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 كارگران نفت و روز كوروش 
 
فرماندهی مديريت مرکزی کمپين کارکنان "

طی اطالعيه ای از "  پروژه های نفت و گاز
آبان فراخوان اعتصاب و تخليه  ٧فردا شنبه 

سراسری کليه کارگاه های نفت و گاز را داده 
ابن فراخوان کارگران پروژه ای با .  است

اعالم همراهی با مردم در خيزش سراسری 
هنوز بخشی از .  عليه جمهوری اسالمی است

همکاران اين کارگران در عسلويه در زندان و 
بدون ترديد همه مردم از .  بازداشت هستند

اعتصاب کارگران پروژه ای قويا حمايت می 
اما اعتصاب بايد نبض اش با نبض .  کنند

در .  جامعه بزند، سهل است، جلوتر هم برود
روز کوروش "اين بيانيه عنوان شده با 

اين اعتصاب شروع ميشود و همزمان " بزرگ
آبان و روز  ٧شاهد فراخوانهائی برای 

 .  کوروش هستيم
 

کارگران پروژه ای نياز ندارند اعتصاب و 
حمايت از خيزش انقالبی را به روز کوروش 

هر تک کارگری و هر شهروندی .  گره بزنند
مجاز است هر عقيده ای داشته باشد و هر 

فرماندهی يا هر تعداد از افراد .  تبليغی بکند
حق دارند کوروش را بت خود بدانند، اما 
اعتصاب کارگری را که نميشود به عقايد 

با تصميم آغاز .  شخصی افراد گره زد
اعتصاب کارگران پروژه ای در روز 
کوروش، ثمره تالش کارگران در خدمت 
ناسيوناليسم ايرانی و سلطنت طلبان مرتجع و 

ضد کارگر قرار ميگيرد نه 

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

 ١٤٠١آبان  ٤به سازندگان و شركت كنندگان در اجتماعات 

 خيزش انقالبى ايران يک گام محكم جلو رفت
 

 ٢ه سياوش دانشور                                                                                                              صفح

 عروج انقالب زنان و مردم در چهلمين روز ياد 

 مهسای محبوب جهان
 

 ٤صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                        

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

  آزادی در چهلمين روز خيزش انقالبىبلند فرياد 

 بيانيه مشترك
 سازمان كردستان حزب كمونيست ايران –كومه له 

 حكمتيست -كميته كردستان حزب كمونيست كارگری ايران
 

 به سوی ايجاد قطب چپ و سوسياليستى در كردستان
 !برچيدن جمهوری اسالمى و استقرار حاكميت شورايى در كردستان وظيفه فوری ما است

  ٢صفحه   

 زن، زندگى، آزادی، روزنه ای به سوی كمونيزم
  

 ٧ه جاويد حكيمى                                                                                                               صفح

نقدی بر رويكرد بخشى از اعتراضات 
 !دانشجويى
 امير عسگری

 

 يادداشتها،
 

  سياوش دانشور
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 ...كارگران نفت و روز كوروش 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

در اين اوضاع .  خيزش انقالبی مردم
اعتصاب شما و هر بخش از کارگران 
حتی اگر نگويند در حمايت از مردم 

وانگهی در .  است مهم و تاثيرگذار است
جائی که مردم هر روز شعار ميدهند 

مرگ برستمگر چه شاه باشه چه "
، علم کردن کوروش يعنی زنده "رهبر

در جائی که دنيا از !  باد ستمگر
مبارزات زنان انقالبی ايران ميگويد، 
چرا بايد اعتصاب کارگران پروژه ای 
کوروش را روی دوش بلند کند؟ اين 
سياست نه به نفع کارگر است و نه بنفع 

اين اقدام، .  خيزش راديکال و توده ای
کارگر پروژه ای را سمت راست 
تحوالت قرار ميدهد و به نيروی 
. ناسيوناليسم ايرانی بدل ميکند

ناسيوناليسم جنبش و ايدئولوژی طبقه 
سرمايه دار و حافظ منافع آنان و لذا 

کارگر .  دشمن آشکار طبقه کارگر است
برای ناسيوناليسم تنها بعنوان برده مزد 
در يک محدوده زمانی معين و بعنوان 

، "وطن"و "  ملت"بخشی از مالزمان 
يعنی همان طبقه سرمايه دار و حيات 

اساسا اين .  خلوتش، قابل محاسبه است
خيزش توده ای و انقالبی در پی 

و ارزشهای "  ارواح خبيثه"احضار 
باستانی و ميراث عهد عتيق نيست، 

 .خيزشی برای عبور از همه آنهاست
 

اعتصاب کنيد، !  کارگران پروژه ای
برای دفاع از همکاران زندانی تان 
اعتصاب کنيد، برای دفاع از مردم و 
زندانيان سياسی اعتصاب کنيد، برای 
حقوق حقه تان اعتصاب کنيد، از 
اعتصابتان همه با جان و دل حمايت می 

اما صف مستقل کارگری را .  کنند
تقويت کنيد، با پرچم خودتان بميدان 
بيائيد و نيروی جنبش های ارتجاعی و 

زنده باد اتحاد .  غير کارگری نشويد
 . کارگران پروژه ای نفت و گاز

 
 .سردبير

  ٢٠٢٢اکتبر  ٢٧

 

 ١٤٠١آبان  ٤به سازندگان و شركت كنندگان در اجتماعات 

 خيزش انقالبى ايران يک گام محكم جلو رفت
 

 سياوش دانشور
 

. آبان نقطه عطفی محسوب ميشود ۴در روزشمار خيزش انقالبی ايران، 
بعد از قتل حکومتی مهسا گفتيم .  برای گراميداشت مهسا، ايران در چهلمين روز مبارزه انقالبی خروشيد

مهسا جرقه بروز انفجار بزرگ شد تا شعله های آتش انقالبی . که جنايتکاران تاوان سختی پس خواهند داد
در روز تجديد .  زير و رو کننده از زير آوار و خاکستر زن ستيزی و فقر و اختناق اسالمی قد برافرازد

پيمان با مهسا، نماد انقالبی که زن محور آنست، گسترده ترين اجتماعات اعتراضی در بيشتر استانها و 
شهرها و دانشگاه های کشور برپا شد که در شکل اعتراض شبانه در دانشگاه ها و کنترل محالت در 

 .مناطق مختلف شهرهای ايران هنوز ادامه دارد
  

دهها هزار نفر از .  امروز اما شهر سقز و آرامگاه آيچی نماد قدرت خيزش انقالبی در ايران بود
چهارگوشه ايران و شهرهای کردستان و حومه سقز، انواع ترفندهای امنيتی و موانع را دور زدند يا 

اجتماع امروز سقز از نظر وسعت .  درهم شکستند تا خود را به مراسم گراميداشت ژينای عزيز برسانند
نمايش .  امروز سقز ميزبان طوفان انقالبی مهسا بود.  از بيسابقه ترين اجتماعات در چند دهه گذشته است

 .اراده ای قدرتمند و قاطع توده ای عليه جمهوری اسالمی و حکومت ضد زن و ضد آزادی
  

به شما شرکت کنندگان و سازندگان اين مراسم شکوهمند و تاريخی درود ميفرستيم و کار بزرگ تان را 
آبان سقز به عنوان روزی مهم در   ۴.  امروز سقز چشم و چراغ خيزش انقالبی ايران بود.  ارج ميگذاريم

 .   شما عزيزان و همرزمان اين روز را ساختيد و بايد به آن افتخار کنيد. تاريخ انقالب ايران ثبت شد
امروز در عين حال نمايش قدرت و قاطعيت و راديکاليسم اجتماعی توده مردم و زنان و مردانی بود که 

در مدرسه و دانشگاه، محله و خيابان، شعار زن زندگی .  در سراسر کشور دست به اعتراض وسيع زدند
خيزش انقالبی عليه . آزادی، آزادی آزادی آزادی، مرگ بر خامنه ای را بيش از هر شعاری تکرار کردند

از فرق و تبعيض بيزار است، برابری .  استبداد و ديکتاتوری و آپارتايد و فقر است، آزادی ميخواهد
 .از ستمگر بيزار است، شاه و رهبر نميخواهد. ميخواهد

  
حجاب سوزان با شعار آزادی و برابری و .  امروز مراسم حجاب سوزان در نقاط مختلف کشور گرم بود

امروز شهرها و .  حکومت ضد زن نمی خوايم، موتور محرکه و پرشتاب خيزش انقالبی و توده ای است
اعتصاب کارگران در پااليشگاه تهران و فوالدی .  مناطق و بخشهای جديدی به اعتراضات ملحق شدند

برای اولين بار در دور اخير کادر درمان و پزشکان به اعتراض . آبان قدرت جديدی داد ۴های کرمان به 
امروز در شهرهای .  همينطور کسبه و بازار الله زار دست به اعتصاب و تجمع زد.  خيابانی پيوستند

مردم در خيابانها با حکومت درگير نبرد بودند، .  مختلفی اعتصاب بود و بعضا تماما تعطيل بود
محالت بتدريج از کنترل ماموران .  سنگربندی و آتش روشن کردن و شعار دادن از عصر وسيع شد

کمتر بنر . در دانشگاه ها ولوله بود، نيروی سرکوب از هر سو فراری و يا گوشمالی داده ميشد. خارج شد
بسياری از محالت شهرها و بعضا بخش مهمی از برخی .  و بيلبورد خامنه ای و خمينی را سالم گذاشتند

 . شهرها تماما در اختيار معترضين و انقالبيون بود
 

آبان خيزش انقالبی گامی محکم بجلو برداشت تا بگويد موتور انقالب تازه دور برداشته است و  ۴در 
آری، آبان ادامه .  بسرعت با جنازه متعفن حکومت اسالمی و اسالم در ايران تعيين تکليف خواهد کرد

 !دارد، آبان انقالبی و مملو از خشم مردم کارگر و زحمتکش
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سقز و آرامگاه .  آبان سراسر ايران فرياد برای آزادی بود  ۴امروز چهارشنبه 
عليرغم حکومت نظامی و بگير و .  مهسا در آيچی شلوغ ترين نقطه ايران بود

ببندها در سه شنبه شب در سقز و تيراندازی و اعمال حکومت نظامی، تهديد ها 
و جاده بستن ها، امروز سيل خروشان مردم از چهارگوشه ايران و شهرهای 
کردستان به سقز آمدند تا در کنار مهسا فرياد بزنند که نامت را به طوفانی بدل 
کرديم که دارد تومار حکومت ضد زن و ضد زندگی و ضد آزادی را برمی 

زنان و مردان يکصدا آزادی آزادی را فرياد زدند، عليه حکومت زن کش .  چيند
 . و کودک کش و خامنه ای قاتل شعار دادند

 
امروز نيز کارگران پااليشگاه تهران و کارگران فوال بوتيا در کرمان دست به 

امروز دانشجويان در بيشتر دانشگاه های ايران دست به .  اعتصاب و تجمع زدند
. اجتماعات گسترده زدند که تا ساعت صدور اين اعالميه بخشا ادامه دارد

شعارهای زن زندگی آزادی، آزادی آزادی آزادی، مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر 
خامنه ای ضحاک، بسيجی بی ريشه اينجا شريف نميشه، زن آزاد منم هرزه 
تويی هيز تويی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، نه روسری نه توسری 

از جمله شعارهايی بودند که در اجتماعات امروز تکرار ...  آزادی و برابری 
نيروهای سرکوب و يگان ضد شورش به دانشگاه های تربيت بدنی و .  شدند

پرديس مرکزی دانشگاه تهران وحشيانه حمله کردند و مبادرت به شليک گلوله 
. چند دانشجو زخمی شدند و محاصره هنوز ادامه دارد.  و گاز اشک آور کردند

جانشان در خطر .  در تهران فورا به حمايت دانشجويان دانشکده فنی برويم
 . است

 
دانش آموزان مدارس در تهران و شهرهای مختلف به اعتراض و راهپيمايی 

پزشکان و کادر درمان در تهران دست به اعتصاب و اجتماع خيابانی .  پيوستند
در تهران بازارايان الله زار دست به تجمع زدند و عليه ديکتاتور شعار .  زدند
در چند نقطه تهران معترضين و انقالبيون خيابانها را بسته اند و عليه .  دادند

امروز عصر و امشب اعتراض و خيزش انقالبی در .  حکومت شعار ميدهند
 . مناطق و محالت و ميدانهای شهرهای ايران ادامه دارد

 
حکمتيست به مردم آزاديخواه ايران و اتحاد و   –حزب کمونيست کارگری ايران 
اعتراض عمومی و قدرتمند در چهلمين روز .  عمل انقالبی آنها درود ميفرستد

خيزش انقالبی بيانگر اراده و تصميم قاطع ما برای عبور راديکال از حکومت 
در اينروز ما عزا نگرفتيم، يکپارچه فرياد بوديم، شعله .  آدمکش اسالمی است

 . خيزش انقالبی تا پيروزی ادامه دارد. های فروزان آتش و خشم و انقالب بوديم
  

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

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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 اعالميه حزب حكمتيست 

 

 آزادی در چهلمين روز بلند فرياد 

 خيزش انقالبى

 

 فراخوان به اعتراض عمومى در ايران

 در همدردی با خانواده های جانباختگان
 

بان روز اعتراض عمومی و روز اعالم آ ٤فردا چهارشنبه 
همدردی و همبستگی با خانواده های جانباختگان خيزش انقالبی 

فراخوان ما اينست در سقز و همه شهرهای ايران به . جاری است
ديدار خانواده های جانباختگان برويد و آنها را در هاله ای از 

همه جا در مدارس و .  محبت و همبستگی انسانی قرار دهيد
دانشگاه ها، در محلهای کار، در خيابان ها و ميدانها، با روشها و 

حکومت و .  ابتکارات مختلف دست به اعتراض عمومی بزنيد
نيروهايش را گوشمالی دهيد و خلع سالح کنيد، برای آزادی 

 . زندانيان سياسی صدايمان را بلند کنيم
 

ياد مهسا و نيکا و ديگر عزيزانمان را با تداوم مبارزه انقالبی تا 
فردا زن و مرد دست . سرنگونی حکومت اسالمی گرامی ميداريم

در دست هم، متحد و يکپارچه برای نفی حکومت ضد زن و ضد 
 . زندگی و ضد آزادی و برابری بميدان می آئيم

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و 
!مستمر كارگران است  

در اعتراضات كارگری به مجمع عمومى   
مجمع عمومى را آگاهانه و ! متكى شويد

! بنا به هر نيازی برپا كنيد  

عروج انقالب زنان و مردم در چهلمين روز 

 ياد مهسای محبوب جهان
 

 رحمان حسين زاده

فشار شديد بر خانواده مهسای قلب جهان، بستن ورودی و خروجی بر 
سقز آغازگر انقالب، راه بندان بر آرامستان آيچی حماسه ساز، يک به 

زنان و مردان و جوانان سقز و .  يک شکست خورده و ناکام ماندند
با جسارت و اراده .  شهرهای همجوار و از سراسر ايران خروشيدند

سرود خوانان بر مزار ژينا، مهسای .انقالبی همه موانع را کنار زدند
نماد قيام عليه زور و ستم و تبعيض و آپارتايد جنسيتی متينگ و مارش 
دهها هزار نفری چهلمين روز درگذشت دختر جهان بر صفحه تاريخ 

 ١٤٠١امواج خروشانی که در چهارم آبان .  تحوالت بزرگ حک کردند
شهر سراسر ايران، در دهها دانشگاه  و مدارس و  ١٥٠در سقز و 

مراکز کار و محالت و در تعداد زيادی از شهرهای بزرگ در خارج 
کشور، و در کشورهای غربی اتفاق افتاد، اوجگيری خروش انقالب 
زنان و مردان و کارگران و نسل جوان در ايران عليه يکی از هارترين 

چهل روزی که به مارش .  رژيمهای کاپيتاليستی معاصر جهان است
بزرگ آيچی سقز رسيد، هر چهل روز و هر لحظه اش، صحنه های 
درخشان ابتکارات انقالبی و مسير پرنبرد يک انقالب بزرگ اجتماعی 

تحول انقالبی جاری صرفأ به يک تحول سياسی ساده و جابجايی .  است
حاکميت سياسی در باال اکتفا نميکند، تحول ريشه ای و دگرگونی اساسی 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سياسی را چشم انداز خود قرار داده 

چهل و دو روز گذشته هر لحظه اش تکوين انقالب اجتماعی .  است
انقالب .  بنيان برافکن و ضد سرمايه داری را با برجستگی نشان ميدهد

جاری خواهان تغيير ريشه ای با سرنگونی جمهوری اسالمی متوقف 
نميشود، ساقط کردن کل سيستم استثمارگر سرمايه داری در ايران را 

طبقه کارگر و کمونيستها در ايران در مسير .  در چشم انداز دارد
 . سازماندهی انقالب کارگری گام برميدارند

 
 !زنده باد انقالب کارگری

*** 
 

 ، دختر جهان)ژينا(مهسا امينی 
 ننگ جهالت و تفرقه افکنی ناسيوناليسم ايرانی و کرد

 
وقتی که جنايتکاران اسالمی ژينای عزيز، مهسا امينی را به قتل 

اول و در آن دير وقت شب جمعه   رساندند، بسرعت و از همان لحظه
روز قبل در مقابل بيمارستان کسرای تهران خشم مردم معترض و   ۴٠

فردای آن روز در .  زنان و نسل جوان جسور در تهران فوران کرد
آرامستان آيچی سقز در متينگی بزرگ هزاران نفر ژينای عزيز را 

به اين ترتيب پايه های همبستگی مبارزاتی مردم مبارز .  بدرقه کردند
در سراسر ايران تحکيم شد و اکنون چهل شبانه روز است، ابعاد 
متنوعی از اعتراض و اعتصاب و ابتکارات مبارزاتی خروش انقالبی 
مردم در سراسر کشور، سران جمهوری اسالمی و تمامی پيکره اين 

 .رژيم سفاک را به لرزه در آورده است

شروع و تداوم اعتراضات  
راديکال و انقالبی، اما ناسيوناليسم 
ايرانی و ناسيوناليسم کرد را هم به 

از همان آغاز با .  شدت ترساند
دختر "تقسيم بندی وارونه، مهسا، 

در فکر "  دختر کرد"و "  ايران
ايجاد تفرقه و مانع تراشی درمقابل 
همبستگی وسيع و راديکال و عميق 

در .  خروش انقالبی جاری بودند
پشت نگرش و سياست و مصلحت 
جاهالنه ناسيوناليستی نميخواهند 
بپذيرند، مردم خشمگين در سراسر 

ايران و کردستان و اکنون جهان، بدون کوچکترين توجهی به هويت 
و قبل از هر چيز از اينکه يک انسان، "  ايرانی و يا کرد"سازی کاذب 

تحت حاکميت سياه اسالمی و اساسأ به دليل دختر و زن بودن و به بهانه، 
رعايت نشدن حجاب اسالمی عصر حجری اسالمی که با ظالمانه ترين 

اين خروش جهانی و .  شيوه جانش را گرفتند، به خروش در آمده اند
سراسری که همه قيد و بندهای ملی و محلی را دفن کرده، سران 
ناسيوناليسم ايرانی و کرد را هم هراسان کرده و تفرقه اندازی در بين 
مبارزات مردم سراسر ايران و کردستان را، با پناه بردن به خط 

. های وارونه و دسته بندی ملی در دستور کار خود قرار داده اند کشی
های جريانات مرتجع ناسيوناليست برای فردا  تبليغات و فراخوان

اکتبر و برای گراميداشت چهلمين روز درگذشت ژينای  ٢۶  چهارشنبه
عزيز و از جمله فراخوان مرکز همکاری احزاب ناسيوناليست کرد نمونه 

تسلط منافع و بزنس ملی .  مشمئز کننده اين تفرقه اندازی ضد انسانی است
گرايی و خرافه ناسيوناليستی بر فکر و عمل آنها، اين تشخيص ساده را 

ها گرفته، که گراميداشت ياد ژينای عزيز، اکنون ابعاد جهانی و در  از آن
در جهان و در سراسر ايران به .  ايران نيز ابعاد بشدت سراسری دارد

احترام وی و جنبش عظيمی که به راه افتاده مردم بپا ميخيزند، خيابانها و 
. را به نام او اسم گذاری ميکنند و به تصوير وی مزين ميکنند....پارکها و

به انسانيت و آزاديخواهی )  ژينا(اينها نمی فهمند اکنون مهسا امينی 
ژينای عزيز، مهسای جوان اکنون و در آينده . مرز در جهان تعلق دارد بی

 .هم دختر جهان است
 

 ! نام و ياد عزيزش هميشه گرامی است
 

 ٢٠٢٢اکتبر  ٢۵

 



  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٠شماره    

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

 بيانيه مشترك
 

 حكمتيست -كميته كردستان حزب كمونيست كارگری ايران، سازمان كردستان حزب كمونيست ايران –كومه له 
 

 به سوی ايجاد قطب چپ و سوسياليستى در كردستان
 !برچيدن جمهوری اسالمى و استقرار حاكميت شورايى در كردستان وظيفه فوری ما است

اين واقعيت .  جامعه ايران دستخوش تحول انقالبی بزرگی است
شورانگيز بر متن تعميق بحران های اقتصادی، اجتماعی و سياسی و 
بر بستر رشد و گسترش اعتصابات و اعتراض های کارگری و ديگر 
جنبش های اعتراضی در جامعه شکل گرفته و مبارزه برای سرنگونی 

روند رويدادها .  رژيم جمهوری اسالمی را وارد فاز نوينی کرده است
امينی فقط جرقه )  ژينا(در مهر ماه امسال نشان داد که قتل دولتی مهسا 

ای بود که خشم و اعتراض عمومی عليه فقر و فالکت اقتصادی، بی 
حقوقی های سياسی و اجتماعی، خشونت ها و تبعيض جنسيتی عليه 
زنان و سرکوبگری های رژيم اسالمی را به نقطه انفجار رساند و 
زنان و مردان آزاديخواه در بيش از صد شهر ايران را به کف خيابان 

حضور پرشور مردم مبارز کردستان بويژه جوانان انقالبی با .  کشاند
پيشتازی زنان در اين خيزش سراسری و مقابله با تعرض نيروهای 
سرکوبگر در کف خيابان چشم انداز روشنی از سرنگونی رژيم 
جمهوری اسالمی را پيش روی مبارزات انقالبی در کردستان نيز قرار 

اين تحوالت با به ميدان آمدن کارگران صنايع نفت و .  داده است
پتروشيمی و حمايت آنان از اين خيزش انقالبی، برچيدە شدن بساط 
حاکميت اين رژيم از طريق يک انقالب توده ای را به يک امکان 

 .واقعی تبديل کرده است
 

اين جنبش انقالبی و سراسری تا همين لحظه تأثيرات ماندگاری بر 
اوضاع سياسی و شرايط مبارزه طبقاتی در ايران بجای گذاشته، روند 
رو به زوال حکومت اسالمی را سرعت بخشيده و بار ديگر پرونده 
. مربوط به سرنوشت قدرت سياسی را به روی جامعه باز کرده است

در قبال اين روند و برای پاسخ گويی به مسائل گرهی پروسه 
سرنگونی جمهوری اسالمی و احتماالت پيش رو، صف بندی نيروهای 
چپ و راست جامعه در ايران و کردستان بيش از پيش عميق تر و 

در چنين شرايطی نيروهای مختلف اپوزيسيون .  شفافتر شده است
بورژوايی مردم را از انقالب می ترسانند و تنها برای تغيير حاکميت 
سياسی ايران از باال و بدور از دخالت دگرگون ساز مردم کارگر و 

 .زحمتکش تالش می کنند
 

در  اين اوضاع نيروهای چپ و کمونيست در کردستان که به پشتوانه 
بيش از چهار دهه مبارزه بی وقفه و حضور قدرتمند سياسی، اجتماعی 
و نظامی در مبارزه بی امان با جمهوری اسالمی و دفاع پيگير از 
کارگران و زنان و سايراقشار فرودست جامعه و در نقد و تمايز 
سياسی از جنبشهای بورژوايی، به يک نيروی موثر اجتماعی در 

 .کردستان تبديل شده اند، مسئوليت و وظايف سنگينی بر دوش دارند

امروز نيروهای چپ و سوسياليست به عنوان يک جريان اجتماعی که  
حضور شان در مبارزات کارگران و زنان و جوانان در عرصه های 
مختلف اعتراض اجتماعی در شهرهای کردستان قابل مشاهده است، يک 
نيروی موثر و تعيين کننده برای تضمين پيشروی جنبش اعتراضی و 

در چنين شرايطی تدوين وتقويت استراتژی و .  انقالبی در کردستان هستند
آلترناتيو سوسياليستی از طرف نيروهای چپ و کمونيست در کردستان، 
که در آن تصوير روشنی از معنای سرنگونی جمهوری اسالمی، 
چگونگی پيروزی، تضمين شرکت مستقيم تودەهای مردم کردستان در 
حاکميت سياسی و اداره جامعه و تحقق خواستها و مطالبات مردم کارگر و 

 .زحمتکش داده شده باشد، مبرميت پيدا کرده است
 

بر اين اساس و در پاسخ به اين نياز ما امضا کنندگان اين بيانيه حول 
محورهای زير وارد تالش مشترک جهت شکل دادن به يک قطب چپ و 
سوسياليستی در کردستان می شويم و پيشاپيش دست همه احزاب و 
جريانات و زنان و مردان آزاديخواه و تالشگران چپ و سوسياليست که 
می خواهند در انجام اين امر مهم سهم و مشارکت داشته باشند را به گرمی 

تالش برای شکل دادن به يک آلترناتيو چپ و سوسياليستی به .  می فشاريم
ويژه در شرايط متحول کنونی ايران نه تنها امر احزاب و جريانات سياسی 
بلکه مربوط به همۀ انسانهای مبارز و آزاديخواه چپ و کمونيست نيز می 

 .باشد
  

پيشبرد و هدايت مبارزۀ همه جانبه برای سرنگونی انقالبی رژيم  -١
اسالمی، کمک به سازمانيابی توده ای و طبقاتی کارگران، ايجاد شوراها 
در محالت، ايجاد سازمان و تشکلهای توده ای زنان معلمان و دانشجويان 
و دانش آموزان و بازنشستگان و پرستاران و ديگر بخشهای مردم تحت 
ستم و تالش موثر برای در هم شکستن نيروها و نهادهای رژيم و برچيدن 
حاکميت ضد انسانی آن در کردستان که حلقه ای مؤثر از جنبش سرنگونی 

 .انقالبی سراسری است
 
آلترناتيو سوسياليستی در گرو در هم شکستن قطعی قدرت  پيروزی  -٢

دولت مرکزی، پيشروی طبقه کارگر، جنبش و احزاب کمونيستی در خلع 
يد از بورژوازی و کسب قدرت سياسی و استقرارحکومت کارگری در 

سهل ترين و کم دردسر ترين راه حفظ دستاوردهای .  سطح سراسری است
مبارزاتی مردم در کردستان پيوند با جنبش سرنگونی و انقالب در سطح 

 .سراسری در ايران است
 
ـ اين امکان وجود دارد که بساط حکومت در کردستان ٣

  ٦صفحه   



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٠شماره    

اما سقوط و در هم شکستن .  پيش از ساير نقاط ايران برچيده شود
. نيروها و نهادهای حکومت مرکزی و عقب نشينی آنان پايان کار نيست

ما در اين شرايط برای به دست گرفتن اداره امور به دست خود مردم و 
تشکيل ارگان های قدرت تودەای در شهر و روستا و بر حاکميت 
. شورايی و اعمال اراده مستقيم مردم در کردستان تاکيد ميکنيم

سازماندهی شوراها در حال حاضر به عنوان ابزار مبارزه، و با ساقط 
شدن جمهوری اسالمی به مثابه ارگان اعمال اراده مستقيم تودەای، 
وظيفه فوری خود و هر فعال جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی 

 .پيشرو و امر عاجل هرحزب و جريان چپ و کمونيست ميدانيم
  

احزاب بورژوايی و ناسيوناليست در کردستان تالش ميکنند - ۴
استراتژی سياسی خود را در قالب يک ساختار فدراليستی متکی بر 
سيستم پارلمانی بعد از سرنگونی رژيم اسالمی پيش برده و به مردم 

چنين سناريويی نه تنها به محروميت و بيحقوقی های .  تحميل کنند
سياسی و اجتماعی مردم کردستان پايان نمی دهد، بلکه تجربه نشان داده 
است که طرح فدراليسم راه حلی برای رفع ستم ملی و مسئله کرد هم 

طرح فدراليسم مسئله ملی را مانند استخوان الی زخم باقی می .  نيست
ما هر نوع طرحی . گذارد، که هر زمان امکان خونريزی آن وجود دارد

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

 .مقابل آن می ايستيم
 
ما در برابر نيروهايی که در تالش اند سرنوشت مردم کردستان را   -  ۵

به سياست دولتهای امپرياليستی گره بزنند، بر مبارزه و همسرنوشتی 
مردم کردستان با جنبش های پيشرو اجتماعی و توده های مردم در 

مبارزات کارگران و توده مردم در کردستان . سراسر ايران تاکيد ميکنيم
پيوستگی تنگاتنگی با مبارزات سراسری مردم ايران دارد و نهايتا با 

ما در مقابل .  سرنگونی جمهوری اسالمی به پيروزی خواهد رسيد
طرحها و سياست دخالتگرانه قدرتهای جهانی و متحدان منطقهای آنها 
برای تحميل آلترناتيو راست بر روند تحوالت سياسی در ايران و 

هر نوع طرح وآلترناتيوی از باالی سر مردم را .  کردستان، می ايستيم
 .مردود می دانيم و مجدانه برای به انزوا کشاندن آن ميکوشيم

 
شرط الزم پيشروی مبارزه انقالبی و اعمال قدرت مردم کردستان  -۶

جدايی تودەهای کارگر و زحمتکش از استراتژی و سياست های احزاب 
بورژوا ـ ناسيوناليستی در کردستان و تقويت استراتژی سوسياليستی در 

انجام اين امر در گرو اشاعه نقد و آگاهگری .  مقياس اجتماعی است
کمونيستی در مقابل افق و سياست ملی گرايانه و ناسيوناليستی در 
جامعه  و پيشروی جنبشهای اعتراضی و دگرگونی های واقعی در 

 .زندگی اجتماعی توده های مردم کردستان ميباشد

 بيانيه مشترك
 

 ، سازمان كردستان حزب كمونيست ايران -كومه له 

 ...حكمتيست  -كميته كردستان حزب كمونيست كارگری ايران

ستمگری ملی همراه با وحشيانه ترين شيوه های سرکوب از جانب   -  ٧
رژيمهای سرکوبگر سلطنتی و جمهوری اسالمی مصائب فراوانی را بر 

ما خواهان رفع فوری ستم ملی و حل .  مردم کردستان تحميل کرده است
برای اين مهم نتيجه تصميم آزادانه مردم کردستان به .  مسئله کرد هستيم

معنی جدايی و يا ماندن در چهار چوب ايران با تامين و تضمين حقوق 
ما هر نوع اقدام قهرآميز و نظامی برای .  مساوی را برسميت ميشناسيم

جلوگيری از تصميم مردم کردستان و يا برسميت نشناختن نتيجه آن با 
و يا هر “  تجزيه طلبی”و مقابله با “  حفظ تماميت ارضی ”دستاويز 

ما در عين حال بر .  توجيه ديگری را قويا محکوم و مردود اعالم ميکنيم
همبستگی و همسرنوشتی مبارزاتی مردم کردستان با مردم آزاديخواه و 

 .ستم ديده در سراسر ايران تاکيد می کنيم
 
از آنجا که رژيمهای سرکوبگر، حقوق و آزاديهای اوليه مردم   -٨

کردستان را با لشکر کشی و زور و سرکوب پايمال می کنند، مردم حق 
دارند در مقابل آن برای دفاع از خود دست به اسلحه ببرند و ازحقوق، 
حرمت و کرامت انسانی خود در مقابل هر نيروی سرکوبگری دفاع 

حق دارند مسلح شوند و نيروی مسلح سازماندهی شده تحت هدايت .  نمايند
 .نهادها و شوراهای مردمی را سازمان دهند

 
ـ ما به عنوان نيروهای کمونيست و  انترناسيوناليست،  تقويت همبستگی ٩

کارگران و توده های زحمتکش و ستمديده را در جهان و به ويژه در 
کشورهای همجوار را امر خود ميدانيم، در اين راستا از مبارزات 
آزاديخواهانه مردم کردستان در عراق، ترکيه و سوريه برای آزادی، رفع 

 . ستم ملی و عليه فقر و نابرابری اجتماعی دفاع ميکنيم
 

ـ ما امضا کنندگان اين بيانيه تالش ميکنيم، برای پيشبرد جهت ١٠
گيريهای ذکر شده و هماهنگ کردن فعاليتها و اقدامات مشترک مکانيزم 

 .الزم را ايجاد و اسناد ضروری را تصويب نماييم
 

ـ ما کارگران، مردم آزاديخواه و برابری طلب در کردستان را فرا می ١١
خوانيم که خيزش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی را همدوش و 
همراه مردم ايران با قدرت و قاطعيت به پيش ببرند و در اين مسير بر 

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

 .سوسياليست را فرا می خوانيم به تالش مشترک ما بپيوندند
 

 !سرنگون باد جمهوری اسالمى

 !برقرار باد حاكميت شورائى

 !زنده باد سوسياليسم
 

 حكمتيست-كميته كردستان حزب كمونيست كارگری ايران

 سازمان كردستان حزب كمونيست ايران –كومه له 
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جنبش سرنگونی اين بار با نيرويی بس مهيب و ويرانگر و پرچمداری 
زنان، اين نخستين و سرسخت ترين دشمنان حکومت اسالمی به ميدان 

زن، زندگی، آزادی فوران فرياد فروخورده زنانی است که از . آمده است
زن، .  چهل سال تحقير، تبعيض، تجاوز و قتل سبعانه به ستوه آمده اند

زندگی، آزادی بغض ترکيده مادران داغديده ای است که از تماشای جان 
زن، زندگی، .  کندن جگرگوشه هاشان بر باالی دار جان به لب شده اند

آزادی طغيان توفنده تمام انسان های شريفی است که از تجاوز به جسم و 
جان دخترکان بی پناه دبستانی تحت نام نفرت انگيز ازدواج اسالمی 

زن، زندگی، آزادی اعتراض :  راست گفته اند.  طاقت از دست داده اند
حقانيت اين جنبش انقالبی و آزاديخواهانه چنان .  نيست، انقالب است

اين سيل .  است که سمپاتی تمام اقشار جامعه را به خود جلب کرده است
بنيانکن جاری شده از خون، مهسا، مينو، حديث، حنانه، سارينا، نگين و 
نيکاها می تواند و بايد بساط اسالم سياسی و مناسبات سرمايه داری را 

، همان ها "جهاِن آزاد"درست به همين دليل سردمداران .  توامان برچيند
می "  خشونت"که از مقطع برچيدن ديوار برلين بدين سو، انقالب را 
می خواهند .  ناميدند، اکنون برای مصادره انقالب خيز برداشته اند

روياهای رمانتيک و بورژوايی خود را بر تحولی اجتماعی و بنيادين 
 .سوار کنند و يک انقالب مخملی ديگر بيافرينند

 
در دنيای واقعی، بورژوازی همانقدر مدافع زن است که حامی کارگر، 
با اين همه آزادی زن روی کاغذ مغايرتی با گردش سرمايه و انباشت آن 
ندارد سهل است، خود حاصل ظهور مناسبات سرمايه داری و عروج 

همين امر به بورژوازی جهانی و همپالکی .  ايدئولوژی ليبراليسم است
های داخليشان امکان می دهد تا خود را نه فقط همسو با جنبش زن، 

چنين است که جو بايدن .  زندگی، آزادی، بلکه پرچمدار آن جا بزنند
به خاورميانه می "  انقالب زنانه"برای پيگيری حقوق زنان و حمايت از 

آيد؛ از نقطه نظر بورژوازی هيچ انقالبی مطلوب نيست ليکن هر 
انقالبی از اسالمی، بهايی، زرتشتی گرفته تا  زنانه، مردانه و عمومی 

 . ارجح است بر انقالب کارگری
 
عليرغم حمايت مادی و معنوی بی دريغ امپرياليست ها از اپوزيسيون  

بورژوايی ايران، کل اين طبقه انگل و ضد زن، مرتجع تر از آن است 
بحث در .  که بتواند جنبش زن، زندگی، آزادی را به سادگی مصادره کند

خصوص مريم رجوی که لچک به سر و با حجاب کامل از لغو حجاب 
حرف می زند و فرح ديبا که تاريخ جنبش آزادی زن را تا ابتدای تاريخ 

اين دو شخصيِت .  و خلقت حوا امتداد می دهد حقيقتا اتالف وقت است
 .کوته فکر، همانقدر شعور سياسی و آگاهی اجتماعی دارند که خمينی

 
بطور کلی پذيرش ادعای برابری زنان و مردان از جانب مدافعان 

اين جماعت .  تماميت ارضی برای هر صاحب عقل سليمی سنگين است
هنوز بند نافشان را با مقوله ناموس نبريده اند و تجزيه طلبان را با 

حقيقت ابن است کل .  متجاوزان به خواهر و مادر خويش قياس می کنند

 زن، زندگى، آزادی، 

 روزنه ای به سوی كمونيزم
  

 جاويد حكيمى

بورژوازی ايران همواره آزادی زن 
. را مشروط و محدود پذيرفته است

می گويند آزادی بلی، بی عفتی 
يک زن را مقابل طرفداران .  هرگز

تمام طيف های متنوع بورژوازی 
حتی آنان که سالها ساکن متمدن ترين 
ممالک جهان هستند، نيمه عريان 
کنيد تا ميزان تعهدشان به آزادی زن 

بگذريم از بورژوازی .  را دريابيد
کرد، عرب، لر، بلوچ و کال قومی و 

در "  خائن"عشيره ای که نمود عينی غيرتشان چرخاندن سر بريده زن 
 .خيابان است

 
پيگيری احقاق حقوق زنان از حق رای گرفته تا آزادی جنسی بخشی از 

در چارچوب مناسبات بورژوايی برای حقوق فردی و اجتماعی مبارزه 
است، با اين همه هر ذره پيشروی در اين عرصه به همت مبارزه و 

. جانفشانی های اردوی کارگر و طيف چپ جامعه بدست آمده است
جنبش زن، زندگی، آزادی مقوله ای در رديف استقالل ملی يا توسعه 

. صنعتی نيست که بورژوازی جهانی به سادگی بتواند مصادره اش کند
آن تجمعات تاريخی در برلين و در سقز بر مزار مهسا را بايد به حساب 
چهل سال مبارزه جبهه آزاديخواهان و برابری طلبان با حکومت داعشی 

اپوزيسيون بورژوايی که تا همين ديروز مدافع تز نسببت .  نوشت
فرهنگی بود و حجاب را انتخاب آزادانه زن مسلمان می دانست نمی 

هيچ شخصيت سياسی سازماندهنده . تواند خواهان و خالق اين جنبش باشد
اين جنبش نيست؛ بالعکس اين جنبش زن، زندگی، آزادی است که 

چپی که شعار زن، .  شخصيت های متعلق به خود را بزرگ می کند
زندگی، آزادی را به بهانه کلی گويی تمسخر و حکم تحريم تظاهرات 
برلين را صادر می کند تنها ناآگاهی و بی ربطی خويش را نسبت به 

چپی که فقط پيگير .  جامعه و مکانيسم تحوالت اجتماعی آشکار می سازد
او تنها يک .  انقالب کارگری است فی الواقع مدافع هيچ انقالبی نيست

ديديم عليرغم تمام رفتارهای قابل .  حامی خجول وضع موجود است
انتظار و غير دمکراتيک اپوزيسيون راست، حضور پر رنگ چپ و 
کمونيزم با پرچم های سرخ و شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه 

اعتراف .  رهبر، کل بازی بورژوازی برای مصادره جنبش را به هم زد
قول دادند .  کردند رفتارهای ديکتاتور منشانه شان سوءتفاهم بوده است

پاسخ .  در تجمعات بعدی، بيشتر تمرين دمکراسی کنند و متمدن تر باشند
ما به وعده و وعيدهای های توخاليشان البته چنين است؛ ما می آييم و می 

 .دانيم آزاديخواهی شما به اندازه قطر کيف پولتان است
 

جنبش زن، زندگی، آزادی همچنان توفنده و خروشان پيش می تازد و 
چپ جامعه اين جنبش را متعلق به خود می داند و .  حماسه می آفريند

موفقيت .  ميدان را در هيچ تجمعی عليه حکومت اسالمی خالی نمی کند
اين جنبش و خالصی زن از اسارت اسالم سياسی دريچه ای به سوی 

وانگهی، پرولتاريا، به مثابه يگانه طبقه ای که .   پيروزی کمونيزم است
هيچ منفعت مادی نسبت به اسارت و استثمار زن ندارد در تدارک ضربه 

هشدار به حکومت اسالمی و اپوزيسيون راست؛ باش تا    .نهايی است
 !اين هنوز از نتايج سحر است. صبح دولتت بدمد
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 خيزش انقالبی گسترش می يابد
 

بدنبال خروش مردم در سراسر کشور در چهارم آبان، در روز 
آبان، در شهرهای خرم آباد و مهاباد اعتراضات وسيع  ۵پنجشنبه 

روز پنجشنبه در واکنش به قتل يکی از معترضين بنام .  شروع شد
اسماعيل مولودی با اعتراض گسترده مردم مهاباد شروع شد و در 
. همين روز در خرم آباد جمعيت وسيعی بر مزار نيکا اجتماع کردند

شب قبل بروجرد با وعده انتقام نيکا بميدان آمد و تا صبح جمعه اين 
ادارات دولتی مهاباد .  درگيری ها  در خرم اباد و مهاباد ادامه داشت

در .  يک به يک تسخير شدند و بخش مهمی از شهر دست مردم بود
تدريجا در عصر و .  تهران و در چيتگر جمعيت وسيعی بميدان آمدند

شب بيشتر شهرها محل اعتراض و بستن خيابان و محله و آتش روشن 
تهران از جمله مناطق و محالت .  کردن و روسری سوزاندن بود

متری، تهرانپارس و نازی  ٢١چيتگر، هاشمی، پل صدر، تهرانسر، 
در شهرهای بروجرد، رشت، .  اباد اجتماعات گسترده وجود داشت

الهيجان، شوش، مشهد، انديمشک، شهريار، گلشهر کرج، سنندج، 
شهرک خودرويی آبادان، مهاباد، آستارا، مريوان، اهواز، بوکان، بانه، 
شيراز، اراک، بندرعباس، قزوين، کامياران، زنجان، مياندوآب و 
آستارا از جمله شهرهائی بودند که گزارش اعتراضات آنها منتشر شده 

 . است
 

 سازی آيدين دست به تجمع اعتراضی زدند کارگران شرکت شکالت
سازی آيدين   ، کارگران شرکت شکالت١۴٠١مهرماه  ٣٠روز شنبه 

تبريز در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی )  داداش برادر(
 .زدند

 
 کارگران تراکتورسازی تبريز دست از کار کشيدند

ماه کارگران تراکتورسازی تبريز دست به   آبان ٣شنبه  روز سه
 .اعتصاب زدند

 
 کارگران پااليشگاه نفت تهران دست به اعتراض زدند

ماه همزمان برای فراخوان های متعدد برای  آبان  ۴روز چهارشنبه  
برگزاری مراسم گراميداشت مهسا امينی، کارگرن پااليشگاه نفت 

 .تهران دست به اعتراض زدند و به اعتصابات پيوستند
 

 تجمع پزشکان شيراز
پزشکان در ساختمان نظام پزشکی  ١۴٠١آبان  ٢روز دوشنبه 

اين تجمع همراه با ضرب و شتم پزشکان و شليک .  شيرازتجمع نمودند
 .گاز اشک آور مورد يورش وحشيانه سرکوبگران قرار گرفت

 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 نشانان مشهد تجمع آتش 
نشانان مقابل شهرداری اين شهر دست به  شنبه سوم آبان، جمعی از آتش سه

 .تجمع زدند
 

 تحصن در مدارس 
پيرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران، از 

در روزهای .آبان تحصن در مدارس کل کشور آغاز شد  ١روز يکشنبه 
آبان ماه معلمان در مدرسه حاضر شده اما به  ٢آبان و دوشنبه  ١يکشنبه 

از والدين محترم تقاضا شد که فرزندان خود را در .  ندرفتکالس درس ن
يا .  آبان ماه به مدرسه نفرستند ٢آبان و دوشنبه  ١روزهای يکشنبه 

از مديران و معاونين .  خودشان با دانش آموزان در مدرسه حاضر شوند
مدارس تقاضا شد که به همراه همکاران در تحصن شرکت نمايند و در 

ها به  مقابل معلمان نايستند و در صورت تعرض احتمالی لباس شخصی
دانش اموزان و حريم مدرسه، با اتحادی پوالدين در برابر آنان مقاومت 

 .نمايند
 

جوابيه جمعی از دانشجويان دانشگاه سوره نسبت به اظهارات رياست 
 دانشگاه

 جناب آقای ساعی، رئيس دانشگاه سوره تهران 
ی شما که ساعاتی پيش در شبکه سه سيما پخش  گوی زنده و با توجه به گفت

شد، الزم دانستيم تا برای شما روشن کنيم که اين اعتراضات هرگز مثل 
. قبل نخواهد بود، هيچ چيز عادی نيست و ما هرگز فراموش نخواهيم کرد

تر شديم برای دادخواهی  ها خون را با خون شستيد و ما هربار مصمم سال
زنيد درصورتی  گری حرف می از مطالبه.   مان جان عزيزان از دست رفته

ی  که حاضر نيستيد حتی داليل ما را بشنويد و با وجود دريافت شهريه
کنيد، از  ها را مجازی برگزار می کالن برای برگزاری حضوری، کالس

کنيد اما شما و نيروهای  اعتراض بدون برهم زدن نظم صحبت می
 .ريزند خواه می پناه آزادی هايشان را بر سر مردم بی ضدامنيت شما گلوله

جناب ساعی، هيچ چيز عادی نيست و عادی نخواهد شد و ما جمعی از 
کنيم که با وجود تهديدات دانشگاه مبنی بر  دانشجويان سوره اعالم می

شده،   ی پرداخت  و استادان و از دست رفتن شهريه  حذف دانشجويان
ی ششم اعتصابات به مسير خود ادامه و در هيچ کالس  همچنان در هفته

 .درسی حضور پيدا نخواهيم کرد
 

 جمعی از دانشجويان دانشگاه سوره
 

 اطالعيه اعتصاب دانشگاه ها
های مختلفی از سراسر کشور اعالم داشتند همچنان در  دانشجويان دانشگاه

ی پيِش رو، در اعتراض به سرکوب و خشونت فراگير عليه مردم و  هفته
  ٩صفحه   اعتراضات مردمی، هتاکی به ساحت دانشگاه و تهديد و 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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ها  ادامه  بازداشت پرتعداد دانشجويان، به اعتصاب و تحريم کالس
 :کننده به شرح زير است های اعتصاب اسامی دانشگاه. دهند می

 
 دانشگاه محقق اردبيلی. ١
 دانشگاه امام رضا مشهد. ٢
 دانشگاه تبريز. ٣
دانشکدگان فنی، زبان و ادبيات خارجی، هنرهای (  دانشگاه تهران.  ۴

 )زيبا، علوم اجتماعی
 دانشگاه يزد. ۵
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان. ۶
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ٧
 دانشگاه صنعتی اصفهان. ٨
 دانشگاه شيراز. ٩

 دانشگاه علوم پزشکی شيراز.  ١٠
 دانشگاه شهيد بهشتی. ١١
 دانشگاه علم و فرهنگ. ١٢
 دانشگاه تربيت مدرس. ١٣
 دانشگاه معماری و هنر پارس. ١۴
 دانشگاه خوارزمی. ١۵
 دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک.   ١۶
های اقتصاد، علوم اجتماعی،  دانشکده(  دانشگاه عالمه طباطبايی.  ١٧

 )ادبيات
 دانشگاه خواجه نصير. ١٨
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ١٩
 دانشگاه الزهرا. ٢٠
 دانشگاه اراک. ٢١
 دانشگاه آزاد کرج. ٢٢
 دانشگاه آزاد تهران جنوب. ٢٣
 دانشگاه فردوسی مشهد. ٢۴
 دانشگاه هنر اصفهان. ٢۵
 دانشگاه صنعتی سجاد. ٢۶
 سينا همدان دانشگاه بوعلی. ٢٧
 دانشگاه هنراسالمی تبريز. ٢٨
 دانشگاه باهنر کرمان. ٢٩
 دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان. ٣٠
 دانشگاه خيام مشهد. ٣١
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اراک. ٣٢
های کامپيوتر، برق، فيزيک، مواد،  دانشکده(  دانشگاه شريف.  ٣٣

 )مکانيک، عمران و صنايع
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. ٣۴
 دانشگاه علوم پزشکی ايران. ٣۵
 دانشگاه هنر تهران. ٣۶

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 دانشگاه صنعت نفت آبادان. ٣٧
 دانشگاه صنعت نفت اهواز. ٣٨
 دانشکده هنر و معماری دانشگاه سوره. ٣٩

 . شود اين ليست به روز رسانی می 
 

 شوراهای صنفی دانشجويان کشور
 

های سياسی بند هشت اوين از وضعيت  های زندانی نگرانی خانواده
 ها آن

ها  های برخی زندانيان سياسی بند هشت اوين که از وضعيت آن خانواده
ها روز پنجشنبه به دادسرای  نگرانند، برای کسب اطالع در مورد آن

جوهرييکی از اين زندانيان سياسی است _آرش#.  اوين مراجعه کردند
به سرش، شديداً از اين ناحيه  »هشت ضربه باتوم«که پس از اصابت 

اند که او  خانواده اين زندانی سياسی همچنين مطلع شده.  آسيب ديده است
شهر منتقل  پس از رويدادهای هفته اخير اوين، اکنون به زندان رجايی 

کنندگان به زندانی اوين  مادر آرش جوهری که از مراجعه.  شده است
 .بوده، به شدت از عدم رسيدگی به وضعيت او ابراز نگرانی کرده است

وفايی از ديگر زندانيان بند هشت، که هدف پنج گلوله مشقی _مهدی#
خانی، _حميد#همچنين .  قرار گرفته، به بند هشت بازگردانده شده است

ديگر زندانی بند هشت، نيز که پس از اصابت چند گلوله، برای جراحی 
هللا منتقل شده بود، بدون طی دوره مداوا به بند هشت  به بيمارستان بقيه

ای نزديک به نخاع هدف  خانی از ناحيه_دمحم#.  بازگردانده شده است
. گلوله قرار گرفته اما اقدامی برای معالجه او صورت نگرفته است

توحيدی هم زندانی ديگری است که هدف اصابت چند گلوله _ياشار#
 .خبر هستند قرار گرفته است اما خانواده او از وضعيتش بی

 
 ممانعت ماموران از مداوای آرش جوهری و دمحم خانی

سالمت جسمانی دمحم خانی به دليل عدم رسيدگی پزشکی در خطر است 
آرش جوهری در .  اند و ماموران زندان مانع انتقال او به بيمارستان شده

او و ديگر .  زندان به دليل ضربات باتون سرگيجه و حالت تهوع دارد
اند و از  شهر همچنان از مالقات محروم زندانيان منتقل شده به رجايی

 .اند ثانيه تماس تلفنی داشته ٣٠زمان انتقال تنها 
 

 ضرب و شتم اسماعيل گرامی و انتقال به قرنظينه زندان
ژاله روحزاد، معلم بازنشسته و همسر اسماعيل گرامی، کارگر 

، حدود ١۴٠١مهر  ٢٣بازنشسته زندانی اعالم کرد که همسرش شنبه 
شب در تماس کوتاهی که با خانواده داشت، از شرايط  ٩ساعت 

اين زندان خبر داد و سپس تماس او را  ٧نامناسب زندان اوين و بند 
سنديکای کارگران شرکت واحد به نقل از همسر اين .  فوری قطع کردند

فردای آن روز خانواده به اوين «:  کارگر بازنشسته زندانی نوشته است
خبری، در نهايت فردی در سالن  ها بی مراجعه کرد و پس از ساعت
کرد که شب تماس بگيرند ولی شب دوم  مالقات اسامی را ياداشت می

خبری محض گذشت، و باز خانواده اينفعال کارگری ماندند با  هم در بی
مهر،  ٢۵دوشنبه .  »نگرانی که چه بر سر ايشان آمده است هزاران دل 

اسماعيل گرامی مجدداً در تماس با خانواده از انتقال خود به قرنطينه 
 .شهر خبر داد زندان رجايی

 
 خبات دهدار از فعالين کارگری سنندج بازداشت شد

١٠صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

  ١٠صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٠شماره    

دانشجوی دکتری دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه   دمحممالنوری،
شريف، که از رئيس و مسئوالن دانشگاه انتقاد کرده بود فردای آنروز 

 .يعنييکشنبه اول آبان در مقابل در دانشگاه بازداشت شد
 

 جنايت هائی که هرگز بخشوده و فراموش نميشوند
 ٢٠ساله اهل سرپل ذهاب که در اعتراضات سراسری ٣١رامين کرمی 

مهر در کرمانشاه به شدت مجروح شده بود، پس از چند روز بستری ، 
نهادهای امنيتی خانواده کرمی را .  بر اثر شدت جراحات جان سپرد

ای شود و بگويند که در اثر  اگر اين خبر رسانه"که   تهديد کرده
ميليون تومان جريمه  ٧٠٠تيراندازی فرزندمان کشته شده است، مبلغ 

خواهند شد و پس از اخذ تعهد مبنی بر اينکه بگويند رامين در اثر سکته 
 ". اند قلبی جانش را از دست داده پيکر رامين را به خانواده داده

 
های ايران  الملل خواستار اجازه دسترسی بدون مانع به زندان عفو بين

 شد
های رژيم ايران  الملل در گزارشی اعالم کرد که مقام سازمان عفو بين

های  زندان  المللی اجازه دسترسی بدون مانع به ناظران مستقل بين  بايد به
ايران را بدهند تا درباره به کارگيری نيروی غيرقانونی به وسيله 

مهر تحقيق کنند و از  ٢٣نيروهای امنيتی در زندان اوين در روز 
بيشتر و شکنجه و ساير  »های غيرقانونی قتل«زندانيان در برابر 

 .ها محافظت کنند بدرفتاری
 

*** 

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

، خبات دهدار از فعالين ١۴٠١مهرماه  ٢٨شنبه  حوالی غروب پنج
تا لحظه .  کارگری شهر سنندج توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است

تنظيم اين خبر از داليل بازداشت و محل نگهداری وی اطالعی در دست 
 .نيست

 
 بازداشت پيروزنامی

پيروز نامی دبيرکل کانال صنفی فرهنگيان استان خوزستان، هفته گذشته 
 بازداشت شد

 
صدور احکام سنگين زندان برای رسول بداقی، دمحم حبيبی، جعفر 

 ابراهيمی، رضا شهابی و حسن سعيدی
دادگاه انقالب تهران، رسول  ٢۶بر اساس حکم صادره از سوی شعبه 

به چهار سال و شش ماه و از بابت "  اجتماع و تبانی"بداقی از بابت اتهام 
به يکسال زندان، جعفر ابراهيمی از بابت اتهام "  تبليغ عليه نظام"اتهام 

تبليغ عليه "به چهار سال زندان و از از بابت اتهام "  اجتماع و تبانی"
به سه سال "  اجتماع و تبانی"به يکسال زندان و دمحم حبيبی به اتهام "  نظام

به يکسال زندان محکوم "  تبليغ عليه نظام"  و هفت ماه و از بابت اتهام
حسن  دادگاه انقالب تهران همچنين رضا شهابی و  ٢۶شعبه.  شده است

های فعاليت تبليغی  سعيدی از اعضای سنديکای شرکت واحد را به اتهام
عليه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، 

 .محکوم کرده است) سال اجرايی۵(سال حبس تعزيری  ۶مجموعاً به 
 

 قتل نگين عبدالملکی بر اثر ضربات متعدد باتوم 
ساله اهل قروه در جريان اعتراضات  ٢١نگين عبدالملکی دانشجوی

مردمی نسبت به قتل ژينا امينی در شهر همدان توسط نيروهای امنيتی به 
دانشجويان دانشگاه صنعتی همدان در اعتراض به کشته شدن .  قتل رسيد

ماه از ساعت  دانشگاهی خود، نگين عبدالملکی روز دوشنبه دوم آبان   هم
  اند و دانشگاه در محاصره صبح، در فضايی به شدت امنيتی تجمع کرده ٨

 .نيروهای يگان ويژه قرار گرفت
 

 ٧مهرماه ساعت  ٢۶شنبه  ، روز سهنيلوفر فتحی، معلم رياضی
بعدازظهر، در دفتر وکالتی در خيابان شريعتی تهران توسط نيروهای 
وزارت اطالعات دستگير شد و در روز چهارشنبه طی يک تماس کوتاه 

 .زندان اوين منتقل شده است ٢٠٩اعالم کرد که به بند 
 

بازداشت دمحم مالنوری يک روز پس از انتقاد در تريبون آزاد در 
 دانشگاه شريف

و در  »تريبون آزاد«روز شنبه سی مهر در دانشگاه شريف در برنامه 
حالی که رئيس دانشگاه حاضر بود دانشجويان انتقادات تندی را به شرايط 
  ١٠صفحه   . کنونی ايران، سرکوب معترضان و دانشجويان مطرح کردند

 مهاباد
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در برهه ای بسر ميبريم که اعتراض راديکال دانشجويی بيش از هر 
دوره ای ديگر عليه کليت حکومت اسالمی در صحنه ظاهر شده و 
برای  به زير کشيدن اين حکومت جنايتکار و هار سرمايه داری ديت 

دانشجويانکه خيلی هايشان فرزند کارگران هستند، .  بکار شده است
های مختلف جامعه دست به اعتراض و تجمع زده و  مانند بخش

نکته بر سر مفاهيم شعارها و نوع  .شعارهای مختلفی را سر داده اند
در تجمعات و اعتراضات شعارهايی با مضمون .  اکت ميدانی است

کنار زدن هرگونه تبعيض و آپارتايد جنسی و دينی با رويکرد سلبی 
شود، اما در ميان اين شعارها مواردی هستند که بايد به  سر داده می

 . مضامين آن دقت کرد و آنها را نقد و کنار گذاشت
 

مرگ بر ستمگر، چه  :نمونه شعارهای پيشروی دانشجويان عبارتند از
زن زندگی  !مرگ بر ستمگر، زنده باد کارگر !شاه باشه، چه رهبر

 !مرگ بر ديکتاتور !نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری !آزادی
 ...و  !مرگ بر جمهوری اسالمی !مرگ بر خامنه ای

 
اما در ميان اين شعارهای پيشرو که به قتل مهسا امينی و ساير 
دانشجويان و دانش آموزان پيشرو اشاره دارد، شعارهايی ارتجاعی 

شود که در شأن و منزلت يک  توسط بخشی از دانشجويان سرداده می
يکی از اين شعارهای "  مرد، ميهن، آبادی"مثال شعار؛ .  دانشجو نيست

اين مرد و ميهن چکيده فاشيسم و آبادی هم  .ارتجاعی و  ضد زن است
يعنی بازسازی سرمايه داری و اقتصاد بازار روی دوش استثمار و فقر 

توان عليه کليت نظام افسارگسخته،  چگونه می.  دهها ميليون برده مزدی
خودکامه، اسالمی و هار سرمايه داری عميقا مردساالر روسری 

عده ای .  سوزاند و همزمان شعار ارتجاعی و فاشيستی و ضد زن داد
نميخواهند ببينند که در دوران پهلوی اختالف طبقاتی به حدی رسيد که 
در حاشيه شهرهايی مانند تهران حلبی آبادها و زاغه نشينی موجود 

آزادی خواهان و برابری طلبان مخالف پهلوی زير شکنجه کشته .  بود
جايگاه زن در دوران  .شده و يا در تپه های اوين تيرباران ميشدند

اينها همان قوانين خانواده را باضافه اسالم غليظ تر .  پهلوی تحفه نبود
زن در دوره پهلوی يک آزادی صوری در محدوده کمی داشت . آوردند

 ٢اما اسير مناسبات مردساالر خانواده و جامعه و با چهره ای درجه 
 . در جامعه، سياست و فضای کار روبرو بود

 
را بايد همراه جمهوری اسالمی از  "   مرد، ميهن، آبادی"شعار 

دوستانی که سهوا اين شعار را ميدهند را بايد قانع .  دانشگاه بيرون کرد
افکار مردساالر، ملی گرائی فاشيستی و .  کرد و مدافعين آنرا نقد کرد

دانشجويان و مردم عليه .  مذهبی و ارتجاعی در دانشگاه جائی ندارند
دانشگاه بايد آئينه خواستهای .  همين نظام با همين افکار برخاسته اند

. واقعی جامعه و جنبش انقالبی باشد
آزادی و برابری زن و مرد، عليه 
مردساالری و ارتجاع مذهبی و ملی، 
عليه جداسازی جنسيستی، عليه فقر و 
فالکت، عليه تبعيض و ستم، عليه 
آموزش مذهبی، عليه نظام طبقاتی و 
بردگی مدرن مزدی، تريبونی برای 

 . دفاع از آزادی و يک نظام شورائی
 

مسئله نادرست بودن بعضی اقدامات 
شود، بلکه اکت ها و يا اعتراضات نيز همواره  فقط به شعار خالصه نمی

در مواقعی شاهد اقداماتی هستيم  که نه با موج راديکال .  پيشرو نيستند
اعتراضات همخوانی دارند و نه با اعتراضات عليه بساط مذهبی تحميل 

نمونه بارز اين اقدامات نادرست را  .شده بر دانشگاه سازگار هستند
ها در اصفهان و تهران ديد که زياد  توان در عملکرد بخشی از دانشگاه می

آبان در چهلمين روز به قتل رسيدن مهسا امينی تعدادی  ۴روز .  هم نبودند
از دانشجويان در اصفهان و با هماهنگی يک خواننده معترض داخلی و 
همچنين هماهنگی با دانشجويان در دانشگاهی در تهران با رويکرد 
پوشيدن لباس مشکی، شمع روشن کردن و سر دادن سرودی که به نوعی 

 .کند، دست به برگزاری مراسم کردند سوگواری مذهبی را تداعی می
 

ما در شرايطی به سر ميبريم که روسری به آتش کشيده و خواهان برچيده 
شدن کليت بساط نکبت اسالمی در دانشگاه و جامعه هستيم و در چنين 
شرايطی عده ای در روز چهلم که خود برآمده از انديشه پوسيده اسالمی 

هر کسی مجاز است هر طور بيانديشد و  .است دست به سوگواری ميزنند
هر طور اعتراض کند، بحث برسر حق نيست، اين حق مسلم هر کسی 

بحث برسر اين است که اين روشها از اوضاع خيلی عقب است، يا .  است
دوستانی متوجه نيستند و يا متوجه هستند و آگاهانه ميخواهند به عقب 

روشن است بخش عظيم دانشجويان در سراسر کشور بجای .  ببرند
سوگواری و شمع روشن کردن دست به اعتراضات راديکال زده و حتی با 
سوزاندن روسری و مقابله با نيروهای سرکوب  دانشگاه خشم و نفرت 

 . خود را از رژيم اسالمی اعالم کرده اند
 

قطعا رويکرد منفعالنه و عقب مانده از زمان کنونی، عزاداری در متن 
اعتراضات راديکال و کوبنده دانشجويان سراسر کشور، حاشيه ای است و 

اين نقدی دوستانه به کسانی است که عمدتا .  حاشيه ای تر هم ميشود
تاکيد من اينست که رويکرد درست اعتراضات .  راديکال و مبارزند

قدرتمند در دانشگاه و کف خيابان جهت خالصی از جمهوری اسالمی 
  .است
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 نقدی بر رويكرد 

 !بخشى از اعتراضات دانشجويى
 

 امير عسگری

 

 -به حزب كمونيست كارگری ايران

! حكمتيست كمک مالى كنيد  
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 اكراينيزه كردن ايران" شجاعت"
  

بموازات خيزش انقالبی در ايران و گسترش روزمره ابعاد آن، تالشها 
از هر سو برای تشخيص ماهيت خيزش انقالبی جاری و تاثيرگذاری 

از جمله البی های تشخيص شجاعت .  بر فرجام آن آغاز شده است
سرشان شلوغ است، بايد روی آکتورها و ليدرها و نقش های مختلف 

بايد سر خيزش انقالبی ايران را زير آب :  هدف روشن است.  کار شود
در اوج خيزش انقالبی ناگهان موسسه صلح در آمريکا جايزه .  کنند

را مشترکا به ولوديمير زلنسکی و مسيح علينژاد "  شجاعت"نشان 
ما توهمی به نهادهای طبقه حاکم و البی ها و سياست هايشان .  ميدهد
ما نيازی به اين نهادها بعنوان مرجع ذيصالح تشخيص .  نداريم

مسئله فقط اين نيست که فيک ترين شخصيتها را .  شجاعت نداريم
ميخواهند نماد زنان شورشی و مردان انقالبی جا بزنند، مسئله نسبت و 
رابطه ای است که اين موسسه تشخيص مصلحت شجاعت با خيزش 

تصويری که مخابره ميشود تالش برای .  انقالبی در ايران پيدا ميکند
زلنسکی اينجا نماد مهره .  ن خيزش انقالبی ايران استاکرائينيزه کرد

گوش بفرمان و فاشيست آمريکا و ناتو است و مسيح علينژاد ورژن 
اين کار خودش شجاعت ميخواهد، شجاعت اعالم تالش .  ايرانی آن

اينها فکر ميکنند اگر .  برای اکرائنيزه کردن خيزش انقالبی در ايران
تحميل کرد،  ٥٧ميشود خمينی را با آفتابه اش به انقالب ايران سال 

چرا يک آنسوان سوچی يا زلنسکی را قهرمان اين انقالب نکرد؟ ايران 
انقالب مخملی برنميدارد و هيچوقت چنين امکانی به روی آن باز نبوده 

بهترين موقعيت برای چنين پروژه ای بود که  ٨٨شايد سال .  است
همين هم در متن تناقض جناح اصالح طلب و ارادتش به اصل نظام، 

 . به شکست بدل شد
 

امروز زن و مرد و نسل جديد، عليه آخوند و اسالم و زن ستيزی و فقر 
و فالکت بپاخاستند و هر روز دارند جمهوری اسالمی را با کليه 

کسی که دنبال شجاعت است بايد به .  نمادهايش زير پايشان له می کنند
خيابانهای ايران نگاه کند، به زنان و مردان جوانی که مقابل گلوله و 
نيروی ضد شورش می نشينند و نفس دستگاه سرکوب را تحقير 

هدف اين نهادها ابدا تقدير از شجاعت مدنی آنطور که ادعا .  ميکنند
ميشود نيست، هدف آيکون سازی و شخصيت پردازی در قبال يک 

آلترناتيو سازی دست راستی را بايد .  وضعيت کنکرت سياسی است
. بيشتر افشا و منزوی کرد و در عين حال خطر آن را دستکم نگرفت

شعارهای تظاهراتهای ايران عليه ستمگر و شاه و رهبر بايد هر کسی 
را قانع کرده باشد که جامعه بسيار قطبی تر و پالريزه تر از تصورات 
تکرار سناريوهای پنجاه و هفتی و دروغ پردازی رسانه ای و سانسور 

برای يک تقابل واقعی بايد نيروی مادی و در صحنه .  حقايق است
انقالب صدها برابر سازمانيافته تر و قدرتمندتر باشد تا بسادگی بتوانيم 

 .هر خالء قدرت مرکزی را با قدرت مستقيم انقالبی و توده ای پر کنيم
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 پاسخ نگرفتآبان  ٤فراخوان مركز همكاری در 
 

مرکز همکاری سازمانهای ناسيوناليسم کرد برای روز چهارم آبان 
در اين روز سقز فشرده .  فراخوان دادند مردم با لباس کردی ظاهر شوند

خيزش انقالبی بود و وسيع ترين اعتراضات در سراسر کشور برگزار 
در سقز و ديگر شهرهای کردستان همه در کار جنگ و اعمال قدرت .  شد

خيابانی بودند و فرصتی برای نمايش دستجمعی با لباس کردی در فضائی 
زنان و مردان آزاديخواه در سراسر کشور فرياد .  سانتی مانتال نداشتند

آبان در  ٤اين دو واقعيت !  ميزدند؛ ما همه مهسا هستيم بجنگ تا بجنگيم
ماهيت واحد خيزش انقالبی ريشه دارد و دغدغه جامعه و نسل جديد را 

امری که ناسيوناليسم کرد و ناسيوناليسم ايرانی با آن بيگانه . منعکس ميکند
اند و تالش دارند کل اين پديده شکوهمند و بزرگ جهانی را از فيلتر تنگ 

اين بيانگر گوشه ای از تناقض جريانات ملی و .  ملی و قومی عبور دهند
جرياناتی که با ماهيت .  مذهبی با روند خيزش انقالبی در ايران هم هست

اين حرکت و تمايالتش همخوان نيستند و منافع خود را در خطر می بينند 
و از دريچه منافع محدود خود با واقعيات عظيم اجتماعی به ستيز 

جواب نگرفتن فراخوان مرکز همکاری اگر پاسخی دارد بايد .  برميخزند
در همين لجاجت ناسيوناليسم کرد با واقعيت بيرونی و جامعه تغيير يافته 

 .   جستجو شود
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 خيزش انقالبى ملى و مذهبى نيست

 انقالب و مهسا را كوچک نكنيد
 

انقالب محصول ذهن هيچ کسی نيست، انقالب دستوری و حاصل تبليغ 
انقالب وقتی .  انقالبيون نيست، انقالب يک مکانيسم اجتماعی است

ضروری ميشود و رخ ميدهد که ديگر راه های حل بحران در جامعه به 
انقالب برآيند يک مجموعه شرايط و روندها و ترکيب .  بن بست رسيدند

سواالت محوری دارد که /هر انقالبی سوال.  آنها در کيفيت جديدی است
انقالب را .  تنها پاسخ به آن سواالت مطرح ضامن پيشروی انقالب است

کنند اما با پاسخی که به سواالت ميدهند، با  نيروهای سياسی خلق نمی
کنند، با افقی که کمابيش بر روند  سياستی که در قبال انقالب اتخاذ می

هر .  کنند، مسير انقالب و نتيجه آن را تعيين ميکنند انقالبی حاکم می
سياستی که با روند اصلی و ديناميک انقالب خوانايی ندارد بسرعت 

همخوان است توده گير  »روح انقالب«منزوی ميشود و هر سياستی که با 
 .شود می

 
از مشخصات خيزش انقالبی در ايران زنانه بودن، جهانی بودن، پتانسيل 
باالی همبستگی و مرزها را درنورديدن، غير ملی بودن، پيشرو و 

تالش برای پوشاندن لباسهای .  آوانگارد بودن، و غير مذهبی بودن آنست
ملی و مذهبی بر تن اين انقالب، تالشی بيفايده و از جمله عليه نفس امر 

 .جهانی حقوق و آزادی زن است
 

به همين اعتبار سياست روز چهلم درگذشت گرفتن، عزاداری، سياست و 
يا قوميزه کردن .  فرهنگ و لباس مذهبی است که به تن اين انقالب ميکنند

و ناسيوناليزه کردن هويت خيزش انقالبی، توصيه پوشيدن همگانی لباس 
کردی در روز چهلم توسط قوم پرستان مرکز همکاری، يا 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

١٣صفحه     



 

!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم 

توده ای را همه جا ايجاد 
!كنيد  

در كارخانه ها و محالت  
! شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و 
!قيام و فردا ارگان حاكميت  
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ايران ايران کردن سلطنت طلبان شاه اللهی، تالشهای 
 .عبث و لباس بدقواره به تن يک انقالب پيشرو است

  
مردم حق دارند هرچه بپوشند و هرچه بيانديشند، اما 

های سياسی اجندای خود را دارند که در بسياری  جنبش
از موارد با منافع و سير روند انقالبی نه تنها خوانايی 
ندارد بلکه بازدارنده، تفرقه اميز، تنگ نظرانه و 

 .ارتجاعی است
  

خيزش انقالبی جاری ملی و مذهبی نيست، خروش نسل 
سال سلطه سنت واپسگرای ملی و  ١٠٠جديد عليه 
بويژه عليه حکومت اسالمی استاد عزا و .  مذهبی است

اين انقالبی برای احيای .  هفته و چهلم و سينه زنی است
عهد عتيق و اسالم نيست، انقالبی برای نقد اجتماعی 

تالشهای مرکز همکاری .  مذهب و نفی گذشته است
سازمان ها و احزاب ناسيوناليست و سياست چهلم گرفتن 

 .با لباس کردی عميقأ ارتجاعی است
  

مهسا تنها کرد زبان نبود، مهسا زن بود، مهسا نماد يک 
انقالب است، مهسا جهانی است، انقالب و مهسا را 

 .باندازه افق سازمان هايتان کوچک نکنيد
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 !ما از شما و گلوله هايتان نمى ترسيم
 خيزش انقالبى ملى و مذهبى نيست

 ...انقالب و مهسا را كوچک نكنيد 

اكتبر  ٢٢برلين   
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١٤٠١آبان  ٤سقز   

 قلب تپنده خيزش انقالبى 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال                "

است، كه در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان سعودى و اسرائيل و كليه                

رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده              

 ".شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 پروين كابلى

parvin.kaboli@gmail.com  

 دبير كميته سازمانده

 

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 

 شاكرمى_نيكا#


