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منشور "در حمايت از 

مطالبات حداقلى تشكلهای 

 "مستقل صنفى و مدنى ايران
 

 رحمان حسين زاده
 

منشور مطالبات حداقلی تشکلهای "انتشار 
به ابتکار و همت "  مستقل صنفی و مدنی ايران

تعدادی از اين تشکلها در داخل اهميت بسيار 
اما به نظر من مهمترين محور .  بااليی دارد

اهميت آن به کشمکش  آلترناتيوهای راست و 
چپ در شرايط سياسی کنونی و برای شکل 
دادن به آينده بعد از جمهوری اسالمی مربوط 

صف بندی راست و چپ در بطن جنبش . است
سرنگونی و خيزش انقالبی جاری انکار 

آلترناتيو راست و چپ حرف و .  ناپذير است
قطب راست .  راه متمايز خود را طی ميکنند

دشمن راديکاليسم و چپ گرايی خيزش انقالبی 
همه باهم "جاری متکی به ترفند حقه بازانه 

ميخواهد خود را به جنبش "  زير پرچم من
سرنگونی و خيزش انقالبی جاری آويزان و 

اين تحوالت خود را "  رهبر"حتی به عنوان 
سمينار "متأخرترين مانوور آنها .  جابيندازد

در جورج تاون با "  هشت نفر خودگمارده
حمايت ضمنی دولت آمريکا و فضا سازی 

در .  رسانه های معلوم الحال بورژوايی است
نمايش جورج تاون وعده دادند تا آخر اين ماه 

؟ درست در اين اوضاع !ارائه کنند"  منشور"
منشور مطالبات حداقلی "ارائه 

 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 

  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 زن  زندگى آزادی

 منشور مطالبات حداقلى تشكلهای مستقل صنفى و مدنى ايران

 اعالميه خبری 

  به احترام سربداران

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

  در حمايت از منشور حداقلى بيست تشكل صنفى و مدنى در ايران

٢صفحه   

 !شاه انقالبى و يا انقالب شاهى
 

 ٥صفحه جليل بهروزی                                                                                                                 

 اعالميه حزب بمناسبت روز جهانى زن
 

 

در همبستگى جهانى با خيزش 

 انقالبى زنانه در ايران 
 

 برای يک برابری سوسياليستى

 جدال آلترناتيوها و ورشكستگى سياسى حزب كمونيست كارگری
 

 ٦حه جاويد حكيمى                                                                                                                صف

 اعالميه حزب حكمتيست

 نشست جورج تاون، تداوم تالش اپوزيسيون راست عليه مردم 

 ! نده باد انقالب زنانهز

 مارس روز جهانى زن ٨به مناسبت  

 

 طوق بردگى 

 مذهب و ناسيوناليسم

 ياوش دانشورسيادداشت ها،  

 چشم هايتان را باز كنيد

 ميرحسين موسوی اميد دورهمى جرج تاون



 ٦٨٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

منشور مطالبات حداقلى "در حمايت از 

 " ...تشكلهای مستقل صنفى و مدنى ايران

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

" تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ايران
منشورنويسی "تقابل رسا و محکمی با 

عليه "  جريانات فاسد راست پروغربی
. خواسته ها و مطالبات برحق مردم است

سند مهم ارائه شده توسط تشکلهای صنفی 
داخل کشور، تازه بخشی از اهداف و 
خواسته ها و مطالبات برحق کارگران و 

زنان و جوانان و مردم تشنه آزادی در خروش انقالبی جامعه ايران 
از آن نام برده "  مطالبات حداقلی"است، که بدرست و هوشيارانه به نام 

تحقق مطالبات حداقلی کنونی تضمين کننده سرنگونی جمهوری .  اند
اسالمی و   تسهيل کننده دست يابی به اهداف حداکثری طبقه کارگر و 
مزدبگيران جامعه، که هدفی  کمتر از ساقط کردن کليت سرمايه داری 
و پايان دادن به کارمزدی و استثمار انسان به دست انسان نميتواند 

 . باشد
   

در شرايط اختناق و سرکوبگری شديد جمهوری اسالمی ايجاد 
همکاری و همبستگی بين تشکلهای امضا کننده اين سند دستاورد مهم 

منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و . ديگر اين پديده است
مدنی ايران ميتواند به محور اتحاد و همبستگی آلترناتيو چپ عليه 
جمهوری اسالمی و به عالوه منزوی کردن قطب راست جامعه تبديل 

پيشروان .  از اين منشور با همه ابتکار و خالقيت بايد حمايت کنيم.  شود
جنبش کارگری و ديگر جنبشهای اجتماعی راديکال و همه احزاب و 
نيروهای چپ و کمونيست را به حمايت عملی و جدی از منشور 

از .  فراميخوانم  مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ايران
زحمات فعالين و تشکلهای تدوين کننده و ارائه دهنده اين منشور مثبت 

 . که در پايين اين يادداشت ضميمه است، صميمانه قدردانی ميکنم
 

  ٢٠٢٣پانزدهم فوريه 
*** 

 

 زن  زندگى آزادی

منشور مطالبات حداقلى تشكلهای مستقل 

 صنفى و مدنى ايران
 

 ! مردم شريف و آزاده ايران 
در چهل و چهارمين سالروز انقالب پنجاه و هفت، شيرازه اقتصادی و 
سياسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسيختگی 

توان برای  انداز روشن و قابل حصولی را نمی فرو رفته است که هيچ چشم
هم .  پايان دادن به آن در چهارچوب روبنای سياسی موجود متصور بود

زنان و جوانان آزاديخواه و _  ازاين رو است که مردم ستمديده ايران 
های شهرها را در  با از جان گذشتگی کم نظيری خيابان_  برابری طلب 

سراسر کشور به مرکز مصافی تاريخی و تعيين کننده برای خاتمه دادن به 
به رغم   –اند و از پنج ماه پيش  شرايط ضد انسانی موجود تبديل کرده

 .اند ای آرام نگرفته لحظه –سرکوب خونين حکومت 
 

دست زنان، دانشجويان، دانش  پرچم اعتراضات بنيادينی که امروز به
آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئيرها، نويسندگان 
و عموم مردم ستمديده ايران در جای جای کشور از کردستان تا سيستان و 

المللی را به خود  های بين ترين حمايت بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه
جلب کرده، اعتراضی است عليه زن ستيزی و تبعيض جنسيتی، ناامنی 
پايان ناپذير اقتصادی، بردگی نيروی کار، فقر و فالکت و ستم طبقاتی، 
ستم ملی و مذهبی، و انقالبی است عليه هر شکلی از استبداد مذهبی و 

عموم مردم   –غيرمذهبی که در طول بيش از يک قرن گذشته، بر ما 
 .تحميل شده است –ايران 

 
های بزرگ و مدرن  اين اعتراضات زير و رو کننده، برآمده از متن جنبش

اند بر تاريخ  اجتماعی و خيزش نسل شکست ناپذيری است که مصمم
ماندگی و در حاشيه ماندن آرمان بر پايی جامعه ای مدرن  يکصد سال عقب

 .و مرفه و آزاد در ايران، نقطه پايانی بگذارند
 

های بزرگ  پس از دو انقالب بزرگ در تاريخ معاصر ايران، اينک جنبش
جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش   –اجتماعی پيشرو 

 –..    .برابری خواهانه زنان و دانشجويان و جوانان و جنبش عليه اعدام و
ای و از پايين در موقعيت تاثيرگذاری تاريخی و  در ابعادی توده

دهی به ساختار سياسی و اقتصادی و اجتماعی  ای در شکل کننده تعيين
 .اند کشور قرار گرفته

 
گيری هرگونه  از همين رو، اين جنبش برآن است تا برای هميشه به شکل

قدرت از باال پايان دهد و سر آغاز انقالبی اجتماعی و مدرن و انسانی 
برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعيض و استثمار و استبداد و 

 .ديکتاتوری باشد
 

ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده اين منشور با تمرکز بر 
های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر  اتحاد و به هم پيوستگی جنبش

مبارزه برای پايان دادن به وضعيت ضدانسانی و ويرانگر موجود، تحقق 
ی اعتراضات  های حداقلی زير را به مثابه اولين فرامين و نتيجه خواست

ای نوين و مدرن  بنيادين مردم ايران، يگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه
های شريف که دل درگرو  دانيم و از همه انسان و انسانی در کشور می

خواهيم از کارخانه تا دانشگاه و  آزادی و برابری و رهائی دارند می
مدارس و محالت تا صحنه جهانی پرچم اين مطالبات حداقلی را بر بلندای 

 .قله رفيع آزاديخواهی بر افراشته دارند
 
قيد و شرط همه زندانيان سياسی، منع جرم انگاری  آزادی فوری و بی .١

فعاليت سياسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرين و عاملين سرکوب 
  ٣صفحه    .اعتراضات مردمی

 



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٦شماره    

قيد و شرط عقيده، بيان و انديشه، مطبوعات، تحزب،  آزادی بی .٢
های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب،  تشکل

 .های صوتی و تصويری های اجتماعی و رسانه راهپيمايی، شبکه
لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص  .٣

 .و ممنوعيت هر قسم شکنجه روحی و جسمی
اعالم بالدرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی  .۴

های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا  عرصه
های تبعيض آميز عليه تعلقات و  و لغو بی قيد و شرط قوانين و فرم

ی رنگين  های جنسی و جنسيتی، به رسميت شناختن جامعه گرايش
، جرم زدايی از همه تعلقات و “پالس ای کيوآی تی بی جی ال”کمانِی 

و پايبندی بدون قيد و شرط به تمامی حقوق زنان بر   گرايشات جنسيتی
 .مردساالرانه  بدن و سرنوشت خود و جلوگيری از اعمال کنترل

مذهب امر خصوصی افراد است و نبايد در مقدرات و قوانين سياسی  .۵
 .و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد

تامين ايمنی کار، امنيت شغلی و افزايش فوری حقوق کارگران،  .۶
معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و 

 .های مستقل و سراسری آنان های منتخب تشکل دخالت و توافق نماينده
امحا قوانين و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعيض و ستم ملی و مذهبی  .٧

های مناسب حمايتی و توزيع عادالنه و برابر  و ايجاد زير ساخت
امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم 

های  کردن تسهيالت الزم و برابر برای يادگيری و آموزش همه زبان
 .رايج در جامعه

های سرکوب، محدود کردن اختيارات دولت و  بر چيده شدن ارگان .٨
دخالت مستقيم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طريق شوراهای 

عزل هر مقام دولتی و غير دولتی توسط انتخاب .  محلی و سراسری
 . کنندگان در هر زمانی بايد جزو حقوق بنيادين انتخاب کنندگان باشد

مصادره اموال همه اشخاص حقيقی و حقوقی و نهادهای دولتی و  .٩
شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقيم و يا رانت حکومتی، اموال 

ثروت حاصل از .  اند های اجتماعی مردم ايران را به يغما برده و ثروت
ها، بايد به فوريت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش  اين مصادره

های بازنشستگی، محيط زيست و نيازهای مناطق و  و پرورش، صندوق
اقشاری از مردم ايران شود که در دو حکومت جمهوری اسالمی و 

 .اند تری برخوردار بوده رژيم سلطنتی، محروم و از امکانات کم
های  های زيست محيطی، اجرای سياست پايان دادن به تخريب .١٠

های زيست محيطی که در طول يکصد  بنيادين برای احيای زيرساخت
هايی از  اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش سال گذشته تخريب شده

که در قالب )  ها ها و کوهپايه همچون مراتع، سواحل، جنگل(طبيعت 
 .ها سلب شده است خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن

ممنوعيت کار کودکان و تامين زندگی و آموزش آنان جدای از  .١١
ايجاد رفاه همگانی از طريق بيمه . موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانواده

 زن  زندگى آزادی

منشور مطالبات حداقلى تشكلهای مستقل 

 ...صنفى و مدنى ايران 

بيکاری و تامين اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده 
رايگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت .  کار و يا فاقد توانايی کار به

 .و درمان برای همه مردم
عادی سازی روابط خارجی در باالترين سطوح با همه کشورهای  .١٢

جهان بر مبنای روابطی عادالنه و احترام متقابل، ممنوعيت دستيابی به 
 .سالح اتمی و تالش برای صلح جهانی

 
های زير زمينی  از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت

بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان 
و نوجوانانی که دارای انگيزه فراوان برای برخورداری از يک زندگی 

 .شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوريت قابل تحقق و اجراست
 

مطالبات مطروحه در اين منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا 
ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به  کنندگان را لحاظ و بديهی

 .تری به آنها خواهيم پرداخت صورت ريز و دقيق
 

 های صنفی فرهنگيان ايران شورای هماهنگی تشکل
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 های دانشجويی دانشجويان متحد اتحاديه تشکل
 کانون مدافعان حقوق بشر

 هفت تپه سنديکای کارگران شرکت نيشکر
 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت

 ) خافا(خانه فرهنگيان ايران 
 بيدارزنی

 ندای زنان ايران
 صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز

 کانون مدافعان حقوق کارگر
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
 های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 اتحاد بازنشستگان
 شورای بازنشستگان ايران

 تشکل دانشجويان پيشرو
 شورای دانش آموزان آزاد انديش ايران

 سنديکای نقاشان استان البرز
 کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری ايران
 )بستا(شورای بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی 

 کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران * 
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!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه 

!جا ايجاد كنيد  

!در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد   

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا  

!ارگان حاكميت  

انتشارمنشور مطالبات حداقلی با ابتکار و تالش بيست تشکل مستقل 
صنفی و مدنی را بايد گامی به پيش در مسير همگرايی نيروهای کار و 

اين منشور خصوصا درپی خيزش انقالبی توده .  زحمت به حساب آورد
های مردم ايران که در چند ماه گذشته با برآمد توده ای عليه فقر و 
فالکت و اختناق و استبداد جهت به گور سپردن حکومت اسالمی 

در بطن اين .  سرمايه بپاخاسته اند، اقدامی درخور و قابل حمايت است
تحوالت، تا جايی که به جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش طبقه کارگر، 
جنبش رهايی زن و جنبش جوانان برای آزادی و برابری و خالصی از 
ظلم و ستم طبقاتی، مربوط است، اين منشور حداقل مطالباتی را بايد 
گامی مهم در شکل دادن به انسجام و اتحاد جنبشهای اجتماعی به حساب 
آورد که در شرايط کنونی افق روشنی را جلو پای اين جنبشها برای 

 .پايان دادن به اين زندگی فالکتبار و ضد انسانی قرارمی دهد
 

در شرايطی که جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی گامهای مهمی برداشته است و کشمکش ميان 
آلترناتيوهای راست و چپ، ميان جنبشهای متخاصم طبقاتی برای شکل 
دادن به آينده بعد از جمهوری اسالمی روز به روز حادتر می شود و 
جريانات بورژوازی با تمام امکانات برای مصادره انقالب مردم به نفع 
اهداف ضد انقالبی خود از هيچ اقدامی ضد مردمی رويگردان نيستند، 
انتشار اين منشور از جمله اقدامی به جا و موثر در مقابل پالتفرم و 

اقدامی مسئوالنه که بر اتحاد و .  منشور جريانات بورژوازی است
همبستگی مبارزاتی ميان جنبشهای اجتماعی و آزاديخواه در مخالفت با 

 .شکل گيری هر نوع قدرت دولتی از باالی سر مردم تاکيد دارد
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست جدا از هر مالحظه ای که 

در مورد اين منشور داشته باشد، انتشار آن را در شرايط کنونی گامی 
مهم در راستای انسجام جنبش آزاديخواهی و برابری و تقويت جنبش 
طبقاتی کارگران و زحمتکشان در مقابل جمهوری اسالمی و جواب 
محکمی به آلترناتيوهای بورژوازی ارزيابی می کند، از آن حمايت می 

 .کند و در تقويت و پيشبرد آن می کوشد
 

درعين حال بايد تاکيد کرد که تحقق اين منشور و مطالبات حداقلی، اساسا 
در گرو سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و نظم طبقاتی موجود و 
برپايی حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان ممکن وعملی است و 
بايد تالش کرد که جنبشهای ازاديخواهی و برابری طلبانه را حول آن 
برای پايان دادن به عمر ننگين جمهوری اسالمی و تحقق تمام و کمال 

ما از همه تشکلها و جنبشهای مترقی و .  مندرج در اين منشور بسيج کرد
ازاديخواه، از تشکلهای جوانان محالت، تشکلهای پيشرو زنان و 
داشجويان می خواهيم که از اين منشور حمايت کنند، به آن بپيوندند و در 

 .تحقق مفاد آن بکوشند
 

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

 
 ٢٠٢٣فوريه  ١٦پنجشنبه 

 
 : امضاها

اتحاد فدائيان کمونيست، اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب کمونيست 
حکمتيست، سازمان راه کارگر،   -ايران، حزب کمونيست کارگری

 و هسته اقليت) اقليت(سازمان فدائيان 

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

 در حمايت از منشور حداقلى بيست تشكل صنفى و مدنى در ايران

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   

  ۵صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٦شماره    

بهمن چهلمين روز اعدام دمحم مهدی کرمی و دمحم حسينی دو   ٢٧
عليرغم تدابير امينی حکومت و .  کارگر محروم و معترض بود

زمستان سخت، در اين مناسبت شهرهای ايران صحنه اعتراض 
در مناطق مختلف تهران از جمله تهران پارس، بلوار .  انقالبی بود

فردوس، فلکه دوم صادقيه، نازی آباد، شهرک نفت، اکباتان، ميدان 
ستارخان، هفت حوض نارمک، چهارراه سرسبز و بلوار انقالب، 

انقالبيون در روزهای .  ياد جانباختگان گرامی داشته شدشرق تهران 
قبل با شعارنويسی وسيع و پخش تراکت و برافراشتن بنر و تصوير 

معترضين به هرزه گوهای .  جانباختگان به استقبال اينروز رفتند
حکومت که اينروزها از تريبون ها شاخ و شانه می کشند اعالم 
کردند به احترام دو سربدار و سوگند به خون ريخته شده ياران تا 

 . پايان ايستاده اند
 

در شهرهای ديگر از جمله گوهردشت و گلشهر کرج، قزوين، 
سنندج، قروه، مهاباد، جوانرود، رشت، اراک، محالت مختلف 

. شيراز، مشهد، ايذه، اصفهان، خرم آباد و اهواز اعتراضات برپا شد
در اينروز معترضين دستکم به پانزده مرکز حکومتی اعم از بسيج و 

در برخی .  سپاه حمله کردند و بنرهای حکومتی را به آتش کشيدند
مناطق تهران جمعيت وسيع بود و در شهرهای شيراز و قروه و 

قروه و جوانرود و محالت سنندج .  مهاباد و سنندج درگيری ايجاد شد
عمال تا پاسی از صبح دست مردم معترض بود و در جاهای مختلف 

 .  از جمله شيراز درگيری شديد بود و سرکوبگران را فراری دادند
 

چه دار باشد چه "در اجتماعات اعتراضی شعارهای جديدی مانند 
سيد "، "عمامه رهبری وقتشه که بپری"، "زندان ايستاده ايم تا پايان

مرگ بر "، در کنار شعارهای "علی بی ريشه خيزش تموم نميشه
مرگ بر خامنه "، "ايم تا پايان قسم به خون ياران ايستاده"، "ديکتاتور

هيز توئی هرزه "، "خواهيم خواهيم نمی حکومت اسالمی نمی"، "ای
و وعده معترضين برای به گور سپردن خامنه "  توئی زن آزاده منم

 . ای و حکومت اسالمی طرح شدند
 

حکمتيست به مردم آزاديخواه و انقالبی   –حزب کمونيست کارگری 
بهترين احترام به همسنگران جانباخته و اعدامی و .  درود ميفرستد

اين مبارزه .  مفقودی ادامه مبارزه و به منزل مقصود رساندن آنست
اصيل و انقالبی با نمايشهای مرتجعين و موج سواران دو دنيای 

 ! ياد جانباختگان گرامی است. متفاوت است
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -ايران حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٣فوريه  ١٧ -١٤٠١بهمن  ٢٨

 اعالميه خبری 

 به احترام سربداران
 !شاه انقالبى و يا انقالب شاهى

 

 جليل بهروزی
 

از نظر سلطنت طلبها انقالب يعنی اونی که 
شورش  ۵٧انقالب .  بتوان شاه خورش کرد

کور و ارتجاعی بود چون بر عليه حاکميت 
خيلی تالش ميکنند تا مرزها، .  شان بود

تفاوتها و حتی اختالفات عميق بين شرکت 
توده های ميليونی که برای آزادی و .  کنندگان در آن انقالب را مخدوش کنند

رفاه و برعليه ستمگری، فقر و سرکوب وحشيانه حکومت شاه بپاخاسته 
بودند و چپی که نماينده اين خواست پايه ای بود را با ارتجاع اسالمی که 
اساسا توسط خود حکومت شاه پروار شده بود و توسط حاميان و متحدين 
همان شاه تقويت و به قدرت سياسی پرتاب شده بود، مذبوحانه يک مجموعه 
واحد ميخوانند تا از يکطرف حکومت شاه را منزه کنند و از طرف ديگر 
حضورشان را در دوره انقالبی حاضر که اساسا جهت سوار شدن بر موج 

 . انقالب و به بيراه بردن آن صورت ميگيرد را توضيح دهند
 

شنيده بوديم که تاريخ را علی العموم طبقه حاکم و نمايندگان آنها می نويسند 
ولی تاريخ معاصری که هنوز بازيکنان آن حی و حاضرند را تنها شيادان 

تاره اگر فرض اين جماعت را قبول کنيم که .  ميتوانند اين چنين روايت کنند
انقالبی در کار نبود و آن چه که امروز در ايران ميگذرد يک  ۵٧در 

انقالب و حتی يک انقالب واقعی است آن وقت سلطنت طلب بايد با پشتک 
زمانه !  شاه و انقالب. زدنهای محيرالعقول انقالبی بودن خود را توضيح دهد

بيهوده نيست که بلندگوهايشان برای پوشاندن اين تناقض !  بايد برگشته باشد
و مستمر !  ميخوانند"  انقالب ملی"آشکار جنبش انقالبی جاری در ايران را 

ايران را پس "سخن می گويند و يا شعار ميدهند "  آزادی ايران"از 
گويا آنچه که در ايران ميگذرد يک انقالب استقالل طلبانه و "!  ميگيريم

رهايی بخش است که در اوايل قرن بيستم در خيلی از کشورهای 
گويی با يک .  خاورميانه، شمال آفريقا و بعضا آمريکای جنوبی شاهد بوديم

 ! دشمن خارجی در حال جنگيم
 

اين که چنين ملغمه ای خريداری هم خواهد داشت يا نه، موضوع جداگانه 
ولی بطور قطع هرچه انقالب تداوم می يابد و عميقتر ميشود ما شاهد ! ايست

آن خواهيم بود که جنبش راست و سلطنت طلبان نه  تنها رخت انقالبی گری 
را بدور ريزند بلکه بطور عملی صف خود را کامال جدا ساخته و به دنبال 

اينها .  سازش با جناح هائی از حاکميت برای بريدن سر انقالب خواهند رفت
برخالف جنبش سياه اسالمی نه می توانند ادای انقالبی گری درآورند و نه 
ميتوانند با سالح انقالب به جنگ انقالب بروند، حتی اگر يکبار خمينی 

 . توانست در همين تاريخ معاصر چنين کند
  ٢٠٢٣فوريه  ١٦

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری ايران  

! كمک مالى كنيد   
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 جدال آلترناتيوها و ورشكستگى سياسى 

 حزب كمونيست كارگری
 

 جاويد حكيمى 

اين دو تا تز هر حزبی را زمين می زند؛ تز اول، انقالب ": حميد تقوايی
تز دوم که .  پنجاه و هفت همگانی بود، اين انقالب اخير همگانی نيست

مکمل تز اول است، انقالب اخير از مسير جدال آلترناتيوها و دعوای 
اگر می خواهيد هر حزبی را .  بين چپ و راست به سرانجام می رسد

 ." ورشکست کنيد ببريدش روی اين دو تا تز
 
کثيف ترين دروغ تاريخ معاصر ايران عبارت از اين است که  

جمهوری اسالمی نه ضد انقالب و همچون داعش دست پخت غرب، که 
هيچ مردمی برای اسارت و بردگی .  محصول انقالب پنجاه و هفت است

بيشتر، برای ظلم و اجحاف غير قابل تحمل تر، برای شهروند درجه دو 
اگر جوان دهه هشتاد، .  و در رديف احشام قرار گرفتن قيام نمی کنند

نخواهد، جوان نسل پنجاه و "  ولی فقيه عادل"امروز حق دارد آخوند و 
هفت نيز هزار بار حق داشت شاه و شاهزاده و مراسم تعظيم و دست 

به راستی چه تفاوت ماهوی ميان .  بوسی و چاکرصفتی نخواهد
جمهوری اسالمی با حکومت شاه وجود دارد وقتی اولی توماج صالحی 
را دستگير و شکنجه می کند با اين ادعا که وی در حال فرار از کشور 
بازداشت شده است و دومی بيژن جزنی را با غل و زنجير و چشم بسته 
به رگبار می بندد و مدعی می شود در حين فرار کشته شده است؟ هر 

آزادی را از انسان .  دو حکومت مستبد بودند و مستحق سرنگونی
بگيريد او را به مرتبه پست ترين حيوانات تنزل داده ايد و کيست که 
نداند فلسفه وجودی حکومتهای سلطنتی و اسالمی سلب اراده و اختيار و 

 .  آزادی از انسان است
 

چرخ تاريخ اکنون چنان چرخيده که خاندان پهلوی اين خالقان هفده 
به ميدان آمده "  مبارزين عليه استبداد"شهريور خونين نيز در کسوت 

"اند در قاموس فاشيست های شاه الهی اسم "  ايران را پس می گيريم. 
لجن .  رمز پس گرفتن تاج و تخت از مفتخورهای حزب الهی است

پراکنی عليه قيام برحق پنجاه و هفت و انقالبيون آن مقطع به ويژه 
کمونيست ها نمی تواند منتهی به تطهير ساواک و رونمايی از کثيف 

خودويژگی خيزش انقالبی .  ترين عناصر آن نظير پرويز ثابتی نباشد
اخير اين است که طالبان احياء سلطنت و زخم خورده از کمونيست ها، 
عليرغم عوامفريبی و سر دادن ندای اتحاد، فی الحال جنگ بی امان 

به اين اعتبار خيزش .  خود را عليه اپوزيسيون چپ آغاز کرده است
انقالبی اخير اگر می خواهد به سرنوشت شوم قيام پنجاه و هفت دچار 
نشود، می بايست اوالً از تز همگانی بودن انقالب تا مقطع سرنگونی به 
جد صرف نظر نمايد و ثانياً مدام بر اختالف آلترناتيوهای چپ و راست 
در اهداف و انگيزه و سبک کار پای بفشارد؛ يعنی درست همان تزهايی 

 .که حزب تقوايی خط بطالن بر آن کشيده است
 

حزب فرصت طلب تقوايی همچون دار و دسته سازمان بدنام مهتدی 
امروز فقط "سعی بسيار نمود تا با نفی جدال آلترناتيوها و پالتفرم 

ارادت خود را به راست جامعه ابراز نمايد و توسط آنان به "  سرنگونی

" همه باهم"حزب .  بازی گرفته شود
تقوايی در اين سقوط آزاد در اعماق 
پوپوليسم به جايی رسيد که هرگونه نقد 
به دست راستی ترين شخصيت های 
نزديک به شازده را برنمی تافت و 
پيش و بيش از سلطنت طلبان دوآتشه 

دفاع شرم آور مصطفی .  برمی آشفت
صابر و حميد تقوايی از مسيح علينژاد 
و مقايسه او با لنين از يکسو و اخراج 
رفقای منتقد درون حزب به خاطر 
ابراز عقيده از سوی ديگر، تنها گوشه 

ای از بی ربطی اين حزب به سنن کمونيستی و چراغ سبز به شاه الهی 
 . های بورژواست

 
که جاده صاف کن فروختن چپ به "  اپوزيسيون اپوزيسيون نشويد"تز 

راست بود، فی الحال کمر سياسی خود صاحب تز و حزبش را شکسته 
به آنها گفتيم که سياست شما يعنی تبديل حزب به چرخ زاپاس .  است

من امروز ميگويم اين هم ارفاق به پوپوليسم منحط و .  ماشين راست
و چرخ "  اتوبوس مجانی"ورشکسته بوده است، حتی بعنوان شاگردشوفر 

هرچه به راست سرويس دادند و پرچمها و .  پنجم هم قبولشان نکردند
هرچه نامه سرگشاده به .  سياستها را غالف کردند، نتيجه نداد که نداد

هنوز هم دست .  متحدين پهلوی و مسيح نوشتند، با بی محلی روبرو شدند
کشف "  انقالبی"برنميدارند و در اظهارات اخير حامد اسماعليون سياست 

نخير، سياست ميدان پولتيک زدن به سبک سرکار استوار نيست، .  کردند
پشت هر عبارت و هر کلمه منفعت طبقاتی خوابيده است و اين تزهای 

يک سياستمدار جدی .  شما برای بستن درب چند حزب سياسی کافی است
توئيت .  و مسئول وقتی مرتکب اشتباهی کمتر از اين ميشود کنار ميرود

زدن امروز شما عليه رضا پهلوی بعد از اين اسکاندال سياسی فايده 
آيا يک جو شهامت کمونيستی در شما مانده است که صريح بگوئيد .  ندارد

اين سياستهای راست و حزب ويران کن اشتباه بود يا با سوت زدن به اميد 
 پيچ بعدی نشسته ايد؟ 

 
ما بارها و بارها گفته بوديم بورژوازی ايران از ابتدا با خصومت کور  

نسبت به کارگر و کمونيزم متولد شده است و دريوزگی سياسی نزد آنان 
گفته بوديم اين بورژوازی مرتجع و ضد کارگر، .  ره به جايی نمی برد

کمونيزم کارگری سهل است، سوسيال دمکراسی که جای خود دارد، حتی 
دمکراسی کاذب مورد ادعای خودش را هم قبول ندارد و جناح چپ خود 

گفته بوديم شرط پذيرش کرنش سياسی پوپوليست .  را قلع و قمع می کند
ها از جانب اردوی راست اين است که نقاب کمونيزم کارگری از چهره 

اما .  برداشته و همچون فاالنژهای بی مخ هوادارش در خدمت آنان باشند
 !کو گوش شنوا

 
اکنون جنابان تقوايی و مهتدی، پس از به بازی گرفته نشدن و تمسخر و 
تحقير توسط دلقک های سياسی نظير مسيح علينژاد، گوی سبقت در نقد 

حاال تقوايی از خاطره .  به متحدان سابق خود را از همه ربوده اند
فراموش نشدنی خسرو گلسرخی حرف می زند و مهتدی از خوی 

معلوم شد اين مدعيان رهبری حزب خويش !  عجب.  ديکتاتور گونه شازده
و جامعه به اندازه طفل نوپای مکتب سياست هم شعور سياسی نداشته و 

حساب امثال مهتدی البته جداست و وی حاضر .  باز فريب خورده اند
است برای رسيدن به صندلی رياست در يک شهر هم 

 

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

جدال آلترناتيوها و 

ورشكستگى سياسى حزب 

 ...  كمونيست كارگری

او و متحدينش .  هزار معلک بزند
فدراليسم را از ابتدا برای معامله 
سياسی با ناسيوناليست های عظمت 
طلب ميخواستند و در آينده نيز چنين 

يک چيز مسلم است؛ .  خواهد بود
تغيير مواضع نيم کالج تقوائی اگر با 
نقد صريح و شفاف به سياستهای 
راست تاکنونی همراه نباشد، ادامه 
ساده لوحی سياسی محض و رفتاری 

چه تضمينی وجود .  کاسبکارانه است
دارد فردا با يک سخنرانی پهلوی در 
باب لزوم اتحاد چپ و راست و 

احترام به عقايد "ضرورت 
حزب اپورتونيست "  سوسياليست ها

تقوايی بار ديگر مثل فنر به موضع 
" همه با هم"نفی جدال آلترناتيوها و 

 برنگردد؟ 
 

ما اختالفات موجود ميان احزاب و 
افراد چپ و کمونيست را برسميت 
شناخته و با علم به وجود همين 
اختالف نظرها، در سطوح مختلف 
قائل به اتحاد، ائتالف و همکاری با 
تمام آزاديخواهان و برابری طلبان 

درعين حال خط قرمز ما .  هستيم
منافع طبقه کارگر و تاکيد بر جدال 
زمينی آلترناتيوها و پذيرش قطبی 
بودن جامعه حول دو راه حل 

هر .  اجتماعی چپ و راست است
حزب، سازمان، جريان و فردی که 

، "امروز فقط اتحاد"تحت عنوان 
، و برای "امروز فقط سرنگونی"

برخی امروز فقط دريوزگی سياسی، 
بخواهد به انکار جدال آلترناتيوها 
برسد و وحدت عمل تا مقطع 
سرنگونی را تبليغ نمايد، از نظر ما 

. متعلق به کمپ بورژوازی است
 .تمام
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 اعالميه حزب حكمتيست
 

 نشست جورج تاون، تداوم تالش اپوزيسيون راست عليه مردم 
 

نشست دانشگاه جورج تاون ادامه تالشهای تاکنون شکست خورده نيروهای بورژوائی برای قبوالندن خود 
تقابل با خيزش انقالبی ايران و تالش برای .  رای آلترناتيو سازی دست راستی استببه دولتهای غربی 

شخصيتهای "کسانی که بعنوان .  کنترل و هايجک کردن آن، رکن اساسی آلترناتيو راست پرو غربی است
معرفی شده اند، حتی مورد قبول جناحهای متفرقه "  سرشناس اپوزيسيون و مخالف جمهوری اسالمی

تحفه اينست که اميد اين نشست به بيانيه ميرحسين موسوی و عناصر .  اپوزيسيون راست ايران نيستند
شخصيت "اين .  امتحان پس داده حکومتی است که مورد انزجار و تعرض انقالبی زنان و نسل جديد است

با اتکا به اليه ای "  گذار از رژيم"حتی از سرنگونی حرف نميزنند بلکه پروژه "  های سرشناس اپوزيسيون
ارکان مورد اتکای اين شخصيتهای .  از عناصر حکومتی و نيروهای نظامی مافوق مردم را دارند

اپوزيسيون، سپاه و بسيج و ارتش و نيروهای امنيتی مورد عالقه رضا پهلوی با ساواکی ها و شکنجه گرانی 
 . را سر ميدهند" رهبر ما پهلويه هر که نگه اجنبيه"مانند پرويز ثابتی و فاشيستهايی است که شعار 

 
با اينحال نيروهای .  خيزش انقالبی تاکنون بعناوين مختلف دست رد به سينه اين اپورتونيستها زده است

راست ايران بعنوان مدافعان بازسازی نظم کاپيتاليستی و اساس دولت و مالکيت بورژوائی راهی جز اين 
نمايش دوستی و اتحاد و ائتالف در ميان عناصر و نيروهائی که هر روز همديگر را مورد هجوم .  ندارند

اما روندی که در جريان است و با دروغ و مانيپوالسيون و آويزان شدن .  قرار ميدهند، از تناقضات آنهاست
اينها قرار است روی .  به حمايت احتمالی آمريکا و دولتهای غربی حدادی و پمپاژ ميشود را بايد جدی گرفت

 . دوش قهرمانی و اعتراض مردم مجدداً استبداد و استثمار و تبعيض را سازمان دهند
 

از نظر ما و مردم انقالبی آلترناتيو راست بورژوايی در تقابل با اهداف و خواستهای انقالبی طبقه کارگر و 
فضاسازی .  زنان و مردان بپاخاسته عليه هيوالی جمهوری اسالمی و نظم سراپا تبعيض سرمايه داری است

مورد عالقه ناسيوناليسم عظمت طلب "  تماميت ارضی"پرتناقض جورج تاون متکی به فرمول شوونيستی 
ناسيوناليستهای محلی، طرح ارتجاعی باد زدن تفرقه در ميان مردم و زمينه ساز " عدم تمرکز و فدراليسم"و

جنگ و خونريزی بر اساس دسته بنديهای ملی و مذهبی، تماماً نقطه مقابل اتحاد و همبستگی بی نظير مردم 
. ايران حول اهداف و شعارهای راديکالی است که در پنج ماهه خيزش انقالبی اخير برای آن قربانی داده اند

موئتلفين رضا پهلوی و از جمله فاشيستهائی که اينروزها عربده می کشند و هر مخالفی را با ادبيات 
امثال ميرحسين موسوی مورد توجه نشست .  لمپنيستی و ضد زن مورد تعرض قرار ميدهند بايد ايزوله کرد

و يک قاتل "  نخست وزير محبوب خمينی"جورج تاون در موضع تعيين سياست و ارائه راه حل نيست، او 
اصالح طلبانی که تا ديروز در .  است که بايد بدواً محاکمه شود و در مورد هوالکاست اسالمی پاسخگو باشد

جنايتهای رژيم اسالمی شريک بودند، نه تنها جايی در مبارزات مردم ندارند، بلکه بايد پاسخگوی اعمالی 
 .  باشند که در جمهوری اسالمی مرتکب آن شدند

 
حکمتيست دوشادوش اردوی آزاديخواهی و نيروهای انقالبی در مقابل جد و   -حزب کمونيست کارگری 

صف محکمی از کارگران و زنان و مردان برابری . جهد نيروهای راست، آلترناتيو کارگری را قرار ميدهد
طلب و نسل جديد پيشرو، بدنه و استخوانبدی آلترناتيو کارگری و راه حل سوسياليستی جامعه ايران هستند 

ما در مقابل سياست بورژوازی، تحقير شعور مردم و مصادره .  که در رسانه های مزدور فعال جائی ندارند
خمينی و موسوی ادامه .  حرکت انقالبی می ايستيم و برای انزوا و به شکست کشاندن آن تالش می کنيم

مردم . ما و مردم انقالبی اجازه نخواهيم داد رضا پهلوی ادامه خامنه ای باشد. ازهاری و دمحم رضا پهلوی اند
مردم .  مردم برای جايگزينی واواک با ساواک گلوله را بجان نخريدند.  برای عوض کردن قاتلين بپانخاستند

ايران به .  آزادی و برابری و رفاه ميخواهند و برای نفی هر نوع نابرابری و ستم و استثمار بميدان آمده اند
 .چلبی و آنسوان سوچی نياز ندارد

  
 حکمتيست -ايران حزب کمونيست کارگری 

 ٢٠٢٣فوريه  ١٣ -١٤٠١بهمن  ٢٤
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!نه به حجاب اسالمى، نه به آپارتايد جنسى  

 حكمتيست  –پيام حزب كمونيست كارگری 

 به مناسبت روز كومه له

 !حضار گرامی، رفقای حزب کمونيست ايران و کومه له 
 

بگذاريد در همين آغاز سخن .  روز کومه له را صميمانه تبريک ميگوييم
ياد عزيز کمونيست استوار، فرمانده جسور و کاردان رفيق عيسی 

 . جمشيدی و همه جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی بداريم
 

 ! رفقا
روز کومه له امسال را در اوضاع حساس سياسی، در يک دوره انقالبی 
و پشت سرگذاشتن پنج ماه از خيزش انقالبی پرشور کارگران و زنان و 

اين شرايط توقعات و انتظارات .  جوانان وتوده مردم ايران برگزار ميکنيد
مهمی را در مقابل جريانات چپ و کمونيست و حزب کمونيست ايران و 

 .کومه له قرار ميدهد
 

جنبش سرنگونی و خيزش انقالبی به مقطع تعيين تکليف قطعی با 
در اين کشمکش صف بندی راست و چپ .  جمهوری اسالمی رسيده است

بيش از پيش پوالريزه شده و سئوال گرهی اينست کدام آلترناتيو راست يا 
چپ رهبری پروسه سرنگونی و ساختن آينده بعد از نظام مخوف 

از اين منظر هر جريان و نيروی .  جمهوری اسالمی را به دست ميگيرد
 . چپ و کمونيست واقعی با وظايف خطيری روبرو است

در اين جدال به نظر ما فرصت تاريخی برای ايفای نقش طبقه کارگر و 
بر اين اساس انتظار ما .  کمونيستهای متشکل و متحزب فراهم است

کومه له به عنوان   -اينست که سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
يک نيروی اجتماعی چپ و سوسياليست متکی به تجارب غنی مبارزه 
انقالبی در کردستان نقش شايسته خود را در قدرتمند کردن آلترناتيو 

 . چپ و کمونيستی ايفا کند
 

در جامعه کردستان جدالهای طبقاتی و تحوالت سياسی مهمی در جريان 
احزاب بورژوايی فدراليست در تقابل با حقوق پايه ای کارگران و . است

مردم و در مخالفت با راه حل کارساز حل مسئله کرد و برچيده شدن 
ستم ملی و ديگر تبعيضات، آشکارا همگام و همدست جريانات ناسيول 
شوونيست ايران هستند و آماده هرنوع توطئه گری عليه کارگران و 

در اين اوضاع ايجاد قطب محکم .  آزاديخواهان و کمونيستها ميباشند
نيروی چپ در مقابل جريانات بورژوا ناسيوناليست و تقويت آلترناتيو 
کمونيستی و کارگری در کردستان وظيفه عاجل نيروها و فعالين 
کمونيست و به طور ويژه وظيفه سازمان کردستان حزب کمونيست 

در اين .  کومه له و تشکيالت کردستان حزب حکمتيست است  -ايران 
. راستا ما بر ادامه همکاری و نزديکی موثرتر با کومه له تاکيد ميکنيم

به عالوه گسترش و تقويت فعاليت شورای همکاری نيروهای چپ و 
 . کمونيست در کردستان را وظيفه مهم خود ميدانيم

 
 ! بارديگر روز کومه له را تبريک ميگوييم و به اميد موفقيت تان

 
  ٢٠٢٣فوريه  ١١  - ١٤٠١بهمن  ٢٢
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!برابری يک برابری سوسياليستى   

 يادداشت ها، 
 

 سياوش دانشور

 چشم هايتان را باز كنيد
 

رضا پهلوی و سلطنت طلبان با چند شعار سر راست تکليف شان را با 
مرگ بر سه فاسد مال چپی «...    »مرد ميهن آبادی«:  همه روشن کردند

رهبر ما پهلويه هر کس نگه «...    »زن زندگی پهلوی«...  »مجاهد
: در کنار اينها سورپرايز هم داشتند...  »شاه شاه جاويد شاه«...  »اجنبيه

... »پرده برداری از پرويز ثابتی و مسئولين رده باالی ساواک«
... »تطهير و سفيد سازی ساواک در بی بی سی و ايران اينترناشنال«
 ... »دفاع از ساواک و دفاع از شکنجه مخالفين تروريست«
 

اپوزيسيون «، »اختالف نياندازيد«:  کسانی که ميگفتند و هنوز ميگويند
، اگر ريگی به »االن فقط اتحاد عليه حکومت«، »اپوزيسيون نشويد

هر سفيه و متوهم سياسی .  کفش ندارند بايد آبی به صورتشان بزنند
 . فهميد که چه خبر است

 
فوريه را اساسا فاشيستهای راست با عوامل  ١١تظاهراتهای روز 

. برنامه ساز که تا دو ماه پيش با جمهوری اسالمی بودند سازمان دادند
اين هجوم ضد انقالب برای هايجک کردن مبارزه انقالبی مردم و 

 !چشم هايتان را باز کنيد. بريدن سر آن در پيشگاه ساواک است
 

 ٢٠٢٣فوريه   ١٤
 

 ميرحسين موسوی 

 اميد دورهمى جرج تاون
 

و وعده  »چهره های سرشناس سياسی«بعد از دوره ای قهر و کرشمه 
تصوير اول اينست .  اتحاد و ائتالف، از نشست جرح تاون رونمايی شد

که مشکلی باهم نداريم، نمی بينيد دورهمی راه انداختيم، گويا مشکل 
چهره های «يک جامعه انقالبی و کل سياست ايران اينبوده که اين 

تصوير دوم اينست که .  سر يک ميز بنشينند »سرشناس اپوزيسيون
. وعده ائتالف به وعده منشور تبديل شد.  بزودی منشور صادر ميکنند

تصوير سوم اينست که اين دورهمی قرار است با صدور منشوری به 
شورای گذار قبلی با حفظ سهم در شورای گذار .  شورای گذار ارتقا يابد

چگونه قرار است از رژيم :  باز سر فصل اول ميرسيم.  آتی باطل شد
اسالمی گذار کنند؟ چگونه قرار است جلوی سرنگونی را بگيرند؟ راه و 

 روشش کدام است و به کدام نيروی مادی متکی است؟ 
 

مخالفين سرشناس جمهوری «اينجا همه اميدها و ظرفيت های اين 

به خود عناصر کليدی  »اسالمی
جمهوری اسالمی و مشخصا 
ميرحسين موسوی قاتل دوخته شده 

هرج «چرا؟ چون قرار است .  است
نشود، قرار است نفوذ وی  »و مرج

در سپاه و ميان نظاميان و حکومتی 
ها وثيقه مصون داشتن اساس نظام 

چون بسيج اصالح طلبان و .  شود
جمهوريخواهان و اليه مهمی از 
حکومت در گرو اينست که از 
درون نظام استخوانبدی پروژه 

 .حضرات تامين شود
  

سخن ميگويند و از وحشت عمل انقالبی  »زن زندگی آزادی«از انقالب 
در خارج عليه مخالفين فاشيستی عمل .  زنان و نسل جديد قالب تهی کردند

می کنند و در داخل فاشيستها و قاتلين فرزندان مردم را تاج سرشان کرده 
کل پروژه شان برای گذار در گرو جذب سپاه و آخوندها برای کنترل .  اند

عبادی .  اينجاست ميرحسين پهلوی ميشود و پهلوی ميرحسين.  مردم است
فراهانی و .  و علينژاد و کريمی و اسماعيليون که کهنه اصالح طلب اند

 »صدای مردم«کريمی به گفته خودشان سياسی نيستند و قرار است 
اند و  »شخصيتهای سرشناس اپوزيسيون«باشند، معلوم نيست چطور از 

مهتدی هم در اين وسط وکيل الرعايا برای کردها است و !  غير سياسی
و مرهمی بر ماليخوليای  »تجزيه طلبی«تضمينی برای جلوگيری از 

مولوی عبدالحميد هم که از بيانيه موسوی حمايت .  »تماميت ارضی«
داستان وقتی بامزه ميشود که .  کرده و برای مردم بلوچ وکيل الرعايا

شهريار آهی ميگويد آقا به سياستمدار نياز داريم، کسانی که قوائد بازی را 
ميداند که دورهمی چند هنرپيشه و فوتباليست و .  بدانند و کارکشته باشند

 . اصالح طلب با پهلوی پاسخ نيست اما تمرين دورهمی و تلرانس است
 

اين صحنه های سوررئال و تحقير شعور مردم، در حقيقت نقشه هايجک 
. کردن يک حرکت انقالبی توسط مجموعه اپوزيسيون راست ايران است

خمينی، طالبان، پهلوی، موسوی و فردا .  سياست بورژوازی همين است
مابقی هم دکور و موئتلف و کانديد آنسوان سوچی .  شايد فالن سردار سپاه

بورژوازی ايران بيش از اين در چنته ندارد و با هر ترکيبی همين .  ايران
 .سياستها را دنبال ميکند

  
. پاسخ کمونيست ها و صفوف انقالب تنها شعارهای روشن تاکنونی نيست

اين تشديد رويارويی جنگ طبقه بورژوازی با انقالب و ادامه سرکوب 
ميدانم که بدون لکنت زبان .  خامنه ای در شکل و مضمون جديدی است

اما خوبست .  عليه کمونيسم ترهات ميگوييد و تهديد به نسل کشی می کنيد
بدانيد که برای تحقق اين روياهای کثيف تان بايد از روی جنازه ميليونها 

ما امکانات شما را نداريم، اما نيروی اجتماعی چپ جامعه .  نفر رد شويد
آن جامعه دهها .  جنگ در زمين واقعی خواهد بود.  وسيع و سهمگين است

انقالبيونی دارد که طی . هزار رهبر عملی و سياسی با نيروی واقعی دارد
در نبرد برسر آينده و .  سالها از روی همه پروژه های حکومت رد شدند

 !بجنگ تا بجنگيم. مشخصا سرنگونی هم داستان همين است
 

  ٢٠٢٣فوريه  ١٢
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 زاهدان، تظاهرات وسيع عليه حکومت
امروز جمعه مردم معترض زاهدان عليرغم تدابير امنيتی شديد وسيعا 

زندانی سياسی آزاد بايد "به خيابان ها آمدند و از جمله شعارهای 
کرد و بلوچ و "، "نه شاه ميخوايم نه رهبر مرگ بر ستمگر"، "گردد

سر دادند "  نه تهديد می پذيريم و نه تطميع"، "آذری، آزادی و برابری
و به يکی از خوانين بنام بهرام ميرالشاری که از سلطنت طلبان حمايت 

 .کرده بود هشدار دادند

 اعتصاب کارگران سيمان خاش
بهمن شماری از کارگران کارخانهی سيمان خاش در  ٢٧روز 

اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزدها و مزايا دست به اعتصاب 
پرداخت حقوق معوقه، استخدام رسمی کارگران و برخورداری .  زدند

آنها از ديگر حقوق و مزايا از مهمترين مطالبات کارگران اين کارخانه 
 . است

 
 اعتصاب و تجمع کارگران معدن کروم اُرزوئيه

بهمن کارگران معدن کروم عاشورا منطقه آبدشت  ٢۶روز چهارشنبه 
اعتراض به سطح نازل دستمزدها، عدم در صوغان شهرستان اُرزوئيه 

کار اعتصاب کردند و  بندی مشاغل و شرايط سخت  اجرای طرح طبقه
نفرند و در عمق  ٢٠٠اين کارگران حدود .  در محل معدن تجمع کردند

کنند و عليرغم کاری سخت دستمزد اندکی  متری کار می ٧٠٠
 . گيرند می
 

 چهارمين روز از اعتصاب کارگران معدن مس تخت گنبد
ماه کارگران معدن مس درخشان واقع در  بهمن  ٢۴تا روز دوشنبه 

تخت گنبِد سيرجان در استان کرمان در اعتراض به عدم پرداخت 
ای برای چهارمين روز  حقوق، سطح نازل دستمزدها و مشکالت بيمه

متوالی به اعتصاب خود ادامه داده و در محوطه معدن دست به تجمع 
 .زدند

 
 تجمع اعتراضی کارگران قرارداد موقت شرکت نفت

، جمعی از کارگران قرارداد مدت موقت ١۴٠١بهمن  ٢۴روز دوشنبه 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

شرکت نفت مقابل ساختمان اين شرکت دست به تجمع زده و خواستار 
 پرداخت عيدی مطابق مصوبه شورای عالی کار شدند

 
 سازی بندرعباس  تجمع کارگران مجتمع کشتی

سازی و صنايع  ، کارگران مجتمع کشتی١۴٠١بهمن  ٢۶روز چهارشنبه 
فراساحلی ايران واقع در بندرعباس در اعتراض به عدم دريافت مطالبات 

 .معوقه و شرايط نامناسب معيشتی اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند
 تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعياستان خوزستان

، جمعی از کارگران بازنشسته تامين ١۴٠١بهمن ماه  ٢٣روز يکشنبه 
اجتماعی اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان، با در دست 
داشتن پالکاردهايی در مقابل ساختمان اداره کل تامين اجتماعی خوزستان 

همچنين جمعی از بازنشستگان تأمين .  واقع در اهواز، دست به تجمع زدند
تپه با خواست  های شوش، شوشتر، کرخه و هفت اجتماعی شهرستان

سازی، محاسبه عيدی مطابق عيدی کارگران  درصدی همسان ٢۵پرداخت 
شاغل و ديگر مطالباتشان مقابل سازمان تأمين اجتماعی شوش تجمع 

 .کردند
 

 تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات مناطق مختلف کشور
مخابرات   ، جمعی از بازنشستگان١۴٠١بهمن  ٢۴روز دوشنبه 

خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، ايالم، خراسان، تهران، کردستان، زنجان 
و گيالن در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان مقابل اداره کل 

 .مخابرات منطقه دست به تجمع زدند
 

 اند ماه حقوق دريافت نکرده ١٠کارگران شرکت ايران باسبار نيرو
کارگران شرکت ايران باسبار نيرو در استان گيالن از واريز نشدن حقوق 

اداره .  ماه خبر داده و نسبت به اين موضوع اعتراض دارند ١٠به مدت 
راه و شهرسازی استان گيالن کارفرمای اين شرکت است که کارگران آن 

رودبار مشغول به کارند و  -گانه و پنجگانه آزادراه منجيل   های سه در تونل
کارگران می گويند .  فقط يک ماه حقوق دريافت کرده اند ١۴٠١در سال 

ساعت کار ميکنيم و فقط حقوق پايه بدون هيچ  ٢٨٠الی ٢٧٠در ماه حدود 
به گفته آنها از .  برای ما منظور می شود...  حق شيفتی، اضافه کاری و

تا به امروز بيمه کارگران به صورت کامل واريز نشده و هر بار  ٩۶سال 
به شرکت اعتراض ميکنيم ما را تهديد به اخراج ميکنند، چون قرارداد 

 .نداريم يا ناقص است، يک عده هم که اعتراض کردند از کار اخراج شدند
 

 مقابل سازمان برنامه و بودجه " معلوالن"تجمع 
شهروندانی که وضعيت جسمی شان بدالئل مختلف از ظرفيت طبيعی 

در اعتراض به گرفته اند، "  معلول"برخوردار نيست و نام نامناسب 
 ٢۴های معوقه توانبخشی در روز دوشنبه وضعيت اسفبار معيشتی و بودجه

  ١١صفحه    ۴٩.  بهمن مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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های اجتماعی،  های سازمان بهزيستی در حوزه درصد از بودجه
پيشگيری و توانبخشی، تاکنون پرداخت نشده و جامعه هدف بهزيستی به 

را دچار مشکالت مضاعف کرده "  معلول"ويژه شهروندان موسوم به 
 .است

 
 تجمع اعتراضی والدين به مسموميت سريالی دانش آموزان قم

والدين دانش آموزان شهر قم در پی ماجرای مسموميت دانش آموزان 
والدين روبروی در ورودی فرمانداری .  مقابل فرمانداری تجمع کردند

 .تجمع کرده و خواستار ورود به داخل فرمانداری بودند
 

  »آباد رحمت«نفر از اهالی  ٢۵٠احضار و بازداشت بيش از 
کنندگان در  بعد از مراسم چهلم جواد حيدری، تعداد زيادی از شرکت 

مسير بازگشت بازداشت شدند و در روزهای بعد از آن نيز بسياری از 
اهالی روستای رحمت آباد صرفا بدليل شرکت در اين مراسم از دادگاه 

 .ارداق احضاريه دريافت کردند
 

 تظاهرات مجدد مردم معترض زاهدان
مردم معترض زاهدان مجدداً دست به  ١۴٠١بهمن  ٢١روز جمعه 

در اعتراضات اين روز شعارهای مرگ بر ديکتاتور، .  تظاهرات زدند
مرگ بر خامنهای، مرگ بر جمهوری اسالمی و  نه سلطنت نه آخوند 

 .آزادی و برابری سر دادند
 

 شليک منجر به فوت حسين دمحمی کولبر در سردشت
بهمن  ٢١اهل ربط از توابع سردشت، روز   ساله ۵٠حسين دمحمی، کولبر 

با تيراندازی مستقيم نيروهای هنگ مرزی در نوار مرزی نوکان 
 . سردشت به قتل رسيد

 
 ربوده شدن محسن سيد عزيزی توسط ماموران

های سرکوبگر در  بهمن ماه محسن سيدعزيزی توسط نيرو ٢۶چهارشنبه
 .بوکان ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شد

 
 عثمان اسماعيلی بازداشت شد

 ١٩عثمان اسماعيلی از فعالين کارگری شهر سقز روز چهارشنبه 
ماه توسط نيروهای امنيتی شهر بازداشت و به مکان نامعلومی  بهمن

 .منتقل شده است
 

 محکوميت صالح آزادی از معلمان مريوان 
صالح آزادی، فعال صنفی فرهنگيان و از اعضای انجمن صنفی معلمان 
شهرستان مريوان، که پيشتر توسط پليس امنيت احضار و مورد 

در شعبه يک دادگاه "  تبليغ عليه نظام"بازجويی قرار گرفته بود، به اتهام 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

الزم به ذکر .  کذايی شهرستان مريوان به يک سال حبس محکوم گرديد
است جلسه دادگاهی اين عضو انجمن صنفی معلمان مريوان در تاريخ 

در شعبه يک دادگاه فرمايشی شهرستان مريوان برگزار  ١٤٠١/  ٣/  ١١
 .شده بود

 
 الهه دمحمی مجددا از اوين به زندان قرچک ورامين منتقل شد

شنبه هفته گذشته از زندان قرچک ورامين به زندان  الهه دمحمی روز سه
مجددا به  ١۴٠١بهمن ماه  ١٩اوين منتقل شده بود، روز چهارشنبه 

 .زندان قرچک ورامين منتقل شد
 

 سيامند مهتدی، فعال فرهنگی اهل بوکان بازداشت شد
گزارشات منتشرشده از بازداشت سيامند مهتدی، فعال فرهنگی و 

نگار اهل بوکان و محروميت او از دسترسی به داروهايش خبر  روزنامه
 .دهند می

 
 عضو انجمن صنفی معلمان مريوان به دادسرا ۴احضار 

نفر از هيئت مديره انجمن  ۴بهمن طی تماس تلفنی  ١٩روز چهارشنبه 
صنفی معلمان مريوان به نامهای سيوان سليمانی، آرام دمحمی، آرام قادری 

بازپرسی دادسرای  ١و تحسين مصطفی جهت ارائه آخرين دفاع به شعبه 
تبليغ "به اتهام  ١۴٠١خرداد  ٢۶نامبردگان روز .  مريوان احضار شدند

توسط نيروهای لباس شخصی بازداشت شده بودند و سپس به " عليه نظام
 .قيد وثيقه آزاد شدند

 
 ساله ايالمی اعتصاب غذا کرد ٢٢جوان   آرين کوخايی
شده اهل ايالم، در اعتراض به عدم  ، جوان بازداشت  آرين کوخايی

های خود در زندان مرکزی ايالم  اش با دوختن لب رسيدگی به پرونده
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ايالم .  اقدام به اعتصاب غذا کرد

نمايی با سالح گرم  تشکيل گروه مجرمانه، تخريب و قدرت«آرين را به 
براساس اين گزارشها، آرين .  متهم کرده است »و اخالل در نظم عمومی

توهين به «ديگری به اتهام   در آذر سال جاری نيز، در پرونده  کوخايی
. در دادگاه کيفری ايالم به جزای نقدی محکوم شده بود »مقدسات
توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و پس  ١۴٠١آبان  ٧شنبه   کوخايی

 .از بازجويی همراه با شکنجه به زندان مرکزی ايالم انتقال داده شد
 

شان را از  در اعتراض شکايت ٧۵٢های پرواز  گروهی از خانواده
 دادگاه نظامی تهران پس گرفتند

های جانباختگان پرواز اوکراينی در يک اقدام  تعدادی از خانواده
عباس .  اعتراضی شکايتشان را از دادگاه نظامی تهران پس گرفتند

از دست  ٧۵٢دختر، عروس و نوه خود را در پرواز   صادقی که پسر،
داده در پيام ويدئويی از پس گرفتن شکايت خود از دادگاه نظامی تهران 

او در  »خورد دردناکترين تحقيق حقيقت در اين دادگاه رقم می«:  خبر داد
نه صالحيت، نه توانايی «يک پيام ويدئويی گفت که دادگاه نظامی تهران 

او با .  به اين پرونده را ندارد »و نه اراده رسيدگی مستقل و بی طرفانه
حقيقت را «اشاره به روند قضايی که در ايران طی شده گفت که چگونه 

 .و متهمان اصلی پرونده تحت تعقيب قرار نگرفتند »به مسلخ بردند
*** 

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  
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!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  
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مناسباِت طبقاتى دنياى امروز ايجاب ميکند که بشر اسير و از خود بيگانه 
موقعيِت فرودسِت انساِن امروز در قلمرو سياست، انعکاسى از .  باشد

" شريف"توجيه اين وضعيت شغل .  اسارِت او در قلمرو اقتصادى است
پاپ هم طرفدار .  صنعت مذهب و ايدئولوگهاى جامعه بورژوائى است

در کليه .  خاتمى و سروش و امثالهم هم همينطور.  است"  گفتگوى اديان"
شده و حتى "  سيويليزه"و "  ميانه رو"مذاهب خطوطى در هيئِت 

وجود دارند که وظيفه شان انطباِق خرافات با نخواستِن "  رهائيبخش"
وقتى مردم و نسل جوان ميگويد دين و مذهب نميخواهم و با .  مردم است

و "  پروتستانتيست ها"زندگى امروز من جور درنمى آيد، سر و کله اين 
الهيات "و در جاهائى مانند آمريکاى التين "  مدارا و تساهل"مذهِب اهل 

 ! پيدا ميشود" رهايبخش
 

اسالم و مسيحيت و يهوديت و خيل تاريِک انديشان دانشگاهى شان و 
شده آنها يک کار را انجام ميدهند؛ امر تداوم اسارِت "  پاستوريزه"طيِف 

و "  اسالمى"و "  مسيحى"اول مردم دنيا را به !  بشر در پيشگاه سرمايه
يعنى هر کسى نه .  و متعلقين و وابستگان اديان تقسيم ميکنند"  يهودى"

يک انسان و شهرونِد برابر با حقوق سياسى و اقتصادى و امکانات برابر 
با اين فرض، بحث .  اين يا آن دين است"  اُمتِ "بلکه عضوى از لشکر و 
توسط سران از گور برخاسته و "  دمکراتيک"مناسباِت اديان در شکلى 
اگر هم کسى ديندار و مذهبى به معنى اخِص .  خودگمارده شروع ميشود

طبق .  کلمه نباشد، ابدا جاى نگرانى نيست، ناسيوناليسم در صحنه است
دارد، البد جائى متولد شده "  قومى"يا "  وطنى"تعريف هر کسى باالخره 

خودش را "  تاريخ و فرهنگ و ميراث ملّى"و با زبانى حرف ميزند و 
اسالمى يا مسيحى يا يهودى باشيد و "  اُمتِ "اگر نخواستيد عضو !  دارد

" قوم"يا " ملّت"، عضو "هويت"هنوز زنده بمانيد، حتما بايد براى احراز 
قومى و "  رهبران"اينجا هم فرقه ها و جريانات و پرچمها و . معينى باشيد

ملى صف کشيده اند و ُکلکسيونى از تعصباِت عقبمانده و آتشين 
" مبنا. "نژادپرستانه مانند کاالهاى رنگارنگ و متنوع بازار وجود دارند

مثال اگر دو نسل شما هم متولد آلمان يا فرانسه . هم محل تولد و زبان است
حکومتهائى مانند .  هستيد"  خارجى تبار"يا "  خارجى"و سوئد باشد، هنوز 

جمهورى اسالمى بجاى خود محفوظ که ناسيوناليسم کريه و نژاد پرستى 
را با اسالم و قوانين اسالمى ترکيب کرده "  عرب"ضد افغان و ضد 

کافى است که ُغرمه سبزى دوست داشته باشيد و خصوصيات !  است
ثابت "  فرهنگ و هويِّت ملّى تان"اسالمى تان بيرون بزند تا   -مردانه 

؟ کافى است شش نسل قبلى تان در فالن دورقوز آباد به دنيا آمده !شود
به هر حال !  باشد تا هفت نسل ديگرتان هم به همين اعتبار معرفى شود

هستيد "  مّلتى"يا عضو .  ديگرى ميسر نيست"  انتخاب"دراين چهارچوب 
هستيد و خدمتگزار و برده "  اُمتى"و شکرگزار و رعيِت شاهى يا عضو 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 

 طوق بردگى 

 مذهب و ناسيوناليسم
 

 سياوش دانشور

 ! دينى
 

در قاموِس جامعه بورژوائى، 
هرچه باشيد، انساِن آزاد و 

دراين .  برابر محسوب نميشويد
جامعه خصوصياِت انسانى فقط 
براى سؤاستفاده و تنها زمانى 
مورِد ُرجوع قرار ميگيرد که 
قرار است ُمعضلى پشت سر 

. گذاشته شود و يا توجيه شود
انسان در جامعه بورژوائى، 
انسانى است مسخ شده و اسير 

قالبهاى از پيش تعيين شده اقتصادى و سياسى، انسانى عبيد و ترسيده و 
دست به سينه و بيحقوق که هر روز زنجيرهاى اسارت خود را محکم 

مذهب و ناسيوناليسم خطرناک ترين سموم و کشنده ترين .  تر ميکند
سالحهائى است که بشريت تجربه کرده است و در پيشگاه آن قربانيان 

نگاهى ساده به جنبشها و احزاب و ايدئولوژيهاى .  بيشمار داده است
رنگارنگ جامعه بورژوائى، به پرچمها و فرهنگ و اخالقياِت حاکم، به 
جنگها و پاکسازيهاى قومى و مذهبى، به ُسنتهاى سياسى و تاريخ 

ملى و مذهبى، به هنر و ادبيات و "  افتخارات"نويسى، به ميراث و 
فلسفه و جامعه شناسى، به آموزش و پرورش و هر آنچه که بشر امروز 
با آن درگير است، طوق بردگِى ناسيوناليسم و مذهب بر گرده بشريت 

 . قابل مشاهده است
 

انساِن امروز براى دستيابى به آزادى و برابرى و بازگشت به انسانيت 
خويش، براى نفى انکاِر انسانيت توسط جامعه بورژوائى، براى 
خالصى از انقياد سياسى و اقتصادى و فکرى و فرهنگى، بايد سرمايه 

مقابله با مذهب و ناسيوناليسم بعنوان دو .  و حکومتهايش را بزير بکشد
مار افعى که به جان مردم افتاده اند، يک قلمرِو ُمهِم جداِل فکرى و 

انساِن آزاد نه به پاپ احتياج دارد نه به ُمفتى و امام و نه .  سياسى است
انساِن آزاد نه به .  به خاخام و ديگر حضرات خودگمارده صنعِت مذهب

" ملّت"احتياج دارد نه به رجعِت ناميمون به "  اصالِت فرهنگ و خاک"
جنگ و جداِل مذاهب و ناسيوناليستها جنگى برسر سهم برى ".  قوم"و 

بايد معنى .  اين مناسبات منحط استاز اسارت انسان و بقا و تداوم 
سياسى و زمينى جدال مذهبى و ملى را دريافت و براى رهائى و آزادى 
همه جانبه انسان از روى هر دوی اينها و هر آنچه که کهنه است عبور 

 . کرد
 

*** 

 

 

 به حزب كمونيست كارگری 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -ايران  



  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٦شماره    

The mass revolutionary uprising of women in Iran, which is named “female revolution”, is the most important issue of the day in 
this year’s international women’s day. For the first time in countries ridden with Islam, women and men stood up in their thou-
sands to topple one of the most reactionary and misogynous regimes in the region. They came out to the streets shouting anti 
regime slogans while burning the hijab. This revolutionary movement that emerged 44 year ago against the then spiritual leader, 
Khamenei and chanted “No to Islamic hijab”, and “women’s rights are neither Eastern nor Western, they are universal” was bru-
tally suppressed. It rose, once again in 2022 and gave hope to all and received national and international solidarity. It demon-
strated the key role that women play in the struggle to overthrow the Islamic rule.  
 
The main dominant characteristic of this movement in Iran is in its demands for equality, anti Islamism, and radicalism in words 
and deeds.  This characteristic belongs to the socialist tradition of 8th March. Today, the socialist resolution of the question of 
women is tied with the socialist alternative to liberate the whole society. Women and men who have been arrested, tortured or 
killed are amongst millions of revolutionaries who hate the Mullahs and Islam. They have come to the streets in their thousands 
to end the nightmare of the Islamic Republic. There is no possibility of compromise, there is no way back. The Islamic Republic 
of Iran must go! 
 
Worker-communist Party of Iran - Hekmatist fights for the unconditional freedom, equality of men and women in all aspects of 
the society. Our policy, and that of the women’s liberation movement in Iran is to strengthen the secular and socialist trends that 
strive for equality and the downfall of political Islam.  
 
Worker-communist Party of Iran - Hekmatist greets the International Women’s Day. We urge all to commemorate this year’s 8th 
March in solidarity with the revolutionary movement and the political prisoners in Iran. We flight for a socialist equality. Let us 
raise this flag everywhere.  
 
On International Women’s Day, let us shout out loud and clear “Free all political prisoners”. Let us paint every wall in universi-
ties, institutions and corners with this slogan. Let us publicise the picture of all those who were killed in their struggle for free-
dom. They must not be forgotten. We must not let the world forget about the crimes committed by the Islamic regime. They 
must be disclosed.  
 
The necessary condition of abolishing gender apartheid and safeguarding women’s freedom in Iran is to overthrow the Islamic 
regime. The complete freedom and equality between men and women in all aspects is not possible without the fall of the totality 
of the Islamic regime, abolishment of wage labour and capitalism. We are victorious. There is no doubt about it. We will bury 
the flag of Islamic Republic and political Islam in Iran. Victory in Iran is the beginning of serious developments in the Middle 
East and the isolation of terrorism and the industry of religion. Taliban, Islamic regimes and the totalitarian regimes in the region 
will not rest under the revolutionary wave in Iran.  
 
 

Unconditional freedom of men and women in all aspects in society! 
Down with Islamic misogynous and criminal rules! 

Freedom, Equality, Workers’ State! 
 

Worker-communist Party of Iran - Hekmatist 

!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  

Communiqué 
Worker-communist Party of Iran - Hekmatist 
1 February 2023  
 

In solidarity with the female revolutionary uprising in Iran 
 

For a socialist equality 



  ١٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٦شماره    

اولين "برآمد توده ای و انقالبی زن محور در ايران، خيزشی که با عنوان 
جهان از آن ياد ميشود، مهمترين رويداد و سوال در روز "  انقالب زنانه

برای اولين بار در کشورهای اسالم زده، زنان و .  جهانی زن امسال است
مردان نسل جديد برای سرنگونی يکی از دژهای قدرتمند ارتجاع ضد 
زن بپاخاستند، دستجمعی حجاب اسالمی را آتش زدند و به َسمبل ها و 

سال پيش  ٤٤جنبشی که .  نمادهای قدرت حاکميت اسالمی هجوم بردند
حقوق "و "  نه به حجاب اسالمی: "عليه فرمان حجاب خمينی شعارهای

را سرداد و به خونين ترين "  زن نه شرقی است، نه غربی، جهانی است
در قامتی بلند بميدان آمد،  ١٤٠١شکل سرکوب شد، در خيزش انقالبی 

منشأ اميد و همبستگی داخلی و جهانی شد و بر نقش کليدی زنان در 
 .  سرنگونی حکومتهای اسالمی تاکيد کرد

 
برابری طلبی، آنتی اسالميسم و راديکاليسم در تفکر و عمل، يک گرايش 

اين خصوصيات به سنت .  قدرتمند خيزش انقالبی زنانه در ايران است
امروز راه حل سوسياليستی مسئله زن .  تعلق داردمارس  ٨سوسياليستی 

زنان و .  به راه حل سوسياليستی نجات جامعه ايران گره خورده است
مردان جوان که با گلوله سرکوبگران يا تحت شکنجه در زندانها 

از اسالم و آخوند اين جانباختند، صفی از دهها ميليون انقالبی اند که 
مناديان فقر و تبعيض بيزارند و آمده اند تا به کابوس حکومت اسالمی 

هيچ سازشی ممکن نيست، هيچ راه برگشتی وجود ندارد، .  پايان دهند
 .  جمهوری اسالمی بايد برود

 
حکمتيست برای آزادی و برابری بدون قيد و   -حزب کمونيست کارگری 

و اين مبنای شرط زن و مرد در کليه شئون اجتماعی مبارزه ميکند 
نزديکی و دوری ما با هر حرکت و جنبشی در باره مسئله زن و در 

سياست حزب حکمتيست و جنبش آزادی زن .  خيزش انقالبی جاری است
در ايران، تقويت روندهای سکوالر و برابری طلب و سوسياليستی و 
حمايت از مبارزه انقالبی زنان و مردان برای رهائی از سلطه اسالم 

 . سياسی است
 

حکمتيست روز زن را به زنان و مردان   -حزب کمونيست کارگری 
فراخوان ما به جنبش حقوق زن در .  برابری طلب جهان تبريک ميگويد
را با ابتکارات مختلف  ٢٠٢٣مارس  ٨کشورهای مختلف اينست که روز 

به روز همبستگی با خيزش انقالبی در ايران و هزاران زن و مرد اسير 
ما برای يک برابری سوسياليستی قرن بيست و .  در زندانها تبديل کنيم
 .  اين پرچم را همه جا برافرازيد. يکمی مبارزه می کنيم

 
حکمتيست مردم آزاديخواه ايران را در روز   -حزب کمونيست کارگری 

جهانی زن به اعتراض عمومی عليه حکومت اسالمی با شعار محوری 

! آزادی زن معيار آزادی جامعه است  

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن
 

 در همبستگى جهانى با خيزش انقالبى زنانه در ايران 

 برای يک برابری سوسياليستى

آزادی کليه زندانيان 
. سياسی فراميخواند

از دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی تا 
مراکز کار و 
محالت، از ديوارها 
تا بيلبوردهای 
تبليغاتی و بزرگراه 
ها، همه جا را با 
برافراشتن شعارهای 
انقالبی آزادی زن 

مراسم و .  مزين کنيد
اجتماعات بمناسبت 
روز زن برگزار 

پوسترهای .  کنيد
جانباختگان را عليه 

بر جنايت های غيرقابل بخشش حکومت .  فراموشی وسيعا بازنشر کنيد
 .و محاکمه و مجازات جنايتکاران قوياً تاکيد کنيد

 
سرنگونی حکومت اسالمی و نظام مبتنی بر آپارتايد جنسی شرط الزم 

تحقق آزادی جامعه و برابری کامل زن و .  آزادی زن در ايران است
مرد در تمام وجوه زندگی اجتماعی، بدون سرنگونی تماميت جمهوری 
اسالمی، بدون سرنگونی نظم مبتنی بر نابرابری و تبعيض و بردگی 

ما پيروزيم، در اين .  مزدی، بدون سرنگونی سرمايه داری ممکن نيست
ما پرچم جمهوری اسالمی و اسالم سياسی را در .  ترديدی نبايد داشت
پيروزی در ايران سرآغاز تحوالت زير و رو کننده .  ايران دفن می کنيم

. در خاورميانه و انزوای تروريسم و سلطه صنعت دين اسالم خواهد بود
طالبان و دولتهای اسالمی و استبدادی در منطقه از امواج انقالبی 

 .  آزاديخواهانه و آنتی اسالميستی نخواهند جست
 

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

 ! نابود باد حكومت جنايتكاران اسالمى ضد زن

 !آزادی، برابری، حكومت كارگری
 

 حکمتيست -ايران حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٣فوريه  ١ -١٤٠١بهمن  ١٢

 



 ٦٨٦شماره   كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 رحمان حسين زاده: سردبير اين شماره

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/  

 ! نده باد انقالب زنانهز

 مارس روز جهانى زن ٨به مناسبت  
 

روز جهانی زن امسال در شرايطی برگزار ميشود که کل جامعه و زنان در راس آن عزم کرده اند تا به 
عمر ننگين يک حکومت مذهبی و ضد زن از طريق يک انقالب پايان دهند و دنيا را از شر ارتجاع سياه و 

 .ضد بشری اسالمی  نجات بخشند
 

تن از مبارزين انقالبی رهايی زن و صف متحد حول منشور زن، زندگی، آزادی با  ١٦در اين روز 
مارس با تمرکز بر اهداف يک انقالب آزاديخواهانه و برابری طلبانه و  ٧برگزاری يک کنفرانس در 

 .چگونگی پايان دادن قطعی حاکميت رژيم اسالمی در ايران روز جهانی زن را گرامی ميدارند
 

 :سخنرانان روز جهانی زن عبارتند از
 

پروين كابلی، مهين عليپور، مرسده قائدی، آذر ماجدی، مينا احدی، ملكه عزتی، مريم نمازی، ديانا نامی، 
هما ارجمند، هالله طاهری، مرجان عليپور، ثريا شهابی، هالله رافع، عطيه نيك نفس، مهشاد افشار، 

 .نسرين رمضانعلی


