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!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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كنگره دهم حزب كمونيست 
حكمتيست در ماه  -كارگری

 !اكتبر برگزار ميشود
 

 -کنگره دهم حزب کمونيست کارگری ايران 
در  ٢٠٢٢اکتبر  ٩و  ٨حکمتيست در تاريخ 

 .  اسکانديناوی به طور علنی برگزار ميشود
 

دفتر سياسی حزب حکمتيست، احزاب، 
تشکلها، نهادهای سياسی و اجتماعی، 
شخصيتهای سياسی اپوزيسيون جمهوری 
اسالمی، نيروهای چپ و کمونيست و نهادها و 
ً به  فعالين سوسياليست و کارگری را، رسما

ما از همه مبارزين . کنگره حزب دعوت ميکند
سياسی و از همه دوستداران حزب دعوت 
ميکنيم که در کنگره دهم حزب حکمتيست 

 . فعاالنه شرکت کنند
 

هيئت برگزار کننده کنگره مهمانان و شرکت 
کنندگان را از فرودگاهها و ايستگاههای 
مرکزی قطار شهرهای استکهلم و گوتنبرگ و 

 .اسلو به محل کنگره انتقال ميدهد
 

در اطالعيه های بعدی اطالعات الزم در 
مورد نحوه ثبت نام و هزينه شرکت در 
کنگره، جنبه های فنی و عملی ضروری در 

برای .  اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت
کسب اطالعات ميتوانيد با آدرس ايميل دفتر 

 .مرکزی حزب حکمتيست تماس بگيريد
 

daftaremarkzy@gmail.com 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢اوت  ٥

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم
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Iran on the verge of a revolutionary 
and epoch-making transformation 

 حكمتيست  -اعالميه حزب كمونيست كارگری  
 

 ايران در آستانه يک تحول انقالبى و دوران ساز

 : حكمتيست درباره -اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 

 در رابطه با حمله نيروهای آسايش سليمانيه به تظاهركنندگان

و كميته كردستان حزب  )سازمان كردستان حزب كمونيست ايران(كومه له اعالميه مشترک 

 حكمتيست -كمونيست كارگری ايران 

 تفرقه افكنى جمهوری اسالمى را محكوم كنيم هبا اعتراضات موثر  و متحدان

 !"مرد، ميهن، آبادی"سه منبع و سه جزء شعار  
 

 ٥صفحه سياوش دانشور                                                                                                              

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست 
 

در محكوميت حمله موشكى رژيم به پايگاههای  

 احزاب اپوزيسيون در اقليم كردستان عراق

 حكمتيست  -تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست كارگری 
 

 در خيابانها جنگ برای سرنگونى 

  !  رژيم در جريان است      
 سياوش دانشور           يادداشتها، !سفارتخانه های رژيم در خارج را ببنديم

اطالعيه كميته كردستان حزب 

 حكمتيست  -كمونيست كارگری 

حمله جمهوری اسالمى به 

احزاب اپوزيسيون كردستان 

موشک پراكنى رژيم، تاكتيكى 
 شكست خورده

 وريا روشنفكر
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 حكمتيست  -اعالميه حزب كمونيست كارگری 
 

 ايران در آستانه يک تحول انقالبى و دوران ساز

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

تحولی بزرگ و .  طوفان سياسی قدرتمندی در ايران راه افتاده است
اينروزها .  بيسابقه و دوران ساز با پتانسيِل يک انقالِب عظيم اجتماعی

در ايران تاريخی نوين ساخته ميشود که با کل تاريخ يک قرن گذشته 
هم و پيشتاز اين تحوِل انقالبی و زنان در ايران يک آکتور مُ . متمايز است

اينروزها زنان با برگرفتن حجاب اسالمی، اين َسمبِل .  دوران سازند
فرودستی زن، با آتش زدن حجاب با نمايش عزم و اتحاد، رقص آزادی 

هدِف خيزش عظيم و توده ای زنان و مردان .  ميکنند و تاريخ ميسازند
آزاديخواه در گام اول سرنگونی رژيم ارتجاعی و تروريستی اسالمی 

جنبش عظيمی که راه افتاده است بايد .  است اما به اين محدود نخواهد شد
کل بساِط تحقير شعور، کل بنيادهای ارتجاع و استبداد، کل ارکانهای ستم 

 . و تبعيض و نابرابری را درهم بکوبد
 

به آتش کشيدن توده ای حجاب اسالمی نظم آپارتايد اسالمی را هدف 
قرار داده است، دستگاه مذهب و آخوندهای طفيلی و سيستم ضد زن را 

اين تحول .  نشانه گرفته است، به جنگ بنيادهای ستمکشی زن آمده است
در ايران مهمتر از رنسانس است، تاريخ يک قرن اخير را شخم ميزند، 
معادالت سياسی منطقه را بهم ميريزد و حکومتهای اسالمی را در صِف 

اين تحول تاثيراتی ماندگار در سطح جهانی دارد، . سرنگونی قرار ميدهد
جنبش آزادی زن در جهان را گامها جلو ميبرد و الگوی آزادی زن در 

 . ايران را جهانی ميکند
 

انقالب «پيروزی زنان در انقالبی که رنگ قوی زنانه دارد و بحق به 
مشهور خواهد شد و نام و چهره مهسا را برخود خواهد  »زنانه ايران

داشت، گام اول و اساسی اضمحالل جنبش اسالم سياسی در منطقه 
جنبشی که برای سرکوب سوسياليسم و سکوالريسم توسط .  خواهد بود

دولتهای غربی ساخته و پرداخته شد و کِل لجِن تاريخ را با تمام زن 
اين پيروزی اما بايد ُمحقق .  ستيزی و انسان ستيزی به روی صحنه آورد

. شود، امروز در ميانه نبرد با مهمترين سنگر ارتجاع زمانه هستيم
ارتجاعی که قدرتش را از نظم استثمارگر سرمايه داری ميگيرد و آنرا 

اين پيروزی راه را برای تداوم حرکِت انقالبی و برچيدن .  بازتوليد ميکند
هرنوع ستم و تبعيض هموار و کل نيرو و پتانسيل آزادی و برابری را 

اين پيروزی حق مردم ايران است و اين مبارزه مورد توجه .  آزاد ميکند
 .ميلياردها انسان آزاده در جهان قرار خواهد گرفت

 
شرط پيشروی و پيروزی اينست که اوالً، مبارزه توده ای کنونی وسيعاً 

ثانياً، .  و ميليونی گسترش يابد تا امکان سرکوب را به حداقل برساند
گسترش مبارزه توده ای رژيم و نيروی سرکوب را ازهم می پاشاند و 

ثالثاً، بخشهای مختلف جامعه .  سنگرهای فتح شده تاکنونی را تثبيت ميکند
از ادارات و بخشهای خدماتی و فرهنگی و هنری و ورزشی را بميدان 

رابعاً، امکان ضربه آخر را به طبقه کارگر ميدهد تا در بخشهای . ميکشد
همين امروز فرزندان .  ُمهم و نفسگير با اعتصاب کمر رژيم را بشکند

کارگران و مردم 
حاشيه نشين و 
ستمديده، دانشجويان و 
جوانان عاصی از 
وضع موجود، توده 
های فقر زده و به 
فالکت کشيده شده، 
بوسعت در اعتراضات 
و مبارزه انقالبی 

اما حضور سياسی و اعتصابی طبقه کارگر نه فقط .  حضور دارند
پيروزی را تضمين ميکند بلکه کل تحول سياسی و انقالبی را وارد 

 . فازی نوين و يک انقالب عظيم اجتماعی ميکند
 

حکمتيست و کل راديکاليسم اجتماعی همراه   -حزب کمونيست کارگری 
و بخشی از اين نبرد دوران ساز برای بزير کشيدن تماميت حکومت فقر 

فراخوان ما اينست که سنگرهای نبرد و .  و استبداد اسالمی است
ارگانهای انقالبی را مانند شوراها در کارخانجات، در مراکز کار و 

آمادگی و هشياری سياسی و .  مدارس و دانشگاه ها و محالت، برپا کنيد
تاکتيکی را برای اضمحالل و درهم شکستن ماشين سرکوب باال ببريم و 

ً تقويت کنيم از حق دفاع مشروع و حمله به نيروی سرکوب و .  مرتبا
. حاکميتی که يک سر سوزن از نظر ما مشروعيت ندارد بهره جوئيم
. هر خالء قدرت را با قدرِت توده ای و کارگری و انقالبی پُر کنيم

متحزب و متشکل شويم و نقشه مند در جدال برسر قدرِت سياسی 
اين نبردی .  اين جنگی برسر آينده ما و فرزندان ماست.  شرکت کنيم

اين انقالبی برای .  برسر نفی استبداد و اختناق و فقر و تبعيض است
 . تحقق آزادی و برابری و رفاه است

 
حکمتيست کارگران مراکز کليدی صنعتی،  -حزب کمونيست کارگری 

معلمان و فرهنگيان، ادارات و بخشهای غير اورژانس خدماتی و 
شيشه .  درمانی را به اعتصاب و حمايت از مبارزه جاری فراميخواند

ُعمر کثيِف حکومِت اسالمی دست ماست، آنرا بر زمين بکوبيم و با 
 . اراده و عمل انقالبی خود تاريخ را بسازيم

 

 !زنده باد مبارزه پر شور و انقالبى زنان و مردان

 !مرگ بر جمهوری اسالمى

 !آزادی، برابری، حكومت كارگری
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 
 ٢٠٢٢سپتامبر  ٢١ -١۴٠١شهريور  ٣٠
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Worker-communist Party of Iran – Hekmatist: 
 

Iran on the verge of a revolutionary  
and epoch-making transformation 

 
A fierce political storm is brewing in Iran - a great, unprecedented and epoch-making upheaval with the potential of 
turning into a huge social revolution. These days, history is being made in Iran – a history completely different from 
the entire history of the past century. Women in Iran are a decisive vanguard actor in this revolutionary, epoch-
making transformation. These days, women are taking off and burning the hijab the embodiment of women's inferi-
ority in astonishing unity and with steely determination. They are making history while dancing for freedom around 
the bon fires made of their discarded scarves.  

The immediate goal of this massive uprising of the brave freedom-loving men and women is to overthrow the ruling 
terrorist Islamic regime. But it will not stop there. This massive movement is bound to crush the whole structure of 
contempt for human intelligence, the entire foundation of ignorance, reaction and tyranny, the pillars of oppression, 
discrimination and inequality. 
 
The collective burning of the hijab is, obviously, targeting the Islamic gender-apartheid system. It is targeting the 
repressive theocratic state apparatus, the existence of parasitic mullahs and the misogynist system they control. In a 
nutshell, it is declaring war on the foundations of women’s oppression. The effects of the current developments in 
Iran, if brought to fruition, will, indeed, rival those of the renaissance of the 14th century. It will plow the history of 
the last century. It will deeply alter the political equations in the region. Among other things, it will put the existing 
Islamic states on the launch pad to annihilation one after the other. These developments will, of course, have lasting 
effects at the global level as well. For one thing, they will give the universal women's liberation movement a huge 
boost, and will make a universal model out of the state and achievements of women's freedom in Iran. 
 
The victory of women in a potential revolution that has, indeed, a strong feminine tone, and will be known in history 
as "the feminine revolution", is a crucial step towards the decline of the movement of political Islam (Islamism) in 
the region. The revived Islamism in Iran at the end of the 20th century was a movement that enjoyed the strong stra-
tegic as well as logistic support of the Western powers aimed at the suppression of the revolution of February 1979 
in Iran. The result was the massacre of tens of thousands of communists and revolutionaries, the defeat of secularism 
and, consequently, bringing to surface of the whole slime of inhumanity and misogyny buried a century prior across 
the East.     
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That victory is, however, yet to be realized. Today, we are only witnessing the beginning of a battle with the most 
significant bulwark of reaction of our times; one that derives its power from the exploitative order of capitalism, and 
reproduces it. That victory will, therefore, pave the way for the revolutionary movement to continue in order to dis-
mantle all forms of oppression and discrimination and, finally, release the whole miraculous potential of freedom 
and equality. 
 
The prerequisite for advancing to victory along that road is that the current struggles, first and foremost, take on mas-
sive dimensions so that the possibility of crack down will be minimized. The expansion of the mass struggle will 
cause the regime’s repressive apparatus to disintegrate, and thereby help stabilize the previously conquered strong-
holds. A truly mass movement, involving members of various sectors of the society in their millions, will provide the 
working class with the chance to strike the final blow and break the backbone of the regime with a general strike or 
strikes at just strategically sensitive industries and services. Today, the children of workers and impoverished masses 
are, of course, widely participating in the current revolutionary uprising, but the politically organized emergence of 
the striking working class will lead the entire revolutionary movement into a new phase of social revolution. 
 
We, in the Worker- communist Party of Iran - Hekmatist, consider ourselves part and parcel of this epoch-making 
battle aimed at the overthrow of the rule of the Islamic tyranny in Iran in its entirety. As such, we call all on all fight-
ing masses to immediately set up revolutionary bastions such as councils in factories and other work places, in 
schools, universities and neighbourhoods; to raise and regularly strengthen political and tactical preparedness and 
awareness aimed at crushing various parts of the state apparatus; to practice our legitimate right to self-defence as 
well as to attack the oppressive forces of a state that has no legitimacy whatsoever as far as we, the citizens, are con-
cerned; to fill every power vacuum with the people’s revolutionary power; to create organizations as well as get or-
ganized in political parties in order to participate in the fight over the political power with plans and programmes. To 
sum up: a war has just broken out – a war over our future and our children’s future, a war to annihilate tyranny, pov-
erty and discrimination once and for all. It is, in a nutshell, a revolutionary war in order to achieve freedom, equality 
and prosperity. 
 
Worker-communist Party of Iran-Hekmatist calls upon all key industrial centre workers, teachers, educational sector 
workers, non-emergency health service workers to go on strike and support the current protests in Iran. Islamic re-
gime’s life line is in our hands. Let us smash it and make history with our own revolutionary will. 
 

Long live the current fervent struggles of the revolutionary men and women! 
Down with the Islamic Republic of Iran! 

Freedom, Equality, Worker’s rule! 
 

Worker-communist Party of Iran – Hekmatist 
Sep. 21, 2022 

Iran on the verge of a revolutionary  
and epoch-making transformation ... 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، بدون

 حكمت منصور!   سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل ميشود» خطر« 
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 سه منبع و سه جزء 

 !"مرد، ميهن، آبادی"شعار 
 

 سياوش دانشور

شعارها .  دوره انقالبی را عده ای بنادرست جنگ شعارها فهميده اند
مستقل از اينکه طراحان آن خود واقف هستند يا خير، خاستگاه 
اجتماعی دارند، منافع معينی را برجسته ميکنند، اذهان را به سمت 
خاصی هدايت و نشانه ميروند، و مهمتر، عليه وضعيتی هستند که 

 . بناگزير بايد تغيير کند
 

در سوشيال ميديا "  مرد، ميهن، آبادی"شعاری که اخيراً تحت عنوان؛ 
چون ناشی از يک .  طرح شده است، حتی صاحب و مدافع علنی ندارد

وحشت است؛ وحشت کسانی که از حضور زن بعنوان يک فاکتور مهم 
اجتماعی ترسيده اند، احساس می کنند منفعت و سلطنت مردانه شان 

 . زير سوال رفته و زير پايشان دارد خالی ميشود
 

حضور مقتدر و راديکال زنان برابری طلب آنهم در يک جامعه اسالم 
 :زده و عميقا مردساالر، چند کار را با هم انجام داده است

 
 . اول، عليه کل تاريخ صد ساله سياست مردانه در ايران است

دوم، متحد کننده همه بخشهای مردمی است که تا ديروز با ساطور 
 . قصابی به اين و آن هويت کاذب تقسيم شان کرده بودند

سوم، ضد اسالمی و ضد حکومتی است که خاورميانه و بسياری 
 . کشورهای آفريقا را در باتالقی فرو برده است

چهارم، آوانگارد است و موجب تمجيد غرب پيشرفته و افکار عمومی 
 . پيشرو جهان قرار گرفته است

پنجم، انترناسيوناليستی و جهانشمول است چون حقوق زن ماهيت 
به اين معنا زير پای انواع .  شرقی و غربی ندارد، جهانی است

 . ناسيوناليسم و مذهب را خالی ميکند
ششم، برابری طلبانه است و برخالف رگه های مختلف فمينيسم ضد 
مرد نيست، مرد و زن در کنار هم نبرد می کنند و دستجمعی عليه 

 .  حقارت جمعی زن ستيزی بپاخاسته اند
 

حضور زن و اين خصوصيات است که دنيا را تکان داده است و 
اين کار از هر .  سمپاتی عميق آزاديخواهان جهان را جلب کرده است

 .کسی برنمی آيد
 
 "مرد، ميهن، آبادی"

عليه همه .  فاقد همه اينهاست"  مرد، ميهن، آبادی"برعکس، شعار 
دشمن همه اينهاست، تماما ارتجاعی و ضد زن و مردساالر .  اينهاست

و شوونيست است، از کهنه می آيد و کهنه را پاس ميدارد و به اين 
اعتبار نماد وحشت از خيزش انقالبی و حضور مقتدر زنان در جامعه 

 .است
 
 "مرد"

کل تاريخ مکتوب جوامع طبقاتی 
مرد دارا، مرد .  مردانه است

صاحب رای، مرد مالک، مرد 
رئيس خانواده، مرد فرهنگی، مرد 
حقوقی، مرد صاحب منصب، مرد 
اختيار دار زن و کودک، مرد 
فرمانروا، مرد جانی، مرد 

... سرکوبگر، مرد، مرد، مرد 
اش با نفی زن و قتل زن و مالکيت زن معنی شده "  مردانگی"مردی که 

. روشن است منظور همه مردان در يک کاتاگوری جنسيتی نيست.  است
 . بسياری از مردان برابری طلب و پيشرو و ترقيخواه اند

 
در اين شعار از برابری زن و مرد سخن نميگويد، دارد عمارتی "  مرد"

مرد در اين شعار جايگاه .  را اعاده می کند که در حال ويران شدن است
 . تاريخی و ملی و مذهبی و ارتجاع کهن را پاس می دارد

 
 "ميهن"
" ميهن"و "  مام وطن. "ميهنی وجود ندارد.  خرافه ای بيش نيست"  ميهن"

ميهن خاکی نيست که . همواره حيات خلوت طبقات دارا و حکام بوده است
. من و شما برحسب تصادف و عليرغم ميل خود در آن متولد می شويم

اگر انسان آزاد بود، اگر بشريت روی کره خاکی ميتوانست در آرامش و 
صلح و برابری زندگی کند، ميهن معنائی نداشت، جنگ و لشکرکشی و 
قلدری و ناسيوناليسم و شوونيسم و راسيسم و فاشيسم فاقد موضوعيت 

اما از آنرو .  همه اينها هستند چون سردمدارانشان ميهن پرست اند.  بود
ميهن را مثل گاو هندو و هر آئينی پرستش می کنند، چون منافع خود را 

با همسايه "  جنگ ميهنی"ميدانند که بايد سرباز "  هم ميهنانی"در اسارت 
منافع "متعصب ترين ميهن پرستان و پاسداران .  و ميهن های ديگر باشند

کسانی اند که ميهن و منافع ملی همسايه و ديگری را زير پايشان له "  ملی
ميهن برای .  وحشی ترين متجاوزين ميهن پرستان درجه يک اند.  ميکنند

نود درصد مردم معنا ندارد، ملموس و مادی نيست و نفعی از آن نمی 
 . ميلياردها انسان برده و مهاجر و دورگه اصوال ميهنی ندارند. برند

 
ميهن طرح شده چون حضور زن مرزها را درنورديده، جهانی شده، 
تاريخ ساز شده، الگوی جديدی خلق کرده و همه واپسگرايان را به تکاپو 

 . انداخته است
 
 "آبادی"
آبادی حتما به معنی روستا بکار نرفته .  بی معنی تر از بقيه است"  آبادی"

آبادی خيلی .  بلکه خواسته نشانی سرزمين آباد را به شنونده بدهد
مثال ميتوان از بسياری شهرهای آباد نام برد .  آبستراکت و اختياری است

 . که در کنارش ميليونها در هارلم ها می لولند و محتاج نان شب اند
 

آبادی بر وزن آزادی آمده است، اما خود آزادی نيز بصورت لخت و عور 
"فاقد معنای امروزی است در تاريخ بشر "  مقدس"از کلمات "  آزادی. 

است، آزادی اما درخود و خارج از زمان و مکان معنا 

 

  ٦صفحه   
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!اساس سوسياليسم انسان است  

 

!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  

 سه منبع و سه جزء 

 ... !"مرد، ميهن، آبادی"شعار 

آزادی برای .  ندارد، آزادی معنائی تاريخی و جنبشی و طبقاتی دارد
آزادی برای رعيت . بودن و رهائی از برده بودن است" مرد آزاد"برده، 

آزادی برای مذهب حاکميت بی .  فراتر از برخورداری از زمين نميرود
ای است که بايد "مردم ره گم کرده"چون و چرا و فرازمينی و الهی بر 

آزادی برای ناسيوناليسم رهائی از .  با داغ لعنت مذهب هدايت شوند
است، ايجاد "  خودی"و "  ملی"کولونياليسم، ملت سازی و تشکيل دولت 

آزادی برای .  بازار داخلی برای به بردگی کشاندن کارگر هم ميهن است
سرمايه دار آزادی تجارت و مالکيت خصوصی و سازماندهی بردگی 

آزادی برای کارگر نفی بردگی مزدی و مالکيت .  مدرن مزدی است
خصوصی و رهائی از انقياد سياسی و اقتصادی نظم سرمايه داری 

آزادی بدون پيشوند و پسوند، بدون تعريف طبقه معين از آزادی، .  است
بدون جايگاه فرد و جامعه از حقوق فردی و اجتماعی، بدون نوع نظام 
توليد و بازتوليد جامعه، بدون بسياری مسائل مهم ديگر، حرف کلی و 
نامفهومی است که هر مرتجعی ميتواند از آن بهره جويد و تاريخا همين 

 .گونه بوده است
 
کدام آبادی؟ ميگويند ايران آباد .  اما از اينها هم اختياری تر است"  آبادی"

ميخواهيم، يعنی دانشگاه و مدرسه و شهر و بيمارستان و امکانات و 
بله محيط کار و زندگی، شهر و روستا و کشور بايد .  غيره داشته باشيم

آباد و قابل زندگی باشد، اما مگر بسياری از دنيا و حتی ايران در 
نيست؟ آيا از اين آبادی همه بهره ميجويند و يا به "  آباد"بخشهای مختلف 

آن دسترسی دارند؟ آيا موقعيت اقتصادی نيست که تعيين کننده زندگی در 
محل آباد و برخورداری از آزاديها است؟ حرف بی معنی و موزون و 
دهان پرکن خاصيتش اينست که از مسائل واقعی فرار کنيد، نگوئيد 
دردتان چيست، نگوئيد از حضور زنان وحشت کرده ايد، تظاهر به 
درک نکردن کنيد که چرا در يک جامعه اسالم زده با طغيان انقالبی 

 .    زنان روبرو شده ايد
 

اعاده ارتجاع کهن در مقابل حرکت نو و "  مرد، ميهن، آبادی"شعار 
انقالبی است که ميخواهد از وضع کنونی فراتر برود، جنبشی که 
ميخواهد قاعده بازی را عوض کند، قرار است به سلطه ديرين و 

نفس .  هزاران ساله مردساالری و کهنه پرستی و زن ستيزی پايان دهد
نشان ميدهد که حضور زن در جامعه و " مرد، ميهن، آبادی"طرح شعار 

نفس طرح اين .  رهبری مبارزات چقدر برای برخی گران آمده است
شعار ميگويد که تمام دنيای قديم با همه شناعت و جنايتش، با همه 

 . اش بسيج شدند تا مقابل تحول دوران ساز را سد کنند" ارواح خبيثه"
 

چقدر زيباست جنبشی که دنيا را تکان ميدهد، چقدر باشکوه است شبح 
نوی که در گشت و گذار است و تمام ارتجاع کهن از دستگاه مذهب و 
مردساالری تا ملی گرائی و ناسيوناليسم و فاشيسم و کل فرزندان سرمايه 

 . داری و بقايای نظامهای ساقط شده طبقاتی را به تحرک واداشته است

زنده باد زنان شورشی که تاريخ ميسازند و جهانی را به زندگی اميدوار 
 .و به ستايش واداشته اند

 
  ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٨



!نه به حجاب اسالمى  
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 ١۴٠١مهرماه  ۶رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی روز چهارشنبه 
پايگاههای بخش هايی از نيروهای  ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٨برابر با 

اپوزيسيون کردستان ايران در اقليم کردستان عراق را مورد حمالت 
نفر  ١٦پهپادی و موشکی قرار داد که در جريان اين حمالت متأسفانه 

 .نفر زخمی شدند ۵٠جان خود را از دست دادند و بيش از 
 

رژيم جمهوری اسالمی در شرايطی اين حمالت جنايتکارانه را انجام 
داده است که در پی قتل حکومتی ژينا امينی حدود دو هفته است که 
خيابان های بيش از صد شهر ايران به ميدان ابراز خشم و اعتراض 
. زنان و مردان آزاديخواه ايران عليه کليت اين رژيم تبديل شده است

جنبش اعتراضی راديکال با ابتکارات متنوع زنان و نسل جوان هر 
اعتراض به قتل مهسا از چنان .  روز موثرتر در حال پيشروی است

مقبوليت اجتماعی برخوردار بوده که بازتاب اعتراضات توده ها در 
سطح جهان رژيم جمهوری اسالمی را بيش از هر زمان ديگر رسوا و 

 .بی اعتبار کرده و در منگنه قرار داده است
 

رژيم جمهوری اسالمی در شرايطی که در باتالق بحران های در هم 
تنيده گرفتار آمده چه در داخل و چه در عراق و درسطح منطقه با خشم 

رژيم با بمباران .  و اعتراض توده های مردم روبرو شده است
پايگاههای نيروهای اپوزيسيون مستقر در اقليم کردستان عراق می 
خواهد توجه افکار عمومی را از خشم و اعتراض مردم ايران عليه 
جنايات اين رژيم، از اتحاد و يکپارچگی اعتراضات مردم کردستان با 
مردم سراسر ايران و از موج همبستگی جهانی با اين اعتراضات را به 

رژيم جمهوری اسالمی .  بيرون مرزها حواله داده و به انحراف بکشاند
به خيال واهی خود می تواند با حمالت نظامی به نيروهای اپوزيسيون 
در کردستان عراق شعله های آتش خشم و اعتراض مردم بپاخاسته در 
کردستان ايران را خاموش کند و با تفرقه افکنی آنها را از مردم 

بدون ترديد مردم مبارز کردستان ايران در .  بپاخاسته ايران جدا کند
اتحاد و همبستگی با مردم مبارز سراسر ايران با اعتراضات خيابانی و 
ديگر ابتکارات اعتراضی موثر به مبارزات خود ادامه می هند و 

 .اهداف تفرقه افکنانه رژيم را با شکست روبرو خواهند کرد
 

از اين رو ما امضا کنندگان اين فراخوان بار ديگر مردم مبارز 
کردستان را به ادامه اعتراضات يکپارچه و متحدانه و قاطع با مردم 
سراسر ايران و در اعتراض به حمالت جنايتکارانه جمهوری اسالمی 

اتحاد و يکپارچگی مردم کردستان با مردم سراسر .  فرا می خوانيم
ايران و همگامی در شعارها و ابتکارات و روشهای مبارزاتی مشابه 

نگذاريم رژيم جمهوری اسالمی با اين اقدام .  رمز پيروزی است
جنايتکارانه و تفرقه افکنانه مبارزات مردم کردستان را از مبارزات 

راهپيمايی .  يکصدا عليه اين جنايت اعتراض کنيم.  مردم ايران جدا کند
و اعتراض خيابانی جزئی از آزادی های سياسی و آزادی بيان و حق 

همانطور که .  بدون قيد شرط مردم کردستان و سراسر ايران است

 حكمتيست–و كميته كردستان حزب كمونيست كارگری ايران ) سازمان كردستان حزب كمونيست ايران(كومه له  اعالميه مشترک 
 

 با اعتراضات موثر  و متحدانه تفرقه افكنى جمهوری اسالمى را محكوم كنيم

اعتصاب کارگری هم از نظر جمهوری اسالمی غير قانونی است، اما 
کارگران با مبارزات پيگير خود اعتصاب را به بخشی از واقعيت جنبش 

اکنون که رژيم جمهوری اسالمی از هر سو تحت .  کارگری تبديل کردند
فشار قرار گرفته است، زمان آن فرا رسيده که برپايی اعتراضات خيابانی 
را به بخشی از واقعيت جنبش آزاديخوانه مردم کردستان و سراسر ايران 

 .تبديل کنيم
 

در پايان از مردم مبارز، از زنان و مردان آزاديخواه در سراسر ايران که 
در دو هفته گذشته خيابانهای شهرهای مختلف ايران را به ميدان 
رودرروئی با نيروهای سرکوبگر جمهوری ايران تبديل کردند، می 
خواهيم بار ديگر و به هر شکلی که می توانند اتحاد و همبستگی خود را با 

 .مردم کردستان و عليه جنايات رژيم نشان دهند
 
 ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٩  -١۴٠١مهرماه  ٧

مزدوران جمهوری اسالمی جرات نکنند در سطح شهر و محل زندگی 
خارج کشور را به ناامن ترين محيط برای وابستگان .  مان تردد کنند

نيروی عظيم ما .  حکومت اسالمی بدل کنيم تا دنبال سوراخ موش بگردند
در اروپا و سراسر جهان ميتواند و بايد در همراهی و همبستگی با 
مبارزات انقالبی در ايران، به عمر ننگين جمهوری اسالمی هرچه زودتر 

 . پايان دهد
 

 زنده باد مبارزات انقالبی مردم ايران
 مرگ بر جمهوری اسالمی

 
 حکمتيست -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٥ -١٤٠١مهر  ٣

 !  در خيابانها جنگ برای سرنگونى رژيم در جريان است

 ! ...سفارتخانه های رژيم در خارج را ببنديم

 

دستگير شدگان اعتراضات اخير، كليه 

!زندانيان سياسى آزاد بايد گردند  



! حكومت اسالمى، سرنگون سرنگون  
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حدود  ٢٠٢٢سپتامبر   ٢٨برابر با  ١۴٠١مهرماە  ۶روز چهارشنبه 
و نيم قبل از ظهر سپاه پاسداران جمهوری اسالمی مقرها و  ١٠ساعت 

و “  کويسنجاق“اردوگاه های نيروهای اپوزيسيون در نزديک شهر
واقع در منطقه سليمانيه را مورد حمله موشکی و پهبادی "  زرگويزله"

نفر کشته  و  ٩کم  دست قرار داد  که بر اساس گزارشات منتشر شده
 .نفر زخمی شده اند ٣٢

 
اين حمالت جنايتکارانه در شرايطی از سوی جمهوری اسالمی  انجام 
می گيرد که  دوازده روز است خيزشی سراسری  ايران را فرا گرفته 
و خيابانهای بيش از صد شهر ايران به ميدان ابراز خشم و اعتراض 
زنان و مردان آزاديخواه ايران عليه کليت اين رژيم تبديل شده  و اين 

هدف رژيم از موشک .  خيزش به اشکال مختلف در حال گسترش است
باران مردم منطقه و مقر نيروهای اپوزيسيون در اقليم کردستان، 
منحرف کردن اذهان و کم رنگ کردن اين اعتراضات هم در کردستان 

 . و هم در سراسر ايران است
 

رژيم با اين تعرض جنايتکارانه به پناهندگان و خانواده پيشمرگان و 
مقرات نيروهای اپوزيسيون در اقليم کردستان ميخواهد  تمرکز توده 
های بپاخاسته را از کف خيابان، از دانشکاهها و مدارس و از کارخانه 

چون خيزش !  منحرف سازد و تفرقه ايجاد کند، اما زهی خيال باطل
مردم به ستوه آمده از کردستان تا سراسر ايران اينک می رود کل اين 

اين رژيم اکنون بيش از .  رژيم جنايتکار را به گورستان تاريخ بسپارد
هر زمانی با خشم و نفرت مردم آزاده هم  در ايران و هم در سطح 

 .جهانی روبرو است
 

حکومت "شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، ضمن اينکه 
را مسئول حفظ جان امنيت پناهندگان و نيروهای مستقر " افليم کردستان

در منطقه می داند، حمالت تجاوزکارانه و جنايتکارانه رژيم جمهوری 
اسالمی به پايگاه های نيروهای اپوزيسيون در کردستان عراق را 
شديدا محکوم می کند و پاسخ به اين جنايت را تشديد مبارزات همه 

 . جانبه برای سرنگونی انقالبی رژيم می داند
 

 مرگ بر رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم زنده باد آزادی؛ 

 
 ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٨برابر با  ١۴٠١مهرماە  ۶

 
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، :  امضاها

حکمتيست، سازمان راه کارگر،   -حزب کمونيست کارگری ايران
 و هسته اقليت) اقليت(سازمان فدائيان 

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست  

در محكوميت حمله موشكى رژيم به پايگاههای احزاب اپوزيسيون 

 در اقليم كردستان عراق

 حکمتيست  -طالعيه تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری اا
 

 !  در خيابانها جنگ برای سرنگونى رژيم در جريان است

 !سفارتخانه های رژيم در خارج را ببنديم
ايران انقالبی برای آزادی و برابری و پايان دادن به سلطه   ٥٧انقالب 

حاميان ديروز رژيم .  سلطنت پهلوی بودتک حزبی و استبداد نظام 
سلطنتی وقتی ديدند که ديگر نمی توانند رژيم شاه را سرپا نگهدارند، برای 
سرکوب انقالب و تداوم سلطه سرمايه داری در ايران، جريان اسالمی 

اسالمی به مردم   -بازرگان را حمايت و روی دوش جنبش ملی  -خمينی 
جمهوری اسالمی اما از روز اول  وصله ناجوری به .  ايران تحميل کردند

خمينی جالد از همان روزهای اول فرمان حجاب .  پيکر جامعه ايران بود
اسالمی داد و با سرکوب، اعدام و ترور مخالفين توانست خود را در 

 . قدرت نگاهدارد
 

اين خيزش ادامه .  امروز بار ديگر ايران مانند آتشفشانی خروشيده است
و هزاران اعتصاب کارگری و اعتراض  ٩٨و آبان  ٩٦اعتراضات ديماه 

مشخصه مهم خيزش انقالبی کنونی .  توده ای است اما در کيفيتی جديد
حضور بالمنازع و راديکال زنان برای نفی حجاب اسالمی و حاکميت 
آپارتايد جنسی و امر آزادی و برابری است که موجب تحسين و حمايت 

جنبش و مردمی که راه .  صدها ميليون انسان در کره خاکی شده است
افتاده اند، تصميم قاطع گرفته اند تا نظام ضد کارگر، ضد زن، ضد 

مردم  .آزادی، نظام منحوس اسالمی حافظ سرمايه داران را بزير بکشند
ايران، در ابعاد گسترده پس از فاجعه قتل حکومتی مهسا، اينبار اعالم 

اينبار آمده اند تا برای !  کردند که ديگر بس است، ديگر تحمل نمی کنيم
 .هميشه طومار حکومت اسالمی را درهم بپيچند

 
تحقق هر ذره حق و آزادی در ايران به نابودی کليت جمهوری اسالمی 
گره خورده است و اين حقيقت بطور شفاف برای اکثريت عظيمی از مردم 

امروز جنگ برای تحقق .  ايران به امری عاجل و ضروری بدل شده است
اين تصميم مهم در خيابانها جريان دارد و ميروند که عنقريب سقوط 

حجاب سوزان با غريو شادی و رقص، .  حکومت اسالمی را جشن بگيرند
 .  تنها مقدمه ای بر جشن پيروزی است

 
 !نوبت ما در خارج است

زنان و مردان آزاديخواه، شهروندان ايرانی تبار، جوانان راديکال، نهادها 
قلب .  نوبت ما در خارج کشور است!  و جريانات انقالبی و سوسياليستی

همه ما با زنان و مردان و نسل جديدی است که اينروزها قهرمانانه با 
دست خالی می رزمند و در مقابل گلوله و سرکوب خشن حکومتی حاضر 

بايد به کمک .  حمايتهای گسترده و فوری ما حياتی است.  به تسليم نيستند
اولين وظيفه ما سرنگونی و بيرون .  مبارزات حق طلبانه جاری بشتابيم

همه جا و در اعتراضات قوياً .  راندن جمهوری اسالمی در خارج است
خواهان تعطيلی سفارتخانه ها، کنسول گيری ها و مراکز تروريستی 

. راساً برای تسخير و بستن سفارخانه ها اقدام کنيم. جمهوری اسالمی شويم
متحد و متشکل شويد، به تظاهراتها و اجتماعات ما بپيونديد و برای 
برچيدن بساط حکومت در خارج کشور و سراسر جهان سهم و نقش تان 

  ٧صفحه   به ما بپيونديد تا شرايطی ايجاد کنيم که .  را ايفا کنيد



!نه به فقر و فالكت  
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 ٢١زنان شورشى؛ تاريخ سازان قرن 
 

مورخان روزی از اين تصاوير بعنوان لحظات مهم تاريخ تحول 
زنان و مردانی که امروز .  سياسی و انقالبی در ايران نام خواهد برد

در متن اين تاريخ و سازندگان آنند، شايد خود بر اهميت کارشان 
بدرستی واقف نباشند و يا اصوالً فرصتی برای فکر کردن به آن 

اين رويدادی در کشوری دمکراتيک نيست که ميخواهد .  نداشته باشند
فراتر برود، اين اتفاقی در کشوری اسالم زده و استبدادی با حکومتی 

 .عميقأ ضد زن است
  

زنان شورشی که سرود انقالب ميخوانند، به جنگ دژ ارتجاع در 
در .  خاورميانه آمده اند و جهانی را در شوک و حيرت فرو برده اند

کمتر انقالب و تحول مهم سياسی زنان اينچنين جلو دار بوده اند، در 
هيچ حرکت زير و رو کننده تاريخ قرن بيستم زنان اينگونه رهبر و با 

حتی تحوالت دهه شصت و هفتاد .  جسارت ستودنی به ميدان نيامده اند
 .اروپا چنين صحنه هايی را خلق نکرد

  
رنسانس و روشنگری عليرغم بنيادهای ُکهنی که درهم کوبيد، اينگونه 

ولتر و ديدرو و روسو و . معنای توده ای و زنانه و ضد دينی پيدا نکرد
کانت و مونتسکيو و ديگران اگر زنده بودند، بر جسارت اين زنان 

نتيجه کار آنها بعد از زمانی نسبتا طوالنی .  تاريخ ساز تعظيم ميکردند
به قدرت مطلقه شاهان و کليسا پايان داد، جنبش امروز دارد به قدرت 

گفتن اينکه اين رويداد .  دستگاه دين اسالم و اسالم سياسی پايان ميدهد
مهمتر از رنسانس است شايد برای برخی مبالغه آميز باشد، اما تنها 
نيرو و آکتور اجتماعی که ميتواند و بايد بنياد زن ستيزی، آنهم 
ارتجاعی ترين شکل آنرا با نهادها و دستگاه دين درهم بکوبد، زنان 

 .برابری طلب هستند
 

زنان شورشی امروز شايد فيلسوف و روشنگر بمعنای آکادميک آن 
نباشند، اما ذهن روشنگران و فالسفه را جال خواهند داد و معادله آشتی 

ديگر هيچ فمينيست .  و مماشات با مذهب را به زباله دان خواهند ريخت
و حقوقدان و جامعه شناس و دمکرات و واعظ شريک نظم کنونی، 
جرات نخواهد کرد که از پست مدرنيسم و تئوريهای يک من يک غاز 

 .حرف بزند
  

دختران شورشی ما جهان را نو ميکنند، پوسته جرم گرفته ارتجاع کهن 
را می روبند، درس شهامت و جسارت انقالبی ميدهند، در سنگر 
خيابان با به آتش کشيدن حجاب اسالمی پيامی قدرتمند و ماندگار به 

 . مانند شعله های آتش زبانه می کشندو جهانيان ميدهند 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

 !سازند دختران شورشی ما تاريخ می

 #Socialrevelution 
#Mahsaamini 
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 در باره بيانيه های ارتش و سپاه
  

بيانيه های ارتش و سپاه و تهديد زنان و مردان آزاديخواهی که نفس نظام 
فرماندهان ارتش اگر از نيروی .  را بند آورده اند، بيانيه وحشت است

انتظامی و گشت کشتار دفاع نکنند چه کسی بايد دفاع کند؟ اگر قاتلين 
نخوانند و برادران قاتل شان  »اغتشاشگر«فرزند ما در آبان، ما را  ١۵٠٠

ننامند، بايد  »حافظ امنيت«که با گلوله ميزنند و ميگيرند و می کشند را 
 .تعجب کنيم

   
اسم رمز حفاظت از قدرت قهريه نظام فقر “  حفاظت از جان و مال مردم“

ارتش .  ما آمده ايم که به دوره اينها پايان دهيم. و فالکت و زن ستيزی است
و سپاه و نيروی انتظامی را برای حفاظت از نظم موجود، برای دفاع از 
استبداد و استثمار، برای تداوم لفت و ليس آخوند و صنعت کثيف دين 

قدرت واقعی سرمايه .  اينها بازوی نظامی و قوه قهريه نظامند.  ساخته اند
داران و نظامشان همين ارتش و سپاه و اطالعات و دادگاه ها و زندانها 

 .است
   

 !خلع سالح شان کنيم
. ما نه فقط از خود قاطعانه دفاع می کنيم بلکه ناچاريم و بايد تعرض کنيم

پيشروی و پيروزی ما در گرو درهم شکستن .  ما و آنها قابل جمع نيستيم
هرجا و .  ما نيستند، دشمن ما هستند »برادر«ارتش و سپاه .  قدرت آنهاست

همه جا به نيروی سرکوب، به کالنتری ها و نيروی انتظامی، به پايگاه 
های سپاه و اداره اماکن و گشت کشتار، به پادگانها و مقرهای بسيج و 
دفاتر امام جمعه ها و هر نهاد تجمع و مسلح شان با نقشه حمله کنيم و خلع 

 .سالح شان کنيم
  ١٠صفحه   



!نابود باد آپارتايد جنسى  
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 ! به سربازان و درجه داران 
فرماندهان و افسران عمدتا ستون فقرات نظام اسالمی و قوه قهريه 

سربازان و درجه داران که منفعتی در سرکوب و قتل عام .  هستند
بهتر است فاصله بگيريد و .  ندارند، بهتر است به آينده و فردا فکر کنند

به نفع تان است از دستور سرکوب و قتل جوانان .  خود را کنار بکشند
 .سرنوشت خود را به سرنوشت نظام خامنه ای ها گره نزنيد. تمرد کنيد

  
کسانی که دل به ارتش و سپاه بسته اند و آنها را تطهير می کنند، به 

جواب .  ما احتياج نداريم.  نيروی سرکوب و بازسازی آن احتياج دارند
با سلب قدرت از آنها قدرت .  قهر ضد انقالبی را با قهر انقالبی ميدهيم

جواب اين بيانيه .  خود را برای تداوم مبارزه و پيروزی تحکيم می کنيم
 !خلع سالح شان کنيم: های تهديد و وحشت يک کالم است
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 هنرمندان ايران كجا هستند؟
 

و شعرهای درد فراق، مانند دومينيک  »وطن وطن«چرا بجای 
ريچارد هريسون از مبارزه زنان دفاع نمی کنيد؟ زنانی که دنيا را 

. خواه جهان روبرو شدند لرزانده اند و با سمپاتی عميق مردم آزادی
گوييم حرکت مقتدر کمونيستی جهان را تکان ميدهد، از جمله  وقتی می

زنان با حجاب سوزان و جسارت بی .   منظور اين نمونه هاست
نظيرشان عليه ارتجاع قرون وسطايی و ضد زن، فی الحال با سمپاتی 

حاال تصور کنيد کارگران جلو بيافتند و . عميق مردم جهان روبرو شدند
ابتکار عمل سياسی را در دست بگيرند و يک حزب بلشويکی از جنس 
ما حتی نزديک قدرت شود، آنوقت ببينيد دنيا با چه انفجاری روبرو 

 .ميشود
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 اعدام در خيابان
 

فيلمی از تهران دريافت شده که پليس يک معترض بازداشتی را در 
حالی که روی زمين خوابانده و به وی فحش رکيک ميدهد، با يک 

اعدام در خيابان سنت فاشيست ها است که نواده !  گلوله اعدام ميکند
شليک در .  های اسالمی شان در ايران برای اسرا استفاده ميکنند

 »نوآوری«خيابان و پشت بام را در آبان و دی داشتيم اما اين يکی 
رژيمی که دست به چنين کاری .  سرکوبگران رژيم خامنه ای است

. ميزنند خود اعالم ميکند که در اين جنگ هر چيزی مجاز است
آدمکشی مرز ندارد و ميتوان يک دختر جوان را گلوله باران کرد و 

 .جوانی اسير را در خيابان اعدام کرد
    
جنگ قانون خودش را دارد و وقتی کسی ميزند بايد منتظر باشد که  

با اينحال مردم وقتی از نيروی انتظامی و لباس .  بخورد و جواب بگيرد ...يادداشتها 
شخصی اسير ميکنند نهايتا چند مشت و لگد ميزنند و تعدادی از معترضين 
مانع ميشوند که سرکوبگر را له و لورده کنند، اما آنها اعدام خيابانی می 

جنبشی که راه افتاده بشدت انسانگرا و راديکال است اما ابدا اين .  کنند
توهم را ندارد و نبايد داشته باشد که پاسخ قهر ضد انقالبی را بايد با قهر 

 .انقالبی داد
  

. اين اقدامات جنايتکارانه بی جواب نمی ماند!  آشغال های فاشيست
اين آدمکشان آتش به اختيار بايد تاوان .  مزدوران را همه جا شناسائی کنيد

آگاهيم .  ما ميدانيم برای چه آمديم و اين نبرد چه هزينه ای دارد.  پس بدهند
. که بايد کار را تمام کنيم و براين واقفيم که دچار چه وحشت مرگی شديد

 .شماها از چنگ عدالت انقالبی نخواهيد جست
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 حمله پهپادی رژيم به اردوگاه و مناطق مسكونى در عراق

 دست و پا زدن در باتالق
 

رويداد ساعاتی پيش، حمله پهپادهای انتحاری به منازل و اردوگاه 
سازمانهای مستقر در کردستان عراق، بيان روشن دست و پا زدن در 

شود، افراد  رژيم در شهرها و خيابانهای ايران دارد ساقط می.  باتالق است
تا دندان مسلحش توسط زنان و مردان انقالبی با خفت فرار ميکنند، 
پايگاههايش در آتش خشم ما ميسوزد، و بعد چهار تا پهپاد فرستاده که به 
مراکز سکونت احزاب و جرياناتی بزند که هنوز يک فشنگ شليک نکرده 

 .اند
 

رژيم اسالمی و اتاق های فکری امنيتی آن برای چنين اقدامی هر دليلی 
داشته باشند، ما ميگوييم جنايت حکومت از تهران تا کردستان و از جنوب 

اعدام اسير در خيابان های تهران، گلوله باران دختران . تا شمال يکی است
و جوانان در تظاهرات، تا حمله پهپادی به مراکز مسکونی و استقراری، 

اما تکليف حکومت نه در کوهستان و . همه گوشه های يک سياست واحدند
دهات اقليم کردستان بلکه در تهران و سنندج و اهواز  و شهرهای ايران 

 .تعيين ميشود
  

نه فقط هر جنايت حکومت هرجای ايران محکوم است، بلکه سياست 
امروز نبرد برای خلع سالح و سرنگونی جنايتکاران در مقياس کشور 

زير فشار مبارزه انقالبی در شهرها، حکومت برای بقا در باتالق .  است
دست و پا ميزند، دست به ترور و جنايت و تجاوز و بازداشت و بمباران 
می زند، دراين اوضاع سياست ما تداوم جنگ، تمرکز بر جبهه های 
اصلی نبرد، گسترش مبارزه توده ای و اعتصابی و تالش برای تصرف 

 .ارگانهای حکومت است
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*** 



!حجاب اسالمى را آتش بزنيد  
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گروه پشتيبانان آزاديخواهان "امروز چهارشنبه تجمعی كه از طرف 
برای دفاع از مطالبات و اعتراضات مردم "  كردستان و ايران

كردستان و ايران، فراخوان داده شده بود، با يورش سرکوبگرانه 
 . نيروهای آسايش سليمانيه روبرو شد

 
حدود هزار نفر در آن "  سه هوله كه"در اين تجمع، كه در محلی بنام 

شركت كرده بودند، در اولين دقايق تجمع با حمله نيروهای امنيتی و 
آسايش، تحت حاكميت اتحاديه ميهنی كردستان، در شهر سليمانيه 
روبرو شده و با گاز اشک آور آنها را مورد حمله قرار داده و مانع 

 . ادامه تجمع در آن محل شدند
 

اما معترضان در خيابان های اطراف پراكنده شده و با سر دادن شعار 
عليه جمهوری اسالمی، حمايت و پشتيبانی خود را از تظاهرات و 

نيروهای سركوبگر .  اعتراضات مردم ايران و كردستان ابراز كردند
نفر از شركت كنندگان در اين تجمع را از جمله دالور  ۵آسايش، 

مونزير فعال و كمونيست شناخته شده را دستگير كرده اما بعد از چند 
 .ساعت مجبور شدند آنها را آزاد كنند

 
كمتيست ضمن ح   -كميته كردستان حزب کمونيست کارگری ايران 

محكوم كردن حمله نيروهای آسايش به تجمع كنندگان به شركت 
كنندگان در اين تجمع اعتراضی در پشتيبانی از اعتراضات برحق 

 .مردم در ايران درود ميفرستد
 

 !زنده باد همبستگی و مبارزات متحدانه مردم
 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، برابری

 
 حكمتيست -كميته كردستان حزب كمونيست كارگری ايران 

 
 ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٨برابر با  ١٤٠١ششم مهرماه 

 حكمتيست  -اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 

 

 در رابطه با حمله نيروهای آسايش سليمانيه به تظاهركنندگان

 امروز زاهدان

 حجاب برگيران و رقص بى حجابى در ميان تشويق مردم
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 بيانيه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران 
شورای هماهنگی طی بيانيه ای در اعتراض به سرکوب گسترده 
اعتراضات مردم، پادگانی شدن برخی مدارس و دستگيری دانش 
آموزان و دانشجويان و معترضان خيابانی و دعوت از معلمان و دانش 

 ۶مهر و چهارشنبه  ۴آموزان به تعطيلی مدارس در  روزهای دوشنبه 
 :مهر از جمله نوشت

  
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران ضمن "

محکوميت شديد سرکوب حکومتی عليه مردم بی دفاع در اعتراض به 
وضعيت حاکم به ويژه پادگانی شدن برخی مدارس، دستگيری و 
زندانی کردن دانش آموزان، دانشجويان و مردم در تجمعات مسالمت 
آميز اخير، از همه فرهنگيان شاغل و بازنشسته و دانش آموزان می 
خواهد تا در اعتراض به رفتار نادرست و خشن حاکميت و همراهی با 
مظلومان به پاخاسته در کنار آنان قرار گيرند و نيز از معلمان و دانش 

 ۶مهر و چهارشنبه  ۴آموزان درخواست دارد در روزهای دوشنبه 
 .مهر از رفتن به کالس های درس در سراسر کشور خودداری نمايند

شورای هماهنگی همچنين از تمامی معلمان شاغل و بازنشسته، 
پيشکسوتان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامين اجتماعی، 
سنديکاهای کارگری، ورزشکاران و هنرمندان و همه ی افراد مرجع و 
اثر گذار و مورد وثوق جامعه تقاضا دارد که در اين روزهای سخت و 
البته اميد انگيز، در کنار دانش آموزان و دانشجويان و مردم حق طلب 

 ." قرار گيرند
 

 های کشور با اعتصابات سراسری همراهی دانشجويان دانشگاه
دانشجويان کشور در دانشگاه های کشور، کالس های مجازی را 

تشکل شورای صنفی دانشگاه های کشور طی بيانيه ای  .تحريم نمودند
در اعتراض به بازداشت گسترده و فراگير دانشجويان، از دانشجويان 
دعوت نمودند ضمن خودداری از رفتن به کالسهای درس، به 

شورای های . اعتصاب غذا در خوابگاه های دانشگاهی ملحق شوند
صنفی دانشگاه های کشور و دانشجويان دانشگاه بصورت جمعی با 
صدور بيانه های جداگانه از فراخوان شورای صنفی دانشگاه های 

جمله شورای صنفی دانشگاه سهند، جمعی .  کشور اعالم حمايت نمودند
از دانشجويان بوعلی همدان، چمران اهواز، علوم توانبخشی تهران، 
الزهراء، خواجه نصير، دانشگاه هنر، دانشگاه سوره، خوارزمی، 
دانشگاه تهران، عالمه، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربيت مدرس، 
دانشکده دندانپزشکی تبريز، دانشگاه محقق اردبيلی، دانشگاه هنر 
اصفهان، دانشگاه صنعتی اميرکبير، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه آزاد 
کرج، علوم پزشکی شيراز، دانشگاه آزاد رشت، دانشگاه حکيم 

 . سبزواری
 

دانشجويان در بيانيه های مختلف اعالم کردند که هر گونه کالس درس 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

مجازی را تا اطالع ثانوی تحريم کرده و از شرکت در کالس های 
همينطور از اساتيد و کارکنان دانشگاه دعوت  .مجازی خود داری می کنند

به تعطيلی کالسها، پيوستن به اعتصاب و اعتراض دانشگاهيان و 
 . خواستار اعالم موضع رسمی آنها شدند

 
 اعتصاب اساتيد دانشگاه ها

در پی گسترش اعتراضات سراسری در ايران، شماری از اساتيد دانشگاه 
صنعتی شريف در واکنش به بازداشت دانشجويان، دست به اعتصاب 

دکتر شهرام خزايی، سهراب راهوار، علی قاضی زاده، مهرزاد  .زدند
پوردمحم نامور، عليرضا معززی تهرانی، زهرا کاوهوش و علی شريفی 
زارچی هفت تن از اساتيد دانشگاه صنعتی شريف هستند که ضمن تاکيد بر 

تا زمان آزادی دانشجويان بازداشت شده کالس های درس را »اينکه 
 .، اعتصاب خود را اعالم کردند«برگزار نخواهند کرد

 
 های البرز، تهران و فارس  بيانيه جمعی از معلمان استان

در اين بيانيه معلمان ضمن افشای سياستهای رژيم و حمايت از معترضين 
"...  در سراسر کشور از جمله اعالم کردند آموزان و  کشتار دانش: 

کنيم؛  شدت محکوم کرده و اعالم می های ايران را به  دانشجويان در خيابان
بست رسيده، زيرا تاريخ معاصر  های مسالحه با حاکميت به بن تمامی راه

دهد؛ نظام حاکم جز سرکوب،  ما در چهل و اندی سال گذشته نشان می
بنابراين با گفتن  .کار نگرفته است زبانی برای پاسخ به مطالبات مردم به

قاطع به ساختار سياسی موجود، از والدين و تمامی همکاران  «نه»
قيد و  ی آزادی بی ضمن حمايت از فرزندانمان،  با مطالبه ...  :خواهيم می

 .های امنيتی خط بطالن بکشيم سازی ی پرونده شرط معترضين، بر پروژه
ی آزاد انتشار اخبار اعتراضات  دليل اختالل در اينترنت و فقدان رسانه به

در فضای مجازی را در راستای حضور در خيابان تقويت و اعتصابات 
خواهی  عنوان اهرم فشار بر حکومت و بازوی مقاومت جنبش آزادی را به

تنها  نه  «اتحاد ما در خيابان»اميد که استمرار   .ايرانيان جدی بگيريم
کرکس »بر کند، بلکه پاسخ روشنی به  حاکميت فعلی را نفس

ای برای  ی نظم موجود، مائده خواهد از جنازه باشد که می «طلبی سلطنت
 ."ی آتی خود ببرد سفره

  ١۴٠١مهرماه 
 

 بيانيه سراسری دانش آموران پيشرو
 مقنعه اجباری از سر برميداريم 

ما دانش آموزان دختر مقطع متوسط در اعتراض به حجاب اجباری و 
بازداشت غير قانونی دانش آموزان در اعتراضات مدنی چند روز اخير، 

مهرماه، جهت اعتراض مقنعه خود را از سر برداشته و  ۴از روز دوشنبه 
 -آزادی و برابری /  نه روسری نه تو سری  :همه باهم شعار خواهيم داد

دانش آموزان !  دانش آموز زندانی آزاد بايد گردد  –زن، زندگی، آزادی 
. پسرمی توانند با سر دادن همين شعارها ما را حمايت کنند

  ١٣صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 تمام مدارس متوسطه کشور: از دوشنبه چهارم مهر، مکان: زمان
 

رضا شهابی، رسول بداقی و جعفر ابراهيمی به علت خودداری از 
 پوشيدن لباس زندان از اعزامشان به دادگاه جلوگيری شد

سنديکای کارگران واحد خبر داد که روز چهارم مهر رضا شهابی، عضو 
هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، 
و رسول بداقی و جعفر ابراهيمی از اعضای کانون های صنفی معلمان 
در استان تهران و نيز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان 
ايران، را جهت تعيين وقت شعبه برای دادگاه احضار کردند که آنها از 
پوشيدن لباس زندانی جهت اعزام به دادگاه خوداری کردند و به همين 
 .جهت مسئولين زندان از اعزامشان به دادگاه جلوگيری بعمل آوردند

اينک پنج ماه از بازداشت اين فعالين کارگری و معلمان و نيز بازداشت 
حسن سعيدی، از فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد، دمحم حبيبی، 
سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، و نيز کيوان مهتدی، نويسنده، 
مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران ميگذرد و از آزادی آنها حتی به 

اطالعيه سنديکای شرکت واحد .  صورت مشروط جلوگيری کرده اند
تاکيد کرده که حال جسمانی آقايان رضا شهابی و جعفر ابراهيمی وخيم 
ميباشد و نياز فوری به درمان در بيمارستان خارج از زندان دارند که 
تاکنون مقامات امنيتی و قضايی با رسيدگی پزشکی در خارج از زندان 

 .عليرغم وخامت جسمانی آنها و تاکيد پزشکان خوداری کرده اند
 

 بازداشتهای گسترده در پاسخ به اعتراضات مردمی
شهريار شمس دانشجوی مديريت دانشگاه آزاد تهران شمال و فعال 

بنا به  .ای توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد دانشجويی به طرز وحشيانه
اخبار رسيده جهت فشار و اجبار وی بر بازداشت، ابتدا خواهر ايشان را 
در بيرون ساختمان خانه بازداشت و ضابطين مرد وی را مورد ضرب و 
شتم شديد قرار دادند، به طوريکه بينی وی شکسته و بر اثر ضربات 

در ادامه با بازداشت و بيرون آوردن شهريار شمس، .  شد هوش بسيار بی
 .خواهرش آزاد و وی به مکانی نامعلوم منتقل گرديد

 
بعدازظهر روز پنج شنبه دهها نفر از نيروهای امنيتی که  ٣حوالی ساعت 

کردند با هجوم به منزل  خود را ماموران وزارت اطالعات معرفی می
دانشجوی ديگر بازداشت و به نقطه  ۵سهند مرتضوی، او را به همراه 

ماموران وزارت اطالعات به رغم اينکه فقط  .نامعلومی منتقل کردند
حکم بازداشت سهند مرتضوی و مجيد امام وردی را داشتند چهار 
دانشجوی ديگر را نيز که در منزل او بودند بازداشت و با زدن دستبند به 
دستان خانم فرخ قادری مادر سهند، قصد بازداشت وی را نيز داشتند که 

سهند مرتضوی و مجيد  .در آخرين لحظه از بازداشت او منصرف شدند
امام وردی و چهار دانشجوی ديگر همگی دانشجويان دانشگاه تهران 

در اين يورش، منزل سهند مرتضوی به مدت دو ساعت مورد .  بودند
های حاضرين در آنجا منجمله فرح  تفتيش قرار گرفت و همه گوشی

 .قادری مادر سهند، توسط ماموران امنيتی ضبط شد
 

 گلرخ ايرايی بازداشت شد

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

گلرخ ايرايی زندانی سياسی سابق، دوشنبه چهارم مهرماه توسط 
 .اش در تهران بازداشت شد نيروهای امنيتی در خانه

 
 مأموران امنيتی هانيه دائمی و حسين فاتحی را بازداشت کردند

آتنا دائمی، زندانی سياسی پيشين در حساب توئيتر خود خبر داد که 
صبح جمعه اول مهر نيروهای امنيتی با حمله به منزل خواهرش، هانيه 

 .اند دائمی و همسر او حسين فاتحی را بازداشت کرده
 

 سجاد رمضان زاده بازداشت شد
ساله و  ٢٣زاده جوان  عصر روز جمعه اول مهرماه، سجاد رمضان

هنگام برگشتن از  ٩٨زاده از فعالين و زندانی آبان  برادر رضا رمضان
سر کار حوالی خيابان سعدی تهران توسط ماموران امنيتی بازداشت و 

 .به مکان نامعلومی منتقل شده است
 

 بازداشت مائده دلبری
مائده دلبری، دانشجوی دانشگاه الزهرا، پس از احضار تلفنی و حضور 
داوطلبانه در اداره پيگيری وزارت اطالعات، توسط مأموران 

 .اطالعات بازداشت شد
 

 بازداشت دمحم سيامک نيا فيلم ساز و فعال اجتماعی
نيا فعّال اجتماعی، مستند ساز و کارگردان اهل تبريز ظهر  دمحم سيامک 
مهر مقابل محل کار خود در تبريز توّسط نيروهای امنيتی  ٢روز شنبه 

 .بازداشت شد
 

 ريزان احمدی فعال حقوق زنان در سنندج بازداشت شد
 ٢٩شنبه  ريزان احمدی شاعر، مترجم و از فعالين حقوق زنان شب سه

شهريورماه حين بازگشت از محل کار به منزل توسط نهادهای امنيتی 
ربوده شده و تاکنون اطالع دقيقی از محل نگهداری وی در دست 

 .نيست
 

 بازداشت کرم هللا سليمانی
آموخته و فعال دانشجويی سابق دانشگاه کاشان،  هللا سليمانی دانش کرم

روز چهارشنبه توسط نيروهای امنيتی در گچساران بازداشت شده 
 .نويس تئاتر است نويس، کارگردان و نمايش وی رمان. است

 
 دمحم وليزاده در اروميه بازداشت شد

ساله اهل بوکان و دانشجوی رشته فيزيک  ٢٢دمحم وليزاده، جوان 
توسط نيروهای  ١۴٠١شهريور ٢٨دانشگاه اروميه، روز دوشنبه 

 .امنيتی بازداشت و به زندان مرکزی اين شهر منتقل شده است
 

 :از ديگر دانشجويان بازداشتی
آموخته ادبيات فارسی دانشگاه يزد، مبينا دمحمی  بنفشه کمالی دانش

دانشجوی ادبيات فارسی دانشگاه تهران، مجيد ماموردی دانشجوی 
حقوق دانشگاه تهران و دارنده مدال طالی المپياد ادبی، رامتين موثق 
دانشجوی دانشگاه شهيد بهشتی، نگين آرامش دانشجوی دانشگاه 

نسب دانشجوی محيط  فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آذين سعيدی 
آموخته کارشناسی ارشد  زيست دانشگاه تهران، وحيد فراهانی دانش

زاده فعال صنفی و دانشجوی کارشناسی ارشد  علوم، هومن دمحمی
زاده دانشجوی دانشگاه تهران،  اقتصاد دانشگاه چمران، مهسا عبدهللا

امين توحيدی، شاهو بايزيدی و مهرداد ارندان 
١٤صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٧شماره    

 اطالعيه كميته كردستان 

 : حكمتيست درباره -حزب كمونيست كارگری 

حمله جمهوری اسالمى به احزاب اپوزيسيون 

 كردستان ايران در اقليم كردستان
 

مهر جمهوری اسالمی با استفاده از  ۶پيش از ظهر امروز چهار شنبه 
و موشک حمله وسيعی را عليه مقر و اماکن مسکونی احزاب  پهپاد 

در اين يورش .  کرد ايرانی مستقر در کردستان عراق انجام داد
ددمنشانه که از جمله کودکان دبستانی هم طعمه آن شدند، متاسفانه عده 

 . چند نفر جان باختند ای زخمی و
 

مثل روز روشن است که هدف جمهوری اسالمی از اين دست وپا 
. زدنها منحرف کردن قيام حی و حاضر به پهنای جامعه ايران است

اما اين حمالت مذبوحانه و نامربوط نمی تواند مانع فرار و گوشمالی 
خيزش عمومی  .  نيروهايش از دست جوانان انقالبی در خيابانها بشود

جامعه ايران راه خودش را ميرود و جمهوری اسالمی قطعا از فوران 
صدای .  آتش خشم انباشته شده  جامعه ايران جان سالم بدر نخواهد برد
 . اين عزم واراده ميليونی قيام کنندگان را تمام جهان شنيده است

  
با اينحال مردم واحزاب سياسی بخصوص در کردستان عراق الزم 
است فعاالنه عليه اين جنايت جمهوری اسالمی صدای اعتراض خود 

جان و مال تمام  حکومت اقليم کردستان مسئول امنيت .  را بلند کنند
بايد به بند و .  کسانی است که تحت سيطره حاکميت او زندگی می کنند 

بست و بی مسئوليتی حاکمان اقليم و بی تفاوتی آنها در قبال امنيت 
 . اپوزيسيون ايرانی اعتراض کرد

  
حکمتيست ضمن محکوم   -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 

کردن اين عمليات جنايتکارانه، با خانواده و بازماندگان جانباختگان 
اين تعرض وحشيانه همدردی می کند و از مردم آزاديخواه در 
کردستان عراق می خواهد عليه اين جنايت جمهوری اسالمی ساکت 

کنسولگريهای اين رژيم جنايتکار بايد باقدرت مردم آزاديخواه .  ننشيند
 .  مورد تعرض قرار گرفته و برچيده شوند

 
 حکمتيست  -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
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 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

دانشجويان دانشگاه عالمه، خبات ويسی دانشجوی رشته زبان انگليسی 
ليوانی دانشجوی کارشناسی مهندسی  دانشگاه پيام نور مريوان، مائده جمال

برق دانشگاه نوشيروانی بابل، ماهان گچپزان عيدگاهی دبير کل شورای 
صنفی دانشگاه تهران، ريحانه معروف دبير شورای صنفی دانشکده علوم 

زاده دانشجوی کارشناسی ارشد  اجتماعی دانشگاه تهران، شيوا موسی
 .ادبيات نمايشی دانشگاه هنر تهران

 
 جانباختن صمد برگی نيا

صمد برگی نيا از مجروحان اعتراضات سراسری بدليل شدت جراحات 
  .مهر در بيمارستانی در اروميه جان سپرد ۶روز چهارشنبه 

 
*** 

حكمتيست-به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد   



!آموزش يک حق است نه يک امتياز  
نپرداختن حقوق كارگران، گرانى روزمره و هزينه شهريه ها، صدها 

هزار دانش آموز را از درس خواندن در آستانه سال تحصيلى 
معلمان شريف در زندانند و دانش آموزان از . محروم كرده است

!آموزش رايگان حق همگان. تحصيل محروم  

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و 
!مستمر كارگران است  

در اعتراضات كارگری به مجمع عمومى   
!متكى شويد  

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

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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حمله جمهوری اسالمی به پايگاههای نيروهای اپوزيسيون در کردستان 
عراق، تالشی عبث برای به انحراف کشيدن افکار عمومی از 

شايد يک هدف اين اقدام به نوعی .  اعتراضات داخل کشور است
تحريک اين احزاب به واکنش باشد تا نظام با سناريو سازی معترضان 

جلوه دهد و به سرکوب شديدتر " جدايی طلب"در شهرهای کردستان را 
اين .  دست زده و در ميان معترضين در تمامی کشور شکاف ايجاد کند

سياست کثيف جمهوری اسالمی از ديدگاه من نتيجه عکس دارد و بيشتر 
زيرا اوال، از ابتدای شعله ور شدن .  به ضرر جمهوری اسالمی ميباشد

به  اين دوره اعتراضات که با قتل مهسا امينی آغاز شد چندين مرتبه و 
با ثانيا شيوه های مختلف رژيم تالش کرد که مسئله را قومی کند و 

پخش شايعه حضور نيروهای مسلح گروه های اپوزيسيون مستقر در 
کردستان عراق در داخل کشور، سعی کرد در ميان معترضين از 
سراسری کردن اين اعتراضات جلوگيری کند ولی در هر مورد شکست 

 . مردم هوشيارند. خورد
 

از سوی ديگر حمله نظامی به اقليم کردستان عراق در واقع تجاوز به 
دراين مقطع که در داخل عراق . مرزهای سياسی يک کشور ديگر است

ماهاست معترضين سياستمداران را بدليل سرسپردگی مورد تعرض 
قرار دادند، اکنون شرايط سختی را برای دست نشانده های خود در 

چرا که در صورت سکوت .  عرصه سياسی عراق ايجاده کرده است
آنها عمال مزدوری بخشی از بازيگران عرصه سياست عراق برای 
مردم اين کشور روشنتر ميشود و در صورت واکنش نشان دادن قطعا 

در .  کنند بايد حمله رژيم اسالمی به جغرافيای سياسی عراق را محکوم 
هر حالت باز هم جايگاه جمهوری اسالمی در توازن قوای سياسی 

 . نيروها در عراق ضعيف تر ميشود
  

در اين ميان سازمانها و احزاب ساکن در کردستان عراق نيز موظفند 
تدابير الزم برای حفظ جان اعضای خود و خانواده هايی که در ارودگاه 

همينطور اين نيروها، اگرچه همواره در . های آنها هستند را اتخاذ نمايند
مقابل اين نوع حمالت سکوت کردند و توهمی نبايد داشت، ضروری 
است که از هر راه ممکن حکومت اقليم کردستان را دراين رابطه تحت 

اين نيروها بهتر است بجای هم آوائی با .  فشار بگذارند و پاسخگو کنند
سياست رژيم برای قومی کردن مسئله از هواداران خود در داخل کشور 
بخواهند که همراه مردم در اعتراضات سراسری در داخل شهرها 

 . مشارکت داشته باشند
 

ضعف و استيصال جمهوری اسالمی در شرايط کنونی و در داخل 
واقعيت .  کشور موجب اقدامات تروريستی در خارج کشور شده است

روشن اينست که جنگ اصلی اکنون در خيابانهای سراسر ايران است و 
اين .  ندارد"  کرد و ترک و فارس و بلوچ"ربطی به هويت قومی و 

سياست جمهوری اسالمی است که اعتراضات را قومی جلوه دهد يا 

 موشک پراكنى رژيم، 

 تاكتيكى شكست خورده
 وريا روشنفكر

اعتراضات برحق عليه حجاب 
اسالمی و زن ستيزی و خواست 

مردم در .  سرنگونی را تحريف کند
کف خيابانها فرياد ميزنند حکومت 
اسالمی نمی خوايم و مرگ اين رژيم 
را با جنگ خيابانی به جهان اعالم 

 . ميکنند
 

جمهوری اسالمی عمال نشان ميدهد 
در شرايط کنونی در اعتراضات 

سراسری، که ديگر مردم از نيروهای سرکوب رژيم ترسی ندارند و 
زنان و جوانان با شجاعتی وصف ناپذير در روزهای گذشته جمهوری 
اسالمی را زبون کرده اند، به شدت احساس خطر کرده و برای بقای 

از کشتار معترضين در خيابانها تا .  خود دست به هر عملی ميزند
برگزاری اجتماعات هر بار شکست خورده حکومتی، از دستگيری های 
گسترده و حمله به مناطق مسکونی و مدارس کودکان تا هدف قرار دادن 

 . بخشی از اردوگاه های اپوزيسيون در کردستان عراق
 

. تروريسم بخش جدايی ناپذير از موجوديت جمهوری اسالمی است
جمهوری اسالمی همواره برای حذف فيزيکی مخالفان خود در خارج 
کشور تالش کرده و قطعا در پايان عمرش هم همين سياست را ادامه 

اما اينبار سراشيبی سقوط نظام چنان تند است که اين دست و پا .  ميدهد
 . زدنها ديگر نمی تواند راه نجاتی و مفری برای حکومت باشد
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.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/  

!حجاب اسالمى نميخوايم! حجاب ها را بسوزانيد  


