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 نوامبر ٢٥بمناسبت 

 انقالب تنها راه نفى خشونت
 

روز جهانی مبارزه با "نوامبر  ٢٥امروز 
روزی که به ياد .  است"  خشونت عليه زنان

قتل فجيع خواهران ميرابل از سوی سازمان 
پاتريا، مينروا و ماريا ترزا .  ملل نامگذاری شد

توسط رژيم ديکتاتوری  ١٩۶٠نوامبر  ٢۵در 
نظامی رافائل تروخيو در دومينيکن به قتل 

در کنفرانس فعالين  ١٩٨١ابتدا سال .  رسيدند
زن آمريکای التين و جزاير کارائيب پيشنهاد 
اين روز جهانی مطرح شد و نهايتا در اکتبر 

سازمان ملل اين روز را در تقويم  ١٩٩٩
 .های خود گذاشت مناسبت

 
سازمان ملل و دولتها که هر سال در اين روز 
پيامهای آتشين ميدهند و کمپين و بودجه 

خشونت .  ميگذارند، کارنامه اسفناکی دارند
عليه زنان از قلب اروپا و آمريکا تا کشورهای 

هر سال بايد بگوئی .  استبدادی بيداد ميکند
"دريغ از پارسال برای اين "  خشونت نکنيد. 

نظام لوکس شده است، به صحنه جنگها در 
کشورهای خاورميانه تا کنگو و ليبی و ميانمار 

بره داری را رسما احيا .  و فلسطين نگاه کنيد
کردند، با گيوتين اسالمی سر ميزنند، در هند 
دمکراتيک قتل زنان رکورد ميزند، جنين 
کشی دختران وحشتناک است، امروز در دنيا 
تورنمنت سبعيت و شکنجه و آدمکشی برقرار 

نظامی که نيازمند بازتوليد خشونت در .  است
چنين ابعاد گسترده ای 

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

 

 آذر ١٦اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت 
 

 !سنگر انقالبيم، تا به آخر مى مانيم

 !فرزند كارگرانيم، كنارشان مى مانيم

 اعالميه خبری

 جنايت در بزرگداشت جانباختگان

 قتل عام در شهرهای كردستان

 فراخوان شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به مردم آزاديخواه ايران
 !كردستان از سنگرهای انقالب است، يكپارچه از سنگرهايمان دفاع كنيم

 همبستگى جهانى نياز مردم انقالبى بپاخاسته ايران
 

 ٦ فحهشوبو مرادی                                                                                                                  ص

 حكمتيست –اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 
 

 همبستگى عظيم انقالب، 

 قيام كنندگان مهاباد را تنها نخواهد گذاشت

  ٢صفحه   

 يادداشتها،

 رفراندوم، شمشير چوبين ارتجاع در مقابل ژوبين فوالدی انقالب  

 فوتبال و انقالب 

 اعتصابات كارگران كروز و بهمن موتور و بهمن ديزل 

 ٨صفحه             سياوش دانشور                                                                                                                 
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 نوامبر ٢٥بمناسبت 

 ...انقالب تنها راه نفى خشونت 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

ً نميتواند با خشونت عليه زنان مبارزه کند کسانی که .  است، قطعا
جنايتکارترين و ضد زن ترين دستجات مانند طالبان و جمهوری اسالمی 
و ديکتاتورهای متفرقه را حمايت می کنند و بقدرت ميرسانند، چطور 

 ميتوانند مخالف خشونت بر زنان باشند؟ 
 

امروز کسی ميخواهد با خشونت عليه زن مبارزه کند بايد انقالبی و 
ً سوسياليست و کمونيست باشد . ايران را ببينيد و ياد بگيريد.  ترجيحا

انقالب زن محور عليه خشن ترين ديکتاتوری زمانه، عليه دستگاه دين، 
عليه نابرابری و فقر، عليه نظم حامی اين اوضاع، اين نقشه راه و 

بايد تاکيد کرد که هر زنی در اين کره .  دستور مبارزه با خشونت است
خاکی و ما بعنوان کمونيست، از هر سر سوزن بهبود و تغيير قانونی در 

يک محور .  موقعيت فردی و اجتماعی زنان و شهروندان دفاع می کنيم
مهم برنامه کمونيستی ما مبارزه مستمر و بيوقفه برای بهبود و تحميل 

و کيست نداند که سرمايه داری معاصر نه .  اصالحات به حکومتها است
فقط ظرفيت بهبود و ارتقای زندگی کارگران و اکثريت مردم در خود 
کشورهای غربی را ندارد بلکه سطح عمومی زندگی و دستمزد و حقوق 
پايه ای مردم را هر روز پائين می کشد تا هزينه های دولتی را به نفع 

سرمايه با تحميل فقر و با .  کسب سود بيشتر سرمايه داران کاهش دهد
اعمال خشونت بنيادی تبعيض و بردگی مزدی، زمينه گسترش خشونت 

پشت خشونت .  به زنان را مهيا و دامنه و تداوم آن را فراخ تر ميکند
عليه زن پايه های قدرتمند اقتصادی، سياسی، قانونی و حقوقی و 

بدون درهم کوبيدن اين موانع، شايد خشونت عليه .  فرهنگی قرار دارد

ً کاهش يابد اما  زن جاهائی و موقتا
 . منتفی نميشود

 
انقالب ايران ميخواهد دست مذهب 
و آتوريته و دولت را از سر زندگی 

ميخواهد .  زنان و مردم کوتاه کند
نظم آپارتايد جنسی و قوانين منعبث 
از شرع و دين را ملغی و به زباله 

ميخواهد به جهان بگويد .  دان بريزد
نبود، فرهنگ "  فرهنگ ما"اين 

حاکميت اسالمی بود که توسط 
ميخواهد بنياد نابرابری را بزند که .  دولتهای دمکرات به ما تحميل شد

آری، مخالفان خشونت .  خشونت در مغز استخوان آن بيتوته کرده است
 . فقط بايد انقالبی باشند و انقالبی عمل کنند

 
دوره مطالبه گری، دوره البيگری، دوره مجاب کردن ضد زن ها به 
تغيير رفتار، دوره باج دادن به اسالم سياسی، دوره رقص تانگوی 
دمکراسی و اسالم برای دفع جناح فاندمانتاليست و در آغوش کشيدن 

 . جناح پرو رفرم بپايان رسيده است
 

لذا در اينروز ما يک پيام .  انقالب زنان.  امروز انقالب برند روز است
تجربه ايران را دنيال کنيد، همه جا و بويژه در کشورهای اسالم :  داريم

زده بايد عليه سلطه اسالميون و حيات خلوتهای سرمايه داری انقالب 
انقالب در کشورهای منطقه و جهان تنها راه قطعی پايان دادن به .  کرد

 . خشونت است
 

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

سوال است، كه در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان سعودى و              

اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر             

سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره               

 ".ميخورد
 منصور حكمت
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 آذر ١٦اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت 

 

 !سنگر انقالبيم، تا به آخر مى مانيم

 !فرزند كارگرانيم، كنارشان مى مانيم

، در دل يک جامعه انقالبی ١٤٠١آذر  ١٦مناسبت روز دانشجو، 
انقالبی عليه زن ستيزی و آپارتايد جنسی، عليه فقر و .  برگزار ميشود

فالکت، عليه استثمار و استبداد، برای آزادی و برابری و رفاه 
انتظار جامعه و پيشاپيش توده عظيم دانشجويان انقالبی در !  همگانی

سراسر کشور اينست که روز دانشجوی امسال فشرده بيانيه پيروزی 
در اعتراضات و اجتماعات دو ماه گذشته توانستيم فضای .  انقالب باشد

شديد امنيتی را بشکنيم، تجمعات وسيع و سراسری سازمان دهيم، 
قوانين تفکيک جنسيتی را راساً ملغی کنيم، صدای رسائی برای حمايت 
از مبارزات سرنگونی طلبانه و انقالبی و يک سنگر پرخروش و 

در ايندوره همکالسی و رفقايمان به وفور .  آوانگارد انقالب باشيم
دستگير و زندان شدند، سرکوب دانشگاه شريف و دانشگاه کردستان را 
داشتيم، برای تعداد زيادی حکم اخراج و ممنوعيت ورود به دانشگاه 

اما موفق نشدند ما را ساکت کنند، موفق نشدند اتحاد ما را درهم .  زدند
شکنند، ما بخشی از اساتيد را همراه خود کرديم، ما با اعتصاب و 

افراشتيم، ما در کنار ميليونها براعتراض هر بار قويتر و رزمنده تر قد 
 .   زن و مرد انقالبی فقط به پيروزی فکر ميکنيم

 
دانشگاه در .  دانشگاه در کشورهای استبدادی محل رشد کمونيسم است

برابری طلبی و آزادمنشی .  دوره انقالبی چپ تر از هر زمانی ميشود
و هشياری سياسی دانشجويان، اعاده حرمت دانشجو و درهم شکستن 
قوانين تفکيک جنسيتی، تقابل روشن و بدون ابهام با نظم ستمگر و 
ارتجاع غير حکومتی و اعالم تعلق به جنبش سوسياليستی طبقه 
کارگر، کاراکتر سياسی و اجتماعی اعتراض دانشجوئی و نسل جديد 

اين ما بوديم عليه آموزش و درمان و بهداشت کاالئی . را منعکس ميکند
اين ما بوديم که بر اتحاد کارگر و معلم و دانشجو پای !  شده شوريديم

هامون غارت شد، آبان ماه  سفره"ما بوديم که فرياد زديم؛ !  فشرديم
، "آبان ادامه دارد، حتی اگر روز و شب برما گلوله بارد"، "خونين شد

مرگ، کشتار، گرانی، مردم "، "از تهران تا بغداد، فقر ستم استبداد"
نه "، "از هفت تپه تا تهران، زحمتکشان در زندان"، "شدن قربانی

علينژاد و ارشاد، ارتجاع و "، "پادگان نه بنگاه، درود بر دانشگاه
نه شاه "، "نه شاه ميخوايم نه مزدور، بسه ديگه حرف زور"، "انقياد

 "!ميخوايم نه رهبر، مرگ بر ستمگر
 

آذر در سراسر دانشگاه های کشور اعتصاب می کنيم و  ١٦امسال 
دفاع از امسال .  مراسمهای انقالبی روز دانشجو را برگزار می کنيم

. بازداشتی را به صدر برانيم ١٨٠٠٠زندانيان سياسی و قريب 
آذر از  ١٦در .  زندانيان سياسی بايد با نيروی انقالب آزاد شوند

جانباختگان و مبارزه برحق شان تجليل و بر ادامه راهشان تا پيروزی 
قسم به خون : "، رساتر اعالم کنيم١٤٠١آذر انقالبی  ١٦در . تاکيد کنيم

 "! سنگر انقالبيم، تا به آخر می مانيم"، "ياران، ايستاده ايم تا پايان
 

حکمتيست دانشجويان انقالبی در سراسر   -حزب کمونيست کارگری 

آذر و  ١٦دانشگاه های کشور را به برگزاری اجتماعات گسترده در روز 
در دفاع از اهداف  .برافراشتن پرچم انقالب عليه نظم موجود فراميخواند

آزاديخواهانه انقالب و در تقابل با طرحهای از باالی سر مردم 
شورايی جامعه و حاکميت مستقيم مردم و اداره از اپوزيسيون بورژوائی، 

پايان دادن به نظم مبتنی بر ستم و استثمار و جنايت سرمايه داری حرف 
ايجاد شوراها و تشکلهای مستقل دانشجويان يک نتيجه پيشروی .  بزنيم

سرنگونی انقالبی .  تاکنونی و يک نياز تداوم مبارزه انقالبی است
جمهوری اسالمی و برپائی يک جامعه آزاد و مرفه و خوشبخت 

 ! سوسياليستی هدف همه ماست
 

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

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
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  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧٤شماره    

تداوم اعتراضات گسترده در روزهای آخر آبان و جنايت حکومت عليه 
مراسمهای گراميداشت .  معترضين داغدار مشخصه روزهای اخير است

جانباختگان در شهرهای ايذه، مشهد، سنندج، زنجان، تبريز، مهاباد، 
سردشت، پيرانشهر و بوکان به اجتماعات بسيار گسترده، شعار عليه 

در اعتراضات .  حکومت قاتلين و متعاقب آن تظاهراتهای شهری بدل شد
دفاتر امام جمعه ها، حوزه و اماکن وابستگان رژيم و پايگاه های 

در اعتراض .  حکومتی مورد تعرض و خشم معترضين قرار گرفت
در .  گسترده شهر خمين، زنان و مردان انقالبی خانه خمينی را آتش زدند

بسياری از شهرهای ايران حمله به حوزه جهليه و پايگاه های رژيم و 
آتش زدن بنرها و عالئم حکومتی در سه روز گذشته صورت گرفته 

راهبندان و سنگربندی يک تاکتيک محوری در بيشتر شهرها و .  است
 . اعتراضات بوده است

  
 ٢٧ساله در صبح جمعه  ١٠در مراسم خاکسپاری کيان پيرفلک کودک 

مادر کيان ادعای رژيم مبنی بر کشته .  آبان، هزاران نفر شرکت کردند
شدن فرزندش توسط تروريستهای داعش را رد کرد و حاضرين شعار 

"دادند و عليه حکومت کودک کش "  بسيجی، سپاهی، داعش ما شمايی: 
 . شعار دادند

 
ما همه آيالر "در مراسم خاکسپاری آيالر حقی در تبريز، حاضرين شعار 

سردادند و سرکوبگران و نيروهای ضد شورش " هستيم، بجنگ تا بجنگيم
با موتور و باتوم و گاز اشک آور به جمعيت عزادار حمله کردند و مانع 

 . از برگزاری کامل مراسم شدند
 

پور، عليرغم حضور گسترده نيروهای  در مراسم خاکسپاری آزاد حسين
ضد شورش و ميليتاريزه بودن شهر، هزاران نفر از مردم شهر مهاباد 

و "  کرد بلوچ آذری، آزادی برابری"حضور يافتند و از جمله شعارهای 
در اين مراسم چند .  سر دادند"  امسال سال خونه، سيد علی سرنگونه"

همينطور در مراسم .  کبوتر را به نشانه صلح و آزادی از قفس آزاد کردند
خاکسپاری دمحم احمدی گاگش، جمعيت قابل توجهی تجمع کردند و سپس 

اعتراضات در شهر به ساختن .  دست به اعتراض و راهپيمائی زدند
انقالبيون پايگاه انصار سپاه و بسيج .  سنگر در خيابانهای مهاباد منجر شد

 .مهاباد را تسخر و به آتش کشيدند
 

در مراسم خاکسپاری علی عباسی و مراد بهراميان در سميرم اصفهان، 
جونمون "و "  کشم آنکه برادرم کشت کشم می می"مردم سميرم شعار 

ميالد آصفی، علی عباسی، مراد .  سر دادند"  دستمونه، ظلم و ستم بسمونه
 ٢۵بهراميان و مسلم هوشنگی از جمله جانباختگان اعتراضات چهارشنبه 

در مشهد نيز مراسم چهلمين روز درگذشت .  آبان در سميرم بودند
 . ساله، برگزار شد ١۶زاده  ابوالفضل آدينه 

 
مراسم خاکسپاری جانباختگان در شهرهای کردستان به اعتراضات 

 اعالميه خبری
 

 جنايت در بزرگداشت جانباختگان

 قتل عام در شهرهای كردستان

با تهاجم سنگين نيروی سرکوب به مهاباد و . گسترده عليه رژيم بدل شد
پرواز بالگردهای جنگی برفراز شهر و خطر کشتار وسيع، ديگر 
شهرهای کردستان و دانشگاه ها و شهرهای ايران دست به اعتراض 

اروميه، سقز، بوکان، سردشت، پيرانشهر، سنندج، مريوان، .  زدند
کامياران، ديواندره، قروه، بيجار، ايالم، جوانرود، پاوه، و محالت 

. مختلف تهران وارد اعتراض و نبرد با نيروهای حکومتی شدند
هزاران نفر در پيرانشهر و جوانرود در خاکسپاری جانباختگان شرکت 
کردند که از همان ابتدا مورد تهاجم نيروهای سرکوبگر با شليک 

در پيرانشهر و جوانرود .  مستقيم گلوله جنگی به مردم و منازل شدند
ماموران .  جمهوری اسالمی دست به جنايت جنگی و قتل عام زده است

حکومت با دوشکا و تيربار و رگبار مسلسل از زمين و هوا به مردم 
بيمارستان شهر نيازمند خون بدليل .  معترض با دست خالی حمله کردند

تيراندازی حکومتی ها بحدی شديد .  وجود زخمی های فراوان است
است که امکان جمع کردن پيکر جانباختگان و زخمی ها در خيابانها 

مردم شريف کرمانشاه اولين کسانی بودند که در صف اهدای .  نيست
"خون برای جوانرود برآمدند تحسين ميری، جوهر فتاحی و جمال . 

 .از جانباختگان جوانرود هستند" اعظمی
 

اعتراضات از جمله؛ تهران، سنندج، تبريز، اصفهان، ماسال، مشهد، 
پاوه، جوانرود، بابل، خمين، کرمانشاه، شوش دانيال، بيجار، آبدانان، 
فوالدشهر اصفهان، ويالشهر اصفهان، پيرانشهر، ديواندره، خوی، 
بانه، مهاباد، بندر دير، کامياران، باغملک، جاده ساوه، نی ريز، 
بوکان، قروه درجزين در همدان، قشم، سقز و کرمان صورت گرفته 

مناطق و محالت مختلف تهران از جمله انديشه فاز يک، دولت .  است
آباد، بلوار فردوس، گيشا، سعادت آباد، شهر زيبا، شهرک اکباتان، 

شهرهای مهاباد، .  تهرانسر، پونک و متروها صحنه اعتراض بودند
بوکان، سنندج، پيرانشهر و جوانرود محل سنگين ترين درگيری ها تا 

بيشتر شهرهای کردستان برای چندمين روز در .  اين لحظه بوده است
 . اعتصاب بسر می برند

 
در سه روز گذشته حکومت بويژه در شهرهای کردستان با خشونت 
بسيار شديدی وارد عمل شده و با ادوات جنگی به مردم بيدفاع حمله 

تنها در يک هفته گذشته نيروی سرکوبگر فقط در خيابانها بيش .  ميکند
تن از معترضين را به قتل رسانده اند، صدها نفر را زخمی و  ۴٠از 

تعداد زيادی از معترضين را در شهرهای استانهای آذربايجان غربی، 
کردستان، کرمانشاه و ايالم که اعتراضات در آنها شديدتر بود 

سرنوشت بسياری از بازداشتی ها نامشخص . بازداشت و زندانی کردند
سياست رژيم دزديدن .  و حال جسمی شماری از مجروحان وخيم است

پيکر جانباختگان يا ممانعت از تحويل آنان به خانواده ها، دفن مخفيانه 
استاندار کردستان اعالم کرد که يک . و تهديد خانواده های داغدار است

سرگرد نيروی انتظامی بنام حسن يوسفی در جريان اعتراضات با 
فرماندار مشهد نيز از کشته شدن دو .  ضربات چاقو کشته شده است

. بسيجی بنامهای دانيال حسين زاده و حسين حسين زاده خبر داد
همينطور کشاورزان خوراسگان اصفهان روز شنبه از فلکه 

. خوراسگان اعتراض را آغاز و قرار بود در پل خواجو تجمع کنند
نيروی انتظامی پل خواجو با تهديد از تجمع کشاورزان در پل خواجو 

 . جلوگيری کرد
 

. دانشگاه های کشور نيز کمابيش محل اعتراض و کشمکش بودند
اخراج و تعليق دانشجويان، بازداشت و حمله به 

٥صفحه     



 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و 
  !مستمر كارگران است

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر 
!نيازی برپا كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 جنايت در بزرگداشت جانباختگان

 ...قتل عام در شهرهای كردستان 

اجتماعات، کشمکش برسر صرف غذا بدون جداسازی، حمايت از 
دانشجويان .  مردم مهاباد و مردم معترض از تالشهای دانشجويان بود

در دفاع از همکالسی هايشان دست به تحصن و تجمع و ابتکارات 
دانشکده روانشناسی خوارزمی، دانشکده پزشکی .  اعتراضی زدند

دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده فنی دانشگاه يزد، چندين 
دانشکده دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشکده آمار و تربيت بدنی 
دانشگاه عالمه طباطبايی، دانشکده ادبيات دانشگاه عالمه و دانشگاه 

آبان شاهد  ٢٩آزاد تهران واحد سوهانک از جمله در روز يکشنبه 
دو روز شنبه و يکشنبه را نيز شورای .  تحصن و اعتصاب بودند

هماهنگی تشکلهای صنفی برای حمايت از دانش آموزان و اعتراض به 
در دانشگاه رازی کرمانشاه .  قتل و بازداشت آنها تعطيل اعالم کرد

تا شصت و ششمين روز خيزش .  دانشجو بازداشت شدند ٨٠بيش از 
تجمع اعتراضی  ١٠٠٨دانشگاه کشور  ١۴٠شهر و  ١۵٠انقالبی در 

 . صورت گرفته است
 

 اعتراضات و اعتصابات کارگری
هزاران کارگر کروز، بزرگترين مجتمع قطعه سازی  :مجتمع کروز

کشور چند روز است که دست به اعتصاب و اجتماع اعتراضی در 
کارگران زن و مرد همصدا فرياد .  محل کارخانه يا سايت سوم زدند

اين شرکت بيش از "!  کروزی داد بزن حقت رو فرياد بزن: "ميزدند
. کارگر دارد که هنوز کل مجموعه وارد اعتصاب نشده است ١٣٠٠٠

آبان برسر خواستهای  ٢٨و شنبه  ٢٦اعتصاب روزهای پنجشنبه 
کارگران از جمله افزايش دستمزدها، اعتراض به عدم تناسب افزايش 
پاداش در سطوح مختلف شرکت، طبقه بندی مشاغل و اعتراض به لغو 

کارگران خواهان تشکل .  شيفت اضافه کاری در روزهای جمعه است
رسمی و مستقل خودشان هستند که سپاه و سرمايه داران با پادگانی 

 .کردن کارخانه از آن تاکنون ممانعت کرده اند
  

شب شنبه  ٣٠و  ١٢کارگران شرکت ايران تاير از ساعت  :ايران تاير
کار دست به اعتصاب زده و کار را  ٢آبان يعنی آغاز شيفت  ٢٨

نترسيد نترسيد ما :  دادند کارگران در حالی که شعار می.  تعطيل کردند
 . همه با هم هستيم، محل کار را ترک کردند

 
آبان کارگران کارخانه داروگر  ٢٨صبح روز شنبه :  داروگر تهران

توجهی  تهران نسبت به عدم پرداخت دستمزدها و مزايای معوق و بی
. کارفرما به پرداخت مطالبات کارگران دست به تجمع و اعتراض زدند

ماه حق بيمه توسط کارفرما  ۶ماه حقوق و  ٤عدم پرداخت   کارگران به
 . معترض اند

آبان کارگران شرکت مرتب خودرو  ٢٩يکشنبه :  شرکت مرتب تهران
از جمله خواستهای کارگران . برای دومين روز دست به اعتصاب زدند

 . حقوق های معوق و بيمه درمانی است
 

های  المللی اتحاديه کنفدراسيون بين"نوامبر کنگره  ٢١همينطور امروز 
تشکل سراسری  ٣٠٠ نماينده از  ١٠٠٠با شرکت بيش از "  کارگری

ميليون عضو دارد، در  ٢٠٠کشور جهان که  ١٣٠اتحاديه ای از 
همبستگی با مبارزات مردم ايران و محکوميت کشتار معترضين بعد از 

ای تی يو "کنگره .  قتل حکومتی ژينا مهسا امينی قطعنامه ای صادر کرد
خواهان آزادی فعالين صنفی و کارگری زندانی و همه افرادی "  سی

. اند المللی بازداشت و زندانی شده ميباشد که با نقض آشکار قوانين بين
همينطور سرکوب حقوق پايه ای زنان و حمالت به زندگی آنها توسط 
دولت ايران را محکوم کرده است و خواهان برسميت شناسی آزادی 
تجمع، آزادی بيان، استقالل بدنی و امنيت فردی شده است و بر ادامه دفاع 

های آنان در مبارزه برای  و همبستگی قاطع با کارگران ايران و تشکل
 .حقوق کارگری تاکيد کرده است

 
آبان اعتراضات در شهرهای بندرعباس، فرديس کرج، قزوين،  ٣٠امروز 

بوشهر، محالت و مناطق تهران از جمله خيابانهای وليعصر، انديشه فاز 
يک، چيتگر، شهر ری، متروی دروازه دولت، جنت آباد، کوهسار تهران، 
ساختمان پالسکو، بلوار فردوس شرق، گلشهر کرج، سنندج، مهاباد، 
روانسر، پيرانشهر، جوانرود، دهگالن، دهلران، دانشگاه علوم پزشکی 

 . کردستان ادامه دارد
 

حکمتيست ضمن همدردی با خانواده   -حزب کمونيست کارگری ايران 
های جانباختگان آبان و خيزش انقالبی جاری ياد عزيزانی را که برای 

ما بويژه از مردم شهرهای .  آزادی و برابری جان باختند گرامی ميدارد
اروميه، آذريابجان غربی، کرمانشاه و همدان برای حمايت از شهرهای 
کردستان که زير بيشترين فشار و سرکوب خشن هستند دعوت به 

همه جای ايران ضروری است در .  اعتراض و حمايت فوری ميکند
. حمايت از مردم انقالبی در شهرهای کردستان دست به اعتراض بزنند

گسترش اعتراضات .  بايد از نقل و انتقال نيروی سرکوب ممانعت کرد
کارگری و اعتصابات عمومی و اعتراض عليه حکومت راه فلج کردن 

حفظ هشياری و تقابل با اختالف انداختن بين مردم و شهرهای .  رژيم است
 .  مختلف و حفظ همبستگی مهمترين سرمايه اين خيزش انقالبی است

  

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢نوامبر  ٢١ -١۴٠١آبان  ٣٠



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  
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همبستگی و پشتيبانی با مردم بپاخاسته ايران وظيفه هر انسان آزاديخواە 
خيزش انقالبی تودەای مردم ايران که زنان .  و برابری طلبی است

پيشگام اين خيزش عظيم هستند، انقالبی برای آزادی و برابری زن و 
و سرنگونی حکومتی است که مانع  »زن، زندگی، آزادی«مرد، برای 

وقايع دو ماه گذشته در .  تحقق هر حق و حقوق فردی و اجتماعی است
" ارشاد"ايران، پس از قتل عمدی مهسا امينی بدست پليس جنايتکار 

جمهوری اسالمی، موجب بروز انفجار خشم تلمبار شده شهروندان 
ايران شد و اين خشم را در قامت يک شجاعت تاريخی به جنبشی 

 .انقالبی عليه حکومت اسالمی بدل کرد
 

 ٤٣مردم ايران در برابر خشونت و ستم روز افزون دولتی در طول 
سال حکمرانی رژيم جنايتکار اسالمی، بار ديگر بميدان آمدند و خيابانها 
و محالت شهرها را به سنگر مبارزە انقالبی برای پايان دادن به رژيم 

مردمی که با عزم راسخ و با دستان .  ديکتاتور اسالمی تبديل کردند
خالی به نبرد پليس و سپاە و لشکر تا دندان مسلح رفتهاند و اميدوارانه 

در طول هفتاد .  تالش ميکنند به کابوس جمهوری اسالمی پايان دهند
نفر بازداشت  ١٧٠٠٠روز خيزش عظيم تودەای مردم ايران، بيش از 

های موثقی از شکنجه شديد و  گزارش.  شدند و صدها نفر جان باخته اند
 . تجاوز و تعرض جنسی در زندان ها منتشر شده است

 
اعتراضات توده ای در شهرهای کردستان مورد تهاجم نظامی حکومت 
قرار گرفته است و با سالح سنگين مانند دوشکا و گلوله جنگی با مردم 

. در کردستان و بلوچستان رژيم حمام خون بپا  کردە است.  روبرو شدند
اين رژيمی است که وقيحانه در دانشگاه ها و مدارس ايران تيراندازی 

رژيم .  حتی کودکان در امان نيستند.  ميکند، می کشد و بازداشت ميکند
اسالمی بدليل به قتل رساندن دهها کودک در اين اعتراضات از جانب 

شليک مستقيم به . مفتخر شده است" حکومت کودک کش"مردم به نشان 
تظاهراتها و اجتماعات توسط نيروی انتظامی و ارگانهای سرکوب، 
حمله به کسانی که در زندان و بازداشت هستند، هدف مستقيم قراردادن 
و کشتار جوانان معترض توسط تک تيراندازها، از روشهای سرکوب 

در کنار اينها مجلسيان و دادگاه های رژيم از حکم اعدام .  حکومت است
برای معترضين بازداشتی سخن ميگويند، فکر ميکنند "  محاربه"و 

 . ميتوانند با استفاده از احکام اعدام يک جامعه انقالبی را مرعوب کنند
 

ما .  مبارزه انقالبی در ايران ادامه دارد و بدون ترديد پيروز ميشود
در .  نيازمند کمکهای بين المللی و همبستگی انترناسيوناليستی هستيم

سطح بين المللی ضروری است از مکانيسم های ممکن اعمال فشار 
سياسی از جمله بسيج افکار عمومی مردم پيشرو جهان، سازمانهای 
دفاع از حقوق کودکان، سازمانهای دفاع از حقوق زنان، اتحاديه های 

همبستگى جهانى نياز مردم انقالبى 

 بپاخاسته ايران
 

 شوبو مرادی

کارگری در حمايت از انقالب و 
 !خواسته هايش استفاده شود

آزادی فوری زندانيان و بازداشتی 
ها و ممنوعيت شکنجه و قتل 
مردم معترض توسط حکومت از 

 . مسائل کليدی امروز است
 

نوامبر و روز  ٢٥امروز روز 
جهانی عليه اعمال خشونت بر 

آنچه حکومت ايران .  زنان است
انجام ميدهد فقط خشونت نيست، 

اين انقالبی برای پايان دادن به نظامی .  جنايت سنگين و نسل کشی است
است که خشونت توليد و ترويج ميکند، خشونت عليه زنان جزو دين و 

مردم آمده اند تا .  اصولش است، از قوانين و فرهنگ اش خون می چکد
ما مطالبه نداريم، جنگ داريم، حکومت اسالمی .  اين کابوس را تمام کنند

ضد کودک و ضد /پيش بسوی نابودی هميشگی رژيم ضد زن.  نميخوايم
 .انسان

 
 !برای آزادی و برابری، برای دنيايی بهتر برای همگان

 
 ٢٠٢٢نوامبر  ٢٥

 

!خيابان سنگر ماست  

!سنگرهايمان را حفظ كنيم  



 

!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  

!زنده باد جمهوری سوسياليستى   
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جمهوری اسالمی در بيش از صد و پنجاه  شهر و صدها محل و منطقه 
اما در سيستان و بلوچستان و .  شهرهای ايران دست به جنايت زده است

مشخصا در زاهدان و خاش و در کردستان و بويژه در شهرهای سنندج 
شليک با .  و مهاباد و جوانرود و پيرانشهر، دست به قتل عام زده است

دوشکا و گلوله جنگی به مردمی که نهايتا سنگ در دست دارند، هدف 
جمهوری اسالمی تالش ميکند با تحميل جنگ به .  بسيار مشخصی دارد

مردم و ميليتاريزه تر کردن کردستان، سرنوشت مبارزه سياسی و 
انقالبی در کردستان را از کل ايران جدا کند و با به خون کشيدن 

اما .  کردستان سير مبارزات انقالبی در ايران را به شکست بکشاند
به "  چشم و چراغ انقالب"مردم آزاديخواه در سراسر ايران با اطالق 

 . کردستان و حمايت های خود به رژيم اسالمی پاسخ دادند
 

جمهوری اسالمی در کردستان دست به جنايت جنگی زده است، نيزار 
را در مهاباد و سنندج و پيرانشهر و  ٩٨جراحی ماهشهر در آبان 

جوانرود بازسازی کرده است و شهروندان عادی و معترض را به 
رژيم اسالمی با لشکرکشی به کردستان به بهانه .  گلوله بسته است

ما ميگوئيم .  حکومت نظامی برپا کرده است"  مبارزه با تجزيه طلبان"
راه به .  بايد قاطعانه اين سياست جمهوری اسالمی را بشکست بکشانيم

شکست کشاندن اين سياست ارتجاعی و سرکوبگرانه، تقويت همبستگی 
و اتحاد انقالبی ای است که در سراسر کشور ايجاد شده و راه را بر هر 
. سوء استفاده محدود بينانه و ناسيوناليستی و قومی و مذهبی بسته است

مردم کردستان هوشيارانه بر اتحاد و همسرنوشتی با جنبش انقالبی 
 . سراسری تاکيد کرده اند

 
دهنده اعتراضات  های سازمان ها، حلقه ها و شبکه فراخوان ما به کميته

خيابانی در سراسر جامعه، به زنان و مردان آزاديخواه در سراسر 
کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، کارگران و مردم زحمتکش  اين 
است که در تداوم مبارزه انقالبی برای سرنگونی حکومت جنايتکار 
اسالمی، قوياً در حمايت از مبارزان انقالبی در کردستان به ميدان بيايم 

 .و نيروی اتحاد و همبستگی را تقويت کنيم
 

جنايت و قتل عام رژيم در کردستان را محکوم و عليه فاصله انداختن و 
تقابل های کاذب بين بخش های مختلف مردم بايستيم و بر اتحاد و هم 

ضروری است اشکال .  سرنوشتی و آزادی و برابری همگان تاکيد کنيم
مختلف مبارزه انقالبی، از اعتراض خيابانی تا اعتصاب عمومی را 

اعتصاب در مدارس و .  ترکيب کنيم و نيروی بيشتری بميدان بياوريم
دانشگاه ها و ادارات، اعتصاب در بازار و پاساژها، اعتصاب رانندگان 
بی آر تی و خطوط حمل و نقل، اعتصاب در شهرک های کارگری و 
کارخانجات، اعتراض انقالبی در خيابان و پس راندن حکومت را در 

در ده روز گذشته بيشتر شهرهای .  مقياس گسترده تر به هم پيوند بزنيم
ً در اعتصاب  کردستان و بيش از هشت شهر ايران عمالً و عمدتا

 . عمومی و نبرد خيابانی بودند و هم اکنون اين وضعيت ادامه دارد
 

 فراخوان شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به مردم آزاديخواه ايران

 !كردستان از سنگرهای انقالب است، يكپارچه از سنگرهايمان دفاع كنيم

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست از مردم مبارز و زنان و 
مردان آزاديخواه در سراسر ايران می خواهد که همه جا يکپارچه و 
يکصدا عليه جنايتکاران رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی، در 

هرگوشه ايران .  حمايت از مبارزات انقالبی مردم کردستان بميدان بيائيم
کردستان از سنگرهای پيشرو انقالب است، .  سنگر مبارزه انقالبی است
نگذاريم رژيم جنايتکار اسالمی با توسل به !  سنگرهايمان را حفظ کنيم

حربه مقابله با تجزيه طلبی سرنوشت جنبش انقالبی در کردستان را از 
جنبش سراسری جدا کند و با به خون کشيدن آن زمينه را برای سرکوب 

 .جنبش سراسری فراهم آورد
 

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

 
 شورای همکاری نيروی چپ و کمونيست

 ٢٠٢٢نوامبر  ٢٣ -١٤٠١آذر  ٢
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب : امضاها
حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان  - کمونيست کارگری ايران

 .و هسته اقليت) اقليت(فدائيان 
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 جوانان جوانرود در تدارک انقالب 
عليرغم کشتار خونين مردم توسط نيروهای سرکوبگر حکومتی در 

ماه  آبان ٣٠جوانرود، زنان و مردان آزاديخواه اين شهر روز دوشنبه 
شده دست به تظاهرات  همزمان با خاکسپاری دو تن از جوانان کشته 

های اصلی انقالب تبديل  جوانرود به يکی از آوردگاه.  اند وسيعی زده
الزم به ذکر است که سرکوبگران با تجهيزات جنگی به .  شده است

کنند و طبق اخبار منتشرشده تعداد مجروحين  معترضين حمله می
در پيرانشهر نيز نبرد خيابانی صورت گرفته و .  تاکنون بسيار باالست

عليرغم تيراندازی گسترده سرکوبگران عليه مردم پيرانشهر با 
ها را به صحنه  های جنگی اما مردم معترض اين شهر خيابان سالح

 .اند مقاومت بی نظيری تبديل کرده
 

 تاير با شعار سرکوب، تورم، بالی جان مردم  اعتصاب کارگران ايران
تاير دست به اعتصاب زده و محل  ايران گران ماه کار آبان ٢٩يکشنبه 

کارگران اين شرکت ضمن شعار عليه .  کار خود را ترک کردند
 .ماه شروع شده است آبان ٢٨کند که اعتصاب از  حکومت، عنوان می

 
اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شرکت کروز و گروه بهمن 

 موتور
شرکت کروز، بهمن موتور و  بهمن ديزل قزوين  ٣کارگران سايت

الوند با خواست افزايش دستمزد مجدداً دست از کار کشيده و در 
 . محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند

 
کارگران پااليشگاه يازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی دست به اعتصاب 

 زدند
کارگران شاغل در پااليشگاه يازدهم  ١۴٠١شنبه اول آذرماه  روز سه

مجتمع گاز پارس جنوبی دست به اعتصاب زده و در  ١٩واقع در فاز 
اين کارگران نسبت به عدم رسيدگی به .  محوطه شرکت تجمع کردند
ماه کارگران  همچنين واريزی حقوق آبان.  مطالباتشان اعتراض دارند

های پارس جنوبی، کسری قابل توجهی داشته  شاغل در تمام پااليشگاه
 .و همين مسئله منجر به اعتصاب اين کارگران شده است

 
 اند کارگران پتروشيمی مسجد سليمان دست به اعتصاب زده

، کارگران شرکت پتروشيمی مسجد ١۴٠١شنبه اول آذرماه  روز سه
سليمان در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت معيشتيشان دست به 

 .اعتصاب زده و تجمع اعتراضی برپا کردند
 

 اعتصاب کارگران داروگر تهران به دليل عدم دريافت مطالبات
تعدادی از کارگران کارخانه داروگر تهران به عدم پرداخت حقوق و 

اين .  آبان تجمعی اعتراضی برپا کردند ٢٨واريز حق بيمه خود روز 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

همچنين کارفرما سه ماه حق بيمه .  ماه حقوق معوقه طلبکارند ٤کارگران 
کارگران فاقد امنيت شغلی هستند و .  کارگران را پرداخت نکرده است

با کنار گذاشتن پيمانکار، .  شوند مرتبا تعدادی تعديل يا تهديد به اخراج می
در .  سرويس اياب و ذهاب نيز حذف و توليد در کارخانه متوقف شده است

آخرين تجمع کارگران در خارج از کارخانه در حاشيه جاده مخصوص که 
ای مشترک با  صورت گرفت، در جلسه١۴٠١تيرماه ماه  ٢١در تاريخ 

ماهه به کارگران داده شد که  ۴مسئوالن اداره کار وعده پرداخت معوقات 
 .مسئوالن کارخانه از انجام آن خودداری کردند

 
 کارگران مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب دست به اعتصاب زدند

کارگران شاغل در مجتمع صنايع  ١۴٠١آذرماه  ٢روز چهارشنبه 
واقع در المرد در اعتراض به عدم رسيدگی به )  سالکو(آلومينيوم جنوب 

 .هايشان اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند خواسته
 

 نشانی مشهد دست به تجمع زدند کارگران آتش
نشانی مشهد در اعتراض به  کارگران آتش ١۴٠١آذرماه  ٢روز چهارشنبه 

هايشان مقابل ساختمان استانداری خراسان  عدم رسيدگی به خواسته
نشانان در اين تجمع شعارهايی در  آتش.  رضوی دست به تجمع زدند

اين .  دادند توجهی مسئولين نسبت به مطالباتشان سر می اعتراض به بی
کارکنان مدتهاست که نسبت به وضعيت نامناسب معيشتی و سطح پائين 

 .حقوقشان معترض هستند
 

 تجمع اعتراضی اساتيد دانشگاه کردستان
ماه در محکوميت هتک حرمت به دانشگاه و  آبان  ٢٩در روزيکشنبه 

سرکوب شديد اعتراضات مردمی و دانشجويی، اساتيد دانشگاه کردستان 
اين تجمع در شرايطی شکل گرفته که روز قبل، شنبه، .  تجمع کردند

دانشگاهی دانشجويان حمله کرده و  نيروهای امنيتی مسلح به تجمع درون 
 .موجب زخمی شدن جمعی از دانشجويان و يک نگهبان شدند

 
ای به  ی دانشجويان دانشگاه اميرکبير و اولتيماتوم يک هفته بيانيه

 مسئولين دانشگاه جهت محقق شدن مطالبات دانشجويان
 

 به نام خدای رنگين کمان
. شود کشی عادی نمی حق.  شود تهديد عادی نمی.  شود شليک عادی نمی

در اين روزهای تاريک که خون در .  شود بازداشت عزيزانمان عادی نمی
های عادی  هرگوشه کشور در خيابانها جاريست، زندگی روزمره و فعاليت

وقايع اخير دانشگاه اميرکبير بر کسی پوشيده نيست، .  ديگر معنا ندارد
صحن دانشگاه بيشتر از آنکه جای دانشجويان باشد مکان تردد افراد 

افرادی که .  اند هويتی شده است که امنيت دانشجويان را به نشانه رفته بی
  ٩صفحه   اند نه از حمل سالح در حريم دانشگاه ابايی  ثابت کرده

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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در روز روشن .  دارند و نه به حقوق دانشجويان و قانون خاصی پايبندند
شوند و  گيرند، ربوده می شوند، مورد توهين قرار می دانشجويان تهديد می

حراستی که مسئول تامين امنيتشان است برايشان تله پهن ميکند تا مبادا 
 .نيروهای امنيتی با دست خالی از دانشگاه بروند

 
ما دانشجويان دانشگاه اميرکبير، دست در دست يکديگر، برای حفظ حريم 
دانشگاه و امنيت همکالسيانمان، تا بر قرار شدن خواسته های بر حقمان، 

ها و امتحانات خودداری  از حضور در دانشگاه برای شرکت در کالس
 :پنج خواسته اصلی دانشجويان دانشگاه اميرکبير. خواهيم کرد

 
 .قيد و شرط تمامی دانشجويان در بند دانشگاه اميرکبير آزادی بی -١
خروج تمامی نيروهای امنيتی، اطالعاتی و لباس شخصی از دانشگاه   -٢
به ويژه نيروهای لباس شخصی که با لباس انتظامات وارد دانشگاه (

 ).اند شده
های در جريان در کميته انضباطی  مختومه اعالم شدن تمامی پرونده  -٣

اساسی که تاکنون صادر شده  دانشگاه و ابطال تمامی احکام انضباطی بی
 .است

ها و باز شدن درهای دانشگاه بر تمامی  الورودی  رفع تمامی ممنوع  -۴
 .تکنيک دانشجويان پلی

برقراری امنيت کامل برای دانشجويان در مسيرهای منتهی به   -۵
دانشگاه اميرکبير به نحوی که امنيت تمامی دانشجويان به شکل کامل 

 .تامين شود
 

ما دانشجويان دانشگاه اميرکبير، تا برقرار نشدن تمام و کمال پنج مورد 
های درس و جلسات امتحان پادگان  ذکر شده، پای خود را در کالس

اميرکبير نميگذاريم و بديهی است که حضور هر عضو دانشگاه، به هر 
ها و امتحانات، به منزله رضايت او  عنوان، در طول اين هفته در کالس

از وضعيت وخيم دانشجويان بازداشتی و خيانت به تمام دانشجويان خواهد 
 !در کنار سرکوبگران و قاتالن نايستيد. بود

 
تکنيک نيز خواهشمنديم که در اين اعتصاب به  از اساتيد دانشگاه پلی

. ها و امتحانات پرهيز کنند دانشجويان ملحق شوند و از برگزاری کالس
دهيم که در  کار دانشگاه اميرکبير هشدار می در پايان به روسای خيانت 

های برحق دانشجويان بعد از مهلت يک  صورت عدم پذيرش خواسته
دانشگاهيان ممنوع الورود، ممکن الورود،  ای، همراه با تمامی هم هفته

تکنيک پا به ميدان  اساتيد با وجدان و البته فارغ التحصيالن شريف پلی
 .خواهيم گذاشت

 
المللی  تصويب قطعنامه اضطراری در کنگره کنفدراسيون بين

های کارگری در همبستگی با مبارزات مردم ايران و محکوميت  اتحاديه
 کشتار معترضين بعد از قتل حکومتی مهسا امينی

های کارگری، که با شرکت بيش از  المللی اتحاديه کنگره کنفدراسيون بين

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

کشور  ١٣٠تشکل سراسری اتحاديه ای از  ٣٠٠ هزار نماينده از 
جهانی  ميليون عضو را بعنوان بزگترين کنفدراسيون ٢٠٠جهان، که 

ای شديدالحن در محکوميت  آرا قطعنامه کند، به اتفاق نمايندگی می
در همبستگی با مبارزات کارگران   های سرکوبگرانه حکومت و سياست

. ستم ايران تصويب نمود های تحت های صنفی، زنان و گروه و تشکل
، که )آبان ٣٠(نوامبر  به وقت ملبورن استراليا  ٢١قطعنامه صبح   اين

ترجمه   در آنجا برگزار گرديد، به تصويب رسيد و" يوسی تی آی"کنگره 
 .متن کامل آن در زير درج شده است

 
 متن قطعنامه 

 بيانيه در همبستگی با ايران_قطعنامه اضطراری
ستيز اين  کنگره سرکوب وحشيانه و کشتار مردم ايران توسط رژيم زن

اند، را محکوم  ها آمده کشور، که به دنبال قتل مهسا امينی به خيابان
زنان ايرانی با حمايت مردان، در سراسر کشور شجاعانه برای .  کند می

ها در اعتراض به  اند، و تشکل حقوق خود دست به اعتراض زده
اند، چندين  صدها نفر به قتل رسيده.  اند سرکوب سبعانه اعتصاب کرده

هزار نفر نيز زندانی  ١۵معترض بازداشت شده به اعدام محکوم شده و 
 .اند شده

 
آخرين موج جديد سرکوب حاکميت در تدوام نقض سيستماتيک حقوق 

ها و حق  اساسی مردم ايران از جمله حقوق آنها برای آزادی تشکل
ايران همواره به .  يابی و همچنين آزادی بيان صورت گرفته است تشکل

عنوان يکی از بدترين کشورهای جهان برای حقوق کارگران در 
شاخص حقوق جهانيکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های 

اعضای چندين تشکل صنفی فقط به .  شود بندی می رتبه ITUCکارگری
دليل مبارزه برای دستيابی به حقوق اساسی و نيز ارتقاء حقوق 

 .کارگران، در حال گذراندن احکام طوالنی مدت در زندان هستند
 

های مذهبی و قومی،  اين رژيم به طورمداوم حقوق بنيادی زنان، اقليت
 .را نقض کرده است »کيوپالس تی بی جی ال«فعاالن سياسی و جامعه 

 
 :کنگره

خواهان آزادی فعالين صنفی و کارگری زندانی و همه افرادی می *  
 .اند المللی بازداشت و زندانی شده باشد که با نقض آشکار قوانين بين

سرکوب حقوق بنيادی زنان و دختران و حمالت به زندگی آنها توسط  *
 .کند دولت ايران را محکوم می

خواهد که به خشونت خود عليه زنان و دختران  از مقامات ايران می*  
خواهد به حقوق زنان، دختران و همه ايرانيان  پايان دهند و از آنها می

در خصوص آزادی تجمع، آزادی بيان، استقالل بدنی و امنيت فردی 
 .احترام بگذارد

های آنان در مبارزه  به همبستگی قاطع با کارگران ايران و تشکل*  
 .دهد برای حقوق کارگری ادامه می

سازمان جهانی  ٩٨و  ٨٧های  نامه کند که ايران بايد مقاوله  تاکيد می*  
کار را تصويب و بطور کامل اجرا نمايد و به اعالميه جهانی حقوق 

 .آن، بطور کامل احترام بگذارد ٢٣بشر، بويژه اصل 
های کارگری،  المللی از سوی اتحاديه حمايت گسترده و پرقدرت بين*  

ها و اذهان عمومی از مردم ايران را مورد قدردانی قرار  ساير تشکل
 .کند داده و از آن استقبال می

١٠صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  
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سها مرتضايی، فعال صنفی دانشجويی سابق و دبير اسبق شورای 
آبان هنگام  ٣٠صبح مورخ  ٩صنفی کل دانشگاه تهران، حدود ساعت 

ی ضابطين وزارت  و شتم شديد و وحشيانه  رفتن به محل کار با ضرب
ها و  در اثر ضربات وارده، وی دچار کبودی.  اطالعات بازداشت شد

پس از بازداشت وی ابتدا به زندان اوين و .  های متعدد شده است زخم
سپس به بيمارستان شهدای تجريش منتقل شده تا به لحاظ ضرب و جرح 

 ٢۴درنهايت پس از انجام آزمايشات پزشکی، ساعت .  بررسی شود
 .شود آبان به زندان اوين منتقل می ٣٠مورخ 

 
 انتقال نسرين جوادی از زندان به بيمارستان

اعظم خضری (، نسرين جوادی ١۴٠١ماه  آبان ٢٨صبح روز شنبه 
از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران در پی وخامت حالش و ) جوادی

به .  به صورت نيمه بيهوش با آمبوالنس به بيمارستان منتقل شده است
های او، نسرين توانايی هيچگونه حرکتی نداشته و احتمال  ی همبندی گفته

الزم به ذکر است که در روزهای .  وقوع سکته برای او جدی بوده است
گذشته نسرين به شدت مريض بوده و تنها در بهداری زندان با تشخيص 

اما شب گذشته او دچار .  سرماخوردگی مورد مداوا قرار گرفته است
وخامت حال بيشتری شده و امروز صبح در معرض به کما رفتن بوده 

سال سن و  ۶۵ای است که با  نسرين جوادی کارگر بازنشسته.  است
عليرغم توصيه پزشکان به عدم توانايی تحمل حبس برای گذراندن 

. ساله در بند زنان زندان اوين محبوس شده است ۵دوران محکوميت
به همراه تعداد  ٩٨نسرين جوادی در تجمع روز جهانی کارگر سال 

دادگاه  ٢۶زيادی از ديگر کارگران بازداشت شد و سپس توسط شعبه 
انقالب تهران با اتهامات واهی و به دليل دفاع از حقوق کارگران و 

سال از آن  ۵سال زندان محکوم شده است که  ٧بازنشستگان به 
 .االجراست الزم

 
 بازداشت هنگامه قاضيانی بازيگر معترض سينما 

آبان نيروهای امنيتی هنگامه قاضيانی را بازداشت  ٢٩روز يکشنبه 
اند که او با اتهاماتی  های حکومتی نظير برنا نوشته خبرگزاری.  کردند

و حمايت از  »های معاند و ضد انقالب رسانه«نظير همکاری با 
خبرگزاری جمهوری اسالمی، ايرنا نيز .  مواجه است »آشوبگران«
. را از عناوين اتهامی قاضيانی عنوان کرده است »تهييج اعتراضات«

هنگامه قاضيانی، شامگاه شنبه پيش از بازداشتش با انتشار ويدئويی 
کنار مردم ايران  »تا آخرين نفس«بدون حجاب در اينستاگرام گفت 

در ادامه بازداشتهای رژيم ديکتاتور، کتايون رياحی ديگر .  ماند می
 . بازيگر سينما و تلوزيون نيز مجددا بازداشت گرديد

 
 اند التماس شده  المالقات و ممنوع  عسل دمحمی و هيراد پيربداقی ممنوع

عسل دمحمی و هيراد پيربداقی از فعالين چپ و حامی کارگران زندانی از 
اين .  اند التماس شده المالقات و ممنوع دوشنبه هفته پيش تاکنون ممنوع

بايست حق تماس و مالقات مستمر با  زوج زندانی مطابق قانون می
. همديگر را داشته باشند اما اين حق مسلم هم از آنها سلب شده است

عسل دمحمی و هيراد پيربداقی تاکنون چندين بار بخاطر دفاع از حقوق 
 .اند کارگران بازداشت و زندانی شده

 

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

 بازداشت گروهی دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه
بنا به گزارشات واصله، تعداد کثيری از دانشجويان دانشگاه رازی 

آبان توسط نيروهای امنيتی بازداشت  ٢۵و  ٢۴کرمانشاه طی روزهای
بنا به اين .  باشند نفر از دانشجويان خوابگاه اشرفی می ٧٨اند که تعداد  شده

 :گزارش اسامی تعدادی از اين دانشجويان که تاييد شده به شرح زير است
 
ظهرابی، _صدرا#  -  ٩٨مکانيک ورودی  لونی، دانشجوی رشته_مجيد#

 -مکانيک   برانداز، دانشجوی رشته_حميد#  -متالوژی   دانشجوی رشته
دمحمی، _مريم#  -  ٩٩دارابی، دانشجوی رشته ادبيات ورودی_امير#

علوم   مهرانجو، دانشجوی رشته_اميرحسين#  -  ٩٩دانشجوی ورودی
رحمانی، دانشجوی رشته تربيت _کامياب#  -  ١۴٠٠کامپيوتر ورودی

منوچهری، دانشجوی رشته مهندسی کامپيوتر _معين#  -٩٩بدنی ورودی
سعدی، _علی#  -کرمی، دانشجوی رشته عمران_مسعود#  -١۴٠١ورودی

روزی، دانشجوی _علی#  -٩٨دانشجوی رشته مهندسی کامپيوتر ورودی
 -روحی، دانشجوی رشته مهندسی نفت_رضا#-رشته پتروشيمی

اليقی، _عرشيا#  -٩٩نادری، دانشجوی رشته نفت ورودی_عليرضا#
بانوئی، رشته تاريخ اسالم _دمحمابراهيم#  -٩٩دانشجوی رشته نفت ورودی

 -  ٩٨الماسی، دانشجوی مهندسی نساجی ورودی_ارمين#  -٩٩ورودی
 .٩٩الهی، دانشجوی فقه و مبانی حقوق ورودی_سپهر#
 

   ٩٨باختگان آبان  بازداشت پيمان قلی پور برادر  پژمان قلی پور از جان
آبان پيش از سومين مراسم سالگرد برادرش  ٢۶پيمان روز پنجشنبه 

بازداشت شد و عليرغم پيگيری خانواده با صدور قرار بازداشت به زندان 
در کرج به ضرب  ٩٨آبان  ٢۶پژمان قلی پور .  الهيجان منتقل شده است

گلوله کشته شد و پيکر وی در روستای مالط لنگرود به خاک سپرده  ۵
خانواده وی در اين سه سال به شدت تحت فشار بوده و بارها .  شد

محبوبه رمضانی، مادر دادخواه پژمان و پيمان .  بازداشت شده اند
سازی، حبس و زندان، حاال با  های پرونده رغم تحمل هزينه پور، علی قلی

پور در  جان و سالمت پيمان قلی.  روست بازداشت فرزند ديگر خود روبه
 .  خطر است

 
آموز به قتل رسيده  الدين ويسی، برادر بهالدين ويسی، دانش ربودن نجم
 در جوانرود

الدين ويسی، برادر بهالدين ويسی،  نيروهای سپاه پاسداران، خودروی نجم
آبان در  ٢٩دانش آموزی که در جريان اعتراضات مردمی شنبه شب 

جوانرود کشته شد، را هدف تيراندازی قرار دادند و وی را در حالی که 
به شدت زخمی شده بود ربودند و از سرنوشت وی هيچ اطالعی در دست 

 .نيست
 

  ١١صفحه    ربايش و بازداشت سها مرتضايی
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 حضور مردم معترض تبريز در مراسم خاکسپاری آيالر حقی
، جمعيت زيادی از مردم معترض تبريز ١۴٠١ماه  آبان ٢٧روز جمعه 

با شرکت در مراسم خاکسپاری آيالر حقی از جانباختگان انقالب 
جاری در آرامستان وادی رحمت اين شهر با سر دادن شعار دست به 

آيالرحقی دانشجوی پزشکی بود که به دست .  اعتراض زدند
آبان ماه نيز  ٢٩روز يکشنبه .  سرکوبگران حکومتی کشته شد

پزشکی تبريز با روشن کردن شمع ياد آيالر  دانشجويان دانشگاه علوم 
مجدداً  »مرگ بر ديکتاتور«حقی را گرامی داشتند و با سردادن شعار 

 .دست به اعتراض زدند
 

 حضور گسترده مردم مرودشت در مراسم خاکسپاری آرمان عمادی 
آباد بود که  آرمان عمادی ساکن شهرستان مرودشت و زاده روستای فتح

آبان در اعتراضات مردشت توسط گلوله نيروهای  ٢۴در تاريخ 
آبان به علت شدت جراحات وارده  ٢۶سرکوبگر مجروح شد و در 

 .جانش را از دست داد
 

حضور يگانهای سرکوبگر در مراسم خاکسپاری حسين زرينجويی در 
 خرم آباد 

حسين زرينجويی بازيگر تئاتر و تلويزيون و استند آپ کمدين لرستانی، 
بعد از دو هفته بازداشت به خاطر مطالب انتقادی که در صفحه خود 

. کرد، اعالم شد که در روز اول آذرماه خودکشی کرده است منتشر می
آباد او نيز توسط ماموران کشته  اين در حالی ست به گفته مردم خرم

اند که  اش را مجبور کرده شده است و تحت فشارهای امنيتی خانواده
 .*خبر خودکشی او را تاييد کنند

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  
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کنند، از مردم عذرخواهی و برای هر شکايت شهروندان در فردای 
 . سرنگونی اعالم آمادگی کنند

 
دفاع از حقوق «شماها که زير فشار انقالب و وحشت از آينده تان ويار 

ميگويند آخوند بايد :  داريد، خب در قدم اول به مردم گوش دهيد »مردم
 ! گم بشه، نقداً گم شويد

 
 ١۴٠١آذر  ٣
 

 اعتصاب و اعتراض مجدد كارگران كروز
 

آذر کارگران مجتمع قطعه سازی کروز مجددا دست  ٣امروز پنجشنبه 
اعتصاب امروز بيان اينبود که کارگران وعده ها و .  به اعتصاب زدند

تهديدهای کشاورز از صاحبان کروز و بزرگ سرمايه داران ايران را 
کارگران که .  آبان جدی نگرفتند و به آن وقعی ننهادند ٢٨در اعتصاب 

امروز جمعيت شان بسيار وسيع بود و عمدتا همکاران زن بودند، از 
 ! »تومن ۶تومن، پايه حقوق  ٢٠خط فقر «: جمله شعار ميدادند

 
اعتصاب قبلی در .  اين دومين اعتصاب کروز در يک هفته جاری است

آبان نيز برسر خواستهای کارگران از جمله لغو اضافه کاری جمعه  ٢٨
ها، افزايش دستمزد، طبقه بندی مشاغل و اعتراض به تبعيض در پاداش 

زنان بخش عمده کارگران کروز را . و حق معيشت و سطح حقوق ها بود
تشکيل ميدهند و در تجمعات اخير و بويژه اعتصاب و راهپيماپی امروز 

حاال ببينيم اينبار کشاورز .  در محوطه شرکت حضور چشمگيری داشتند
 تهديدش را چطور عملی ميکند؟

 
 !درود بر اتحاد و عزم کارگران کروز، بهمن موتورر، بهمن ديزل

 
  ١٤٠١ آذر ٣
 

 به كارگران كروز و بهمن موتور

 !مراقب ايجاد اختالف باشيد، كشاورز و عليپور را سرجايشان بنشانيم

 
مجتمع کروز ، همراه با  ٣آبان کارگران سايت  ٢٨اعتصاب روز شنبه 

عقب نشينی شامل .  عقب نشينی و تهديدهای توخالی کشاورز خاتمه يافت
پرداخت يکماه پاداش به کارگران و همينطور افزايش يک ميليونی کمک 

تهديدها هم حرفهائی بود که کشاورز خطاب به کارگران .  معيشتی بود
شديدا "از جمله اگر يکبار ديگر اين گونه اعتصاب کنيد .  اعتصابی زد

 "! برخورد خواهد کرد
 

اينرا اعتصاب امروز اول آذر کارگران . تهديدهای کشاورز توخالی است
بهمن موتور کمی آنطرف تر در جاده کرج نشان دادند که برای پنجمين 
بار در چند ماه اخير و سومين بار در يکماه اخير دست به اعتصاب 

در اوضاع فعلی حکومت و سير رو به رشد جنبش اعتراضی در .  زدند
خيابان و گسترش اعتصابات کارگری، کشاورز و امثال عليپورها اولين 

. کسانی خواهند بود که به همان آمريکا برميگردند

 رفراندوم
 شمشير چوبين ارتجاع در مقابل ژوبين فوالدی انقالب

 
طيفی از آخوندهای متفرقه و پاره های تن حکومت اسالمی خواستار 

از مولوی عبدالحميد تا امام جمعه های شهرهای .  رفراندوم شده اند
الشه مدفون شده اصالح طلبی  »روح«ناگهان .  کردستان و بيت منتظری

بنی «حکومتی در پيکر طالبان های ايران حلول کرده تا اينبار در هيئت 
 . برای نجات نظام اسالمی جد و جهد کنند »احمدهای معمم

 
آخوندها بيشتر از هر کس ميدانند که اين انقالب عليه دکان سه نبش 

می بينند که آخوند و حوزه جهليه و دفاتر امام جمعه .  صنعت دين است
خوب ميدانند که دوره لفت و ليس و .  ها هدف هر روزه انقالبيون است

هر .  تاراج مردم بزعامت اسالم و حکومت اسالمی بپايان رسيده است
جهالت «از سيمايشان وحشت ميبارد، لذا تظاهر به .  شب کابوس دارند

می کنند و از خامنه ای ميخواهند که خود و نظام را به رای مردم  »اکبر
اختالف ميان فرماندهان نظامی، اطالعاتی ها، آخوندهای .  بگذارد

اصالح طلب و اصولگرا، آخوندهای سنی در کردستان و زاهدان و 
آخوندهای مغضوب در قم، يک منشا دارد و آن قدرت پيشرونده انقالب 

انقالبيون با عمل قاطع و فرياد بلند و شفاف، آنطور که جهانی .  است
ببيند و اذعان کند، به طرق انقالبی رای به سرنگونی و انقالب، عليه 
سلطه اسالم و زن ستيزی و نظم مبتنی بر فقر و فالکت و استثمار و 

 . همه تان بايد برويد و داريد ميرويد. استبداد داده اند
 

اگر صورت ظاهر مسئله را هم قبول کنيم، رفراندوم حتی يک سنگر 
در مقابل ژوبين فوالدی .  شنی نظام در مقابل سير مبارزه انقالبی نيست

انقالب و نسل زنان و مردان انقالبی که ترس را تحقير و شجاعت و 
جسارت را معنای تازه ای بخشيده اند، رفراندوم حداکثر يک شمشير 

. اين طرح های پوشالی آنطور که بيان ميشود، معنی ندارند.  چوبين است
هدف اساسی اين طرح ها زدن ترمز بر روند انقالبی، احاله کشمکش به 
روندهای قانونی و حکومتی، فرصت خريدن برای نظام، تبديل قاچاقی 

مردم  »سخنگوی«و  »رهبر«بخشی از مرتجعترين عناصر حاکميت به 
 . است

 
امروز طرح رفراندوم محلی از اعراب ندارد اما با تضعيف بيشتر 
حکومت ميتواند يک برگ بازی و نقطه سازشی برای حکومت و طبقه 

فعال .  بورژوازی و گوشه ای از يک طرح انتقال قدرت از باال باشد
برای آخونده جماعت بهتر است بجای دخالت در سياست و ادای 

ترجيحاْ پيشقدم .  سخنگويی مردم درآوردن، ساکت شوند و کنار بنشينند
شوند، لباس ننگين شان را دربياورند، از حکومت اسالمی اعالم برائت 

!سفارتخانه های رژيم بايد برچيده شوند   

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

  ١٣صفحه   
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کارگران ميمانند و محل کاری که کارفرما فرار کرده و آنوقت بايد 
کنترل کارخانه و امور توليد و توزيع را خود بدست بگيرند و شورای 

 . کارخانه را بجای انواع مديران مفتخور و بی خاصيت جايگزين کنند
 

در اين اوضاع خطير برای يک اعتصاب وسيعتر در ماشين سازی ها 
از جمله در ايران خودرو و سايپا و ديگر شرکتها، قطعه سازی ها نقش 

کروز و شرکتهای کوچکتر تابعه و موتورسازان ميتوانند با . مهمی دارند
االن .  اعتصاب و عدم انتقال کاال و قطعه، ماشين سازيها را فلج کنند

با .  زمان به کرسی نشاندن خواستها و دخالت کارگران در امور است
سايتها و بخش اداری و کيفيت و انبار و خدمات کروز و شرکتهای تابعه 
در جاده قديم و جاده مخصوص برای يک اعتصاب زنجيره ای و 

 . هماهنگ دست بکار شويد
 

مجموعه کروز ميتواند ايران خودرو و سايپا را از نفس بياندازد و ملحق 
اعتصاب در .  شدن کارگران اين شرکتها به اعتصاب را تسهيل کند

ماشين سازی ها و قطعه سازی ها و بخش خدمات مربوطه رابطه 
. بايد از يکجای مهم استارت کار را زد و جلو رفت.  تنگاتنگی دارند

کروز ميتواند آغازی   ٣خروش امروز بهمن موتور و روز شنبه سايت 
 . برای يک حرکت بزرگ و ماندگار باشد

 
"تعدادی از همکاران در کروز از يک شعار نگران شدند کارگر : 

اين همکاران اختالف فاحش دستمزدها را ".  ريالی، کارشناس دالری
برسميت ميشناسند و خواهان رفع آن هستند اما در عين حال نگران 

بجای اين نوع شعارها ميتوان از .  شکاف ميان کارگران هستند
خواستهای مشخص دستجمعی دفاع کرد تا وحدت ايجاد شده به نفع 

 . کشاورزها و پور ابراهيم ها زير سوال نرود
 

 !درود بر اتحاد و رزم کارگران کروز و بهمن موتور
 ١٤٠١آذر  ١
 

 اعتصاب كارگران بهمن موتور
 

شنبه اول آذر کارگران شرکت بهمن موتور دست به اعتصاب  امروز سه
اين اعتصاب در اين ماه .  زدند و در محوطه کارخانه اجتماع کردند

سومين اعتصاب و در ماه های اخير پنحمين اعتصاب کارگران بهمن 
وعده های پورابراهيم و مديران شرکت مبنی بر افزايش .  موتور است

دستمزد، طبقه بندی مشاغل، مزايای سختی کار و ديگر خواستهای 
معوق کارگران هنوز پاسخ نگرفته و کارگران شديدا به اين اوضاع 

 . معترض اند
 

شرکت بهمن موتور جزو گروه يا هلدينگ بهمن موتور با بيش از 
کارگر و وابسته به مجتمع کروز و از قطعه سازی ها و ماشين  ٣۵٠٠

سازی های بزرگ و تامين کننده بسياری از قطعات شرکتهايی مانند 

 . ايران خوردو و سايپا است
 

فضای ماشين سازی ها و شرکتهای قطعه سازی ملتهب است و همزمان 
با اينحال .  شرايط پليسی و پادگانی شديدی در شرکتها برقرار است

کارگران اين شرکت بعد از دهسال از آخرين اعتصاب در ايندوره پنج 
درود بر رزم و اتحاد کارگران بهمن موتور و .  بار وارد اعتصاب شدند

 .کروز
 
 ١٤٠١آذر  ١
 

 اعتصاب كارگران پتروشيمى مسجد سليمان
 

کارگران پتروشيمی مسجدسليمان دست با  ١۴٠١صبح امروز ا آذر 
کارگران به عدم طبقه بندی .  اعتصاب و تجمع در محل شرکت زدند

مشاغل، دستمزدهای پايين، قراردادهای مختلف کار و فساد در صندوق 
 . بازنشستگی اعتراض دارند

 
ميليون دالر محصول در  ٢٠٠يکی از موارد فساد فروش زير ميزی 

از ديگر مسائل کارگران دست اندازی .  پتروشيمی مسجدسليمان است
مديران به صندوق بازنشستگی کارگران و سرمايه گذاری در قمارخانه 

اين در حالی است که دستمزد کارگران، قراردادهای . بازار بورس است
کار، بن ها و مسئله طبقه بندی مشاغل روی هوا است و مديران از 

 . اجرای آن طفره ميروند
 

حکومت که در مقابل فساد بی حد و حصر حرفی برای زدن ندارد، 
در حالی .  نام ميگذارد »سوءمديريت«دست اندازی به صندوق بيمه را  

که سرمايه داران حق ندارند دست به صندوق بازنشستگی کارگران 
 .بزنند

 
 ١٤٠١آذر  ١
 

 مجتمع كروزاعتصاب كارگران 
 

هزاران کارگر کروز، بزرگترين مجتمع قطعه سازی کشور دست به 
. يا سايت سوم زدند ٣اعتصاب و اجتماع اعتراضی در محل کارخانه 

کروزی داد بزن حقت رو : "کارگران زن و مرد همصدا فرياد ميزدند
 "! کارگر ريالی، کارشناس دالری"! "فرياد بزن

 
آبان برسر خواستهای  ٢٨آبان و شنبه  ٢٦اعتصاب روزهای پنجشنبه 

کارگران از جمله افزايش دستمزدها، اعتراض به عدم تناسب افزايش 
پاداش در سطوح مختلف شرکت، طبقه بندی مشاغل و اعتراض به لغو 

کارگران خواهان تشکل .  شيفت اضافه کاری در روزهای جمعه است
رسمی و مستقل خودشان هستند که سپاه و سرمايه داران با پادگانی 

 .کردن کارخانه از آن تاکنون ممانعت کرده اند
 

کشاورز از بزرگ سرمايه داران ايران و از صاحبان 

 ...يادداشتها 

!نه روسری نه توسری، آزادی و برابری  

  ١٤صفحه   
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کروز، در ميان کارگران ظاهر شد، عليه اعتصاب و کم کاری کارگران 
همزمان وعده داد که يکماه پاداش به کارگران و يک .  را تهديد کرد

شرکت کروز حدود .  ميليون بعنوان کمک معيشتی به حقوقها اضافه کند
 . کارگر دارد که هنوز کل مجموعه وارد اعتصاب نشده است ١٣٠٠٠

 
 ١٤٠١آبان   ٢٨

 

 فوتبال و انقالب
 

رژيم روی آغاز جام جهانی، توجه مردم ايران و جهان به فوتبال، کاهش 
. اين ارزيابی غلط استُ .  و تمام شدن اعتراضات حساب باز کرده است

برعکس، فوتبال و جام جهانی از دو سو به ضرر رژيم و بنفع گسترش 
 .خيزش انقالبی است

 
در شرايطی که .  سقوط کرد »بی شرف ها«به تيم  »تيم ملی«اول، خود 

ايران يکپارچه جمهوری اسالمی نميخواهد و از پرچم و سرود و دين و 
آئين رژيم بيزار است، تيم فوتبالی که پيراهن اين حکومت به تن ميکند و 

تيمی است که افرادش .  سرود اين حکومت ميخواند، تيم حکومتی است
حساب مردم هم با تيم حکومتی .  بين مردم و حکومت انتخاب کردند

اين تيم نه ميتواند يک سر سوزن زن و مرد جسور در .  روشن است
سنگرهای انقالب ايران را نمايندگی کند و نه مورد تشويق مردم ايران و 

 .   دوستداران فوتبال قرار ميگيرد
 

. دوم، جام جهانی توجه ها را از تحول انقالبی در ايران دور نميکند
تا امروز در فرصت های هنری و فرهنگی .  برعکس، جهانی تر ميکند

و ورزشی در کشورهای مختلف در حمايت و همبستگی با حرکت 
 ٢٠٢٢انقالب زنان «صدای خوش آوای .  انقالبی در ايران ياد شده است

با ابتکارات مختلف منعکس و به هر  ٢٠٢٢در جام جهانی  »ايران
نهايتا رژيم اسالمی و تيم فوتبال .  سوراخ و سنبه کره خاکی ميرود

 . حکومتی بازنده اند
 

ميدانهای .  سنگرهای انقالب و زناِن شورشی:  برنده پيشاپيش معلوم است
جام جهانی و دوربين هايش را با ابتکارات مختلف به صدا و تصوير 
جانباختگان و مبارزان انقالب و بسيج افکار عمومی عليه جمهوری 

وقت سرود جمهوری اسالمی با صدای بلند و يکپارچه . اسالمی بدل کنيم
فاشيستها جايی در .  هو کنيد و مانع پخش سرود رژيم اسالمی شويد

 .ميدانهای فوتبال ندارند
 

 ١٤٠١آبان  ٣٠
 
يعنی بصورت .  در گزارش ها اشاره شده که بازيکنان با سرود همراهی نکردند :ن.  پ

اين ابداً از انتخاب .  مرسوم لب خوانی نکردند، امری که در فوتبال هم اجباری نيست
به همين دليل برای باخت شان .  اعضای اين تيم بين مردم و حکومت چيزی کم نميکند

 .مردم ايران هورا می کشند

 در باره بيانيه آخوندهای مريوان و اورامانات

 است" الله و اكبر"اين انقالبى عليه حكومت 
 

خيزش انقالبی و خروش شهرهای کردستان، نفرت زنان و مردان 
آزاديخواه از شمايل آخوند و بويژه آتش زدن منزل و ادب کردن چند 
امام جمعه و مزدوران حکومتی، مبنای جمع شدن امام جمعه های 

حمايت از خواستهای "مفتخور مريوان و اورامانات و صدور بيانيه 
 . است" شرعی و قانونی و دينی مردم

 
مريوان شهر .  مريوان شهری نيست که به آخوند جماعت وقعی بگذارد

ابتکارات انقالبی و زنان و مردان پرشوری است که اينروزها کابوس 
بهتر است اين حضرات چند .  شدند"  دگرانديش"دائم اين آخوندهای تازه 
 :کار ساده را انجام دهند

 
بجای هللا و اکبر گفتن که خاطره اتاق های شکنجه و پرت کردن   -١

دانشجويان از پنجره و هزاران قتل عمد را تداعی ميکند، خفه شوند و 
اجتماع و سياست را با هللا و اکبر و شرع و دين آلوده .  کنار بنشينند

 . نکنند
بجای ريختن اشک تمساح برای مردم و ادای سخنگوئی در مورد   -٢
. ، از حکومت اعالم برائت کنند"خواستهای شرعی و دينی و قانونی"

صريح و روشن بگويند کنار جمهوری اسالمی نيستند و تابع دستورات 
 . شبکه مرکزی امام جمعه ها و خامنه ای نيستند

در زره وار و جنگل و خيابانهای  ٩٨هنوز رد خون بچه های آبان   -٣
هنوز صدای دلخراش فتواهای ضد زن اين .  مريوان مانده است

آنها که شريک جنايت و اعمال ضد .  حضرات در گوش ما زنگ ميزند
 . انسانی حکومت اند بزودی بايد جوابگو باشند

 
اين مردم عليه حاکميت دين و قوانين دينی و شرع و آخوند اين سمبل 

در مقابل قامت بلند زنان و .  جاهليت و فقر و تبعيض بپاخاسته اند
. هم نيست"  اصغر"انقالبيونی که شهرها را سنگر انقالب کرده اند، هللا 

 .کنار بکشيد، از رژيم جدا شويد و از مردم معذرتخواهی کنيد
 

  ٢٠٢٢نوامبر  ٢٠
*** 

 ...يادداشتها 

!زندانيان سياسى را به نيروی انقالب آزاد كنيم   



 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  

!نابود باد آپارتايد جنسى  
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از شليک با . جمهوری اسالمی با هر آنچه که دارد به ميدان آمده است
ضد هوائی دوشکا به مردم با دست خالی تا آوردن دستجات سرکوب 

تيراندازی با .  و مزدور از کشورهای اطراف در خيابانهای ايران
. در کرج، کرمانشاه، تهران، اصفهان. گلوله جنگی دارد عادی ميشود

توحش در .  ديگر فقط در کردستان و سيستان و بلوچستان نيست
زندانها و سازماندهی جنگ روانی در مورد قدرت قاهره حکومت 
برای ترساندن مردم، در کنار بازداشتها و سرکوب و حکومت نظامی 

اما هيچکدام اينها بداد جمهوری .  در شهرهای کردستان ادامه دارد
 . اسالمی نرسيده است و پاسخ نداده است

 
بازداشتی و صدها جانباخته،  ١٧٠٠٠در صف مقابل، عليرغم قريب 

ابتکار انقالبی .  هر روز در منفذی بيرون ميزند"  موش کور انقالب"
فضای سياسی بر .  در شهرها و مدارس و دانشگاه ها موج ميزند

شرايطی جديد و اميد و قدرت مردم و ضعف و ناتوانی حکومت 
حکومتی ها زير فشار امواج خيزش انقالبی بجان هم .  داللت دارد

. افتادند و هر کسی ديگری را مسئول تخريب اسالم و نظام ميداند
عزم انقالب در نسل جديد و جامعه بحدی شديد است که همه موش 

کارگران دارند می .  های حکومتی را از سوراخ بيرون کشيده است
 .  آيند و اعتصابات در صنايع مهم شروع شده است

 
شهرهای کردستان در ده روز گذشته عمال و عمدتا در اعتصاب 

. عمومی بودند و در برخی شهرها برای ساعاتی محدود باز ميکردند
اعتصاب ديروز پنجشنبه سوم آذر و امروز جمعه چهارم آذر در 
بيشتر شهرهای کردستان که عمال حکومت نظامی برقرار است، 

هر روز و هر شب جوانان انقالبی در سنندج و مريوان .  ادامه داشت
و مهاباد و سقز و جوانرود و پيرانشهر در شهر و دانشگاه و محالت 

قتل عام هم نتوانست عزم .  و برای بدرقه جانباختگانشان ميخروشند
مردم شريف تهران ديشب در .  انقالبی برای تغيير را ترمز بزند

محالت مختلف بميدان آمدند، در شهرهای ديگر از جمله اصفهان و 
همه جا حمايت .  کرج و کرمانشاه و ايالم اجتماعات شبانه ادامه داشت

از مبارزه انقالبی مردم در کردستان، شعارهای همبستگی بين 
 . بخشهای مختلف مردم عليه حکومت بود

 
اعتراضات گسترده امروز جمعه چهارم آذر در شهرهای بلوچستان 

صورت گرفت و طی آن بر حمايت از مردم کردستان و آزادی و 
. برابری و همبستگی همه مردم عليه جمهوری اسالمی تاکيد کردند

 اعالميه خبری
 

 هفتاد روز قهرمانى و عزم انقالبى

مبارزه برای سرنگونى جمهوری 

 اسالمى ادامه دارد

در اجتماعات .  معترضين عليه خامنه ای و جمهوری اسالمی شعار ميدادند
کشته نداديم که سازش : "امروز زنان شرکت داشتند و از جمله شعار دادند

امروز در شهرهای زاهدان، خاش، "!  کنيم، رهبر قاتل را ستايش کنيم
. سراوان، تفتان، ايرانشهر و دزآب مردم بطور گسترده به خيابان آمدند

حکومت در شهرهای زاهدان و دروازه خاش دزآب به مردم معترض 
بخشی از .  شليک کرد که در اثر دهها نفر از معترضين زخمی شدند

آذر در خاش  ۴امروز .   مصدومين به مسجد مکی زاهدان منتقل شدند
هزاران نفر در مقابل قرق نظامی سرکوبگران به خيابانها آمدند، با مردم در 

کرد و بلوچ "کردستان اعالم همبستگی کردند و از جمله شعار دادند
 "! برادرند، تشنه خون رهبرند

 
هفتادمين روز خيزش انقالبی با تودهنی به جمهوری اسالمی و مرتجعينی 
آغاز شد که تالش دارند به شيوه های مختلف بين بخشهای مختلف مردم 

تا .  تفرقه بياندازند، اتحاد و هشياری سياسی جامعه و انقالبيون ستودنی است
اين ساعت راهبندان و شعار دادن و اعتراض شبانه در زاهدان و تهران و 

 . شهرهای مختلف ادامه دارد
 

حکمتيست بر حفظ و تقويت هشياری و   -حزب کمونيست کارگری ايران 
تقابل با اختالف انداختن آگاهانه و ناآگاهانه بين مردم و شهرهای مختلف 

حفظ و ارتقای اتحاد و همبستگی کنونی که مهمترين سرمايه .  تاکيد ميکند
سازمانهای انقالبی محالت .  سياسی خيزش انقالبی است، تعيين کننده است

 . را تقويت و گسترش دهيم و برای نبردهای پيش رو آماده تر شويم
 

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

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢نوامبر  ٢٥ -١۴٠١ذر آ ٤
 



 ٦٧٤شماره   كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

! 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/  

 حكمتيست –اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 
  

 همبستگى عظيم انقالب، 

 قيام كنندگان مهاباد را تنها نخواهد گذاشت
 

. از خصوصيات انقالب عظيم کنونی همبستگی برحق همه جانبه جامعه پرخروش ايران از يکديگر است
های سرکوبگرانه اش از جانب انقالبيون يک به يک خنثی شده اند، از روز  رژيم هار اسالمی که تاکتيک

گذشته با لشکر کشی به شهر مهاباد در صدد تحميل فضای نظامی و سناريويی توطئه گرانه عليه مبارزات 
 .  برحق اين شهر است توده ای 

 
و لشکرکشی  اما قدرت مبارزات سراسری انقالب حاضر می تواند به آسانی اين توطئه جمهوری اسالمی 

جمهوری جنايتكار اسالمی بخوبی می داند که غول انقالب، به پهنای .  به شهر مهاباد را هم خنثی کند
جامعه ايران برای بگور سپردن او بميدان آمده است و در همين رابطه است که به توطئه مذبوحانه از 

خوشبختانه تا .  مردم و رواج فضای جنگی روی آورده است جمله مليتاريزه کردن مبارزات مسالمت آميز 
همين لحظه تمامی نهادهای انقالبی و تشکلها سياسی در داخل و خارج از ايران علنا برای پشتيبانی از 

 . مردم مبارز مهاباد فراخوان داده و به جمهوری اسالمی هشدار داده اند
  

 !  مردم مبارز شهرهای کردستان
  !كارگران و آزاديخواهان در سراسر ايران

 
ها بياييد و نشان دهيد که قيام برحق  عليه لشکرکشی جنايتکاران جمهوری اسالمی به شهر مهاباد به خيابان

مهاباد و بوکان بعنوان يک تن واحد برای بگور سپردن الشه متعفن جمهوری  شما از ايذه تا بوشهر و 
پشتيبانی از مردم مبارز مهاباد و عقب نشاندن سرکوبگران قدم مهمی    .اسالمی عزم جزم کرده است

و   با اعتراض خيابانی و اعتصاب در همه جا، در دانشگاه. انقالب و همبستگی آن را به جلو خواهد برد
شکست تهديد نظامی جنايتکاران در .  كارخانه و شهر و محله، به پشتيبانی از مردم مبارز مهاباد برخيزيد

 .مهاباد، موفقيت کل انقالب است
  

 !زنده باد انقالب و همبستگی آن
 !مردم متحد به آسانی شکست نمی خورند

 
 حکمتيست -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
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