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١٤٠١آبان    ٣٠ كارگر كمونيست  ٢ 

آبان انقالب ما اوج تازه    ٢٤ روز سه شنبه    
بنا بر کلیپها و گزارشاتی که تا  . ای گرفت 

بحال در مدیای اجتماعی منتشر شده در  
  ٦٠ این روز در ده ها شهر، در بیش از  

شهر، ما مردم در ابعاد گسترده صدها نفره  
و هزاران نفره به خیابانها آمدیم و به این  

ترتیب تظاهراتها و اعتراضات شهری به  
 . شکل قدرتمندتری ادامه پیدا کرد 

در این روز همچنین اعتصابات شکل  
در هفته های  . سراسری به خود گرفت 

گذشته در شهرهای کردستان تقریبا هر  
ولی در  . روز اعتصابات ادامه داشته است 

آبان این حرکت تقریبا به تمام استانها    ٢٤ 
. و بسیاری از شهرها گسترش پیدا کرد 

بازار و مغازه ها در بسیاری از شهرها کامال  
همچنین بخشهای تازه ای از  . تعطیل بود 

از جمله  . کارگران به اعتصاب پیوستند 
کارگران ذوب آهن اصفهان دست از کار  
کشیدند و به راهپیمائی در خیابانهای شهر  

و به این ترتیب اعتصابات  . پرداختند 
کارگری و تظاهرات شهری به هم پیوند  

آنچه  . خورد و همدوش هم به پیش رفت 
از ابتدای این انقالب انتظارش را داشتیم،  
به آن امید بسته بودیم و فراخوانش را  
میدادیم در این روز شکل گرفت و من  

 . امیدوارم این حرکت ادامه پیدا کند 
تظاهراتهای شهری هم از شکل صرفا  

 

انقالب در فاز اعتصابات و  
 !قیامهای شهری 

ما همیشه این بوده است که آبان ادامه  
و در این روز نشان دادیم که آبان در  . دارد 

شکل یک انقالب زیر و روکننده ادامه پیدا  
دور نیست روزی که این  . کرده است 

جانیان را بزیر بکشیم و یک جامعه آزاد و  
 . برابر و انسانی و مرفه را پایه گذاری کنیم 

در این تردیدی  . پیروزی از آن ماست 
 ١٤٠١ آبان    ٢٤ -. نداشته باشید 

 )متن کتبی گفتار ویدیوئی (

در سومین روز یادمان و بزرگداشت  
تظاهراتها و    ٩٨ جانباختگان آبان   

نه تنها در  . اعتصابات ما گسترده تر شد 
شهرهای زیادی بلکه در روستاها هم مردم  

و اعتصابات که از دو  . به خیابانها آمدند 
روز قبل شروع شده بود در سطح گسترده  
تری ادامه پیدا کرد و بسیاری از شهرهای  
اعتصابی اعالم کردند که بعد از این سه  

در  .  روز هم به اعتصاب ادامه خواهند داد 
همه استانها و در بسیاری از شهرها بازار و  

 . مغازه ها تماما تعطیل بود 
در تظاهراتهای شهری هم ما شاهد نه تنها  

جمعیت بیشتری در خیابانها بودیم بلکه  
تعرض مردم  و درگیری با نیروهای  
سرکوبگر، قیامهای شهری، باریکاد بندی  
و سنگر بندی بخصوص در تظاهراتهای  

 . شبانه در بسیاری از شهرها شکل گرفت 
نکته تازه جمعیت بیشتری بود که به  

نه تنها تظاهرات گسترده تر  . خیابانها آمد 
بود بلکه در هر شهر هم جمعیت انبوه  

بخصوص در مراسم  .  تری به خیابان آمد 
چهلم ها، از جمله در شهرهای کردستان،  
جمعیت در ابعاد چندین هزار نفره در  
آرامستانها تجمع کرد و یاد جانباختگان  
خود را با شعارهای کوبنده علیه حکومت  
و علیه کل این ماشین جنایت و سرکوب  

 .  بزرگ داشت 
در این سه روز حکومت جنایات بیشتری  

  ٦ تنها در شهر ایذه حداقل  . مرتکب شد 
نفر با شلیک مستقیم مزدوران حکومتی  

نفر مجروح    ١٠ کشته شدند و بیش از  
  ٩ از جمله کشته شدگان کودک  . شدند 

ساله ای بود بنام کیان پیرفلک که احتماال  
ویدئواش را بسیاری از شما در مدیای  
اجتماعی دیده اید و قلبتان بدرد آمده  

از زمان آغاز این انقالب حکومت  . است 
و  . کودک را کشته است   ٥٠ نزدیک به  

امروز نام کیان پیرفلک هم در کنار نیکا  
شاکرمی و اسرا پناهی به فهرست جنایات  

 . این حکومت کودک کش اضافه میشود 

 

 !قدرت جمعیت در برابر کودک کشان حاکم   

تجمع و راهپیمائی خارج شد و ما نوعی  
قیامهای شهری، درگیری با نیروهای مزدور  
، باریکاد بندی خیابانی و غیره را شاهد  

در محالت متعددی در تهران و در  . بودیم 
بسیاری از شهرها این نوع قیام و جنگ و  

به نحوی که در یک  . گریز در جریان بود 
کلیپ منتشر شده در مدیای اجتماعی می  
بینیم که یک مزور حکومتی به همکارانش  
میگوید این مردم بر خالف  گذشته دیگر  

میگوید در کوچه ای  . عقب نمی نشینند 
برای چندین ساعت گیر می افتیم و از همه  

این  ! خانه ها بر سرمان سنگ میزنند 
اعترافات نشان میدهد که چطور نیروهای  
آدمکش جمهوری اسالمی در برابر  
حرکت تعرضی ما مستاصل و درمانده  

 . شده اند 
آبان اولین روز از سه روز اعالم شده    ٢٤  

نفر    ١٥٠٠ برای بزرگداشت و یادمان  
بدست    ٩٨ عزیزی است که در ابان سال  

دیگر اجازه  . این دژخیمان کشته شدند 
شعار  ! نمیدهیم چنین جنایتی تکرار شود 

سخنی با مردم : حمید تقوایی   

این بما نشان میدهد که بزیر کشیدن این  
ما  . حکومت امری عاجل و مبرم است 

برای زن زندگی آزادی انقالب میکنیم و  
! زندگی امروز یعنی حیات کودکانمان 

برای نجات جان  . یعنی زندگی کودکانمان 
آنها هم که شده باید این حکومت را هرچه  

. و این امر ممکن است . زودتر بزیر کشید 
تنها نقطه قدرت ما تعداد ما و جمعیت ما  

باید با قدرت جمعیت بپا خاست و  . است 
باید تظاراتهای شهری ما  . به خیابانها آمد 

ابعاد چندین ده هزار نفره و صدهزار نفره و  
ما میتوانیم با قدرت  . میلیونی پیدا کند 

خودمان، با قدرت اتحاد و صف فشرده  
خودمان،  با قدرت جمعیت، این  
حکومت کودک کش و آدمخوار را بزیر  

 .  بکشیم و به سزای جنایاتش برسانیم 
در این تردیدی  . پیروزی از آن ماست 

 ١٤٠١ آبان    ٢٦ . نداشته باشید 
 )متن کتبی گفتار ویدیوئی (

 

سخنی با مردم : حمید تقوایی   



 ٧٥٤  شماره  -ششم دوره   ٣     كارگر كمونيست 

فراخوانها از کارگران، کارمندان، معلمان و  
بازنشستگان خواسته شد که به اعتصاب  

به این ترتیب جامعه  . عمومی بپیوندند 
سازمانیافته و بکپارچه این سه روز  

 . حماسی را رقم زد 
با کمی تعمق در این روند میتوان ابعاد  
سازمانیافتگی بر محور خواستهای انسانی  

با این سازمان و  . را بخوبی دریافت 
شفافیت شعارهاست که انقالب توجه دنیا  

همبستگی  . را به خود جلب کرده است 
های جهانی را هر روز بیشتر با خود همراه  
میکند و حتی دولتها  را وادار به عکس  

در همین راستا شنبه  . العمل کرده است 
نوامبر فراخوان    ۲۲ یک اذز برابر با  

اعتراضات سراسری در خارج کشور را  
داریم و بدون تردید شاهد یک روز بزرگ  

 . اعتراضی دیگر در انقالبمان خواهیم بود 
بدین ترتیب جایگاه جمع های  
محالت روشن است و تا کید ما بر ایجاد  
این جمع ها در تمام محالت در تمام  

تاکید  . شهرها و در سطح سراسری است 
ما بر  دخالتگری فعال اکتیویست های  
چپ و رادیکال و  مجرب در فعالیت این  

تاکید ما بر حرکت  .  جمع هاست 
هماهنگ و متحد  این جمع ها در سطح  

نکته آخر اینکه جمع های  . سراسری است 
جوانان محالت با به میدان آوردن توده هر  
چه بیشتر از مردم به صحنه اعتراض عمال  
بستری هستند که در حرکت رو به جلوی  
خود میتوانند به شوراهای سازماندهی  

به این  .  اعتراضات در محالت ارتقاء یابند 
معنا که میتوانند بستری باشند برای  
دخالتگری هر چه بیشتر در امر مبارزه و در  
به کنترل درآوردن محالت واعمال اراده  
جمعی شان بر محور خواستهای انسانی  

این وظیفه افراد رادیکال و چپ است  . شان 
که با دخالتگری فعال خود چنین افقی را  
مقابل این جمع  ها قرار دهند، اتحاد  
مبارزتی مردم حول خواستهای انسانی  
شان را نمایندگی کنند، و در مقابل هر  
گونه تفرقه افکنی مذهبی و قوم گرایانه  

 .هوشیار باشند 
 اشکال دیگر سازمانیابی مردمی  

جدا از جمع های جوانان محالت که  
شکل نوینی از سازماندهی اعتراضات در  
سطح سراسری در شهرها و در محالت  
است، ما  با اشکال گسترده ای از  
تشکلیابی در میان بخش های مختلف  

ا زجمله طی یک  . جامعه روبرو هستیم 

دهه اخیر بخش های مختلف جامعه در   
گروههای مختلف مبارزاتی در مدیای  
اجتماعی متحد و متشکل شده  و   
تجربیات درخشانی از برپایی تجمعات  
اعتراضی سراسری بر سر خواستهای  

مثالهای  . اعتراضی هر روزه شان را دارند 
بارزش کارگران، معلمان ، فعالین دفاع  از  
حقوق کودک و حقوق زن، دانشجویان،  
ال جی بی تی ها، فعالین محیط زیست  

هستند که در سیر مبارزاتشان هر کدام  ... و 
به سهم خود نقش مهمی در تعین دادن به   
خواستهای جامعه و جلو آوردن گفتمان  
های چپ و رادیکال و کشیده شدن اوضاع  

در   . به شرایط انقالبی امروز را داشته اند 
چنین روندی از مبارزه است که انقالب  
جاری چنین قدرتمند قد علم کرده و هر  

 .روز سنگرهای جدیدی را فتح میکند 
اکنون برای نمونه ما شاهد وجود بیش  
از بیست تشکل و گروه متشکل از  

بازنشستگان از  .  بازنشستگان هستیم  
طریق همین نهادها و گروها بارها وبارها با  
بیانیه های مشترکشان فراخوان به  
اعتراضات سراسری داده و به خیابان آمده  
و  شهرهای بسیاری را به تحرک  در آورده   
و به سهم خود نقش مهمی در تغییر توازن  
قوای جامعه به نفع مبارزات مردمی و  جلو  
آوردن خواستهای سراسری و رادیکال و  

در دل  . انسانی در سطح جامعه داشته ند 
شرایط انقالب جاری ما شاهد بیانیه های  
مشترکی از سوی بخشی از این گروهها و  
نهادها برای پیگیری مطالباتشان و علیه  

وجود  . سرکوبگری های حکومت بوده ایم 
چنین درجه ای از سازمانیافتگی در میان  
بازنشستگان یک نقطه قدرت مهم برای به  
میدان آمدن آنها برای پیگیری  
اعتراضاتشان و برای ابراز وجود سیاسی  
علیه بساط سرکوب و جنایت حکومت  

چطور که در همین روزهای اخیر  . است 

یک مشخصه انقالب جاری در ایران  
شعار محوری این  . سازمانیافتگی آنست 

این  . انقالب زن، زندگی، آزادی است 
شعار محور اتحاد کل جامعه برای  
سرنگونی حکومت اسالمی و برپایی  

به بیان  . جامعه ای شاد و انسانی است 
دیگر انقالب جاری انقالبی زنانه، انسانی  

این  .  با خواستهای متعین و روشن است 
انقالبی علیه هر  گونه تبعیض و نابرابری  
است  که آزادی را در وسیعترین شکلش  

امروز ما با جامعه ای  .  فریاد میزند 
روبروییم که عزم خود را  برای سرنگونی  
این رژیم جهنمی جزم کرده و میخواهد  

نشان بارز آنرا در فراخوانهای  . رها شود 
سراسری به سه روز اعتصاب عمومی و  
تجمعات سراسری در سالگرد خیزش آبان  

. در همین هفته شاهد بودیم   ۹۸ 
فراخوانهایی که وسیع و گسترده پاسخ  
گرفت و ما شاهد اعتصابات عمومی و به  
نوعی قیام های شهری در بیش از صد  

آبان بودیم    ۲۶ و    ۲۵ ،  ۲۴ شهر در سه روز  
و بطور واقعی انقالب وارد فاز جدیدی  

شک نیست که پشت همه این  . شد 
اتفاقات شکوهمند درجه باالیی از  

من در این نوشته  . سازماندهی نهفته است 
میکوشم روی همین وجه سازمانیافتگی  
انقالب کمی متمرکز شوم و نکاتی را اشاره  

 .نمایم 
در حالیکه در جمهوری اسالمی  مردم  
از حق تشکل و پایه ای ترین آزادیها  
محرومند و ایجاد تشکل مستقل جرم  
است، کارگران و بخش های مختلف  
جامعه در طول سالها مبارزه در اشکال  
مختلف  صف اعتراضاتشان را سازمان  

مدیای اجتماعی در این سالها  . داده اند 
یک ابزار مهم برای سازمانیابی اعتراضات  

نتیجه  این درجه از  . مردمی بوده است 
سازمانیافتگی جامعه را امروز ما در   
سربلند کردن شکل نوینی از سازماندهی  
در شرایط ویژه انقالبی تحت عنوان  
جوانان محالت درتهران و در شهرهای  

جمع هایی که  . مختلف مشاهده میکنیم 
محله محورند و کارشان مشخصا معطوف  
به سازماندهی اعتراض در کف خیابان و  

در نبرد هر روزه با سرکوبگران حکومت  
جمع هایی که بسرعت به شبکه ای  . است 

سراسری در تمام شهرها و به مرجعی برای  
فراخوانهای اعتراضی سراسری تبدیل شده  

عاملی که همه این جمع ها را در  . اند 
سطح سراسری به هم پیوند میدهد عزم  
راسخ برای سرنگونی جمهوری اسالمی و  
پایان دادن به این حکومت بردگی و  

 . توحش است 
 روند شکل گیری جمع های محالت 

جمع های محالت در همان روزهای     
آغازین انقالب و  در تجمعات اولیه  
خیابانی و در بستر روابط مبارزاتی ای که  

اما  . در محل شکل گرفته بود ایجاد شدند 
بطور واقعی تجربه شان را از خیزش آبان و   
کشیده شدن مبارزات به محالت و بدست  
گرفتن کنترل محالت در آن مقطع گرفته  
اند و یا بعضا حاصل روابطی هستند که  
در بستر این مبارزات و حتی حاصل  
روابطی هستند  که قبلتر در جریان خیزش  

اسکلت این  .   های مردمی ایجاد شده  اند 
جمع ها جوانان هستند اما  افرادی  
مختلف از زن و مرد و با سنین متفاوت و  
مجرب و  مبارز آنها را همراهی میکنند و   

تشکیل دهندگان این  . نقش آفرین هستند 
جمع ها که خود بازیگران انقالب هستند  
با فراخوان های بموقع سراسری خود  تا  
همین جا  نقش خوبی در پیشروی  

فراخوانهایی که  . انقالب بازی کرده اند 
حاصلش تکثیر سریع این جمع ها در  

فراخوانهایی که در  . تمام شهر ها بود 
بسیاری از موارد با فراخوانهای سراسری  
در خارج کشور همزمان شد و مبارزات  
داخل و خارج را به هم پیوند داد و آخرین  
آن همین فراخوان سه روز اعتراض  

است    ۹۸ سراسری  در سالگرد آبان خونین  
این  . که  انقالب را وارد فار جدی کرد 

فراخوان بر محور شعارهای زن زندگی  
آزادی، آزادی آزادی آزادی، مرگ بر  
دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و قیام تا  

. سرنگوگی در تمام شهرها تکثیر شد 
اطالعیه های گرامیداشت آبان در مدیای  

.  اجتماعی وسیعا پخش و تکثیر شد 
متعاقب آن کسبه بازار فراخوان به اعتصاب  

دانشجویان فراخوان به  . عمومی دادند 
در  . تجمعات بزرگ و سراسری دادند 

  

 انقالبی سازمانیافته با خواستهایی شفاف و مدرن 

۴ صفحه    

 شهال دانشفر  



١٤٠١آبان    ٣٠ كارگر كمونيست  ٤ 

۳ از صفحه    

آذر کارگران ایران تایر دست    ۲۹ امروز  
این اعتصاب از شیفت  .  به اعتصاب زدند 

روز گذشته  . در شب گذشته آغاز شد   ۲ 
شرکت    ۳ از کارخانه    ۲ و    ۱ نیز شیفت  

کروز که بیشتر کارکنان آن زن هستند و   
قطعات یدکی برای ایران خودرو را تولید  
میکند دست به اعتصاب زدند و تجمع  

این کارخانه سیزده هزار کارگر دارد و  . زدند 
در هر بخش آن سه هزار کارگر کار  

آبان ذوب    ۲۴ قبل از ان نیز در  .  میکنند 
. آهن اصفهان در حال اعتصاب بود 

معلمان نیز در اعتراض به کشتار و  

  ۲۹ سرکوبگریهای حکومت برای روزهای  
آبان فراخوان به اعتصاب سراسری    ۳۰ و  

 . داده اند 
این تحوالت برای کل جامعه امید  
بخش است و بیانگر این است که  
اعتصابات سراسری دارد وسعت میگیرد و  
کارگران و معلمان با قدرت اعتصاباتشان  

از سوی دیگر بنا بر  . وارد انقالب میشوند 
اخبار تا کنون اعتصاب عمومی در  
شهرهای مختلف از جمله در این شهرها  

بوکان، مهاباد ، اشنویه،  :"در جریان است 
پیرانشهر، سردشت، بانه، مریوان،  

اینجا و آنجا شاهد تجمعاتی اعتراضی از  
سوی بازنشستگان از جمله از سوی  

بازنشستگان  . بازدنشستگان فوالد بوده ایم 
میتوانند با قدرت سازمانیافته و متحد خود  
به تدارک اعتراضات گسترده و سراسری  

 . خود بروند 
نمونه دیگرش معلمان هستند که  
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی شان را  

بعالوه معلمان کانون های  . شکل دادند 
صنفی مستقل خود را در شهرهای  
مختلف ایجاد کرده اند و هر جا که با الزم  
بدانند میتوانند از طریق تشکل شهری  

. خود عمل کنند و اعالم اعتراض کنند 
شورای هماهنگی از نمایندگان منتخب  
معلمان در کانونها و تشکلهای صنفی شان  
شکل گرفت و قدم بزرگی در امر  

با  . سازماندهی اعتراضات به جلو برداشت 
این شکل از سازمانیابی معلمان بویژه در  
چند ساله اخیر توانسته اند اعتراضاتی  
سراسری در بیش از دویست شهر را شکل  
دهند و یک دستاورد مهم مبارزاتشان جلو  
اوردن خواست تحصیل رایگان برای همه  

آنها با مبارزات جانانه  . کودکان بوده است 
اما با تشدید  . شان محبوب جامعه شده اند 

سرکوبگریهای حکومت و دستگیریها  و  
بی عملی های شورای هماهنگی زمزمه  
های اعتراض در میان معلمان بلند است و  
اکنون شاهد این هستیم که ضمن اینکه  
تقویت و یکدست کردن شورای  
هماهنگی این دستاورد مهم مبارزاتی  
دغدغه آنهاست در عین حال ساکن نمانده  

یک  . و در جاهایی خود وارد عمل میشوند 
نمونه آن فراخوان جمعی از  اعضای سابق  
شورای هماهنگی به اعتصاب در پاسخ به  
فراخوان روز اعتراض سراسری در  

 . است   ۹۸ گرامیداشت خیزش آبان  
مثال دیگر این سازمانیابی ها کارگران  
نفت هستند که انواع و اقسام گروههای  
مبارزاتی خود را دارند و یک نمونه  
درخشان آن شورای سازماندهی  
اعتراضات کارگران پیمانی نفت است که  
به مرجعی معتبر در رساندن صدای  
کارگران به جامعه تبدیل شده  و در پیشبرد  
مبارزات این کارگران نقش چشمگیری  

مثال های قبلتر آن نیز نیشکر  . داشته است 
هفت تپه است که نقش برجسته ی در  
جلو آوردن گفتمان اداره شورایی داشت و  
این کارگران در مبارزاتشان اعالم کردند که  

هزار    ۵۰۰۰ تشکل آنها مجمع عمومی  
کارگر  نیشکر هفته تپه و مجمع نمایندگان  

همیطور  .  منتخب این مجمع است 
کارگران فوالد اهواز که در مبارزاتشان بر  
مجمع عمومی بعنوان یک رکن مهم  

 .  سازماندهی اعتراضاتشان پای فشردند 
یک مثال برجسته از سازمانیابی در  
جامعه، تشکلها و گروههای مختلف  
دانشجویی در سطح سراسری ای است که  
نقش آنها را  در اعتصابات و اعتراضات  
سراسری دانشجویان هر روزه شاهدیم و  
امروز دانشگاه به یک سنگر مهم انقالب  

عالوه بر همه اینها  طی  .  تبدیل شده است 
همه این سالها شاهد سربلند کردن  

 

 ...انقالبی سازمانیافته با  

نهادهایی در عرصه های های مختلفی از  
مبارزه همچون در عرصه مبارزه در دفاع از  
حقوق زن و شکل گیری نهادهای مبارزاتی  
ای چون ندای زنان ایران بودیم که  یک  

. ستون مهم جنبش برای رهایی زن است 
ما همچنین شاهد شکل گیری دهها نهاد و  
سمن در عرصه دفاع از حقوق کودک در  

شاهد شکل  . شهرهای مختلف بوده ایم 
گیری دهها نهاد و ان جی او در عرصه  

ال جی بی تی ها،      دفاع از محیط زیست، 
 . و غیره و غیره بوده ایم 

آنچه اشاره شد در واقع اشاره به    
تشکلهای اسم و رسم دار است که خیلی  
ها آنها را میشناسند و از فعالیتشان مطلع  

اما اینها تمام سازمانهای موجود  . هستند 
بخشهای مختلف مردم  . در جامعه نیستند 

عالوه بر اینها دارای روابط و تشکلها و  
محافل بسیاری هستند که بدون نام و  
نشان، اما فعال و موثرند و از طریق آنها با  
هم در ارتباط و فعالیت مشترک قرار  

 . میگیرند 
به عبارت روشنتر امروز تمام بخش    

های جامعه از پزشک  و کادر درمان گرفته  
تا کارگران معادن و راه آهن و شهرداری ها  

از وکال گرفته تا خانواده های دادخواه  و    ، 

زندانیان سیاسی، از دانشجویان گرفته تا  
دانش اموزان و نیز بخش های مختلف  

کارگری چون نیشکر هفت تپه و فوالد و    
غیره در گروههای مبارزاتی خود در مدیای  

تاکید  .  اجتماعی متحد و متشکل هستند 
ما بر تقویت این نهاد و گروها و پیوستن  

تکثیر انها در تمام شهرها و  . وسیع به آن 
ایجاد تشکل در هر جا که خالء ان وجود  

تاکید ما بر ارتقاء این تشکلها  . دارد است 
به شوراهای سازماندهی اعتراضات در  
تمام مراکز کارگری و ایجاد آنها در سطح  

اندیشیدن و تالش به  . سراسری است 
سازماندهی در چنین ابعاد هم در پیشروی  
قدرتمند تر انقالب مهم است و هم برای  
تامین ملزومات حاکمیت خود مردم بر  
امور زندگی و معیشتشان  و حاکمیت  
شوراهای مردمی در  سطح جامعه در  

. استراتژی پیروزی انقالب حیاتی است 
. مردم دولت باالی سر خود نمیخواهند 

مردم میخواهند خود بر سرنوشت خویش  
و برای آن باید پایه های  . اعمال اراده کنند 

زنده  . شوراها را از همین امروز گذاشت 
 .*باد انقالب زن زندگی آزادی 

 ۹۹۹ برگرفته از انترناسیونال   

 

 

کارگران ایران تایر نیز اعتصاب کردند : آبان   ۲۹  دیواندرە، دهگالن، سقز، سنندج، قروە،   
بیجار، کرمانشاه، پاوە، جوانرود، کامیاران،  
ایالم، سه نقطه اصلی پاساژ امیری و پاساژ  
سیتی سنتر و پاساژ شریف در شهر  
نیکشهر در بلوچستان و بخش هایی از  

اینها همه در  . بازار در تهران و تبریز 
اعتصابات سراسری یک  .  اعتصاب هستند 

حلقه مهم در تقویت انقالب و برای فلج  
یک  . حکومت و زدن ضربه بر پیکر آنست 

تاکید مهم حزب کمونیست کارگری  
اعتصابات سراسری و  ایجاد شوراهای  
سازماندهی اعتراضات برای حضور  

زنده  . قدرتمند کارگران در انقالب است 
 . باد انقالب زن زندگی آزادی 

 !زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۱۹ ،  ۱۴۰۱ُ آبان    ۲۸ 



 ٧٥٤  شماره  -ششم دوره   ٥     كارگر كمونيست 

در حالیکه انقالب با قدرت به جلو  
گام بر میدارد، نمیشود از کارگران و  
انقالب صحبت کرد و از نقش جنبش  
کارگری به عنوان یک رکن مهم کشیده  
شدن اوضاع جامعه به انقالب سخن  

در عین حال کارگران خود بخشی  . نگفت 
بزرگی از همین مردمی هستند که در کف  
خیابان هر روز و هر شب فریاد مرگ بر  

بعالوه همزمان با  . دیکتاتور سر میدهند 
اعتراضات خیابانی درهمین مدت ما  
شاهد تحرکاتی در میان کارگران در اینجا  

از جمله در این مدت  .آنجا بوده ایم  
کارگران نیشکر هفت تپه، گروه ملی فوالد  
اهواز، بازنشستگان فوالد، کارگران  
شهرداری در این هر و آن شهر، مجتمع  

سنتر اصفهان، ایدین تبریز، رانندگان    سیتی 
بی آرتی تهران پارس، معدن فاریاب،  
فوالد ایرانیان، و اعتراضات اخطاری  

اما سوالی که در  . معلمان را داشته ایم 
مقابل ما گذاشته میشود اینست که چرا  
کارگران با تمام وزن اجتماعی و با نیروی  
اعتصابات سراسری شان که بتوانند چرخ  
اقصاد حکومت را فلج کنند و کمر رژیم را  
بشکنند هنوز در صحنه نیستند؟ تالش من  

 .پاسخ کوتاه به این سوال است 
اگر به سیر پر شتاب انقالب نگاهی  

. بیندازیم کارگران دارند به میدان می آیند 
حتی ممکن است روند اوضاع به گونه ای  
پیش رود که کارگر با اعتصاباتش و با  
مارش عظیم و قدرتمندش مستقیم به  
خیابان وصل شود و شعار مرگ بردیکتاتو  

 .را سر دهد 
واقعیت اینست که سه روز اعتراضات  
سراسری مردمی در سالگرد خیزش آبان  

و فراخوانهای بعدی برای تداوم این    ۹۸ 
اعتراضات و اتفاقاتی که در این روزها  

. روی داد، انقالب را وارد فاز جدیدی کرد 
ما شاهد قیام های شهری و پیوستن شهرها  
و حتی روستاهای بیشتری به اعتراضات  

در کنار این اعتراضات  . خیابانی هستم 
اعتصابات سراسری بازارها، اعتصابات  
سراسری دانشگاهها، پیوستن بخش های  
مختلف جامعه همچون پزشکان و کادر  

به   . … درمانی و وکال و کشاورزان و  
حرکت در آمدن کل جامعه زمینه را برای  
ورود قدرتمند طبقه کارگر با قدرت  
اعتصابات سراسری اش فراهم تر شده  

آبان شاهد به    ۲۸ از جمله روز  . است 
خیابان آمدن کارگران اعتصاب کارگران  

تولید کننده قطعات  ( ۳ شرکت کروز  
و نیز اعتصاب و  . در خیابان بودیم ) خودرو 

مارش قدرتمند چند هزار کارگر ذوب آهن  
اصفهان همزمان با اعتراضات سراسری در  
سالگرد خیزش آبان زنگ چنین اتفاق نوید  
بخشی را به صدا در آورد و اعتراضشان  

طی دو ماه اخیر به غیر از  . ادامه دارد 
اعتصاب و تجمعات اخطاری کارگران  
پروژه ای پیمانی نفت در پارس جنوبی و  

آبان شاهد قدرتنمایی ای این    ۲ پاالیشگاه  
. چنینی در محیط های کارگری نبوده ایم 

هر کدام از این اتفاقات جایگاه خود را  
اعتراض کارگران پروژه ای نفت  . داشت 

اعتراضی اخطاری بود و با فریاد مرگ بر  
این  . دیکتاتور مستقیم به خیابان وصل شد 

 

 کارگران و انقالب 

نفرشان    ۲۵۰ بیش از  . کارگران هزینه دادند 
اما حرکتی به موقع بود و  . بازداشت شدند 

پیامی به انقالب و به جمهوری اسالمی  
حرکت قدرتمند دیگر در ذوب آهن  . بود 

روی داد که حاصل توازن قوای امروز  
جامعه است و به باور من اگر اوضاع با  
همین شتاب جلو برود در حرکت بعد  
همین کارگران در مجتمع را باز کرده و با  
مارش عظیمشان به خیابان وصل خواهد  
شد و در فریاد زن، زندگی، آزادی، مرگ بر  

. دیکتاتور با خیابان همصدا خواهند شد 
آنوقت نه فقط در ذوب آهن بلکه در همین  
محیط های کارگری شاهد چنین اتفاقی  

فاصله زیادی به آن روز  . خواهیم بود 
و همین امروز زمینه برای  . نمانده است 

شکل گیری اعتراضات کارگری در مراکز  
مختلف از جمله در نفت این مرکز کلیدی  
کارگری با هزاران کارگر تا هفت تپه و فوالد  
و هپکو آذر آب این کانون های داغ  
اعتراضات فراهم است و همانطور که  
کارگران ذوب آهن تجمع کردند و فریاد  

افزایش صد در صدی دستمزد حق  “زدند  
آنها نیز میتوانند  ”  مسلم ماست 

 .خواستهایشان را فریاد بزنند 
طبعا این قابل فهم است که وقتی در  
کف خیابان مردم شعارهای سرنگونی  

میدهند کارگر در همان آغاز به خیابان  
. نمیزند و کمی هم محافظه کار میشود 

چون میداند که در این شرایط دیگر  
اعتراضش از چهارچوب مطالباتی فراتر  
رفته و فورا رنگ سیاسی میگیرد و هزینه  

و همه میدانیم که مکانیزم  . بسیار دارد 
مبارزه کارگر با دانشجو و دانش آموز و  

. آنکسی که کار آزاد دارد متفاوت است 
نگرانی کارگر مساله معیشت و اجازه خانه  

بنابراین وقتی  . و خرج خانواده اش است 
وارد نبرد میشود که توازن قوا ایجاب  
میکند و به میدان می آید که حرف آخر را  

اما نکته اینجاست که امروز ما در  . بزند 
به یک معنا  . آستانه چنین روزهایی هستیم 

وقت اعتصابات سراسری فرا رسیده است  
ورود کارگران  . و باید به استقبالش رفت 

بعنوان یک طبقه اجتماعی که انتظار می  
رود سریعا به میدان نبرد نهایی برای  
سرنگونی جمهوری اسالمی به میدان  
بیایند، میخ آخر بر تابوت جمهوری  
اسالمی خواهد بود و تضمین می کند  
جمهوری اسالمی بدون جنایت بیشتر  

 .سرنگون شود 
   ۲۷۲ برگرفته از  ژورنال شماره  

 شهال دانشفر 

آبان جمعیت بزرگی از    ۲۸ صبح روز  
که    ۳ کارگران شرکت کروز کارخانه  

کارگران بخش تولید کارخانه ایران خودرو  
. هستند دست به اعتصاب و تحصن زدند 

کروزی داد بزن  : "کارگران شعار میدادند 
در ادامه، کارگران شیفت  ". حقتو فریاد بزن 

    دوم این مجتمع نیز با شعار نترسید، 
ما همه با هم هستیم به اعتصاب    نترسید، 
در همین حال شورای هماهنگی  . پیوستند 

تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز برای دو  
آبان فراخوان به اعتصاب    ۳۰ و     ۲۹ روز  

 .داده است 
اعتراضات کارگران ذوب آهن  
اصفهان، اعتصاب و تجمع این روز  
کارگرن کروز و فراخوان معلمان برای دو  
روز اعتصاب سراسری، زمینه را برای  
اعتصابات سراسری کارگری بسیار فراهم  

اعتصابات سراسری  .  تر کرده است 

کارگری به معنای وارد شدن بخش حیاتی  
جامعه به انقالب و سرنگونی حکومت  
است و میتواند در ادامه خود ضربه نهایی  
را بر پیکر رژیم ضد انسان، ضد زن و  

 . جنایتکار اسالمی وارد کند 

 !زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۱۹ ،  ۱۴۰۱ُ آبان    ۲۸ 

 

 شیفت دوم کارگران کروز نیز به اعتصاب پیوستند 
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شجاع در مدارس دولتی و غیردولتی  
سراسر ایران تقاضا دارد که روز یکشنبه  

آبان، با تعطیل کردن    ۳۰ و دوشنبه    ۲۹ 
مدارس و خودداری از رفتن به مدرسه، یاد  
و نام این جان باختگان و همه قربانیان  

این  . کشتار دو ماه اخیر را گرامی بدارند 
شورا در خصوص نگرانی شدید از جان  
عزیز کودکان و اعتراض به قتل حکومتی  
آنان، از مادران و پدران گرامی درخواست  

کند که روز یکشنبه و دوشنبه کودکان    می 
 . خود را به مدرسه نفرستند 

در خاتمه این شورا با لحنی قاطعانه رو  
گوید که این آغاز فصل    به حاکمیت می 

جدیدی از اعتصابات سراسری معلمان  
حاکمیت باید بداند که  .  خواهد بود 

ی خون و خونریزی مشمول گذر    خاطره 
صدا با      زمان نخواهد شد و ما معلمان هم 

زنیم که کشتن    مردم سراسر ایران فریاد می 
هر نفر، یعنی ملحق شدن هزاران هزار نفر  

مردم      خواهانه   دیگر به اعتراضات آزادی 
های    شورای هماهنگی تشکل . ایران است 

 "صنفی فرهنگیان ایران 
فراخوان معلمان به اعتصاب و  
کیفرخواست آنها علیه جنایات جمهوری  
اسالمی یک اقدام مهم دردل انقالب  

این چنین است که زنگ  .  جاری است 
اعتصابات سراسری کارگری و معلمان  

 . دارد به صدا در می آید 
 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر   ۱۹ ،  ۱۴۰۱ُ آبان    ۲۸ 

 

 معلمان با اعالم اعتصاب به میدان می آیند 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  

آبان  با     ۲۷ فرهنگی طی بیانیه ای به تاریخ  
که  !" به نام خداوند رنگین کمان "عنوان  

گفته ای از کیان  پور فلک پسر ده ساله ای  
است که در ایذه بدست جانیان اسالمی به  
قتل رسید، و نیز با شعار زن، زندگی، آزدی  
که به شعار انقالب تبدیل شده فراخوان به  

در این  .  دو روز اعتصاب اخطاری داد 
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  
فرهنگیان، معلمان را به اعتصاب سراسری  

آبان  برای    ۳۰ و     ۲۹ در روزهای  
گرامیداشت یاد تمامی قربانیان کشتار دو  
هفته اخیر توسط حکومت اسالمی   
فراخوان داده و از خانواده ها خواسته است  
که برای این روزها فرزندان خود را به  

 .مدرسه نفرستند 
: متن فراخوان را در اینجا میخوانید 

طلب و مردم    معلمان و دانش آموزان حق "
 :مبارز ایران 

حق مردم    رغم اینکه اعتراضات به   علی 
همانطور  . وارد سومین ماه خود شده است 

که همه شاهد هستیم، حاکمیت به جای  
طلبانه ی مردم،    شنیدن صداهای حق 

تر از همیشه سر و سینه فرزندان    رحمانه   بی 
. شکافد   ما را با شلیک مستقیم گلوله می 

ی عزیزان ما را    های پرپر شده   لیست جان 
تر    هر روز و هر ساعت بلندتر و خونین 

های هولناک    ای از جنایت   کند و زنجیره   می 
ربایی و خشونت و کشتن مردم بیگناه    با آدم 

. در سراسر کشور به راه انداخته است 

حاکمیت در جدیدترین اقدام مذبوحانه  
های سردار و سرکوبگر و    لباس شخصی 

بسیجیان مزدور، در ایذه و سقز چهار  
کیان پورفلک   # :  های   کودک به نام 

مقصودی   _ سپهر # رحمانی   _ آرتین # 
پابندی را  با ضرب مستقیم گلوله  _دانیال #

از سوی دیگر در  . از پای در آورده است 
سقز یک فرهنگی بازنشسته به نام  

بختیاری، هم با شلیک  _عبدالرحمان #
 .مستقیم سرکوبگران کشته شد 

ما معلمان علیه این کشتارهای  
کشیم و اجازه    جنایتکارانه فریاد می 

به  " کمانی کیان   رنگین "نخواهیم داد رویای  
ها و    ما رنج . دست فراموشی سپرده شود 

های مادری که از ترس دزدیدن    اشک 
اش مجبور بود تا صبح    ساله     جنازه طفل ده 

نوازش کند را تا  "     یخ "جانش را با    تن بی 
ی بلند ظلم    آزادی و رهایی در حافظه 

 .مان زنده نگاه خواهیم داشت   ستیزی 
های صنفی    شورای هماهنگی تشکل 

فرهنگیان ایران، ضمن محکومیت قاطعانه  
گناه مخصوصا این    کشته شدن مردم بی 

چهار دانش آموز مظلوم و معصوم و قتل  
فرهنگی بازنشسته سقز و تمامی  

بار دیگر  " آزادی و برابری "شدگان راه    کشته 
همراهی خود را با موج جدید اعتصابات  
اعتراضی کارگران، دانشجویان، کسبه و  
بازاریان و آحاد مردم در سراسر کشور  
اعالم داشته و از همه معلمان شاغل و  
پیشکسوتان بازنشسته و دانش آموزان  

 

خبرگزاری های حکومتی مهر و ایسنا  
تیراندازی  »گفته اند که شامگاه چهارشنبه  

به مردم در ایذه پنج   «ای ناشناس   عده 
! زخمی برجای گذاشته است   ۱۵ کشته و  

ادعا کرده اند که دو گروه موتوری مردم و  
نیروهای امنیتی را به رگبار بسته و یک  
کودک، یک زن و سه مردم را کشته اند و  
تعدادی را مجروح کرده اند که حال برخی  

 . از مجروحان وخیم است 
  ۴۳ . را میشناسند " ناشناسان "مردم این  

اینها در بیت رهبری  . سال است میشناسند 
و مجلس و دولت نشسته اند و فرمان  

در قوه قضاییه حکم  . آدمکشی میدهند 

در پادگانها و  . قتل و آدمکشی میدهند 
پایگاههایشان تمرین آدمکشی میکنند و  

! آدمکشان ناشناس . در خیابان میکشند 
نفر را در    ۳۰۰ همانها هستند که بیش از  

نفر را در    ١٥٠٠ . دو ماه گذشته کشته اند 
به خاک و خون کشیدند، دهها    ٩٨ آبان  

هزار نفر را در دهه شصت کشتند و در  
سال ماشین آدمکشی شان از    ۴۳ تمام این  

همانها    !افراد ناشناس . کار نیفتاده است 
سرنشین یک پرواز را در    ٦ ۱۷ هستند که  

یک  . یک چشم بهم زدن با موشک کشتند 
 . دنیا آنها را میشناسد 

. اما آدمکشان خود وحشت دارند 

. میترسند هویت خود را اعالم کنند 
صفشان بهم ریخته است و یک انقالب  

اما  . عظیم در مقابلشان قد علم کرده است 
هر یک نفر کشته شه  »مطمئن باشند که  
با هر جنایتی مردم   .«هزار نفر پشتشه 

بیشتری به میدان میایند و انقالب فوران  
 . بیشتری میکند 

. دوره ارعاب مردم تمام شده است 
دوره ارعاب قاتالن و جنایتکاران حاکم  

قاتالن را سرنگون میکنیم و تک  . است 
تک شان را در دادگاههای علنی به جرم  

 . سال جنایت به محاکمه میکشیم   ۴۳ 
یاد تک تک جانباختگان در ایذه، در  
سنندج و کامیاران و زاهدان و در سراسر  

 ! کشور گرامی باد 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر    ۱۶ ،  ۱۴۰۱ آبان    ۲۵ 

 

 !قاتالن مردم ایذه را به زیر میکشیم 
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 یاشار سهندی 
سیاستمداری که از حقیقت نمیترسد،  "

تناسب نیروهای اجتماعی را در انقالب  
هشیارانه مورد سنجش قرار میدهد و هر  

را نه تنها از نقطه نظر خود  " لحظه معین "
ویژگی آن لحظه و آن روز، بلکه از نقطه  
نظر نیروهای محرکه عمیق تر یعنی از  
نقطه نظر مناسبات متقابل عمیق تر منافع  

ارزیابی میکند،ــ  ... پرولتاریا و بورژوازی  
نظرش نسبت به این قضیه می تواند اینطور  

نامه های از   -لنین ." ( و تنها اینطور باشد 
 )نامه نخست  -دور 

از دو ماه پیش که جامعه  وارد پروسه  
انقالب شده و توده مردم در خیابانها جان  
فشانی می کنند و با وجود خشونت بی  
رحمانه و بی انتهای جمهوری اسالمی،  
این حکومت را در آستانه سقوط قرار داده  
اند؛ در دنیای اپوزیسیون، چه چپ  

منهای چپ متشکل در حزب کمونیست  ( 
و چه راست، انقالب عمال مایه  )  کارگری 

اشتباه  "نمی خواهند  . عذاب شده  است 
 . را تکرار کنند " ۵۷ 

هان اي دل عبرت بین از دیده نظر کن  
 !  هان 

چپ مالیخولیایی از شرکتش در انقالب  
احساس گناه میکند، پشت دستش را    ۵۷ 

راست اما،  . داغ کرده که آنرا تکرار نکند 
طلبکارانه سالهاست این چپ را می کوبد  
که خمینی را همراهی کرده و مردم را  
سرزنش میکند که در حق پادشاه ناسپاسی  
کردند و از روی شکم سیری یک غلطی  

ایشان سخت در تالشند که بار  . کردند 
دیگر همای سعادت بر دوش ایشان  

 .نشیند 
هیچ نصیحتی در دنیای سیاست بی معنی  

گذشته چراغ راه  "تر از این گفته نیست  
" عبرت "هیچکس از تاریخ  ." آینده است 
تاریخ اساسا محل عبرت  . نمی گیرد 

انسانها دست به پراتیک  . آموزی نیست 
نمی زنند که برای آیندگان درسی باشند؛  
بلکه در پی تحول زندگی در اکنون خود  

اگر قرار به عبرت گیری بود تا  . هستند 
حاال نباید هیچ دیکتاتوری وجود  

. مذهب درش تخته میشد .  میداشت 
تبعیض و آپارتاید  . بردگی بر می افتاد 

هیچ جنگی  . محلی از اعراب نمی داشت 

زمین در صلح و آرامش غرق  . روی نمیداد 
 .میشد 

بعد از شکست فاشیسم هیتلری در جنگ    
جهانی دوم، دادگاهی در شهر نورنبرگ  

برخی سران فاشیست  . آلمان تشکیل شد 
حزب نازی محاکمه و محکوم شدند تا  

باشند که  " درس عبرتی برای آیندگان "
دلیل انتخاب نورنبرگ  ! جنگ راه نیندازند 

هم این بود که محل شکل گیری حزب  
نازی و برگزاری گردهمایی تبلیغاتی این  
حزب فاشیست بود و متفقین پیروز در  

جای مناسبی برای  "جنگ تشخیص دادند 
در  . حزب نازی است " اعالم مرگ نمادین 

و نه حتی در فردای  ( بطن همان دادگاه اما، 
طرفهای پیروز در فکر این بودند با  ) آن 

کدام سالح نظامی مهیب تر میتوانند  
حرف اول را در دنیا بزنند؛ و شاهدیم که  
این جا و آنجا دوباره نیروهای فاشیست  

از این  . شکل گرفتند و رسمیت هم دارند 
 .مثالهای تاریخی زیاد است 

تاریخ تکرار ساده وقایع گذشته در آینده  
نیست و نمی تواند باشد چون سیر  
تحوالت اکنون، این اجازه را به نیروها و  

شاید  . جنبش ها وطبقات معین نمی دهد 
شخصیتها این نیروها و جنبش ها و  
طبقات از مردگان خویش مدد بگیرند اما  
همینکه جا پایشان محکم شود به نیروی  
اکنون خود متکی میگردند و چوب دستها  
را بدور می اندازند و مردگان را حال خود  

 .میگذارند 
در ایران در کف خیابانها توده مردم بی  
توجه به تاریخ گذشته در پی بدست آوردن  
حق خود از زندگی هستند؛ در عین حال  
آنچه اما یکباره و ناگهانی به نظر می آید اما  

حق خواهی در جنبش  . تاریخ خود را دارد 
های مطالباتی معینی شکل میگیرد و به  
تناسب با این جنبش ها، تئوریهای معینی  

 .شکل میگیرد 
و  " تاریخ، تاریخ کشمکش طبقاتی است "

هر بار که این کمشکش حاد و عیان  
میشود نتیجه کشمکشی که در نهان بوده و  
در اکنون با شرایط و مختصات زمان  

و  . خویش این کشمکش عیان می گردد 
حادترین شکل این کشمکش در انقالبات  
بروز پیدا میکند که هیچ بودگان میخواهند  

در این  . همه چیز به اراده آنها رقم بخورد 

میان هر جنبشی، هر تئوری ای که  
پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد دست  

 . باال را پیدا میکند 
 

 عبرت گیری راست 
تمام اپوزیسیون راست، همه همت خود را  

قدرتهای  "را از  " اوکی "بر این قرار دادند که  
به  " پرواز انقالب "بگیرند و سوار بر  "بزرگ 

این بار اما در قبال این سوال  . ایران برگردند 
که از برگشت خود به ایران چه احساسی  "

بی  !" هیچ :"مسلما نخواهند گفت " دارید؟ 
شک اشک خواهند ریخت که دارند به  

 .بر میگردند " خانه پدری "
اولین تجربه از این دست را مسعود     

رجوی با بنی صدر از سر گذراندند وقتی  
خود را به پاریس رساندند تا    ۶۰ در سال  

ایشان به  . مبادا میوه را کسی دیگری بچیند 
درخت سیب تکیه ندادند بلکه پینگ پنگ  

به شیوه خلفا و سالطین  . بازی کردند 
مخوف تاریخ، دختر را به عقد و ازدواج  
دیگری در آوردند تا جای خیانت در  

خیلی زود  .  تقسیم قدرت را بگیرند 
فهمیدند که تاریخ عوض شده است، با  
جدایی سیاسی خود، دختر را هم طالق  

 . دادند 
از انواع سلطنت طلبان، با دستورکار  
پادشاه مرحوم در سرکوب چپ و  
کمونیسم، تا جمهوری خواهان، این  
سازمان دهندگان دستگاههای سرکوب  

" مدیریت گذار "جمهوری اسالمی که علم  
را خوب آموختند، تا فالن مجری  
تلویزیونی که فکر میکند در راس  

راه  "ست و قتال در  "بچه ها "فرماندهی  
به هر نحوی را مشروع می  " آزادی میهن 

رفیق آیت  "داند، تا آن مرد چشم رنگی که  
را نوشته، تا آن خانم خبرنگار که  " الله 

اکنون فعال حقوق بشر شده و خانمی که  
برنده جایزه صلح نوبل شده و فکر میکنند  
مسئله زنان تنها به حجاب و ایضا حق  
حضانت خالصه میشود، و آن دکتر  

بی  " صاحب تلویزیونی که تکیه کالمش  
است، تا انواع و  " ناموس و شل ناموس 

همه در پی  ... و " رهبران قومی " اقسام  
تصمیم سازان  "عزیز کردن خود نزد  

هستند تا ایشان را انتخاب  " قدرتهای بزرگ 
 .  کنند 

ایشان فکر میکنند باید به قدرتهای بزرگ  
نشان دهند َجنمش را دارند و به مانند سال  

که جانب خمینی را گرفتند و بزرگش    ۵۷ 
کردند، حاال هم میشود همان را تکرار  

در نتیجه  "  شق ثالث " میخواهند  .  کرد 
یادش بخیر  .  سرکوب انقالب باشند 

منصور حکمت، این بحث را در نوشته  
درخشان و ماندگار و تحول سازش تحت  

دو جناح در ضد انقالب بورژوا  "عنوان  
این شق سوم اما  . مطرح کرد " امپریالیستی 

حاال با یک انقالب دیگر مواجه شده که  
بسیار عظیم تر و انسانی تر از انقالب سال  

است که با شعار زن زندگی آزادی،    57
 .جهانی هم شده است 

 

 عبرت گیری چپ 
  57چپ کابوس زده خودش را در جریان  

و این بار قسم خورده  ! فریب خورده میداند 
اما  ) وعده  بهروز فراهانی ! ( که خر نشود 

همین اول کار یک امتیاز بزرگ به راست  
این قدری که این چپ  . می بخشد 

سنتی، غیر سیاسی، هپروتی، ذهنی،  ( 
؛ هر اسمی به اینها بدهید  ...کارگر کارگری 

اپوزیسیون راست  ) با سایزشان جور است 
را بزرگ میکند، آنها خود را تا این حد که  

 

 تاریخ، انقالب، بستری برای تحول یا هراس 
 

۸ صفحه    



١٤٠١آبان    ٣٠ كارگر كمونيست  8 

این چپ قبول دارد، قبول ندارند که مانند  
 . سگ و گربه بهم میپرند 

این چپ اما ناتوان از درک مسایل پیرامون  
. خودش در دنیای خودش سیر میکند 

گریز از  "یکی نوشته است اگر کتاب  
اریش فروم که ترجمه فارسی آن در  " آزادی 

همه استاد دانشگاه، ناشر،  " دسترس  
قبل  " شاعر، نویسنده و تحلیلگر ایرانی بود 

ها    آیا میلیون "خوانده شده بود   ۵۷ از سال  
نفر فریب اقتدار واپسگرا و خونریز را  

 "خوردند؟   می 
امریکای  "چپی که هنوز در فکر مبارزه با  

است، هنوز در فکر افشای  " جهانخوار 
جنایت امریکا در ویتنام است، چاوز  
متحد سیاسی جمهوری اسالمی را  

" درصدی خطا "سوسیالیست میداند اما با  
چپی که با  ! که مقابل امریکا ایستاده است 

تخفیف زیاد، تازه به این نتیجه رسیده  
" انقالب همگانی "داریم  " انقالب همگان "

چپی که کارش رصد کارشناسان  ! نداریم 
اجاره ای و دست چندم سازمانهای امنیتی  

چپی شش دانگ  ! شده  MI6مانند سیا و  
حواسش به رفتارهای شاهزاده ای است که  
خود اذعان میکند دوران سلطنت به پایان  
رسیده و این چپ میخواهد سکه یک  

چپی که عمال همصدا با  !  پولش سازد 
را به لجن    ۵۷ اپوزیسیون راست  انقالب  

چپی که میخواهد سلبی باشد و  . میکشد 
فکر میکند خیلی هم رادیکال است اما  

این چپ  . اثباتا در نفی خود عمل میکند 
ناخواسته اما عمال دارد به جامعه پیام  
میدهد ترجیح میدهد جمهوری اسالمی  
سرنگون نشود تا تکلیف او با اپوزیسیون  

 . راست روشن شود 
 

نیاز سرمایه به جمهوری  
 اسالمی 

اگر این حکومت به شق ثالثی تحویل نشد  
درایت و کیاست و رندی  "نه نتیجه  

، بلکه لزوم به حفظ این  " آخوندی 
حکومت برای جوابگویی به نیاز  
بورژوازی جهانی بود و گر نه بهانه در این  

را در  " رژیم چنج "سال کم نبوده که    ۴۳ 
. ها عملی سازند "۵۲ بی  "ایران به ضرب  

حکومتی مانند رژیم صدام همه  
کارکردهایش را از دست داده بود و پروژه  

جمهوری  . رژیم چنج در عراق عملی شد 

الزم بود  " دولت شر "اسالمی به عنوان یک  
ماندگار شود برای همین تا جا داشته با این  

جمهوری  .  حکومت مماشات کردند 
اسالمی نمی توانست به یک دولت  
متعارف برای بورژوازی تبدیل شود، نیازی  

در نتیجه دست این  . هم به اینکار نداشتند 
همیشه باز بوده که هر  " محور شر "عضو  

کاری خواست با توده مردم در ایران انجام  
برای قدرتهای بزرگ وجود و دوام  . دهد 

جمهوری اسالمی از نظر سیاسی مهم  
" بوده تا اقتصادی  " منافع اقتصادی . 

 .اولویت آخر این قدرتها بوده است 
جمهوری اسالمی در دوره ای سعی کرد  
وارد مناسبات بین المللی اقتصادی  
سرمایه داری شود اما این حکومت  
هیچکدام از مختصات یک حکومت  
متعارف سرمایه داری را با خود نداشت که  

ولی نقش  . بتواند این امر را عملی کند 
سرکوبگرانه جنبش اسالمی که این  
حکومت نمایندگی میکرد، که دیگر  
مختص ایران نبود بلکه کل منطقه  
خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده بود، و  
نیاز به دشمن تراشی برای تهدید کل دنیا  
از ترس تروریسم اسالمی، نیاز بورژوازی  

به همین نسبت  . را تشکیل داده است 
،  "انقالب اشک و بوسه "انقالب زنانه،  

تا همینجا، همه معادالت  " انقالب مهسا "
 . دنیای بورژوازی بهم ریخته است 

بر بطن تحوالت چهار دهه اخیر، ایران  
تحت حاکمیت جمهوری اسالمی از دایره  
مناسبات روتین سرمایه داری بین المللی   

جمهوری اسالمی که  .  دورتر و دورتر شد 
به عنوان یک حکومت سرکوبگر بسیار بی  
رحم در داخل ایران، با وجود همه  
شقاوتی که بکار برد اما نتوانست جنبش  
های اجتماعی، بخصوص کمونیسم را در  

بر بستر سرکوب بی  . ایران محو کند 
رحمانه، و فریادهای گوشخراش  
بورژوازی در سطح بین المللی، کمونیسم  
کارگری در ایران شکل گرفت و به یک  
حزب مهم در صحنه سیاسی ایران تبدیل  

بسیار بیشتر  " خطر کمونیسم "اکنون . شد 
ازقبل برای بورژوازی مطرح است چون  
این کمونیسم خود را آماده کرده است که  

 .قدرت سیاسی را به کف آورد 
 

 غیر ممکن " رهبر تراشی "

سال گذشته بر متن کشمکش    ۴۳ طی  
طبقاتی تحوالت زیادی در جهان صورت  
گرفته که برای خود تاریخساز بوده و مسیر  

و به همان نسبت بر  . تاریخ را تغییر دادند 
ماندگاری جمهوری اسالمی تاثیر  

 . گذاشتند 
از این تحوالت میتوان به فروپاشی  
شوروی و پایان دو قطبی بودن جهان و  
جنگ سرد، که ضد انقالب اسالمی نتیجه  

طلوع خونین  . "آن دوران بود، اشاره کرد 
با حمله به عراق از  " نظم نوین جهانی 

شکل گرفتن  . سوی امریکا و متحدانش 
سیطره کامل سرمایه  . جنگ تروریستها 

داری بر کل کره زمین، جهانی شدن  
سرمایه داری، اجرای توصیه نهادهای بین  
المللی سرمایه از جنوب شرق آسیا تا  

بحران جهانی  . افریقا و امریکای جنوبی 
، بحران  ۲۰۰۸ سرمایه داری با بحران سال  

محیط زیست و تهدید نابودی حیات  
کنونی در روی کره زمین در نتیجه کارکرد  
سرمایه داری، انقالبات در کشورهای  
عربی، گوشه های دیگری از این تحوالت  

در بطن این تحوالت، شکل  . بوده است 
درصدیها، مطرح شدن    ۹۹ گرفتن جنبش  

سوسیالیسم در اروپا و امریکا، و  
جان سیاهان مهم  "متاخرترین آنها جنبش  

که در نوع خودش حمله وسیعی  " است 
بود به نظام سرمایه داری، اینها همه چهره  

این چیزی است  . جهان را تغییر داده است 
که چپ سنتی نمی تواند درک کند و  

 .راست نمی خواهد قبول کند 
با توجه به این تحوالت و نیز وجود جنبش  

جنبش  : های اجتماعی قوی در ایران مانند 
های دانشجویی، دفاع از حقوق زن،  
دادخواهی، حقوق کودک، علیه اعدام،  

جنبش قوی کارگری،  ...علیه مذهب، و  
از سوی قدرتهای بزرگ به  " رهبر تراشیدن "

، حتی به سبک چلبی    ۵۷ سبک سال  
سازی برای عراق، یا کرزی برای افغانستان  

بی شک قدرتهای بزرگ  . غیر ممکن است 
دست روی دست نگذاشته اند تا ببینند  

چی پیش می آید اما وجود جنبش های  
اجتماعی در تمام این سالها که اکنون در  
بطن انقالب جاری همه نیرویش شان را  
گذاشته اند برای سرنگونی حکومت  
اسالمی، سد محکمی در برابر رهبر  

و باید تاکید کرد  . تراشی دول غربی است 
خود این جنبش ها با مبارزات خود زمینه  

هر کس و هر  . ساز انقالب جاری بودند 
جریانی  فکر میکند که قدرتهای بزرگ  
میتوانند با رهبر تراشی این پتانسیل قوی در  
بطن جامعه ایران برای رسیدن به زندگی  
انسانی را مهار کند بی ربطی خود را به  
تحوالت ایران و واقعیات شکل گیری  

 . انقالب زن زندگی آزادی نشان میدهند 
و سوای همه این موارد نیز باید اشاره کرد  
به جنبش قوی کمونیسم کارگری که به  
شکل متحزب آن در حزب کمونیسم  

جنبشی که  . کارگری تبلور یافته است 
نیروی خود را از جنبش های قوی  
اجتماعی در بطن جامعه میگیرد که خود  
با مبارزات نظری و عملی اش یک پای  
شکل گیری و یا تحول یافتن این جنبش ها  
به شکل چپ و آزادیخواهانه بوده، و به  
همین سبب کار اصال برای بورژوازی  
راحت نخواهد بود که خمینی، یا چلبی یا  

 . کرزای دیگری بسازند 
حجاب  "اولین قدم انقالب جاری یعنی 

نشان از این دارد که ما با چه تحول  " سوزان 
جامعه ایران منتظر  . عظیمی روبرو هستیم 

نماند که در فردای جمهوری اسالمی بر  
فرض اگر شاهزاده ای سر کار بیاید طی  

را اعالم  " کشف حجاب "فرمانی ملوکانه  
زنان در ایران به قدرت انقالبی که  . نماید 

شکل گرفت و با اتکاء به پشتیبانی مردان  
حجاب را نه تنها برداشتند بلکه آنرا پیش  

. چشم حیرت زده بورژوازی  سوزاندند 
" کشف حجاب "این یعنی زنان تنها به  

راضی نیستند، این یعنی زنان و کل جامعه  
منتظر حاتم بخشی بزرگان نخواهند ماند،  

همه آزادی و  . و به کم راضی نخواهند شد 

 

۷ از صفحه   ...تاریخ، انقالب، بستری    
 

۹ صفحه    
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اصفهان نیز نوید دهنده حضور فعال  
بخش های تولیدی و خدماتی در صف  

 .انقالب بود 
  

مهمتر از همه سه روز گذشته چشم   -۵ 
انداز پیشروی بازهم بیشتر انقالب را  
بطوری مشخص و ملموس برای همه  

این چشم  . فعالین این انقالب ترسیم کرد 
انداز چیزی نیست جز گردآوری هرچه  
بیشتر نیرو، بمیدان آوردن میلیونها و دهها  
میلیون نفر بطور فعال در صف انقالب، از  
طریق برپایی اجتماعات هرچه بزرگتر در  
مراسم ها و محالت و میدانهای شهر،  
دست زدن به اعتصاب عمومی در سراسر  
کشور و اجتماع اعتصابیون در محل و  
مراکز کار و ادارات و دانشگاه ها و مدارس  
و بازارها و سرازیر شدن جمعیت های  

 .میلیونی به خیابانها 
حزب کمونیست کارگری این    

پیشروی ها و دستاوردهای انقالب زن،  
زندگی، آزادی را گرامی میدارد و خود را در  

ما  . شکل دادن به آن سهیم و دخیل میداند 
دست تک تک فعاالن و سازندگان این  
انقالب شورانگیز را به گرمی میفشاریم و  
دوشادوش آنان میکوشیم تا روزها و هفته  
های آتی را به صحنه به میدان آمدن  
میلیونها کارگر و معلم و دانشجو و دانش  
آموز و کارمند و کشاورز و راننده و بازاری  
و دیگر اقشار جامعه در اشکال مختلف  
اعتصاب و تظاهرات و تسخیر محالت و  
شهرها و مراکز دولتی و سرانجام قیام  

 .نهایی علیه جمهوری اسالمی تبدیل کنیم 
  

 زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 
 سرنگون باد جمهوری اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران   
 ۲۰۲۲ نوامبر    ۱۸ ،  ۱۴۰۱ آبان    ۲۷ 

و     ۲۵ ،  ۲۴ سه روز گذشته، یعنی   
، شاهد پیشروی های  ۱۴۰۱ آبان ۲۶ 

زن،  "شکوهمند و تعیین کننده انقالب  
این سه روز  . در ایران بود " زندگی، آزادی 

که از سوی فعالین میدانی بیشمار انقالب  
جاری و در شبکه های میدیای اجتماعی  
بعنوان روزهای تظاهرات و اعتصاب و  
اعتراض در گرامیداشت یاد کشته شدگان  

وسیعا فراخوان داده شده    ٩٨ آبان خونین  
بود، با استقبال بسیار گسترده بخش های  
مختلف جامعه در سراسر ایران روبرو  

تظاهرات ها، اجتماعات، راهپیمایی  . شد 
ها، اعتصابات، بستن جاده ها، کنترل  
محالت، شعاردهی های شبانه، شعار  
نویسی، حجاب برگیران ها و عمامه پرانی  
ها، جنگ و گریز خیابانی با مزدوران  
رژیم، به آتش کشیدن مراکز حکومتی و  
اسالمی، اقدام دسته جمعی و اجتماع  
برای آزادی دستگیر شدگان از جمله  
اشکال اعتراضی روزهای گذشته در  
محالت مختلف، در میدانهای شهرها در  
روستا ها، در دانشگاه ها  و در محیط های  

اینجا  . کار در چهار گوشه ایران بود 
میکوشیم دستاوردهای این سه روز  

 :تاریخی را بطور خالصه جمعبندی کنیم 
  

طی سه روز گذشته انقالب عظمت،   -۱ 
وسعت، ابتکار عمل و قدرت خیره کننده  
اش را بار دیگر به جمهوری اسالمی نشان  
داد و بروشنی تاکید کرد که این انقالب  

بطور قطع روبه اعتالء و قدرت گیری  
 .بیشتر دارد 

  

رژیم چون همیشه دست به سرکوب و   -۲ 
کشتار وسیع زد و تعداد دیگری از بهترین  
عزیزان مردم کشته و زخمی و دستگیر  
شدند، اما در عین حال سه روز گذشته  
نشان داد که وحشیگری ها و جنایات  
رژیم نتوانسته و نمی تواند این انقالب را  
از پیشروی بیشتر و حرکت بسوی واژگون  
کردن جمهوری اسالمی و کل نظام حاکم  
باز دارد و ما تضمین میکنیم که  دادخواهی  
خون های که ریخته شد گریبان رژیم  

 .آدمکش را محکمتر از قبل خواهد گرفت 
  

اعتصابات گسترده و عمومی در سطح   -۳ 
شهرها، که تا کنون بطور برجسته عمدتا در  
شهرهای کردستان مشاهده شده بود، در  
سه روز گذشته بطور چشمگیری به سایر  
شهرها و استانهای کشور گسترش پیدا کرد  
و افق اعتصابات عمومی، این سالح موثر  
و قدرتمند انقالب را بطور روشنتری مقابل  

 .جامعه گشود 
  

به میدان آمدن شجاعانه کارگران   -۴ 
قهرمان ذوب آهن با اعتصاب و راهپیمایی  
دو روزه در محیط کارخانه چشم انداز  
دخالتگری فعال کارگران مراکز تولیدی و  
صنعتی و بویژه نفت در به پیش راندن  
انقالب را بطور دست یافتنی در مقابل  

تظاهرات کشاورزان در  . همگان گشود 

 

 !های بلند انقالب به پیش   سه روز تاریخی آبان  و  گام 

برابری را خواستند و به کم راضی نشدن  
 .شالوده کمونیسم کارگری را می سازد 

 

 ۵۷ تجربه انقالب  
از تجربه تحوالت اجتماعی و تاریخی بی  
شک میتوان بهره برد اما این وقتی ممکن  
است که زمینه بکار بستن آن تجربه از نظر  

بکار گرفتن تجربه  . عینی فراهم باشد 
تاریخی در بطن تحوالت معینی ممکن  

نه تنها از  " است که نیروها و جریاناتی  
" نقطه نظر خود ویژگی آن لحظه و آن روز، 

که با جای خود بسیار مهم هستند، بلکه از  
نقطه نظر مناسبات متقابل و عمیق تر کار  

 . و سرمایه  را درست فهمیده  باشند 
بالفاصله بعد از سرنگونی سلطنت در  

، موضوعی که برای جنبش  ۵۷ سال  
کمونیستی مطرح بود این بود که چرا  
نتوانست این جنبش با توجه به تجربه  
انقالب اکتبر و کمون پاریس و شکل  

، رهبری  ۵۷ گیری شوراها در بطن انقالب  
اشاره به  .  انقالب را به دست گیرد 

چگونگی تسلط کمونیسمی که هر چیزی  
بود اال کمونیسم مارکسی، بحث را به درازا  
می کشاند؛ اما بالفاصله جنبش  
کمونیستی در ایران بر ضرورت تشکیل  
ستاد طبقاتی کارگران یعنی حزب  

 

 ...تاریخ، انقالب، بستری  
۸ از صفحه    

 

کمونیستی تاکید کرد و از همین جا  
تحوالت دوران سازی در جنبش  
کمونیستی ایران رخ داد که نهایتا در حزب  

 .کمونیست کارگری به نتیجه نهایی رسید 
برای چپ توهم زده    ۵۷ اما تجربه انقالب  

تبدیل به یک کابوس شده و حس میکند  
اغفال شده است و اکنون تصمیم گرفته  

چپهایی که در موقعیت خود  . نشود " خر "
فریز شده اند اکنون با یک انقالب بسیار  
شکوهمند و عظیم روبرو شده اند و برای  
توجیه بی ربطی خود به تحوالت جاری از  
اپوزیسیون راست یک هیوالی شکست  
ناپذیر ساخته اند تا شاید عظمت کاری که  

 .نمی کنند را به رخ جامعه بکشند 
چپی که نمی خواهد نماینده کل جامعه در  

مقابل حکومت باشد، به طبع آن نمی  
تواند نماینده طبقه کارگر در قبال جامعه  

چپ شکست طلب، شکستهای  . باشد 
تاریخی را برای خودش برجسته میکند و  
از آن عبرتی ساخته که عدم توانایی خود و  

 .عدم حضور خود را توجیه کرده باشد 
اما جریانی که از حقیقت نمیترسد و از  
توان و نیروی خود ارزیابی روشنی دارد  
خود را آماده می کند در بطن انقالب زیرو  
کننده جاری با اتکاء به نمایندگی طبقه ای  
که رهایی خود را در رهایی کل جامعه  
جستجو می کند قدرت سیاسی را به کف  

 .   می آورد 



١٤٠١آبان    ٣٠ كارگر كمونيست  ١٠ 

 

 !  اجازه ندهیم یک نفر را هم اعدام کنند 
 

قاتالن حاکم پس از دو ماه باالخره به  
خود جرات دادند حکم اعدام پنج نفر از  
مردم معترض را، هرچند بدون ذکر اسامی  

میتوانیم جلو این احکام  . آنها، اعالم کنند 
به این باور داشته  . جنایتکارانه را بگیریم 

باشیم که این توان را داریم و حکومت  
ناتوان تر و وحشت زده تر از آن است که  
در صورت یک اعتراض گسترده برای لغو  
احکام اعدام، قادر به عملی کردن چنین  

 . احکامی باشد 
گفته اند که محکومین امکان فرجام  

نباید منتظر فرجام خواهی  . خواهی دارند 
میتوانیم و باید با اعتراض قدرتمند  . شویم 

خود وادارشان کنیم این احکام را فورا پس  
میتوانیم چنان اعتراض قدرتمندی  . بگیرند 

سازمان دهیم که جرات نکنند هیچ حکم  
 . اعدام دیگری صادر کنند 

. یک انقالب قدرتمند در جریان است 

مردم انقالبی در همه جا، از دانشگاهها تا  
مدارس، از خیابانها تا متروها، از فعالین و  
تشکل های مختلف کارگری و مردمی تا  
چهره های هنری و سینمایی، از  
ورزشکاران تا نویسندگان، از صدها هزار  
ایرانی در خارج کشور تا افکار عمومی  
جهانی مخالف هر حکم اعدام و زندان  

 . برای معترضین است 
پرچم نه به اعدام نه به زندان را باید  

انقالب ما انقالبی علیه  . همه جا برافرازیم 
اعدام و شکنجه و زندان و حکومت اعدام  

با سرنگونی این  . و شکنجه و زندان است 
حکومت کال مجازات اعدام و سنگسار و  

. قصاص را از جامعه جارو خواهیم کرد 
آبان نمایندگان جمعی از    ۲۴ دیدار روز  

اقشار مختلف مردم و نهادهای صنفی و  
مدنی شهرستان سقز با خانوادە پرهام  
پروری، کە بە محاربە متهم شده نشانه  

حساسیت جامعه و همراهی با خانواده  
هایی است که خطر اعدام عزیزانشان را  

 . تهدید میکند 
حزب کمونیست کارگری مردم انقالبی  
در سراسر کشور و در داخل کشور را  
فرامیخواند پرچم مقابله با اعدام را  

. برافرازند و احکام اعدام را محکوم کنند 
همراه با خانواده ها در مقابل زندانها و  
ارگانهای حکومت جمع شویم، تحصن  

حزب  . کنیم و جنایتکاران را عقب برانیم 
همچنین از دولت ها و نهادهای بین  

المللی میخواهد که جمهوری اسالمی را  
تحت فشار بگذارند که احکام اعدام را  

 . فورا لغو کند 
جمهوری اسالمی در اوج بحران و  
استیصال به سر میبرد و انقالب عظیم  
مردم هر روز ابعاد گسترده تری بخود  

به نیروی این انقالب میتوانیم هر  . میگیرد 
نوع عقب نشینی را به جنایتکاران حاکم  

 . تحمیل کنیم 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر    ۱۶ ،  ۱۴۰۱ آبان    ۲۵ 

. انقالب با قدرت به جلو گام برمیدارد 
آبان در شهرهای بسیاری و    ۲۹ امروز  

عمدتا در شهرهای کردستان و سیستان و  
بلوچستان اعتصاب  عمومی است و در  
شهرهای دیگر بخش هایی از بازار و کسبه  

فضای شهرهایی چون  . تعطیل هستند 
. مهاباد، سقز و بوکان پر التهاب است 

مردم در جدالی سخت با سرکوبگران  
هستند و رژیم نیروی سرکوب بسیاری در  

و  .  این شهرها متمرکز کرده است 
 . دانشگاهها پر خروش هستند 

شب گذشته برق شهر مهاباد را قطع    
کردند  و صدای رگبار و انفجار بال انقطاع  

امروز نیز بالگردهای  .  شینده میشد 
حکومت بر فراز شهرهای سقز، مهاباد و  

در مهاباد مردم با  . بوکان در پرواز است 
در بوکان حتی به  . سرکوبگران درگیرند 

فضای  . داخل منازل مردم  شلیک کردند 
این شهرها یکپارچه اعتراض و خشم  

در شهرهای دیگر نیز اعتراضات  . است 
امروز همچنین در گلوگرد  . جاری است 

چغاخور در چهار محال بختیاری  
جمعیت بسیاری به مناسبت چهلمین روز  
قتل رشید رشیدی گرد آمدند و شعارهای  

در لشت نشا در  . ضد حکومتی سر دادند 
گیالن مردم بنر نماینده مجلس اسالمی در  

 . رشت را آتش زدند 
دانشگاههایی که بنا برگزارشات تا  

: کنونی دراعتراض هستند عبارتند از 
دانشکده روانشناسی خوارزمی، دانشکده  
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،  
علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد ساری،  
دانشکده فیزیک و مهندسی دانشگاه  

تکنیک تهران، دانشگاه آزاد تهران    پلی 
آباد    واحد سوهانک، دانشگاه آزاد نجف 

اصفهان، دانشکده هنر دانشگاه مازندران،  

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت  
اجتماعی،  دانشگاه علم و فرهنگ تهران،  

دانشگاه  . دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه 
هنر شیراز در اعتراض به کشتارها و  
سرکوب حکومت برای روزهای  

به نام خدای رنگین  " با عنوان    ۳۰،۲۹،۲۸ 
به یاد کیان پیرفلک کودک ده ساله  " کمان 

ای که به قتل رسید اعالم اعتصاب کرده  
در مرودشت نیز دانشجویان و  . است 

در دانشگاه  . اساتید با هم در اعتصابند 
رشت نیز دانشجویان و اساتید یکپارچه در  

 .اعتصابند 
در این اعتراضات دانشجویان شعار  

اش رو     کیان ما رو بردن، جنازه :"میدهند 
هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده  "،  "آوردن 

مرگ بر  "،  "زن، زندگی، آزادی "،  "منم 
عالمه بیدار است، ملیکا تنها  "و "  دیکتاتور 

 ". نیست 
یک محور مهم این اعتراضات مقابله  
با سرکوبگری ها و دستگیریها و کشتار  

 . حکومت است 
 

 زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۰ ،  ۱۴۰۱ُ آبان    ۲۹ 

 

 انقالب در شصت و ششمین روز : آبان   ۲۹ 

 
 

به حزب کمونیست  
!کارگری بپیوندید   

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 tamas.wpi@gmail.com 
 sazmande@:  تلگرام 



 ٧٥٤  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

مترجم ایرانی ضمن حمایت از    ۲۵۰ 
اعتراضات ایران، از تالش خود برای  

 . شکستن سد سانسور خبر دادند 
ما از  »: در بیانیه مترجمان آمده است 

هایی را که این سدها    امروز کتاب 
ها مانع رسیدنشان به    سال ]  سانسور [ 

اند از هر راهی که بتوانیم    شهروندان شده 
 «.بدون سانسور منتشر خواهیم کرد 

به ما  »اعتراضات جاری در ایران  
آموزد، به عقب بازنخواهیم گشت و    می 

کوششمان را برای رسیدن به آزادی  
های نو    کنیم و به ایجاد روزنه   دوچندان می 
شکستن سدهای سانسور    برای درهم 

در این بیانیه همچنین  .“.برخواهیم خاست 
ها شهرونِد    صدا با میلیون   هم »: آمده است 

قیدوشرط همٔه    ایران آزادی فوری و بی 
زندانیان سیاسی، جواناِن جنبش،  
دانشجویان، نویسندگان، کارگران،  
کارگردانان، وکال، ورزشکاران، پزشکان،  

های    آموزان و دیگر گروه   معلمان، دانش 
دانیم که اگر احقاق    جامعه را حقی می 

تردید به هر قیمتی ستانده خواهد    نشود، بی 
شد؛ همچنان که حق آزادی اندیشه و بیان،  
حق آزادی تجمع، و حق آزادی انتخاب  

 «.حکومت دموکراتیک برای ایران 
داریوش آشوری، عبدالله کوثری،  
سروش حبیبی، بابک احمدی، خشایار  

ور،    دیهیمی، عباس میالنی، بهمن شعله 
پاشایی،  . مراد فرهادپور، پیروز سیار، ع 

اصغر حداد، فرزانه طاهری، عباس    علی 
مخبر، مهدی غبرایی، محمدرضا  

پارسایار، محمود حدادی و احمد پوری،  
از مترجمانی هستند که بیانیه اخیر را امضا  

ما  »: در متن این بیانیه آمده . اند   کرده 
مترجمان همانند دیگر شهروندان ایران و  

امینی و    )مهسا (جهان نام رمزگونه ژینا  
خفته    خون       دیگر زنان و مردان و کودکان به 

و زندانی این جنبش را، در سرتاسر کشور،    
ایم؛    بارها با خود و با دیگران تکرارکرده 

زن، زندگی،  »ساز    شعار جهانگیر و دوران 
را که طلیعه آینده این سرزمین   «آزادی 

ایم، و به هر زبانی که    ایم، گفته   است شنیده 
  ۱۱۰ بیش از  ”..ایم   دانیم تکرار کرده   می 

نگار در دو ماه اخیر    نویسنده و روزنامه 
توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی  

اند یا مورد آسیب    بازداشت یا تهدید شده 
 .اند   قرار گرفته 

نفر از    ۶۰۰ در اوایل آبان نیز بیش از  
هنرمندان، نویسندگان، استادان دانشگاه،  
منتقدان، و فعاالن فرهنگی در داخل و  

ای خواستار    خارج از ایران، با انتشار بیانیه 
 .آزادی دانشجویان زندانی شدند 

امضاکنندگان بیانیه گفتند در برابر  
اقدامات حکومت کاری جز ایستادگی  

آنها را   «هیچ چیز »ممکن نیست و افزودند  
خواه جدا    از ایستادن در کنار جوانان آزادی 

 .نخواهد کرد 
همان سدهایی که کارشان قطع  »

ارتباط شهروندان ایران با یکدیگر و با  
ها و    جهان بوده است، سالها بین متن 

این  »: ، و افزودند «شهروندان قرار داشته 
ها به    سدها نتوانست مانع رسیدن متن 

شهروندان ایران شود و اکنون نیز نخواهد  
    توانست مانع رسیدن صدای آزادیخواه 

به   -این نویسندگان آزادیخواه  -ایشان  
 )برگرفته از مدیای حزب (“.جهان شود 

 

نفر از مترجمان    ٢٥٠ بیانیه  
ها    در برابر تبعیض : ایرانی 

ایستیم   می   

همزمان با اعتراضات خیابانی کارگران  
نیز در مراکز مختلف کارگری اعالم  

آبان کارگران    ۲۹ امروز  .  اعتصاب میکنند 
شرکت پارس آمپول ساوه  وارد اعتصاب  

همانطور که قبال گزارش کردیم  . شدند 
کارگران ایران تایر شیفت دوم  روز گذشته  

قیام های شهری،  . وارد اعتصاب شده اند 
پیوستن شهرهای هر روزه بیشتری به  
اعتراضات خیابانی، گسترش اعتصابات  
سراسری در بازارهای شهرهای مختلف  
بستر آماده ای برای پیوستن کارگران از  
مراکز مختلف کارگری به اعتصابات را  

 . فراهم کرده است 
حزب بر اعتصابات سراسری کارگری  
به عنوان یک حلقه مکمل خیابان  و فلج  
اقتصادی حکومت و سرنگونی حکومت  

حزب بر سازماندهی شوراهای  . تاکید دارد 
سازماندهی اعتراضات و صندوق های  
اعتصاب برای کمک رسانی به اعتصاب  

به ضمیمه لیستی از  . کارگری تاکید دارد 
اعتصابات کارگران و دیگر اعتصابات  

 . تاکنونی را مشاهده میکنید 
 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۰ ،  ۱۴۰۱ُ آبان    ۲۹ 
 

 :لیست اعتصابات 
اعتصاب کارگران شرکت پارس آمپول،  -

 آبان   ۲۹ 
 آبان   ۲۹ اعتصاب کارگران ایران تایر،  -
فراخوان به اعتصاب سراسری معلمان  -

 آبان   ۳۰ و    ۲۹ برای  
شرکت    ۲ و    ۱ اعتصاب کارگران شیفت   -

،   )تولید کننده قطعنامه ایران خودرو (کروز  
 آبان   ۲۸ 

راهپیمایی  کشاورزان خوراسگان    -
 آبان  ۲۸ صفهان،   

اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان ،   -
 آبان   ۲۵ و    ۲۴ 

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت گاز  -
 آبان    ۲۵ سوزان اصفهان،  

  ۲۴ پاکبانان شهرداری در بندرعباس،   -
 آبان 

اعتصاب پزشکان و کادر درمانی و   -
 تجمع آنها در مشهد 

  ۲۲ -تجمع بازنشستگان فوالد اصفهان،  -

 آبان 
آبان اعتراضات کارگران رسمی    ۱۹ تا    ۱۶  -

نفت و بصورت نمادین نگرفتن غذای  
 شرکت 

  ۱۷ اعتصاب کارگران فوالد سرمد ابرکوه   -
 آبان 

تجمع گروهی از معلمان  و بازنشستگان    -
 آبانماه     ۱۷ -مقابل سازمان برنامه و بودجه،  

دو روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر  -
 مهر   ۲۷ و    ۲۶ هفت تپه،  

  ۱۱ اعتصاب کارگران شهرداری اهواز،   - 
 آبان 

کارگران پیمانی نفت کارگران بخش   -
تعمیرات مجتمع تولید اوره پتروشیمی  

 آبان   ۱۱ پردیس در عسلویه،   
فراخوان اعضای نظام پزشکی به    -

 آبان   ۹ اعتصاب و تجمع و تحصن،  
نفر از وکال از    ۳۰ اعالم حمایت بیش از  -

 اعتراضات مردمی 
اعتصاب کارگران فوالد ایرانیان در   -

 آبان   ۸ کرمان،  
  ۴ تجمع کارگران پاالیشگاه نفت تهران،   -

 آبان 
تجمعات پزشکان و کادر درمانی در  -

 آبان   ۵ و    ۴ تهران، اصفهان و شیراز ،  
اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان   -

 تراکتورسازِی تبریز ، دوم و سوم آبانماه 
 تجمع آتش نشانان مشهد، سوم آبان ماه  -
  ۱ اعتصاب و تحصن سراسری معلمان،   -
 آبان   ۲ و  
اعتصاب کارگران شرکت شکالت    -

 مهر   ۳۰ سازی آیدین، 
اعتصاب رانندگان کامیون در مرودشت   -

 مهر   ۳۰ ،  .هم اعتصاب کردند 
تجمع گروهی از کارگران گروه ملی   -

 مهر   ۳۰ فوالد اهواز درمقابل استانداری،  
 مهر   ۳۰ رانندگان کامیون مرودشت،   -
تجمع رانندگان پاالیشگاه آبادن   -

) کوی قدس   ۵ ایستگاه  (پاالیشگاه آبادان  
 مهر   ۲۶ ،  ۱۸ مقابل گیت  

اعتصاب رانندگان سوخت رسانی آبادان  -
 مهر   ۲۶ ،  
تی های خط  .آر .اعتصاب رانندگان بی  -

 مهر   ۱۷ آزادی   تهرانپارس ،  
  ۲۶ -۱۹ اعتصاب کارگران کیان تایر،  -

 مهر 
اعتصاب کارگران نفت در عسلویه و  -

 

 کارگران شرکت پارس آمپول ساوه دست به اعتصاب زدند : آبان   ۲۹ 

پاالیشگاه آبادان،    ۲ کنگان و پاالیشگاه فار  
 هجده و  نوزده مهر 

 دانشگاه    ۱۱۰ اعتصاب دانشجویان در  -

آبان    ۲۵ اعتصابات سراسری در بازار در  -
 شهر رسید   ۶۰ به  



١٤٠١آبان    ٣٠ كارگر كمونيست  ١٢ 

آبان از همان آغاز صبح    ۲۹ امروز  
جنگ و جدال سختی در مهاباد با نیروی  

.  سرکوب حکومت جریان داشت 
جمهوری اسالمی با لشکر کشی به مهاباد  

های سنگین    و استقرار تجهیزات و سالح 
در سطح شهر و پرواز بالگرد ها بر فضای  
آسمان شهر و تیراندازی بسوی مردم تالش  

اما مردم جانانه  . میکند مردم را عقب بزند 
در نبرد هستند و نیروهای سرکوب را از  
بسیاری از نقاط شهر فراری داده و  
محالت متعددی را همچنان در تصرف  

. روحیه مردم بسیار باالست .  دارند 
. محالت شهر سنگر بندی شده است 

،  "مرگ بر بسیجی : "مردم شعار میدادند 
،  "ای   مرگ بر خامنه "،  "مرگ بر سپاهی "
 " . زن، زندگی، آزادی "،  "مرگ بر دیکتاتور "

امروز بالگردهای حکومت بر فراز  
. شهرهای سقزو وبوکان نیز در پرواز بود 

در سنندج مردم در محالت مختلف به  
خیابان آمده اند و دانشجویان دانشگاه  
سنندج تجمع کرده و شعار  

" میدهند  مهاباد تنها نیست سنندج  :
در دهگالن نیروهای  ". پشتیبانش است 

سرکوب به سوی مردم معترضی که فریاد  
شعارهایشان بلند است تیراندازی میکنند  
و مردم با آنها مقابله میکنند و آتش روشن  

در شاهین شهر دانش آموزان با  . میکنند 
به خیابان آمدند  " آزادی آزادی آزادی "شعار  

. و مردم از آنها حمایت و پشتیبانی کردند 
در تهران در محالت هفت حوض، محله  
عبدل آباد کسبه با تعطیل مغازه های خود  
به خیابان آمدند و آتش روشن کردند و  
شعارهای ضد حکومتی سر دادند  و با  

در  .  همراهی مردم خیابانها را بستند 
ههایشان    شهرک باقری؛ مردم از خانه 

در  .  سر دادند "  مرگ بر دیکتاتور : شعار 
 ۴ متروی ایستگاه پیروزی و متروی خط  

؛ مردم معترض یک  )انقالب به کالهدوز (
." آزادی .  آزادی  آزادی : " صدا  شعار 

در جوانرود مردم به خیابان  .  سردادند 
آمدند و تظاهرات کردند و فریاد مرگ بر  

سرکوبگران به سوی  . دیکتاتور سر دادند 
مردم در مقابل  . مردم تیراندازی کردند 

بنا بر  .  بیمارستان شهر تجمع کردند 
گزارش در جریان تیراندازی سرکوبگران  

ساله    ۱۶ دو نفر به اسامی بهاالدین ویسی،  
. به قتل رسیدند ) معلم (و عرفان کاکایی  

مردم مقابل منزل عرفان کاکایی تجمع  
در این شهر مردم یکی از  .  کردند 

 .سرکوبگران را گوشمالی دادند 
در سردشت مردم شبانه به خیابان    

آمده و شعارهای اعتراضی سر دادند و  
در ماسال نیز مردم به  . آتش بازی کردند 

. خیابان آمده و سرکوبگران را فراری دادند 
در ارومیه مردم در اسالم آباد به خیابان  
آمدند و از مردم مهاباد اعالم حمایت  

در جوانرود، پیرانشهر، کرمانشاه  و  . کردند 
پاوه مردم به خیابان آمدند و  با  

مهاباد تنها نیست جوانرود  " شعار 
از خیزش مهاباد حمایت  " پشتیبانش است 

در کرمانشاه نیروهای سرکوب  . کردند 
در مریوان  . بسوی مردم تیراندازی کردند 

مردم با نیروهای سرکوب درگیرند و  تپه  
موسک و  خیابانهای شهر همچنان در  

در مشهد مردم به  . دست مردم است 
. خیابان آمده و سرکوبگران را فراری دادند 

در تکاب؛ مردم در جنگ و گریز با  
درشهر نیک  . نیروهای سرکوب هستند 

شهر در استان سیستان و بلوچستان مردم  
 .  پرچم حکومت را به آتش کشیدند 

امروز در بهشت زهرای تهران نیز  
مراسم سوم حمید رضا روحی بود که  

در  . بدست جانیان اسالمی به قتل رسید 
این مراسم مردم بسیاری شعار مرگ بر  

مهاباد،  "دیکتاتور سردادند و با شعار  
همبستگی خود  " کردستان، سنگر کل ایران 

را  با مردم مهاباد و کردستان اعالم داشتند  
و پاسخ محکمی به سرکوبگری های  

در پارسیان مراسم سوم  . حکومت دادند 
حامد مالیی بود و جمعیت شعار  

کشم  آنکه برادرم    کشم می   می :"میداد 
 ".کشت 

همچنین امروز در خوراسگان مراسم  
  ۲۶ خاکسپاری جواد موسوی بود که در  

آبان بدست اوباش بسیج با شلیک گلوله  
ابتدا سرکوبگران جسد او را  . به قتل رسید 

در خیابان رها کردند تا به گردن مردم  
سپش پیکر وی را به آگاهی بردند  .بیندازند 

و فشار آوردند تا از خانواده اش تعهد  
و گفتند که او  . بگیرند که سکوت کنند 

 

 مهاباد در نبرد کوچه به کوچه با سرکوبگران : آبان   ۲۹ 
 ادامه اعتراضات در سراسر کشور در کف خیابان و در دانشگاهها 

ولی  . بسیجی بوده و مردم او را کشته اند 
خانواده زیر بار نرفتند و در مراسم امروز  
جمع زیادی از مردم شرکت کردند و  

در  .  شعارهای ضد حکومتی سر دادند 
جزیره قشم نیز  مراسم خاکسپاری حامد  

ساله اهل افغانستان    ۲۰ صدیقی  جوان  
بود که در جریان اعتراضات مردم  مورد  

 . هدف گلوله قرار گرفت 
گزارش دیگری مربوط به ضرب و شتم  
وحشیانه دانش آموزان مدرسه برقه ای در  
قم در جریان رفتن یک آخوند و یک  

بنا برگزارش   . بسیجی به این مدرسه است 
آنها برای سخنرانی رفته بودند و در برابر  
اعتراضات دانش آموزان که یک نیروی  
پرشور انقالب هستند، شروع به توهین و  
تحقیر کردند و بعد هم به صورت دختران  
سیلی زدند و موهایشان را کشیدند وبا  

در پی این فاجعه  . لگد به شکمشان زدند 
خانواده دانش آموزان مقابل مدرسه تجمع  

این دانش آموزان دختر بچه های  . کردند 
در اثر این ضرب و  . سال هستند   ۱۴ تا    ۱۳ 

شتم  یکی از دانش آموزان دختر با  
. آمبوالنس به بیمارستان منتقل شده است 

امروز در کرج در میانجاده؛ دانش آموزان  
" مرگ بر دیکتاتور "به خیابان آمدند و شعار  

 .دادند 
دانشگاهها نیز امروز همه جا یکپارچه  

دانشگاههایی که گزارش  . اعتراض بود 
اعتراضات و تظاهرات از آنها رسیده است  

دانشکده روانشناسی     : عبارتند از 

خوارزمی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  
پزشکی کردستان، علوم پزشکی تبریز،  
دانشگاه آزاد ساری، دانشکده فیزیک و  

تکنیک تهران،    مهندسی دانشگاه پلی 
دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک،  

آباد اصفهان، دانشکده    دانشگاه آزاد نجف 
هنر دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم  
توانبخشی و سالمت اجتماعی،  دانشگاه  
علم و فرهنگ تهران، دانشکده ادبیات  
دانشگاه عالمه، دانشگاه هنر شیراز،  
دانشگاه مرودشت، دانشگاه رشت،  
دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر،   
دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم  
تربیتی دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد  
واحد رشت، دانشگاه ساری، دانشگاه  
اشرفی اصفهان، دانشکده عمران نجف  
آباد، و دانشکده مهندسی مواد و متالورژی   

 . دانشگاه علم و صنعت ایران،  
در این اعتراضات دانشجویان از جمله  

حکومت بچه  “ : شعار میدادند 
زن، زندگی،  "،  "کش،نمیخوایم نمیخوایم 

، در سنندج  "آزادی، آزادی، آزادی "،  "آزادی 
اساتید در حمایت از دانشجویان در  
محکومیت سرکوب وحشیانه حکومت و  

 .هتک حرمت دانشگاه تجمع کردند 
 زنده باد انقالب زن زندگی آزادی    

 زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۰ ،  ۱۴۰۱ُ آبان    ۲۹ 



 ٧٥٤  شماره  -ششم دوره   ١٣     كارگر كمونيست 

کنگره سرکوب وحشیانه و کشتار مردم  
ایران توسط رژیم زنستیز این کشور، که به  

ها    دنبال قتل مهسا امینی به خیابان 
زنان ایرانی با  . اند، را محکوم می کند   آمده 

حمایت مردان، در سراسر کشور شجاعانه  
برای حقوق خود دست به اعتراض زده  
اند، و تشکلها در اعتراض به سرکوب  

صدها نفر به  . سبعانه اعتصاب کرده اند 
اند، چندین معترض بازداشت    قتل رسیده 

هزار نفر    ۱۵ شده به اعدام محکوم شده و  
 .اند   نیز زندانی شده 

آخرین موج جدید سرکوب حاکمیت   
در تدوام نقض سیستماتیک حقوق  
اساسی مردم ایران از جمله حقوق آنها  

یابی    ها و حق تشکل   برای آزادی تشکل 
. وهمچنین آزادی بیان صورت گرفته است 

ایران همواره به عنوان یکی از بدترین  
کشورهای جهان برای حقوق کارگران در  
شاخص حقوق جهانی کنفدراسیون بین  

رتبه   ITUCالمللی اتحادیه های کارگری  
اعضای چندین تشکل  . شود   بندی می 

صنفی فقط به دلیل مبارزه برای دستیابی به  
حقوق اساسی و نیز ارتقاء حقوق کارگران،  
در حال گذراندن احکام طوالنی مدت در  

 .زندان هستند 
این رژیم به طورمداوم حقوق بنیادی  
زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، فعاالن  

 «کیوپالس   تی   بی   جی   ال »سیاسی و جامعه  
 .را نقض کرده است 

 :کنگره 

خواهان آزادی فعالین صنفی و   -
کارگری زندانی و همه افرادی می باشد که  

المللی بازداشت    با نقض آشکار قوانین بین 
 .اند   و زندانی شده 

سرکوب حقوق بنیادی زنان و    -
دختران و حمالت به زندگی آنها توسط  

 .دولت ایران را محکوم می کند 
خواهد که به    از مقامات ایران می  -

خشونت خود علیه زنان و دختران پایان  
خواهد به حقوق زنان،    دهند و از آنها می 

دختران و همه ایرانیان در خصوص آزادی  
تجمع، آزادی بیان، استقالل بدنی و امنیت  

 .فردی احترام بگذارد 
به همبستگی قاطع با کارگران ایران و   -

تشکل های آنان در مبارزه برای حقوق  
 .کارگری ادامه میدهد 

کند که ایران باید مقاوله    تاکید می  -
سازمان جهانی کار را    ۹۸ و    ۸۷ نامه های  

تصویب و بطور کامل اجرا نماید و به  
اعالمیه جهانی حقوق بشر، بویژه اصل  

 .آن، بطور کامل احترام بگذارد   ۲۳ 
حمایت گسترده و پرقدرت بین   -

المللی از سوی اتحادیه های کارگری،  
سایر تشکل ها و اذهان عمومی از مردم  
ایران را مورد قدردانی قرار داده و از آن  

 .استقبال می کند 
 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 

 بیانیه در همبستگی با ایران _قطعنامه اضطراری 

های    المللی اتحادیه   کنفدراسیون بین 
، که با شرکت  )آی تی یو سی (کارگری  

تشکل    ۳۰۰   بیش از هزار نماینده از  

کشور جهان،    ۱۳۰ سراسری اتحادیه ای از  
آرا    میلیون عضو به اتفاق   ۲۰۰ با  

ای شدیدالحن در محکومیت    قطعنامه 

در      سرکوبگری های حکومت اسالمی و 
. همبستگی با مردم ایران تصویب نمود 

کنگره در ملبورن استرالیا برگزار شد و       این 

)  سی آبان (نوامبر    ۲۱ قطعنامه صبح امروز  
 به وقت این کشور به تصویب رساند  

 .متن قطعنامه ضمیمه است 

 

 کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در همبستگی با مردم ایران   قطعنام اضطراری مصوب 

سفارتخانه ها و  . جمهوری اسالمی باید در سطح جهانی بایکوت شود 
از تمام نهادها و مراجع بین  . کنسولگری های آن در همه کشور ها بسته شود 

با قدرت انقالب و همبستگی  . المللی از جمله سازمان جهانی کار اخراج شود 
های جهانی دولتهای جهانی به پای بایکوت بین المللی جمهوری اسالمی  

سران این حکومت بخاطر همه جنایاتشان باید به پای میز محاکمه  . میکشانیم 
 )کارگر کمونیست (کشیده شوند  

*** 

*** 



١٤٠١آبان    ٣٠ كارگر كمونيست  ١٤ 

انقالب هر روز ابعاد توده ای تری  
جمعیت بیشتری به خیابان  . بخود میگیرد 

می آیند و دامنه اش شهرهای بیشتری را فرا  
حکومت با شلیک مستقیم  . گرفته است 

گلوله بسوی مردم و بسیج نیروهای  
سرکوبش مقابل مردم تالش میکند  

اما مردم  . تجمعات مردمی را عقب زند 
با سنگر بندی و  . جسورانه ایستاده اند 

روشن کردن آتش در خیابان ها و جنگ و  
گریز و شعار دادن و کنترل محالت با آنها  

جالب است که مردم در  . مقابله میکنند 
میانه این جدال خونین با روحیه های باال  
جمع میشوند و حلقه میزنند و سرود  
میخوانند و کف میزنند و قدرت خود را  

این صحنه جدال مردم در  . جشن میگیرند 
 .بسیاری از شهرهاست 

شب گذشته محور اعتراضات مردمی    
در خیابانها و در دانشگاهها حمایت از  

مردم با شعار مهاباد تنها  . مردم مهاباد بود 
نیست همبستگی خود را با این مردم که  
مورد تعرض جنایتکاران حکومتی و در  

. نبردی جانانه با آنها بودند اعالم داشتند 
اتحاد مردم حول شعار زن، زندگی، آزادی  
و همبستگی سراسری در برابر  
سرکوبگریهای حکومت یک وجه زیبای  

از جمله شب گذشته  . این انقالب است 
در رشت مردم به خیابان آمده و شعار  

از رشت تا مهاباد میاد صدای  : "میدادند 
 ".فریاد 

آبان در چندین شهر    ۳۰ امروز  
جمعیت بزرگی از مردم مراسم خاکسپاری  
و یادبود عزیزانشان را که بدست جانیان  

. اسالمی به قتل رسیده اند، برگزار کردند  
این مراسم ها یک قدرتنمایی بزرگ در  

 . برابر سرکوبگران حکومت بود 
در جوانرود امروز مراسم خاکسپاری  
عرفان کاکایی معلم و بهاءالدین ویسی  
نوجوان شانزده ساله بود و سیل جمعیت  
برای شرکت در این مراسم با فریاد مرگ بر  

سرکوبگران  . خامنه ای به حرکت در آمد  
حکومت بسوی جمعیت تیراندازی  

مردم سنگر بندی کرده و با آنان  . کردند 
عرفان کاکایی و بهاءالدین  .  درگیر شدند 

ویسی شب گذشته در این شهر که در  
همبستگی با مهاباد به خیابان آمده بود به  

قتل رسیدند و شبانه مردم در مقابل منازل  
آنها جمع شدند و سنگر بندی کردند و با  

بنا بر خبر ها در  . سرکوبگران درگیر شدند 
این شهر یک نفر دیگر نیز به اسم لقمان  
کاکایی که فرزند عرفان کاکایی بود به قتل  

 .  رسیده است 
امروز در پیرانشهر نیز مراسم  
خاکسپاری کاروان قادر شکری نوجوان  
شانزده ساله ای بود که شب گذشته در  

در آنجا نیز مردم در  . پیرانشهر به قتل رسید 
در  . حمایت از مهاباد به خیابان آمده بودند 

این مراسم جمعیت زیادی شرکت داشتند  
. و شهر یکپارچه خشم و اعتراض بود 

رژیم در آرامستان زرگتە مردم را بە رگبار  
بست و جمعیت پیکر کاروان قادری را به  

بدین  . آرامستان کهنه خان منتقل کردند 
مردم در  . ترتیب نبرد خیابانی شکل گرفت 

نبرد با سرکوبگران کنترل محالت را  
کرد بلوچ  :  "بدست گرفتند و شعار میدادند 

بنا بر خبرها شب  ". آذری، آزادی و برابری 
گذشته مردم پیرانشهر با تجمع بزرگ خود  
در مقابل مسجد پاداش اجازه ندادند ک  
پیکر کارون قادر شکری توسط قاتالن او  
ربوده شود و جمعیت پیکر او را تا روستای  
شین آباد مشایعت کردند و در جریان  
تیراندازی به جمعیت تشییع کنندگان یک  
نفر دیگر به اسم حیدر محالی به قتل  

 . رسید 
امروز در مرودشت نیز  مراسم هفتم  
آرمان عمادی بود که بدست جانیان رژیم  
کشته شد و جمعیت بسیاری در این  

آرمان عمادی در  .  مراسم شرکت داشتند 
بیست و پنجم آبان با شلیک نیروهای  
سرکوب زخمی شد و در بیست و ششم  

در کرمانشاه نیز در  . آبان در گذشت 
چهلمین روز قتل سینا نادری که در بیستم  
مهرماه در شهرک دره دریژه مورد شلیک  
گلوله سرکوبگران قرار گرفته بود،  مراسم  
یادبود برگزار شد و جمعیت شرکت کننده  
بسیار وسیع بود و مردم خشمگین شعار  

در دهگالن نیز شب گذشته مردم  . میدادند 
با فریاد شعارهایشان به استقبال پیکر  
محسن نیازی که دیروز به قتل رسید رفتند  
و امشب مراسم خاکسپاری وی انجام  

گفتنی است که در دوم آذر مراسم  . میگیرد 

هفتمین روز قتل جواد رضایی در  
 .الهیجان برگزار خواهد شد 

هم اکنون مردم در شهرهای دیگر  
فراخوان به اعتراضات سراسری برای امروز  
در همبستگی با مردم پیرانشهر و جوانرود  
و در اعتراض به تیم خریداری شده فوتبال  

.  در جام جهانی فوتبال در قطر را داده اند 
تجمعات اعتراضی در شهرها و دانشگاهها  

در تهران گروهی از  . نیز جریان دارد 
جوانان پایگاه بسیج در اندیشه فاز چهار را  

در بوشهر  . مورد حمله کوکتلی قرار دادند 
نیز جمعیتی از مردم معترض مقابل  
استانداری تجمع کرده و شعارهای ضد  
حکومتی سر دادند و نیروهای سرکوب به  

 . سوی آنها گاز اشک آور زدند 
دانشگاهها بر ادامه اعتصابات خود  

امروز دانشجویان دانشگاه  . تاکید دارند 
علوم پزشکی سنندج در اعتراض به  
کشتارها و سرکوبگریهای حکومت سرود  

در همین  . های انقالب را همخوانی کردند 
رابطه دانشجویان دانشگاه مدنی  
آذربایجان و دانشگاه علوم پزشکی  

در  . کردستان بیانیه اعتصابشان را دادند 
دانشگاه آزاد ساری دانشجویان تجمع  
اعتراضی بر پا کردند و شعارهای ضد  

دانشجویان دانشگاه  . حکومتی سردادند 
خلیج فارس نیز مقابل ساختمان مرکزی  

و دانشجویان  .  این دانشگاه تجمع کردند 
دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی در  
حمایت از هم دانشگاهی های بازداشتی   
خود از جمله فاطمه انصاری، توحید  

الدین    شافی، یاشار پناهی، پارسا شجاع 
اعتصاب سراسری کسبه و  .  تحصن کردند 

بازاریان در شهرهای مختلف کردستان و  
 . برخی شهرهای دیگر جریان دارد 

انقالب ایران انعکاس وسیع جهانی  
داشته و با  موجی از همبستگی ها روبرو  

از جمله کنگره کنفدراسیون  . شده است 
آی تی یو  (های کارگری    المللی اتحادیه   بین 
، که با شرکت بیش از هزار نماینده از  )سی 

  ۱۳۰ تشکل سراسری اتحادیه ای از    ۳۰۰   
کشور جهان تشکیل شده است، و نماینده  

آرا    میلیون عضو میباشد به اتفاق   ۲۰۰ 
ای شدیدالحن در محکومیت    قطعنامه 

در      سرکوبگری های حکومت اسالمی و 
. همبستگی با مردم ایران تصویب نمود 

کنگره در ملبورن استرالیا برگزار شد و       این 
)  سی آبان (نوامبر    ۲۱ قطعنامه صبح امروز  

. به وقت این کشور به تصویب رساند 
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های  
کارگری در قطعنامه خود سرکوب حقوق  
بنیادی زنان و دختران و حمالت به زندگی  
آنها توسط حکومت اسالمی را محکوم  
کرده و بر آزادی فوری فعالین صنفی و  
کارگری زندانی و همه افرادی که با نقض  

المللی بازداشت و    آشکار قوانین بین 
این  . زندانی شده اند تاکید کرده است 

کنگره از مقامات ایران خواستار شده که   
به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهند  
و به حقوق زنان، دختران و همه ایرانیان در  
خصوص آزادی تجمع، آزادی بیان،  
استقالل بدنی و امنیت فردی احترام  

کنگره بر ادامه همبستگی قاطع  . بگذارد 
های آنان در    خود با کارگران ایران و تشکل 

مبارزه برای حقوق کارگری تاکید کرده و  
المللی از    حمایت گسترده و پرقدرت بین 

ها    های کارگری، سایر تشکل   سوی اتحادیه 
و اذهان عمومی از مردم ایران را مورد  
تاکید قرار داده و خیزش مردمی را مورد  

 .  استقبال قرار داده است 
زیر فشار انقالب و همبستگی های  
جهانی دولتها و مراجع جهانی نیز ناگزیر  

از جمله  . به عکس العمل شده اند 
قطعنامه ای در محکومیت نقض حقوق  
بشر توسط جمهوری اسالمی از سوی  

حزب  .   سازمان ملل تصویب شد 
کمونیست کارگری بر بایکوت جهانی  

با قدرت  . جمهوری اسالمی تاکید دارد 
انقالب دولت ها را به پای بایکوت و  
انزوای بین المللی جمهوری اسالمی  

زنده باد انقالب زن زندگی  . میکشانیم 
 آزادی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۰ ،  ۱۴۰۱ُ آبان    ۲۹ 

 

تعرض و قیامهای شهری پاسخ مردم به  : آبان   ۳۰ 
 کشتار حکومت 


