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اعﻼميه حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست

ايران در آستانه يک تحول
انقﻼبى و دوران ساز

)سخنرانى در اجتماع اعتراضى استكهلم مقابل سفارت جمهوری اسﻼمى(
صفحه ٥

رحمان حسين زاده
اطﻼعيه سازمان آزادی زن

جنبش آزادی با قدرت بميدان آمده است!

طوفان سياسی قدرتمندی در ايران راه افتاده
است .تحولی بزرگ و بيسابقه و دوران ساز با
ب عظيم اجتماعی .اينروزها
پتانسي ِل يک انقﻼ ِ
در ايران تاريخی نوين ساخته ميشود که با کل
تاريخ يک قرن گذشته متمايز است .زنان در
ايران يک آکتور ُمهم و پيشتاز اين تحو ِل
انقﻼبی و دوران سازند .اينروزها زنان با
سمب ِل فرودستی
برگرفتن حجاب اسﻼمی ،اين َ
زن ،با آتش زدن حجاب با نمايش عزم و
اتحاد ،رقص آزادی ميکنند و تاريخ ميسازند.
هدفِ خيزش عظيم و توده ای زنان و مردان
آزاديخواه در گام اول سرنگونی رژيم
ارتجاعی و تروريستی اسﻼمی است اما به اين
محدود نخواهد شد .جنبش عظيمی که راه
افتاده است بايد کل بساطِ تحقير شعور ،کل
بنيادهای ارتجاع و استبداد ،کل ارکانهای ستم
و تبعيض و نابرابری را درهم بکوبد.
به آتش کشيدن توده ای حجاب اسﻼمی نظم
آپارتايد اسﻼمی را هدف قرار داده است،
دستگاه مذهب و آخوندهای طفيلی و سيستم
ضد زن را نشانه گرفته است ،به جنگ
بنيادهای ستمکشی زن آمده است .اين تحول
در ايران مهمتر از رنسانس است ،تاريخ يک
قرن اخير را شخم ميزند،
صفحه ٢

حجاب اسﻼمى ،آپارتايد جنسى و ستمكشى زن را بمصاف طلبيده است!
اعﻼميه حزب حكمتيست

عليه قتلِ عمد مهسا و زن كشى بپاخيزيم!
حجاب ها را آگاهانه دور بياندازيم!

يادداشتها،

نه روسری نه توسری ،آزادی و برابری
پردل زارع

سياوش دانشور

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

كنگره دهم حزب كمونيست كارگری ايران-حكمتيست در روزهای
 ٨و  ٩اكتبر  ٢٠٢٢در اسكانديناوی بطور علنى برگزار ميشود!

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
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كمونيست هفتگى
اعﻼميه حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست

ايران در آستانه يک تحول انقﻼبى و دوران ساز ...

معادﻻت سياسی منطقه را بهم ميريزد و حکومتهای اسﻼمی را در صفِ
سرنگونی قرار ميدهد .اين تحول تاثيراتی ماندگار در سطح جهانی دارد،
جنبش آزادی زن در جهان را گامها جلو ميبرد و الگوی آزادی زن در
ايران را جهانی ميکند.
پيروزی زنان در انقﻼبی که رنگ قوی زنانه دارد و بحق به »انقﻼب
زنانه ايران« مشهور خواهد شد و نام و چهره مهسا را برخود خواهد
داشت ،گام اول و اساسی اضمحﻼل جنبش اسﻼم سياسی در منطقه
خواهد بود .جنبشی که برای سرکوب سوسياليسم و سکوﻻريسم توسط
لجن تاريخ را با تمام زن
دولتهای غربی ساخته و پرداخته شد و ک ِل
ِ
ستيزی و انسان ستيزی به روی صحنه آورد .اين پيروزی اما بايد ُمحقق
شود ،امروز در ميانه نبرد با مهمترين سنگر ارتجاع زمانه هستيم.
ارتجاعی که قدرتش را از نظم استثمارگر سرمايه داری ميگيرد و آنرا
ت انقﻼبی و برچيدن
بازتوليد ميکند .اين پيروزی راه را برای تداوم حرک ِ
هرنوع ستم و تبعيض هموار و کل نيرو و پتانسيل آزادی و برابری را
آزاد ميکند .اين پيروزی حق مردم ايران است و اين مبارزه مورد توجه
ميلياردها انسان آزاده در جهان قرار خواهد گرفت.
شرط پيشروی و پيروزی اينست که اوﻻً ،مبارزه توده ای کنونی وسيعا ً
و ميليونی گسترش يابد تا امکان سرکوب را به حداقل برساند .ثانياً،
گسترش مبارزه توده ای رژيم و نيروی سرکوب را ازهم می پاشاند و
سنگرهای فتح شده تاکنونی را تثبيت ميکند .ثالثاً ،بخشهای مختلف جامعه
از ادارات و بخشهای خدماتی و فرهنگی و هنری و ورزشی را بميدان
ميکشد .رابعاً ،امکان ضربه آخر را به طبقه کارگر ميدهد تا در بخشهای
ُمهم و نفسگير با اعتصاب کمر رژيم را بشکند .همين امروز فرزندان
کارگران و مردم حاشيه نشين و ستمديده ،دانشجويان و جوانان عاصی
از وضع موجود ،توده های فقر زده و به فﻼکت کشيده شده ،بوسعت در
اعتراضات و مبارزه انقﻼبی حضور دارند .اما حضور سياسی و
اعتصابی طبقه کارگر نه فقط پيروزی را تضمين ميکند بلکه کل تحول
سياسی و انقﻼبی را وارد فازی نوين و يک انقﻼب عظيم اجتماعی
ميکند.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست و کل راديکاليسم اجتماعی همراه
و بخشی از اين نبرد دوران ساز برای بزير کشيدن تماميت حکومت فقر
و استبداد اسﻼمی است .فراخوان ما اينست که سنگرهای نبرد و
ارگانهای انقﻼبی را مانند شوراها در کارخانجات ،در مراکز کار و
مدارس و دانشگاه ها و محﻼت ،برپا کنيد .آمادگی و هشياری سياسی و
تاکتيکی را برای اضمحﻼل و درهم شکستن ماشين سرکوب باﻻ ببريم و
مرتبا ً تقويت کنيم .از حق دفاع مشروع و حمله به نيروی سرکوب و
حاکميتی که يک سر سوزن از نظر ما مشروعيت ندارد بهره جوئيم .هر
ت توده ای و کارگری و انقﻼبی پُر کنيم .متحزب و
خﻼء قدرت را با قدر ِ

ت سياسی شرکت کنيم .اين
متشکل شويم و نقشه مند در جدال برسر قدر ِ
جنگی برسر آينده ما و فرزندان ماست .اين نبردی برسر نفی استبداد و
اختناق و فقر و تبعيض است .اين انقﻼبی برای تحقق آزادی و برابری و
رفاه است.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست کارگران مراکز کليدی صنعتی،
معلمان و فرهنگيان ،ادارات و بخشهای غير اورژانس خدماتی و
درمانی را به اعتصاب و حمايت از مبارزه جاری فراميخواند .شيشه
ت اسﻼمی دست ماست ،آنرا بر زمين بکوبيم و با
عُمر کثيفِ حکوم ِ
اراده و عمل انقﻼبی خود تاريخ را بسازيم.
زنده باد مبارزه پر شور و انقﻼبی زنان و مردان!
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٣٠شهريور  ٢١ -١۴٠١سﭙتامبر ٢٠٢٢

متحزب و متشكل شويم و نقشه مند در جدال
برسر قدرتِ سياسى شركت كنيم!

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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مردم هوشيار و آماده باشيم!
رحمان حسين زاده
دوره نوينی از تحوﻻت انقﻼبی برای جارو کردن جمهوری اسﻼمی و
حاکميت سرمايه داری در ايران اوج گرفته است .اين دوره را دريابيم،
فرصتها را از دست ندهيم .آستينها را باﻻ زنيم ،آمادگی هايمان را باﻻ
ببريم .بعد از شش روز خروش انقﻼبی سراسری و کوبنده ،جمهوری
اسﻼمی آشکارا مستأصل است .اما بايد هوشيار باشيم و ميدانيم که
رژيمهای به بن بست رسيده و جنايتکار ،استيصال خود را با نيروهای
سرکوب و سرکوبگری ميخواهند جبران کنند .قطعا اين جنايتکاران بعد
از بازگشت جانور رئيسی از اجﻼس سازمان ملل ،دوباره قصد سرکوب
خونين را دارند .به نظر من کور خوانده اند .در مقابل خيزش توده ای
زنان و مردان آزاديخواه آماده نبرد نهايی ،و در مقابل نسل جوان دختر
و پسر جسور و راديکال با مشتهای گره کرده و قد علم کرده در مقابل
قدرت نظامی و سرکوبشان ،شکست خواهند خورد ،اما بايد آماده و
هوشيار باشيم تا با کمترين هزينه ممکن شکست دشمن و پيروزی شيرين
را ممکن کنيم.
در دو روز اخير نشانه های رفتن به طرف دوئل سرکوبگری و
سازماندهی جنايت گسترده ديده ميشود .بازداشت مبارزين و فعالين
سياسی و اجتماعی گسترده شده است .سﭙاه پاسداران علنا مردم را تهديد
کرده و دستگاه قضايی کذايی شان را برای اقدامات عليه "اغتشاشگران"
تحت فشار قرار داده است .اژه ای جنايت پيشه به آنها لبيک گفته است.
ارتش "نورچشمی" رضاپهلوی و اپوزيسيون راست آمادگی خود را
برای سرکوب در رکاب سﭙاه و بسيجی ها اعﻼم کرده است .امروز بعد
از نمازه جمعه با فراخوان "عليه آشوب" ترفند به خيابان آوردن "گله
حزب ﷲ" را آزمايش کردند ،که جمعيت کم آن آشکارا ضعف شان را
برمﻼ کرد و همه اين ترفندها در شرايطی است که رئيسی جنايتکار
سازمان ملل را ترک کرده و در راه تهران است و آن اندک احتياط
فرمال و رياکارانه به اين واسطه را هم کنار ميگذارند .در نتيجه
هوشياری و آمادگی مان را صد چندان بايد باﻻ ببريم .راهش را بلديم.
بايد جلو رفت و تعرض کرد ،اين تنها راه کم هزينه کردن مبارزه مان و
سريعتر به نتيجه رساندن است .ايستادگی بی اما و اگر اما متکی به
اعتراضات توده ای گسترده و ديگر ابتکارات تعرضی برای فايق آمدن
بر قدرت سرکوبشان تنها راه موثر و تجربه شده است .انتظار اينست
در تهران ده ميليونی ،و در شهرهای چند ميليونی ،دقيقأ در ابعاد ميليونها
نفری تظاهراتهای خيابانی به صحنه آيد .به عﻼوه همه ساز و کارهای
مقاومت و دفاع از خود و از دستاوردها و پيشرويهای مبارزاتی تاکنونی
را بايد بکار گيريم .در محله و مراکز کار و شهر و در مراکز آموزشی
و هر مکان اجتماع کار و زندگی متحد شويم ،تشکل و ابزارهای اعمال
اراده مستقيم خود را بسازيم .گروههای متکی به ابزارهای دفاع از خود
را در سطح محله و شهر و خيابان را ايجاد کنيم .عرصه را بر
مزدوران جمهوری اسﻼمی تنگ کنيم .محﻼت را به کنترل در آوريم .و
مسئله کليدی اينکه شبکه همگام و متحد شده رهبران و فعالين جنبش
اعتراضی راديکال کنونی در سطح هر شهر و استان و سراسر کشور
ميتوانند و ﻻزمست خيزش درخشان کنونی را به عنوان جنبش همگام و
متحد شده به صحنه بکشند .قطعأ نيروی سرکوبگر اين رژيم مستأصل

از عهده خروش ميليونی و تعرضی مردم
جان به لب رسيده با حضور نسل جوان
ميليتانت برنمی آيد .اين واقعيت صدها بار
در تجارب مبارزاتی بزرگ دنيا و
خاورميانه و از جمله در سال  ١٣٥٧در
خود ايران تجربه کرديم .ما ميتوانيم و بايد
با ادامه اعتراضات قدرتمند و توده ای و
بکارگيری همه ابتکارات تعرضی
جمهوری اسﻼمی را دفن کنيم .ما ميتوانيم.
درود بر خروش انقﻼبی جاری و همه شرکت کنندگان و سازندگان آن.
ياد ژينای عزيز ،مهسای الهام بخش و همه جانباختگان اين خروش
انقﻼبی گرامی باد.
 ٢٣سﭙتامبر ٢٠٢٢

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده
ای را همه جا ايجاد كنيد!
در كارخانه ها و محﻼت شوراها را
برپا كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و
فردا ارگان حاكميت!
جهان بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر« سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

جنگ آخر
جاويد حكيمى
پيشتر گفته بوديم ايران آبستن تحوﻻت بنيادين ،يا اگر بدن سلطنت طلبان
کهير نزند ،در آستانه انقﻼب است .اکنون بايد گفت ايران در حال زايش
و زادن نوزاد خويش است .تا نام اين نوزاد نوين چه باشد؛ آزادی يا
ارتجاع.
قتل مظلومانه مهسا ،خون مردمی را به جوش آورد که طی چهل و
اندی سال يک روز آب خوش از گلويشان پايين نرفت .مهسا سمبل نسلی
شد که به رغم عطش زندگی ،يک روز هم زندگی نکرد .مهسا را
حکومتی کشت که از نخستين روز حاکميت منحوس خود ،شاد زيستن
را جرم می دانست و اسارت زن فلسفه وجودی اش بود .اينک اما همان
حکومتی که با سلب آزادی زنان ،وجود نکبت خود را به جامعه تحميل
کرده بود ،می رود تا با عروج جنبش آزادی زن سرنگون گردد .قتل
مهسا ناقوس مرگ اسﻼم و حکومت اسﻼمی را بصدا درآورده است.
تمام حکومت های مستبد و سرمست از باده قدرت ،ضربه را درست از
جايی می خورند که مطلقا انتظارش را ندارند .به راستی در مخيله کدام
آخوند تهی مغزی می گنجيد کشتن يک دختر گمنام و غريب در پايتخت
داعشيان ،چنين آشوبی بﭙا کند .خروش ميليونی مردم پس از قتل سبعانه
مهسا از يک سو به خاطر تغيير هر دم فزاينده توازن قوا به نفع توده ها
و از يک سو ناتوانی مطلق حکومت در توجيه اين جنايت شنيع بود.
مهسا برای مﻼقات با عوامل بيگانه به تهران نيامده بود ،کسی را به
اعتراض عليه حکومت زن ستيز دعوت نکرده بود ،هيچ اقدامی "عليه
امنيت ملی" انجام نداده بود و با اين همه توسط آتش به اختياران خامنه
ای کشته شد .بدينسان قتل او نه فقط کاسه صبر جامعه به جان آمده را
لبريز ساخت بلکه سﭙری امنيتی ايجاد نمود برای توده های مترصد
شورش تا بی واهمه از هر انگ و اتهامی ،کل حکومت را به چالش
کشند .زنان در زنجير برسر اوباشان آتش به اختيار فرياد ميزنندد؛ چرا
ژينای ما را کشتيد؟ به کدامين خطای ناکرده؟ تحقير ما زنان و قلدری تا
کی و تا کجا؟ بس است ديگر!
خيزش توده ها از پی قتل ژينا چنانکه گفته شد به فراخوان هيچ حزب و
سازمان چپ و راستی رخ نداد با اين همه جدال ميان چپ و راست
درست بر بستر چنين خيزشی باﻻ گرفته است .ابتدا احزاب قوم گرا و
عشيره ای که خود حافظ ارتجاعی ترين مناسبات مردساﻻرنه و ضد زن
هستند برای مصادره خيزش و نوشيدن از خون مهسا به ميدان آمدند .از
آنجا که يگانه رسالت اين احزاب بازمانده از عصر ارباب و رعيتی،
چيزی نيست جز ايجاد تفرقه در اردوی زحمتکشان ،پس ماوقع را
اينطور روايت کردند که "دختری پاکدامن" ملقب به ژينا از خطه
"شيرمردان کردستان" به تهران رفته و به جای ميهمان نوازی توسط
مرکز نشينان کشته شده است .مطابق نگرش اين ناسيوناليستهای عقب
مانده ،کارگر و سرمايه دار ساکن مرکز ،هر دو تن واحدی هستند و
خصم قوم دﻻور کرد! از بخت بد اين جماعت مرتجع ،دانشجويان
تهران ،همان ها که پيشتر خود را فرزندان کارگران ناميدند و در کنار
کارگران ماندند ،در دفاع از مهسا سنگ تمام گذاشتند و بدينسان تمام
تبليغات کثيف عشيره ای ها دود شد و به هوا رفت .به دنبال ،نوبت به
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ناسيوناليست های آريايی و عظمت طلب
رسيد تا ادعا کنند مهسا نه شيفته
کردستان و ﻻجرم "تجزيه طلب" ،که
عاشق "خاک پاک ايران" بود و و
جانش را فدا کرد تا "ايران را پس
بگيرد" .برای سلطنت طلبان و قوم
گرايان و بطور کلی بورژوازی ،مهسا
و به اين اعتبار انسان مقدس نيست بلکه
جان ناقابل انسان همواره بايد فدای امر
مقدس ديگری ،ظاهرا خاک و دين و فی الواقع سود و سرمايه گردد .اين
ترفند کثيف بورژوازی هار و رضاشاهی نيز از جانب مردم با "فرياد
مرگ بر ستمگر ،چه شاه باشه چه رهبر" پاسخ گرفت.
قيام فی الحال در حال وقوع به وسعت تمام شهرهای ايران کامﻼ زنانه
است ليکن چنانچه به انقﻼب کارگری ارتقا نيابد هيچکس رنگ آزادی را
نخواهد ديد .اگر پايه مادی استبداد سياسی در ايران بهره کشی از نيروی
کار ارزان و خاموش است ،آنگاه اسارت زنان به مثابه ارزان ترين
نيروی کار همچنان در دستور کار بورژوازی خواهد بود .جمله مﻼک
آزادی جامعه ،آزادی زن است به معنای دروغين بودن وعده های
بورژوازی در باب رهايی زن است و نه انکار انقﻼب کارگری.
اپوزيسيون بورژوايی ايران از انقﻼب مشروطه تاکنون وعده آزادی زن
داده است و هنوز نتوانسته لچک از سر آنان بردارد چه رسد آن را
بسوزاند .حجاب سوزان سنت کمونيزم است و آزادی زن امر کارگران؛
بيهوده نيست بورژوازی ايران و عراق و افغانستان همواره ضد
کمونيزم ،ضد کارگر و ﻻجرم ضد زن بوده اند .تمام هم و غم رسانه
های بورژوايی و شخصيت های کج و کوله و کوتوله آنان تاکنون چه
بوده جز تﻼش برای خروج از بحران و بن بست سياسی نه با انقﻼب که
از طريق زد و بند و مذاکره پنهانی با سران سﭙاه و بيت رهبری برای
رضايت آقا به استعفا! اکنون و در آستانه انقﻼب ،اين بورژوازی چه می
کند جز تخريب کل اردوی چپ و اپوزيسيون انقﻼبی و راديکال؟ اينکه
رضا پهلوی می گويد رهبری واقعی از آن مردم است و نه اپوزيسيون
خارج کشور ،و مسيح علينژاد رسما اپوزيسيون خارج کشور را فسيل
هايی می خواند که لياقت رهبری مردم را ندارند ،بخشی از پروژه
تخريب اپوزيسيون چپ است .می خواهند قيام در هر مرحله ای که
هست همانجا متوقف شود .می خواهند همانند قيام پنجاه و هفت از
گسترش و نفوذ کمونيزم ممانعت به عمل آورند.
با اين همه انقﻼب ورود قهرآميز توده ها به تاريخ است .راديکاليسم را
در جهان باصطﻼح دمکراتيک و متکی بر بازار آزاد مغزشويی معنا
می کنند و راديکال ها را جماعتی افراطی ،مسخ شده و جامعه ستيز می
دانند .در ايران اما اکنون زيباترين و شکوهمندترين صحنه ها در جامعه
را راديکال ها خلق می کنند .آنها آمده اند تاريخ را از نو و به روايت
خود بنويسند .آمده اند يک دنيای نو و بهتر بسازند .نبرد اردوی زن،
زندگی و آزادی با جبهه جهل و خرافه و استبداد نه امروز که از انقﻼب
مشروطه آغاز شده است .تمام هيجان و شکوه وقايع امروز بدان جهت
است که گرچه به حق رنگ و بوی زنانه دارد اما کارگر و کمونيزم هم
با تمامی سنن انقﻼبی خويش در ميدان است .اين انقﻼب با حضور زنان
و پشتيبانی کارگران روزنه ای برای پيروزی کمونيزم باز کرده است.
اين انقﻼب تمام نشانه های جنگ آخر را در خود دارد.
 ٢٣سﭙتامبر ٢٠٢٢

صفحه ٥

شماره ٦٦٦

كمونيست هفتگى

نام مهسا :نماد ورود به دوره انقﻼبى
)سخنرانى رحمان حسين زاده در اجتماع اعتراضى استكهلم مقابل
سفارت جمهوری اسﻼمى(

دوستان عزيز! با تشکر از حضور پرشورتان و قدردانی از تعرضتان
به ساختمان سفارت در شروع آکسيون .قصد داشتيم اين مرکز
تروريستی را اشغال کنيم .اما اينها پشت ديوارهای بلند و سيم خاردار
و مهمتر حفاظت پليس سوئد همچون موش خود را در اين ﻻنه
جاسوسی قايم کرده اند .مردم مبارز ايران بدانند ،اگر اين موانع
حفاظتی نباشد ،درست همانند مردم مبارز در خيابانهای شهرهای ايران
که به نهادهای اين رژيم سفاک تعرض ميکنند ،ما هم اين مرکز
تروريستی را نابود ميکنيم.
دوستان! ژينای عزيز ،مهسای جوان جان داد ،اما جان تازه ای به
خيزش نوين مردم ايران بخشيد .مهسا به نماد ورود به دوره انقﻼبی و
خروش جديد مردم تبديل شده است .مهسا ايران را خروشاند ،دنيا را
لرزاند .جريانات راست بورژوايی در ايران و جهان را هم لرزاند.
امروز اسم مهسا به نماد مبارزه جويی توده ای مردم سراسر ايران
برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی ،جارو کردن حجاب اسﻼمی و پايان
دادن به ستمکشی زن زير حاکميت جمهوری اسﻼمی و نظم سرمايه
منشأ استثمار و تبعيض و نابرابری تبديل شده است .قدرت راديکال
مبارزات به راه افتاده چنان است که جريانات راست در اپوزيسيون را
به تکاپو انداخته است .مرکز همکاری احزاب ناسيوناليست کرد ،در
شرايط اوج گيری جنبش اعتراضی راديکال در خيابان به فکر به خانه
فرستادن مردم زير لوای "اعتصاب عمومی" افتادند ،کل ارتجاع در
کردستان و سراسر ايران از "مکتب قرآن و جبهه متحد کرد و کودار
و پژاک تا شورای مديريت گذار و مشروطه طلب و جمهوری طلب"
حمايتشان کردند .تاسف بار اين بود ،جرياناتی به نام چپ به نيروی
ذخيره اين قطب راست و ارتجاع تبديل شدند .آقای رضا پهلوی
مرحمت فرمودند" ،عزای عمومی" اعﻼم کردند .اين تاکتيکهای پاسيو
و مانع ايجادکن در مقابل مبارزه راديکال ،در شرايطی بود ،که با
اعﻼم مرگ مهسا ،مردم قهرمان تهران با مشتهای گره کرده جلو
بيمارستان کسری به خيابان ريختند و شعار سرنگونی جمهوری
اسﻼمی را سردادند .اعتراضات کوبنده و توده ای روزهای شنبه و
يکشنبه گذشته در سقز و سنندج و سﭙس دانشگاههای تهران ادامه پيدا
کرد .جريانات راست در کردستان و سراسر ايران ميدانستند ،پتانسيل
اعتراضی راديکال به شکل تظاهراتهای توده ای و خيابانی سرريز
ميکند ،دقيقأ اعتصاب عمومی در اين شرايط و بدتر عزای عمومی
رضا پهلوی برای مانع تراشی در مقابل به صحنه آمدن اين راديکاليسم
بود و در آن موفق نشدند .چون روزهای دوشنبه و سه شنبه و
چهارشنبه و امروز پنجشنبه که ما در آکسيون هستيم در سراسر
کشور ،در همه استانها) ،سی و يک استان( و در بخش عمده شهرها و
به ويژه شهرهای بزرگ موج تظاهراتهای خيابانی با شعارهای متعدد
راديکال و برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی در جريان است و لرزه
بر اندام خامنه ای و ديگر سران جﻼد آن وارد کرده است.

کارگران ،مردم ،آزاديخواهان و
دوستانی که در اين آکسيون حضور
داريد!
دوره نوينی از تحوﻻت انقﻼبی برای
جارو کردن جمهوری اسﻼمی و حاکميت
سرمايه داری در ايران اوج گرفته است.
اين دوره را دريابيم ،فرصتها را از دست
ندهيم .آستينها را باﻻ زنيم ،آمادگی
هايمان را باﻻ ببريم .قطعا اين
جنايتکاران بعد از بازگشت جانور رئيسی از اجﻼس سازمان ملل ،دوباره
قصد سرکوب خونين را دارند .راهش اينست بی ترديد و بی اما و اگر با
مقاومت و ايستادگی ،با اعتراضات توده ای گسترده و ديگر ابتکارات
تعرضی سرکوبگری آنها را خنثی کنيم .انتظار اينست در تهران ده
ميليونی ،و در شهرهای چند ميليونی ،دقيقأ در ابعاد ميليونها نفری
تظاهراتهای خيابانی به صحنه آيد .با ادامه اعتراضات قدرتمند و توده ای
جمهوری اسﻼمی را بايد دفن کنيم .نام مهسا امينی با دفن کردن جمهوری
اسﻼمی گره خورده است.
مرگ بر جمهوری اسﻼمی ،زنده باد آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
زنده باد حاکميت شورايی
متن سخنان باﻻ ،کتبی شده سخنرانی رحمان حسين زاده جلو سفارت جمهوری
اسﻼمی در روز پنجشنبه  ٣١شهريور در استکهلم سوئد است ،که در جريان
کتبی کردن اندکی تکميل شده است.

***
يادداشت پايين ،بامداد روز دو شنبه  ٢٨شهريور  ١٤٠١قبل از آغاز
موج عظيم تظاهراتها درسراسر ايران نوشته شده است.
مردم در تهران و سقز و سنندج راه نشان دادند ،تظاهراتهای
گسترده در خيابان را ادامه دهيم!
رحمان حسين زاده
نفرت و انزجار عميق و سراسری عليه قتل عمد مهسا امينی ادامه دارد.
به دنبال اعﻼم مرگ مهسای عزيز ،مردم در تهران و سقز و سنندج در
شنبه  ٢٦شهريور در تظاهراتهای هزاران نفره به ميدان آمده و راه نشان
دادند .يکشنبه تظاهراتها در سنندج و دانشگاه تهران ادامه پيدا کرد .اين
راهی است که مردم با اراده و آگاه و متنفر از جنايتهای جمهوری
اسﻼمی در پيش گرفته اند .به مردم رزمنده درود بايد فرستاد و دست
مريزاد گفت .دوشنبه و روزهای آينده را هم ميتوانيم به صحنه
تظاهراتهای کوبنده خيابانی تبديل کنيم.
مردم مبارز!
امروز دوشنبه و روزهای آتی با ادامه تظاهراتهای خيابانی ،همبستگی
عملی خود را با اعتراضات تاکنونی تداوم بخشيم .نبايد از پيشرويهای
مهم اعتراضات خيابانی روزهای اخير عقب بنشينيم .تناسب قوا تغيير
کرده است .دوره رفتن به خانه و عقبگرد از دستاوردهای مهم اجتماعات
بزرگ و جسورانه و تظاهراتهای روزهای اخير نيست.
صفحه ٦

برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى!
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جنبش آزادی با قدرت بميدان آمده است!
حجاب اسﻼمى ،آپارتايد جنسى و ستمكشى زن را
بمصاف طلبيده است!
جنبش آزادی زن اولين اعتراض وسيع و توده ای عليه رژيم اسﻼمی را
سازمان داد .هزاران زن در  ٨مارس  ١٣٥٧دراعتراض به فرمان
حجاب خمينی به خيابان ها آمدند .فرياد زدند آزادی زن نه شرقی نه
غربی جهانی است! بمدت يک هفته تجمع ،ميتينگ و تظاهرات سازمان
دادند و رژيم را عقب نشاندند .اولين طعم تلخ شکست را رژيم اسﻼمی و
خمينی از جنبش آزادی زن چشيدند .نبرد جنبش آزادی زن با رژيم
مرتجع و جنايتکار اسﻼمی هيچگاه خاموش نشد؛ بلکه با افت و خيزهای
بسيار ادامه يافته است .اين واقعيت که رژيم مجبور بوده است هر سال
بساط کثيف ارشاد را به خيابان ها بريزد ،زنان را دستگير و شکنجه
کند ،به رويشان اسيد بﭙاشد بيانگر مقاومت خستگی ناپذير و جسورانه
زنان در مقابل قوانين ارتجاعی و ضد زن اسﻼمی است.
زنان بسياری قربانی سرکوب خشن و جنايتکارانه اين رژيم شده اند؛
برای حق خود ،برای آزادی و برابری ،عليه حجاب و آپارتايد جنسی
جنگيده اند .مساله اينجاست که اين نبرد هيچگاه مغلوبه اعﻼم نشد .از
يک نسل به نسل ديگر تداوم يافت .هر روز جسورتر و وسيعتر شد .و
اکنون شاهديم که سوت سقوط و سرنگونی اين رژيم را جنبش آزادی زن
بصدا درآورده است .جنبش آزادی زن دشمن خستگی ناپذير اين نظام
کثيف ،عقب مانده و جنايتکار است.
مرگ مهسا اين واقعه دردناک و تراژيک شعله های خشم مردم بجان
آمده و متنفر از رژيم اسﻼمی را لبريز کرد .خيابان ها به ميدان نبرد
مردم و رژيم ،آزاديخواهی و تاريکی بدل شد .يک جنبش وسيع،
راديکال و آزاديخواهانه به ميدان آمد .در هفته گذشته دنيا شاهد
رويدادهايی شورانگيز در ايران بوده است .زن و مرد در کنار هم و
همصدا فرياد آزادی زن سر داده اند؛ به نابرابری و ستمکشی زن
اعتراض کرده اند؛ با مزدوران رژيم وارد نبرد تن به تن شده اند؛ زنان
حجاب های اسﻼمی را به آتش کشيده اند .صحنه هايی هيجان انگير و
تحسين برانگيز در حال شکل گيری و تاريخ سازی است .جنبش آزادی
زن با تمام قوا جامعه را به تحرک درآورده است .جنبش آزادی زن در
جلوی صف آزاديخواهی و برابری طلبی به حرکت درآمده است.
اين گفته منصور حکمت چه ساده و زيبا واقعيت تحوﻻت جامعه و نبرد
ميان مردم و رژيم اسﻼمی را بيان کرد" :انقﻼب آتی ايران رنگ و بويی
بسيار زنانه خواهد داشت!" آنچه زيبايی اين جنبش را صد چندان می کند
حضور زن و مرد در کنار هم و در يک نبرد مشترک برای آزادی زن
است .اين رويداد در تاريخ آزاديخواهی و برابری طلبی و جنبش آزادی
زن به ثبت خواهد رسيد .پيروزی اين جنبش موقعيت زنان در منطقه،
ارزش های فرهنگی  -ايدئولوژيک و جنبش اسﻼمی در منطقه را
دگرگون خواهد کرد.

نبايد اجازه دهيم که جريانات ارتجاعی و دست راستی از ناسيوناليست
های عظمت طلب تا قومﭙرست ،نيروهای ارتجاع و رژيم چنجی اين
جنبش وسيع و اين اعتراض افتخار آميز را به بيراهه بکشانند .مردم در
کردستان پاسخ دندان شکنی به ناسيوناليست های قومﭙرست دادند .شعار:
"مرگ بر ستمگر ،چه شاه باشه چه رهبر!" هشياری مردم و جنبش
آزاديخواهانه را به نمايش گذاشت .تا پيروزی کامل آزاديخواهی و
برابری طلبی عليه جهل و تاريکی ،جنايت و سرکوب ادامه دهيم.
همبسته ،متشکل و هشيار مبارزه عظيم خود را به پيش بريم.
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
زنده باد آزادی زن! آزادی ،برابری ،رفاه!

سازمان آزادی زن
 ٢١سﭙتامبر  ٣١ – ٢٠٢٢شهريور ١٤٠١

مردم در تهران و سقز و سنندج راه نشان دادند ،تظاهراتهای
گسترده در خيابان را ادامه دهيم ...
به سهم خود مردم مبارز همه شهرها را به ادامه گسترده تظاهراتهای
خيابانی با شعارهای رسا و کوبنده عليه حکومت آپارتايد جنسی فرا
ميخوانم .امروز دو شنبه و روزهای آينده با تظاهراتها و اجتماعات
گسترده رژيم سراپا جنايت جمهوری اسﻼمی را در تنگنا قرار دهيم و
بيش از پيش در سراشيبی سقوط قرار دهيم.
گسترده باد تظاهراتهای مردم تشنه آزادی
مرگ بر جمهوری اسﻼمی
 ٢٨شهريور ١٤٠١

اساس سوسياليسم انسان است!

صفحه ٧

شماره ٦٦٦

كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب حكمتيست

فراخوان مشترک كومه له  -سازمان كردستان حزب كمونيست ايران

عليه قتلِ عمد مهسا و زن كشى بپاخيزيم!
حجاب ها را آگاهانه دور بياندازيم!
امروز جمعه  ٢٥شهريور ،بدنبال درگذشت مهسا )ژينا( امينی ،زنان و
مردان آزاديخواه در اعتراض به قتل مهسا امينی در اطراف بيمارستان
کسرا و خيابان آرژانتين در تهران دست به تجمع زدند .زنان عليه
خشونت حکومتی و اوباش گشت ارشاد سخنرانی کردند و مورد هجوم
نيروهای امنيتی قرار گرفتند و تعدادی نيز دستگير شدند .اما زنان و
مردان آزاديخواه وقعی نگذاشتند و با راهﭙيمائی عليه حکومت ضد زن
شعار ميدادند" :ما همه مهسا هستيم"" ،می کشم می کشم آنکه خواهرم
کشت"" ،مرگ بر خامنه ای"" ،بنام دين و قانون حﻼل شده خونمون".
قتل مهسا در فاصله دو ساعت در بازداشتگاه وزرا و صحنه سازی
های حکومتی و يا اشک تمساح امثال ﷴ خاتمی و ابواب جمعی
حکومت را کسی قبول نميکند .حکومت اسﻼمی آدمکش ترين و ضد
زن ترين حکومت جهان است .مهسای  ٢٢ساله يکی از دهها ميليون
زنی است که طوق بردگی حجاب نمی خواهند ،حکومت آپارتايد نمی
خواهند و از اسﻼم و آخوند و ترهات آنها بيزارند.
مردم ،زنان و مردان آزاديخواه!
اين حقارت جمعی را نﭙذيريم .سکوت در مقابل جنايت دست
جنايتکاران را بازتر و آنها را هارتر می کند .وحوش ضد زن را بايد
مهار کرد .دست متجاوزين را بايد از سر زنان کوتاه کرد .آخوندهای
زبان دراز و مفتخور و طفيلی را بايد سرجايشان نشاند .نگذاريم که
زنی ديگر به قتل برسد .شکنجه و خرد کردن جمجمه و قتل عمد مهسا
يعنی هيچ زنی امنيت ندارد ،اوباش خامنه ای غلط ميکنند فرزند مردم
را با زور ببرند و بقتل برسانند.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست ضمن ابراز همدردی عميق با
خانواده مهسا و همه مردمی که از اين جنايت هولناک شوکه هستند،
دعوت به اعتراض عمومی ميکند .حزب به مردم فهيم تهران که
امروز جرقه اعتراضات را زدند درود ميفرستد .در تهران و همه
شهرها از جمله در شهرهای کردستان عليه زن کشی و قتل عمد
مهساها اعتراض کنيم.
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست زنان آزاديخواه را دعوت ميکند
که آگاهانه و عامدانه حجاب برگيرند و بدون حجاب در اعتراضات
شرکت کنند .بايد توی دهن خامنه ای و کسانی زد که دستور قتل
فرزندان مردم را ميدهند .عليه زن کشی و تجاوز و تعدی اسﻼميون به
زنان ،عليه قاتلين زنان و حکومت نکبت اسﻼمی شان بﭙاخيزيم.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٥شهريور  ١٦ – ١٤٠١سﭙتامبر ٢٠٢٢

كميته كردستان حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست
در اعتراض به قتل مهسا امينى متحد و يكپارچه به خيابان بياييم!
روز جمعه  ٢۵شهريور بخش مراقبتهای ويژه بيمارستان کسری در
تهران ،خبر مرگ مهسای جوان  ٢٢ساله را منتشر نمود .مهسا روز سه
شنبه  ٢٢شهريور توسط ''گشت ارشاد'' تهران در متروی ''حقانی'' در
حالی دستگير شد که همراه مادر و برادرش به تهران سفرکرده بود .اما
پس از دو ساعت او را در حالی يافتند که به کوما رفته بود .او به دست
نيروهای سرکوبگر رژيم جهل و خرافه اسﻼمی با ضربات باتوم و شوک
الکتريکی به سرش دچار سکته مغزی شد .جمهوری اسﻼمی مهسا را به
خاطر عدم رعايت حجاب اسﻼمی دستگير کرد اما ترديدی نيست که قتل
او با هدف مرعوب کردن جامعه انجام گرفته است .اما مردم مرعوب نمی
شوند .اين جنايت جمهوری اسﻼمی با موج اعتراض زنان و مردان
آزاديخواه در تهران روبرو شد و نفرت و انزجار مردم سراسر ايران را
برانگيخته است.
مردم مبارز کردستان! زنان و مردان آزاديخواه!
مهسا امينی نه اولين قربانی سياست ها و قوانين زن ستيز جمهوری
اسﻼمی است و نه آخرين خواهد بود .دست رژيم جنايتکار جمهوری
اسﻼمی را بايد از سر زنان کوتاه کرد ،نبايد گذاشت اين جنايت ها را
تکرار کند ،اين رژيم را بايد سر جای خود نشاند .بدون شک مردم مبارز
کردستان با توجه به سابقه بيش از چهار دهه مقاومت و مبارزه در برابر
جمهوری اسﻼمی و با توجه به سابقه تاريخی اعتراضات شان در مقابل
جنايت اين رژيم ،پاسخ قاطع و شايسته خود را به اين جنايت هم خواهند
داد.
ما امضا کنندگان اين فراخوان مردم مبارز کردستان و همه زنان و مردان
آزاديخواه را به اعتراض عمومی و سراسری عليه قتل مهسا فرا می
خوانيم .مراسم خاکسﭙاری مهسا را به ميدان اعﻼم همبستگی با خانواده
وی و به ميدان اعتراض عليه اين جنايت جمهوری اسﻼمی تبديل کنيد .ما
از مردم مبارز ديگر شهرهای کردستان می خواهيم که همزمان به نشانه
همبستگی با خانواده مهسا و در اعتراض به اين جنايت رژيم اسﻼمی
متحد و يکﭙارچه به خيابان بيايند و اين جنايت را محکوم کنند .بايد خواست
محاکمه و مجازات عامﻼن قتل مهسا به مطالبه عمومی مردم کردستان
تبديل شود .در همانحال از مردم کردستان می خواهيم که در هر حرکتی
که نشانه اعتراض و همبستگی مردم کردستان عليه اين جنايت رژيم
جمهوری اسﻼمی است فعاﻻنه شرکت کنند.
ما مردم آزاده در سراسر ايران را فراميخوانيم که به هر شکل که ميتوانند
از اعتراضات مردم کردستان عليه جنايت رژيم حمايت و پشتيبانی کنند و
همصدا با مردم کردستان خواهان محاکمه و مجازات عامﻼن اين جنايت
شوند.
 ٢۵شهريور  ١۶ -١۴٠١سﭙتامبر٢٠٢٢

نه به حجاب اسﻼمى!

صفحه ٨

شماره ٦٦٦

كمونيست هفتگى

يادداشتها،

جا جمع کرد .سفارتخانه های رژيم اسﻼمی بايد بسته شود و اين تنها
بقدرت يک مبارزه گسترده و راديکال و توده ای در خارج کشور ممکن
است.

سياوش دانشور

 ٢٢سﭙتامبر ٢٠٢٢

سرنگونى حكومت در داخل و خارج

زير ذره بين

سفارتخانه های رژيم بايد بسته شوند!

در باره قتل مهسا ،خيزش توده ای و جايگاه نيروهای سياسى

روز پنجشنبه ٢٢سﭙتامبر ،کمونيست ها و انقﻼبيون در شهر استکهلم
سوئد ،به سفارت جمهوری اسﻼمی اين مرکز جاسوسی و لجستيکی
تروريسم تعرض کردند .زمان آن رسيده که اين اقدام بفوريت در
کشورهای اروپا و سراسر جهان بصورت زنجيره ای آغاز شود .بين
داخل و خارج کشور ديوار چينی وجود ندارد .مبارزه عليه رژيم
اسﻼمی در خارج ادامه مبارزه در داخل کشور است .فضای مبارزاتی
در خارج کشور ضروری است همراه با تﻼش برای سرنگونی اين
حکومت جنايتکار و ضد زن و ضد جامعه در داخل کشور متحول
شود .نبايد پذيرفت در خيابانهای تهران به روی زنان و مردان
آزاديخواه و انقﻼبی شليک کنند و در خارج آب خوش از گلوی
حکومتی ها و عواملش پائين برود .نبايد پذيرفت حکومت هر روز از
کارگران و زنان و مردان معترض قربانی بگيرد و خارج کشور
صرفا محکوم کند و مشغول جلب نظر دولتها و پارلمانهائی باشد که
منفعت شان معامله و تجارت با حکومت اسﻼمی است .اين پاسيفيسم
سياسی و کﻼه خود را چسﭙيدن قابل قبول نيست .بستن سفارتخانه های
رژيم و قطع روابط سياسی و ديﭙلماتيک دولتها با حکومت تروريستی
در ايران خواستی ديرينه است .اما امروز بيش از هر زمان اين
خواست برای تحقق زمينه دارد .سرنگونی حکومت در داخل و خارج
بايد همزمان صورت گيرد.

 -١سلطنت طلبان :مردم ايران فراخوان رضا پهلوی برای عزای عمومی
را به ارزنی نخريدند .برعکس ،با اعتراض عمومی سونامی وار
خروشيدند .رژيم اسﻼمی و حکومت خامنه ای ها استاد عزاداری اند.
مردم از فرهنگ عزاداری منزجرند .مردم عزا نگرفتند بلکه بدرست از
لحظه بدرقه مهسا فرياد زدند و اعتراض کردند .رضا پهلوی شرايط را
مناسب اعتراض نميدانست لذا ميخواست مردم مويه کنند ،زانوی غم بغل
بگيرند تا ايشان و شرکا بتوانند فکری به حال پروژه ورشکسته شان
بکنند .توهم نبايد داشت که راستها يک خطر واقعی عليه تﻼش کارگران و
مردم برای آزادی اند .اما در ميدان واقعی و تا اين لحظه نه تنها »روح«
رضا شاه احضار نشده است بلکه زنان با برداشتن حجاب و آتش زدن آن
خمينی را هم در گور لرزاندند» .آخوندهای خوب« و دين اسﻼم مورد
عﻼقه رضا پهلوی دارد زير پای مردم له ميشود.

فراخوان ما اينست که همه جا تعرض به پايگاه های حکومت اسﻼمی
اعم از سفارتخانه ها و کنسولگيری ها تا مراکز و نهادهای باصطﻼح
"فرهنگی" آن گسترش يابد .مماشات با حکومت اسﻼمی قابل قبول
نيست .ما اين را به مهساها ،به زنان و مردانی که در خيابانهای
سراسر کشور با دست خالی و با شهامت و جسارت می جنگند
بدهکاريم .بساط تروريسم و تحجر رژيم جنايتکار اسﻼمی را بايد همه

 -٢مجاهدين :تمام هنر خانم مريم رجوی و فرقه اش ﻻبيسم سياسی و
تقابل با آخوند است" .آخوند بايد گم بشه" شعار مجاهدين است برای اينکه
نگويند "حکومت اسﻼمی بايد گم بشه" و دست مذهب از سر مردم کوتاه!
چون خودشان اسﻼمی اند و همفکر همان آخوندها هستند .ايشان و
خانمهای مجاهدين محجبه اند و در عاشورا سينه ميزنند و کاسه داغ تر از
آش اسﻼم اند .تناقض برای مجاهدين اينستِ؛ حال که زنان آزاديخواه در
مقياس توده ای حجاب پرت می کنند و سمبل تحقير و بردگی زن را به
آتش می کشند ،سازمان ايشان کی قرار است کشف حجاب کند؟ چرا بايد
مردمی که حجاب و اسﻼم نميخواهند به ايشان و يا سلفی ها و اخوانی های
»خبات« و »مکتب قرآن« نوع ايشان دل ببندند؟ فعﻼ سياستهای اولترا
راست و ضد کارگری بازار آزادی و طرفداری از رژيم چينج و غيره که
با رضا پهلوی در آن اشتراک دارند بجای خود محفوظ .مجاهدين ابدا
خوشحال نيستند که زنان اينگونه قد علم کردند و به اسﻼم و حجاب بمثابه
سمبل بردگی زن حمله می کنند.
 -٣اصﻼح طلبان و جمهوريخواهان :تکليف اصﻼح طلبان حکومتی مانند
مهاجرانی و امثالهم روشن است .اينها حقوق بگير حکومت اند و نقش
چماقدار رسانه ای و دفاع از اسﻼم و حکومت اسﻼمی را دارند .اما طيف
بيرون حکومتی موسوم به جمهوريخواه و »دگرانديش« و فرقه های متعدد
آن هم چنگی بدل نمی زنند و حرفی مستقل برای گفتن ندارند .اختﻼف
تاريخی »مشروطه -مشروعه« و »سلطنت و جمهوری« تنها در محافل
اينها پژواک دارد و ربطی به سياست واقعی ندارد .نهاد »شورای مديريت
گذار« که عمده اين طيف و ناسيوناليست های قومی و سلطنتی را گردهم
آورده ،هنوز در فاز مسالمت جويی با حکومت اند و با
دوپينگ وسيع رسانه ای و رانت مالی نهادهای مختلف
صفحه ٩

حكومت اسﻼمى ،سرنگون سرنگون!

صفحه ٩

شماره ٦٦٦

كمونيست هفتگى

يادداشتها ...
هنوز کسی جدی شان نمی گيرد .دوران اينها تمام شده و در سياست
واقعی سلطنت طلب و اسﻼم زده و غير سکوﻻرند .جمهوريخواهی و
ليبراليسم و سکوﻻريسم اين نيروها بعد از دهه های متمادی و بدليل
اسﻼم زدگی و سلطنت زدگی شان ،شبيه فرزند ناقص الخلقه است.
»ﻻئيک« های اين جريان بجای سلطنت طلبی ،شايد بدليل رقابت
خانوادگی و شايد بدليل نفوذ ايده های پست مدرنيستی ،قوم پرستی و
برجسته کردن هويت اتنيکی را انتخاب کردند .به هر حال اين نيروی
بينابينی مانند پاندولی بين ناسيوناليسم و ناسيوناليسم و اسﻼم دوران
ميکند .برخورد اين نيروها به رويدادهای اخير و قتل عمد مهسا امينی
يک نمونه زنده است.
 -٤ناسيوناليسم قومی :جريانات متفرقه ناسيوناليسم کرد از حزب
دمکرات تا زحمتکشانی ها و بقول خودشان »احزاب کردی« ،حال
بهتری از موئتلفين سلطنت طلب و جمهوريخواه و اصﻼح طلب شان
ندارند .در استراتژی سياسی ،کل اين نيروها بادبان اميدشان را به
آمريکا و تﻼش برای تغيير رژيم از باﻻ بسته اند و يا در جد و جهد
برای »مذاکره« با رژيم اسﻼمی اند .فراخوان اين نيروها برای
اعتصاب عمومی بدنبال قتل مهسا و خريدن فرصت سه روزه گويای
سياست آنهاست .به اين سياست بايد تﻼش عقب مانده الصاق هويت
کردی به مهسا و تحريک قومی عليه مرکز نشينان را اضافه کرد.
سياستی که در نطفه خفه شد و اتفاقا اين مردم تهران بودند که پيشرو
اعتراض شدند و »ما همه مهسا هستيم« گفتند و به نبرد پرداختند.
فراخوان اعتصاب نشان داد که اوﻻ نبض اوضاع دست شان نيست و
از فضای جامعه ايران و کردستان بشدت عقب اند .ثانيا هدف سياسی
مشخص داشتند و ميخواستند به رژيم بگويند که ميتوانند مردم را
کنترل کنند و از اين دريچه امتياز بگيرند .ثالثا اعﻼم کنند که »آشوب
گر« نيستند ،مدنی چی هستند و »احساس مسئوليت« می کنند .به
فراخوان اينها با همين استدﻻل ها »جبهه متحد کرد« يعنی همان
اصﻼح طلبان حکومتی و جريان آدمکش »مکتب قرآن« مفتی زاده ای
ها ملحق شد .اين صف متلون قومی  -اسﻼمی بطور محدود و برای
ساعاتی بازاريان را به اعتصاب کشاند و عصر دوشنبه سوت پايان
کار را زدند و تداوم »مبارزه مدنی« را توصيه کردند.
 -٥تراژدی اعتصاب :به صف متلون و ارتجاعی فوق دو جريان مدعی
چپ يعنی »کومله« آقای ابراهيم عليزاده و »حزب کمونيست
کارگری« به رهبری اقای حميد تقوايی جداگانه ملحق شدند .اينبار
ديگر از هم صف شدن با اصﻼح طلبان جبهه متحد کرد و آخوندهای
مکتب قران ترديدی بخود راه ندادند و حتی تﻼش نکردند کلمه ای در
اينمورد بزبان بياورند .هواداران اعتصاب عمومی سعی کردند با
کليشه های نامربوط مثل »اعتصاب مدرسه انقﻼب است« و »اعتصاب
و اعتراض تناقض ندارد« و »از هر اعتراضی بايد حمايت کرد«◌ُ ،
صف ارتجاعی و ضد زن فوق را با عبارات چپ و پرخاش به
کمونيست ها بزک کنند .ما که از روز قبل اعﻼم مرگ مهسا گفتيم
مهسا را کشتند و فراخوان اعتراض عمومی داديم ،نگفتيم که اعتصاب
و اعتراض عليه هم اند يا عباراتی از اين قبيل .ما اين درک ابتدايی

ماترياليستی را يادآور شديم که تاکتيک سياسی بايد با شرايط و تناسب قوا
و اوضاع جامعه تناسب داشته باشد ،اعتصاب عمومی نسخه ای برای تمام
فصول نيست و امروز از اوضاع عقب است و بنفع رژيم عمل ميکند .تازه
اعتصابی که برای سه روز بعد دعوت شده ،از سه روز قبل موج
اعتراضی شروع شده بود .اما مرغ ناسيوناليسم يک پا داشت و موئتلفين
تاکتيکی ناسيوناليسم و اسﻼميون ،هر کدام با محاسبات خود ،قصد نداشتند
"از فضا عقب بمانند"!
سياست و تاکتيک اعتصاب عمومی در همان ساعات اول در سقز و
ديواندره محکم جواب گرفت و در ديگر شهرها مثل کامياران حتی
بازاری ها هم ملحق نشدند .خروش عظيم دانشگاههای سراسر کشور و
شهرهای ايران در همان دوشنبه بجای خود محفوظ .معلوم شد که تاکتيک
اعتصاب عمومی بی ربط به زمان و مکان طرح شده و ﻻاقل اينبار بشدت
از اوضاع عقب است .ﻻزم به تاکيد است که تاکتيک اعتصاب عمومی
برای ناسيوناليسم کرد و اسﻼميون ابدا تاکتيک اشتباهی نبود و اتفاقا
منطبق با سياست مسالمت جويی و خط مذاکره و بند و بست با رژيم
اسﻼمی بود .اما برای دو جريان ديگر تنها آبروريزی ببار آورد چرا که
در اعتراض به قتل زنان هم صف جرياناتی شدند که ضد زن بودن آنها
معرفه است .اين دو جريان بازندگان اصلی اين واقعه بودند .در عين حال
صفبندی ای که ايجاد شد گوشه ديگری از پﻼريزه شدن جامعه و جايگاه
نيروهای سياسی را نشان داد.
اين رويداد البته بيانگر واقعيت عظيم ديگری بود که همواره توسط
ناسيوناليسم کرد و ناسيوناليسم چپ انکار ميشد و آن پتانسيل راديکاليسم و
نفوذ کمونيسم در کردستان و جامعه ايران بعنوان يک جريان اجتماعی و
ريشه دار است.
 ٢٠سﭙتامبر ٢٠٢٢
در باره يک شعار
مى كشم مى كشم آنكه كه خواهرم كشت!
قتل حکومتی مهسا مانند بمبی در ايران منفجر شده و مسئله زن را در
جهان به جلو صحنه رانده است .قتل حکومتی مهسا نظم آپارتايد جنسی و
در مرکز آن حجاب اسﻼمی را مورد تهاجم قرار داده است .زنان همه جا
دستجمعی حجاب برميدارند و حجاب به آتش می کشند .هيچ زمان مانند
امروز جنبش آزادی زن چنين تعرض ميليتانت و قدرتمندی نداشته است.
زن در سياست ايران بيش از هر زمان به يک فاکتور تعيين کننده تبديل
شده است.
مردم ايران فرسنگها با مدنی چی های واپسگرا فاصله دارند و در تقابل
شان با حکومت آپارتايد درس مدنيت و شعور سياسی به مرتجعين ضد زن
و شرق زده و اسﻼم زده ميدهند .مهسا برخﻼف تﻼش عده ای فرصت
طلب و نان به نرخ روز خور بدليل »کرد بودن« کشته نشد ،بلکه بدليل
»زن بودن« و آزاده بودن به قتل رسيد .تهران جرقه اعتراض را زد و
مانند سونامی سراسر کشور را درنورديد.

نه به فقر و فﻼكت!

صفحه ١٠

صفحه ١٠
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كمونيست هفتگى

يادداشتها ...
شعار فوق ميگويد زن مرز ملی و قومی ندارد ،حقوق زن جهانی
است ،دشمن زنان معرفه اند و زن ستيزی حکومتی خصلت قومی و
ملی ندارد .شعار فوق زن را بيش از پيش به جلو صحنه ميراند و
آموزش تمدن و همبستگی و حقوق يکسان و برابری ميدهد .برخﻼف
تﻼش ورشکسته اصﻼح طلبان و جمهوريخواهان واپسگرا ،قوم
پرستان و مکتب قرانی ها و سلفی ها که ساطور بدست تﻼش دارند
زنان را شقه شقه ملی و قومی کنند ،شعار فوق دشمن واحد زن ستيز
حکومتی را هدف قرار ميدهد و زير پای قومگرايان و اسﻼميونی را
خالی ميکند که ضد زن بودن آنها شهره آفاق است.
اين آگاهی عمومی و انقﻼبيگری را بايد ارج نهاد و قدر دانست.
سياست در اينروزهاست که خود را به روشنی آفتاب نشان ميدهد و
پرده های استتار را برميدارد .درود بر زنانی که اينروزها در
شهرهای ايران مانند شعله های آتش زبانه می کشند و تاريخ می
سازند .آينده از آن شماست!
 ٢٠سﭙتامبر ٢٠٢٢
سقز
درگيری جوانان با نيروی سركوب
مردم معترض سقز امروز دوشنبه به اعتراض ادامه دادند .نيروهای
امنيتی به مردم با گاز اشک اور حمله کردند .از ميدان ههلو تا ميدان
آزادی ،چهار راه آزادی ،ميدان مخابرات و خيابان ساحلی درگيری در
جريان است .سرکوبگران به معترضين از چم )رودخانه( سقز و پل
ورودی به طرف حمال آباد )بهارستان( به مردم با گاز اشک آور
شليک کردند.
عصر قرار است اجتماعات گسترده شکل بگيرد .درود بر مردم فهيم
سقز .خيابان سنگر ماست!
 ١٩سﭙتامبر ٢٠٢٢
دانشگاه ها در اعتراض عليه زن ستيزی
درود به دانشجويان آزاديخواه
امروز دوشنبه دانشجويان آزاديخواه در بيشتر دانشگاه ها از جمله امير
کبير ،پلی تکنيک ،هنر ،تربيت مدرس ،بهشتی و طباطبايی در
اعتراض به زن ستيزی دولتی و قتل فجيع مهسا امينی دست به
اعتراض و راه پيمايی زدند .دانشجويان آپارتايد جنسی را محکوم و از
آزادی زن و زندگی و حق اعتراض دفاع می کنند .نيروی حراست و
بسيج دانشگاه نيز برای به سکوت کشاندن دانشگاه و سرکوب صدای
اعتراض دانشجويان فعاﻻنه تﻼش می کنند.

جوانان شهر ديواندره کردستان نيز در جنگ خيابانی با نيروهای حکومتی
اند .ديواندره امروز دوشنبه به اعتراضات سراسری پيوست .امروز
عصر قرار است در اصفهان و تهران و کرج و سنندج و  ...اجتماعات
اعتراضی برگزار شود.
در حال حاضر و بنا به گزارش ها نيز بخشی از بازار و بازاريان سنندج
و برخی شهرهای ديگر نيز در اعتصاب بسر ميبرند.
 ١٩سﭙتامبر ٢٠٢٢
درود بر مردم سنندج سرخ
امروز يکشنبه سنندج سرخ دوباره خروشيد .زنان جلودار اعتراضات اند،
حجاب ها را پرت کردند و يکصدا عليه جنايتکاران اسﻼمی ضد زن فرياد
ميزنند .دانشگاه هنرهای زيبای تهران و مهاباد نيز امروز تجمع و
اعتراض داشتند.
مهسا را کشتند ولی مانند بمبی در سياست ايران منفجر شد و خود را به
راس اخبار کشورهای اروپا و آمريکا تحميل کرد.
گفتيم جنايتکاران تاوان سختی پس خواهند داد .اين هنوز آغاز راه است.
مهسای عزيز نام و تصوير زيبای تو جهانی شده است.
#مهسا_امينی
#حجاب_سوزان
 ١٨سﭙتامبر ٢٠٢٢
مهسا كشته شد اما حكومت را بهم ريخته است
در باره »كميته حقيقت ياب« مجلس
مجلس اسﻼمی راجع به قتل مهسا امينی »کميته حقيقت ياب« تشکيل داده
و ميگويند »گشت ارشاد باعث خشم و نفرت در جامعه شده است«! عجب
کشف بديعی! ﷴ خاتمی و اصﻼح طلبان از سوراخ بيرون آمدند تا وظيفه
دفاع از نظام را در بحرانی که کل حکومت و جامعه را درنورديده انجام
دهند.
تشکيل »کميته حقيقت ياب« توسط حکومت قاتلين اسم رمز زمان خريدن
است .همه ميدانند که فردا جنايت و مصيبتی ديگر خلق می کنند و زمان
خريدن موضوع امروز را حاشيه ای می کند.
گشت ارشاد ،گشت کشتار بايد فورا منحل و از خيابانها جمع شود .بايد
دست مذهب از سر زنان کوتاه شود .بايد دخالت در زندگی خصوصی
مردم اکيدا ممنوع شود .آزادی پوشش بايد تماما برسميت شناخته شود و
هيچ احدی حق دخالت در آن را نداشته باشد .اما بايد ساده دل و خام انديش
بود که مشکل را تنها گشت کشتار و »رفتار غيرقانونی«
صفحه ١١

نابود باد آپارتايد جنسى!

كمونيست هفتگى

صفحه ١١

يادداشتها ...
آن دانست .مشکل خيل آخوند دايناسورها هستند که روزمره از تريبون
ها عليه زنان تحريک ميکنند .مشکل قوانين ضد زن و نظام آپارتايد
جنسی است .مشکل کسانی اند که سر سفره حاکميت قتل و جنايت
نشسته اند و از اين بساط لفت و ليس دفاع ميکنند .مشکل خود
جمهوری اسﻼمی است.
نه فقط گشت کشتار بلکه ارتش ضد زن و نهادهای امر به قتل و تجاوز
منحل شوند .نه فقط گشت کشتار بلکه همه قوانين اسﻼمی و دخالت در
زندگی خصوصی مردم ملغی شوند .گشت کشتار يکی دو تا نيست .هر
روز قلدرهای شهرداری از دستفروشان و محرومان قربانی ميگيرد.
هر روز سيستم امنيتی و اطﻼعاتی مهساها را زير شکنجه و فشار و
پرونده سازی سرکوب می کنند.
مردم ،زنان و مردان آزاديخواه!
هر زمان که خشم عمومی شعله ور ميشود ،سوپاپ های اطمينان
حکومت با وظيفه کنترل اوضاع بميدان می آيند .بی دليل نيست بانيان
تحميل حجاب اسﻼمی و پيشکسوتان چاقوکشی و چماقداری در آن
مملکت ادای »مصلح اجتماعی« درمياورند و از رعايت »حقوق
قانونی ملت« سخن ميگويند.
حرف ما اينست که ديگر کافی است ،لطفا خفه شويد ،دوره مسخره
بازی اسﻼمی مدتهاست سﭙری شده است .زنان و مردان آزاديخواه به
کمتر از سرنگونی نظام ضد زن اسﻼمی رضايت نمی دهند .اگر يک
ذره به حقيقت پايبند هستيد ،از نظام زن کش و کارگر کش و آزادی
کش رسما جدا شويد ،از مردم طلب بخشش کنيد و اطﻼعات تان را در
مورد بيش از چهار دهه جنايت حکومت افشا کنيد .آنوقت ميتوانيد
مطمئن باشيد که مردم برخورد مناسبی با شما خواهند کرد.
حقيقت به روشنی آفتاب است .حقيقت اينست که حکومت اسﻼمی تا
مغز استخوان فاسد و قاتل و متجاوز و ضد زن و ضد جامعه است.
مرگتان باد!
#مهسا_امينی
#حجاب_سوزان
 ١٨سﭙتامبر ٢٠٢٢
مهسای عزيز با احترام و فرياد بدرقه شد
درود بر مردم آزاديخواه تهران و سقز
امروز مردم شهرهای کردستان عليرغم تمهيدات رژيم خود را به سقز
رساندند .حکومت شبانه از طريق هوايی پيکر مهسا را به تبريز و از
آنجا به سقز منتقل کرد و قصد داشت صبح زود وی را دفن کند.
خانواده مهسا اما اجازه ندادند .راه ها و جاده ها عامدانه بسته شد اما

شماره ٦٦٦

مردم شهرهای اطراف توانستند بخشا خود را به محل برسانند .اسﻼميون
و حکومتی ها قصد داشتند مراسمی اسﻼمی برگزار کنند که مردم ممانعت
کردند و با شعار دادن عليه حکومت اعدام و وابستگان حکومت مهسا را
بدرقه کردند .سﭙس تظاهراتی گسترده در شهر برگزار شد و مردم
عصبانی با نيروی سرکوب درگير شدند .حکومت با گاز اشک آور و
ماشين آب پاش و شليک گلوله های ساچمه ای مردم را بعد از ساعاتی
متفرق کرد .تعدای از معترضين زخمی شدند.
فضای شهرهای ايران و کردستان سراپا اعتراض است و قلب دهها
ميليون انسان از جنايت حکومت اسﻼمی بدرد آمده است .حکومت تﻼش
ميکند با تهديد و تفنگ و سرکوب مردم را خانه نشين کند .در اين ميان
جريانات ناسيوناليست کرد هم مردم کردستان را به خانه نشينی تحت
عنوان »اعتصاب عمومی« برای روز دوشنبه دعوت کرده اند .درست
است يکی حکومتی است و يکی اپوزيسيون ،اما با هر تفاوتی نتيجه هر دو
سياست يکی است :خانه نشينی و سکوت! اعتصاب عمومی نسخه ای
برای تمام فصول نيست .در شرايط مشخصی ميتواند تاکتيک مناسبی باشد
اما امروز بشدت از اوضاع عقب است و پيشاپيش مهر شکست بر پيشانی
آن توسط مردم آزاديخواه در تهران و سقز کوبيده شده است.
اعتراضات را بايد ادامه داد .مهسا يکی از دهها ميليون زنی است که
توسط حکومت جنايتکار اسﻼمی هر روزه مورد تعرض قرار ميگيرند.
مهسا را بدليل زن بودن ،بدليل عدم رعايت حجاب اسﻼمی کشتند .هنر
ناسيوناليسم اما اينست که در بدترين شرايط دست به تحريک قومی بزند،
بين مردم ديوار بکشد ،بحث »زن کرد و فارس مرکز نشين« راه بياندازد
و صفوف اعتراض برحق مردم تحت ستم را ازهم بﭙاشاند .اينها کسانی
هستند که در محل استقرارشان در کردستان عراق  ٣٠٠٠زن و امثال
مهسا را قتل عام کردند ولی جيک شان درنيامده است اما در ايران نسخه
خانه نشينی می پيچند .اين واقعه يکبار ديگر تفاوت عميق دو سياست و دو
روش برخورد و اهداف متفاوت را بروشنی بيان کرد.
وقت آنست که مردم ديگر شهرهای کردستان و سراسر ايران عليه زن
ستيزی ،زن کشی ،آپارتايد جنسی و حجاب اسﻼمی بﭙاخيزند .حجاب ها را
بسوزانيد و رژيم زن کش و آزادی کش را مورد تعرض قرار دهيد.
نگذاريم حکومت نکبت اسﻼمی خامنه ای ها از اين جنايت بسادگی عبور
کنند .هزاران درود به مردم شريف و آزاده تهران و سقز.
#مهسا_امينی
#نه_به_آپارتايد_جنسی
#حجاب_سوزان
 ١٧سﭙتامبر ٢٠٢٢

دستگير شدگان اعتراضات اخير ،كليه
زندانيان سياسى آزاد بايد گردند!

حجاب اسﻼمى را آتش بزنيد!
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
قتل عمدی و حکومتی ،مهسا "ژينا" امينی ،تﻼش رژيم اسﻼمی برای
کشتن وجدان ميليونها نفر متنفر از قوانين پوسيده اسﻼمی بود .سران
رژيم اسﻼمی برای اين هدف مهسا را به قتل رساندن تا با خيال باطل
مردم  ٨٠ميليونی جامعه ايران را تسليم قوانين ارتجاعی و پوسيدە خود
ميکنند ،فکر مبکردند با کشتن ژينا ،زنان و اقشار مختلف جامعه را
مرعوب و قوانين ضد زن ميشوند و اين توهين و تحقير را ميﭙذيرند.
اما کور خواندند! زنان ،کارگران ،فرهنگيان ،بازنشستگان،
دانشجويان ،جوانان عاصی از قوانين ،مذهب و فرهنگ ارتجاعی و
مردم تشنه آزادی و برابری طی اين هفته با اعتراضات سراسری و
کوبندە خود سرنگونی رژيم اسﻼمی را به کابوس سران رژيم اسﻼمی
تبديل کردند! زنان نه تنها تسليم نشدند بلکه در ابعاد گستردە حجاب را
سوزاندند و با رقص آزادی قريب الوقوع را جشن گرفتند .رژيم
اسﻼمی دست از سرکوب بر نداشته است اما اعتراضات گستردە تر و
قدرتمندتر ميشود .ما در برنامه جامعه و کارگران صميمانه به خانوادە
ژينا عزيز تسليت ميگوئيم و خود را بخشی از اعتراض به جنايت
رژيم اسﻼمی ميدانيم و از اعتراضات سراسری شهرهای ايران حمايت
ميکنيم.
بيانيه های تشکلهای کارگری و احزاب
در رابطه با قتل عمدی و حکومتی مهسا "ژينا" امينی بيانيه هائی از
احزاب و نهادهای گوناگون از جمله حزب کمونيست کارگری
کردستان عراق ،انجمن ندای زنان ،شورای هماهنگی تشکلهای صنفی
فرهنگيان ايران ،سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه،
اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون نويسندگان ايران به دست برنامه
جامعه و کارگران رسيدە است.
زنان سقز پيشرو برداشتن دستجمعی حجاب شدند
جمع کثيری از زنان شرکت کننده در مراسم خاکسﭙاری مهسا امينی در
اعتراض به قتل او روسری خود را از سر برداشتند و آتش زدند.
* کيان درخشان يکی از معترضان شهر سقز در جريان اعتراضات
مردمی اين شهر ،با شليک مستقيم نيروهای ضد شورش از ناحيه سر
به شدت مجروح شد.
عصر روز شنبه  ٢۶شهريور  ١۴٠١مردم سنندج در اعتراض به قتل
مهسا امينی و در حمايت از مردم سقز به خيابان آمده و دست به
اعتراض زدند .ميدان آزادی و خيابانهای منتهی به آن مملو از جمعيت
معترض شد و نيروهای گارد ويژه به سمت معترضين گاز اشکآور
پرتاب کردند .نيروهای امنيتی و انتظامی به مردم معترض حملهور
شده و اقدام به ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از معترضين
نمودهاند.ﻻزم به ذکر است خطوط اينترنت همراه در سنندج و ديگر

شهرهای کردستان به شدت دچار اختﻼل شد.
طی روز اول اعتراضات در سقز دستکم  ٣٣نفر با شليک مستقيم
نيروهای يگان ويژه مجروح شدهاند که  ۵نفر از آنها به دليل وخامت
وضعيت جسمانی به مراکز درمانی تبريز منتقل شدهاند .پارسا صحت ٢٣
ساله ،نچيروان معروفی  ١٨ساله و کيان درخشان به همراه دو نفر ديگر
که همگی از ناحيه چشم مجروح شدهاند به دليل وضعيت وخيم جسمانی به
مراکز درمانی تبريز منتقل شدهاند.
بازداشت ليﻼ ميرغفاری
در جريان اعتراضات روز جمعه  ٢۵شهريور به دنبال جان باختن مهسا
امينی ،ليﻼ ميرغفاری ،فعال مدنی در مقابل بيمارستان کسری بازداشت
شده است .خانم ميرغفاری طييک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود
به بازداشتگاه پليس امنيت تهران خبر داده است .او حين بازداشت توسط
يکی از عوامل پليس زنی به نام سرهنگ به شدت مورد ضرب و شتم
قرار گرفته و موبايل او را هم ضبط کرده اند .خانم غفاری بعد از مدتی
موقتا آزاد شد.
زانيار ﷴ نژاد روز جمعه مقابل بيمارستان کسری بازداشت شد
روز جمعه  ٢۵شهريور زانيار ﷴنژاد در تجمع مقابل بيمارستان کسری
در اعتراض به قتل مهسا امينی بازداشت شده است .زانيار ﷴنژاد ٢٣
ساله ،اهل سنندج و ساکن تهران است.
* ٢٧شهريور شاهد تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه تهران،
دانشجويان پرديس هنرهای زيبا بوديم .دانشجويان دانشگاه اميرکبير،
دانشگاه هنر تهران ،عﻼمه طباطبايی ،دانشگاه اصفهان و الزهرا نيز در
اعتراض به قتل مهسا امينی در محوطه دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن
شعار دست به اعتراض زدند.
* در روز دوم اعتراضات ،يکشنبه ،خيابانهای سنندج مملو از نيروهای
گارد ويژه بود که با قساوت تمام با اسلحههای ساچمهای به سمت
معترضين شليک میکردند .مردم سنندج در اينروز وسيعا خروشيدند و
به مقابله با نيروی سرکوب پرداختند .شامگاه يکشنبه نيروهای امنيتی در
تجمعات اعتراضی مردم سنندج ،فرانک رفيعی فعال محيط زيستی اين
شهر را در ميدان اقبال )آزادی( دستگير کردند.
لطﻒاله احمدی از فعالين مدنی سنندج بازداشت شد
شب يکشنبه  ٢٧شهريور  ،١۴٠١لطفاله احمدی از فعالين مدنی شهر
سنندج و از اعضای گروه کوهنوردی چلچهمه توسط مأموران امنيتی
بازداشت شد.

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
*از دقايق ابتدايی صبح روز دوشنبه  ٢٨شهريور شهرهای سقز ،بوکان،
مهاباد ،مريوان ،سردشت ،بانه و سنندج اعتصاب عمومی را در
اعتراض به قتل مهسا امينی آغاز نمودند .در سنندج خبرها حاکی از
تعطيلی اماکن کسب و کار در خيابان فردوسی ،بازار سنندجی راسته
طﻼفروشان ،خيابان شاپور ،ناصرخسرو ،خيابان سيروس ،چال شيطان و
ديگر محﻼت و خيابانها بود.
تأييد جانباختن دستکم دو نفر از معترضين ديواندره
بر اساس گزارشهای منتشرشده ،در اعتراضات روز دوشنبه ٢٨
شهريور شهر ديواندره دو نفر از معترضين در اين شهر به نامهای فواد
قديمی و محسن ﷴی که بر اثر شليک مستقيم نيروهای مسلح مجروح
شدە بودند ،جان باختند .در ديواندره نيز شاهد حماسه مردمی بوديم .شهر
در وضعيت تماما ً جنگی بود و نيروهای سرکوبگر به سمت مردم شليک
میکردند و قصد کشتار مردم معترض را داشتند .آنها در شليکهای
هوايی از فشنگ جنگی استفاده میکردند و مردم با چنگ و دندان
نيروهای سرکوب را عقب راندند.
شروع تجمع اعتراضی در تهران
روز دوشنبه  ٢٨شهريور  ١۴٠١فعالين زنان به همراه جمعهايی از
مردم طبق فراخوان از پيش اعﻼم شده در اعتراض به قتل مهسا امينی
در بلوار کشاورز ،تقاطع حجاب دست به تجمع زدند .خبرها و ويديوهای
منتشر شده حاکی از حمله نيروهاييگان ويژه و يورش مأموران سرکوبگر
به مردم دارد.
گسترش اعتراضات در دانشگاه ها
دانشجويان دانشگاههای صنعتی شريف ،علم و صنعت ،بهشتی ،دانشگاه
خوارزمی کرج ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز و دانشگاه يزد در صحن
دانشجو نيز از صبح سه شنبه به صحنه اعتراضات پيوستند .نيروهای
حراست و بسيجیها به تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
يورش بردند و با دانشجويان درگير شدند.
بازداشت دو تن از فعالين مدنی مريوان توسط نيروهای امنيتی
روزدوشنبه ريبوار کامرانیپور و امجد ساعدی از فعالين مدنی شهر
مريوان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند .اعتزاضات گسترده در
شهرهای سنندج ،بوکان ،مهاباد ،مريوان ،ديواندره ،قروه ،کامياران،
دهگﻼن ،گوهردشت کرج ،مشهد ،رشت ،اصفهان ،تکاب و ساير شهرها
شدت گرفته و خبرها حاکی از درگيری شديد مردم با نيروهای سرکوبگر
بود .نيروهای يگان ويژه با گلولههای رنگی و ساچمهای به مردم
معترض حمله کردند.
مهناز ﷴی ،فيلم ساز و فعال حقوق زنان دستگير شد!
مهناز ﷴی ،فيلم ساز و فعال حقوق زنان در تجمع اعتراضی تهران در
عصر روز دوشنبه  ٢٨شهريور همراه با تعداد ديگری از فعاﻻن حقوق
زنان بازداشت شد.

شماره ٦٦٦

اعتراضات در روز سه شنبه
روز سه شنبه در اراک ،تبريز ،ايﻼم ،کرمانشاه ،زنجان ،همدان،
قزوين ،اروميه ،قم و پيرانشهر هم اعتراضات آغاز شد .در تهران
درگيری نيروی سرکوب و معترضين از جمله در خيابان فلسطين
گسترش يافت و تا نيمه شب ادامه داشت .همچنين در کرمان ،رفسجان،
بندرعباس ،شيراز ،خرم آباد و آبدانان و بيرجند و بجنورد مردم و
نيروی سرکوب درگير شدند .در سه شنبه  ٢٩شهريور ماه زکريا خيال،
نوجوان  ١۶ساله ،در اثر تيراندازی نيروهای امنيتی در پيرانشهر کشته
شده است .فرجاد درويشى اهل روستاى بالو در اعتراضات شب سه
شنبه در شهرك وليعصر اروميه توسط نيروهای سرکوبگر امنيتی هدف
تيراندازی قرار گرفت و در حين انتقال به مراکز درمانی به شدت
جراحات جانش را از دست داد .در جريان اعتراضات سه شنبه در
کرمانشاه يک زن  ۵۵ساله به نام مينو مجيدی کشته شده است .و شمار
کشته شدگان اعتراضات اخير در شهرهای مختلف ايران به  ٨نفر
رسيده است که هويت دو نفر از ديگر جانباختگان ،رضا لطفی از
دهگﻼن و فريدون محمودی از سقز است.
بازداشت شهروندان در سنندج
براساس گزارشهای منتشرشده روز  ٢٩شهريورماه ،يک شهروند
جوان با هويت کاويان کريمی در خيابان فردوسی اين شهر توسط
مأموران امنيتی بازداشت شد .گشين ﷴيان و فرهاد سنندجی و همچنين
امير غﻼمی از فيلمسازان و فعالين مدنی شهرستان سنندج در نيز توسط
نهادهای امنيتی بازداشت شدند .فرانک رفيعی ،باران ساعدی ،ماهرو
هدايتی ،آزاده جماعتی و بهار زنگیبند از فعالين زنان شهر سنندج در
روزهای اخير توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدهاند و تاکنون
اطﻼعی از وضعيت آنها در دست نيست.
در کامياران نيز روز دوشنبه احسان فاتحی هنگام بازگشت از محل
کارش و در جريان دستگيری های گسترده بازداشت شدە است .خانم
اوين راستی از فعالين زنان مريوان نيز از بازداشت شدگان است.
خبرهای منتشرشده حاکی از بازداشت مسعود کردپور و خسرو کردپور
از روزنامهنگاران و مسئولين آژانس خبری موکريان است .آنها شامگاه
سهشنبه  ٢٩شهريور توسط نيروهای امنيتی بوکان بازداشت شده و از
سرنوشت آنها اطﻼع دقيقی در دست نيست.
روز چهارشنبه  ٣٠شهريور  ،١۴٠١ساعت حدود  ۴عصر مأموران
اداره اطﻼعات سنندج با مراجعه به محل کار مظفر صالحنيا عضو
هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران ،وی را بازداشت کرده و به
بازداشتگاه اداره اطﻼعات سنندج منتقل کردهاند.
روز چهارشنبه  ٣٠شهريور ،رضا شريفه معلم بازنشسته و فعال جنبش
معلمان اهل سنندج توسط مأموران اداره اطﻼعات اين شهر در منزل
خود بازداشت شد .به گفته خانواده رضا شريفه ،او از بيماری قند خون
رنج ميبرد و بايد مدام دارو مصرف کند و هم به کرونا مبتﻼ شده بود
اما با اينحال مأموران او را با خود بردند و پيگيریهای خانواده تاکنون
هيچ نتيجهای در بر نداشته است.
اسامی شهرهای که تا روز جمعه دست به اعتراض زدند:
تا روز جمعه اکثر شهرها در سراسر ايران همچون
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
تهران ،سقز ،سنندج ،ساوە ،دهگﻼن ،گرمسار ،تبريز ،شيروان در
خراسان شمالی ،شهر جديد پرند ،اشنويه ،بوکان ،مهاباد ،انديشه فاز ١
کرج ،قوچان ،آمل ،ساری ،شهسوار ،رضوانشهر ِگيﻼن ،گنبد کاووس،
سرابله ِايﻼم ،تالش ،ورامين ،سمنان ،سردشت ،اسﻼم آباد غرب ،پاکدشت،
دهلران ،اردبيل ،کيش و قشم ،زاهدان ،زرينشهر اصفهان ،مرند ،نورآباد
ممسنی ،دهلران ،پاکدشت ،قوچان ،اشنويه ،پرند و انديشه ،شيروان،
گرمسار ،ساوه ،دزفول ،تنکابن ،رودسر ،نهاوند ،کرمانشاە ،کامياران،
ديواندرە ،بانه ،مرند ،شيراز ،همدان ،زاهدان ،ايﻼم اروميه ،مشهد و اکثر
دانشگاه ها  ...وارد اعتراضات گستردە و سراسری شدند که تاکنون در
جريان مبازرات عليه رژيم فاسد اسﻼمی بی سابقه بوده و اين جوش و
خروش مردمی نشان از نفرت بی حد و مرز مردم از جنايات اين رژيم
خونخوار و پايان صبر و تحمل چهل وچهار ساله است .بيش از نود شهر
ايران و صدها منطقه در اين شهرها در هفته جاری در اعتراضات بميدان
آمدند.
تداوم اعتراضات مردمی در سنندج
بنابر گفته حاضرين ،فضای به شدت سنگين امنيتی بر شهر حاکم است و
نيروهای گارد ويژه از استانهای ديگر به سنندج منتقل شدهاند .نيروهای
سرکوبگر با خشونت تمام با معترضين برخورد کرده ،اما مردم معترض
با جسارت در مقابل آنها مقاومت میکنند .گزارشها حاکی از تعداد باﻻی
مجروحين و بازداشتشدگان دارد.
جمعه اول مهر ،اعتراضات ادامه دارد
امروز جمعه اول مهر ماه ،عليرغم قتل بيش از  ٣٧نفر و مجروح شدن
دهها نفر و بازداشتهای گسترده ،عليرغم تظاهرات حکومتی برای
سرکوب "آشوب" بعد از نماز جمعه و تشديد خشونت نيروهای سرکوب،
تهديدهای ارگانهای حکومتی از ارتش و سﭙاه تا امامان جمعه و قطع
اينترنت ،شليک مستقيم گلوله جنگی و قتل زنان و مردان مبارز ،حرکت
وسيع اعتراضی عليه حکومت ادامه دارد .جوانان در شهرهای مختلف از
جمله در تهران در مناطق و خيابانهای ستارخان ،نياوران ،تهران پارس،
بلوار فردوس ،جنت آباد ،صادقيه ،شريعتی پل صدر ،تجريش ،اکباتان،
قيطريه ،نازی آباد و پارک وی در جريان بوده است .گزارشها و فيلمها از
جمعيت وسيع و درگيری در صادقيه و پل ستارخان خبر ميدهد.
بجز تهران در شهرهای مختلف بزرگ و کوچک استانهای ايران در
جمعه شب اعتراضات ادامه داشت و معترضين عليه سرکوبگران
ايستادند و در موارد زيادی آنها را فراری و گوشمالی دادند .زنان
دستجمعی حجاب سوزاندند و عليه سران حکومت و خامنه ای شعار دادند.
ماموران سرکوب و باندهای لباس شخصی بسمت مردم تيراندازی می
کنند و در مناطق مختلفی در پشت بام ها صدای شعار عليه خامنه ای و
جمهوری اسﻼمی شنيده ميشود .گزارش های امشب از اجتماع و

تظاهرات در شهرهای؛ قرچک ورامين ،قم ،مهرشهر و فرديس کرج،
محﻼت و خيابانهای سنندج ،بوکان ،هشتگرد ،کوهدشت ،مرو دشت،
خرم آباد ،تبريز ،اردبيل ،مشهد ،رشت و  ...خبر ميدهند .در برخی
شهرها معترضين با کوکتل مولوتف به جنگ گله موتور سواران و
ماشين های نيروی انتظامی و ارتش آمدند .نيروهای سرکوب تﻼش
کردند قبل و بعد از نماز جمعه مناطق کليدی شهرها ،ميدانها و محﻼت
را کنترل کنند اما نتوانستند از گسترش اعتراض ممانعت کنند.
اجتماعات ايرانيان خارج از کشور و اعتراض به حضور رئيسی در
سازمان ملل
کشته شدن مهسا امينی در ايران با تجمع ايرانيان معترض و خشمگين
در برخی کشورهای جهان همراه شده است .هزاران نفر از ايرانيان
در سراسر دنيا از جمله لندن ،مادريد ،شهرهای مختلف آلمان همچون
برلين ،کلن ،دوسلدورف و فرانکفورت در مقابل کنسولگری جمهوری
اسﻼمی و ساير کشورهای اروپا مانند سوئد ،نروژ ،يونان ،فنﻼند،
هلند ،سوئيس ،قبرس و ...دوشادوش مردم در داخل کشور دست به
تجمعات اعتراضی زده اند و تﻼش می کنند تا صدای مردم ستمديده
ايران را به گوش جهانيان برسانند .صدها نفر از ايرانيان ساکن در
سيدنی و ملبورن استراليا و ونکوور ،کلگری و تورنتو در کانادا برای
نشان دادن خشم و اعتراض خود به سياستهای جنايتکارانه جمهوری
اسﻼمی در مرکز اين شهرها تجمع کردند .اين اعتراضات در آمريکا
در سن ديگو ،لس آنجلس و همچنين در واشينگتن ،مقابل دفتر حفاظت
منافع جمهوری اسﻼمی و مقابل کاخ سفيد شکل گرفته است .در
نيويورک نيز همزمان با ورود ابراهيم رئيسی به اين شهر ،ايرانيان
ساکن آمريکا تجمع گسترده ای را عليه حضور او در سازمان ملل
برگزار کردند.
بازتاب گسترده قتل حکومتی مهسا امينی در جهان
هشتگ مهسا امينی با عبور از پنج ميليون توييت به ترندی جهانی
تبديل شد .قتل مهسا امينی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد در
تهران ،به شکل کم سابقهای موجی از همدردی و همبستگی در ايران
ايجاد کردە است .به طوری که هشتگ فارسی مهسا امينی در شبکه
اجتماعی توييتر با بيش از  ٣ميليون و  ٧٠٠هزار توييت به ترندی
جهانی تبديل شد .اخبار مربوط به مرگ مهسا امينی در سطح جهانی
هم بازتاب زيادی داشته است .هشتگهای "ايران ،حجاب و مهسا
امينی" به انگليسی در  ٢۴ساعت گذشته به صورت ميليونی ،توسط
کاربران غير ايرانی توييتر مورد استفادە قرار گرفتهاند .بسياری از
رسانه ها و خبرگزاری های مهم دنيا و همچنين شخصيت های سياسی
و هنری مشهور در جهان به قتل مهسا امينی واکنش نشان داده و از
اعتراضات مردمی در ايران حمايت کردند.
***

به حزب كمونيست كارگری-حكمتيست
كمک مالى كنيد!

توقف جنگ بيدرنگ! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری!

صفحه ١٥

كمونيست هفتگى

نه روسری نه توسری ،آزادی و برابری
پردل زارع
هفته گذشته مهسا "ژينا" امينی يک دختر جوان  ٢٢ساله اهل شهرستان
سقز که برای ديدار از اقوام همراه با خانواده اش به تهران سفر کرده
بود ،در اداره پليس امنيت و اخﻼقی تهران بر اثر ضرب و شتم شديد
آدمکشان اسﻼمی به قتل رسيد .مهسا امينی به دليل رعايت نکردن
حجاب اجباری "تکه پارچهای که نماد بردگی و اسارت زن است" در
بيست و دوم شهريور ماه توسط گشت ارشاد تهران بازداشت و بعد از
چند ساعت جنازه او به خانواده اش تحويل داده ميشود و خانواده اش را
تهديد ميکنند و به آنان ميگويند که در صورت هرگونه اطﻼع رسانی و
مصاحبه در اين مورد با زندان و شکنجه روبرو ميشوند .اما نه تهديد و
نه زندان اوباش اسﻼمی نتوانستند که اين جنايت را مخفی کنند .رژيم
اسﻼمی تمامی زور و توان خود را زده و ميزند که اين فاجعه را يک
اتفاق عادی و قتل او را مرگ طبيعی جلوه دهد ،و در فردای همان روز
با درست کردن يک ويديو ساختگی اينطور نشان ميدهد که پليسهای
آدمکش رژيم اسﻼمی هيچ دخالتی در کشته شدن مهسا امينی نداشته اند
و دليل مرگ او ناشی از عارضه قلبی بوده است ،دليلی که خانواده
قربانی آن را رد ميکنند و به بنا به گفته پرسنل بيمارستان کسری به
خانواده مهسا امينی علت مرگ خونريزی مغزی بوده است .اين سناريو
و نمايش پليسی آنقدر مضحک و احمقانه است که هيچ شکی در به قتل
رساندن مهسا امينی توسط پليس وجود ندارد همان گونه که شاهرخ
زمانی ،بکتاش آبتين و صدها زندانی ديگر را با سرم هوا و منع
دسترسی به درمان در زندانهای ايران به قتل رساندند و بعد مرگ آنها
را "طبيعی و عادی" اعﻼم کردند و با جنازه شان سلفی گرفتتد ،يک بار
ديگر ثابت ميکند که مهسا امينی بر اثر ضرب و شم شکنجه گران رژيم
اسﻼمی مانند "زهرا کاظمی ،ستار بهشتی" و صدها زندانی ديگر که بر
اثر شکنجه به قتل رسيده اند به قتل رسيده است .قتل مهسا امينی در
تهران به دست پليس فاسد و وحشی دو هفته بعد از قتل شلير رسولی در
مريوان اتفاق افتاد ،شلير رسولی يکی ديگر از قربانيان سيستم کثيف و
ضد زن اسﻼمی بود که در شهرستان مريوان از ترس تجاوز يک زن
ستيز جنايتکار خود را از پنجره طبقه دوم يک خانه جلو چشم
فرزندانش به داخل کوچه پرت کرد و چند روز بعد در بيمارستان کوثر
شهر سنندج جان باخت.
قتل مهسا و شلير اعتراضات مردمی را در تهران ،شهرهای کردستان
و سراسر ايران شعله ور کرد و مقامات و تير خﻼص زن های رژيم
اسﻼمی را به وحشت انداخته است و آنان را وادار به پاسخ گوئی و در

آموزش يک حق است نه يک امتياز!
نپرداختن حقوق كارگران ،گرانى روزمره و هزينه شهريه ها،
صدها هزار دانش آموز را از درس خواندن در آستانه سال

تحصيلى محروم كرده است .معلمان شريف در زندانند و دانش
آموزان از تحصيل محروم .آموزش رايگان حق همگان!

شماره ٦٦٦

واقع توجيه مرگ وی کرده است .قتل
مهسا امينی منجر به خشم و اعتراض
مردمی در داخل و خارج ايران شده
است ،در کردستان و زادگاه مهسا جنازه
او با موج همبستگی مردمی در اعتراض
به قتل اين دختر جوان و هزاران انسان
بيگناه ديگر که در زير شکنجه های
رژيم اسﻼمی جانباختهاند ،با شعارهايی
از جمله "مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ
بر جمهوری اسﻼمی" خاکسﭙاری شد ،همراه با اين اعتراضات شهرهای
کردستان و ايران نيز شاهد اعتراضات فراوانی بود که تاکنون منجر به
کشته شدن بيش از  37نفر ،زخمی شدن دهها نفر و دستگيری وسيع شده
است .زنان در اين اعتراضات در صف اول مبارزه ايستاده اند و با پرت
کردن حجاب اسﻼمی و آتش زدن آن و سر دادن شعارهای ازاديخواهانه
دلواپسان اسﻼمی را به وحشت انداخته اند.
زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب در سنندج و سقز با تظاهرات و
اعتراض خود بار ديگر نشان دادند که کردستان گورستان فاشيستهای
اسﻼمی خواهد بود .مردم سراسر کشور با اعتراضات گسترده نشان دادند
که ديگر قبول نمی کنند و عزم سرنگونی اين حکومت ضد زن و ضد
آزادی را دارند .در خارج از ايران نيز احزاب ،سازمان و انسانهای
آزاديخواه و برابری طلب نيز برخﻼف اپوزيسيون ناسيوناليست ايرانی
که مردم را به عزا و سکوت دعوت کردند ،دست به اعتراض زده اند و
از مردم ايران خواسته اند که در برابر اين جنايت و سرکوب سيستماتيک
زنان در داخل ايران اعتراض عمومی کنند و اين سيستم ضد زن را که
هر روز برای حفظ بقايش قربانی ميگرد يک بار برای هميشه سرنگون
کنند .در اين ميان نيز فضای مجازی نقش مهمی در به خيابان کشاندن
مردم داشته و دارد ،کاربران فضای مجازی با درست کردن هشتگ مهسا
امينی آن را تبديل به ترندی جهانی کردند ،بطوری که از سه ميليون
توئيت عبور کرد و سر تيتر خبر کانالهای خبری اروپا و آمريکا شد.
بطوری که "رحمان جاويد" گزارشگر ويژه حقوق بشر در مورد ايران
از اعضای اين سازمان خواست که قطعنامه عليه حجاب اجباری و
سرکوب سيستماتيک هر روزه زنان با نام دين و شريعت تصويب کنند.
قتل مهسا امينی جنايتی ديگر از حکومت ضد زن و آپارتايد جنسی است
که به دست آدمکشان اسﻼمی اتفاق افتاد ،اگرچه امروز مهسا زنده نيست
تا اين روز را ببيند اما جوانان مبارز ميروند تا با مبارزه خود در برابر
وحوش اسﻼمی ،دنيای بهتری بدون حجاب اجباری و اسﻼم و آدمکشان
اسﻼمی برای مردم ايران رقم بزنند .امروز يک بار ديگر همبستگی،
اعتراض و اتحاد ما آزاديخواهان و برابری طلبان در داخل و خارج
ايران ثابت کرد که رژيم اسﻼمی ايران فقط با عزم و اراده ما از بين
خواهد رفت .تاکنون در اعتراضات جان های عزيز ديگری فدا شدند اما
جنبشی که آغاز شده بدون ترديد حکومت جنايتکار و ضد زن اسﻼمی را
بزير می کشد .زنده باد مبارزه متحد و انقﻼبی ،مرگ بر جمهوری
اسﻼمی.
 ٢١سﭙتامبر ٢٠٢٢
Pordelzarh1985@gmail.com
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كنگره دهم حزب كمونيست كارگری -حكمتيست

آدرسهای تماس با حزب
كمونيست كارگری  -حكمتيست

در ماه اكتبر برگزار ميشود!
کنگره دهم حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست در تاريخ  ٨و  ٩اکتبر  ٢٠٢٢در اسکانديناوی به
طور علنی برگزار ميشود.

دفتر مركزی حزب
پروين كابلى
daftaremarkzy@gmail.com

دفتر سياسی حزب حکمتيست ،احزاب ،تشکلها ،نهادهای سياسی و اجتماعی ،شخصيتهای سياسی
اپوزيسيون جمهوری اسﻼمی ،نيروهای چپ و کمونيست و نهادها و فعالين سوسياليست و کارگری را،
رسما ً به کنگره حزب دعوت ميکند .ما از همه مبارزين سياسی و از همه دوستداران حزب دعوت ميکنيم
که در کنگره دهم حزب حکمتيست فعاﻻنه شرکت کنند.
هيئت برگزار کننده کنگره مهمانان و شرکت کنندگان را از فرودگاهها و ايستگاههای مرکزی قطار
شهرهای استکهلم و گوتنبرگ و اسلو به محل کنگره انتقال ميدهد.
در اطﻼعيه های بعدی اطﻼعات ﻻزم در مورد نحوه ثبت نام و هزينه شرکت در کنگره ،جنبه های فنی و
عملی ضروری در اختيار عﻼقمندان قرار خواهد گرفت .برای کسب اطﻼعات ميتوانيد با آدرس ايميل
دفتر مرکزی حزب حکمتيست تماس بگيريد.
daftaremarkzy@gmail.com

رئيس دفتر سياسى
سياوش دانشور
siavash_d@yahoo.com
دبير كميته مركزی
جمال كمانگر
jamalkamangar@yahoo.com
دبير كميته سازمانده
رحمان حسين زاده

حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست

hosienzade.r@gmail.com

 ٥اوت ٢٠٢٢
دبير كميته كردستان
صالح سرداری

حجاب اسﻼمى لوگوی نظام آپارتايد جنسى و پرچم

sale.sardari@gmail.com

فرودستى و تحقير زن است .حجاب ها را بسوزانيد!

دبير تشكيﻼت خارج

نابود باد نظام آپارتايد اسﻼمى!

نادر شريفى
sharifi.nader@gmail.com

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

برنامه های تلويزيون پرتو ،رسانه حزب كمونيست

سردبير :سياوش دانشور

كارگری-حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال

Siavash_d@yahoo.com

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

دوستانتان معرفى كنيد .آدرس خط زنده:
https://alternative-shorai.tv/

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

