى بودن کليه مقامات و پست هاى سياسى و ادارى در کشور   -۵
توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثريت انتخاب کنندگان 

کليه افراد در سن قانونی از حق رای همگانی و برابر .  اراده کنند
برخوردارند و حق دارند برای هر نهاد و ارگان نمايندگی و يا احراز 

هر فرد بزرگسال می تواند در .  هر پست و مقام انتخابی کانديد شوند

انتخابات هر ارگان 
نمايندگی، شرکت 

 .کند
سن قانونی :  تبصره 

را ارگان قانون گذار 
  .تعيين ميکند

با توجه به سابقه   -۶
ستمگری ملی در 
های سلطنتی و جمهوری اسالمی، هرگونه تبعيض  کردستان توسط رژيم

اين امر تنها با برسميت شناختن حق .  و ستم و نابرابری بايد برچيده شود
جدايی و يا ماندن در چهار چوب کشوری واحد با حقوق برابر تامين 

ما درعين حال بر همبستگی و همسرنوشتی مبارزاتی مردم .  ميشود
حقوق شهروندی برابر در همه .  کردستان  و سراسر ايران تاکيد ميکنيم

وجوه حيات سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اداری جامعه حق مسلم 
برای چنين تصميمی مردم کردستان حق دارند در .  مردم کردستان است

يک رفراندم به رسميت شناخته شده تحت نظارت نهادهای بين المللی 
 .سرنوشت سياسی خود را تعيين کنند

. های منتخب مردم است اداره کردستان در کليه سطوح به عهده ارگان -٧
اعمال زور از جانب هر دولت و نيروی سياسی برای جلوگيری از 

  .اعمال آزادانه اراده مردم در تعيين سرنوشت خويش ممنوع است
و يا حافظ ستم ملی هستند بايد ملغی  همه قوانين و نهادهايی که مظهر   -٨

فرهنگی عليه  هر گونه تبعيض اقتصادی و سياسی و    .و برچيده شوند
استفاده از زبان مادری در مکاتبات رسمی    .مردم کردستان مردود است

و در مراجع دولتی و آموزش زبان و فرهنگ در مدارس و استفاده از 
تسهيالت و امکانات برابر با بقيه شهروندان حق بی چون وچرای مردم 

 .کردستان است
. قضات، دادگاه ها و سيستم قضايی بلحاظ حقوقی بايد مستقل باشند  -٩

برخورداری امکانات .  اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است
هرنوع .  رسيدگی و محاکمه منصفانه و داشتن وکيل حق هر فرد است

فشار روانی و فکری بر افراد ممنوع و مبادرت  شکنجه، ارعاب، تحقير، 
  .هر نوع اعتراف اجباری فاقد اعتبار است. به آن جرم محسوب می شود

مجازات اعدام و حبس ابد .  حق حيات پايه ای ترين حق انسان است  -١٠
افراد بايد از هر نوع تعرض جسمی و .  تحت هر شرايطی ممنوع است

 .روحی مصون باشند
. و آموزش و پرورش و دستگاه قضا بايد جدا باشد مذهب از دولت   -١١

. نظام اداره جامعه بايد تماما فارغ از سنن و قوانين ملی و مذهبی باشد
 .داشتن يا نداشتن مذهب بدون قيد و شرط آزاد است

. بهداشت و آموزش رايگان در همه سطوح حق هر فرد است  -١٢
دسترسی به کليه امکانات آموزشی و بهداشتی موجود در جامعه حق همه  

  .شهروندان است
آزادی بی قيد و شرط سکونت، سفر و نقل مکان حق هر فرد    -١٣

مکاتبات و   زندگی خصوصی افراد، محل زندگی،   .بزرگسال است
مراسالت و مکالمات فرد از هرنوع دخالت توسط هر نهاد و مرجعی 

 .مصون است
افراد در انتخاب لباس آزادند و هرنوع شرط و شروط رسمی يا   -١۴

 .ضمنی بر پوشش افراد ممنوع است
کودکان حق دارند از يک زندگی شاد، ايمن و خالق برخوردار    -١۵

همه کودکان .  تضمين رفاه آنها بر عهده دولت است.  باشند
  ٨صفحه   



  ٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٢شماره    

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

پالتفرم شورای همكاری نيروهای 

 ...چپ و كمونيست در كردستان 

و نوجوانان بايد استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی در 
  .باالترين سطح ممکن را داشته باشند

برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی حق انکار ناپذير همه    -١۶
روابط جنسی بزرگساالن .  کسانی است که به سن قانونی بلوغ رسيده اند

هيچ مقامی حق کنکاش و دخالت در  هيچ کس و . امر خصوصی آنهاست
رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد زير سن قانونی، ولو .  آن را ندارد

 .با رضايت آنها ممنوع و جرم است
زنان بايد در کليه شئون زندگی اجتماعی، در توليد، در خانواده و   -١٧

در کليه عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی از حقوق برابر با 
" سرپرست خانواده"لغو امتيازات مرد بعنوان .  مردان برخوردار باشند

و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با 
سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور 
مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و 
اشتغال حرفه اى، جدايی، سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم 
و تملک اموال خانواده، ممنوعيت تعدد زوجات، ممنوعيت صيغه، لغو 
کليه تعهدات انقيادآور زن به شوهر در شرع  و سنن کهنه، اعمال 
مجازات سنگين براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير و 

 .خشونت عليه زنان و دختران در خانواده
ازدواج با ثبت در دفاتر رسمی از نظر جامعه برسميت شناخته می  -١٨

. هيچکس را نمی توان برخالف ميلش وادار به ازدواج نمود.  شود
زوجين در کليه امور مربوط به خانواده، طالق و تکفل فرزندان و امر 

 .وراثت از حقوق کامال يکسان بر خوردارند
برخورداری از يک محيط زيست سالم و ايمن حق هر انسانی    -١٩

اقدامات عاجل و فوری برای جلوگيری از تخريب محيط زيست و . است

با مسئوليت دولت جهت ايجاد يک محيط سالم و  تالش جدی و همگانی 
  .ايمن برای ادامه حيات

 
 :از اهم مطالبات کارگری  -٢٠

اشتغال يا بيمه بيکاری مکفی بر پايه حداقل دستمزد برای هر فرد   -الف 
کارگران بايد در مقابل صدمات و .  سال بايد تأمين گردد ١٨بيکار باالی 

  .خسارات ناشی از کار بيمه باشند
حداقل دستمزد کارگران بايد با توافق نمايندگان سراسری منتخب   -ب

 .کارگران و بر اساس تأمين هزينه سبد معيشت خانوار تعيين گردد
اخراج کارگران توسط کارفرما ممنوع است و تصميم نهايی در همه   -ج

 .موارد اخراج بايد با رای مجمع عمومی کارگران واحد مربوطه باشد
کارخانگی به عنوان کارمزدی محسوب ميشود و هرگونه سياست   -د

 .تبعيض آميزی برعليه نيروی کار براساس جنسيت ممنوع است
کار کودکان ممنوع است و بکارگماردن افراد زيرسن قانونی بايد   -ه

 .تحت پيگرد و مجازات قانونی قرارگيرد
ايجاد تشکلهای کارگری مستقل از کارفرما و دولت حق طبيعی   -و

کارگران است و هيچ کارگری نبايد به علت تالش برای ايجاد تشکل و 
طرح خواسته و مطالبه سياسی و معيشتی مورد بازخواست و تحت 

 .تعقيب قرارگيرد
کولبری بعنوان نماد بردگی انسان، بايد با ايجاد اشتغال و تأمين   -ز

 .اقتصادی زندگی انسانها از ميان برداشته شود
قابل ذکر است که موارد مندرج در اين پالتفرم تنها شامل اهم حقوق 

 .پايهای مردم کردستان است
 

 !سرنگون باد جمهوری اسالمی
 !آزادی برابری حاکميت شورايی

 !زنده باد سوسياليسم
 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست در کردستان
 ١٤٠١ديماە 

 ٢٠٢٣ژانويه 
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 !مردم ممنوعای تعيين قيم سياسى بر
 

 امير عسگری

بورژوازی ايران در مواجهه با خيزش انقالبی و خواستهای واقعی 
هر روزه شاهد .  مردم و طبقه کارگر برای آلترناتيو سازی تالش ميکند

نمايش جديدی هستيم که مانند حباب بکی پس از ديگری می ترکند و 
به  »وکالت دادن«آخرين نمونه کمپين رعيت مابانه .  شکست ميخورند

رضا پهلوی فرزند دمحمرضا پهلوی، آخرين شاه سرنگون شده ايران 
اين حرکت که توهين آشکار به شعور انسانيست که عقل دارد و .  است
وکالت تام االختيار «تواند بدون برای خود تصميم بگيرد، سعی دارد  می

به رضا پهلوی دهد تا هر طور که ميخواهد برای سرنگونی و  »سياسی
وکالت سياسی تحت .  اقدام کند »گذار از جمهوری اسالمی«يا بقول آنها 

عنوان کارزار توسط سلبريتی ها و فوتباليست هايی مانند؛ حميد فرخ 
نژاد و علی کريمی آغاز شد که تا همين پنج ماه گذشته در ايران بودند، 
. با جنايتکاران اسالمی مشکل نداشتند و با روحانی قاتل همراهی کرد

در مورد فرخ نژاد شاهد بازی در فيلمهای مضحک حکومتی همچون؛ 
 .بوديم »گشت ارشاد«

 

ادامه تحرکات شکست خورده قبلی  »وکالت ميدهم«نمايش مضحک 
با دخالت دادن ريزش  »فرشگرد«و  »ققنوس«طرحهايی مانند .  است

کرده های جمهوری اسالمی که خواهان از دست نرفتن اسالم و بند و 
بساط چپاولگرانه سرمايه داری هستند شکل گرفت ولی پس از گذشت 

نيز  ١٣٩٩رضا پهلوی در سال  .مدتی کوتاه با شکست کامل روبرو شد
بعضی جريانات مشترک المنافع جواب .  را ارائه داد »پيمان نوين«

ادامه اين  »نه به جمهوری اسالمی«کمپين .  مثبت به اين فراخوان دادند
سياست بود، کمپينی که زير فشار سرنگونی خواهی طرح شد و هنوز 

حزب «در اين بازی جريان پوپوليستی .  هم از سرنگونی نمی گفت
 . نيز به اجراگر در ظاهر چپ آن بدل شد »کمونيست کارگری ايران

 

تجمعات  ١۴٠١پس از اين دوره همزمان با خيزش انقالبی شهريور 
سراسری به فراخوان حامد اسماعيليون که خود را بی طرف اعالم 

کرد شکل گرفت که کادرهای حزب کمونيست کارگری در يکی از  می
اين تجمعات در برلين در حالی که چپ صف مستقل خود را سازمان 
داده بود، دست در دست راست با شعارهای راست همراه شد ولی 

اين جريان  .توسط برگزار کنندگان حتی اجازه اعالم موضع نگرفت
پوپوليست که به همکاری و همراهی با جريانات راست دل خوش کرده 

در اين بزنگاه .  بودند و اکنون نيز برای اين همراهی دست و پا ميزنند
خود  ٢٠٢٣در سال نوی ميالدی  »اتحاد با پهلوی«بود که پروژه جديد 

را علنا اعالم کرد و حامد اسماعيليون معلوم کرد موئتلف معامله گر 
بعنوان مثال .  امری که بسرعت بر سر منافع بهم خورد .رضا پهلويست

تعدادی از چهره های حقوق بشری،  ٢٠٢٣در آستانه سال نو ميالدی 
دادخواه، ورزشی و هنری طی توييت همزمان و هم متنی با رضا 

پهلوی تالش کردند تصوير 
رضا .  يک ائتالف را بدهند

پهلوی، مسيح علينژاد، 
حامد اسماعيليون، نازنين 
بنيادی، گلشيفه فراهانی و 

. علی کريمی توييت زدند
اين تصوير ائتالف و 
تبليغات حول آن دو روز 
طول نکشيد و برسر 
رقابت متحد نشده جدا 

 . شدند

 

ضديت با مخالفين سلطنت همراه است با سياستهايی که بوی خون ميدهد 
از جمله خانم ياسمين پهلوی همسر رضا پهلوی .  و وعده سرکوب ميدهد

در  »مرگ بر سه فاسد؛ مال، چپی، مجاهد«استوری ای با شعار؛ 
در تجمع پاريس نيز ايشان به شعار دهنده لمپن .  اينستاگرام نشر داد

چرا «پهلويست که عليه لنين شعار سر می داد و عربده ميکشيد گفت؛ 
در سوشيال ميديا .  »مرگ بر مرده هاشون، مرگ بر زنده هاشون

فاالنژهای سلطنت طلب رسما تهديد به ترور و قتل و کشتار مخالفين 
 .دارند

 

در دوره انقالبی نيروهای بورژوازی و طرفداران هر شکلی از نظام 
کنند از باالی سر مردم برای جامعه تصميم بگيرند و  سرمايه تالش می

قبل از اينکه طبقه کارگر و زحمتکشان حکومت سرمايه حاکم را 
. سرنگون کنند بر سر تغيير رژيم با بند و بست به توافق برسند

کنند  ورشکستگان و عروسک های خيمه شب بازی رضا پهلوی فکر می
کنفرانس گوادلوپ ديگری شکل خواهد  ۵٧مانند دوره قبل از انقالب 

گرفت و پهلوی را با سرکوب وسيع طبقه کارگر و قتل عام کمونيست ها 
در اين رابطه به وضوح به رضا .  توانند بر انقالب آتی سوار کنند می

پهلوی و جناح بورژوازی بايد گفت؛ کور خوانده ايد، کمونيست ها اجازه 
نمی دهند و شما بايد از روی ميليونها مخالف و کارگر و انقالبی رد 

 !شويد

 

در اين ميان چپ پوپوليست هر بار بدليل تمايل به همکاری با راستها و 
آنها بتدريج ناچارند .  سلطنت طلبان در شکست آنها نيز شريک شده است

تکليف نهايی شان را روشن کنند که آيا در کنار دشمنان ضد کمونيست 
شعار .  طبقه کارگر خواهند ايستاد و يا در جنبش برای آزادی و رهايی

تنها سلطنت طلبان را  »مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر«
. آزرده نميکند بلکه پوپوليست های متحد آنها را دچار رنجش کرده است

صف کمونيسم و چپ برخالف پوپوليست ها سر سازشی با هيچ گرايش 
 . بورژوازی و راست ندارد

 

 ٢٠٢٣ژانويه  ١٩

*** 
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 اجتماع اعتراضی و راهپيماپی در بلوچستان  
، مردم مبارز زاهدان عليرغم تالشهای ١۴٠١ديماه  ٣٠امروز جمعه 

امنيتی حکومت متحدانه و با عزمی رايخ در ابعاد وسيع عليه جمهوری 
سيل جمعيت در شهر زاهدان از جمله با .  اسالمی بميدان آمدند

ما   -رضا پهلوی وکيل ما نيست«، »مرگ بر خامنه ی«شعارهای 
نه تاج نه عمامه، آخوند کارش «، »خودمان احزاب داريم، بفهميد

، »آموزش به زبان مادر«، »آزادی و برابری خواست مردم«، »تمامه
خواست ملت شجاع بلوچ، «و  »می کشم می کشم آنکه برادرم کشت«

در راسک .  بودند »سلطنت، واليت فقيه و امثال مجاهدين خلق نيست
 . هم تجمعی اعتراضی برگزار شد

 
 و گاز  تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت

ماه، کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در شرکت  دی ٢٧شنبه  روز سه
خوش دهلران، شرکت  و گاز آغاجاری، چشمه  برداری نفت بهره
و گاز غرب در منطقه عملياتی ايالم، پااليشگاه گاز   برداری نفت بهره

و گاز پارس در عسلويه، پااليشگاه پنجم مجتمع گاز   ايالم، شرکت نفت
پارس جنوبی عسلويه، پااليش گاز فجرجم، فالت قاره قشم، شرکت 

، شيراز مقابل شرکت )مجتمع تندگويان(پايانه های نفتی جزيره خارگ 
گاز استان فارس و کارکنان رسمی صنعت نفت در اهواز مقابل درب 

. خيز جنوب دست به تجمع اعتراضی زدند شرکت مناطق نفت ٣شماره 
اين تجمع مطابق فراخوان از پيش اعالم شده برای برگزاری تجمع 
سراسری با محوريت شهرها و مناطق عملياتی و نفتی برگزار شده 

قانون  ١٠کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده .  است
پی مربوط به اين  وظايف و اختيارات وزارت نفت، پرداخت بک

العاده ويژه، حذف ماليات  قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق
ها، افزايش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش  زياد از حقوق

بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعيت بهداشت و درمان، ابطال 
 .اساسنامه صندوق نفت و رسيدگی به ديگر مطالباتشان هستند

 
 اند کارگران شهرداری ايالم پنج ماه است حقوق دريافت نکرده

جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری ايالم از عدم دريافت پنج ماه 
حقوق و مشکالت و معضالت اقتصادی که دارند، به شدت اعتراض 

مدتهاست که با کمترين پايه حقوق، در فضای سبز :  داشته و گفته اند
شهرداری ايالم مشغول انجام وظيفه هستيم و پنج ماه است که اين 
حداقل حقوق را هم از ما دريغ کرده اند و در اين اوضاع سخت 
اقتصادی، بدجوری در مضيقه قرار گرفته و همچنان شرمنده خانوده 

 .کس فريادرسمان نيست مان هستيم و هيچ
 

 تجمع کارگران روغن نباتی جهان مقابل ساختمان استانداری زنجان
ديماه، تعدادی از کارخانه کارگران روغن نباتی جهان  ٢۴روز شنبه 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل ساختمان استانداری 
مسئولين :  يکی از کارگران روغن نباتی جهان گفت.  زنجان تجمع کردند

بايد پاسخگوی مطالبات ما در زمينه بيمه و معوقات باشند و خسارت های 
وی، با اشاره به .  وارده به کارگران و خانواده هايشان را جبران کنند

کارگران معوقات چند صد :  واريز نشدن حق بيمه کارگران، ادامه داد
 .ميليون تومانی دارند

 
 تجمع اعتراضی کارگران شرکت عمليات غير صنعتی ماهشهر

، جمعی از کارگران شاغل در شرکت ١۴٠١ديماه ٢۵روز يکشنبه 
عمليات غيرصنعتی ماهشهر در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت و 

 .کشيده و تجمع برپا کردند  عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار
 العجل يک روزه برای تخليه و تعطيل خوابگاه بخاطر نبود گاز   ضرب

به گزارش شورای صنفی دانشجويان کشور؛ دانشگاه فردوسی مشهد 
ای  عصر روز شنبه به دانشجويان خوابگاهی خبر تعطيلی يک هفته

طبق اين اعالم دانشجويان تا ظهر .  را اعالم کرد  دانشگاه و خوابگاه
. ی خوابگاه به مدت يک هفته هستند دی، موظف به تخليه٢۵يکشنبه، 

شب  ١٠:٣٠همچنين بر اساس اين اعالم به دانشجويان تا قبل از ساعت 
طی .  ی خود را لغو کنند اند تا رزرو غذای يک هفته شنبه فرصت داده

گرمايشی مواجه   های اين دانشگاه با مشکل عمده گذشته خوابگاه هایروز
است و لذا به جای حل مشکل،  بوده و توان حل اين مشکل را نداشته 

تصميم به تخليه و فشار بر دانشجويان مبنی بر تعطيلی خوابگاه و 
آن هم زمانی که .  سازی ايشان از امکانات رفاهی گرفته است محروم

بسياری از اين دانشجويان به خاطر شرايط پايان ترم نياز به حضور در 
 .و استفاده از امکانات دارند  خوابگاه و دانشگاه

 
 کارگر کشته و زخمی شدند ٧در کمتر از يک شبانه روز 
دی، در رودبار  ٢٧تا صبح سه شنبه  ٢۶از بعد از ظهر دوشنبه 

 ۴اليگودرز، گرگان و اردبيل سه کارگر جان خود را از دست دادند و 
قربانيان اين حوادث دو کارگر شاغل در پروژه سد .  کارگر مصدوم شدند

رودبار اليگودرز، دو کارگر يک مرکز شارژ کپسول گاز در گرگان، و 
حادثه منجر به مصدوميت دو .  سه کارگر مرغداری در اردبيل بودند

ايلنا نوشته .  دی ماه روی داد ٢۶کارگر در اليگودرز بعد از ظهر دوشنبه 
زمانی که گروهی از کارگران پروژه سد رودبار اليگودرز مشغول :  است

سازی بستر حوضچه آرامش سد رودبار لرستان  پاکسازی، گسترش و آماده
های سنگی اطراف  در بخش ذلقی شهرستان اليگودرز بودند، ديواره

دو تن از کارگران زير آوار سنگ دچار شکستگی .  حوضچه ريزش کرد
 .دست و پا شدند و به بيمارستان انتقال يافتند

 
شبانگاه دوشنبه، دو کارگر يک مرکز شارژ کپسول گاز در گرگان هنگام 

  ١١صفحه   کار بر اثر انفجار سيلندر گاز ازت و آتش سوزی مصدوم 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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دی سه کارگر يک  ٢٧بامداد سه شنبه   .و به بيمارستان منتقل شدند
مرغداری واقع در ناحيه صنعتی نوجه ده در اردبيل بر اثر مسموميت با 

مرغداری در نزديکی .  گاز منواکسيد کربن جان خود را از دست دادند
فرماندار شهر نمين گفته است قربانيان .  شهرستان نمين قرار دارد

اعضای يک خانواده اهل اهواز بودند که برای کار به استان اردبيل 
او درباره علت قرار گرفتن کارگران قربانی در .  مهاجرت کرده بودند

 .معرض منواکسيد کربن توضيحی نداده است
 

زخمی شدن يکی از کودکان بازداشت شده اعتراضات مردمی پاوه در 
 حين کولبری

و   سينا نادری، کودک اهل شهر پاوە از توابع کرمانشاە، بر اثر تعقيب
گريز در حين کولبری از ارتفاعات کوهستانی سقوط کرده و دچار 

ساله،  ١۶اين کولبر   .ها، سر و دندانهايش شده است شکستگی دست
بر اثر تعقيب نيروهای حکومتی در  ١٤٠١آبان ماه  ٢٣شامگاه جمعه 

مرز نوسود تعادل خود را از دست داده و پس از سقوط از ارتفاعات، از 
بنابه .  ناحيه هر دو دست، سر و دندان دچار شکستگی شديد شده است

گزارش منتشرشده، وضعيت سالمت حال حاضر سينا نادری، پس از 
 .انتقال به مراکز درمانی وخيم اعالم شده است

 
 های محکومين به اعدام مقابل قوه قضائيه تجمع اعتراضی خانواده

های محکومين به اعدام با تجمع در  ماه جمعی از خانواده دی ٢۶دوشنبه 
مقابل ساختمان قوه قضائيه در تهران با شعارهای نه به اعدام و 

خواستار لغو احکام اعدام و نجات عزيزانشان  »مسئولين جواب بدهند«
 .از چوبه دار و مرگ شدند

 
روز هنوز قربانی  ١٠٠جمعه خونين زاهدان پس از گذشت بيش از

 گيرد می
دی ماه ، يکی از مجروحين، به  ٢٧های منتشر شده؛ روز  طبق گزارش

در حمله مسلحانه سرکوبگران به مردم در واقعه  »منصور زهی«نام 
روز جراحت  ١٠٠زاهدان، پس از بيش از  »جمعه خونين«معروف به 

منصور زهی، .  ناشی از تيراندازی مأموران جان خود را از دست داد
 ٩های محلی در تاريخ  ساله و اهل زاهدان بود و به گزارش رسانه ٢۴

، در جريان اعتراضات شيرآباد در استان سيستان و ١۴٠١مهرماه 
بلوچستان با تيراندازی نيروهای نظامی از ناحيه کمر مجروح شده و 
طی اين مدت دربيمارستان خاتم زاهدان در کما بستری بوده و بر اثر 

مأموران امنيتی از تحويل جسد .  سپارد شدت جراحات وارده جان می
 .منصور به خانواده امتناع کردند

 
نوشين کشاورزنيا، فعال حقوق زنان به پنج سال حبس تعريزی محکوم 

 شد
کار بدون «گذاران  نوشين کشاورزنيا، پژوهشگر اجتماعی و از بنيان

دادگاه انقالب به اتهام اجتماع و تبانی به جهت اقدام  ٢٩در شعبه  »آزار

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

کشاورزنيا در دادگاه .  عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شد
شهريور به رياست قاضی علی مظلوم برگزار   ٢١بدوی که در روز 

شده بود، به پنج سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اين حکم در 
او روز پنجم .  دادگاه تجديدنظر بدون هيچ تغييری تائيد شده است

ارديبهشت ماه سال جاری، پس از احضار از سوی مقامات امنيتی، 
  بازداشت و به زندان اوين منتقل و پس از دوازده روز با قرار وثيقه يک

 .ميليارد تومانی آزاد شده بود
 

 زاده پس از احضار به دادسرای اوين بازداشت شد رضا رمضان
ماه، رضا رمضانزاده از زندانيان سياسی سابق پس از  دی ١٧روز شنبه 

رضا رمضان زاده در .  احضار به دادسرای اوين بازداشت شده است
، در تهران ٩٨، در جريان اعتراضات سراسری آبان ٩٨آذر  ٢تاريخ 

. توسط ماموران وزارت اطالعات در منزل شخصی خود بازداشت شد
دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی  ١۵وی پس از مدتی توسط شعبه 

 ٢٩سال حبس تعزيری محکوم و نهايتا در تاريخ  ٣صلواتی به 
از زندان تهران بزرگ به صورت مشروط آزاد  ١۴٠٠ماه  ارديبهشت 

 .شد
 

 آميز فاطمه رحمتی دانشجوی دانشگاه آبادان بازداشت خشونت
بر اساس اخبار منتشرشده فاطمه رحمتی دانشجوی دانشگاه آزاد آبادان 

دی در منطقه سده توسط مأموران امنيتی ربوده شده  ٢۴روز شنبه  
 .ساله است ١٩فاطمه رحمتی . است

 
 خبری از وضعيت رفيق سليمی فعال کارگری سنندجی بی

آذرماه توسط نيروهای  ٧رفيق سليمی، فعال کارگری اهل سنندج 
سرکوبگر بازداشت شد و تاکنون اطالعی از وضعيت او در دست 

 .نيست
 

 آبان دستگير شده و زير شکنجه است ٢۵سعيداله وردی از 
آبان در شيراز بازداشت شده و خواهرش با  ٢۵وردی، روز  سعيداله 

انتشار ويديويی، وضعيت برادرش در زندان و زير شکنجه را شرح داده 
در تمام اين مدت به دليل وعده و وعيد ماموران و ترس، «:  گويد و می

سمانه اله وردی خواهر اين شهروند .  »ای نشد موضوع برادرم رسانه
برادرم به جرمی :  گويد بازداشت شده در رابطه با وضعيت برادرش می

بهمراه پسر   -سر کوچه   -که مرتکب نشده بود توسط نيروهای امنيتی 
هايی  حدودا دو هفته هيچ خبری ازش نبود و تمام ارگان.  عموم ربوده شد

بعد از چهار .  ای نداد شد تماس بگيريم پرس و جو کرديم اما نتيجه که می
مادرم بعد از .  هفته برادرم با خانه تماس گرفت و گفت به مالقاتش بروند

تواند حرف بزند و ديگر آن سعيد قبلی  مالقات گفت حتی درست نمی
من حرفی نزد تا ناراحت  دانستيم شکنجه شده ولی مادر به می.  نيست
خواهد  برادرم آنقدر فشار روحی روش هست که حتی گفته نمی.  نشوم

اش به دليل شکنجه و  زند که همه های ضد و نقيض می آزاد شود و حرف
گويد که  وردی می سمانه اله.  اعتراف اجباری است و حال خوبی ندارد

ما تا .  توانيم تامينش کنيم اند که هيچ جور نمی وثيقه دو ميلياردی بريده
درپی  دليل امنيتی بودن موضوع و تهديدهای پی امروز سکوت کرديم به

. ای بشود و ما هم ترسيديم حکومت جمهوری اسالمی که نگذارند رسانه
 .اما از ترس اعدام سعيد سکوتمان را شکستيم

 
  ١٢صفحه   
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سال  ٣مازيار سيدنژاد، فعال کارگری توسط دادگاه انقالب تهران به 
حبس، ممنوعيت خروج از کشور و ساير مجازات های تکميلی محکوم 

دادگاه انقالب تهران به  ١۵بر اساس اين حکم که توسط شعبه .  شد
رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی، صادر و به وی ابالغ شده، آقای 

به دو سال “  عضويت در گروه های کمونيستی”سيدنژاد از بابت اتهام 
به يک سال حبس و به عنوان “  تبليغ عليه نظام”حبس و از بابت اتهام 

مجازات تکميلی به دو سال ممنوعيت خروج از کشور، ممنوعيت 
عضويت در احزاب و گروه ها و ممنوعيت از فعاليت در فضای مجازی 

در صورت تاييد اين حکم در مرحله تجديد نظر، با .  محکوم شده است
قانون مجازات اسالمی دو سال حبس برای وی قابل  ١٣۴اعمال ماده 

 .اجرا خواهد بود
 

 سال زندان محکوم شد ۶سارا سياهپور از فعالين صنفی معلمان به 
سارا سياهپور فعال صنفی معلمان تهران و البرز که در تاريخ دوم 
شهريور چهارصدويک، توسط اطالعات سپاه ثار مقابل منزل خود 

صورت تلفنی به   بازداشت شده بود، روز دوشنبه دوازدهم ديماه، به
احضار و در )  به رياست قاضی صلواتی(شعبه پانزدهم دادگاه انقالب 

ماه،  وششم دی دادگاهی بدون حضور وکيل محاکمه و در تاريخ بيست
، پنج سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی:  حکم زير به ايشان ابالغ شد

يک سال زندان، برای فعاليت تبليغی عليه نظام  و محکوميت تکميلی، 
دو سال ممنوع الخروج از کشور، دو سال ممنوعيت عضويت در 

 .احزاب، گروهها و دستجات سياسی و فعاليت در فضای مجازی
 

 ضربه شالق محکوم شد ٧۴مژگان ايالنلو به ده سال زندان و 
مژگان ايالنلو کارگردان مستند ساز و فعال اجتماعی از سوی بيدادگاه 

براساس رای .  ضربه شالق محکوم شد ٧۴سال حبس و  ١٠انقالب به 
بيدادگاه انقالب   ٢۶افشاری، رييس شعبه "  جانی"صادر شده از سوی 

مژگان ايالنلو کارگردان مستند ساز به جرم اجتماع و تبانی عليه امنيت 
ماه، اخالل  ١۵سال، فعاليت تبليغی عليه نظام  به مدت  ۶کشور به مدت 

ماه و بابت تشويق به اعمال منافی به مدت  ١۵در نظم عمومی به مدت 
ضربه شالق و پرداخت  ٧۴.  ماه حبس تعزيری محکوم شده است ١۵
ميليون لایر جزای نقدی در حق صندوق دولت هم بخشی از اين  ٨٠

اين فعال حقوق زنان به منع عضويت در .  مجازات تعيين شده است
احزاب، گروهها و دستجات سياسی اجتماعی، منع خروج از کشور، منع 
اشتغال به امور مربوط به جرم ارتکابی از قبيل فعاليت های رسانه ای و 

همچنين کامپيوتر شخصی و .سال محکوم شده است ٢تبليغی به مدت 
روز  ٩٠مژگان ايالنلو.  تلفن همراه وی نيز به نفع دولت ضبط شده است

روز از اين دوره را در سلول  ۴٠است که در بازداشت به سر ميبرد و 
 .انفرادی گذرانده است

 
 آرش صادقی را ممنوع تماس کرده اند

آرش صادقی در توييتی نوشت که به دستور  حسين صادقی، پدر   
آرش .  دادستانی فرزندش از ده روز پيش ممنوع التماس شده است

روز  ١٠٠صادقی زندانی سياسی به سرطان استخوان مبتالست و حاال 
 .است که بدون رسيدگی و درمان مناسب در زندان است

*** 

 !جوادروحی، جوان معترض محکوم به سه بار اعدام
او را . جواد از معترضان شجاعی است که در اعتراضات حضور داشت

گرفتن  شهريور در نوشهر و در پرونده مرتبط با آتش ٣٠در تاريخ
او از هر گونه دسترسی به وکيل تعيينی .  کيوسک پليس بازداشت کردند

او و چند نفر ديگر را تحت شکنجه  مجبور به اعتراف .  محروم بود
اکنون جواد با استناد به اسنادی نامعتبر و اعتراف .  اجباری کردند

متهمان پرونده عليه يکديگر و با وجود ابهامات فراوان در پرونده، به 
وکيل جواد اتهامات را تکذيب کرده و .  سه بار اعدام محکوم شده است

او به اتهام .  ای انجام نداده است موکلم هيچ کار مجرمانه«:  گفته است
ارتداد از طريق هتک حرمت قرآن از طريق آتش زدن قرآن و توهين «

به يکبار اعدام  »االرض افساد فی«به يکبار اعدام، به اتهام  »به مقدسات
به يکبار اعدام و در مجموع به سه بار اعدام  »محاربه«و به اتهام 

 .محکوم شده است
 

 خبری از دمحم مهدی پناهيان بازداشت و بی
ديماه  ١٠دمحممهدی پناهيان دانشجوی دانشگاه فرهنگيان ساری روز 

مقابل منزلش در فريدونکنار توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است 
. محل بازداشت او هيچ اطالعی در دست نيست  تاکنون از داليل و  و

و دارنده مدال طالی کشوری  دمحممهدی عضو تيم ملی کيک بوکسينگ 
 .است

 
 جان شش زندانی سياسی کهگيلويه و بويراحمد در خطر است

شش زندانی سياسی استان کهگيلويه و بويراحمد که در زندان ياسوج به 
وارد اعتصاب غذای دسته جمعی  ١۴٠١ديماه  ٢۴برند از تاريخ  سر می

،  ، بنيامين افرا ، کيانوش مهدويفر، عليرضا فروهر ياسر فريدونی.  اند شده
شش نفر زندانی سياسی هستند که به   و محمود تورنگ  مجتبی حفيظيان

عدالتی دست به  شان و اعتراض به بی دليل بالتکليفی در روند قضايی
هر شش نفر توسط اطالعات سپاه بطور غيرقانونی . اند اعتصاب غذا زده

و موقع بازجويی مورد فشار و   اند در خيابان و منزل شخصی ربوده شده
 . اند شکنجه قرار گرفته

 
 احضار و بازداشت دو معلم از فعاالن صنفی فرهنگيان بيجار

درپی احضار، بازجويی و پروندەسازی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بيجار، عليه فعاالن صنفی اين شهرستان، آقايان دمحمعلی عربی 
و دمحم فرزان از معلمان خوشنام و اعضای کانون صنفی فرهنگيان بيجار 

پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقالب  ١۴٠١دی  ٢۴در روز 
بازداشت و روانه زندان  »تبليغ عليه نظام«شهرستان بيجار به اتهام 

 .شدند
 

 مازيار سيدنژاد به حبس و مجازات تکميلی محکوم شد

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 
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انقالب را بمثابه تحولی ناگزير 
قبول ميکنند اما سياست شأن 
محدود کردن انقالب به قواره ملی 
و افکار متحجر و محدود 

يکی از عناوين .  ناسيوناليستی است
است که  »انقالب ملی ايران«فيک 

توسط رضا پهلوی و سلطنت طلبان 
و بخشی از راستهای اپوزيسيون 

خيزش انقالبی که .  تکرار ميشود
قلب صدها ميليون مردم جهان را 

ربوده است و ويژگی هايی منحصر به فرد و راديکال و جهانشمولی 
درصد شعارهايش غير ملی و غير   ٩۵دارد، جنبشی که تاکنون بيش از 

مذهبی و غير قومی است، انقالبی که زن محور و برابری طلب است و 
يک عنصر و المنت قوی حرکت انقالبی عليه فقر و تبعيض و نابرابری 

است؟ روشن است با تقسيمات  »انقالب ملی«است، چرا اسمش 
جغرافيايی و تحميلی جهان امروز، هر واقعه ابتدا در يک کشور رخ 
ميدهد اما محدود به آن نخواهد شد و مهمتر آرمانها و ديدگاهايش 

 .ندارند و از مزدک و مانی برنخاسته اند »ملی«ضرورتا خصلت 
    

اين خود رضا پهلوی است که در قديم زندگی ميکند، ناسيوناليست و 
ايران پرست است، ارزشهايش ملی و مذهبی است، خواهان اعاده دوران 
قديم است، لذا تالش دارد با لباس ملی به تن انقالب کردن، آنرا ناشناليزه 

. اين روش برخورد کل کمپ ارتجاع به پديده انقالب است.  و ابتر کند
انقالب رخ ميدهد تا هر آنچه که کهنه است را دود کند و هوا ببرد، و 
ارتجاع در دوره انقالبی، با دندان قروچه انقالب را می پذيرد اما 

. ميخواهد لباس بدقواره و واپسگرای ملی و قومی و مذهبی به تن آن کند
اگر دقيق تر صحبت کنيم، اين .  است »انقالب ملی«خروجی اين سياست 

انعکاسی از تشديد جدال چپ و راست در مقياس جامعه، تشديد تقابلهای 
ها در دوره انقالبی، تالش برای زدن مهر  طبقاتی و قطبی شدن جنبش

 .سياسی و طبقاتی به فرجام پروسه ای است که تازه آغاز شده است
  
يک خرافه است، خرافه ای شبه مذهبی، يک ارتجاع  »انقالب ملی«

دنيا و جوامع دوره ممالک محروسه و کشور سازی و ايجاد بازار .  کامل
شايد کسی بگويد، ايشان و .  داخلی را مدتهاست پشت سر گذاشته اند

موضوع برسر متحد .  اطرافيانش اتفاقا از دنيا و تغييرات اطالع دارند
 »امروز فقط اتحاد«بله، شعار .  کردن کل مردم حول يک رهبری است

همه «خمينی، و بعبارتی دقيق تر  »همه با هم«رضا پهلوی يعنی همان 
و  »انقالبی«آنچه که اپورتونيست های تازه .  را زياد شنيديم »با من

پوپوليست های متفرقه از درک آن عاجز هستند اينست که انقالبی که 
عليه دين است به مناديان جديد فروختن مذهب همراه نميشود، انقالبی که 

خواهانه سر ميدهد و ستون  زنانه است و شعارهای جهانی و آزادی
مردساالری و اسالم را بلرزه درآورده، به اهداف ضد زنی که در شعار 

کارگران که خيزش توده .  دهد مستتر است، تن نمی »مرد ميهن آبادی«
ای حاصل کار و مبارزه آنهاست و خود صفی ضد کاپيتاليستی را 
نمايندگی ميکنند، به جانفدايی برای کهنه ساواکی و واواکی و سرمايه 

تن  »بازسازی ايران«دار لمپن و جنايتکار و ضد کارگر تحت عنوان 
 .دهد نمی

  

ما کمونيست ها همواره تاکيد کرديم که تاريخ مکتوب بشر انقالبات 
انقالب از .  مختلفی را تجربه کرده است اما انقالب پديده ای جديد است

است که تحت شرايط خاص و ويژه ای در هر مقطع تاريخی  »نو«آنرو 
. رخ ميدهد، اما عليه آن شرايطی است که در متن آن بوقوع می پيوندد

موتور محرکه و هسته پر حرارت و پر شتاب تحول انقالبی تغيير است، 
زبان و ادبيات و سبک مبارزه و .  از تغييرات محدود تا زير و رو کننده

چهارچوب فکری و سياسی متناظر بر دوره انقالبی با دوره قبل و بعد 
 .آن تماما متمايز است

  
خود انقالب و نياز به تحول و تغيير اختياری نيست، انتخابی نيست، 
حاصل تبليغات انقالبيون نيست، نتيجه دست باال پيدا کردن ادبيات 

اگر بتوان با .  انقالبی بر ادبيات کهن و رايج در يک روند تدريجی نيست
اطالق کرد، انقالب اولين کانديد  »جبری«درجه ای اغماض به پديده ای 

انقالب يک مکانيسم اجتماعی تغيير در جامعه ای است که .  است
روندهای مختلفی را از سر گذرانده، برای پاسخ به سواالت و بحرانهای 
متعدد آن به سياستهای متفاوتی متوسل شده که در تحليل نهايی هيچکدام 

نقب  »موش کور انقالب«اينجا .  جواب ندادند و همه به بن بست رسيدند
ميزند، زمين زيرپای حکومت داغ و امر تغيير ضروری ميشود، نياز به 
تغيير را ميتوان در هوا حس کرد، بارقه های انقالب در کليه قلمروهای 
زندگی مادی و معنوی و فکری و فرهنگی تا جدالهای سياسی و جنبشی 

خود را تحميل ميکند، چهارچوب جديدی تعريف  »نو«بيرون ميزند، 
شود و سواالت قديم در فضای انقالبی در اشکال جديدی طرح  می

 .ميشوند
   

های سياسی و  دوره انقالبی در عين حال دوره حاد شدن کشمکش جنبش
در اين دوران بيش از هر زمان تعلق طبقاتی نيروهای .  طبقاتی است

برخورد به .  سياسی اعم از متشکل و غير متشکل عيان تر ميشود
سواالت دوره انقالبی، صف راست و چپ و تعلقات طبقاتی را عريان 

بندی نيروهای متعلق به دنيای کهن با تمام تنوع و  تر ميکند، صف
تکثرشان، در ارکستری واحد عليه نيروهای خواهان تغييرات انقالبی 

انقالب بعنوان يک اجبار، مهر خود را بر پيشانی همه .  بصف ميشوند
بعبارتی دقيق تر همه نيروهای کمپ ارتجاع که تا ديروز .  ميکوبد

امروز کليه .  ميشوند »انقالبی«مهمترين آلرژی سياسی شان انقالب بود، 
نيروهای اردوی بورژوازی ايران از فاشيستها تا ناسيوناليست ها و 

خواهان ملی و قومپرستان و اصالح طلبان  ها و جمهوری دمکرات
ورشکسته، يعنی مخالفين شناسنامه دار انقالب، تحت دوره انقالبی با 

 .شدند »انقالبی«ن از انقالب، بناچار اتمام کينه و نفرت ش
  

اما اين انقالبيون بدلی و زورکی از آنرو که به نظم کهن تعلق دارند، 

!مرک بر حكومت اعدام  

 ناسيوناليسم و انقالب

 رضا پهلوی »انقالب ملى«خرافه 
 

 سياوش دانشور

 

  ١٤صفحه   
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رهبری سراسری انقالب .  انقالب صحنه يک جنگ عريان طبقاتی است
در گرو انتخاب جامعه ميان چپ و راست در مسير سرنگونی است، 

ويژگی اختناق که از به ميدان .  امری که هنوز صورت نگرفته است
ها ممانعت ميکند، موقتاً  آمدن کل ظرفيت سياسی جامعه و جنبش

اما .  فاکتوری بنفع کسانی است که رسانه ها و حمايت دولتها را دارند
 ً وقتی که اوضاع ترک بردارد و تناسب قوای سياسی تغيير .  فقط موقتا

 .کند، آنوقت معادله زير و رو ميشود
   

کنند که سرپا نگاهداشتن يک دولت موقت که با  عده ای تصور می
مانيپوالسيون و بند و بست در تهران سر کار گذاشته شده، کاری ساده 

ما وارد دوره ای پيچيده شديم، وضعيت دنيا و ايران و .  ای خواهد بود
مردم و حکومت و منطقه و همه چيز از اساس با چهار دهه پيش فرق 

ايران کشوری نيست که بتوان بسادگی يک دولت مستعجل را به .  دارد
آنهم کسانی که هوا برشان .  مردم تحميل کرد و در تهران سر کار آورد

از نظر من .  داشته و پيشاپيش برای مخالفين سياسی خط و نشان بکشند
رضا .  سلطنت بعنوان رژيم سياسی در ايران کمترين آينده ای ندارد

اما يک .  پهلوی بعنوان مدعی تاج و تخت هم وقت خودش را تلف ميکند
راست بازار آزادی و ضد کمونيست و طرفدار بانک جهانی که نظم 

اين استراتژی . سابق را در تماميت آن اعاده و بازسازی کند، شانس دارد
است، يک بسته بندی سياسی  »انقالب ملی«برای مهار انقالب اسمش 

 .برای اهدافی ضد انقالبی و دست راستی
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!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 ناسيوناليسم و انقالب

 ...رضا پهلوی  »انقالب ملى«خرافه 
ديماه  ٣٠زاهدان   



!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  
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کارکنان و همبستگی شورای هماهنگی "امروز سه شنبه بدعوت 
 ١٠و در اعتراض به عدم اجرای ماده "  رسمی صنعت نفت

قانون وظايف و اختيارات شرکت نفت، کارگران و کارکنان 
رسمی صنعت نفت و گاز در مناطق مختلف ستادی و عملياتی و 

امروز .  حفاری و پااليشگاهی دست به تجمع اعتراضی زدند
ازجمله کارگران و کارکنان رسمی نفت و گاز منطقه سيری، 
پااليشگاه پنجم مجتمع پارس جنوبی، کارکنان رسمی نفت و گاز 
عسلويه، پااليش گاز فجرجم کنگان، شرکت فالت قاره قشم، 

خوش دهلران، شرکت  برداری نفت و گاز چشمه واحد بهره
برداری نفت و گاز آغاجاری، صنعت نفت مارون اهواز،  بهره

برداری نفت و گاز  کارکنان رسمی نفت شيراز، شرکت بهره
های نفتی ايران  ايالم، شرکت پااليش گاز ايالم، شرکت پايانه

خارک و تعدادی از کارکنان نفت در مشهد در اجتماعات   جزيره
قرار بود اين اجتماعات در تهران و .  اعتراضی شرکت کردند

اصفهان و آبادان و ديگر مناطق نفتی برگزار شود که احتماال با 
 .ممانعت های امنيتی روبرو شده است

 
(مطالبات اعالم شده کارگران عبارتند از اجرای صحيح .  ١: 

بهبود جدول بدو استخدام ماده ياد شده .  ٢کارکنان نفت،  ١٠ماده 
به نحوی که همه کارکنان با هر شرايطی با توجه به تورم های 

پرداخت بک پی ده ساله برآمده از .  ٣کنونی از آن سود ببرند، 
اصالح و بهبود .  ۴ديرکرد در انجام ماده ده طبق قانون، 

پرداخت بی کم و کاست .  ۵وضعيت بهداشت و درمان نفت، 
. ۶پاداش پايان بازنشستگی همچون گذشته در وزارت نفت، 

رسيدگی درخور و شايسته بازنشستگان صنعت نفت و بهبود 
تعديل بهنگام .  ٧زندگی اين بخش از بزرگان صنعت نفت، 

ساماندهی .  ٨مدرک کارکنان و آسان نمودن چگونگی تعديل، 
رسيدگی به وضعيت نابسامان و نگران .٩سمت های کارکنان، 

 ).  کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصالح اساسنامه آن
 

کارگران رسمی نفت بيش از ده سال است که درگير اجرای ماده 
اعتراض کارگران و کارکنان .  ده هستند و هنوز اجرا نشده است

برخالف گرايشاتی در ميان .  صنعت نفت و گاز اميد بخش است
هم ميترسند و اطالق اعتصاب "  اعتصاب"کارگران که از نام 

می نامند، "  تبليغات گروه های معاند"به تجمع اعتراضی را 
اعتصاب و اعتراض و تجمع و تشکل مستقل از دولت يک حق 

حقی که کارگران نفت پرچمدار آن .  پايه و بديهی کارگران است
اگر بجای ده سال انتظار و تالش .  بودند و برای آن جانها دادند

در کريدورها، دولت و وزارت نفت را در مقابل يک اعتصاب 

زنجيره ای در صنايع نفت و گاز حتی در زمانی محدود قرار ميداديد، خواستهای 
هنوز هم برای تامين اين خواستها بايد .  اعالم شده با سرعت تامين و تضمين ميشد
 . متشکل شد و متحدانه دست به اعتصاب زد

 
حکمتيست از اعتراض و اعتصاب و خواستهای   -حزب کمونيست کارگری 

اين اجتماعات به شکستن فضای رعب و محافظه .  کارگران نفت حمايت می کند
برای ايجاد يک اتحاد گسترده الزم است که از جلد .  کاری تاکنونی کمک ميکند

موقعيت کارگر و کارکن رسمی دربيائيم و منافع عمومی و خواستهای همه 
فراخوان ما اينست که جلو . بخشهای کارگری در نفت و گاز را مد نظر قرار دهيم

بيافتيد و شکافهای تصنعی ميان کارگران نفت اعم از رسمی و پيمانی و موقت و 
کارگر نفت در حافظه تاريخی مردم .  ارکان ثالث و بازنشسته ها را برداريد

مکانی معتبر دارد و طبعا انتظارات زيادی از شما بويژه در دوره انقالبی کنونی 
انتظار اينست که بمثابه رهبر جامعه و بخشی که اهرم اقتصادی موثری .  ميرود

در دست دارد، بداد مردم بپاخاسته بشتابيد و منافع کل طبقه کارگر و زحمتکشان 
 ! درود بر رزم و اتحاد کارگران نفت. را نمايندگی کنيد

 
 مرگ بر جمهوی اسالمی

 آزادُی برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٣ژانويه  ١٧ -١۴٠١دی  ٢٧

 اعالميه حزب حكمتيست
 

اجتماعات اعتراضى سراسری كارگران 

 صنعت نفت و گاز
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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/  

 

 به كارگران نفت و گاز

 !از صدور گاز جلوگيری كنيد، تامين نياز داخلى اولويت دارد
 
همه .  که قرار بود گريبان اروپا را بگيرد، مردم محروم ايران را در چنگال خود ميفشرد" زمستان سردی"

مردم تربت جام چهار روز است در اعتراض اند و فرمانداری حتی .  از قطع گاز و کمبود آن اطالع داريم
 . از تامين و توزيع  چراغ نفتی هم ناتوان است

 
اين در .  توجيه نيستقابل قابل قبول و مطلقا بحران گاز در کشوری که دومين ذخاير گاز جهان را دارد 

مردم در اين . حالی است که صدور و فروش بيحساب و کتاب گاز به کشورهای ديگر بدون وقفه ادامه دارد
اعتراض برای ماده ده و افزايش حقوق ها زمانی با سمپاتی قوی مردم .  اوضاع بحرانی به شما نياز دارند

شايد اين انتظار بزرگی از .  روبرو ميشود که در بحران جاری کارگر نفت و گاز را کنار خود ببينند
 .  موقعيت کنونی شما باشد اما کاری است که تنها از شما برمی آيد

 
خارجی "بحث برسر تقابل .  لوله های صدور گاز را به هر شکل که درست و موثر تشخيص ميدهيد ببنديد

نيست، بلکه برسر نياز روزمره و اورژانس در زمستان سرد برای مردمی است که زير فشار "  و داخلی
تامين نياز داخلی و اورژانس هميشه اولويت است، حتی در زمان اعتصاب ما کارگران .  فقر له شده اند

 . امور اورژانس را وارد اعتصاب نمی کنيم
 

از صدور گاز جلوگيری کنيد، اولويت :  کارگران نفت و گاز و بخشهای مربوط به بارگيری و صادرات
شما با اقدامی بشدت انساندوستانه و مورد حمايت افکار عمومی .  تامين نياز داخلی است و بعد صادرات

 .جامعه چشم به شما دوخته است. جهان، ميتوانيد سياست ايران را به ارتفاع باالتری ببريد
 

 سياوش دانشور
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حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری ايران  

! كمک مالى كنيد   


