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 نسيم تغيير و انقالب
 

در سی و پنجمين روز خروش انقالبی برای 
سرنگونی، جامعه اميدوار ايران مانند کوه 

اعتراضات در اشکال .  آتشفشان زبانه می کشد
تظاهرات، .  متنوعی ترکيب ميشوند

سنگربندی، حمله به دفاتر امام جمعه ها و 
مراکز صنعت دين، خلع سالح مزدوران 
حکومتی، شناسائی جاسوس و گوشمالی 
سرکوبگر، تبليغات و جنگ روانی، هک 
کردن سايت ها و مراکز حکومتی، آتش زدن 
بنرهای سران رژيم مانند خمينی و خامنه ای و 
سليمانی، پاکسازی شهر از نمادهای حکومت 
اسالمی، شعارنويسی گسترده و نصب 
باندرول و کارهای گرافيتی و هنری، موزيک 
و سرود، ابتکارات فردی و جمعی، کنترل 
محالت، جنگهای شبانه با مزدوران، 
اجتماعات گسترده در دانشگاه ها و مدارس، 
اعتصابات کارگری، اعتصاب و تحصن 

. معلمان صحئه های کشمکش جاری اند
نيروی سرکوب و امنيتی ها نيز بيوقفه کار 
ميکنند، از بازداشت های گسترده و تهديدهای 
مرتب تا قتل زير شکنجه و قتل عامدانه 

. زندانيان در اوين و شليک به مردم معترض
نيروی سرکوب با تمام توحش اما خسته و بی 
روحيه است و هر روز با خفت از دست 

زبان درازی ها و .  معترضان فرار ميکنند
يگان ويژه کارش .  تهديدهايشان جواب ميگيرد

بجائی رسيده که وارد مدارس ابتدائی برای 
سرکوب دانش آموزان شود، حکومت کودک 

 ! کش
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 ...نسيم تغيير و انقالب 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

خروش انقالبی شهريور و مهر، دنيائی از اميد و اتحاد و ابتکار ببار 
آورده است که مجموعا تصوير واضح تری از سيمای جنبش انقالبی 

رسانه ها بنا به جهت سياسی شان هر نام .  جاری بدست ميدهد
تقليلگرايانه ای روی تحول انقالبی در ايران بگذارند، در واقعيت سياسی 
با يک جنبش توده ای راديکال، ضد تبعيض، ضد اسالم، ضد حکومت 
مذهبی، ضد ستمگر و ضد استبداد، جنبشی برخاسته از نسل جديد، 
مدرن و آشنا به تکنولوژی، پيشرو و آوانگارد، برابری طلب و 

اين تصوير بزرگ تر است که تدريجا جهان .  انساندوست روبرو هستند
با آن مواجه ميشود، تصويری که حجاب سياه اختناق بطور عادی مانع 

اين واقعيت ريشه دار آن جامعه است که در شرايط .  ديدن آن بوده است
 . انقالبی کنونی امکان بروز وسيع يافته است

 
خيرش انقالبی در ايران با سمپاتی بيسابقه و گسترده ای در افکار 

کمتر مراسم هنری و ورزشی و مهم .  عمومی جهان روبرو شده است
در قلب .  هست که از زنان در ايران و روند انقالبی با سمپاتی ياد نشود

خاورميانه، در کشوری تحت سلطه اسالم سياسی و يک منشاء مهم 
هيچ حساب می "  شرع انور"تروريسم، زنان و نسل جديدی که طبق 

شدند، محور سياست و شگفتی قرن بيست و يکم شدند، پايشان را روی 
. گلوی آخوند و دستگاه دين گذاشتند و دارند دکان اسالم را تخته می کنند

همه ناگهان با ايران .  همه ميدانند ابعاد مسئله منطقه ای و جهانی است
جديدی روبرو شدند که زن در آن محور سياست است و از دانش آموز 

 . دبستانی تا نسل های مسن بر تغيير فوری اصرار دارند
 

برای اولين بار در مقياسی وسيع زنان با حجاب سوزان بمثابه ليدرهای 
خيزش انقالبی بميدان آمدند تا با سفاک ترين حکومت ضد زن و ضد 

اين تنها تغييری در ايران نيست، اين .  جامعه تعيين تکليف کنند
بزرگترين انفجار سياسی قرن بيست و يکم است که هنوز تنور اصلی 

سرنگونی جمهوری اسالمی يعنی اعالم .  اش در ايران داغ شده است
سوت پايان همه حکومتهای اسالمی در منطقه و تغيير معادالت در سطح 

ضد تبعيض بودن و برابری طلبی اين انقالب آن .  کالن و استراتژيک
عنصری است که ادامه دستاوردهای سوسياليستی پرولتاريای اروپا است 

در .  و خود را با طبقه کارگر و اکثريت عظيم مردم جهان پيوند ميدهد
قبال تحول انقالبی در ايران حتما دولتها منافع ارتجاعی خودشان را 
دنبال می کنند اما افکار عمومی مردم آزاديخواه بشدت با روند انقالبی 

 . در ايران احساس نزديکی فرهنگی ميکند
 

 صحنه های اينروزها
مهم نيست .  زندگی ديگر مثل قبل نيست، تغييرات قابل مشاهده است

هنور آنها سرکارند و ما هنوز دست مان بجائی بند نيست، مهم اينست که 
ظاهرا روزها عمدتا .  توازن قوای جديد و نانوشته ای برقرار شده است

حکومتی ها مستقرند و رژه ميروند و ميگيرند و می برند، اما شبها بايد 
ظاهرا پليس و .  هفت سوراخ قايم شوند و هر شب تلفات برجا ميگذارند

حکومت هنوز وجود دارد و مستقر است، اما زنان عامدانه بدون حجاب 
. در خيابان و اتوبوس و قطار و محل کار و خريد ظاهر ميشوند

دستجمعی بدون حجاب راه 
ميروند و مشت بر آسمان 

دارند جامعه را به . می کوبند
زندگی بدون حجاب عادت 

ظاهراً رژيم .  ميدهند
حکومت نظامی اش را به 
داخل مدارس کودکان هم 
کشانده است ولی هر روز 
ضربه ميخورد و ماشين اش 

در محالت .  در آتش ميسوزد
هر شب بارها عقب رانده 
. ميشود و تلفات ميدهد

دختران و پسران در خيابان 
همديگر را بغل می کنند، موزيک ميزنند، سرود ميخوانند، شعار 
مينويسند، راه های فرار و امنيت را آموزش ميدهند، کوکتل و نارنجک 

. و نانچيکو و سنگ نقل هر مجلس است، همه جا فضای انقالب است
آخوندها فهميدند که در اينروزها ظاهر شدن با لباس آخوندی خطر جانی 
دارد، لذا ناياب شده اند، اگر بندرت آخوندی با لباس منحوسش ظاهر 
شود يا مثل اردبيل کتک ميخورد و يا مثل اصفهان عمامه اش را پرت 

جوانان رقص و موزيک اجرا می کنند، شعار مينويسند، به .  می کنند
پايگاه های بسيج و سپاه حمله می کنند، محالت را بدست ميگيرند و به 

يک باور عميق به تغيير و ممکن بودن .  فکر تقسيم نان و همبستگی اند
 .  تغيير در ايران موج ميزند

 
معنی اينها اينست که در اين سی و پنج روز قدرتی جديد و غير قابل 
حذف بميدان آمده است که ميرود قدم بقدم هر خالء قدرت حکومتی را با 

منطق حرکت اين جنبش ضرورتا .  اعمال قدرت مستقيم توده ای پر کند
گسترس کمی به کيفی نيست، بدوا يک اراده و يک تصميم قاطع برای 

برآمدها و سنگربنديهای امروز .  عبور راديکال از وضع موجود است
مقدمه امواج شکوهمند و سهمگين ميليونی فردا، اعتصابات گسترده و 

 . قدرت بالمنازع خيابان خواهد بود
 

 .سردبير
    ٢٠٢٢اکتبر  ٢٠
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تلويزيونها و .  رضا پهلوی بارديگر کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد
رسانه های نان به نرخ روز خور فارسی زبان بساط فضا سازی را 

ايشان بار ديگر آرزوهای بارها گفته شده .  گرم کردند"  شاهزاده"برای 
آنچه اين بار پررنگتر از گذشته برآن تاکيد کرد، .  خود را تکرار کرد

اين طرح واهی "  موافق"با کسان و جريانات "  ايجاد دولت موقت"وعده 
برای داغ نگه داشتن سناريوی معماری شده در نمايشی مضحک، .  است

حسن شريعتمداری "  آيت هللا زاده"تلويزيون ايران انترناشنال به فوريت 
را به منظور نشان دادن "  دبير کل شورای مديريت گذار جمهوريخواه"
او هم .  جلو دوربين گذاشت"  همسويی مشروطه خواه و جمهوريخواه"

، يادآور شدند، نصايح "شاهزاده"ضمن استقبال گرم از طرح 
، موجب شد سخنان اين بار او "شاهزاده"همکارانش با "  مسئوالنه"

 . اشتباهات گذشته اش را اصالح کند
 
، هر دو بوی الرحمن جمهوری اسالمی به "شاهزاده و آيت هللا زاده"

لذا در روياهای خود، و با ديدن  تغيير جهت در .  مشامشان رسيده است
و اميد به آنها بار ديگر به فکر "  سياست دولتهای آمريکا و اروپا"
دولت "و سرهم بندی کردن "  رهبرتراشی و آلترناتيوسازی بورژوايی "

اينها و همکاران و همپالگيهای مشروطه خواه . افتاده اند" موقت در تبعيد
و جمهوريخواهشان صدای انقالب جاری زنان و نسل جوان و کارگران 

به همين دليل وظيفه خود را ايجاد !  و مردم تشنه آزادی را شنيده اند
موانع و خاکريزهايی در مقابل موج خروشان تحول انقالبی جاری برای 

اينها متوجه پتانسيل زير و .  سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی ميدانند
رو کننده و ضد کاپيتاليستی تحول انقالبی کنونی هستند و اين کابوس 

اينها ميدانند، انواع شعارهای اجتماعی و همه گير شده .  شان است
آزادی، "، "مرگ بر ستمگر، چه باشه، چه رهبر"راديکال از جمله 

نه "، "نه به تبعيض، استثمار و استبداد"، "  برابری، اداره شورايی
فراتر از جمهوری اسالمی کل "  روسری، نه توسری، آزادی و برابری

نظم منشاء استثمار و تبعيض و استبداد سرمايه داری در ايران را نشانه 
اينها ميدانند خروش عظيم انقالبی شهريور و مهر به شدت .  رفته است

راديکال و چپ گرايانه و در اولين  قدم خود آخرين آثار باقيمانده از 
اين دو ترند انگل "  شاهی و آيت الهی"حاکميت استثمارگرانه و استبدادی 

و زشت و منفور تاريخ تاکنونی تحميل شده به جامعه ايران را جارو 
"ميکند بهتر است، حقايق جديد و راديکال "  شاهزاده و آيت  زاده. 

تحوالت انقالبی در ايران را بپذيرند و به آن تمکين کنند و بساط عقب 
ماندگی و رياکاری و دروغ و آلترناتيو سازی ارتجاعی و مانع تراشی 
در مقابل موج خروش انقالب اجتماعی و دگرگون کننده کارگران و 

 . زنان و جوانان را جمع کنند
 

تا آنجا که به کارگران، زنان، نسل جوان و همه سازندگان خروش 
انقالبی جاری مربوط است، تاکيد بر اين واقعيت الزم است که نبايد 

رهبر تراشی و آلترناتيو سازی جريانات بورژوايی متکی به آمريکا و "
دو هفته قبل در کنگره دهم حزب .  را دست کم گرفت"  دولتهای غربی

"حکمتيست يادآور شديم و فاش شدن ادعاهای  ۵٧تجربه انقالب : 
و تجربه جنبشهای "  وحدت کلمه"و "  امروز فقط اتحاد"دروغين 

 "شاهزاده و آيت الله زاده"مانوور مضحک 
 

 رحمان حسين زاده 

اعتراض همگانی سالهای اخير 
در خاورميانه اين واقعيت را 

همه با "تاکيد ميکند که در صف 
طبقه کارگر و مردم "  هم

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

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

ما اعالم می کنيم در متن کشمکش و .  مستقل طبقاتی و انقالبی است
جدال افقهای سياسی و طبقاتی جامعه ايران برای يک پيروزی 

ما بر هشياری و آگاهی کارگران و مردم .  سوسياليستی مبارزه می کنيم
انقالبی در مبارزه جاری، بر آمادگی الزم و سياست قاطع در تقابل با 

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

کنگره دهم .  آزاديخواه را وسيله بازسازی وضع موجود و نظم کنونی کند
حکمتيست بر مبارزه قاطع و بدون توهم   -حزب کمونيست کارگری 

عليه آلترناتيوهای بورژوائی، ناسيوناليستی و ارتجاعی تاکيد می کند و 
قاطع به سلطه رژيم اسالمی و " نه"طبقه کارگر و مردم ايران را به يک 

 .کل مدافعان نظام مبتنی بر استثمار و استبداد و تبعيض فرا می خواند
 

 ٢٠٢٢بيست و يکم اکتبر 
*** 

 
 !انقالب کارگری، پاسخ موثر قيام پرشور جاری

 
انقالبيگری راديکال و چشم دوخته به تغيير بنيادی تار و پود جامعه را 

خروش سراسری و انقالبی جاری سرنگونی کليت .  درنورديده است
جمهوری اسالمی را در دستور عاجل و بيدرنگ خود گذاشته، اما 
کاراکتر بنيان برافکنی که از خود نشان داده، به وضوح نمايانگر آنست 

بر دست بردن به .  که به تغيير ساده در آرايش حکومتی بسنده نميکند
ريشه و ايجاد تغييرات عميق اقتصادی و سياسی و فرهنگی و اجتماعی 

آنچه در جريان است نه فقط زمينه ساز انقالب .  چشم دوخته است
سياسی، بلکه تسهيل کننده سازماندهی انقالب همه جانبه اجتماعی و 

پاسخ سرراست و مستقيم و موثر طبقه .  اقتصادی و فرهنگی هم هست
سرنگونی انقالبی .  کارگر و کمونيستها سازماندهی انقالب کارگری است

جمهوری اسالمی و تحقق انقالب کارگری برای ما کمونيستهای کارگری 
 . يک پديده واحد است

 
 زنده باد انقالب کارگری  

 
  ٢٠٢٢پانزدهم اکتبر 

 
 

*** 
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پيام اکسل پترشون نماينده کارگران راه آهن در 
فرانسه به کنگره دهم حزب  CGT اتحاديه

 حکمتيست –کمونيست کارگری ايران 

نام من اکسل است و .   اجازه دهيد از دعوت شما برای کنگره تشکر کنم
 من نماينده کارگران راه آهن فرانسه هستم که در اتحاديه فرانسوی

CGT در شهر تراپ واقع در حومه پاريس سازماندهی شده اند. 
 
مبارزه جاری در ايران فراتر از کل جنبش کارگری فرانسه و به طور  

اين همدردی از طريق .  کلی جامعه با همدردی زيادی روبرو شده است
تظاهرات بزرگ در همبستگی با کسانی که در حال حاضر در ايران 

 .جنگند، مشخص شده است می
 
ما احساس خشم و اندوهی را در داخل و خارج ايران نسبت به قتل يک  

با اين حال، ما همچنين .  زن جوان توسط حکومت احساس می کنيم
اميدواريم که شايد اين نقطه عطفی باشد، که واکنش عظيمی که در 
سراسر کشور جرقه زده است، شايد راه را برای روند رهايی جوانان، 

ام که اين امر در دسترس  من متقاعد شده.  زنان، کارگران هموار کند
آيا فردا، يا حتی .  است و اين فقط يک مسئله زمان است که اتفاق بيفتد

چيزی که من می دانم، در هر صورت، .  پس فردا خواهد بود؟ نمی دانم
اين است که وظيفه ما به عنوان انقالبيون، صرف نظر از اينکه در 

وظيفه ما اين است .  کجای زمين هستيم، سازماندهی با اين ذهنيت است
که تمام نبردهايی را که در آن شرکت می کنيم تا آنجا که ممکن است با 

و وظيفه ما حمايت از يکديگر .  اين هدف در چشم انداز خود قرار دهيم
اين همان .  و سازماندهی فراتر از مرزها در همبستگی با يکديگر است

و رفقايمان در ايران  CGT کاری است که ما سعی داريم بين اتحاديه
 .انجام دهيم

 
برای کسانی که در .  به همه نزديکان جان باختگان تسليت می گوييم 

زندان هستند، باشد که شما همدردی و حمايت ما را دريافت کنيد، اما 
همچنين اميد و اعتقاد ما را احساس کنيد که همبستگی و مبارزه مداوم 

اتحاديه من اين را ساده نميگويد زيرا .  شما را دوباره آزاد خواهد کرد
بسياری از اعضای ما در طول تاريخ طوالنی ما زندان، اعدام، تبعيد و 

اما ما همچنين متقاعد شده ايم .  حتی تبعيد و شکنجه را تجربه کرده اند
کسانی که االن در ايران می .  که در سمت درست تاريخ قرار داريم

بنابراين به همه کسانی که در خط .  جنگند در سمت درست تاريخ هستند
های کار، در جنبش  ها، در محيط اند، در خيابان مقدم مبارزه ايستاده

ها، به همه زنانی که پيشرو هستند و مبارزه را  کارگری، در دانشگاه
حمايت و عزم .  کنند، اميدوارم همبستگی ما را احساس کنيد رهبری می

 .ما برای ايستادن در کنار شما
 
جنبش کارگری ايران سابقه ای طوالنی در مبارزات، اعتصابات،  

بسيار شبيه به جنبش کارگری فرانسه .   تظاهرات و حتی انقالب دارد
است، اگرچه ما در جوامع بسيار متفاوتی زندگی می کنيم و در شرايط 

 .سياسی بسيار متفاوت زندگی می کنيم
 
و جنبش   CGTتماس های متعدد و منظمی که بين اتحاديه من،  

کارگری ايران وجود دارد، تأييد کرده است که چگونه ما به يک زبان 

صحبت می کنيم، بازتاب های يکسانی 
داريم، از ابزارهای مشابه، روش های 
مشابه استفاده می کنيم و با همان آرمان ها 

 .باال می رويم و يک روح
 
ما به خوبی از قدرت بالقوه جنبش  

کارگری ايران و پتانسيل آن برای ايجاد 
تغييرات عظيم در کشوری غنی و 

از .  صنعتی مانند ايران آگاه هستيم
کارگران نفت عسلويه تا کارخانه های 
خودروسازی ايران خودرو، از رانندگان 

اتوبوس در تهران تا کارخانه قند هفت تپه، از معلمان سراسر کشور تا 
کارگران راه آهن در تبريز يا مازندران، بسياری از اليه های طبقه 
کارگر ايران در سال های اخير اعتصابات شديدی را سازماندهی کرده 

مخالفت با دستمزدهای پرداخت نشده يا ناکافی، در برابر وخامت .  اند
اما همه اين اعتصابات حاوی مطالبات سياسی .  قراردادها و شرايط کار

گيرد، مانند حق  های اقتدارگرای رژيم را در برمی است که ستون
گيری درباره  کارگران برای سازماندهی دموکراتيک، داشتن حق تصميم

اند، اما هيچ حق دموکراتيکی بر آن  آنچه که به طور جمعی توليد کرده
تر  ايم که با استراتژی واضح های اخير کارگرانی را ديده و در سال. ندارند

تر و بيشتر و بيشتر در سراسر  يافته های سازمان تر به اعتصاب و قوی
در حالی که جنبش جاری در ايران به کل نظام .  کشور متوسل شدند

سياسی حمله می کند، ما در حال حاضر قدرت و پتانسيل عظيم جامعه 
 .ايران را احساس می کنيم

 
در فرانسه، جايی که من کار و زندگی می کنم، وضعيت پتانسيل انفجاری 

افزايش قيمت برق، گاز و بنزين، تهديد افزايش سن .  نيز دارد
های ناکافی آنچه در مرکز  بازنشستگی، تورم باال، دستمزدها و مستمری

در چند سال اخير شاهد .  زندگی روزمره طبقه کارگر قرار دارد
اعتصابات و تظاهرات گسترده بوده ايم که گاه با شخصيتی سرکش مانند 

بسياری از اين جنبش ها دولتها يا .  جليقه زردها همراه بوده است
آخرين تالش .  کارفرمايان را مجبور به دادن امتيازات مهم کرده است

روز  ٥٦دولت و کارفرمايان ما برای لغو سيستم بازنشستگی ما پس از 
اما با وجود اين !  اعتصاب متوالی و فلج کردن کل فرانسه لغو شد

بينيم که همزمان با متشنج شدن اوضاع  کننده، می های دلگرم  واقعيت
تری در حال رشد و  های فاشيستی و نژادپرستانه قوی اجتماعی، جنبش

ما در مسابقه ای شرکت می کنيم که محکوم به .  جوانه زدن هستند
 .پيروزی هستيم، جايی که وظيفه داريم برنده شويم

 
همه چيز به اين واقعيت اشاره دارد که وضعيت جهانی منجر به تشديد  

جنگ افروزی امپرياليستی بيش از پيشدر .  تقابل طبقاتی خواهد شد
همه جا کارگران مورد حمله قرار می .  سراسر جهان گسترش می يابد

دشمنان ما برای حفظ قدرت خود در سطح بين المللی سازماندهی .  گيرند
اين اصل .  ما بايد همين کار را بکنيم و بهتر از آنها عمل کنيم.  می کنند

.  اساسی پشت هر تماسی است که در سطح بين المللی برقرار می کنيم
هدف ما از حضور در کنگره شما همين است و به همين منظور است که 

توانيم با هم سازماندهی کنيم و  خواهيم با شما فکر کنيم که چگونه می می
کارگران در همه :  به طور مشخص شعار مشترک خود را عملی کنيم

 !کشورها بايد متحد شوند
 

 

 ٢٠٢٢ اکتبر ٨! متشکرم از توجه تان 
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 انقالب زنانه، انقالبى برای دگرگونى
 

 پروين كابلى

ساله از شهری نه چندان شناخته  ٢١چه کسی فکر می کرد که دختری 
 ٢٧۵روز نامش و هشتگش مهسا امينی  ٣۵شده در ايران در مدت 

در .  ميليون بار تکرار شود؟ اتقاقی که در نوع خود بی نظير است
تاريخ ديگر نمی توان از قتل عامدانه مهسا امينی بعنوان يک جرقه نام 

بدون شک خواهند نوشت بمبی منفجر شد و نه تنها ايران بلکه .  برد
 ٢۵از لحظه انتقال مهسا امينی در .  يدسراسر جهان را درنورد

مهرماه جهان با انقالبی از نوعی ديگر روبرو  ٢٨شهريورماه تا اکنون 
شعر و داستان، هنر طراحی  و نقاشی و به تصوير کشاندن .  شد

 .مبارزات مردم ايران ابعادی جهانی يافت
 

حديث و نيکا و اسرا . اما جنايتکاران اسالمی به قتل مهسا بسنده نکردند
و سياوش بدنبال مهسا و صدها نفر ديگر قربانی شدند و کمتر ساعتی 
است که چهره های جوانان ديگری برروی صفحات سوشيال ميديا 
. ظاهرا نشوند که قربانی بيرحمی و جنايت رژيم اسالمی شده اند

خصوصيت همه اين عزيزان و فرزندان دلبندمان که بيرحمانه در 
خاک می غلطند، نه تنها نشان از اسالمی بودن آنها را نميدهد بلکه 
جوانانی را با آرزوها، شاديها و شليطنت های همسن و ساالنشان در 

آنچه که امروز همه دنيا با هم از راست و .  بقيه جهان تداعی می کند
چپ بر آن معترفند خصلت بی چون و چرای انقالب است که مهر 

 .زنان را برخود دارد
 

رضا پهلوی که اين روزها بيش از بيش به طوطی خوش آواز رسانه 
انقالب : "های غرب تبديل شده است در تجمع مقابل سازمان ملل گفت

اما کار از اين هم گذشت و ".  ايران برای زنان و توسط زنان است
اکنون سران کشورهای اروپايی و نمايندگان احزاب در پارلمان 

را "  انقالب زنان و پشتيبانی از زنان ايران"اروپای متحد سخن از 
بعنوان يکی از اولويتهای خود قرارداده اند و يکی بعد از ديگر گيس 

کسانی که روزی در معيت .  شان را به لبه های تيز قيچی ميسپارند
در تهران قرارداد "  فرهنگ مردم"دولتهای خودی برای احترام به 

اخيرا هم پتيشنی که .  اقتصادی بستند و به خدمت خامنه ای رفتند
بلندترين پيشتن امضا شده اينترنتی عصر ماست از طرف گروهی 

، خواهان "ايرانيان برای عدالت و حقوق بشر"ايرانی ساکن کانادا، 
. برای اخراج ديپلمات های ايرانی شده اند ٧دخالت کشورهای گروه 

ديپلمات ها و سفيرانی که تک تکشان برای توطئه و قتل اپوزيسيون در 
خارج از ايران و جاسوسی کردن و ايجاد مراکز اسالمی برای تبليغات 

مثل اينکه عده ای  يادشان رفته يا .  اسالم سياسی بايد محاکمه شوند
امروز از   ٧ميخواهند يادشان برود که دولتهای اصلی همين گروه 

در گودالوپ  ۵٧جمله آمريکا و فرانسه و انگلستان در دوره انقالب 
توانستند سرنوشت انقالب ايران را عوض کنند و خمينی را بالفاصله 

 . در ماه به مردم نشان دادند

اما با همه اين تالشها 
همين االن حرکت انقالبی 
در ايران خصوصيت 
بسيار باالتری از همه 
. اينها را نشان رفته است

اين خيزش انقالبی اگرچه 
بر آتش حجاب اسالمی 
شکل گرفت اما نه امروز 
بلکه حتی از همان روز 
اول به ميدان آمدنش 
خصوصيت يک انقالب 
اجتماعی بزرگ را برای 
تغييراتی بنيادی در خود 

جمهوری اسالمی .  داشت
در دورهای مختلف 

را تحمل کند اما آنچه که در تابستان "  بدحجابی"توانسته است تا حدی 
امسال شروع شد و در شهريور بمب اعتراضات سراسری را با قتل مهسا 
امينی منفجر نمود، نه فقط حجاب اسالمی بلکه هرآنچه که اسالمی، ضد 

 . انسان، عقب مانده است را نشانه گرفت
 

مردم آزادی و رفاه، زندگی شايسته انسان و سرنگونی جمهوری اسالمی 
اين آن خصوصيتی است که راست اپوزيسيون ايران می .  ميخواهند

انقالب زنان را برجسته ميکند اما .  خواهد آن را آگاهانه ناديده بگيرد
 .خصوصيت برابری طلبانه و ضد سرمايه داری آن را مسکوت ميگذارد

 
سرنگونی انقالبی با قدرت مردم .  جمهوری اسالمی کارش تمام است

آزاديخواه و طبقه کارگر می تواند کل دم و دستگاه سرمايه داری در 
امواج اين پيروزی بسرعت خاورميانه و کشورهای .  ايران را جمع کند

جدال دو قطب چپ و راست در جامعه ايران يک . ديگر را دربرمی گيرد
اين نبرد طبقات در دوره انقالبی .  جدال واقعی برسر منافعی واقعی است

لذا انقالب نه تنها برای طبقه کارگر ايران و اردوی .  برسر آينده است
آزاديخواهان از اهميت حياتی برخوردار است و بايد بيوقفه برای 

در عين حال سرمايه داری .  پيشروی و رهبری و پيروزی آن تالش کرد
. جهانی و اپوزيسيون بورژوائی و امثال رضا پهلوی بيکار نمی نشينند

که ظاهرا به هيچ جبهه و گروهی "  ملی"علم کردن چهره های باصطالح 
کسانی .  متعلق نيستند، صحنه ديگری از تالشهای اپوزيسيون راست است

که متحدين خود را در ميان فاشيستهای اواکرئينی و کهنه داعشيها می 
يابند، بدون شک ظرفيت راه حل های مختلف برای خفه کردن حرکت 

 .  انقالبی را نيز دارند
 

صف های پرخروش تجمع های همه با همی امروز هميشگی نخواهد 
هفته های آينده روزهای .  اين صف در خارج هم پالريزه ميشود.  نبود

 . سرنوشت سازی را می تواند در خود داشته باشد
 
 

  ٢٠٢٢اکتبر  ٢٠
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جنبش های .  تحول انقالبی جبهه ها و ميدانهای جنگ متعدد دارد
اجتماعی و طبقاتی با آرايش های مختلف سياسی و حزبی و ائتالفی و 

هر کدام تالش دارد مهر سياسی و .  توده ای وارد نبرد جاری ميشوند
طبقاتی مطلوب خويش را بر روند انقالبی بکوبد و در متن جنگ جاری 

انواع پروژه های ناکام مانده .  ابتکار عمل سياسی را بدست بگيرد
اپوزيسيون راست پاسخی به اين سوال اساسی بود و در دوره کنونی 

"سرعت بيشتری گرفته است از ديگر بسته "  دولت موقت در تبعيد. 
بندی های سياسی است که مدتی است در محافل راست مورد بحث 

 . است
 

انقالب مدرِن ملّی و : "آقای علی ميرفطروس در يادداشتی تحت عنوان
پيشنهاد .  از ترديد رضا پهلوی گاليه می کند"  نياز های فورِی آن

را بعهده بگيرد، "  کاپيتان تيم"ميرفطروس اينست که رضا پهلوی نقش 
متشّکل از چند شخصيّت محبوب و  »کميتۀ نجات ملّی«برای تشکيل "

و بعد، )  مانند خانم مسيح علی نژاد و آقای حامد اسماعيليّون(ملّی 
...  »دولت موقّت در تبعيد«ارتقای آن به  رضا پهلوی .  تالش کند" 

مخالف طرح نيست بلکه بنا به اظهارات ميرفطروس ترديد دارد و 
ديده نشوند و دولتهای غربی آنها را برسميت "نگرانی اش اينست که 

 .اين نگرانی پاشنه آشيل راست است". نشناسند
 

وقتی رفتن رژيم اسالمی برای دول غربی مسجل شود، زمانی که 
عليرغم ميل شان نتوانند زير بغل جمهوری اسالمی را بگيرند که نيافتد، 
بسرعت پشتش را خالی ميکنند و به نيروهای دم دست در حکومت و 
حاشيه حکومت و اپوزيسيون بورژوائی متوسل ميشوند تا دولت انتقالی 

فی الحال نيز لحن دولتها در قبال .  مطلوب خويش را سرکار بياورند
جمهوری اسالمی عوض شده است که صرفا به پرونده برجام محدود 

روشن .  نميشود بلکه منعکس کننده فشار روند انقالبی در ايران است
است که معادالت منطقه ای و جهانی، رقابتهای قدرتها و منافع مترتب 
بر آن، در دخالت غرب در سياست ايران و سيمای دولت آتی تعيين 

اما اين تصور ميرفطروس از دست بدست کردن قدرت در .  کننده است
و استدالل در باره تشکيل  ١٣٥٧و رجعت به تجربه سال  ١٤٠١ايران 

توسط ابراهيم يزدی و قطب زاده در جوار خمينی، از " شورای انقالب"
کافی است مردم "اين تصور که .  بيخ و بن با تحوالت ايران بيگانه است

، مسئله قدرت مرکزی را در تهران فيصله "بگويند اينها دارند می آيند
حتی اگر آمريکا و غرب هم پشت يک جريان يا .  ميدهد توهم است

ترکيبی از نيروها بروند، مردم در نقطه مورد نظر نخواهند ايستاد، 
نيروهای سياسی واقعی و جنبشهای اجتماعی که قرار نيست به 
معامالت باالئی ها تن دهند، تسليم اين دولت انتقالی و مستعجل نخواهند 

 . شد
 

مسئله اساسی تر در ايران ماهيت تحول انقالبی و افقی است که پيش رو 

 "دولت موقت در تبعيد"
 پيشنهاد على ميرفطروس و ترديد رضا پهلوی

 

 سياوش دانشور

کاراکتر اين جنبش با ناسيوناليسم و .  دارد
مذهب همخوانی ندارد اگرچه نيروها و 

اين .  گرايشات مختلفی در آن درگير باشند
جريانی ضد اسالمی است که شعله آتش آن با 
ناله های ليبرالی و دمکراتيک و ناسيوناليستی 

اين جريان برابری خواه و .  فروکش نميکند
ضد تبعيض است که سلطه شاه و رهبر را 

اين جريان ضد فقر و فالکت است .  نمی پذيرد
و گروه خونش با گروه خون نوکران بانک جهانی و بازار آزاد نمی 

"خورد رضا پهلوی و شرکا شايد با دوپينگ "  دولت موقت در تبعيد. 
رسانه ای و مالی مدتی کوتاه جشن بگيرد اما بدون يک نيروی مادی 

اين جريان برای تثبيت بايد .  واقعی در متن جنگ خيابانی بجائی نميرسد
چپ را بکوبد، زنان را بکوبد، طبقه کارگر و شوراهايش را بکوبد، کار 
ناتمام رژيم اسالمی را تمام کند تا بتواند روی تلی از جنازه ها و ويرانی 
سرمايه داری ايران را بازسازی کند و کسب و کار سرمايه داران متفرقه 

 . را رونق دهد
 

شدن "  کاپيتان"ترديد رضا پهلوی از سر بی عالقگی به شاهی و يا 
مرگ بر ستمگر چه "از سر محاسبات واقعی و کابوس تمايل قوی . نيست

از سر منش و نگرش نسل جديدی است که .  است"  شاه باشه چه رهبر
هيچ خوانائی با تجارب ملی و ميهنی و مذهبی صد ساله گذشته ايران 

اين مردم و اين نسل با ده سال پيش ايران زمين تا آسمان متفاوت .  ندارد
رضا پهلوی ميداند اين هم شکستی ديگر است که بايد در کنار پروژه .  اند

 . های قبلی دفن کند، لذا ترديدش وجودی و جنبشی است
 

کميته "در وضعيت بحرانی و انقالبی جاری، رونمائی از پروژه های 
و هر قالب و "  شورای انقالب"، "دولت موقت در تبعيد"، "نجات ملی

اپوزيسيون .  آرايش ديگری در صفوف بورژوازی ايران محتمل اند
بورژوائی راهی برای گرفتن قدرت جز اين پروژه ها و تبليغات سنگين 

بدست .  رسانه ای برای برسميت شناسی در پيشگاه دول غربی ندارند
آوردن دل آمريکا و دول غربی کليد ورود به قدرت اينهاست، راهش مهم 
نيست، از جنگ و روشهای کودتائی تا گرسنگی دادن و آلترناتيوسازی 

حرکت انقالبی اما بايد راه مستقل خودش را .  ميتواند روی ميز باشد
برود، آپشن های قدرت توده ای خود را از هم اکنون حدادی کند، هر 
تالش راست و بورژوازی را بمثابه نقطه سازشی سر راه جنبش انقالبی 

 . درهم بکوبد و منزوی کند
 

شاه و "نميخواهند، "  دولت موقت در تبعيد"کارگران و مردم زحمتکش 
هم نميخواهند، "  گذار بهداشتی"هم نميخواهند، مدير "  ولی و چلبی

خودشان سرنگون ميکنند و قدرت را ميگيرند و خودشان دولت تشکيل 
دولت موقت بورژوائی در تبعيد يا در تهران، با هر اسم و .  ميدهند

دولت موقت انقالبی .  ترکيبی، دولت اعاده نظم و سرکوب انقالب است
دولت موقت انقالبی تنها ميتواند .  دولت ضد نظم و تداوم انقالب است

 !دولت برآمده از قيام يا رشته قيامهای شهری باشد؛ دولت قيام کنندگان
 
مرگ بر ستمگر، چه شاه : يک شعار محوری و توده ای اين اردو اينست 

 !باشه چه رهبر
 

    ٢٠٢٢اکتبر  ٢٠
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 اطالعيه خبری 
 

 زندان اوين، آتش سوزی و صدای ممتد تيراندازی
 

مهر، صحنه های آتش سوزی در زندان اوين از مناطق  ٢٣شب شنبه 
اخبار از تيراندازی در زندان و برای مدتی .  اطراف ديده ميشود

همينطور نيروهای کمکی سرکوب به .  تيراندازی ممتد خبر ميدهد
زندانيان در مقابل اعمال فشار مستمر .  سمت اوين سرازير شده اند

حکومت .  دست به اعتراض زدند ٧و  ۵زندانبانان از جمله در بندهای 
در اين اوضاع مرتبا با بهانه تراشی تالش ميکند شرابط سخت تری 

در هر صورت مسئول جان و امنيت .  برای زندانيان فراهم کند
 .زندانيان سياسی و کليه بازداشتی ها با جمهوری اسالمی است

 
زندانيان حق دارند در اعتراض به سرکوب و کشتار مردم دست به 
اعتراض و اعتصاب بزنند و تاکنون موارد مختلفی از همبستگی و 

ما نگران زندانيان .  همدلی خود را با اعتراضات جاری اعالم کردند
خانواده های زندانيان به سمت اوين راه افتاده .  محبوس در اوين هستيم

ما از کليه خانواده ها ميخواهيم بفوريت در مقابل اوين دست به .  اند
از مردم تهران ميخواهيم که خانواده های زندانيان را .  تجمع بزنند

جان زندانيان در .  همراهی کنند و در مقابل زندان اوين تجمع کنند
بايد از سالمت کليه زندانيان اطمينان حاصل کنيم و .  خطر است

دست حکومت و اوباش از .  خواستار آزادی کليه زندانيان سياسی شويم
 !سر زندانيان کوتاه

 
 !زندانی سياسی بی قيد و بی وثيقه آزاد بايد کردد

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 آزادُی برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢اکتبر  ١۵ -١۴٠١مهر  ٢٣
 

 ٢اطالعيه خبری 

 مهر، همه جا اوين بود ٢٣

 !"برای رفع تبعيض، برای زندگى، برای زمين، برابری، آزادی"
 

شنبه شب با واقعه آتش سوزی و تيراندازی در اوين، تهران و هر 
گوشه داخل کشور، و در خارج تجمعات در مقابل سفارتخانه ها، به 

شهر و صدها  ٢٠اعتراضات گسترده در بيش از .  اوين معطوف شد
نقاط مختلف کشور و دانشگاه ها و مدارس ادامه داشت و تهران يک 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

اجتماعات و راه بندان و درگيری با نيروی .  جهت اوين را نشانه گرفت
سرکوب تا صبح ادامه داشت و همه بيلبوردهای اطراف زندان را به آتش 

هنوز اخبار دقيقی از درون زندان عليرغم تماس تعدادی از .  کشيدند
گارد ويژه با مسئوليت سرهنگ محمودی و تهديد به .  زندانيان وجود ندارد

به زندانيان تيراندازی کردند و  ٨و  ٧قتل جمعی زندانيان در بندهای 
وحشيانه زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، تعدادی از زندانيان 

. بند هشت از جمله اميرعباس آذرم وند را به مکان نامعلومی انتقال دادند
..."مرکز رسانه قوه قضاييه امروز يکشنبه اعالم کرد سوزی  در آتش: 

 ٧٠زندان اوين چهار زندانی بر اثر استنشاق دود درگذشتند همچنين 
نفر از مجروحان  ۵١...  نفر مجروح شدند ۶١زندانی نجات پيدا کردند و 

 ١٠حادثه آتش سوزی در زندان اوين به صورت سرپايی درمان شدند و 
حال چهار نفر وخيم گزارش شده .  نفر در بيمارستان بستری هستند

اين گزارش هويت چهار جانباخته را که مدعی شده از زندانيان با "... است
 .جرائم عادی بودند، فاش نکرده است

 
مردم در شعارها و اعتراضات يکصدا از جنايت حکومت در اوين، از 

. يک سينما رکس ديگر، از دست و پا زدن حکومتی مفلوک حرف زدند
پشت اوين و زندانيان بخط شدند و حکومت ناچار شد با نمايش گزارش 

قوه قضائيه بهتر است خفه شود، .  های دروغ بگويد اوين امن و امان است
زندانی عادی و غير عادی ندارد، شما آگاهانه با نيروی مسلح داخل بندها 
شديد و به زندانيان شليک کرديد، آتش سوزی راه انداختيد، شما برای قتل 
عام رفته بوديد اما با واکنش قدرتمند مردم نتوانستيد بيشتر از اين پيش 

 .اما بيش از پيش گور خود را کنديد. برويد
 

 !زنان و مردان و جوانان انقالبی! مردم
درب زندانها را بايد شکست و .  زندانيان را بايد از چنگشان بيرون بکشيم

اينها در لبه گور ظرفيت هر جنايتی را دارند و .  زندانيان را آزاد کرد
نبايد فرصت دهيم، هر زندان .  تاريخ شان مملو از جنايتهای هولناک است

را به "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار .  ميتواند محل فاجعه ای باشد
ً برای آزادی زندانيان وارد  صدر شعارهای اعتراضی مان برانيم و راسا

امروز همه جا در ايران و خارج تظاهرات و اجتماع هست و .  عمل شويم
اوين و بازداشت شدگان اعتراضات و زندانيان سياسی در قلب آن قرار 

فراخوان های متعدد در شهرهای مختلف برای اجتماعات داده شده .  دارد
برای رفع : "از جمله در خوزستان برای امروز يکشنبه با شعارهای. است

 !"تبعيض، برای زندگی، برای زمين، برابری، آزادی
 

از مردم آزاديخواه تهران و داخل و خارج کشور ميخواهيم با هر ابتکاری 
در خارج کشور مقابل سفارتخانه .  همصدا دست به تجمع و اعتراض بزنند

خانواده های .  های رژيم، رسانه ها، مراکز مهم و شلوغ اجتماع کنيد
جان .  زندانيان را همراهی و مقابل زندان اوين و ديگر زندانها تجمع کنيد

بايد از سالمت کليه زندانيان .  زندانيان در خطر است
  ٨صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   



 ٦٦٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٨صفحه    

 !دست حکومت و اوباش از سر زندانيان کوتاه. اطمينان حاصل کنيم
 

 !زندانی سياسی بی قيد و بی وثيقه آزاد بايد کردد
 مرگ بر جمهوری اسالمی

 آزادُی برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢اکتبر  ١٦ -١۴٠١مهر  ٢٤ ٢٤

 
 

 ٣خبری 
 

 امكان شورش در زندانها

 مهر زندان قزل حصار ٢٥روز 
 

طرح آتش سوزی در اوين يک طرح امنيتی برای فرار بجلو و سرکوب 
عليرغم تماس تعداد بيشتری از زندانيان هنوز .  بود که در نطفه خفه شد

دو نفر از زندانيان .  خبر دقيقی از جزئيات اين توطئه در دست نيست
اميرعباس آزرم وند و ياشار توحيدی توسط گارد ويژه زندان تير خوردند 
و همراه چند زندانی ديگر با ضرب و شتم به زندان رجائی شهر منتقل 

 .شدند
 

اخبار دريافتی از امنيتی شدن شديد زندانها، ضرب و شتم زندانيان، ايجاد 
محدوديت در تماس تلفنی و يا قطع کامل آن، فضای ملتهب و اعتراضی 

مهر در زندان قزل حصار صدای  ٢۵امروز دوشنبه .  سخن ميگويد
شليک تير توسط رئيس زندان شنيده شده است و جمعيت دهها نفره گارد 
ويژه از باالی ديوارها و پشت بام بندها مسلح بسمت زندانيان در حياط 

زندانيان اين تحريک رئيس زندان را با شعار .  های هواخوری ايستاده اند
مسئوليت هر اتفاقی در قزل حصار تماما .  مرگ بر خامنه ای جواب دادند

مردم تهران و کرج الزم است بفوريت مقابل .  برعهده رئيس زندان است
 .زندان قزل حصار تجمع کنيد

 
حکومت اسالمی در وحشت سرنگونی و اعتراض گسترش يابنده، ممکن 

امکان شورش در زندانها .  است از سر استيصال دست به هر جنايتی بزند
وقت آنست که مقابل زندانها .  در حمايت از مبارزات مردم زياد است

تجمع کنيم و خواست آزادی کليه زندانيان سياسی را مرکزی کنيم و عمال 
 .و در سطح سراسری برای آزادی زندانيان سياسی دست بکار شويم

 
 !زندانی سياسی بيقيد و وثيقه آزاد بايد گردد

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

 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
  ٢٥ ٢٠٢٢اکتبر  ١٧ -١۴٠١مهر  ٢۵

 
 !جان حسين جزی را در آتش اوين گرفتند

شدگان اعتراضات اخير تهران بوده که  حسين جزييکی از بازداشت  
های نزديکانش هيچ کس خبری از محل نگهداری او بعد از  طبق گفته

های   بود و يکی از جان ١٣٨٠او متولد .  بازداشت نداشته است
ش تماس  امروز با خانواده.  عزيزيست که در آتش زندان اوين سوخت

. اند که برای تحويل جنازه به پزشکی قانونی بروند گرفته
 .سال بيشتر نداشت ٢١جزی _حسين#
 

گزارش تکميلی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران، 
 آموز اردبيلی پناهی، دانش_اسرا#در ارتباط با مرگ  

های صنفی فرهنگيان ايران،  همانطورکه پيشتر شورای هماهنگی تشکل
ها به  حمله لباس شخصی«مهر، تحت عنوان  ٢٢در يک بيانيه به تاريخ

خبری از وضعيت دانش آموزان بازداشت  مدرسه شاهد در اردبيل؛ بی
مهرماه نيروهای لباس شخصی به  ٢١اعالم کرد، در روز  »شده

آموز  در اين حمله تعدادی دانش.  کنند دبيرستان شاهد اردبيل حمله می
پناهی نيز منتشر _اسرا#آموز به نام  بازداشت و خبر مرگ يک دانش

آموز  ی اصلی، خبر مرگ اين دانش شورای هماهنگی در بيانيه.  شود می
های مختلف از منابع  اما پس از شنيدن گزارش.  را نيز منتشر کرد

گوناگون، اين شورا ترجيح داد که خبر مرگ را از بيانيه حذف بکند و 
) همکاران ما در شهر اردبيل(از طريق منابع نزديک و قابل اعتماد 

پس از تحقيق، برای شورا .  اين خبر را مجدداً راستی آزمايی نمايد
. مسجل شد که دانش آموز مذکور در تاريخ ذکر شده جانباخته است

همچنين يک دانش آموز ديگر در همين مدرسه، از همان روز در کما 
 .برد به سر می

 
ها اعتماد دارند،  هايی که مردم به آن ی اينترنت و پلتتفرم اختالل درشبکه

پناهی، همانند _اسرا#باعث شده است تا پيگيری دقيق خبر مرگ 
مبنی بر تعرض _  های متعدد ديگری که به دست اين شورا  گزارش

رسيده _  ای در بوکان  مدرسه  نيروهای امنيتی به مدارس، و از جمله
پس از انتشار اين خبر، .  رو شود است، با مشکالت بسيار زيادی روبه

ی  در ادامه در يک برنامه.  های متعددی آن را پوشش دادند رسانه
، مردی که خود را عموی اسرا »رسانی دانا شبکه اطالع«ويديويی از 
کرد، ادعا نمود که اسرا ناراحتی مادرزادی قلبی داشته و در  معرفی می

شود و متعاقب آن، در  شب حادثه، در منزل پدری، حالش بد می
 .کند بيمارستان فوت می

 
ها و تصويرهايی که در فضای  اين در حالی است که بر اساس عکس

پناهی سه سال پيش در مسابقات شنای _اسرا#مجازی منتشر شده است، 
احتمال اينکه کسی با بيماری قلبی .  استانی مقام سوم را کسب کرده بود

گيری مانند شنا، مقام استانی کسب کند،  بتواند در ورزش سنگين و نفس
چنين اينکه در يک روز در يک مدرسه  هم.  نمايد آن ادعا را منتفی می

آموز ديگری نيز به کما برود  آموز فوت کند و دانش مشخص يک دانش
ی نيروهای امنيتی به  ربط به حمله ها عادی و طبيعی و بی ی اين و همه

 .برد مدرسه باشد را کامالً زير سوال می
 

ها و  درحاليکه هنوز دستگاه قضايی، پزشکی قانونی و ديگر دستگاه
ای به مردم  نهادهای ذيربط هنوز هيچ توضيح قانع کننده

٩صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  
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پيگيری تعيين تکليف شرکت توسط مسئولين شدند که از طرف سپاه 
کارگران .  ناحيه اسالمشهر و پليس امنيت مورد تهديد شديد قرار گرفتند

تاير در گفتگو با اتحاديه آزاد کارگران ايران اظهار کردند که  کيان
نفر  ۶٠تعداد . اند نفر کارگر در استخدام شرکت مانده ٨٣٠اکنون تنها  هم

نفر هم در شهريورماه  ١٣و   از کارگران از ماه قبل تمديد قرارداد نشده
تعداد ديگری از کارگران نيز بخاطر شرايط بحرانی .  اخراج شدند

کارخانه و عدم رسيدگی مسئوالن به موضوع تعيين تکليف شرکت 
 .اند استعفا داده

 
 تپه دست به تجمع اعتراضی زدند کارگران شرکت نيشکر هفت

تپه  ، کارگران شرکت نيشکر هفت١۴٠١مهرماه  ٢۶شنبه  روز سه
مطابق فراخوان از پيش اعالم شده در محوطه مجتمع دست در حمايت 

 .از خيزش انقالبی و سراسری به تجمع اعتراضی زدند
 

 اند رانندگان تانکرهای حمل سوخت دست به اعتصاب زده
به گزارش شورای سازماندهی کارگران پيمانی؛ خبرها از آبادان حاکی 

مهر اين تانکرها که متعلق به بخش ٢۶از آن است که روز سه شنبه 
پااليشگاه  ١٨خصوصی و بخش پااليشگاهی هستند در مقابل گيت 

با خودداری از دريافت بارنامه برای )  کوی قدس ۵ايستگاه(آبادان 
شهرهای  های سوخت کالن به مقصد جايگاه ۴بارگيری بنزين يورو

کشور از ورود به پااليشگاه خودداری کرده و با خاموش کردن 
پااليشگاه راه ورودی را مسدود  ١٨های خود در ميدان گيت ماشين
 .اند کرده

 
کردستان با حضور _اعالم اعتراض اعضای انجمن صنفی معلمان سقز

 پرورش اين شهر در آموزش و 
، جمعی از اعضای انجمن صنفی ١۴٠١مهرماە ٢١در روز پنجشنبه 

معلمان سقز با حضور در آموزش و پرورش اين شهرستان، مراتب 
آموزان و همکاران بازداشت  اعتراض شديد خود را در رابطه با دانش

شدە، ورود بدون مجوز نيروهای لباس شخصی به مدارس، شليک 
نيروهای سرکوب به داخل مدارس و آسيب به دو همکار خانم و 
عملکرد خارج از وظايف سازمانی برخی مديران در معرفی 

آموزان به نهادهای امنيتی، بيان کردە و ضمن طرح پرسش از  دانش
سازی  مديريت و حراست اين ادارە خواستار پاسخگويی و شفاف

در پايان نسبت به .  پيرامون اقدامات صورت گرفته توسط آنها شدند
آموزان، نسبت به  طرح دعوی حقوقی توسط معلمان و اوليای دانش

انگاری ادارە و عدم انجام وظايف سازمانی توسط مديريت و  سهل
آموزان، و  واحدهای ذيربط در حمايت و حفاظت از معلمان و دانش

همچنين هزينهها و آسيبهای ادامهی روند امنيتی فعلی، هشدارهای الزم 
 .دادە شد

 
 آموز ديگر در دهگالن بازداشت يک دانش
ی اهل شهرستان دهگالن با هجوم و  ساله ١٧آموز  سارومرادی دانش

شب های .  ی اطالعات اين شهر ربوده شد ضرب و شتم ماموران اداره
اند، که چهار نفر از  گذشته در دهگالن بيش از چهل نفر بازداشت شده

شدگان به زندان  بازداشت.  باشند سال می ١٨تا  ١۶آموزان  آنان دانش
مفاخری _راميار#:  اسامی چهار نفر از آنان.  اند قروه منتقل شده

 ١٨مفاخری_دانيال#قوامی _سينا#منصوری _پارسا#

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

اند و پس از  امينی ارائه نکرده)  مهسا(در رابطه با علت مرگ ژينا 
گذشت بيش از يک ماه هنوز هيچ توضيح مستدل و قابل اعتمادی در اين 

شبکه «اند، مردم حق دارند که به گزارش  رابطه اعالم نکرده
مواردمتعددی از اين دست و عدم .  نيز اعتماد نکنند »رسانی دانا اطالع

پاسخگويی دستگاه و نهادهای مسئول باعث شده است که شفاف سازی در 
در بستر چنين شرايطی .  رابطه با اين وقايع تراژيک بسيار مشکل شود

های محلی و مطلعين نزديک به واقعه  دهند که به گزارش مردم ترجيح می
های گذشته روی داده است قوياً  تجارب متعددی که در سال.  اعتماد بکنند

کند که قضاوت مردم هميشه درست بوده است، فارغ از اينکه  ثابت می
های مختلف دولتی چه سناريوهايی برای پوشاندن حقيقت و  دستگاه

 .های کذب تدارک ببينند ی روايت ارائه
 

ی روحی سنگينی  درحال حاضر دانش آموزان اين مدرسه ضربه
ی آموزش و پرورش اردبيل تجمع کردند  ها در اداره والدين آن.  اند خورده

آموزان در  و نارضايتی و خشم خود را عليه سوءاستفاده از دانش
اين تجمع .  اند ربط به مدرسه اعالم کرده های غير آموزشی و بی برنامه

ی آموزش و پرورش اردبيل از حرکت مدير  پس از آنکه مدير اداره
های غير درسی دفاع  مدرسه و فرستادن اجباری دانش آموزان به برنامه

 . کرد، به تشنج کشيده شد
 
ايران، مراتب تسليت _فرهنگيان_صنفی_های تشکل_هماهنگی_شورای#

آموزان و همکاران  آموز جانباخته، دانش ی دانش قلبی خود را به خانواده
کند و  ی مردم شريف اين شهر اعالم می ی شاهد اردبيل و همه مدرسه

خواهد که از تعرض  قاطعانه از حاکميت و نيروهای نظامی و امنيتی می
و دست درازی به مدرسه و فضاهای آموزشی دست بردارند و حرمت 

فضای مدرسه بايد امن باشد و از مدارس نبايد .  اين اماکن را حفظ کنند
های مختلف  در حاليکه گزارش.  ی ديگر شود بجز برای آموزش، استفاده

حاکی از اين است که برخی از مدارس به مکانی برای استقرار نيروها و 
خواهد که  نيز اين شورا از حاکميت می.  است خودروهای نظاميتبديل شده

 .دفاع پايان دهد گناه و معترضين بی به کشتار مردم بی
 

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنکيان ايران
 ١۴٠١مهر  ٢۵دوشنبه 

 
 برند تاير يک هفته است که در اعتصاب به سر می کارگران کارخانه کيان

تاير دست از کار  مهرماه کارگران کارخانه کيان ١٨از روز دوشنبه 
اعتراض اين کارگران .  برند می کشيده و تاکنون نيز در اعتصاب به سر 

ها از تيرماه و بسته شدن خدمات درمانی  به عدم پرداخت حق بيمه
که حقوق شهريورماه نيمی از کارگران نيز   الزم به ذکر است.  آنهاست

مهرماه با  ٢٣اين کارگران روز شنبه .  تاکنون پرداخت نشده است
  ١٠صفحه   سردادن شعار در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان خواستار 
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همچنين روز چهارشنبه بيستم مهرماه، شاهو دل .  ساله، فرزند امين
انگير اهل مريوان در منزلش در ارتباط با اعتراضات مردمی توسط 

 .نيروهای امنيتی دستگير شد
 

 آرش صادقی، فعال حقوق بشر، بازداشت شد
، در تماسی کوتاه با خانواده از انتقال ١۴٠١مهرماه  ٢٠آرش صادقی،

زندان اوين  ٢٠٩خود به بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به بند 
ها تحمل  ، پس از سال١۴٠٠آرش صادقی، در ارديبهشت سال.  خبر داد

بر اثر )  سرطان بدخيم استخوان(حبس و ابتال به بيماری کندروسارکوم 
او پس از آزادی .  و شتم در دوران حبس، از زندان آزاد شد ضرب

رسانی درباره  رغم فشارها و تهديدها، همواره شجاعانه به اطالع علی
 .پرداخت زندانيان می

 
مهر  ۵، ٩٨، برادر ناصر رضايی از کشته شدگان آبانمنصور رضايی

توسط نيروهای امنيتی سنندج با ضرب و شتم بازداشت و به  ١۴٠١
روز هيچ خبری ازشون در  ١٧مکان نامعلومی منتقل شده و پس از 

 .دسترس نيست
 

 خبری از سرنوشت دو خواهر اهل بانه بازداشت و بی
های روياو روژيندولتی طی روزهای  دو خواهر جوان اهل بانه به نام

اين دو .  اند اخير و در جريان اعتراضات مردمی شهر بانه بازداشت شده
توسط نيروهای  ١۴٠١مهر  ١٩شنبه  خواهر جوان غروب روز سه

های بانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل  امنيتی در يکی از خيابان
 .اند شده

 
 شده در عسلويه ای بازداشت اسامی تعدادی از کارگران پروژه

حسين سلحشور، رضا کوراوند، رسول نوروزی، اميد کوراوند، امين 
عليزاده، معصومی، آرمان کاوسی، اصالن سواری، حسن احمدی، صمد 
رفيعی، ساسان رفيعی و نيما غالمی اسامی تعدادی ديگر از کارگران 

پتروشيمی  ١اين کارگران در سايت.  ای بازداشت شده هستند پروژه
 .بوشهر شاغل بودند

 
 پرونده سازی های جديد برای زندانيان زن در اوين

درپی مقاومت زنان زندانی، زندان اوين در مقابل بستن دستبند و پابند، 
هنگام اعزام به مراکز درمانی، سازمان زندانها پرونده جديد برای اين 

درحالی اين پرونده سازی جديد انجام ميشود  .زندانيان تشکيل داده است
که پيشتر دستور توقف استفاده از دستبند و پابند برای زندانيان زن در 

اسامی زندانيان زن که .  هنگام اعزام به مراکز درمانی، صادر شده بود
: در اين شکايت سعی بر پرونده سازی عليه آنها شده است عبارتند از

پور، _تقی_فروغ#کردافشاری، _صبا#منفرد، _شکيال#اسدی، _فريبا#
زاده، _عاليهمطلب#صفائی، _زهرا#احمدی، _راحله#معينی، _پرستو#
دمحمی، _سادات_فرشته#فارسی، _مرضيه#دمحمی، _نرگس#
اديبی، _نرگس#، )جوادی_نسرين#(جوادی _خضری_اعظم#

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

 .درکاله_اسرين#
 

 گزارشی از وضعيت اميررضا دوزنده دانشجوی بازداشتی
شناسی دانشگاه مازندران و فعال  اميررضا دوزنده دانشجوی جامعه

هفته با وجود وعده های داده شده مبنی بر   دانشجويی پس از گذشت يک
دوزنده که .  ساعت، در انفرادی و تحت بازجويی است ٧٢آزادی پس از 

مهرماه درحالی  ١۶است، شنبه  »ضد«مدير مسئول نشريه توقيف شده 
که برای کار اداری به دانشگاه مراجعه کرده بود، توسط نيروهای امنيتی 
و با همکاری حراست دانشگاه در حياط دانشگاه بدون حکم قضايی 

 .بازداشت و سپس به اداره اطالعات منتقل شد
 

 پيمان سالم و اسعد مفتاحی به زندان اوين منتقل شدند
پيمان سالم و اسعد مفتاحی دو فعال کارگری که در تهران بازداشت شده 

از اتهامات و .  بودند، طی تماسی از انتقالشان به زندان اوين خبر دادند
 .دليل بازداشت اين دو فعال کارگری اطالعی در دست نيست

 
 نيلوفر فتحی توسط نيروهای وزارت اطالعات در تهران بازداشت شدند

عصر توسط  ١٩مهر ساعت  ٢۶شنبه  نيلوفر فتحی معلم رياضی روز سه
ماموران شامل سه مرد و يک زن بودند .  نيروهای امنيتی بازداشت شدند

و با نشان دادن کارت شناسايی مشخص شد که از ماموران اداره 
تاکنون .  همراه وی ضبط شده است  حين بازداشت تلفن.  اطالعات هستند

 .از علت بازداشت و محل نگهداری ايشان اطالعی در دست نيست
 

های اخير ايران کشته  کودک در اعتراض ٢٣کم  دست:  الملل عفو بين
 اند شده

الملل در گزارشی اعالم کرد که نيروهای امنيتی ايران در  عفو بين
اين نهاد تاکيد کرد که .  اند کودک را کشته ٢٣کم  های اخير دست اعتراض
اين نهاد .  پسر و سه دختر هستند ٢٠ساله و شامل  ١٧تا  ١١قربانيان

ی جنگی  حقوق بشری تصريح کرد که اغلب قربانيان کودک با گلوله
ای هدف قرار  های ساچمه اند، دو نفر از قربانيان نيز با گلوله کشته شده

گرفته بودند و سه دختر و يک پسر نيز بر اثر ضرب و جرح شديد 
تن از کودکان  ١٠طبق اين گزارش، .  نيروهای امنيتی جان باختند

عفو .  قربانی اهل بلوچستان هستند که در جمعه خونين زاهدان کشته شدند
گويد دست کم هفت قربانی هدف گلوله به قلب، سر يا ساير  الملل می بين

 .های حياتيشان قرار گرفتند اندام
 

 .دو کودک افغانستانی در اعتراضات ايران کشته شدند
ساله  ١۴الملل، دمحم رضا سروری  نام اين دو در آخرين گزارش عفو بين 

دمحمرضا به ضرب گلوله و ستاره زير .  ساله ياد شده ١٧و ستاره تاجيک 
 .ضربات باتوم

*** 

 

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری ايران

!كمک مالى كنيد  

! امكانات مالى و تداركاتى نياز فوری ماست  
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نزديک يکماه است مردم در خيابان، دانش آموزان در مدارس، 
دانشجويان در دانشگاه ها، کارگران در کارخانه ها و محيط کار، 

حکومت بقايش را در خطر .  جمهوری اسالمی را زمينگير کرده اند
ميبيند، نيروهای سرکوبش خسته و وحشت زده امروز حکومت توسط 
نسلی محکوم به فناست که زير تيغ ايدولوژی اسالمی بزرگ شده اند، 
سالها هزينه کرده، دستگاه عريض و طويل شتسشوی مغزی ساخته، 
برايشان سرود سالم فرمانده ساخته، ولی امروز همه چيز را برضد 

به اعتراف خودشان دچار شوک شده اند، امروز در .  خودش ميبند
خيابانها دختران جوان نماد آپارتايد جنسی را جلوی نيروهای 
سرکوبگر به آتش ميکشند، دانشجويان شعار نه روسری، نه توسری، 

ولی نبايد از ياد برد که اين حکومت پتانسيل .  آزادی و برابری ميدهند
 ۵٧بهمن  ٢٣از روز .  هر جنايتی را دارد، تاريخش پر از خون است

شروع به جنايت کرد، قتل عام در کردستان و شهرهای ايران در دوره 
، قتل مخالفان ٨٨، کوی دانشگاه، سرکوبهای ۶٧ ، ٦٠انقالب، قتل عام
... و ، اصفهان و خوزستان و سراوان  ٩٨، آبان ٩۶سياسی، دی ماه 

تشبيه اين حکومت به حيوانی .  نمونه هائی از جنايتهای رژيم است
وحشی که در حال احتضار است و به هر کسی و هر چيزی حمله 

 .ميکند، خالی از معنی نيست
   

وقتی در خيابانها توسط مردم زمينگير ميشود به اردوگاهای احزاب در 
هريم کردستان حمله ميکند و انسانهای سويل را هدف قرار ميدهد، زن 

در سنندج و .  حامله را ميکشد و کودکی را به دنيا نيامده بقتل ميرساند
زاهدان با تجهيزات جنگی در شهر مردم را مورد يورش قرار ميدهد، 
دانشگاه شريف را با اوباشش به خاک وخون ميکشد، به يک مدرسه 
ابتدايی در اردبيل لشکر کشی ميکند و دختر بچه دانش آموز را 
ميکشد، در يک نظام ديکتاتوری زندانها پر از مخالفين سياسی ميشود، 
االن اوين برای جمهوری اسالمی جای خطرناکی است، پر از 
انسانهای آزاده ای هست که هر کدام برای حکومت يک خطر بالقوه 

خطری است که اين   اتفاقی که در اوين افتاد زنگ.  محسوب ميشوند
در .  حکومت تا کجا ميخواهد پيش برود، حد و مرزی در جنايت ندارد

اين ميان تمامی انسانهای آزاديخواه در داخل ايران بايد هر لحظه و هر 
روز اعتراضات و تعرض به پايگاهای قدرت جمهوری اسالمی و از 
جمله زندانها را در دستور کار خود بگذارند، بايد به رژيم نشان دهند 
اتفاقی که در اوين افتاد اگر قرار باشد تکرارشود برای رژيم بسيار 

هدف نهايی در اين موضوع شکستن درب زندنها و .  گران تمام ميشود
 . آزادی تمامی زندانيان سياسی است

 
اين دوره مردم نشان دادند که بحث اعتراض نيست، بحث سرنگونی 

مردم آشکارا به کليت جمهوری اسالمی نه ميگويند، زنان و .  است
دختران در صف اول اين نبرد حجاب را بعنوان يکی از ارکان 

قطعا کم کم ريزش و فرار .  جمهوری اسالمی نفی ميکنند و آتش ميزنند
بايد خارج کشور را برايشان .  در ميان نيروهای حکومتی افزايش ميابد

نا امن کرد، مراکز جاسوسی شان نظير سفارتها و مساجد و مراکز 
تبليغاتی شان را در خارج مورد تعرض قرار داد، بايد بفهمند جايی برای 

 .فرار ندارند
  

اکنون ما شاهد اعتصاب در مراکز نفتی و رانندگان حمل سوخت، در هفت 
جمهوری اسالمی کنار رينگ گيرکرده .  مراکز مهم کارگری هستيم تپه و 

و از هر سو دارد ميخورد، بايد تعرضی تر شد، در داخل و خارج، ميشود 
و ميتوان برای هميشه شر سرمايه داری مذهبی را از ايران و بالطبع آن 

همزمان به افشاگری نيروهای ناسيوناليسم قومی و .  از منطقه کم کرد
. عظمت طلب ايرانی پرداخت که ميخواهد از آب گل آلود ماهی بگيرند

اگر اينبار شکست بخوريم .  اکنون نوبت ماست، دوره دوره کمونيستهاست
امروز مردم بيشتر از هميشه خواهان .  شايد هيچگاه نتوانيم قد راست کنيم

آزادی، برابری، رفاه، و قطع دست مذهب از زندگيشان هستند که فقط با 
 . يک انقالب کارگری کمونيستی اين محقق ميشود
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 وريا روشنفكر

 در باره فراخوان بموقع اعتصاب معلمان و فرهنگيان 
 ! عزاداری نكنيم، سازماندهى كنيم 

 

 مهر ٣٠ و شنبه ٢٩و جمعه  ٢٨پنجشنبه 
 آبان تحصن ٢  و دوشنبه ١يکشنبه  

 

 سياوش دانشور
 

ٔ دانش  شورای هماهنگی بدنبال سرکوب در مدارس و کشتن کودکان و
از اين .  آموزان با فراخوان اعتصاب و تحصن واکنش نشان داده است
در دفاع .  فراخوان بايد وسيعا حمايت شود و سراسر کشور را دربرگيرد

از فرزندانمان مقابل نيروی سرکوب هر کاری انجام دهيم، از جمله 
پس .  حمايت از فراخوان اعتصاب و تحصن معلمان، هنوز کم کرديم

 .يکصدا از اين فراخوان حمايت کنيم و به آن ملحق شويم
 

يک نکته مهم اينست که دوستان شورای هماهنگی کارهای خوبی را 
توصيه و در دستور گذاشته اند اما عنوان بشدت نامناسبی برای آن 

نه عنوان مناسبی است و نه با هدف  »سه روز عزای عمومی«.  برگزيدند
. اعتصاب خوانايی دارد و نه با نبض جامعه و خانواده ها هماهنگ است

ای کاش سه روز همبستگی و درس اتحاد را ميگذاشتند و در اين سه روز 
 . همان کارهايی را که در بيانيه ميخوانيد انجام می داديم

 
يادمان باشد اين مردم و اين نسل عليه عزاداری و فرهنگ عزا بپاخاسته 

يادمان .  يادمان باشد با روشهای حکومتی نميتوانيم به جنگ آنها برويم.  اند
باشد دوره انقالبی دوره زانوی غم بغل گرفتن نيسُت، دوره همبستگی و 

االن وقت عزا نيسُت وقت .  تقويت اتحاد مبارزاتی و شور و فرياد است
دست تان درد نکند، بايد اين اعتصاب را قويا حمايت کرد، اما .حمله است

برای دفاع از کودکانمان و برای گراميداشت ياد نيکاها و اسراها عزاداری 
نکنيم، همبستگی مبارزاتی را تقويت کنيم، صدايشان باشيم، حمايت شان 

 * .کنيم، سازماندهی کنيم
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 :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
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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 
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