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 خيز انقالبى آبان
 

زنان و مردان  ٩٨در سالروز آبان خونين 
از روز سه شنبه .  انقالبی سنگ تمام گذاشتند

آبان، شهر و  ٢٧آبان تا امروز جمعه  ٢٤
روستا، مدرسه و دانشگاه، محله و خيابان، 
مترو و اتوبوس، محل اعتراض و اجتماع و 
راه بندان، صحنه ابراز وجود و شعار دادن 
عليه خامنه ای، ميدان درگيری با نيروی 

. سرکوب و فراری دادن مکرر آنها بوده است
در اينروزها تاکتيک های آبان از جمله محله 
محور بودن، راهبندان، حمله به اماکن دولتی 
و مقابله با نيروهای سرکوب و ضد شورش به 

نه فقط در شهرهای بزرگ و .  اوج رسيد
جاهائی که سابقه اعتراض و اجتماع داشتند 
بلکه در شهرهای کوچک و حتی روستاها 

بسياری .  اجتماعاتی شگفت انگيز شکل گرفت
شهرها برای اولين بار به اعتراضات پيوستند 
و بسياری شهرهای تاکنون درگير اعتراضات 

صدها شهر و .  با قدرت بيشتری ظاهر شدند
مناطق استانها و محالت و دانشگاه های کشور 
با اعتراض سرنگونی خواهانه و عمل 

 ١٥٠٠ميليتانت عليه حاکميت خروشيد، از 
با .  کشته آبان و وعده پايان رژيم سخن گفت

حمله به مراکز حکومتی از شهرداری و پايگاه 
های بسيج تا دفاتر امام جمعه ها و حوزه 
جهليه و آتش زدن آنها، دست اندر کار تسخير 

با به آتش .  موقت شهرها و محالت شدند
کشيدن ماشين و موتور پليس و نيروی 
انتظامی و مقاومت جانانه با دست خالی، به 

سرکوبگران نشان دادند که 

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

 اعالميه خبری 
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

صحنه هائی که گردانهای بزرگ و متمرکز نيروی .  کوتاه نمی آيند
انتظامی و کماندوی سپاه با تجهيزات کامل از دست مردم با خفت پا به 
فرار ميگذارند، شاخصی برای تشخيص اوضاع دستگاه سرکوب و 

پاکسازی شهرها .  روحيه انقالبيونی است که هنوز دست شان خالی است
از نمادهای حکومتی يک وظيفه انقالبی تلقی ميشود، در اينروزها بيش 
از هر زمان تابلوها و پرچمهای حکومت را بزير کشيدند و در آتش 
سوزاندند، بيلبوردها و پوسترهای سران رژيم را پائين کشيدند و مجسمه 

اين خيزش .  های جنايتکاران فاشيست و ضد زن را به آتش کشيدند
انقالبی ميگويد يا بايد حکومت تسليم اراده مردم شود، جمع کند و برود و 

ديروز معترضين در .  يا سراسر در آتش خشم انقالب خواهد سوخت
آنروز که بيت .  تهران تا نزديک محل استقرار خامنه ای جلو رفته بودند

 . خامنه ای در آتش خشم مردم انقالبی تهران بسوزد نزديک است
 

 يک جمعبندی مقدماتی از دو ماه خيزش انقالبی 
اوجگيری .  با سالگرد آبان وارد سومين ماه خيزش انقالبی شديم

مبارزات انقالبی در مناسبت سالروز آبان خونين، چند موضوع را بيش 
 :از پيش روشن کرد

 
آبان يک مقطع مهم مبارزه برای سرنگونی و .  اول، آبان ادامه دارد

اگر بتوان پايانی برای آبان متصور .  حافظه جمعی و تاريخ زنده ماست
بود، تحقق اهداف اوليه خيزش آبان يعنی سرنگونی کل نظام فقر و 

خيزش انقالبی کنونی خواستهای آبان و تجاربش را در .  فالکت است
دستور کار خود دارد، در عين حال جبهه بزرگ ديگری يعنی مسئله زن 
را باز کرده است که ارکان ايدئولوژيک و مذهبی نظام را نشانه رفته 

مسئله زن و مسئله فقر و فالکت، دو قلمرو اساسی نبرد سياسی و .  است
طبقاتی در ايران است که خيزش انقالبی جاری حول آن نضج گرفته و 

آزادی زن، امر برابری انسانها، بازپس گيری نفس .  قطبی ميشود
زندگی، تحقق آزاديهای فردی و اجتماعی، رفع تبعيض و فقر و 
نابرابری گسترده، اينها مسائل و سواالت بالفصل خيزش انقالبی اند که 

 . سرنگونی رژيم اسالمی شرط الزم تحقق آنهاست
 

دوم، به حکم پيشرفت مبارزه انقالبی و تضعيف روزافزون حکومت، تز 
هنوز دستگاه سرکوب با تمام قدرت وارد نشده و هنوز ميتوانند کشتار "

اوضاع حکومت داغان است، .  ، هر روز بيشتر از نفس می افتد"کنند
انسجام دستوری حکومت بهم ريخته و جيغ و دادهای اوباش مجلس 

خامنه ای به زاهدان، بر "  حسن نيت"اسالمی در کنار ارسال هيئت 
شواهد و گزارشات ميگويند که رژيم .  اوضاع وخيم رژيم داللت دارد

تنها متکی به نيروی انتظامی و نوپو و ماشينهای ضد شورش و تعدادی 
لباس شخصی نبوده، بلکه از تمام نيروهای زبده سپاه و بسيج و حتی 

نيروهای وارداتی مزدور از عراق و افغانستان .  کماندو استفاده کرده اند
و لبنان گزارش شده و در موارد زيادی نوجوانان بدون آموزش را در 
يونيفرم نيروی انتظامی به خيابان فرستادند که چند مورد خلع سالح و 

اگر باندازه کافی نيروی آماده واکنش سريع داشتند در .  خلع لباس شدند

جمع کردن خشن اوضاع ترديد 
به اينها اخبار .  بخود راه نمی دادند

خارج شدن مرتب خانواده های 
افراد حکومتی، کشته شدن سرداران 
و فرماندهان و مزدوران بسيجی و 

بيشرف "محلی و فشار روانی شعار 
نيروهائی .  را اضافه کنيد"  بيشرف

که هر شب در چهارگوشه ايران 
توسط انقالبيون دچار اضمحالل و 

 . فروپاشی می شوند
 

يک مسئله مهمتر کارکرد سرکوب در دوره انقالبی است که بسيار با 
انقالبی توازنی برقرار است   -دوره پيشا.  انقالبی فرق دارد  -دوره پيشا

در دوره انقالبی .  که هر بازداشت و سرکوب و اعدام تاثير منفی دارد
حتی فرصت گريستن و غمخواری نيست، دوره جنگ است، دوره ادامه 
راه است، هر خونی که ميريزد ميتواند به آتشی جديد در کمپ دشمن 

کشتار سنندج و زاهدان تستی بود برای واکنش جامعه به .  تبديل شود
قبل آن اوين و شاهچراغ تست شده بود و جواب .  سرکوب خشن و وسيع

سراسر .  مردم زاهدان و خاش بعد از قتل عام مجددا بيرون آمدند.  نداد
مردم نه فقط .  سنندج زاهدان چشم و چراغ ايران:  کشور شعار داد

نترسيدند بلکه در مراسم گراميداشت عزيزان جانباخته مثل کوه آتش 
عزم .  فشان خروشيدند، جانباخته های بيشتری دادند اما عقب ننشستند

راسخ و اراده قاطع و انقالبی جامعه برای سرنگونی، هر جنايت و اقدام 
فلسفه کشتار .  سرکوبگرانه حکومت را به ضد خودش بدل کرده است

ايجاد رعب و شوک سنگين است تا بتوان در پرتو آن وقت خريد و به 
. اين هدف تاکنون حاصل نشده و بنظر شانسی ندارد.  اوضاع فائق آمد

رژيم در وضعيتی خرد کننده قرار دارد؛ اگر عقب بنشيند مردم در نقطه 
مورد نظر حکومت متوقف نخواهند شد، مردم عقب نشينی رژيم را 
نشان قدرت خود و ضعف حکومت تلقی ميکنند و به تعرض ادامه 

اگر دست به سرکوب شديدتر با استفاده از نيروی هوائی و .  خواهند داد
تانک و توپ بزند، به امکان بسيار قوی نتيجه معکوس ميدهد، هيچ راه 
بازگشتی باقی نميگذارد و هر وابسته حکومتی را يک سيبل انتقام مردم 

اين بن بست ها .  خواهد کرد و اوضاع را به فاز پيچيده ای خواهد برد
در دوره انقالبی معموال با حرکت و تحولی در باالی رژيم يا با عمل 
متمايزی از پائين شکسته ميشود تا به آرايش جديد و تناسب قوای نوينی 

 .شکل بدهد
 

سوم، مضاف برسرکوب مستمر و روزانه حکومت، در خيزش انقالبی 
قرار گرفته  جنگ دائمی با مردمجاری رژيم اسالمی در يک موقعيت 

است که هر روز ميکشد، بازداشت و شکنجه ميکند، و در عين حال هر 
فرماندهان سپاه و بسيج و اطالعات و نيروی .  روز کشته و تلفات ميدهد

پليس و انتظامی سرکوب يا پاسدار و بسيجی و مزدوران محلی، 
آخوندها و عناصر حکومتی در نبردهای خيابانی با انقالبيون تلفات 

شهرهای سميرم و سنندج و بوکان و بان در    ٢٦نمونه آخر در .  ميدهند
تن از معترضين   ۶در سميرم با شليک مزدوران حکومتی .  ايذه است

تن از مزدوران يگان  ٨همزمان .  اند تن زخمی شده ١٠٠جانباختند و 
جويانه  مردم در يک اقدام تالفی.  اند   نفر نيز زخمی شده ٣٠ويژه کشته و 

. خانه امام جمعه سميرم و اتومبيل او را به آتش کشيدند

 

  ٣صفحه   
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ين موارد را با ا.  در سنندج و بوکان و ايذه هم سناريوی مشابهی داشتيم
و فرمول های کيهان شريعمتداری نميتوان "  توطئه خارجی"تهديد و 

اين يک وضعيت جديد و بشدت ناپايدار برای جمهوری .  توضيح داد
. ديکتاتورها سرکوب را برای سکوت جامعه نياز دارند.  اسالمی است

اما وضعيت جنگ دائم و حاکم شدن قانون جنگ، نشان سرعت گرفتن 
اين جنبه هم بيانگر ضعف .  روند اضمحالل و سرنگونی حکومت است

اساسی حکومت و هم نشان تحميل تعادل قوای جديدی توسط انقالبيون 
 . است

 
اعتراضات هفته . چهارم، مرحله تهاجم خيزش انقالبی شروع شده است

مجموعه اوضاع و سير .  اخير همه جا براين عمل تهاجمی داللت دارد
پيشروی مبارزه انقالبی ميگويد که بحران بقای حکومت به مرحله حاد 

تالش برای سرنگونی حکومت در يکی از همين روزها .  رسيده است
سواالت و تناقضات حکومت .  و هفته ها ميتواند با رويدادی اوج بگيرد

 ٤خيزش انقالبی نيز از .  هنوز روی ميزند و حادتر و الينحل تر شدند
آبان و باالخره روزهای اخير در سومين  ١٢آبان سالروز قتل مهسا تا 

. سالروز آبان خونين، سير تهاجمی گرفت و وارد فاز جديدی شد
جمعيت وسيعتر و توده ای تری در محالت و مناطق و شهرها حضور 

اعتصابات کارگری و اعتصاب شکوهمند کارگران ذوب آهن .  يافتند
اصفهان، اعتراضات بازنشستگان، وارد شدن بخشهای مختلف کسبه و 
پاساژها و شهرها به اعتصاب، حمايت قوی بخشهای مختلف جامعه از 

 . اعتراضات سالروز آبان اين جهش را نشان ميدهد
 

اين قانون تا اطالع ثانوی از .  پنجم، ما وارد دوره بدون بازگشتی شديم
خيزش انقالبی و نسل جديد قصد ندارد ميدان را .  هر سو حکم ميراند

ترک کند و با پافشاری در صدد بسيج جامعه برای تمام کردن کار 
نسلهای مختلف تدريجا و بويژه در اينروزها ملحق شدند، دامنه .  است

اعتراض و اعتصاب گسترش يافت و نيروی جديدی به اعتراض توده 
اعتراضات ديگر صرفا تظاهرات و شعار نيست، .  ای و خيابانی داد

در مرحله عاليتری است، بدست گرفتن کنترل محل و منطقه و شهر، 
سلب قدرت حتی موقت از حکومت و بيرون کردن آنها، مجازات افراد 
سرکوبگر و تعقيب آنان، اينها اشکال و روشهای يک جنبش انقالبی 

نه برای انقالبيون و نه برای حکومت راه بازگشت .  درگير جنگ است
مردم هنوز اهرمهای قوی و . راه مصالحه ای وجود ندارد. وجود ندارد

کشنده مثل اعتصابات کارگری و خروشهای ميليونی دارند که هنوز 
حکومت اما آخرين زاپاس .  بمثابه بمب سنگين استفاده نشده است

سرکوب از نوع حشدالشعبی و زينبيون و فاطميون و حزب هللا را دارد 
پنجاه هزار نفر نيروی مزدور را هم بياورند در ايران .  استفاده ميکند

هشتاد و چهار ميليونی و صدها شهر بزرگ و کوچک با انقالبيونی که 
روشن است .  ترس را تحقير کرده اند، هيچ غلطی نميتوانند بکنند

استفاده از نيروهای مزدور برای سرکوب شهروندان هزينه سياسی 
عدم آشنائی به محيط اعتراض برای .  باالئی برای حکومت دارد

 .       مواجهه با مردم انقالبی مشکل ديگر آنهاست
 

ششم، طرح شعارهای ضد سيستم و ضد ستمگر و تقابل با نيروهای 
دست راستی، تاکيد بر نقش مردم در آينده جامعه و نظام شورائی، 

ترکيب خواست آزادی زن با کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم و 
مسئله فقر و فالکت و استبداد، جوهر و سواالت مرکزی خيزش انقالبی 

اين ويژگيها از يکسو به جنبش انقالبی خصلتی چپگرايانه ميدهد و .  است
از سوی ديگر اين امکان را اگرچه نه با قطعيت باز ميکند که سرنگونی 
انقالبی حکومت و تغيير نظم مبتنی بر استثمار و تبعيض و نابرابری 

بدون ترديد کشمکش .  برهم منطبق يا اجزای يک پروسه واحد باشند
طبقاتی با سرنگونی رژيم اوج ميگيرد و سرنوشت نظم آتی از دل اين 

 .کشمکش تعيين ميشود
   

در سالروز آبان خونين يک خيز بزرگ انقالبی برداشتيم تا حکومت را 
اينرا بارها .  کارشان را بزودی تمام ميکنيم.  بيشتر به کنج رينگ برانيم

جمهوری اسالمی از نظر جامعه .  همين روزها در خيابان گوشزد کرديم
اين نبردها برای پاکسازی شهرها از وجود منحوس شان .  تمام شده است

به رزم و اتحاد زنان و مردان .  و تثبيت اين تصميم و اراده جمعی ماست
آزاده و همسنگرانمان در هر گوشه ايران درود ميفرستيم و دست مريزاد 

در روزهای آخر آبان حکومت را به بيش از پيش به پرتگاه .  ميگوئيم
 ١٤٠١و خيزش انقالبی   ٩٨ياد جانباختگان آبان خونين .  سقوط برانيم

 ! گرامی باد
 

 .سردبير
  ٢٠٢٢نوامبر  ١٨

 صحنه ای گويا از تناسب قوای سياسى
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، اعتراض و اعتصاب و راه بندان در شهرهای ١٤٠١آبان  ٢٥چهارشنبه 
شامگاه چهارشنبه اعتراضات در شهر ايذه بدنبال .  مختلف ادامه داشت

در پی يک حمله مسلحانه .  تيراندازی به مردم در بازار ايذه شدت گرفت
عوامل حکومت پنج نفر از جمله يک کودک دهساله کشته و ده نفر 
. مجروح شدند که حال دو نفر از مصدومان وخيم گزارش شده است

بدنبال اين واقعه ايذه يکپارچه بپاخاست، خيابانها و محالت را تسخير و 
همزمان با ايذه در بسياری از .  را آتش زدند"  حوزه علميه ايذه"از جمله 

در روز .  شهرها اعتراضات شبانه در محالت و دانشگاه ها ادامه داشت
چهارشنبه شهرهای جديدی به اعتراض پيوستند و شهرهای سابق از جمله 

در تهران .  در استان کردستان و استانهای ديگر توده ای تر بميدان آمدند
در بيش از بيست نقطه و منطقه اعتراض و سنگربندی خيابانی و راه 

سعادت آباد، .  بندان و درگيری با مزدوران حکومتی در جريان بود
اکباتان، آزادی، شهر زيبا، پارک دانشجو، عباس آباد، جنت آباد جنوبی، 
نازی آباد، شهرک غرب، بلوار فردوس، کيانشهر، مهستان از جمله 

در ايستگاه های متروی تهران جمعيت .  مراکز تجمع و اعتراض بودند
نيروی سرکوب در ايستگاه تئاتر شهر به قطار . يکصدا اعتراض ميکردند

 . و مردم معترض تيراندازی و گاز اشک آور پرتاب کرد
 

آبان شهرهای مهاباد، سنندج، سقز، بوکان، کامياران،   ٢٥در چهارشنبه 
قروه، بيجار، قره يان سنندج، نودچشه، روانسر، سرآبله ايالم، برازجان، 
زنجان، هفشجان چهار محال، ابهر، صومعه سرا، چند روستا و شهر 
کوچک استان فارس، هرمزگان، تهران، تبريز، اهواز، ايذه، الرستان، 

يزد، شاهين شهر کرمانشاه، همدان، اراک، گنبد کاووس، گرگان، مشهد، 
اصفهان، فوالد شهر اصفهان، کرمان، شيراز، بندرعباس، بابل، قائم 
شهر، انزلی، رشت، بهشهر، دورود، ساوه، جاده ساوه، کرج، فرديس 
کرج، بندر لنگه، قهدريجان، آمل، آبدانان، سبزوار، پرند، خمين، 
سربندر، قادر آباد، قلعه حسن خان، بيرجند و آباده در اعتراض و 

در ايذه کودک ده ساله کيان .  کشمکش با سرکوبگران حکومتی بودند
پيرملک و چهار نقر ديگر، در سقز دانيال يابندی، در بوکان ساالر 

سه شنبه شب در کامياران، .  مجاور، توسط سرکوبگران به قتل رسيدند
روز چهارشنبه هزاران نفر .  فواد دمحمی توسط سرکوبگران به قتل رسيد

از مردم کامياران مقابل خانه فواد دمحمی تجمع کردند و عليه حکومت 
نيروهای سرکوبگر به تجمع حمله و تيراندازی کردند .  قالتين شعار دادند

 . و برهان کرمی را کشتند
 

ابان اعتصاب عمومی بوسعت در جريان بود و در هفته  ٢٥همينطور در 
در اينروز بازارهای .  جاری در تبريز و شهرهای ديگر ادامه دارد

سنندج، مهاباد، سقز، ديواندره، بوکان، مريوان، دهگالن، کرمانشاه، 
اصفهان، شاهين شهر، زرين شهر، تبريز، اهواز، بخشهائی از تهران و 

آباد،  قزوين، اراک، شيراز، بندر گناوه، مشهد، رشت، بابل، گرگان، خرم
آباده، بهبهان، سرپل ذهاب، ايالم، نجف آباد، اليگودرز، بروجرد، 

 . سرا در اعتصاب بودند زاهدان، راسک و صومعه
 

 اعالميه خبری 

خيزش انقالبى در سالروز آبان با 
 قدرت ادامه دارد

در شهرهای سنندج و بوکان و اعتراضات  آبان  ٢٦پنجشنبه امروز 
امروز کردستان يکپارچه .  سقز و پيرانشهر بطور وسيع ادامه داشت

خاکسپاری دمحم حسن زاده شهر در بوکان بعد از .  خيزش انقالبی است
را به تصرف درآوردند، به مراکز حکومتی از جمله شهرداری و 

محل کسب و ماشين يک مزدور .  فروشگاه کوروش تعرض کردند
پدر دمحم حسن زاده در آرامستان بوکان در .  حکومتی را آتش زدند

زمانی برای اينکه کسی : "سخنانش از زنان تمجيد کرد و از جمله گفت
االن اگر .  را با جرات و شهامت توصيف کنند، ميگفتيم خيلی مرده

مردی خيلی جسارت دارد بايد بگيم خيلی زن هستی، چون جسارت 
شهر بوکان تا اين ساعت دست ".  زنان بسيار باالتر از مردان است

در سنندج در ياديود چهلمين روز درگذشت جانباختگان .  مردم است
شهر؛ داريوش عليزادە، دمحم امينی، يحيی رحيمی و پيمان منبری، در 

از بهشت دمحمی درگيری شروع شد، خيابانها به .  ابعاد وسيع خروشيد
 . در سقز مسير جاده سقز بانه را مسدود کردند. کنترل انقالبيون درآمد

 
آبان اعتراضات در شهرهای بوکان، سنندج،  ٢٦امروز پنجشنبه 

مهاباد، سقز، پيرانشهر، جوانرود، درود، سرآبله ايالم و چهار راه 
رسالت ايالم، سميرم اصفهان، مشهد، تبريز، گويم شيراز، ماسال 
گيالن، درود لرستان، ناغان چهارمحال، اراک، قزوين، خمين، 
ايوانکی، سرپل ذهاب و محالت و مناطق مختلف تهران از جمله گيشا، 
هفت حوض، شهرک غرب، تهرانپارس، بلوار فردوس آغاز شده و 

شاهو بهمنی و آرام حبيبی سنندج در درگيری های امروز .  ادامه دارد
و در بوکان غفور مولودی و ميالد معروفی با تيراندازی مامورين 

  . جمهوری اسالمی کشته شده اند
 

هرچه سرکوبگران خسته تر ميشوند برخوردشان با مردم شديدتر 
شکستن شيشه ماشين ها، تيراندازی به پنجره خانه ها، زدن .  است

در مقابل مردم .  عابرين در خيابان از واکنش های عصبی شان است
انقالبی ميرقصند، سرود ميخوانند، شعار ميدهند، حجاب می سوزانند، 
سرکوبگران را گوشمالی ميدهند، ماشين و موتورشان را به آتش می 

. کشند، مزدوران محلی را فراری ميدهند و از انتقام سخن ميگويند
روحيه مردمی که هر شب آماده به جنگ ميرود با روحيه مزدوران 

 . خودباخته رژيم قابل قياس نيست
 

حکمتيست همراه دهها ميليون انسان   -حزب کمونيست کارگری ايران 
انقالبی و منزجر از جمهوری اسالمی ياد جانباختگان آبان و خيزش 

فراخوان ما اينست که روزهای آخر .  انقالبی جاری را گرامی ميدارد
گسترش .  آبان را به کابوس مرگ جمهوری اسالمی تبديل کنيم

اعتراض و اعتصاب عمومی و اعتصاب کارگری ضامن پيشروی 
امروز شعار هر رزمنده انقالبی در جای جای .  های تاکنونی است

ما ميرويم که به !  قسم به خون ياران ايستاده ايم تا پايان:  ايران اينست
پايان جمهوری اسالمی و نظم .  کابوس جمهوری اسالمی پايان دهيم

مبتنی بر فقر و تبعيض را به آغازی برای رهائی زن و آزادی و 
 . برابری و رفاه همگانی بدل می کنيم

  
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 جمهوری اسالمى فلج است، 

در همين تناسب قوا ادامه حاكميت اين رژيم 

 ! را بايد غيرممكن كرد
 

 رحمان حسين زاده 

ترديدی وجود ندارد، فاز جديدی از گسترش و تعميق انقالب بزرگ 
اجتماعی و تحول بخش زنان، نسل جوان و کارگران و مردم تشنه 

جمهوری اسالمی حاصل جنايتهای .  آزادی در ايران رقم خورده است
جانباخته و هزاران بازداشتی و زندانی را درو  ١٥٠٠سه سال قبل و 

روزهای اخير هفته آخر آبانماه، از بيست و چهارم تا امروز .  کرد
بيست وهفتم آبانماه محله و شهر و خيابان و دانشگاه و مدرسه و مراکز 
کار و آرامستانها صحنه نبرد و مبارزه و مشت گره کردنها و حمله به 
بعضی مراکز دولتی و حمله به خانه اوليه مسکونی خمينی بنيانگذار 
اين سيستم فاسد و سفاک و گسترش تظاهرات و اعتصابات و متينگهای 

ترديدی نيست جمهوری اسالمی به شدت در تنگنا قرار .  پرشور است
در مقابل چشم جهانيان لحظه لحظه شکست و استيصال و .  گرفته است

سوق يافتن جمهوری اسالمی به طرف سرنگونی توسط مردم بپاخاسته 
آيا ترديدی هست که اين رژيم فلج است و گام به گام .  ايران را شاهديم

به طرف از دست دادن کنترل اوضاع ميرود؟ اگر در مشاهده اين 
واقعيت شريک باشيم، آنوقت سئوال همين امروز مقابل رهبران جنبش 
کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال و نيروهای چپ و کمونيست و 
سازماندهندگان همين خروش انقالبی و مبتکرانه در سراسر ايران 
اينست؛ همين االن و در اين تناسب قوا چگونه ميتوان ادامه حکومت 
کردن برای جمهوری اسالمی را غير ممکن کرد؟ به نظرم در اين 

 : از جمله. راستا به فوريت ميتوان گامهای موثری را برداشت
 
اين پديده کمر رژيم استثمار و تبعيض  :گسترش اعتصابات کارگری -١

در مدت زمان .  و جهل و خرافه را ميشکند و اين فرض عمومی است
بيش از دوماهه خروش انقالبی اخير موارد متعددی از اعتصابات 
کارگری و مشخصا اعتصاب روزهای اخير کارگران ذوب آهن و به 

اما توقع اينست رهبران آگاه و .  دنبال در عسلويه بسيار اميد بخش است
سوسياليست جنبش کارگری مبتکرانه موانع گسترش موثر اعتصابات 
کارگری را در اين دوره تاريخی مبارزه مردم ايران از سر راه 

آگاهی و تجربه و اکنون شرايط مساعد برای خنثی کردن .  بردارند
حضور قدرتمند .  محدوديتها و موانع کنونی وجود دارد و بايد اقدام کرد

جنبش کارگری با اعتصابات و ابتکارات خالقانه مبارزاتی الزمه 
. پيشروی و پيروزی تحول انقالبی عظيمی است که سرايستادن ندارد

اين مسئله الزمه تامين رهبری کارگری و کمونيستی انقالب جاری در 
 .ايران است

 
تظاهرات خيابانی و اعتراضات محله  :کنترل  محله و خيابان  -٢

محور اين مدت دو تاکتيک موثر ابراز وجود مبارزاتی و اجتماعی و 

ادامه کاری قدرتمندتر انقالب 
چند روزه اخير آبانماه .  جاری است

اين دو شيوه درهم تنيده مبارزاتی با 
اقتدار بيشتر عرصه را بر دم و 
دستگاه و مزدوران جمهوری 

خيلی وقتها .  اسالمی تنگ کرده اند
محله و خيابان در کنترل مردم 

اکنون وقت آنست با .  معترض است
خالقيت و ابتکار محالت و خيابانها 

به ويژه .  را تحت کنترل گرفت
همبستگی و اتحاد مردم محله، تحت 
هدايت ارگانها و نهادهای برخاسته 

کميته .  از درون اتحاد و مبارزه ميتواند به کنترل محالت منجرشود
محالت و کميته و يا نهاد سازماندهی تظاهراتها و اعتراضات همين االن و 

 .  در اين تناسب قوا از نهادهای مناسب و جوابگو در اين شرايط هستند
 
با تغيير هرچه بيشتر تناسب قوا، .  مجامع عمومی و شوراها را بسازيم -٣

بی ترديد، شرايط برای اتحاد و همبستگی وسيع در سطح مراکز کار، در 
محالت، در دانشگاه و مدرسه، در صفوف جنبش کارگری و در جنبشهای 

اين .  اجتماعی راديکال و عرصه های متنوع مبارزاتی فراهم تر است
اتحاد و همبستگی تشکل و ارگان اعمال اراده مستقيم کارگری و توده ای 

ما برای بيرون کردن محالت و شهرها از کنترل جمهوری .  را ميطلبد
اسالمی و درعين حال اداره امورمحله و شهر به فوريت ايجاد شوراها را 

در اين راستا با ابتکار و روشن بينانه به طور . بايد در دستور کار بگذاريم
 .    عاجل بايد اقدام کنيم

     
عالوه بر اعتصابات .  وسعت گرفتن اعتصابات در سراسر کشور  -٤

کارگری گسترش اعتصابات، تحصن و ابتکارات مبارزاتی متنوع در 
ديگر بخشها و اقشار جامعه در همراهی با تظاهراتها و اعتراضات جاری 

اعتصاب در دانشگاهها و مدارس و ادارات و .  جايگاه بسيار مهمی دارند
در ميان فرهنگيان و معلمان و رانندگان و اکنون حتی در ميان بخشهايی 
از بازاريان به طور جدی به هم بافنده کل پتانسيل عظيم اعتراضی عليه 

. جمهوری اسالمی و در مسير پايان دادن به حاکميت سياه اين رژيم است
به اعتصابات در ميان بخش های .  اين روند مبارزاتی را بايد تقويت کرد

ترکيب تظاهراتها و متينگهای اعتراضی با .  مختلف جامعه بايد دامن زد
اعتصابات کارگری و اعتصابات ديگر بخشهای معترض جامعه بخش 

 . مهمی از وارد کردن ضربه نهايی به جمهوری اسالمی است
 

عالوه بر اقدامات باال در پيش گرفتن تاکتيکها و شعارهای مبارزاتی بسيج 
گر و توده ای و مقابله با زهر تفرقه افکنی ملی و مذهبی در صفوف هم 
بسته مردم و مقابله با طرح و توطئه های اپوزيسيون راست و نهايتا 
گسترش و تحکيم همبستگی شبکه های مبارزاتی کارگری و توده ای 

. گامهای مهم ديگر در مسير تعيين تکليف نهايی با جمهوری اسالمی است
 . در يادداشت ديگری به اين جنبه ها هم ميپردازم
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خيزشهايی که .  دنخيزشهای انقالبی شرايط ويژه خود را می آفرين
برعليه ستم و ديکتاتوری شکل ميگيرند انسانها را يک روزه تغيير 

اين تغيير محصولی از فضای انقالبی و خروش خيابان است و .  ميدهند
وقتی با خواست های واقعی مردم توام می شود کسی يارای مقابله با 

 . آنرا ندارد
 

يکبار از شروع تابستان .  برای نسل من اين تجربه دوبار تکرار ميشود
مقطعی که انقالب سرکوب شد و اکنون برای  ١٣۶٠تا تقريبا  ١٣۵٧

صحنه  ۵٧يعنی بيش از چهل سال بعد از قيام  ١۴٠١بار دوم در سال 
. انقالب نظم خاص خود را دارد.  های بسياری يادآور آن دوران است

منش و رفتار و فرهنگ عمومی قالبی .  خود را بسرعت سازمان ميدهد
انگار انقالب و خصوصيات انقالبی انسان های .  جديد بخود می گيرد

حق طلبی و .  انقالب زير جلد پوست مردم می رود.  جديدی می سازد
افراد يک محله به .  همسايه ها مهربانتر می شوند.   آزادمنشی مد ميشود

يادم هست در محل کارم مدرسه .  يک خانواده بزرگتر تبديل می شوند
پسرانه خزانه در سه راهی قپان و خيابان آذری تهران، شورای معلمان 

الزمه آن .  خيلی ساده تشکيل شد.  و دانش آموزان را تشکيل داده بوديم
سه راهی قپان عمدتا از خانواده های کارگری تشکيل شده .  دوران بود

مدير استخدامی آموزش و پرورش را عوض کرديم و يکی از .  بود
تمام تالشمان اين بود که .  همکارانمان را به عنوان مدير انتخاب کرديم

مدرسه را بخاطر وضعيت دانش آموزان به تعطيلی نکشيم و ضمن 
قبل از اين دوره .  شرکت در تظاهراتها کالسهای درس را پيش ببريم

خانواده ها سالی يکبارهم بدليل مشغله زندگی در مدارس حاضر نمی 
. شدند، در ايندوره فعال شده بودند و در امور مدرسه دخالت می کردند

 .همه اين کارها به راحتی پيش رفت
 

در تسخير پادگان نظام آباد همراه دوستانم شرکت کردم و يکی از 
همکالسهای دوره تربيت معلمی که پسر بسيار آرامی بود در همان 

اما ما ادامه داديم و وارد پادگان .  سنگر تير خورد و بالفاصله جانباخت
اين روزها به يمن .  مرگ در يک قدمی ما بود و آنرا نمی ديدم.  شديم

وجود اينترنت اخبار ايستادگی و مقابله مردم با رژيم، حمله به نمادها و 
دستگاه های سرکوبگر، عکسهای عزيزانی که جان می بازند بسرعت 
پخش می شود و دقايقی بعد هر دنبال کننده رويدادهای ايران از آن 

اما .  تصاوير عزيزان جانباخته قلب هر انسانی را ميفشارد. مطلع ميشود
همزمان رقص مردم در ميدان بزرگ رشت و پايکوبی زنان و مردان 
جوان در کنار هم بر ويرانه تسخير پايگاه مزدوران در بوکان، پايکوبی 
زنان بر سقف اتوموبيل ها در حال چرخاندن روسری، مادران و 
پدرانی که بر مزار جوانان خود فرياد ميکشند فرزندم تقديم به آزادی، 

جامعه ای که .  صحنه هائی از يک حرکت عظيم برای تغيير بنيادی اند
قرنهاست در چنگال عقب ماندگی و مذهب و مردساالری و قوميگری 
گرفتار شده است، يکباره لباس رزم پوشيده است تا گذشته را نفی و 

 تفاوت های دو نسل انقالبى ديروز و امروز
 

 پروين كابلى

در جامعه .  دنيای جديدی برپا کند
تشنه انقالب که کهنه را نفی و دفع 
ميکند، زنان محور و نماد تغيير 
شدند و مردم آزاديخواه جهان را 

اين انتقام .  باخود همراه کرده اند
زنان از رژيمی است که جز خفت و 
بيحقوقی چيزی برای آنها به ارمغان 

 . نياورد
 

آبان سخنرانی پدر  ٢۶روز پنجشنبه 
دمحم حسن زاده در بوکان بر مزار 

زمانی که می .  فرزند دلبندش يکی از اين لحظه های باشکوه انقالب است
قبال اگر می خواستيم درستکاری و شرف کسی را مورد تمجيد : "گويد

اما امروز اگر ميخواهی خيلی مرد .  قرار دهيم می گفتيم خيلی مرد است
باشی بايد زن باشی چرا که زنان غيرت بسيار بيشتری از خود نشان  

 ". دادند
 

. پيش نرفت ۵٧کاری که در انقالب .  اين يک تفاوت اساسی است
پوپوليسم حاکم بر عمده نيروهای چپی که فعال بودند و با تمايالت 
ناسيوناليستی و نفرت ضد غربی آل احمدی تفکرشان شکل گرفته بود، 
امکان اينکه به عقب ماندگی تعرض شود و انقالب ايده های کهنه را نقد 

فرهنگ ضد غرب گرائی در بخشی از چپ باصطالح .  کند، مسدود شد
آنچنان قوی بود که بسياری از زنان جوانی مثل من را " ضد امپرياليست"

مجبور به پوشيدن لباسهائی نمود که يادآوری آن و نگاه کردن به چند 
عکس باقيمانده از آن دوره، بيانگر تفاوت عظيمی بين تفکر حاکم بر 

آنچه که امروز پدر دمحم .  پيشروان آن انقالب با انقالبيون نسل جديد است
حسن زاده در آرامستان بوکان از آن سخن ميگويد ُمهر باطل شد سيستم 

فرهنگ مردساالر و ضد زن جمهوری .  ارزشی و فرهنگی گذشته است
اسالمی و سرمايه گذاری کالن برای ذينفع کردن مردان از رانت قانونی 

انقالب .  مردساالری و فرودستی زن و تبديل آنان به ابزار سرکوب زن
اول، عميقا عليه حکومت ضد زن و :  زنانه دو ويژگی برجسته تر دارد

دوم، به شدت .  اسالم و مردساالری و قوانين و سنت های ضد زن است
 . ضد تبعيض و نابرابری است و برای خوشبختی همه انسانها تالش ميکند

 
انقالب نقطه .  اما اين پديده بزرگ خلق الساعه و يک روزه اتفاق نيفتاد

حکومتی که برای چند دهه زنان را انکار .  اوج يک نبرد طوالنی است
کرده است و با رسميت بخشيدن آپارتايد جنسی يک زندان بزرگ ايجاد 

. کرد، تا مدتی ميتواند به زور سرکوب و تخدير ايدئولوژيک جلو برود
. اين حکومت از روز اول با مقاومت جامعه و نه بزرگ زنان روبرو شد

اوج تازه اين نبرد در تابستان امسال بود که زنان حکومت را کالفه 
تابستان .  کردند، حجابش را پرت کردند و با ارگانهای سرکوبش درافتادند

تمرين انقالب بود تا قتل حکومتی مهسا دريچه ای برای تولد يک فرزند 
 . انقالب زنانه: باشکوه شود

 
در همين دو ماهه گذشته، عکسها و .  هر انقالبی مهر نسلی برخود دارد

فيلمهای پخش شده از زنان و مردان جوان که بسيار عادی دست در دست 
هم بدون حجاب در خيابانها قدم ميزنند و رژيم و قوانين 

 

  ٨صفحه   



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٣شماره    

نوامبر سازمان آقای ابراهيم عليزاده با مرکز همکاری  ١٢روز جمعه 
. احزاب و سازمانهای ناسيوناليست کرد اطالعيه مشتركی منتشر کردند

در اين اطالعيه گفته اند منبعد برای جوابگويی به ملزومات انقالب 
جاری در ايران متحدانه وارد عمل می شوند و قرار است در روزهای 

طرح .  آينده طرح مشترك شان برای آينده كردستان را، اعالم نمايند
 . هايشان را شنيده ايم و می شناسيم

 
خيزش انقالبی در ايران همه افراد و نيروها را جای واقعی شان 

حوصله اش "  چراغ زرد"ميگذارد، ابراهيم عليزاده هم مدتها بود که با 
مدتها بود برای جاانداختن اين چراغ زرد و در واقع تبديل . سر رفته بود

کومله به يک سازمان ناسيوناليست خون دل خورده بود و حتی بخش 
چپ و مخالف اين سياست در تشکيالت کومله و حزب کمونيست را قلع 

باالخره تحرک .  حذف کرده بود"  بسيار مسئوالنه"و قمع و با روشهای 
انقالبی در ايران اين فرصت را بيش از گذشته هموار کرد تا ايشان و 
سازمانش از چراغ زرد مورد ادعايشان رد شوند و رسما چراغ سبز را 

 .برای ناسيوناليسم كرد روشن كردند
 

اين اتفاق جديدی نيست، سالهاست ابراهيم عليزاده برای همكاری و 
در همين .  تشكيل جبهه با احزاب  ناسيوناليست كرد تالش کرده است

دوره اخير از سوئی با پژاک و از سوی ديگر با زحمتکشانی ها و 
حزب دمکرات چراغ خاموش و جداگانه اما هماهنگ و توافق شده کار 

امروز ديگر مص مص را کنار گذاشت، چراغ زرد را .  کرده است
خاموش و چراغ سبز را برای رفتن با تخته گاز به کمپ ناسيوناليسم 

االن بايد روشن شده باشد، که يک محور اساسی .  کرد روشن کرد
اين پروژه و سياست بدليل مخالفت بخش .  جدائی در اين جريان چه بود

چپ اين تشکيالت برای مدتی بخشا غير رسمی و جناحی پيش برده شد 
و بخشا تا تسويه حساب با مانع چپ در تشکيالت موقتا بايگانی شده 

حال که قدمهای آماده سازی از جمله برگزاری کنگره هيجدهم و .  بود
جدا کردن راه فيصله يافته است، ديگر وقت چيدن ميوه اين سياست 

بعبارت ديگر، جدايی جناح عليزاده و گرفتن كنگره  شان، .  رسيده بود
يک گام مهم برای پيوستن بی كم و كاست به مركز همكاری احزاب 

يك هفته بعد از كنگره هيجدهم، اولين .  ناسيوناليست کردستان بود
فعاليتی كه به آن دست زدند تعقيب  پروژه بايگانی شده و پيگيری اتحاد 

هيئت هايشان  با عجله به ديدار هر سه .  و همكاری با اين مركز بود
عضو اين مركز، يعنی حزب دمكرات و دو شاخه سازمان زحمتكشان 

 .شتافتند
 

اطالعيه مشترك ديروز اعالم رسمی کارها و سياستهای چراغ خاموش 
امری که با استقبال .  پريروز با چراغ سبز هميشه روشن امروز است

ناسيوناليست ها و شور و شعف آنها از پيوستن عليزاده و سازمانش 
بدامان مركز همكاری روبرو شده است و همزمان همين ناسيوناليست 
های متعصب، بيش از گذشته عليه كمونيسم و كارگر در کردستان چرند 

 چراغ زرد ابراهيم عليزاده سبز شد
 

 صالح سرداری

 . ميگويند
 

ابراهيم عليزاده، رسما به كمپی 
پيوسته كه برای  جامعه كردستان 
يک سياست ارتجاعی و ضد مردمی 

عليزاده و مهتدی . و کودتاچيانه دارد
و ايلخانی و هجری دست در دست 
هم قرار است از باالی سر مردم، 

. برای آن جامعه تعيين تكليف كنند
قرار است با رژيم و هر جك و 
جانوری در اپوزيسيون بنشينند و 

به قول يكی از .  پيمان ببندند برای اينكه در بخشی از قدرت سهيم شوند
سران اين مركز، قرار است از همين امروز نيروی پليس را برای 
سركوب مردمی، كه ممكن است از گرسنگی به انبار غله حمله كنند، 

و با نسخه ارتجاعی فدراليسم، ميان مردم كرد زبان و .  سازمان بدهند
غيركرد زبان تفرقه بيندازند و آنها را به جنك بر سر هر وجب خاك و تپه 

نيروهائی که با راست ترين و ضد زن ترين و بدسابقه ترين .  بكشانند
شان فقط نفرت "هنر"جناح های اپوزيسيون هم آواز شدند، کارشان و 

پراکنی و ايجاد تفرقه ميان مردم است با اين هدف که مقابل چپ جامعه 
بايستند و مانع همبستگی و همسرنوشتی انسان كارگر و زحمتكش و 

 . انقالبی آن جامعه شوند
 

نقد کمونيستی ما به سياستهای .  ما اين پروسه را پيش بينی كرده بوديم
ناسيوناليستی در کومله برای اين بود که اين سازمان توسط ناسيوناليسم 

مخالفت رفقای خودشان که نهايتا به جدائی کشيد، نيز .  کرد مصادره نشود
اما مرغ آقای عليزاده يک پا داشت، او آگاهانه و .  اساسا برسر همين بود

در متن عدم باور به نيروی مردم کارگر و زحمتکش و کمونيسم، همه 
تخم مرغ هايش را در سبد ناسيوناليسم کرد گذاشت و خود را از مخمصه 

عليزاده راه مهتدی و ايلخانی زاده بيست سال پيش را رفت و .  نجات داد
رسما موئتلف ناسيوناليست ها شد تا همان منافعی را دنبال کند که 

اين منافع است، که .  مصطفی هجری و عبدهللا مهتدی دنبال ميکنند
توضيح ميدهد چرا روايت عليزاده از تاريخ حزب و سازمانی که عضو 
آنست و کشمکش طبقاتی در کردستان و از جمله جنگ دمکرات با 

 . کومله، تغيير و شبيه روايت هجری و مهتدی ميشود
 

انقالب تنها صحنه شگفتی ها نيست، صحنه تغييرات محيرالعقول ميان 
از نظر ما اتفاق غير قابل .  جريانات و شخصيت های سياسی هم هست

مسئله يک آکسيون و دو همکاری و ايجاد .  توضيحی نيافتاده است
مناسبات سياسی متمدنانه نيست، اينها توضيحات ديپلماتيک و اکابری 

مسئله يک انتخاب سياسی در يک مقطع سياسی مشخص .  موضوع است
با پيوستن صريح تر و علنی عليزاده و همفكرانش به اردوی .  است

ناسيوناليسم کرد، صحنه سياسی کردستان و آرايش نيروها از سوئی 
روشنتر شده است و از سوی ديگر وظايف مشخصی را روی دوش 

 . اردوی كمونيست ها و انقالبيون قرار ميدهد
 

اردوها و .  جامعه ايران در متن يک انقالب بيش از پيش قطبی ميشود
ائتالف ها و طرح های مختلفی که اينروزها مطرح ميشوند، همه لوالی 

چپ و .  جابجائی نيروها در دو قطب متخاصم طبقاتی اند

 

  ٨صفحه   



!ليال حسين زاده آزاد بايد گردد  

ليال حسين زاده با مريضى كه طبق نظر 

پزشک نبايد در زندان باشد، تحت فشار 

. و آزار است  

ليال حسين زاده بدون قيد و شرط بايد 

!آزاد شود  

 

!سنگرها را حفظ كنيم! خيابان سنگر ماست  

!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٣شماره    

با حکم خود گشت .  اش را به هيچ حساب نمی کنند
ارشاد را به سوراخ راندند و حاال سراغ عمامه داران 

اين نسل از ابتدا ميخواهد حسابش با اسالم و .  آمدند
اينها .  فرهنگ حاکم و تبعيض و ستمگر روشن باشد

. معيارهای واقعی انقالبيگری در مقياس توده ای است
موسسات سنجش جوامع و افکار جهانی، هميشه جامعه 
و مردم ايران را جزو غمگين ترين های دنيا دسته 

زنان و انقالب اما چهره غم زده و .  بندی ميکردند
ايران به .  عصبانی و خشن ايران را عوض کردند

 . مرکز اميد در جهان بدل شده است
 

برای تثبيت .  اينها هنوز آغاز است و قابل بازپس گيری
دستاوردهای تاکنونی و ارتقای آن، بايد اين راه را تا 

سرنگونی جمهوری اسالمی قدم اول .  پايان برويم
با سرنگونی جمهوری اسالمی قوانين .  پيروزی ماست

و نظم کهنه را ملغی و نظم جديدی برپا ميکنيم که 
ضد زن ها و طرفداران .  جوابگوی آمال انقالب باشد

بقای ستم که امروز ظاهرا عقب رفته اند و بعضا 
هم شدند، در پيچ های بعدی با "  طرفدار حقوق زن"

ما .  قالبی جديد ظاهر ميشوند تا کهنه را بازسازی کنند
برای آزادی و برابری ناچاريم بيوقفه و بطرق انقالبی 
عليه هر نوع تبعيض و ستم و واپسگرائی توجيه کننده 
آن بايستيم و از امروز سنگرهای غير قابل عبوری 

 .  بسازيم
 

  ٢٠٢٢نوامبر  ١٧

 تفاوت های دو نسل انقالبى 

 ...ديروز و امروز 
اميد .  راست بيش از هر زمان در قبال رويدادهای جاری و آينده ايران قطبی ميشود

احزاب راست و ناسيوناليست چه در سطح سراسری و چه در کردستان، نيروی اجتماعی 
و انقالبی در صحنه نيست، بلکه حمايت دولتها و البی های مختلف و امکاناتی است که 

برعکس، صحنه های انقالب و هر ناظری ميگويد که اين . در اختيار انها قرار داده ميشود
نيروی در ميدان و ماهيت و شعارهايش هيچ سنخيتی با آرزوهای برباد رفته ناسيوناليست 

کمونيست ها البته برخالف ناسيوناليست ها و راست ها تريبون و امکانات در .  ها ندارد
به صحنه های خيزش انقالبی نگاه . اختيارشان نيست، اما نيروی اجتماعی سهمگينی دارند

کنيد؛ بطور واقعی خيزش انقالبی در ايران از روی اهداف حقير ناسيوناليستی و مذهبی 
رد شده است و نسل جوان و انقالبی و پيشرو هيچ وجه مشترکی با تفکرات ناسيوناليستی 

اين انقالب از هم اکنون ميخواهد با رهبر و شاه و ستمگر و نيروهای .  و مذهبی ندارد
 . راست و ارتجاعی، تعيين تکليف کند

 
از .  مسئله ساده و قابل توضيح است.  ما بسيار عادی و سياسی به اين اتفاق برخورد ميکنيم

انتخابی سياسی براساس منافع طبقاتی و با چشم باز توسط ابراهيم عليزاده پرده برداری 
جواب ما روشن و سياسی .  تعدادی  ازچپ های ديروز، به راست ها پيوسته اند. شده است

جواب ما بسيج کمونيست ها و انقالبيون و نسل جديد پيشرو عليه هر نوع .  و طبقاتی است
خرافه و ارتجاع ضد زن و ضد کارگر، عليه هر نوع معامله با اسالمی ها و نيروهای 
ارتجاعی در منطقه، عليه بند و بست با رژيم اسالمی که فی الحال زير هجوم انقالبی 

جواب ما صفبندی قطب چپ و کمونيست در مقابل قطب راست و .  مردم است
 .  همان جوابی که کارگر به سرمايه دار ميدهد. ناسيوناليست است

 
خواست يک زندگی بهتر، آزادی و .  کردستان يک پايگاه قوی چپ و کمونيسم است

برابری و رفاه، خواست دخالت مستقيم و مستمر در سرنوشت خويش، محوری ترين 
جامعه كردستان نيز جامعه ای .  سوال انقالب جاری است و خود موضوع نبرد است

حزبی است و در چهاردهه گذشته، کمونيسم و برابری طلبی سوسياليستی يك جنبش واقعی 
جامعه .  و قائم به ذات يا سنت مبارزاتی و سياستهای روشن و معرفه خود بوده است

. كردستان مثل تمام کشور، يک جامعه طبقاتی با نيروها و افق های طبقاتی متمايز است
ناسيوناليسم و کمونيسم بمثابه دو جنبش و دو افق متمايز طبقاتی، اينبار هم بمصافی تعيين 

اينبار اما ابراهيم عليزاده وسازمان متبوعه اش به كمپ مقابل پيوسته .  کننده خواهند رفت
 . است

 
ما در مقابل ائتالف و برنامه ارتجاعی ناسيوناليست ها، به اردوی احزاب کمونيست و 
چپ در كردستان شکل ميدهيم، امری که آغاز شده و انتظار اينست که شخصيت های 
معتبر و بانفوذ جامعه، با تكيه به اهداف و شعارها و مطالبات پيشرو و راديكال نسل جديد 
انقالبی، با شناخت از سياستها و روش کار و توهمات احزاب غير مسئول و مرتجع 

 . ناسيوناليسم کرد، پاسخ خود را به اوضاع کنونی بدهند
 

 ٢٠٢٢نوامبر  ١٣

 ...چراغ زرد ابراهيم عليزاده سبز شد 



 ٦٧٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

 آهن اصفهان دست به اعتصاب زدند کارگران ذوب
 

آهن  ، هزاران کارگر شرکت ذوب١۴٠١ماه  آبان ٢۴شنبه  روز سه
های مختلف شرکت در اعتراض به عدم رسيدگی به  اصفهان از بخش

هايشان دست به اعتصاب زده و در محوطه اين شرکت تجمع  خواسته
اين اعتصاب مطابق فراخوان از پيش اعالم شده کارگران .  اند کرده

سازی  الزم به ذکر است که کارگران بخش کک .  صورت گرفته است
آبان دست به اعتصاب و اعتراض زده  ١٨و  ١٧شرکت روزهای

آهن اصفهان در  ، کارگران ذوبنيزماه  آبان ٢۵روز چهارشنبه .  بودند
ها برای دومين روز متوالی دست به اعتصاب زده و در  تمامی بخش

ساختمان توحيد .  مقابل ساختمان توحيد اين مجتمع دست به تجمع زدند
مربوط به بخش اداری است که دفتر مديرعامل شرکت در آن قرار 

پس از تجمع روز دوم کارگران، مديران مجتمع به همراه .  دارد
ای از وزارت کار به ميان کارگران آمدند و قول و وعده  نماينده

 . برآورده کردن سريع خواستهای کارگران را دادند
 

 فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران 
 برای عدم پرداخت قبوض آب، برق و گاز

 
"در اين فراخوان از جمله آمده است شورای هماهنگی تشکلهای : 

صنفی فرهنگيان ايران ضمن حمايت و به رسميت شناختن حضور 
مسالمت آميز مردم در خيابان ها و همچنين نکوهش و محکوم نمودن 
سرکوب عريان و غير انسانی نيروهای سرکوب در راستای حقوق 
مشروع، قانونی و نافرمانی های مدنی از همکاران خود، اقشار 
مختلف و مردم فهيم و نجيب ايران می خواهد به منظور کاهش و تحديد 
بخشی از درآمدهای دولت که صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان 

گاز خودداری نمايند و _و_برق_آب#آزاده می شود از پرداخت قبوض 
به پرداخت اين قبوض نه بگويند و اين را حق مردمی می داند که به 

همچنين اين شورا .  مراتب زير فشار و خط فقر تحميلی واقع شده اند
حمايت خود را از رويکرد تحريمی مردم نسبت به شرکت ها و 
نهادهايی که در جريان اين سرکوب های خشونت آميز، بازوی 
نيروهای سرکوبگر بوده اند، اعالن داشته، توسعه و اشاعه ی آن را 

 .واجب و ضروری می داند
 ١۴٠١/٨/٢١شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران 

 
گزارش کوتاهی از اطالعيه عفو بين الملل در باره کشتار حکومت در 

 زهدان
های  الملل در گزارش خود تاکيد کرد که براساس يافته سازمان عفو بين

اين سازمان در کشتار جمعه خونين خاش، نيروهای امنيتی جمهوری 
اسالمی در سيزدهم آبان ماه با شليک گلوله جنگی به سوی مردم 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

نفر از جمله دو کودک را  ١٨کم  معترض، نمازگزاران و رهگذران دست
اين سازمان افزود که شواهد .  اند ها نفر را زخمی کرده کشته و ده

آوری شده حاکی است در پنج هفته گذشته نيروهای امنيتی جمهوری  جمع
های مرگبار برای  رحمانه از سالح اسالمی به طور غيرقانونی و بی

های پس از نماز جمعه سيستان و بلوچستان  سرکوب مردم در اعتراض
معترض،  ١٠٠الملل از ميان حداقل  بنابر اعالم عفو بين.  اند استفاده کرده

تماشاچی و نمازگزار کشته شده در سيستان و بلوچستان که اين سازمان 
اند و تعداد  بوده »کودک«نفر  ١۶کم  است دست  هويت آنها را ثبت کرده

آوری  شواهد جمع .از اين تعداد است »بسيار بيشتر«شدگان  واقعی کشته 
شدگان و  دهد که اکثريت کشته الملل نشان می شده از سوی عفو بين

اند و اصابت گلوله به  ها مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته زخمی
دهد که الگوی نيروهای امنيتی  اين افراد نشان می »سر، قفسه سينه و تنه«

جمهوری اسالمی مبتنی بر استفاده از مهمات جنگی به قصد کشتن يا وارد 
 .آوردن آسيب جدی به معترضان است

 
اين سازمان با ذکر جزييات جمعه خونين خاش، افزود که پس از پايان 
نماز جمعه اهل سنت در مسجد الخليل خاش، در حالی که مردم در حال 

آميز به حرکت  ترک اين مسجد بوده و جمعی نيز برای تظاهرات مسالمت
شروع به  »نيروهای امنيتی از باالی ساختمان فرمانداری خاش«در آمدند 

الملل همچنين به سياست  عفو بين .شليک گلوله جنگی به سمت آنها کردند
جمهوری اسالمی در انکار و گذاشتن سرپوش بر کشتار مردم معترض 
اشاره کرد و افزود که به استناد شواهد، اسناد، و تصاوير و اطالعات 

هستند که کشتار  »تنها عامالنی«شده، نيروی امنيتی جمهوری اسالمی  ثبت
 .اند آبان خاش نقش داشته ١٣مهر زاهدان و جمعه  ٨جمعه 

 
 سنتر اصفهان اعتصاب کارگران سيتی 

سنتر اصفهان در  ، کارگران مجتمع سيتی١۴٠١ماه  آبان ٢۴شنبه  روز سه
هايشان دست به اعتصاب زده و در  اعتراض به عدم رسيدگی به خواسته

 .محوطه اين مجتمع تجمع برپا کردند
 

 خروش اعتراضی هزاران نفره مردم در سنندج
، مردم معترض سنندج پس از خاتمه مراسم ١۴٠١آبان  ٢۶روز پنجشنبه 

چهلم چهار نفر از جانباختگان خيزش انقالبی در اين شهر، در سطح 
کمربندی آرامستان بهشت دمحمی در حال تظاهرات و راهپيمايی اعتراضی 

 .به سمت خيابانهای مرکز شهر هستند
 

 حضور پرشور مردم کامياران در حمايت از خانوادە فواد دمحمی
مردم کامياران با حضور گسترده و هزاران نفری جلوی منزل فواد دمحمی 

 . از جانباختگان اعتراضات عزم خود را برای تداوم انقالب نشان دادند
  ١٠صفحه    

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 پدر جانباخته انقالب در بوکان
 
يه دوره برای  «:  در مراسم تشييع پيکر پسر جوانشزاده  حسن_دمحم#

 !خيلی َمرده! اينکه کسی را توصيف کنند، ميگفتيم
! االن مردی که جرئت جسارت و مردانگی داشته باشه بايد بهش بگيم 

 »!چون جسارت زنان بسيار باالتر از مردان است!  خيلی زن هستی
 ١۴٠١آبان  ٢۶پنجشنبه 

 
 ده از جانباختگان با حضور گسترده مردم کرج برگزاری مراسم دريا نظم

ده در  ، در هفتمين روز درگذشت دريا نظم١۴٠١ماه  آبان ٢٣روز دوشنبه 
ی مردم برگزار شده و حاضرين در  کوهسار کرج با حضور گسترده

آبان  ١٢ده روز  دريا نظم.  اعتراض به کشتار معترضين شعار سر دادند
در مراسم چهلم حديث نجفی و حوالی پل حصارک توسط سپاه ثارهللا 

اش  شدن او به خانواده آبان خبر کشته ١٧دستگير شده و سپس در روز 
 .اعالم شد

 
 قهرمان شنای ايران به محاربه محکوم شد

پرهام پروری، قهرمان شنای ايران و شهروند اهل سقز که در جريان 
خيزش سراسری مردمی بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضايی به 

به گفته مظهر پروری پدر پرهام، فرزندش .  محاربه محکوم شده است
، در حالی که از محل کار به منزل برگشته ١۴٠١مهر  ١١روز دوشنبه 

در اعتراضات مردمی شهر تهران، با توسل به خشونت و ضرب و شتم 
 ٢٠١٩اکنون در بند  وی هم.  توسط نيروهای حکومتی بازداشت شده است

پرهام پروری که در رشته .  برد زندان اوين در بازداشت به سر می
ورزشی شنا نيز چندين قهرمانی در سطوح مختلف داشته و نيز مربی شنا 

های مهندسی مستقر در تهران  است به عنوان مهندس در يکی از شرکت
 .مشغول به کار بوده است

 
 ديدار مردم سقز با مادر و پدر پرهام پروری

ديدار جمعی از اقشار مختلف مردم و نهادهای صنفی و مدنی شهرستان 
سقز، اعم از هنرمندان، زنان، پزشکان، بازاريان، معلمان، ورزشکاران 

با خانوادە پرهام  ١٤٠١آبان  ٢٣و کارگران، در سهشنبه شب مورخه 
در اين .  گيری اجباری، متهم به محاربه شدە است پروری، که با اعتراف 

ديدار، حاضران حمايت قاطع خود را از پرهام پروری، اعالم کردە و 
ضمن محکوم کردن برخوردهای غيرقانونی و پروندەسازيهای بدون سند 

گيرد،  گيريهای اجباری صورت می که صرفا با شکنجه و اعتراف
های منسوخ و غيرقابل قبول  خواستار پايان دادن حاکميت به اين روش

 .شدند
 

 بازداشت سهيال خالديان
آبان توسط  ٢١سهيال خالديان معلم، فعال مدنی و محيط زيست روز شنبه 

اطالعات سپاه سنندج در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 .شد
 

 بازداشت علی حاجی، معلم در جلفا 
آبان ماه علی حاجی از اعضای هيئت مديره کانون  ٢٢روزيکشنبه 

در شعبه  »تبليغ عليه نظام«صنفی فرهنگيان آذربايجان شرقی به اتهام 
مليون تومانی توسط  ١۵٠دادياری جلفا، به دليل عدم پذيرش قرار  ٢

همچنين، برای اعمال فشار بيشتر بر اين فعال .  دادستان، زندانی شد
ی قبلی ايشان با وجود قرار منع تعقيب نيز جهت بررسی  صنفی، پرونده

 .به دادگاه ارجاع داده شده است
 

زاده از خانواده جانباختگان آبان  سازی جديد برای رضا سلمان پرونده
٩٨ 

سوزی زندان اوين، رضا سلمانزاده را که دستش شکسته و  پس از آتش
به مکان  ٨ای قرار گرفته بود از بند  پايش مورد هدف گلوله ساچمه

خبری، زندانبانان اوين  بعد از حدود يک ماه بی.  کنند ديگری منتقل می
اند  به پسرش که برای پيگيری وضعيت پدرش مراجعه کرده بود، گفته

در کليپی پيام سلمانزاده از .  اند که برای پدر پرونده جنايی باز کرده
دارد که مسئوليت هر اتفاقی  دهد و اظهار می وضعيت پدرش شرح می

 .برای پدرش، به عهده تمام ارکان جمهوری اسالمی است
 

 بيخبری از مصطفی معدندار از بازداشت شدگان اعتراضات جاری
ماه و مصادف با  آبان ١٢مصطفی معدندار جوان ساکن هشتگرد روز 

مراسم چهلم حديث نجفی در حوالی بهشت سکينه کرج دستگير شده 
خانواده مصطفی تاکنون به هر جايی برای پيگيری وضعيت او .  است

اند اما هيچ اطالعی از وضعيت و مکان بازداشت او به  مراجعه کرده
 .دست نيامده است

 
 خبری از هوشمند عليپور زندانی سياسی بی

ً در زندان سنندج محبوس  هوشمندعليپور از زندانيان سياسی که سابقا
مهرماه  ٩بود پس از اعتراض و شورش زندانيان اين زندان در تاريخ 

، توسط نهادهای امنيتی به مکان نامعلومی منتقل شده است و ١۴٠١
. تاکنون هيچ اطالعی از سرنوشت و محل نگهداری وی در دست نيست

های جدی برای خانواده اين زندانی سياسی  اطالعی نگرانی اين بی
 .نسبت به وضعيت سالمت و سرنوشت وی ايجاد کرده است

 
 جان فائزه براهويی در خطر ست 

ساله  ١۵فائزه پيگير پرونده تجاوز فرمانده ی نيروی انتظامی به کودک 
در حاليکه فائزه جرمی جز حق خواهی و . چابهاری بوده که ربوده شده

دفاع از حقوق انسانی زنان ندارد اما به او اتهام ليدری تظاهرات را 
زده اند و برای ايجاد رعب و وحشت  قصد دارند به او حکم سنگين 

 .بدهند" محاربه"
 

 زخمی کردن پنج نفر از اعضای خانواده فواد دمحمی 
، خانواده فواد دمحمی يکی از ١۴٠١ماه  آبان ٢۴شنبه  شامگاه سه

جانباختگان کامياران، که برای تحويل گرفتن جنازه او به بيمارستان 
های  سينا مراجعه کرده بودند توسط نيروهای امنيتی مورد هدف گلوله
های  ساچمهای قرار گرفته و پنج نفر از اعضای اين خانواده با نام

، احمد، آرام و خبات دمحمی )عمو(، حسن دمحمی )پدر(اسماعيل دمحمی 

١١صفحه     
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 مزدبگيران،
 

بر ساخته های دروغين و مشمئزکننده رسانه به اصطالح ملی :  اوال
که تالش داشت تا فعاليتهای بی چشم )  صدا و سيمای جمهوری اسالمی(

داشت و کامال برآمده از دغدغه مندی هر انسان آزاده ای در مورد 
را به مقوله )  اعم از ايرانی و غير ايرانی(مشکالت طبقه زحمت کشان 

ارتباطات ناسالم خارج از کشور به افکارعمومی القا نمايد، قويا مورد 
 . تکذيب و انزجار اينجانب می باشد

 
 ٢٢در پرونده مربوط به اينجانب رضا شهابی که از تاريخ :  ثانيا

توسط نهاد امنيتی مفتوح و مورد تعقيب قرار گرفت  ١۴٠١رديبهشت 
به هيچ عنوان تناسبی و يا اندک ارتباطی با رفتار مجرمانه نداشته و 
صرفا سناريويی از پيش نوشته شده در جهت بدنام سازی تالش های 
سالم، کامال مبتنی بر عقالنيت و برآمده از دردی چندين صد ساله 
پيرامون ظلم نهادينه شده نسبت به طبقه کارگر و زحمت کشان و 

در نهايت اين سناريوی .  فرودستان اقتصادی من و امثال من می باشد
افشا شده و از پيش شکست خورده که خروجی آن پيشتر مشخص و 

سال حبس تعزيری به اتهام ناروای  ۵عيان بود، به صدور حکم ظالمانه 
اجتماع و تبانی و يک سال حبس تعزيری به اتهام تبليغ عليه نظام و 
تبعيد دو ساله در خارج از تهران و استانهای مجاور و محروميت دو 

 .ساله از فعاليتهای سنديکايی و ممنوع الخروجی منتهی گرديد
 

ضمن محکوم کردن تالش های مذبوحانه ی حاکميت در سرکوب :  ثالثا
خواسته های به حق مردم شريف ايران که اين روزها ايستاده در برابر 
حجم غيرقابل توصيف دنائت و توحش سازمان يافته عوامل حاکميت، 
همچنان استوار باقی مانده اند و حتی يک قدم به عقب نگذاشته اند، به 
اطالع می رسانم که من رضا شهابی در کنار همه دوستان و عزيزانی 
که سال هاست در برابر چنين شقاوت سازمان يافته و بی مالحظه و 
خالی از هرگونه وجه انسانی روا داشته شده ايستاده ايم، و من بعد نيز 

 . خواهيم ايستاد و دست از تالشهای به حق خود برنخواهيم داشت
 

متاسفانه در شرايط کنونی، بنده و دوستان سنديکايی و صنفی همانند 
ساير اقشار مردم از هر گونه امکان اطالع رسانی سراسری محروم 
هستيم، صدا و سيمای ميلی به ناحق، بطور يکجانبه و بدون هيچگونه 
اسناد و مدارک معتبر از هر گونه اتهام واهی و دروغ پرهيز نکرده و 
حتی به خود اجازه می دهد پيش از تشکيل دادگاه فرمايشی، اتهامات 
واهی را بدون توجه به حقوق انسانی و قانونی متهمين در رسانه های 

 .سراسری منتشر کند
 

از آنجائيکه هر گونه شکايت ما از صدا و سيما و مراجع قضايی و 
حاکميتی به هيچ نتيجه ای نخواهد رسيد، شکايت، مظلوميت و بی 

 .گناهی خود را به پيشگاه ملت غيور و گذشت زمان واگذار می نمائيم
 

۶/٨/١۴٠١ 
 ، بازداشتگاه اوين٣، سالن ۴بند  -رضا شهابی

 

*** 

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

فرزند است که در  ٢فواد دمحمی متاهل و دارای .  ، زخمی شدەاند)برادر(
جريان خيزش سراسری شهر کامياران با ضرب گلوله نيروهای 

مردم کامياران با حضور در منزل جانباخته فواد .  سرکوبگر جانباخت
دمحمی و با سردادن شعار ياد فواد دمحمی را گرامی داشتند و از خانواده او 

 .حمايت کردند
 
 هاشم شيرعلی، بازيکن فوتسال بازداشت شد 
هاشم شيرعلی، بازيکن فوتسال، که پس از به ثمر رسوندن هر دو گلش  

شده خيزش سراسری  ای، کشته در ليگ برتر فوتسال، به ياد خدانورلجه
 .در زاهدان روی زمين نشست بازداشت شد

 
 نگار در دفاع از توماج صالحی هنرمند و روزنامه ١٢٠بيانيه 
ای خواهان  نگار و فعال اجتماعی در نامه هنرمند، شاعر، روزنامه ١٢٠

توماج «:  در اين بيانيه آمده است. آزادی توماج صالحی، رپر زندانی شدند
اکنون صدای او باشيم، .  شود صدای مردم است و ندای ملت خاموش نمی

خروشيد و  ها و احکاِم اعداِم معترضان می که اگر آزاد بود بر شکنجه
اند، به انتقام  جسم و جان توماج را نشانه رفته. کرد شان را طلب می رهايی

شکنجه و مجازات توماج، خط قرمز . اين که بانگِ رساِی مردم بوده است
 ».توماج بايد آزاد شود. ماست

 
 ابراهيمی، بازرس شورای هماهنگی در بيمارستان بستری شد_جعفر#
 
ابراهيمی، معلم زندانی، به دليل مشکالت گوارشی که در اثر _جعفر#

رسيدگی پزشکی تخصصی در زندان، وضعيت جسمی وخيمی پيدا   عدم
کرد و در بخش گوارش بيماران بيمارستان هزارتختخواب تهران، 

ابراهيمی مدتهاست به دليل عود بيماری التهاب _جعفر#.   بستری شد
الزم به ذکر است در طول مدت دوران .  روده نياز فوری به درمان دارد

بار به بيمارستان  ٤بازداشت به دليل وخامت وضعيت جسمی، وی را 
اعزام نمودند و اقدامات تشخيصی اوليه صورت گرفته “  قمر بنی هاشم”

بود اما اجازه و شرايط هيچ اقدامی درمانی تاکنون صورت نگرفته است 
با توجه به .  برد سر می و اين معلم زندانی در وضعيت جسمی سختی به

رود بازپرس پرونده، با قبول  وضعيت فعلی اين فعال صنفی، انتظار می
شورای .  وثيقه، شرايط را برای آزادی و درمان ايشان فراهم کند

هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران، خواهان آزادی بی قيد و 
 .شرط هر چه سريعتر جعفر ابراهيمی و ديگر فعالين صنفی دربند است

 
نامه سرگشاده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی و عضو هيات مديره 

 :سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 
جهت روشنگری افکار عمومی و مردم شريف و زحمتکش و تمام  
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، صدها نقطه و شهر و منطقه و محله و دانشگاه ١٤٠١آبان  ٢٤امروز 
امروز خيزش انقالبی نشان .  در اعتراض و اعتصاب و راهبندان بود

دارد، مانند آبان محله محور است اما  ٩٨داد که نسبت محکمی با آبان 
"امروز همه جا فرياد ميزديم.  ادامه قوام يافته تجربه آنست  :١٥٠٠ 

ل رو ستايش تکشته نداديم که سازش کنيم، رهبر قا"و "  کشته آبان ما
امروز همه جا با عزمی راسخ تر از آبان به مراکز حکومتی "!  کنيم

امروز از ساعت .  حمله ميشد و خيابانها و محالت به کنترل درآمد
بعدازظهر راهبندان و تجمع با آتش زدن الستيک و سطل های زباله 

کمتر شهر و شهرک و .  شروع شد و سراسر کشور را دربرگرفت
استانی بود که امروز در آن اعتراض و اجتماعی صورت نگرفته 

 . باشد
 

امروز کارگران ذوب آهن اصفهان وارد اعتصاب شدند و جمعيت 
 . وسيع کارگران در محوطه کارخانه راهپيمائی و تجمع کردند

 
شهرهای تهران، کرج، گوهردشت کرج، قزوين، خرمدره قزوين، 
شيراز، اصفهان، فوالد شهر اصفهان، شاهين شهر اصفهان، سميرم 
اصفهان، زرين شهر اصفهان، خراسان، بردسکن خراسان، مشهد، 
تبريز، اروميه، سنندج، کامياران، سقز، بوکان، قروه، مهاباد، 
کرمانشاه، شهرک امام کرمانشاه، ايالم، همدان، برازجان، اراک، يزد، 
بوشهر، اهواز، ايذه، بندرعباس، بندر انزلی، رشت، ساری، دورود، 
بابل، الهيجان، شهسوار، قائم شهر، گرگان، اقليد فارس، بجنورد، 
زاهدان، کنارک بلوچستان، شهرستان جم، رويدر در هرمزگان، اوز 

از جمله شهرها ...  در الرستان، بندر خمير، آباده، ابهر، مرودشت، و 
در نقاط و استانهائی بودند که با جمعيتهای وسيع و اعتراضات گسترده 

 . روبرو بودندمختلف 
 

امروز صدها محله و منطقه شهرهای ايران و  متروهای تهران 
دستخوش اعتراض انقالبی بود که در آنها اجتماعات گسترده، درگيری 
با نيروی سرکوب، حجاب سوزان، راهبندان، کنترل مناطق و شعار 

گزارش مختلف اعتراضات در .  سردادن توسط مردم صورت گرفت
گيشا، تهرانسر، هفت حوض، شهرک :  اين مناطق تهران منتشر شدند

سپهر، قلهک، نياوران، شهريار، ميدان صنعت، خيابان اميرکبير، 
چهارراه ولی عصر، نارمک، خيابان انقالب، پونک، حسن آباد، بازار 
استيل، چراغ برق، خيابان سعدی، کارگر جنوبی، جنت آباد شمالی، 
نازی آباد، مرزداران، لبافی نژاد، خيابان جمهوری، شهرک غرب، 
خيابان شريعتی، بازار آهن، اميراکرم، پاساژ عالالدين، شهرک غرب، 

در .  خيابان درختی، بازار مسگرها، ظفر، بازار حمال، بازار تهران
بيشتر ايستگاه های متروی تهران جمعيت يکصدا عليه حکومت فرياد 

 . کشته آبان را فراموش نکردند ١٥٠٠ميزد و يادآوری ميکردند که 
 

همراه با اعتراضات خيابانی و راه بندان و اعتصاب، دانشگاه ها و 
از جمله گزارش .  مدارس کشور نيز در اعتراض و اعتصاب بودند

دانشگاه عالمه، دانشگاه : اعتراضات و اجتماعات و تحصن و اعتصاب در
پلی تکنيک، دانشگاه شريف، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، دانشکده 
برق دانشگاه خواجه نصير، دانشگاه چمران، دانشکده محيط زيست 
دانشگاه تهران، دانشگاه تهران غرب، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده 
سينما و تئاتر دانشگاه هنر تهران، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، 
دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، دانشکده 

روانشناسی و علوم تربيتی   برق و کامپيوتر دانشگاه بهشتی، دانشکده
دانشگاه بهشتی، دانشکده کامپيوتر دانشگاه بهشتی، دانشگاه آزاد تهران 
واحد علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد تبريز، 
دانشگاه علوم پزشکی تبريز، دانشگاه تبريز، دانشگاه نوشيروانی بابل، 

نصير،  دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانيک، دانشگاه خواجه 
دانشگاه دامغان، دانشگاه مازندران، دانشگاه يزد، دانشگاه بهشتی واحد 
عباسپور، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه آزاد نجف آباد، دانشگاه خمينی 
شهر، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه جندی شاپور اهواز، دانشکده فنی 
دانشگاه باهنر شيراز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه سوره، دانشکده 

پايه دانشگاه گيالن،   برق دانشگاه خواجه نصير، دانشکده رياضی و علوم
دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه پيام نور سنندج، دانشگاه آزاد 
سنندج، دانشگاه فنی و حرفه ای يزدان پناه، دانشگاه فنی دخترانه و 

 .  دانشگاه علمی کاربردی سنندج
 

آبان در شصتمين روز خيزش انقالبی شهرهای مختلفی  ٢٤امروز 
کمابيش در اعتصاب عمومی بودند و به سر کار خود نرفتند و بوتيک ها 
و مغازه ها و پاساژها و شهرک صنعتی ها را بستند و بعضا در محل 

در برخی شهرها مانند .  بازار دست به راهپيمائی و اعتراض زدند
زاهدان، بسياری اماکن تجاری در تهران، تبريز خيابان آبرسان، بازار 
سرپوشيده تبريز، بازار چرم تبريز، بازار تربيت و شهناز تبريز، سنندج، 

از جمله .  بوکان، پاوه، جوانرود و کامياران در اعتصاب عمومی بودند
بازار تهران، گوهردشت کرج، بازار بندرانزلی، الهيجان، کازرون، 
خيابان فرهنگ ساری، بازار نگين بندرعباس، خيابان خمينی و بلوار 
منظريه رشت، بازار رشت، بازار موبايل گرکان، مهاباد، مريوان، 
ديواندره، اشنويه، کرمانشاه، بازار موبايل کيش، پاوه، کامياران، فسا، 
کرمان، بازار اراک، بازار نجفت آباد اصفهان، کسبه اصفهان، بازار 
تبريز، بازار منوچهری تهران، ستارخان تهران، گناوه، خمينی شهر، 
چراغ برق تهران، تخت جمشيد، شيراز، بلوار اميرکبير شيراز و بازارچه 

 . اطلسی يزد در اعتصاب بودند
 

به چندين فرمانداری و پايگاه بسيج و مراکز آبان   ٢٤در اجتماعات امروز 
حکومتی حمله شد، عکسها و پوسترهای سران رژيم وسيعا پاره و به آتش 
کشيده شد و نيرد تن به تن با مزدوران حکومتی با شهامت تمام جريان 

تاکنون خبر جانباختن سه مبارزه انقالبی در کامياران و يکنفر در .  داشت
تظاهراتهای سالروز آبان خونين در روزهای  .سنندج گزارش شده است

هفته آخر آبان با ابتکارات مختلف از اعتصاب و تحصن و اعتراض و راه 
دعوت عمومی امروز اينبود که ملحق .  بندان و کنترل محالت ادامه دارد

. تنها يک راه وجود دارد و آن انقالب عليه وضع موجود است.  شويد
زنده باد مبارزه .  خامنه ای و رژيمش در پرتگاه سقوط اند و بايد بروند

انقالبی برای بزير کشيدن جمهوری اسالمی و برقراری اراده مستقيم 
 . مردم

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢نوامبر  ١٥ -١۴٠١آبان  ٢٤

 اطالعيه خبری 

 ٩٨در سالروز آبان 

 ايران يكپارچه شور و عزم انقالبى
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كنفرانس ساالنه تشكيالت استكهلم  حزب كمونيست 

 حكمتيست برگزار شد -كارگری ايران
  

نوامبر کنفرانس ساالنه تشکيالت استهکلم حزب با  ١٢روز شنبه 
حضور اعضا، کادرها و رفيق سياوش دانشور رئيس دفتر سياسی حزب 

 . برگزار شد
 

کنفرانس با سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان 
راه آزادی و سوسياليسم و جانباختگان خيزش انقالبی اين دوره در ايران 

سپس رفيق مختار دمحمی دبير کميته استکهلم  گزارش کوتاهی .  آغاز شد
رفقای .  در مورد فعاليت های حزب در فاصله بين دو کنفرانس ارائه داد

شرکت کننده  فعاليت های حزب در دور گذشته را مورد ارزيابی قرار 
در کل .  دادند و به نقطه قوت ها و ضعف های کميته قبلی اشاره کردند

 .کنفرانس فعاليت حزب در دوره گذشته را مثبت ارزيابی کرد
 
در .  بخش دوم کنفرانس چه بايد کرد تشکيالت حزب در استهکلم بود 

اين رابطه رفيق مختار دمحمی نقشه عملی را برای فعاليت دوره آينده 
 . حزب به کنفرانس ارائه داد که با اکثريت آرا به تصويب رسيد

 
در مورد فعاليت های ما در دوره آينده با توجه به اتفاقات اخير در ايران 

. و وظايف ما بعنوان تشکيالت استکهلم حزب در دوران انقالبی تاکيد شد
همچنين کنفرانس با همکاری هرچه بيشتر با احزاب و جريانات چپ و 

 .تقابل با جريانات راست و ارتجاعی موضع گيری روشنی داشت
 

در .  بخش آخر کنفرانس انتخاب کميته جديد برای حزب در استهکلم بود
نفر به عنوان کميته استهکلم انتخاب شدند که عبارت اند  ٧ميان کانديداها 

محمود دمحم  -۴الهام صالح نيا  -٣صبا پورمهر  -٢سيوان کريمی  -١از 
 .آزاده بارزاده -٧مختار دمحمی  -۶عباس رضايی  -۵زاده 

  
در اولين نشست کميته منتخب رفيق مختار دمحمی با اکثريت آرا به عنوان 

 .دبير کميته استهکلم انتخاب شد
  

 حکمتيست -کميته استهکلم حزب کمونيست کارگری ايران 
  

 ٢٠٢٢نوامبر  ١٣

 حكمتيست -اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری
 

در رابطه با اعتراضات قدرتمند و انقالبى مردم و 

 جنايات جمهوری اسالمى در شهرهای كردستان
 

در طی شبانه روز گذشته در بيشتر شهرهای کردستان اعتراضات و 
تجمعات پرشکوهی از طرف مردم آزاديخواه و انقالبی کردستان عليه 

جوانان انقالبی در مهاباد شعار قدرت .  جمهوری اسالمی برگزار شد
بدست شورا را سردادند و در کامياران و سنندج و بانه و مريوان و سقز 
و بوکان مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر تا پاسی از شب در 

 .خيابان های اين شهرها طنين انداز بود
  

در طی اين تجمعات انقالبی با شليک مستقيم مزدوران رژيم متاسفانه 
زانيار اله مرادی و عيسی بيگلری در سنندج، فواد دمحمی در کامياران و 

 .سامان قادربيگی در بوکان جان خود را از دست دادند
  

حکمتيست ضمن تسليت و   -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری
همدردی عميق با خانواده جانباختگان از مردم شهرهای کردستان 
ميخواهد متحدانه در کنار خانواده اين عزيزان باشند و آنها را در اين 

 .روزهای سخت تنها نگذارند
  

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری حکومت، کارگری
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!سفارتخانه های رژيم بايد برچيده شوند   

 اعتصاب كارگران ذوب آهن اصفهان



  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٣شماره    

مردم آزادی خواه با اعتراضات "  خيزش آبان"در روزهای بزرگداشت 
و اعتصابات فزاينده در سراسر جامعه نشان دادند، که عزم آنها برای 

بيشتر .  سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی خلل ناپذير است
شهرها، شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها، بستر مبارزه  کالن

بستر مبارزه پرشور، دختران و پسران "  خيابان. "شکوهمند، با رژيم شد
خواهند اين رژيم از  جوان و نوجوانی شده که از اين رژيم بيزارند و  می

زنان در همه جا حضور .  گور برآمده را به گورستان تاريخ بسپارند
. اند های اسالمی را به ريشخند گرفته فعالی دارند و قوانين و سنت

آموزان و دانشجويان، مدرسه و دانشگاه را به  نماد شورانگيز  دانش
بی ترديد آحاد کارگران .  اند مبارزه با حکومت جهل و جنايت بدل کرده

آهن،  کارگران ذوب.  اند نيز پيوسته در مبارزه خيابانی مشارکت داشته
بازهم ...  بخشی از کارگران پيمانی پتروشيمی و نفت در عسلويه، و 

درآمد نيز به  کسبه و صاحبين مشاغل کوچک کم.  اند اعتصاب کرده
در برخی از شهرها بازاريان که از اقشار .  اند اعتصاب پيوسته

در تعدادی از شهرها نيروهای .  اند کار هستند نيز اعتصاب کرده محافظه
طی سه روز در .  اند سرکوب آماج واکنش جسورانه مبارزين قرار گرفته

شهرهای کامياران، سنندج، بوکان، ايذه، سميرم و ديگر شهرهای ايران 
بسياری از کنشگران .  اند باخته نفر از مبارزين  جنبش، جان 30بيش از 

جنبش انقالبی نيز در شهرهای مختلف دستگير شده و به انبوه زندانيان 
ها برای آزادی زندانيان سياسی را به  بايد تالش.  سياسی افزوده شده است

های رژيم برای سرکوب  با همه تالش.  اشکال مختلف افزايش دهيم
مانندی، رژيم و  جنبش، مردم مبارز و نسل جوان پرشور با جسارت بی

اش را به وحشت   دستگاه سرکوب
 .اند انداخته

 
در سه روز گراميداشت جانباختگان 

و اين جنبش با "  آبان ادامه دارد"، خيزش انقالبی نشان داد که 98آبان 
گسترش فزاينده مبارزات سراسری، گام بزرگ ديگری روبه جلو 

ترديد اين روزها در تاريخ مبارزاتی جامعه ما ثبت  بی.  برداشته است
روی و تداوم جنبش اما در گرو اعتصاب عمومی و  پيش.  خواهد شد

. های صنعتی، خدماتی و اداری است رشد اعتصابات کارگری در بخش
هرچه که خيزش انقالبی پيش رود زمينه برای برآمد اين اعتصابات و 
تحقق اهداف جنبش برای سرنگونی انقالبی رژيم نيز بيشتر مهيا 

کند  در بستر چنين شرايط متحولی، اپوزيسيون راست تالش می.  شود می
های که با پول دول  های امپرياليستی و رسانه که از باال و بواسطه قدرت

 . اند، هژمونی خود را بر جنبش اعمال کنند ارتجاعی ايجاد شده
 

های چپ و کمونيست، نهادهای  هبستگی کارگران و زحمتکشان، نيرو
مترقی و پيشرو برای کنار زدن اپوزيسيون راست، و سمت و سو دادن 

اين نوع از همبستگی .  به جنبش انقالبی ضرورتی انکار ناپذيراست
تواند در بستر يک روند رشد يابنده، به گسترش و تحول قدرت خود  می

های  سامان و شورايی کارگران و زحمتکشان کمک نموده و زمينه
 .روی به سوی تحقق آزادی و برابری را فراهم نمايد پيش

 
 زندانی سياسی آزاد بايد گردد

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

  
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 

 17.11.2022 -1401آبان .26

 : آبان ادامه دارد

 روی شورانگيز خيزش انقالبى  پيش
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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/  

 فراخوان حزب حكمتيست
 

 در سالروز خيزش آبان عليه حكومت فقر و فالكت 

 همه جای ايران اعتراض و اعتصاب برای آزادی زندانيان سياسى 
 

است که سراسر کشور را  ١٤٠١يک مقطع مهم از خيزش انقالبی شهريور  ١٣٩٨آبان 
قيامی که به .  مردم کارگر و زحمتکش عليه فقر و گرانی بپاخاستند ٩٨در آبان .  درنورديده است

قتل عام معترضان با دوشکا در نيزار جراحی ماهشهر، شليک .  خونين ترين شکل سرکوب شد
به سر معترضين و عابرين در خيابان توسط تک تيراندازها، از روشهای جنايت با دستور 

 . خامنه ای و سليمانی بود
 

: فرياد زديم ٩٨بازداشتی داشتيم، اما در ديماه  ٩٠٠٠جانباخته و  ١٥٠٠قريب  ٩٨در آبان 
امروز هم  "!آبان ادامه دارد"و "  کشته نداديم که سازش کنيم، رهبر قاتل را ستايش کنيم"

اين آخرين پيامه، اعدام "بازداشتی را فورا آزاد کنيد،  ١٥٠٠٠زندانيان سياسی و :  ميگوئيم
 "! کنيد قيامه

 
، با خانواده های جانباختگان همدردی ميکنيم و ياد عزيزان ٩٨در سالروز خيزش انقالبی آبان 

و آمده ايم "  آبان ادامه دارد"در سنگرهای انقالب نشان داديم که . بخون خفته را گرامی ميداريم
 .   تا حکومت ضد زن، ضد کارگر، کودک کش، فاسد و جنايتکار را سرنگون کنيم

 
حکمتيست مردم سراسر کشور را به اعتراض و اعتصاب و   -حزب کمونيست کارگری ايران 

در روزهای هفته آخر آبانماه .  فراميخواند ٩٨راهبندان و تجمع در سالروز خيزش آبان 
عليه حکومت فقر و  ٩٨، برای زن، زندگی، آزادی و برافراشته تر کردن پرچم آبان ١٤٠١

. جنايتکاران بزودی در دادگاه های مردمی محاکمه و مجازات خواهند شد.  فالکت بميدان می آئيم
 ! هيچ سازشی با قاتلين فرزندان ما قابل قبول نيست
 

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

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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