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كاراكتر اجتماعى 

 انقالب ايران
 

تاکيد  ١٤٠١در آغاز خيزش انقالبی شهريور 
کرديم که اين خيزش ظرفيت آنرا دارد که به 
يک انقالب اجتماعی زير و رو کننده ارتقا 

هدف بالفصل جنبش انقالبی بزير کشيدن .  يابد
فضای جامعه و سيمای . حکومت اسالمی است

شهرها و روحيات مردم ميگويد که رژيم تمام 
شده است، نيمه رفته است، نميگذاريم بماند، 
اما هنوز اولين دستور مهم انقالب پيروزی 

امری که .  قطعی بر جمهوری اسالمی است
اينبار در متن فضائی مملو از شور و اميد در 

انقالب و .  هر منفذ جامعه رسوخ کرده است
نياز به تغيير و عزم برای پيروزی در سراسر 
کشور موج ميزند، ديگر الزم نيست کسی 

حس کند، تصوير يک "  چيزی را در فضا"
انقالب توده ای و مدرن و زنانه جهانيان و 

 .  افکار عمومی را تکان داده است
 

برآمد انقالبی شهريور به يک معنا ادامه 
خيزشهای توده ای و سرنگونی طلبانه ديماه 

و مبارزات توده ای و گسترده  ٩٨و آبان  ٩٦
جنبشها و خواستهائی که موقتاً .  کارگری است

موش کور "سرکوب شدند تا بار ديگر توسط 
راهشان را بيابند و در زمان ديگر و "  انقالب

. از دريچه ديگری امکان بروز پيدا کنند
خيزش شهريور مرحله ای جديد از کشمکش با 
جمهوری اسالمی برای سرنگونی آنست، همه 

جا عزم راسخ آبان برای 

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

 اعالميه حزب حكمتيست

 !درب زندانها را بشكنيم

 !به آدمكشان مجلس نشين خواهان اعدام پاسخ درخور بدهيم

 !سالگرد كشتار آبان و دوام مبارزات دانشجويى
 

 ٥صفحه    امير عسگری                                                                                                                   

 ايران در آستانه انقالب

  !و سوسياليست ها بپيونديد ونبه صف انقالبي

 اعالميه حزب حكمتيست
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 ...انقالب ايران كاراكتر اجتماعى 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

درهم کوبيدن عمارت حکومت اسالمی قويتر از هر زمان حرف اول را 
خيزش انقالبی شهريور اما يک نقطه تمايز بسيار مهم با وقايع .  ميزند

حضور زنان در مبارزات توده .  پيشين دارد و آن زن محور بودن آنست
ً پررنگ تر شده است، زنان در  ای و اجتماعی سالهای گذشته مرتبا
مقاطع مختلف جلوی صف اعتراضات بودند، در تابستان با خط مشی 

و باالخره در .  حکومت را گوشمالی و خفت دادند"  حجاب بی حجاب"
شهريور و از دريچه قتل حکومتی مهسا امينی، غول از شيشه بيرون 
آمد، برآمد توده ای زن محور شد و خود را در قامت يک انقالب زنانه 

زن بعنوان موجوديتی انکار شده و فرودست عليه .  به جهانيان شناساندند
نظم ضد زن تمام قد بميدان آمد، عليه بردگی و حجاب اسالمی اين نماد 
بردگی زن شوريد، دستجمعی حجاب برگرفت و به آتش کشيد و عليه فقر 

 . و تبعيض و نابرابری بپاخاست
 

انقالب حاصل تکوين و طی شدن روندهای .  انقالب پديده جديدی است
در تاريخ مکتوب انقالبات متعددی ثبت شده .  پيچيده و متناقض است

است اما هر انقالبی جديد و خودويژه است و برای پاسخ به سوال يا 
انقالب هميشه تغيير ميخواهد اما اين تغيير .  سواالت مشخصی رخ ميدهد

کدام تغيير دقيقا تابعی از سوال و نياز آنزمان جامعه، و .  اختياری نيست
مهمتر پاسخ جنبش های اجتماعی و طبقاتی ريشه دار است که افق و 
مضمون اين تغيير را مقابل جامعه گذاشته اند و به نيروی مادی برای 

انقالب کبير فرانسه با تمام اندوخته فکری و سياسی .  تغيير بدل کرده اند
و با تمام پتانسيل و عطش طبقه نوخاسته بورژوازی، نهايتا با فتح باستيل 

در حافظه تاريخ   -آنهم نه قاطعانه و برگشت ناپذير -و بريدن دست کليسا 
شايد به .  انقالب کبير فرانسه با تمام عظمتش ناکامل ماند.  ثبت شده است

کاملترين انقالب، انقالبی است که "همين دليل آناتول فرانس گفته بود؛ 
"! در آن آخرين پادشاه با روده های آخرين کشيش بدار آويخته شود

کمون پاريس، اگر در متن محدوديت ها و سرکوب دوام می آورد، آن 
نيروی طبقاتی بود که ميتوانست همراه با آتش زدن گيوتين بعنوان نماد 
اعدام و آدمکشی و پائين کشيدن ستون واندوم بعنوان نماد غرور کاذب 
ناسيوناليسم فرانسوی، يک تعيين تکليف جدی و دورانساز با مسيحيت و 

انقالب ايران با چنين سوالی روبروست، انقالبی که ناگزير .  مذهب بکند
است با يک قرن دست اندازی اسالم و صنعت دين و آخوند به جامعه و 

جنبشهای طبقاتی که همزمان وارد .  سياست و زندگی تعيين تکليف کند
 . انقالب شده اند پاسخ های متفاوتی برای اين سوال دارند

 
امثال سعيد حجاريان که نظام شان را در باتالق سقوط می بينند، به عبث 

بود و خيزش شهريور "  برای زنده ماندن"فکر ميکنند که خيزش آبان 
اين نوع تفکيک باصطالح طبقاتی، هدفش اينست ".  برای سبک زندگی"

که بگويد آبانی ها فقرا و بچه های طالق بودند و شهريوری ها اقشار 
نيمه مرفه که غم نان ندارند و نوع وسبک زندگی و پوشش برايشان مهم 

اين تحليل های من درآوردی حتی دانش آموزان متوسطه اصالح .  است
طلب سابق را هم قانع نمی کند، نسل هشيار و فهيم انقالبی که جای خود 

تا امروز  ٩٨در فاصله آبان .  دارد
فقر مطلق دستکم سه برابر شده 
است، دستمزدهای واقعی مرتبا 
سقوط کردند، گرانی بيداد ميکند، 
ورشکستگی ترمز بريده است، دالر 
سر به فلک کشيده، موتور اقتصاد 
به روغن سوزی افتاده است، 
تبعيض و سرکوب و اعدام و زن 

از .  ستيزی افسار گسيخته است
وضعيت بی در و پيکر حکومتی و 
شرايط بحرانی منطقه ای و بين 

اين نسل اتفاقاً نسبت سنگينی با آبان دارد، ادامه .  المللی تان فعال ميگذرم
آبان با عزمی قويتر و پخته تر است، برای تقسيم نان، برای زن، برای 

اين نسل دريافته است که .  زندگی و برای آزادی و برابری می جنگد
برای زنده ماندن، برای سبک زندگی، برای کوتاه کردن دست مذهب از 
جامعه، بايد نفس زندگی را پس بگيرد، بايد برای استيفای آزادی و 

 . برابری روی جنازه رژيم حجاريان ها و خامنه ای ها رد شود
 

 کاراکتر اجتماعی انقالب ايران
 
 آنتی اسالميسم  -١

اين بسيار فراتر .  يک ويژگی مهم انقالب ايران ضد اسالمی بودن آنست
آنتی اسالميسم انقالب دو وجه مهم .  از الئيک و سکوالر بودن است

 :تاريخی و مادی دارد
 

انقالب .  اول، انقالب عليه يک حکومت مذهبی و دينی صورت ميگيرد
در کشور و منطقه ای رخ ميدهد که روبنای سياسی و ايدئولوژيکی 
حکومتهای استبدادی بدرجات مختلف مبتنی بر اسالم و شريعت اسالمی 

هيچ انقالب و خيزشی با شعار و پرچم طبقات حاکم نميتواند يک .  است
انقالب بنا به ماهيت وجوديش آنتی وضع موجود .  سانتی متر جلو برود

انقالب بنا به تعريف عليه مهمترين مشخصه دولت و قدرت حاکم .  است
لذا هيچ پرچم درون .  ايدئولوژيکی نظم کهنه است  -و پرچم سياسی 

حکومتی و پرو اسالمی نمی تواند انقالبی با چنين ويژگی را هايجک 
 .  کند

 
يک وظيفه انقالب ضد اسالمی "  افکار پوسيده"دوم، اليروبی شهرها و 

پاره کردن و آتش زدن نمادهای حکومتی از .  و زنانه ايران است
بيلبوردهای خمينی و خامنه ای تا مجسمه های سليمانی و پايگاه های 
بسيج و دفاتر امام جمعه ها، حجاب سوزان و عمامه پرانی و ابراز 
نفرت از حضور و شمايل آخوند مفتخور، حمله معکوس به سياست 

اين تعرض البته تا حوزه های جهليه و .  اسالميزه کردن جامعه است
بيت خامنه ای پيش خواهد رفت و هرچه رنگ و بوی اسالمی و 
حکومتی دارد و هر قانون منعبث از اسالم را به زباله دان خواهد 

برخالف تبليغات رسانه ها و مفسران راست و اسالم زده و .  ريخت
نبوده و نيست، "  يک جامعه اسالمی"تبئين خود رژيم، ايران هيچوقت 

رژيم حاکم اسالمی است و اسالم يک سلطه سياسی سرکوبگرانه و 
روبنای ايدئولوژيکی سرمايه داری ايران است که آنهم بايد به طرق 

رژيم اسالمی .  سياسی و انقالبی ورانداخته شود

 

  ٣صفحه   
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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  

 ...انقالب ايران كاراكتر اجتماعى 

عليرغم تمام توحش و قتل و شکنجه زنان، در اسالمی کردن جامعه 
شکست سنگينی خورده است و امروز با اليروبی و پاکسازی شهرها 

 .  از نمادهای دايناسورهای حکومت اسالمی روبرو شده است
 
 انقالب زنانه   -٢

مشخصه منحصر بفرد و مهم و جديد ديگر تحول انقالبی در ايران 
تاريخ يک قرن گذشته ايران از مشروطيت تا امروز . زنانه بودن آنست

وضعيت در کشورهای منطقه هم کمابيش و تاکنون همين .  مردانه است
اين انقالب نقد اجتماعی اين تاريخ و سنتهای ضد زن و .  بوده است

. زن محور انقالب است.  نيروهائی است که در گذشته زندگی ميکنند
اين انقالب بردگانی است که عليه .  زن و آزادی زن شعار انقالب است

نقش زن و .  قوانين ضد زن اسالم و نظم آپارتايد جنسی بپاخاسته اند
بعنوان .  تقابل با سمبلهای قدرت حکومت ضد زن تعيين کننده است

مثال حجاب اسالمی پرچم و سمبل قدرت اسالميون همه جای جهان 
. است و به آتش کشيدن آن يعنی اعالم آغاز انحالل نظام آپارتايد جنسی

يعنی عبور از روشهای قانونی، مطالبه گری، مصلحانه، ليبرالی و 
يعنی روآوری به اشکال و روشهای انقالبی و تئوری انقالب .  اسالمی

حجاب سوزان تنها يک اَکت .  برای تغييرات راديکال و ريشه ای
خيابانی و شبانه نيست، پيامی مشخص به حکومتهای اسالمی است که 

ديگر زن در خاورميانه زير بار چادر .  دوره تان تمام شده است
. چارچوق و حجاب اسالمی اين سمبل تحقير و فرودستی زن نميرود

يعنی آغازی برای لغو امتيازات و رانت مردساالری و اسالم در تمام 
امروز همه مرتجعين دولتهای خاورميانه و سران جنبش .  کشورها

منتظر پس .  اسالمی در منطقه در نگرانی های خامنه ای ها شريکند
حجاب سوزان .  لرزه های انقالب زنانه در کشورهای منطقه باشيد

. آغاز راهی است که انقالب کبير فرانسه در نيمه راه در آن متوقف شد
 .  اين انقالب ميرود که با اسالم يک تعيين تکليف جدی بکند

 
 انقالب نسلی  -٣

. نسل انقالب انفورماتيک و اِسمارت فون.  اين انقالب نسل جديد است
ً هيچ رابطه يک به يکی با سنتهای اسالمی و ملی و  نسلی که عموما
عتيق ايران ندارد، واپسگرا و محدودبين نيست، از دريچه قوم و ملت 
و مذهب به جهان نگاه نميکند، تفکيک جنسيتی را توهين به شعور خود 

اين نسلی .  ميداند، ضد مرد نيست و زندگی و آزادی و برابری ميخواهد
دارد اما تجربه آبان را ارتقا  ٩٨پيشرو است که نسبت سنگينی با آبان 

نسلی که آمده تا پاسخی يکجا به همه سواالت قديم و جديد .  داده است
بدهد؛ تفرقه را به وحدت، يأس را به اميد، بيگانگی را به همبستگی، 
تبعيض را به برابری، استبداد و ارتجاع و انقياد را به آزادی و زندگی 

انقالب ايران شاهراه تقاطع و ترکيب روندهای مختلفی در .  بدل کند
اين تمايالت در عين حال نقد اجتماعی ديدگاه ها و .  کيفيتی جديد است

 . سنت های سياسی است که با اين روند همخوان نيستند
 

 انقالب و جنبش های سياسی
خيزش انقالبی برای سلب از اوضاع موجود و استيفای شرايط بهتری 

در تاريخ تاکنونی به کرات جوامع مختلف و جنبش سياسی .  رخ ميدهد
را "  نوينی"برای تغيير و آزادی بپاخاسته اند و طبقات حاکم ارتجاع 

در جنبش سرنگونی و انقالبی جاری جنبش های .  تحويلشان داده اند
نيروهای راست تالش ميکنند قد و قامت و افق .  مختلفی حضور دارند

جامعه و خيزش انقالبی را به سايز اهداف و تمايالت ارتجاعی خود 
زنی که امروز الگوی جهان پيشرو است در قاموس اينها به .  محدود کنند

"تنزل می يابد"  زن ايرانی جنگجوی عهد عتيق" " تجزيه تجزيه. 
اصالت "ناسيوناليست های متفرقه بيانگر اينست که برای مليگرائی 

در حالی .  و آزادی و برابری او ارجح است"  اصالت انسان"بر "  خاک
که مردم تازه همديگر را پيدا کرده اند و اتحاد و هشياری و وحدت عمل 

در نگرش اينها شورش عليه مذهب و اسالم و .  شان درس آموز است
توهين به مقام "آخوند زياده روی است، عمامه پرانی ممکن است 

مذهبی معنا "  آزادی پوشش"تلقی شود يا مانند برخی نفی "  روحانی
اينها اگرچه در صورت ظاهر ميتواند اسباب مزاح باشد، اما بيان !!  شود

صريحتر کوته بينی ملی و قومی و مذهبی است که در مقابل افکار روشن 
يک خاصيت انقالب اينست که هر .  و پيشرو نسل جديد کم آورده است

" مقدس"آنچه که کهنه است را دود ميکند و هوا ميبرد، هر آنچه که 
شمرده ميشود پرده کاذب قداست را از رويش برميکشد، گذشته و مردگان 
را به گذشته و سمفونی مردگان می سپارد و دست اندرکار نظم نوينی 

انقالب اما برای پيروزی بايد .  ميشود که با اهداف انقالبی سازگار است
به "  انقالبی"موانع و دشمنان جديدش را که با قامتی جديد و در قالبی 

انقالب آويزان ميشوند اما هدفشان بازسازی نظم قديم و ارزش های کهنه 
به همين دليل است که نفس ستمگر و .  است را يک به يک شکست دهد

 . نظم ستمگر مورد هجوم است، انقالب برای نفی نظم مبتنی بر ستم است
 

 .سردبير
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ای برای  نفر از اوباش نماينده جمهوری اسالمی در مجلس، در بيانيه ٢٢٧
ماشين .  زنان و مردان انقالبی بازداشتی خواهان اجرای حکم اعدام شدند

 ٩اعدام قوه قصابيه با قاضی جنايتکار صلواتی دادگاهها را شروع و برای 
دمحم قبادلو، سامان صيدی، محسن رضازاده :  نفر از معترضين بنامهای

قراقلو، سعيد شيرازی، دمحم بروغنی، ابوالفضل مهری، حسين حاجی لو، 
منوچهر مهمان نواز، سهيل خوشدل، با اتهاماتی که برای آنها رديف کرده 

همينطور برای سامان ياسين خواننده و رپّر حکم .  اند، حکمشان اعدام است
 ١٥باختگان اعتراضات اخير آبان تا روز  تعداد جان .اعدام صادر شده است

نفر آنها کودک بودند، و تعداد بازداشت شدگان به  ٥٠تن، که  ٣١٩آبان 
جان اسرای ما و زندانيان سياسی در خطر است و .  تن رسيده است ١٤٨٢٣

 . بايد بفوريت اقدامی مناسب در دستور قرار بگيرد
 

محکوم "  االرض افساد فی"جنايتکاران تا مغز استخوان فاسد، انقالبيون را به 
آن اوباش .  هدف دفاع از نظام و ترساندن مردم و انقالبيون است.  ميکنند

" اعدام بايد گردند"مجلس که برای خودشيرينی از هم سبقت ميگيرند و شعار 
سر ميدهند، حواس شان باشد که خود را هدف مستقيم انقالبيون کرده اند؟ 

سپری شده است، نه فقط بزنيد، ميخوريد، بلکه "  می زنيم و می مانيم"دوره 
آنهائی که برای اعدام فرزندان ما تالش ميکنند .  بايد از سايه تان هم بترسيد

کاری کنيد که جرات آفتابی شدن نداشته باشند و مانند .  بايد تاوان پس بدهند
 . مردم انقالبی مريوان دفاتر اين مزدوران را برسرشان خراب کنيم

 
 !مردم، زنان و مردان انقالبی

زندان و دادگاه و پليس و قوه قهريه، ستون فقرات دولت و حکومتهای 
چهارچوبی که با سرکوب و اختناق، نظم تبعيض . استبدادی را تشکيل ميدهند

امروز اين اساس را بايد .  گر و استثمارگر و فاسد کنونی را سرپا نگهميدارد
توجه ها را به سمت زندانها و بازداشتگاه های علنی .  مورد تهاجم قرار دهيم

همه جا برای تعرض به زندانها، تسخير زندانها و آزادی .  و مخفی برگردانيم
تنها بقدرت نيروی انقالبی مان ميتوانيم درب .  زندانيان برنامه ريزی کنيم

 . زندانها را بشکنيم و اسرايمان را آزاد کنيم
 

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

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢نوامبر  ٧ -١۴٠١آبان  ١٧

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 !درب زندانها را بشكنيم
 !به آدمكشان مجلس نشين خواهان اعدام پاسخ درخور بدهيم

 فراخوان حزب حكمتيست
 

 در گراميداشت قربانيان جمعه خونين زاهدان

 آبان ١٨فردا چهارشنبه 
 

به اين بهانه .  فردا چهارشنبه چهلمين روز جمعه خونين زاهدان است
و مناسبت در شهرهای بلوچستان و بويژه زاهدان و همراه با آنان در 
سراسر کشور در دانشگاه ها و خيابانها و محالت، در شعارنويسی 
ها و ابتکارات انقالبی، يکپارچه کنار بستگان و خانواده های 

. جانباختگان هستيم و يکصدا فرياد ميزنيم حکومت اسالمی نميخوايم
خامنه ای و رئيسی و سران جمهوری اسالمی مسئول مستقيم کشتار 

 . زاهدان و خاش و هر گوشه ايرانند و بايد محاکمه شوند
 

تالشهای حکومت و منصوبانش در بلوچستان اينست که آدرس غلط 
و "  سنی"به مردم بدهند و مسئله قتل عام مردم بيگناه را به تقابل 

اين سياستی ارتجاعی .  و نفرت پراکنی مذهبی تبديل کنند"  شيعه"
برای ايجاد تفرقه ميان مردم، بهانه ای برای تشديد سرکوب و حتی 

. عليه مردم بيگناه و کودکانی است که توسط رژيم به قتل رسيدند
مردم در سراسر کشور عليه اختناق و زن ستيزی و فقر و تبعيض 

از .  بپاخاسته اند و حکومت اسالمی را مسبب مشقات خود ميدانند
زاهدان و سنندج و تهران و تبريز تا اصفهان و کرج و دانشگاه و 

 .مدرسه خونين است
  

حکمتيست مردم سراسر کشور و   –حزب کمونيست کارگری ايران 
شهرهای بلوچستان را به اعتراض عمومی و همبستگی با مردم 

هيچ سازشی .  بلوچستان و قربانيان جمعه خونين زاهدان فراميخواند
جنايتکاران بزودی در دادگاه .  با قاتلين فرزندان ما قابل قبول نيست

رژيم جنايتکار بايد .  های مردمی محاکمه و مجازات خواهند شد
 .برود

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢نوامبر  ٨ -١۴٠١آبان  ١٧

!خيابان سنگر ماست  

!سنگرها را حفظ كنيم  
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 سالگرد كشتار آبان 

 !و دوام مبارزات دانشجويى

 امير عسگری

اعتراضات دانشجويی عرصه مبارزاتی مهمی در جامعه است و 
دانشگاه هميشه منعکس کننده و مدافع تمايالت سياسی پيشرو در جامعه 

دانشگاه های کشور پس از .  و سنگری عليه استبداد و اختناق بوده است
در برابر ارتجاع سياه اسالمی قد علم کرد و عليرغم  ۵٧انقالب 

سرکوب های خونين در دهه های گذشته خط بطالنی برکليت جمهوری 
 .اسالمی کشيده و خواهان به زير کشيدن انقالبی آن شده است

 

حکومت اسالمی عليرغم قتل عام دانشجويان به رياست عبدالکريم 
قيام .  در اين پروژه کثيف شکست خورد"  انقالب فرهنگی"سروش در 

و حضور پرقدرت دانشجويان نقطه پايانی برای اسالم  ١۴٠١شهريور 
های کشور با سوزاندن حجاب ها و شکستن  و بربريت آن در دانشگاه

ديوارهای تفکيک و آپارتايد جنسی توسط خود دانشجويان و مقابله با 
 .گله های بسيج و ساير نيروهای پاراميليتاريستی شد

 

آزاديخواه  ١۵٠٠جمهوری اسالمی دست به قتل بيش از   ٩٨در آبان 
. کف خيابان که خواهان سرنگونی اين حکومت نکبت بودند زد

آذر، روز دانشجو و  ١۶نيز در آستانه  ١۴٠١دانشجويان در آبان 
بار ديگر در کنار دادخواهی از مهساها و  ٩٨سالگرد کشتار آبان 

ساريناها، اينبار قوی تر از گذشته ضمن مبارزه برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی و تشکل يابی حول اين قضيه، بايد فرياد دادخواهی 
برآورده و از اين طريق بار ديگر انزجار و نفرت خود را به حکومت 

 .اسالمی نشان دهند

 

و  ٩٨سو به لحاظ دادخواهی از کشتار  برهه ای که در آن هستيم از يک
ساير کشته شدگان در قيامی که در جريان است حائز اهميت بوده و از 
سوی ديگر ضمن حفظ سنگر دانشگاه و مبارزات پيشرو جوانان 

به جمهوری  ١۴٠١آذر  ١۶انقالبی در اين عرصه بايد کوشيد تا در 
اسالمی نشان داد جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی دانشجويی چه 

 .قدرتی دارد

 

زمان آن رسيده تا دانشجويانی که خط آزادی خواهی و برابری طلبی 
را پيش ميبرند، هسته های خود را در هر دانشگاه تقويت کرده و با 
سازماندهی وسيع دانشجويانی که در حال حاضر در تحصن و 
اعتراض به سر ميبرند بتوانند بشکلی سازمانيافته تر از سابق جهت 

در اعتراضات اخير شاهد نقطه عطفی  .دوام مبارزات خود عمل کنند

مهم در مبارزات دانشجويی و 
فعالين چپ در دل اين جنبش بوديم، 
اما قطعا مبارزه بايد دوام يابد تا 
بتوان به اهداف مورد نظر بسوی 
رسيدن به پيروزی يعنی سرنگونی 
جمهوری اسالمی و نظام سرمايه 

 .داری شد

 

آبان ادامه دارد، برای گراميداشت 
. سالروز آبان خونين آماده شويم

اعتصاب و .  آذر سرخ در دل يک خيزش انقالبی آماده شويم ١۶برای 
تحصن و اعتراض و مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، عليه سرکوب 
خونين دانشجويان و بازداشت و تعليق صدها دانشجو، عليه ساختار 
ايدئولوژيکی و اسالمی در دانشگاه، نفی کامل و عملی نظام آپارتايد 
جنسی، لغو پولی سازی آموزش و خواست آموزش رايگان در تمام 
سطوح، عليه پادگانی کردن دانشگاه و بيرون راندن نهادهای سرکوب 
بسيج و حراست، نظارت بر و اداره دانشگاه بدست شوراهای مستقل 

دانشگاه .  دانشجويی، آزادی بيان و ابراز وجود از خواستهای فوری ماست
 . يک سنگر مبارزه برای آزادی و برابری است

 

 ٢٠٢٢نوامبر  ١٠

 



 

!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  

!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  
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خيزشی که .  پنجاه و سه روز از خيزش انقالبی در ايران ميگذرد
هدف فوری .  ظرفيت آنرا دارد به يک انقالب عظيم اجتماعی بدل شود

خيزش انقالبی سرنگونی تماميت رژيم اسالمی، ايجاد جامعه ای بدون 
زن ستيزی، عاری از فقر و گرسنگی با گسترده ترين آزادی ها و 

امری که سياست شناخته شده و قديمی ما . حقوق فردی و اجتماعی است
کمونيست ها بوده است و امروز پرچم آن توسط نسل جديد در خيابانها 

خوشبختانه تاکنون تالشهای .  و سنگرهای انقالب ايران برافراشته است
اطالعات رژيم و نيروهای دست راستی برای از ريل خارج کردن اين 

 .   جنبش جهانی ناکام مانده است
 

خارج کشور محل حضور و .  در خارج کشور وضعيت متفاوت است
ايرانيان مقيم .  فعاليت نيروهای راست و چپ اپوزيسيون ايران است

خارج کشور، چه امروز عليه رژيم اسالمی و چه فردا بعد از 
سرنگونی حکومت اسالمی، در دفاع از خواستهای مردم انقالبی نقش 

در داخل کشور هدف بالفصل سرنگونی رژيم .  مهمی ميتوانند ايفا کنند
در خارج کشور، در کنار اين هدف مهم، کدام آينده نيز .  اسالمی است

نيروهای متفرقه راست سنتاً انقالبی نبودند و نيستند، .  مورد جدال است
آنها ممکن است مخالف آخوند باشند اما مدافع مذهب و خواهان حفظ 

کسانی که عمری عليه انقالب و .  اساس نظام بردگی و سرکوب هستند
عمل انقالبی از آخوند و اصالح طلب و مذهب و زن ستيزی دفاع کرده 

تبديل "  انقالبی دوآتشه"اند، امروز زير فشار خيزش انقالبی بعضا به 
که وعده کوره های   -سلطنت طلبان و فاشيستهای فرشگردی .  شده اند

افرادی که عمدتا تا ديروز کنار   -آدم سوزی برای کمونيستها را داده اند 
مرگ بر "جمهوری اسالمی و جناحی از آن بودند، کسانی که از شعار 

در خيابانهای ايران بستوه آمدند و کاری " ستمگر چه شاه باشد چه رهبر
از دست شان برنمی آيد، در عوض در خارج کشور چند بار به 
اجتماعات اعتراضی حمله ور شدند و تالش دارند از هم اکنون نقش 

در .  دستجات فاشيست و فاالنژ شاه اللهی را عليه انقالبيون ايفا کنند
سال است در  ٤٤صف مقابل انقالبيون و آزاديخواهانی قرار دارند که 

مقابل جمهوری اسالمی جنگيده اند، کنفرانس برلين ها را آفريدند، مقابل 
البيست های جمهوری اسالمی در خارج کشور ايستاده اند، نمايندگان و 
مدافعين رژيم در خارج را افشاء کرده اند، عليه آلترناتيو سازی از 
باالی سر مردم مبارزه و هشدار دادند، همراه و همزبان با مردم انقالبی 

 . اند
 

حکمتيست همراه با نيروی   –سياست حزب کمونيست کارگری ايران 
عظيم کمونيستها و آزاديخواهان اينست که در دفاع از خيزش انقالبی و 
پيروزی کامل بر جمهوری اسالمی، عليه بازگشت و اعاده هر نوع 

پرچم .  ارتجاع و انقياد، برای آزادی و برابری و رفاه همگانی تالش کند
سرخ نماد شناخته شده بين المللی کارگران مشخصه صف انقالبيون و 
آزاديخواهان است که در هفته های اخير در کشورهای مختلف در 

 ايران در آستانه انقالب

 !و سوسياليست ها بپيونديد ونبه صف انقالبي

ما مانند .  خيابانها و مقابل سفارتخانه های رژيم وسيعا حضور يافتند
مردم در ايران عليه هر نوع تفرقه افکنی قومی و ملی، عليه پروژه های 

برای .  ارتجاعی آلترناتيو سازی و اوکرائينی کردن خيزش انقالبی هستيم
ما دوستان و دشمنان براساس موضع شان در قبال خيزش انقالبی و 

متحدين ما افکار .  سياست شان در قبال آينده ايران مشخص ميشود
عمومی پيشرو در غرب، چپ ها و اتحاديه های کارگری هستند نه 

 .  دولتها و شرکای تاکنونی جمهوری اسالمی
 

دعوت ما از ايرانيان خارج کشور اينست که در اين دوره سرنوشت ساز 
انتخاب کنند و ترجيحا در صف انقالب، صف آزادی زن، صف 

جمهوری .  صف سوسياليست ها بپيوندندو  سکوالريسم و برابری طلبی
. اسالمی رفتنی است و فی الحال از نظر مردم ايران تمام شده است

صرفا بايد الشه متعفن حکومت جنايتکاران از سيمای شهرها پاکسازی 
مردم انقالبی تبعيض و فقر و استبداد . مسئله برسر آينده ايران است. شود

و نابرابری نمی خواهند، خواهان حرمت و آزادی و برابری و يک 
نبايد اجازه دهيم روی دوش قهرمانی نسل جديد و .  زندگی مرفه هستند

خون مهساها و نيکاها و صدها جانباخته خيزش انقالبی، نوکران بانک 
جهانی و ساواک و مرتجعين مذهبی مجددا جان بگيرند و روی سر مردم 

در .  تقابل چپ و راست تقابلی برسر پيروزی و آينده است.  حاکم شوند
هر شهر شوراها را برای ابراز وجود گسترده و برنامه ريزی اقدامات 

نه شاه ميخوايم نه رهبر، "پرچم سرخ، شعارهای .  مبارزاتی تشکيل دهيم
مشخصه اين صف "  زنده باد حکومت شوراها"و "  مرگ برستمگر

پيروزی بر جمهوری اسالمی در افق است، برای جامعه ای .  است
 !زنده باد سوسياليسم! عاری از تبعيض و زن ستيزی و نابرابری به پيش

 
 حکمتيست -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢٢نوامبر  ٨
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 بيانيه دانشجويان و دانش آموزان به کارگران، معلمان و پرستاران
 

مان ميسر  همراهيم، چرا که فقط با اين همراهی پيروزی نهايی انقالب
 !شود می

کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان، پرستاران، پزشکان و در 
زمان باشکوه يکی شدن، . يک کالم؛ ای تمام آنهايی که همدرد ما هستيد

گفتيم، اين حکومت  بله همه ما درست می.  زمان پيوستن ما، فرا رسيده
ما هرچه اينان گفتند بکنيد، مقاومت !  وصله تن مردم کشورمان نيست

ها عامل سرکوبشان خم  کرديم و سر برابر واليت، حاکم شرع و ده
 .نکرديم

 
، گرما »مانيم فرزند کارگرانيم، کنارشان می«ما دانشجويان فرياد زديم 

در وجودمان دويد وقتی که خبر اعتصابات نفت را شنيديم، ما خواب 
خطاب کردند، ما هم ساچمه  »جاسوس«نداشتيم وقتی معلم را وقيحانه 

های  آبه کشاورز خورده شد، ما دانشجويان دانشگاه خورديم وقتی حق
علوم پزشکی هم کنار پزشکان و پرستاران جان داديم وقتی که گفتند 

ها و آخوندها به کادر درمان مقابله برابر کرونا را ياد  بسيجی«
، وقتی گشت ارشاد را چماق کردند بر سر زنان، ما دانشجويان »!دادند

پذيريم و نابرابری نابود  انقياد نمی«فعاالنه حجاب کنار زديم تا بگوييم 
بله ما کنار شما بوده و هستيم، چون يقين داريم که يا همه آزاد .  »!است
چرا که آزادی تک تک ما به آزادييکديگر گره !  شويم، يا هيچکس می

 .خورده
 

های  های جنبش ايم، مشت گره کرده و پيروزی بله ما هرجا که توانسته
تحت سرکوب و استثمار را پيروزی خود دانستيم و شکست ايشان را 

حاال وقت آن .  اما حاال هنگامه نبرد نهايی فرا رسيده!  شکست خودمان
رسيده که فضای هر جنبش را در همراهی با انقالب مردمی به 

ما مطمئنيم که شما نيز .  ای وحشتناک برای حکومت بدل کنيم مهلکه
دانيد و خود از ايجاد کنندگان  کامال خود را همراه با انقالب جاری می

در خيابان حضور .  ايد ايد و در ميدان مبارزه هم کم نگذاشته آن بوده
های متعددی از جنبش انقالبی مردم انجام داده و  داشته و داريد، حمايت

ما جايگاه و ارزش اعتصاب .  ايد با اقدامات مختلف به انقالب پيوسته
معلمان، مداوای مجروحان انقالب توسط کادر درمان، حضور 

های رانندگان،  چشمگير کارگران در ميدان مبارزه و همراهی
مان  های ديگر در انقالب مردمی داران و تمام بخش ها، مغازه عکاس

 .دانيم می
 

ما دانشجويان و .  حاال زمان آن رسيده يک گام ديگر به جلو بياييم
کننده  خواهيم اقدامات تعيين آموزان سراسر کشور از شما می دانش

اعتصابی و اعتراضی در جهت همراهی با اعتراضات فعلی و اين 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

انقالب مان به .  تر، عملی کنيد مرحله از انقالبمان را در سطوح سراسری
کننده شما برای ايجاد اعتصاب سراسری نياز  حضور فعاالنه و نقش تعيين

بدون شک، ما پيروزی اين انقالب را همه با هم جشن خواهيم .  دارد
آن روز نزديک است و ما به اميد تحقق يک جامعه آزاد، برابر، .  گرفت

ای عقب  مان ذره مرفه برای همگان، سکوالر و انسانی تا رسيدن به آمال
 .نخواهيم نشست

 
 مراسم چهلم غزاله چالوی هم به صحنه اعتراض مردمی بدل شد

مردم معترض آمل با حضور گسترده در مراسم چهلم غزاله چالوی از 
دست افشان .  جانباختگان خيزش سراسری جاری دست به اعتراض زدند

سوزان در مراسم چهلم غزاله چالوی با  کوبان همراه با روسری و پای
 .کشم هرآنکه خواهرم کشت، اعتراضات ادامه يافت کشم می می: شعار

 
عبدالسالم قادر گلوان نيز و مراسم چهلم سعيد دمحمی، شيرين عليزاده 

 صحنه اعتراضات مردمی شد
شنبه مراسم  آباد غرب در استان کرمانشاه  روز پنج مردم معترض اسالم

چهلم سعيد دمحمی از جانباختگان خيزش سراسری جاری در اين شهر را با 
 ١٣روز جمعه .  سردادن شعار به صحنه گسترده اعتراض تبديل کردند

ماه نيز مراسم چهلم شيرين عليزاده درباغ رضوان اصفهان به صحنه  آبان
در اشنويه هم در روز جمعه مصادف .  اعتراضات مردم اصفهان تبديل شد

با مراسم چهلم عبدالسالم قادر گلوان مردم در کنار مزار او و در خيابان 
 .اعتراضات خود را گسترش دادند

 
 تظاهرات مردمی در خاش

مردم معترض شهر خاش دست به  ١۴٠١ماه  آبان ١٣ظهر روز جمعه 
های منتشرشده حاکی از تيراندازی  گزارش.  اند ای زده تظاهرات گسترده

از وضعيت وخيم .  نيروهای سرکوبگر به سمت معترضين بوده است
ها در اين شهر بسيار شديد  بيمارستان خاش مشخص بود که شدت سرکوب

های منتشرشده از خاش، مجروحان از ناحيه  براساس گزارش.  بوده است
در زاهدان، راسک .  اند سر و گردن مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته

مبين .  و ايرانشهر نيز تظاهرات مردمی به شکل گسترده صورت گرفت
ساله، در جمعه خونين خاش، مورد اصابت مستقيم  ١۴ميرکازهی، کودک 

ياسر "آبان پيکر  ١۴شنبه .  گلوله ی ماموران قرار گرفت و جانباخت
يکی ديگر از کشته شدگان شهر خاش، در اطراف فرمانداری "  بهادرزهی

گفته ميشود ياسر از معلوليت شديد رنج .  توسط مردم محلی کشف شد
آبان ماه ، به قتل  ١٣ميبرده که با تيراندازی مأموران در روز جمعه 

 .رسيده است
 

 اعتصاب مردم داغدار خاش در اعتراض به کشتار جوانان 
  ٨صفحه   ، مردم در اعتراض به کشتار ١۴٠١آبان  ١۴روز شنبه 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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جوانان که در روز جمعه توسط نيروهای سرکوبگر کشته شدند در 
 .شهرستان خاش دست به اعتصاب سراسری زدند

 
 قتل عرفان زمانی در الهيجان و نيما نوری در کرج

آبان، در شهر  ١٢شنبه  عرفان زمانی، در جريان تظاهرات روز پنج
عرفان زمانی، ساعاتی .الهيجان، هدف گلوله نيروهای امنيتی قرار گرفت

بعد از انتقال به بيمارستان شفا، به دليل شدت جراحات و خونريزی شديد 
آبان بر اثر  ١٢ساله نيز در  ١٧نيما نوری .  داد جان خود را از دست 

شليک گلوله توسط نيروهای سرکوبگر مجروح شد و پس از انتقال به 
بيمارستان مدنی اين شهر، برا اثر شدت جراحات وارده جان خود را از 

 .دست داد
  

 مجددا دست به اعتراض زدند مريوان   مردم
آبان ماه پيکر نسرين قادری تحت فشار نيروهای امنيتی بدون  ١۵يکشنبه 

حضور مردم در مريوان با شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر ديکتاتور 
تعدادی از مردم معترض مريوان با سالح ساچمه ای .  به خاک سپرده شد

داران مريوان نيز مجدداً  کسبه و مغازه.  توسط سرکوبگران زخمی شدند
ماه کسبه و  آبان ١۶از روز دوشنبه .  دست به اعتصاب عمومی زدند

داران مريوان در اعتراض به قتل و کشتار مردم توسط نيروهای  مغازه
های  بنا بر گزارش.  اند سرکوبگر امنيتی دست به اعتصاب عمومی زده

داران سقز، سنندج  ماه، کسبه و مغازه آبان ١٨منتشر شده، روز چهارشنبه 
و بانه نيز در همراهی کسبه مريوان مجدداً دست به اعتصاب عمومی 

 .زدند
 

 قادری تجمع مردم مهاباد برای استقبال از پيکر جانباخته راه آزادی مام 
مهر در مهاباد در پی شليک  ٢٣ساله، شامگاه  ٣٧قادری  فايق مام

آبان در بيمارستان  ١٨او در روز .  سرکوبگران زخمی شد و به کما رفت
مردم شهر با .  خمينی اروميه جان باخت و پيکر او به مهاباد منتقل شد

شعار شهيد نمی ميرد، پخش کردن سرودهای انقالبی از بلندگوی مساجد 
 .و آتش زدن پرچم جمهوری اسالمی کشتار تجمع کردند

 
الهه دمحمی و نيلوفر حامدی خبرنگاران بازداشت شده با خطر مجازات 

 اعدام روبرو هستند
ای با اشاره به خبرنگارانی که  سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه

اند گفت که تقريبا نيمی از خبرنگاران  به تازگی در ايران بازداشت شده
اين نهاد گفت که دو تن از اين زنان با مجازات .  بازداشتی زن هستند
اين نهاد در حالی خبر از خطر اعدام برای اين .  اعدام روبرو هستند

قضاييه روز گذشته اتهام الهه دمحمی و  نگاران داد که سخنگوی قوه روزنامه
اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور و «نيلوفر حامدی را 

سازمان گزارشگران بدون مرز .  عنوان کرد »فعاليت تبليغی عليه نظام
نگاران بازداشتی در  خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط روزنامه

طور نمادين  نگاران زن به بازداشت روزافزون روزنامه: ايران شد و گفت

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

نشان دهنده قصد رژيم ايران برای خاموش کردن سيستماتيک صدای 
گزارشگران بدون مرز عميقا نگران سرنوشت اين .  زنان است

خاطر شجاعت افشای حقيقتی که مقامات به  نگاران است که به روزنامه
های بسيار باال از  دنبال خفته کردن آن هستند در خطر پرداخت هزينه

 .جمله مجازات اعدام  قرار دارند
 

 مصطفی نيلی بازداشت شد
: خواهر مصطفی نيلی، از بازداشت اين وکيل دادگستری خبر داد

در فرودگاه مهرآباد تهران ، اطالعات سپاه  ١٨آبان ساعت  ١۶دوشنبه 
شب به همراه سه  ٩برادرم مصطفی را بازداشت کردند و ساعت 

مامور مرد و يک مامور زن به منزل مادرم مراجعه، پس از بازرسی 
 .منزل و توقيف شناسنامه و مدارک کاری، ايشان را با خود بردند

 
 بازداشت چهار تن ديگر از وکال

خبرها حاکی از آنست که امين عادل احمديان، نازنين ساالری، بهار 
صحراييان و محمود طراوت روی، به جرم دفاع از زندانيان 

 .اعتراضات اخير دستگير شده اند
 

 بازداشت پدر کومار درافتاده از جانباختگان اعتراضات پيرانشهر
آبان به منزل حسن درافتاده پدر  ١٢شنبه  نيروهای امنيتی روز پنج

ای که در جريان اعتراضات پيرانشهر  ساله ١۶کومار درافتاده نوجوان 
با شليک مستقيم نيروهای سرکوبگر کشته شد، هجوم برده و وی را 

 .اند ربوده
 

اوين منتقل  ٢٠٩نگار بازداشت و به بند  نازيال معروفيان، روزنامه
 شده است

که چندی پيش با  »٢۴رويداد «سايت  نازيال معروفيان، خبرنگار وب
امينی را )  مهسا(وجود خطر باال، مصاحبه با امجد امينی، پدر ژينا 

خانواده نازيال معروفيان از .  منتشر کرده بود، دستگير شده است
 ٨ای شامگاه  اين فعال رسانه.  اند ای خبر داده بازداشت اين فعال رسانه

در تهران بازداشت شده و وسايل شخصی او نيز ضبط  ١۴٠١ماه  آبان
نازيال معروفيان در منزل يکی از آشنايان خود بازداشت شد .  شده است

و حين انتقال به بازداشتگاه اوين، خانواده خود را از طريق تماس تلفنی 
زندان اوين منتقل  ٢٠٩اين خبرنگار اکنون به بند .  در جريان قرار داد

نازيال معروفيان اهل سقز است و پيش از همکاری با .  شده است
ها  او يکی از ده.  بود »بان ايران ديده«، خبرنگار سابق »٢۴رويداد «

ای است که در جريان جنبش زن، زندگی،  نگار و فعال رسانه روزنامه
 .آزادی بازداشت شده است

 
 کاميار فکور و سروناز احمدی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

، کاميار فکور و سروناز احمدی ١۴٠١ماه  آبان ١۵صبح روز يکشنبه 
نيروهای امنيتی .  با هجوم نيروهای امنيتی به منزلشان بازداشت شدند

پس از تفتيش منزل اين زوج، اقدام به توقيف وسايل شخصی آنها 
کاميار فکور و سروناز احمدی که به تازگی ازدواج کرده بودند . نمودند

 .از جمله فعالين کارگری و همچنين خبرنگار و هنرمند ميباشند
 

 بازداشت مجدد ريحانه معروف
علوم اجتماعی دانشگاه   ريحانه معروف، دبير شورای صنفی دانشکده

٩صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

  ٩صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٢شماره    

آرش هرماه آزمايش خون مخصوص «: او در صفحه توئيتر خود نوشت
بايد طبق .  و هردوماه بايد اسکن توموگرافی انجام بدهد »سی بی سی«

رژيم غذايی خاص که به بيماری انسداد روده بزرگ براثر اعتصاب 
او را آزاد .  باشد هم بايد تحت نظر دکتر متخصص باشد غذا طوالنی می

 ».کنيد
 

دانشگاه  ١۴٠١و  ١۴٠٠تمام دانشجويان ارشد گرايش تئاتر ورودی 
 هنر تهران مشروط شدند

طبق گزارشات منتشرشده، دانشجويان مقطع ارشد در گرايش تئاتر 
ی گلستان، متوجه مشروط  دانشگاه هنر تهران با مراجعه به سامانه

و محروميت شرکت در  ١۴٠١اعالم شدن نيم سال اول تحصيلی 
بدين ترتيب دانشگاه هنر در جهت سرکوب .  اند  امتحانات شده

اعتراضات و اعتصابات، تمامی دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 
را مشروط و محروم از امتحان پايان  ١۴٠١و  ١۴٠٠تئاتر ورودی 

های دوره  ترم کرده است و همچنين برای دانشجويان بعضی از کالس 
رغم عدم تشکيل کالس و عدم ثبت غيبت توسط استاد  کارشناسی، علی

 .ی صفر رد شده است مربوطه، نمره
 

 تداوم اعتراض کارگران رسمی نفت با اقدام نمادين اعتصاب غذا
، کارگران عملياتی رسمی وزارت ١۴٠١ماه  آبان ١٨روز چهارشنبه 

شان  آبان در اعتراض به عدم تحقق مطالبات ١۶نفت که از روز دوشنبه 
و در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب غذا زده و از دريافت سهم 

ها امتناع کرده بودند، برای سومين روز متوالی  غذايی از غذاخوری
الزم به ذکر است که کارگران رسمی در .  اعتراضشان را ادامه دادند

برخی مراکز که زودتر اين حرکت اعتراضی را آغاز کرده بودند روز 
. چهارشنبه، چهارمين روز امتناع از دريافت غذا را پشت سر گذاشتند

اين اقدام اعتراضی مطابق فراخوانی از پيش اعالم شده و در اعتراض 
قانون وظايف و اختيارات کارگران وزارت  ١٠ماده "به عدم اجرای 

پس از ده سال از تصويب آن هنوز  ١٠ماده . صورت گرفته است" نفت
اجرا نشده است و اعتراضات اين کارگران در طول چند سال گذشته 
نسبت به عدم اجرای اين قانون تنها با وعده و وعيدهای مسئولين پاسخ 

اين ماده قانونی، تعيين افزايش حقوق کارگران عملياتی .  گرفته بود
وزارت نفت را از چارچوب قانون مديريت خدمات کشوری مستثنی 

گيری بر دستمزد اين کارگران  تواند تأثير چشم کند و اجرای آن می می
اين اعتراض نمادين و اخطاری در چهارمين روز پايان .  داشته باشد

 .يافت
 

 امنيت شغلی و پرداخت حقوق معوقه : کارگران شهرداری گرگان
مطالبات معوقه کارگران خدمات شهری گرگان روی هم انباشته شده اما 

برخی .  شهرداری و پيمانکار حاضر به پاسخگويی به کارگران نيستند
، ٩٩التفاوت حق مسکن سال  مابه:  مطالبات معوقه کارگران عبارتند از

اين .  و حق مسکن سال جاری ١۴٠٠حق مسکن و سنوات سال 
کارگران به واسطه يک شرکت پيمانکار و با قرارداد موقت برای 

اند پيمانکار عالوه بر اين،  کارگران گفته.  کنند شهرداری گرگان کار می
ای برای تحميل کار بدون مزد و نپرداختن بخشی از  از هر بهانه

: اند کارگران همچنين گفته.  کند ها استفاده می دستمزد آن

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

آبان ماه مقابل  ١۵تهران برای دومين بار از آغاز اعتراضات، روز 
در واکنش به اين .  ها ربوده شد درب دانشکده توسط لباس شخصی

بازداشت، دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دست به 
از ديگر داليل اعتراض آنها ، دو پرونده برای دمحم جواهری .  تجمع زدند

مورد  ١الورودی و مورد ممنوع  ١۵و علی داعی دانشجويان دانشکده، 
 .تعليق از تحصيل بود

 
 بازداشت ميالد عبدی

ميالد عبدی، دانشجوی مقطع کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشکده علوم 
آبان مقابل  ١۶، روز ١۴٠٠اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی ورودی 

از وضعيت . درب خوابگاه توسط نيروهای لباس شخصی ربوده شده است
 .فعلی و نهاد بازداشت کننده ايشان اطالعی در دست نيست

 
 بازداشت يک خبرنگار در الهيجان

مارال دارآفرين، خبرنگار و فعال حقوق زنان توسط نيروهای امنيتی 
خانم مارال دارآفرين پيشتر با .  ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است

انتشار پيامی تصويری از مراجعه مأموران به محل زندگی وی و احتمال 
 .ربايش خود خبر داده بود

 
 امير چمنی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

، امير چمنی از فعالين کارگری توسط ١۴٠١ماه  آبان ١۵روز يکشنبه 
نيروهای امنيتی تبريز در خيابان بازداشت شده و به زندان تبريز منتقل 

امير .  هنوز از داليل بازداشت او اطالع دقيقی در دست نيست.  شده است
چمنی پيشتر نيز چندين بار توسط نهادهای امنيتی بازداشت و زندانی شده 

 .است
 

 زاده عليرغم نياز به رسيدگی پزشکی تداوم بازداشت ليال حسين
 ٧٧زاده فعال دانشجويی و زندانی سياسی سابق عليرغم گذشت  ليال حسين

روز از زمان دستگيری و دست و پنجه نرم کردن با بيماری خودايمنی، 
ابوالفضل .  برد آباد شيراز در بازداشت بسر می کماکان در زندان عادل

زاده، برادر اين فعال صنفی دانشجويی با انتشار مطلبی در صفحه  حسين
زاده شديد  عوارض بيماری ليال حسين:  شخصی خود در اين رابطه نوشت

. شده است و او بايد زير نظر پزشک متخصص تحت درمان قرار گيرد
با توجه به دو بار تاييديه : او پيشتر نيز در صفحه شخصی خود نوشته بود

زاده همچنان  پزشک قانونی تهران مبنی بر عدم تحمل حبس، ليال حسين
بايست مدام تحت نظر فوق  اش می او به خاطر بيماری.  در حبس است

اش عوارض شديدی  تخصص درمانش را ادامه دهد و داروهای مصرفی
 .دارند

 
  ١٠صفحه    هشدار حسين صادقی، پدر آرش صادقی 
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پای کار  ٨بعد از ظهر تا  ۵گويند  دهند؛ مثال می گاهی آماده باش می«
اما برای اين . مان است صبح هم شيفِت اصلی ۴بعدازظهر تا  ٨باشيد و 

در واقع اگر اينها را روی هم بگذاريم، .  دهند ها پولی نمی باش آماده
روز به صورت رايگان برای پيمانکار کار  ۴تا  ٣ماهی چيزی حدود 

هايی پيدا  پيمانکار برای کسر حقوق کارگران هم بهانه.  »کنيم می
گاهی به اين بهانه که مثال بخشی از خيابان را درست جارو «:  کند می

کنند و  دهند و حقوق آن روز را قطع می ايم، برگه اخطار می نکرده
کنيم و  کاری نمی درصورتيکه ما کم.  کنند برای آن روز غيبت رد می

دليِل تاريک بودِن آن فضا بخشی از کار از دستمان در  ممکن است به
ايم اخطار بدهيد بعد اگرخواستيد حقوق کم کنيد،  بارها گفته.  رفته باشد

اند  کارگران شهرداری گرگان گفته.  »کنند اما ظالمانه با ما رفتار می
ها را اينچنين پاسخ  شورای شهر و شهردار گرگان تمام اعتراضات آن

. »شما کارگر پيمانکار هستيد و اين مسائل به ما ربطی ندارد«:  اند گفته
خواست حذف پيمانکاران و امنيت شغلی از طريق قرارداد مستقيم به 
شهرداری خواست مشترک همه کارگران شهرداری است که در ازای 

گيرند و هر لحظه در  کار سخت و طاقت فرسا دستمزد کمی می
 .معرض اخراج قرار دارند

 
شهر به شرکت  اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری شاهين

 جويندگان رزق
ماه  آبان ١۵شهر روز گذشته  کارگران فضای سبز شهرداری شاهين

به علت عدم دريافت حقوق و بيمه خود در مقابل ساختمان  ١۴٠١
شهر معروف به نگارستان اعتراض  شورای اسالمی شهر شاهين

ماه  ۴ظاهراً شرکت جويندگان رزق پيمانکار فضای سبز که حدود .  کردند
های  است با شهرداری قرارداد بسته است در اين مدت نتوانسته خواسته

 . قانونی کارگران را پاسخگو باشد
 

 مرگ يک کارگر جوان در عسلويه
آبان يک کارگر جوان به نام رحمان دمحمی در اثر نداشتن  ١۵روز يکشنبه 

ايمنی ارتفاع؛ از يک ارتفاع بلند در حين کار سقوط کرده و درحين انتقال 
 .دهد به بيمارستان بر اثر شدت صدمات جانش را از دست می

 
*** 

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

ليال حسين زاده با بيماری كه بايد تحت كنترل مستمر 

!پزشک باشد، در زندان عامدانه نگهداری ميشود  

آبان ٢٠مهاباد   
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مهر  ٨در .  چهلمين روز قتل عام زاهدان بود ١٤٠١آبان  ١٨امروز 
انسان معترض به تجاوز  ٩٢جمعه خونين زاهدان، حداقل  ، ١۴٠١

ساله توسط جنايتکاران اسالمی با   ١٥رئيس نيروی انتظامی به کودک 
تن از  ١٣.  گلوله جنگی به قتل رسيدند و صدها نفر زخمی شدند

 .جانباختگان کودک بودند
 

امروز چهارشنبه تا ساعت عصر، در دانشگاه ها و مدارس شهرها و 
مناطق اجتماعات اعتراضی عليه حکومت و مراسم در گراميداشت 

از جمله در دانشگاه علوم پزشکی .  جانباختگان زاهدان برگزار شد
شيراز، چمران شيراز، دانشکده هنر و معماری پارس تهران، دانشکده 
هنر و معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنرهای 
زيبا دانشگاه تهران، دانشگاه هنر اسالمی تبريز، دانشگاه رازی 
کرمانشاه، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی اميرکبير و دانشکده رياضی دانشگاه خوارزمی، 
. اجتماعات اعتراضی در همبستگی با مردم بلوچستان برگزار شد

همه جا بود و برای وی "  خدانور لجه ای"عکسهای جانباختگان و بويژه 
در بجنورد دانشجويان .  پرفورمنسی کنار پارک خانه هنرمندان اجرا شد

دست به   دانشگاه علوم پزشکی در حمايت از دانشجويان تعليق شده
در دانشگاه هنر اصفهان دانشجويان در اعتراض به تعليق .  تحصن زدند

رفقايشان آتليه ها و کارگاه ها را بستند و تعليق دانشجو را با تعليق 
. برخوردهای انظباطی در دانشگاه ها ادامه دارد.  دانشگاه پيوند زدند

 .بجز بازداشتها صدها دانشجو از دانشگاه تعليق شدند
 

سه شنبه شب در .  آبان در زاهدان اعتصاب عمومی بود  ١٨امرور 
از .  حمايت از مردم زاهدان در محالت مختلف اقداماتی صورت گرفت

به چند .  جمله در کرج به مصلی فرديس با کوکتل مولوتوف حمله شد
در بوشهر .  مرکز يا پايگاه بسيج از جمله در کرمان نيز حمله شده است

ابوذر  ٨در مشهد پايگاه .  و شهرستان جم دفتر امام جمعه را آتش زدند
صحنه قتل .  شعارنويسی و کار گرافيتی گسترده بود.  را به آتش کشيدند

و بستن وی به ميله را در دانشگاه ها و شهرها بازسازی " خدانور"فجيع 
 . کردند

 
در مناطق و محالت مختلف تهران از جمله سعادت آباد، خيابان انقالب، 
هفت حوض، باغ فيض، شهريار، پيامبر و ستارخان اجتماع و اعتراض 

همينطور کسبه .  در ستارخان به سمت معترضين شليک شد.  برگزار شد
اعتراض و تجمع و .  بازار مبل شهرک وليعصر دست به اعتصاب زدند

راه بندان و آتش روشن کردن و شعار دادن از ديگر اقداماتی بود که از 
جمله در شاهين شهر، سقز، سنندج، مهاباد، بوکان، بانه، مريوان، قروه، 

در سقز مضاف بر اعتراضات .  کرمان، شهرکرد و کرج در جريان بود
شهرهای بانه، سنندج، .  در منطقه کريم آباد، اعتصاب عمومی هم بود

سقز، زاهدان و بخشهائی از بازار تهران دست به اعتصاب عمومی 

در قروه عمدتا دانش آموزان مدارس متوسطه دست به اعتراض .  زدند
 . زدند و عليه خامنه ای شعار دادند

 
زن زندگی "، "مرگ بر ديکتاتور"شعارهای محوری اين تظاهراتها، 

هيز توئی هرزه "، "امسال سال خونه سيد علی سرنگونه"، "آزادی
شعارهای .  بودند"  بلوچستان جگرگوشه ايران"و "  توئی زن آزاده منم

فقر، فساد، : "جديدی در اعتراضات امروز طرح يا مجددا تکرار شدند
کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که "، "گرونی، ميريم تا سرنگونی

مسئول تو ناز و "، "مردم گدايی ميکنه، رهبر خدايی ميکنه"، "گفتين
، "ايران وضعش خرابه، مال فکرش حجابه"، "نعمت با پول نفت ملت

، "گرانی تورم، بالی جان مردم"، "حقوق ما رياليه، هزينه ها دالريه"
وعده هاشون سرابه، "، "دالرامون تو لبنان، جوونامون تو زندان"

، "نه سيد علی نه مجتبی، مرگ بر اين ظلم و جفا"، "جوابش انقالبه
فرمانده سپاهی، مظهر هر سياهی، تو رهبر داعشی، تويی که کودک "

نظام سيد علی عامل هر فساد است، انقالب مردمی مظهر عدل "، "کشی
لحظه به "، "اين سيد علی کودک کشه، رهبر هر آدم کشه"، "و داد است

گل های ايران همه "، "لحظه گويم، زير شکنجه گويم، يا مرگ يا آزادی
از جمله شعارهای ...  ، و "پرپر شده، مجلس ما خر بوده خرتر شده

امشب مناطق مختلف . جديد بودند که امروز در اجتماعات سر داده شدند
شهرهای ايران فراخوان تجمع داده اند که اجتماعات اوليه در تهران 

 . شکل گرفته است
 

حکمتيست به زنان و مردان انقالبی   -حزب کمونيست کارگری ايران 
ما در هر مناسبتی می آئيم تا با عزيزانمان پيمان ببنديم .  درود ميفرستد

که راهشان ادامه دارد و سياست محوری ما تداوم جنگ انقالبی برای 
ما داغداريم، جای خالی عزيزانمان هيچوقت پر نخواهد .  پيروزی است

اين .  شد، اما االن در وسط جنگ فقط به تعرض و پيشروی فکر ميکنيم
در اين دوره بهترين بزرگداشت جانهای .  قانون و رسم انقالب است

شيفته ای که ديگر ميان ما نيستند، بهترين حمايت از اسرائی که در 
. زندان و تحت شکنجه هستند، ادامه قاطع راهمان برای پيروزی است

 . نبايد به حکومت فرصت بازسازی دهيم
 

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

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢نوامبر  ٩ -١۴٠١آبان  ١٨

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 همبستگى با جانباختگان جمعه خونين زاهدان

!سفارتخانه های رژيم بايد برچيده شوند   

آبان شهرهای بلوچستان از زاهدان و ايرانشهر و  ٢٠امروز جمعه 

خاش تا راسک و چابهار و سراوان وسيعا بميدان آمدند و عليه 

سركوبگران با . خامنه ای و جمهوری اسالمى شعار دادند

تيراندازی و پرتاب گاز اشک آور به مواجهه اعتراض مردم 

مردم خاش فرمانداری را تسخير و دو پايگاه . پرداختند

. سركوبگران را به آتش كشيدند  
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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/  

 


