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 "فاز جديد جنگ"

 دو راهى مرگبار
 

در پايگاه آوريل    ٢٦نشست روز سه شنبه 
هوائی رامشتاين آلمان به رياست لويد آستين 
وزير دفاع آمريکا و با شرکت وزيران دفاع 
چهل کشور حامی دولت اوکراين، دورنمای 
جنگ را از نظر بلوک ناتو و متحدانش روشن 

جنگ در اوکراين نبايد تمام :  تر کرده است
شود، اين جنگ طوالنی است، ارسال 
تسليحات سنگين و مدرن و تقويت جبهه های 
دفاعی اوکراين هدف فوری و تصميم مشخص 

ژنرال مارک ميلی، رئيس .  اين نشست بود
ستاد مشترک ارتش آمريکا بار ديگر هدف 
اساسی آمريکا و ناتو از ادامه جنگ در 

وی به .  اوکراين را بروشنی بيان کرد
"ان گفت.ان.سی اگر اين وضعيت پای برجا : 

باقی بماند، اگر پاسخی برای اين تجاوزگری 
  وجود نداشته باشد، اگر روسيه بدون پرداخت
هزينه از آن بگريزد، به اصطالح نظم 

رود، و اگر اين اتفاق  المللی نيز از بين می بين
ثباتی جداً تشديد شده  بيفتد، ما وارد دوران بی

آنچه در خطر است، نظم جهانی .  شويم می
المللی است؛ نظمی که در  مربوط به امنيت بين

 ".برقرار شد ١٩۴۵سال 
 

نشست رامشتاين بعد از دو ماه جنگ در 
اوکراين برگزار شد و بنظر تصميم گرفت 
نگرانی های تاکنونی مبنی بر درگير شدن 
مستقيم ناتو در جنگ را بدرجه ای کنار 

نجات نظم جهانی به .  بگذارد
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از سوی ديگر با تهديدهای پوتين و .  رهبری آمريکا اولويت است
و "  خطر جنگ هسته ای"الورف روبرو هستيم که دست به ماشه از 

پوتين در سخنرانی روز چهارشنبه .  سخن ميگويند"  حمالت برق آسا"
"آوريل در مجلس فدرال فدراسيون روسيه اعالم کرد ٢٧ اگر کسی : 

بخواهد از خارج در اوضاع اوکراين مداخله کند و موجب تهديد 
الوروف هم ".  استراتژيک مسکو شود، حمالت ما برق آسا خواهد بود

خطر جنگ جهانی هسته ای جدی است و نميتوان آن "تاکيد ميکند که 
 ". کم گرفت  را دست

 
بعبارتی .  امروز ديگر جنگ واقعی از بازی کامپيوتری جلو زده است

توحش در جنگ از قوه تخيل و بازی انهدام و کشتار جمعی پيشی 
اوکراين فی الحال ويران شده و قرار است بنا به سياست .  گرفته است

دولت . غرب يک ميدان جنگ طوالنی برای تضعيف کامل روسيه باشد
روسيه همراه با دولت چين نيز همين نظم جهانی آمريکا و اهداف آنرا 

مقامات دولت .  زير سوال می برند و خواهان بازتعريف مجدد آنند
روسيه تهديد به استفاده از سالحهای فوق مدرن می کنند که قدرت 
تخريبی بی نظير دارند و اگر احساس خطر کنند در استفاده از آن 

بايدن هم با خونسردی جواب ميدهد که .  ترديدی بخود راه نخواهند داد
اما ما برای "بايد در مورد جنگ هسته ای همينطور اظهار نظر نکرد، 

 "!  همه چيز آماده ايم
 

دولتها و قدرتهای سرمايه داری، جهان و مردمانش را به گروگان 
دنيا در دست مشتی آدمکش و تروريست سوپر ميلياردر .  گرفته اند

است که به سادگی ميتوانند ميليون نفر را قربانی رقابتهای جنون آميز 
سخنان ژنرال مارک ميلی رئيس ستاد مشترک .  و ارتجاعی خود کنند

بزعم ايشان ظاهرا .  ارتش آمريکا، عقل حاکم بر سياست غرب است
تصميم اتاق جلسه محرمانه رامشتاين تعيين کننده چند و چون دنيای 

زمان به نفع "در جبهه اوکراين اينطور معنی ميشود که .  فردا است
اوکراين نيست، نتيجه اين نبرد، در حال حاضر، امروز، به ما در اين 

 ".اتاق بستگی دارد
 

 دو راهی مرگبار
حاصل نشست رامشتاين که در واقع اتاق جنگ آمريکا و متحدانش 
است، ارسال انواع سالح سنگين و کمک های لجستيکی و تخصيص 

امروز ديگر .  بودجه و کمک برق آسا به دولت و ارتش اوکراين شد
کسی ترديد ندارد که اينها خواهان پايان جنگ و حتی عقب نشينی 

اين .  روسيه و مذاکرات نيستند، خودشان روند مذاکرات را بهم زدند
کشورها دنبال گسترش جنگ در مهمترين نقطه استراتژيک برای 

جبهه های اين نبرد محدود به اوکراين نيست و .  تضعيف رقيب هستند
فردا ميتواند در تايوان، کره، دريای "  مهار روسيه و چين"سياست 

 . چين، و مهمتر و فوری تر در خود اروپا وسعت يابد

 ٦٤٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 "فاز جديد جنگ"

 ...دو راهى مرگبار 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  ٥صفحه     

بنابراين و با تصميمات تاکنونی، يا 
آمريکا و موئتلفين بايد ادعاهای 
روسيه و چين و چهارچوبهای 
مورد نظر آنها را بپذيرند که اين 
مساوی است با برسميت شناسی 
پايان نظام جهان بعد از جنگ دوم 
و بويژه بعد از جنگ سرد تاکنون، 
و يا استراتژی شکست نظامی 
روسيه را در جبهه اوکراين دنبال 
کنند که در نهايت بقول ژنرالهای 

روسيه بدرجه ای ضعيف شده باشد که امکان مجدد چنين "آمريکائی 
در تداوم سياست جنگی با هدف تضعيف و ".  اقدامی را نداشته باشد

شکست روسيه، بسيار خوشبينانه و چه بسا سفيهانه خواهد بود اگر انتظار 
داشته باشيم که پوتين و دولت روسيه اين شکست مورد عالقه ناتو را می 

ً در .  پذيرند و از دندان و قدرت نظامی اتمی خود سود نمی جويد مضافا
متن باالگرفتن تهديد جنگ اتمی، هر نوع پيشدستی در چنين حمالتی از 

 .   هر سو دور از انتظار نيست
 

. کمترين توهمی نبايد داشت.  اين يک دو راهی مرگبار برای بشريت است
دنيا دست مشتی ديوانه و مولتی ميلياردر و دولتهای نوکر و حافظ نظم 
سرمايه است که حاضرند برای قدرت و جايگاه خود در دنيای جديد به 

تاريخ بورژوازی با خون و آتش و جنگ نوشته .  هر جنايتی دست بزنند
شده است، اين همان بورژوازی است و واپسگراتر از هر زمانی در يک 

اميدی به عقل طبقات حاکمه برای .  مرحله مهم تاريخی قرار گرفته است
نجات جهان وجود ندارد، تنها اميد دنيای امروز طبقه کارگر بين المللی و 
بشريتی است که منفعتی در تشديد جنگ دولتهای سرمايه داری و 

 . مخاطرات دهشتناک جنگ اتمی و زمستان هسته ای ندارد
 

مهمترين وظيفه کارگران و بشريت آزاديخواه در مقطع حساس کنونی، 
تالش برای پايان دادن به جنگ ارتجاعی و ويرانگر دولتهای سرمايه 

اول مه روز جهانی کارگر فرصتی است که سياست .  داری است
کارگران در قبال جنگ ارتجاعی و ضرورت پايان فوری آن اعالم شود 
و برای آن تالشی درخور از اعتصاب و تحرک اعتراضی تا بسيج افکار 

کارگران جنگ نميخواهند، رياضت .  عمومی در دستور قرار گيرد
. اقتصادی نميخواهند، با مردمان و کارگران ديگر کشورها دشمنی ندارند

در اول مه عليه دولتهای جنگ طلب از روسيه و زلنسکی تا آمريکا و 
ناتو اعتراض کنيم و با طبقه کارگر در کشورهای مختلف يکصدا عليه 

 . جنگ صدايمان را بلند کنيم
 

 !دست دولتهای سرمايه دار و جنگ طلب از سر مردم کوتاه
 

 .سردبير
 ٢٠٢٢آوريل  ٢٨

 

!عليه جنگ، عليه رياضت اقتصادی  



 ٦٤٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

در ايران ميتواند به يک روز )  ١٤٠١(روز جهانی کارگر امسال 
بزرگ ابراز وجود همگام جنبش کارگری و جنبش معلمان، به روز 
پرجمعيت ترين گراميداشتهای اول مه و همزمان حمايت موثر از 

به .  جنبش اعتراضی تاکنون معلمان در سراسر ايران تبديل شود
 .  شرطی که فرصت به وجود آمده را بشناسيم و دريابيم

 
فرهنگيان و معلمان در تداوم تحرک اعتراضی دوره ای سراسری و 
سازمانيافته تاکنونی، در ابتکاری مناسب تجمعهای اعتراضی هفته 

) روز اول مه(آينده خود را به روز يکشنبه يازدهم ارديبهشت 
اين همزمانی تجمعات راديکال سراسری معلمان و .  فراخوان داده اند

روز کارگر غنيمت و فرصت بزرگ برای ابراز وجود متحدانه جنبش 
کارگری و جنبش معلمان و همه مدافعان روز کارگر و مبارزات 

بنا به تجربه تاکنونی .  معلمان و مردم تحت فشار ايجاد کرده است
واضح است فراخوان فرهنگيان و معلمان درست مثل دوره های قبل و 

از هم اکنون .  پنجشنبه گذشته پاسخ شايسته را در يکشنبه آينده ميگيرد
پيش بينی ميشود، در تعداد زيادی از شهرهای بزرگ  و مرکز استانها 

اينجا فعالين راديکال و پيشرو .  اجتماع بزرگ معلمان برگزار ميشود
معلمان و کارگران با اين صورت مسئله روبرو هستند، که چه نوع 
ابتکار و شيوه هايی الزمست بکار گرفته شود تا در اين اجتماعات 
بزرگ، هم اعتراض و خواسته های معلمان با برجستگی طرح شوند 
و همزمان گراميداشت روز کارگر به نحو شايسته نمايندگی شود و به 
معنای واقعی اتفاق مهم همبستگی کارگران و معلمان در روز اول مه 

به گمان من فراخوان دهندگان اجتماعات معلمان در روز .  عملی شود
 . کارگر چنين هدف شايسته ای را مدنظر دارند

 
اميدوارم فعالين کارگری و سازماندهندگان اول مه که از مدتی قبل در 
تدارک گراميداشت روز جهانی کارگران هستند، با خرسندی و 

همکاری و .  خالقانه از اين ابتکار معلمان استقبال کرده باشند
هماهنگی الزم در سطح هر شهر به منظور سازماندهی برگزاری 

روز جهانی کارگر امسال .  اجتماعات بسيار گسترده انجام گرفته باشد
در ايران ميتواند به صحنه حضور پرشور و گسترده کارگران و 
خانواده های کارگری و همه عالقمندان روز کارگر و همزمان 
فرهنگيان و معلمان و هر انسان رنج ديده از ستم سرمايه داری تبديل 

متينگهای بزرگ قابل پيش بينی يکشنبه آينده در عين حال که .  شود
محل پافشاری خواسته های برحق معلمان است، همزمان ميتواند 
مکان سخنرانی و قرائت قطعنامه و بيانيه های کارگری و گراميداشت 
اول مه و اعالم همسرنوشتی و اتحاد و همبستگی کارگران و معلمان 

متينگهای يکشنبه آينده ميتواند به عنوان پرجمعيت ترين .  باشد

اجتماعات سراسری و توده ای در گراميداشت اول مه بعد از سرکوبهای 
دهه شصت شمسی و در حمايت از مبارزات برحق معلمان در چند سال 
اخير در کشمکشهای سياسی جامعه ايران تحت حاکميت استبداد خشن و 

وقوع چنين اتفاق مهمی اکنون در گرو .  جمهوری اسالمی ثبت شود
تشخيص درست و ابتکار عمل و حرکت آگاهانه پيشروان جنبش کارگری 

 . اين فرصت را نبايد از دست داد. و جنبش معلمان است
 

در مقابل تالش برای سازماندهی چنين تحول مهمی احتماأل با بروز دو 
" محدود نگری"نگرش مانع ايجاد کن که در ماليمترين حالت ميتوان اسم 

اولی اين نگاه که از ميان معلمان گفته .  را برآنها گذاشت،روبرو شويم
دراجتماعات ما معلمان نبايد از روز جهانی کارگر و گراميداشت "شود، 

با پالکارد و شعارهای مر بوط به روز کارگر و حتی .  آن، صحبت شود
"!! ايراد سخنرانی و قرائت قطعنامه از جانب کارگران موافقت نشود

روز کارگر "نگرش ديگر از ميان کارگران سربرآورد، که مدعی شوند، 
چون !!  را بايد مستقل برگزار کنند و نبايد قاطی اجتماعات معلمان شوند

گويا به حرکت مستقل کارگران و گراميداشت اول مه کارگری لطمه وارد 
هم پيدا شوند، اين سطحی "  کارگرگرای قالبی"احتماال يک عده !" ميشود؟

تاکنون و چند روز مانده به روز اول مه اين .  گری را تشويق کنند
شکی نيست در .  محدودنگريها با خوشحالی به طور جدی مطرح نيستند

صورت طرح چنين نگرشهای غلطی فعالين پيشرو کارگری و معلمان آگاه 
در نتيجه در .  و با تجربه چنين مزاحمتهای احتمالی را ميتوانند خنثی کنند

. اينجا و فعأل در رد چنين نگرشهای غير اجتماعی توضيحی الزم نمی بينم
ميتواند نقطه عطف مهمی در جنبش کارگری و توده  ١٤٠١روز اول مه 

 . برای تحققش آستينها را باال زنيم. ای جامعه ايران باشد
 

*** 
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 رحمان حسين زاده 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود 
مجمع  !مستقيم و مستمر كارگران است

عمومى را آگاهانه و بنا به هر نيازی 
!برپا كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  

 



فرانسه يكى از كشورهاى مهم اروپاست که مفاهيم چپ و راست در 
شکاف چپ و راست ريشه در انقالب .  سياست را در دنيا ابداع كرد

زمانی که حاميان حق وتوی سلطنتی در .  دارد ١٧٨٩فرانسه در سال 
در طول دو .  سمت راست مجلس ملی و مخالفان در سمت چپ ايستادند

قرن بعد از اين واقعه چپ و راست به شکاف اصلی فلسفه سياست در 
اکنون بار ديگر اين فرانسه است که در نابودی .  غرب تبديل شده است

اين .  اين شکاف و جايگزينی آن با سياست جديدی خيز برداشته است
سنتريست   -وجه اشتراک دو اردوی ناسيوناليست و فاشيست و يورو

 . راست و محافظه کار است
 

آوريل، احزاب  ١٠در دور اول انتخابات رياست جمهوری فرانسه در 
آنا هيدالگو، نامزد حزب .  سنتی راست ميانه و چپ ميانه سقوط کردند

درصد و والری پکرس، نامزد جمهوری خواهان  ١.٨سوسياليست، تنها 
ژان لوک مالنشون، .  درصد آرا را به دست آوردند ٤.٨راست ميانه 

درصد آرا را به دست آورد، اما همچنان به  ٢٢کانديدای چپ افراطی، 
دليل بی درايتى اردوى چپ فرانسه از حضور در دور دوم انتخابات 

آوريل كه بين امانوئل ماکرون و  ٢٤دور نهايی انتخابات در  .حذف شد
درصد  ٤٢درصد آراء و لوپن  ٥٨مارين لوپن برگزار شد، ماكرون 

هم ماكرون و هم لوپن اصرار دارند .  آراء را به خود اختصاص دادند
 ."راست به پايان رسيده است -دوران سياست چپ"که 

 
اگرچه لوپن به عنوان نامزد راست افراطی شناخته ميشود اما او اين 

ديگر چپ و راستی وجود : "موضوع را رد می کند و اصرار دارد که
ماکرون ."  شکاف واقعی بين ميهن پرستان و جهانی گرايان است.  ندارد

ماكرون ". نه راست است و نه چپ"کرد که  ها استدالل می همچنين مدت
"گفت شکاف سياسی جديد بين کسانی است که از جهانی شدن می : 

 ".ترسند و کسانی که جهانی شدن را يک فرصت می بينند
گرايان را متهم کرد که   لوپن در يک سخنرانی انتخاباتى جهانی

ريشه و نه بعنوان  های بی کننده ها را بعنوان مصرف  فرانسوی
اين  .کنند اند، رفتار می شان وابسته شهروندانی که به فرهنگ و زبان 

نوع لفاظی اکنون عالمت تجاری راست ناسيوناليست در سراسر جهان 
نظريه پردازان سياسی بانفوذ در روسيه مانند الکساندر دوگين و .  است

توطئه ای عليه "را به عنوان "  جهانی گرايی"کنستانتين مالوفيف بارها 
موضع فعلی لوپن نيز به  .محکوم کرده اند"  ملت و فرهنگ روسيه

شدت يادآور دونالد ترامپ است که به عنوان رئيس جمهور اياالت 
آينده متعلق به جهانی گراها "متحده آمريكا به سازمان ملل اطالع داد که 

  ".آينده متعلق به ميهن پرستان است. نيست
 

قوام "  وطن پرستها"و "  جهانی گرايان"سياستی که حول تمايز بين 
. يافته، بناچار ساختار خطوط سنتی تقسيم چپ و راست را برهم ميزند

دستکم در وعده های انتخاباتی ماکرون مواضعی را اتخاذ کرده است 
که به طور سنتی در مورد برخی از مسائل اجتماعی مانند حقوق 
همجنسگرايان چپ تلقی ميشود، اما تالش های او برای مقررات زدايی 
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 انتخابات فرانسه 

 رشد راست افراطى و عظمت طلبى 
 جمال كمانگر

از اقتصاد و کاهش ماليات ها و تغيير 
قانون كار و باال بردن سن بازنشستگى 
برای محافظه کاران راست بشدت جذاب 

در مقابل، لوپن در مورد مسائلی .  است
مانند تاكيد بر معيشت و تورم موضع 

ماکرون از .  ظاهرا چپ گرايانه دارد
طرفداران پرشور ادغام عميق تر اروپايی 

خواهد اتحاديه اروپای  لوپن می.  است
کنونی را ازهم بپاشد و آن را به اروپای 

اين تقابل در  .از اتحاديه اروپا تبديل کند"  دول ملى و ظاهرا مستقل"
اردوی راست ويژه فرانسه نيست و ابعادی جهانی دارد، چه بورژوازی 
گلوباليست و چه بورژوازی پروتکشنيست و عظمت طلب برای عقب 

هر دو به متحدين .  راندن جامعه و مشخصا طبقه کارگر تالش می کنند
ناسيوناليست ها و فاشيست .  جهانی و يک استراتژی جهانی متکی اند

 . های متفرقه که دنيا را در آستانه جنگ قرار داده اند
 

اختالل مشابهی در دسته بندی های سنتی راست و چپ در اياالت متحده 
خواهان حزب تجارت  قبل از ترامپ، جمهوری.  و بريتانيا رخ داده است

اما ناسيوناليسم .  طلبانه بودند سازی و سياست خارجی جنگ آزاد، جهانی
ی ترامپ جمهوری خواهان را به سمت پروتكشنسيم و "اول آمريکا"

اين باعث شد كه دست جناح راست حزب دموکرات . انزواطلبی سوق داد
به رهبرى بايدن به عنوان محافظ مواضع سنتی بين المللی در سياست 

 .خارجی و تجارت آزاد را باز بگذارد
 

برگزيت همچنين سياست بريتانيا را حول محور ناسيوناليستی بازسازی 
توسط برگزيت ها "  بريتانياى جهانی"اين تغيير با پذيرش شعار .  کرد

اما واقعيت جهانی بريتانيا، کنترل مرزی سخت تر و کاهش .  پنهان شد
بسياری از طرفداران برگزيت جذب شعار  .تجارت بين المللی است

جهانی بريتانيا شدند نه به اين دليل که انترناسيوناليست هستند، بلکه به 
بحث اين بود که .  بريتانيا بود"  عظمت ملی"اين دليل که اين شعار بيان 

توان آن را با عضويت در  بريتانيا در سطح جهانی بسيار مهم است و نمی
او در .  لوپن ديدگاه مشابهی برای فرانسه دارد .اتحاديه اروپا محدود کرد

سخنرانی بزرگ سياست خارجی خود در پاريس تاکيد کرد که فرانسه 
مانند .  های بزرگ جهان با دامنه و سرنوشت جهانی است يکی از قدرت

طرفداران برگزيت، ديدگاه او از يک فرانسه جهانی در واقع ناسيوناليسم 
 .عظمت طلب فرانسه است

 
يکی از خطرات اصلی گسترش اين نوع سياست در سراسر جهان، 

ظهور سياستهاى ناسيوناليستى .  افزايش احتمالى جنگهاى بين المللی است
لوپن، ترامپ، پوتين، بوريس جانسون، اردوغان و غيره كه به فكر 
احيای عظمت طلبى از دست رفته هستند باعث جنگهاى تاكنونى و 

کارگران و کمونيست ها در فرانسه و ساير  .جنگهاى آينده خواهد بود
نقاط جهان موظفند در مقابل اين موج راستگرائی جهانی و پيامدهای آن 
سدی ببندند، نقدی سوسياليستی بر سياستهای ناسيوناليستی و 
پروتکشنيستی و گلوباليستی سرمايه داشته باشند و راه حل خود را در 

آينده ميتواند .  مقابل بحران و جنگ و مسائل اساسی جامعه طرح کنند
ميدان جنگ راست افراطی و ناسيوناليسم عظمت طلب نباشد، ميتواند 
ميدان نبرد پرولتاريای سوسياليست و کمونيست فرانسه با کل سلطه 

 . *    بورژوازی باشد
 

 ٢٠٢٢آوريل  ٢٩                                    
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که سالها با معيشت زير فقر کار کرده 
اند و در پی مطالباتشان که يکی از 
مهمترينشان؛ تغيير سيستم آموزشی نا 
کار آمد، رفع تبعيض در آموزش، 
خلع يد پوليسازی آموزش، آموزش 
رايگان و حذف دروس ايدئولوژيک 
اسالمی از سيستم آموزشی کشور 
است را دستگير، شکنجه و يا اخراج 

 .اند کرده
 
بار عوامل سرکوبگر حکومت اسالمی با معلمان در  برخورد خشونت 

روز اول ارديبهشت و دستگيری دهها نفر در تهران و تهديد و احضار 
در بيشتر شهرها نشانگر دلسوزی و اهميت آموزش برای مقامات می 

آنچه مسلم است تنها راه حل مشکالت در رسيدن به مطالبات و .  باشد
رفع ساير موانع آموزشی، اتحاد و مبارزه گسترده تر و متشکل تر 

مبارزه ای که همراه .  معلمان با خواستهای دربرگيرنده و راديکال است
با جنبش گسترده طبقه کارگر مبنای آينده ای سازنده برای نسلهای آتی و 

معلمان نيز بايد در مسيری حرکت کنند که .  فرزندان زحمتکشان باشد
فردا در نظامی شورائی سازماندادن امور آموزش و يک نظام آموزشی 

 .پيشرو و سکوالر را خود بدست گيرند
 

ارديبهشت  ١معلمان بدنبال محقق نشدن خواسته هايشان روز پنجشنبه 
بطور گسترده در سراسر ايران در جهت گرفتن خواسته هايشان  ١۴٠١

تجمع و اعتراض کردند و اين تو دهنی بزرگی است برای حکومت 
تواند در مقابل مطالباتشان  اسالمی که نه تهديد، نه زندان و شکنجه نمی

معلمان و کارگران بعنوان بخشهای مختلف طبقه کارگر .  سدی ايجاد کند
لزوم همبستگی طبقاتی توسط .  نيازمند وحدت طبقاتی قويتری هستند

معلمان بيش از پيش حس شده است تا فراخوانی درست و بجا برای روز 
 . جهانی کارگر اعالم کنند

 
 ١٢ارديبهشت روز جهانی کارگر ضمن کنار زدن  ١١معلمان روز 

ارديبهشت بعنوان روز معلم حکومت اسالمی بعنوان بخش مهمی از 
 .طبقه کارگر همبستگی خود را با کارگران و زحمتکشان اعالم کرده اند

 
رود تا جنبش کارگری، دانشجويان و ساير  در همين راستا انتظار آن می

بخشهای به ستوه آمده از بورژوازی اسالمی حاکم در کنار معلمان روز 
جهانی کارگر را به شکلی متحد و منسجم در مقابل ادارات آموزش و 
پرورش و مراکز شهرها قرار گرفته و خواستهای طبقاتی و کالن خود 

 .را بر سر سرمايه داری مفت خور اسالمی فرياد زنند
 

اين همبستگی طبقاتی و حضور گستره طيفهای مختلف طبقه کارگر 
های راديکال نقطه عطف جديدی در مبارزات  ميتواند با بيان خواست

 . طبقاتی عليه حکومت اسالمی حافظ نظم سرمايه ثبت کند
 

 ٢٠٢٢آوريل  ٢٨
*** 

سال تحميل سيستم نادرست و ارتجاعی آموزشی از طرف  ۴٣بعد از 
حکومت اسالمی که در جهت دوام چپاول از جيب مردم و اشاعه خرافه 
بوده است، جديدا شاهد نطقی ديگر از طرف وزارت علوم هستيم مبنی 

درصد  ۴۴براينکه در پی تحقيقات متوجه شدند علت بيکاری 
التحصيالن دانشگاهی مربوط به عدم موفقيت سيستم آموزشی در  فارغ

 .بخش اشتغال ميباشد
 

درصد بقيه همه در شغلهای تخصصی شاغلند؟ آيا اشتغال  ۵۶مگر 
التحصيالن دانشگاهی ناچار به کولبری، سوخت بری و دست  فارغ

فروشی، بيکاری و جذب نيروهای وابسته به حکومت در اکثر مشاغل 
 را بايد از ضعف آموزش در بخش اشتغال دانست؟ 

   
احساس خطر حکومت و تحميل طالب در مدارس و عدم پذيرش قبولين 

ها با رتبه باال بخاطر تعلق به بهائيت و يا عقايد  آزمون ورودی دانشگاه
غير اسالمی، به زندان انداختن دانشجويان المپيادهای علمی و شکنجه 
کردنشان همچون علی يونسی، آيا همه و همه نشانگر اهميت دادن 

آقايان آنقدر !  وزارت علوم به دانشجويان و اشتغال آنان است؟
 دهند؟ متخصص هستند که قبل از آزمون استخدامی تشخيص علمی می

 
گويی فرصت کاری با تمام امکانات در جهت اشتغال برای جوانان 

چرا اين بيکاری .  کار مربوطه برنيامده اند  وجود داشته و آنان از عهده
ها شامل نزديکان حکومت و آقازادگان نيست؟ از اول تحميل حکومت 
اسالمی هزاران متخصص و نخبه يا در زندانها کشته، يا به داليل 
. مختلف مجبور به کوچ اجباری و يا تبعيد به خارج از کشور شده اند

اگر حکومت به فکر جوانان و اشتغال آنان بود آموزش را رايگان می 
توانست در پيشبرد و  ميليون دانش آموز چه بسا نخبه که می ۵کرد و 

ترقی آينده جامعه خدمات ارزنده ای داشته باشند ترک تحصيل نمی 
کردند و بخش عظيمی از اين دانش آموزان مستعد به کودک کار تبديل 

بورژوازی اسالمی حاکم در طی سالهای اخير موجب آن شده .  نميشدند
تا شاغلين بعلت عدم تطابق حقوق دريافتی با تورم و معيشت زندگی 
دست به خودکشی زده يا به خاطر حق طلبی و مطالبه گری، اخراج، 

 .زندانی، شکنجه و حتی کشته شوند
 

دلسوزی و نگرانی ساختگی مسئوالن دزد و جانی و علم ستيز 
جمهوری اسالمی به گونه ايست که معلمان معترض به سيستم آموزشی 

!آموزش رايگان برای همگان  

فالكت اقتصادی معلمان و معضالت 

 سيستم آموزشى 

 !ارديبهشت ١١پيش بسوی 

 

 فاطمه عسگری 
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!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

در سالهای اخير گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان در ايران 
در تقابل با کارفرمايان و جمهوری اسالمی، هر روز بيشتر از ديروز 

اين حضور .  خود را به رسانه ها و خيرهای مهم تبديل کرده است
مبارزاتی طبقه کارگر عليرغم ممنوعيت تشکل و تحزب و سرکوب 

مبارزات کارگران در هفت .  مستمر و فقر اقتصادی ممکن شده است
تپه و بحث مجمع عمومی در کنار آن به يکی از ارشمندترين مبارزات 
اين دوره تبديل شد و به عنوان يک دستاورد مهم در تاريخ جنبش 

بسياری از کسانی که اين مبارزات .  کارگری ايران بايد از آن نام برد
را رهبری و هدايت می کنند امروز جزو رهبران محبوب و چهرهای 

 .شناخته شده ای در مبارزه عليه جمهوری اسالمی نيز هستند
  

اما اين اولين بار نيست که طبقه کارگر با رهبران آگاه و پيشرو به 
تاريخ جنبش کارگری در ايران صحنه حضور رهبران .  ميدان می آيد

عملی کارگران در اعتصابات و اعتراضات و مقاطع مختلف بوده 
رهبرانی که چه توسط رژيم پهلوی پدر و پسر و چه توسط .  است

جمهوری اسالمی، به طرق مختلف سرکوب و ناپديد يا تبعيد و يا به 
در آستانه ی روز کارگر بايد ياد کنيم .  جوخه های اعدام سپرده شده اند

از يکی از رهبران اليق و جوان مبارزات کارگری، جمال چراغ 
اما راه او .  به دست جالدان اسالمی اعدام شد ١٣۶٨ويسی که در سال 

و رهروان او هنوز برای تحقق يک دنيای برابر و رهايی انسان از 
 . ستم و بردگی هنوز ادامه دارد

 
شمسی در شرايطی که در سراسر ايران  وحشت   ۶٠دهه در دهه 

جمهوری اسالمی همه را به سکوت وادار نموده بود، در بخشی از 
شهرهای کردستان از اشنويه تا سنندج کارگران و رهبران کارگری 

 ١١توانستند ابراز وجود نمايند و حضور طبقاتی خود را در روز اول 
 . به نمايش بگذارند در چندين سال پياپیارديبهشت روز کارگر 

 
روز کارگر نه تنها بعنوان روزی برای  ١٣۶٨تا  ١٣۶۴از سال 

اعتراض و تجمع بلکه روز قدرنمايی و حضور در کوچه و خيابانها 
از همان ساعت اوليه اين روز بطور نمونه شهر سنندج تقريبا به .  بود

حالت نيمه تعطيل در می آمد و در محالت کارگر نشين اطراف شهر 
مردم اين روز را به هم تبريک می گفتند، به منازل همديگر سرميزدند 

در گردهمايی پاساژ  ١٣۶۶در سال .  و به جشن و شادی می پرداختند
عزتی در شهر سنندج عليرغم همه تدابير امنيتی رژيم متينگی باشکوه 

در اين مراسم ها قطعنامه و .  نفر برگزار گرديد ١۵٠٠با بيش از 
سخنرانی های از سازمانيابی تا محيط زيست و موقعيت نابرابر زنان، 

کار کودکان، بيمه های اجتماعی و 
غيره مورد بحث و گفتگو قرار می 

آنچه که ويژگی برجسته اين .  گرفت
تجمعات بود حضور وسيع زنان و 
خانواده های کارگری بود که خود در 
امر بسيج اين متينگ ها فعاالنه شرکت 

قطعنامه های به جا مانده از .  می کردند
اين دوره نشان از يک طبقه آگاه به 
وضعيت اجتماعی و سياسی خود دارد 
که به مانند رهبر در اين قطعنامه ها 

تمام مسائلی که بعنوان موانع در مقابل پيشروی قرار دارد نام برده می 
کارگران در اين قطعنامه ها خواهان تعطيلی کار در روز جهانی .  شود

کارگر، برسميت شناختن تشکلهای کارگری، ممنوعيت کار کودکان زير 
سال، ممنوعيت قطعه کاری و کار کنتراتی، بيمه بيکاری، برابری  ١٨

دستمزد زنان و مرد در مقابل کار مشابه و برابری زنان در کليه شئون 
اجتماعی، آموزش رايگان برای همه ی کودکان، ايجاد امکانات رفاهی 

شده ...  برای زنان هنگام بارداری و ايجاد رختشويخانه های عمومی و 
 . اين ليست بسيار طوالنی تر می باشد. بودند

 
يکی از چهره های شناخته شده و رهبر اين پيشروی جمال چراغ ويسی 

در مراسم سالن تختی شهر  ١٣۶٨کارگر جوانی بود که در اردبيهشت 
در اين سخنرانی اين رهبر جوان با يک جهانبينی .  سنندج سخنرانی نمود

کمونيستی، درايت سياسی و طبقاتی از مجمع عمومی بعنوان کانونی برای 
بحث و مشورت و تصيم گيری اسم می برد و در ادامه اين سخنرانی به 
تاريخ رشد و حرکت طبقه کارگر، فروش نيروی کار و اجتماعی بودن 
حرکت انسان، آگاهی طبقاتی و متشکل شدن بعنوان نيروی حرکت بسوی 

 . آينده اسم می برد
 

مزدوران رژيم که از گسترش و نفوذ وی و برگزاری گردهمايی های 
اردبيهشت  ١١روز کارگر به وحشت افتاده بودند حدود يکماه بعد از 

جمال اين رهبر کارگری تا .  جمال را در سنندج دستگير کردند ١٣۶٨
مدتها زير شکنجه های شديد به مقاومت پرداخت و در دی ماه همان سال 
اعدام گرديد و جنازه وی شبانه در اطراف شهر قروه در گورستانی که به 

نفر ديگر که دو نفر از آنها  ١۶مشهور است همراه "  خاوران کردستان"
رژيم از ترس خشم .  ساله بودند مخفيانه به خاک سپرده شد ١٧دو دختر 

کارگران و مردمی که جمال را می شناختند تا اردبيهشت يک سال بعد 
 . جرئت نکرد که خبر اعدام جمال را منتشر کند ١٣۶٩يعنی در سال 

 
خبر اعدام جمال چراغ ويسی موجی از خشم و نفرت را در ميان مردم 

اعدام او فقط نشان داد که جمهوری اسالمی با چه خشونتی با .  برانگيخت
در گراميداشت ياد جمال چراغ .  مبارزه متحدانه کارگران روبرو می شود

ويسی و مبارزه متحدانه او و رفقايش جا دارد که بار ديگر سخنرانی او را 
 !زنده باد ياد رفيق جمال چراغ ويسی. مروری کنيم و به او درود بفرستيم

 
*** 

 

 در گراميداشت سخنران اول مه 

 جمال چراغ ويسى 
 

 پروين كابلى 
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!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

خوش آمديد، امروز روز جهانی کارگر و جشن جهانی !  رفقای کارگر"
همانطور که رفيق .  جشن روز کارگر بر همه ما پيروز باد. خودمان است

مجری برنامه اعالم کرد، قرار بود که رفيقی دربارٔه مجمع عمومی 
صحبت کند، مجمع عمومی با تعريف ساده يعنی اينکه امروز روز جهانی 

مجمع .کارگر ما به دور هم جمع شويم و در اين رابطه بحث و گفتگو کنيم
عمومی با تعريف ساده يعنی جمع شدن تعدادی کارگر در محل و مکان 
مشخصی که روی مسئله ای مشخص که قبال تعيين شده و يا تعيين 

. ای درست برسند شود به بحث پرداخته و تصميم بگيرند و به نتيجه می
انسان موجودی اجتماعيست يعنی در اجتماع و در جمع شدن انسانها بدور 

تواننند نيازهايشان را برآورده کنند مثال اگر احتياج به نان  هم که آنها می
دارند بايد دور هم جمع شوند و دست در دست هم بگذارند تا بتوانند نانی 

 .کشند را تهيه کنند و اگر رنجی هست همه با هم در کنار هم می
 

ای و ضامنی باشد برای گرفتن حق  مجامع عمومی ما کارگران بايد حربه
کنيم، افزايش  و حقوقمان و ما امروز در روز جهانی کارگر اعالم می

دستمزدهايمان، کاهش ساعت کار، استفاده از امکانات بهداشتی و 
درمانی، حق بيمه بيکاری، جلوگيری از اخراج کارگران و صدها و 
هزاران خواستی که نسبت به آنها کم کاری شده و يا به فراموشی سپرده 

اگر ما بخواهيم به اين .  شده است مطالبات ما هستند و بايد تأمين گردند
هايمان را بگيريم، تنها  ها برسيم، و بخواهيم زندگی کنيم و خواسته خواست

و تنها به کمک جمع شدنمان و با تکيه به مجمع عموميمان امکانپذير 
 .است

 
تاکنون و در طول تاريخ، از روزی که کارگر قدم به ميدان جامعه گذاشته 

های  رساند تا با آن زندگی کند، نمونه و نيروی کارخود را بفروش می
زيادی داريم که کارگر چيزی برايش مطرح بوده و يا برايش مطرح شده 
و زمانيکه خواسته است مسئله را به تنهايی حل کند سرکوب و يا 

هايی هم داريم  نمونه.  اند اخراجش کرده باشند، يا حداقل جوابش را نداده
که کارگران باهم چيزی برايشان مطرح بوده يا ظلمی به آنها شده ولی 

مجمع عمومی چيز عجيب و .  اند با هم مسئله و مشکل را حل کنند توانسته
همين جمع .  غريبی نيست، چيزی نيست که خيلی خيلی از ما دور باشد

های  خودمان را در نظر بگيريم تعدادی کارگر و تعدادی از خانواده
خواهيم يادی  ايم و می کارگری و زحمتکشی هستيم که بدور هم جمع شده

بکنيم اين روز را به بلند گويی برای طرح  ٨٦از روز اول ماه مه 
در  3و به اين دليل از ساعت .  هايمان و رسيدن به آنها تبديل کنيم خواسته

مان بگوييم و مطالباتمان را بيان کنيم،  اينجا تعدادی کارگر که از مسائل
مجمع عمومی برای ما ناآشنا .  اين خود برای ما مجمع عمومی است

هايمان  نيست، ما در محل کارمان، در محل زيستمان در ميان خانواده
های متفاوت و بداليل مختلف دور هم جمع  مجمع عمومی داريم و به شيوه

کنند و با هم از  کارگر در کارگاهی باهم کار می 6شويم، وقتی  می
. باشد گيرند اين خود مجمعی می کنند و تصميم می شان صحبت می مسائل

بايد بگويم چيزی که به مجمع 
دهد و آنرا  عمومی رسميت می

کند، تنها و تنها منظم  تثبيت می
. بودن و هميشگی بودن آن است

ساعت باهم  ١٠اگر ما هر روز 
توانيم در روز هم  کنيم می کار می

نيم ساعت و در ماه دو روز و يا 
ساعت دورهم بنشينيم و  ٢حداقل 

اعتبار و .  از مشکالتمان بگوييم
مان  رسميت دادن به مجمع عمومی

در گرو منظم و بطور هميشگی 
خواهد ساعات کار  اما ما اغلب وقتی کارفرمايی می.  باشد گرفتن آن می

از آنجا که .  گيريم را طوالنی و يا دستمزد را کم کند، با عجله مجمع می
نمی توانيم مسئله را خوب بررسی کنيم و ارزيابی مشخصی بکنيم و 

ماند و نمی توانيم حقوقمان را  هايمان می تصميم قاطعی بگيريم، حرف
ها و کارگاههای بزرگ  البته مجمع عمومی تنها مختص کارخانه. بگيريم

در .  توانيم مجمع بگيريم نيست، ما حتی در کارگاههای کوچک هم می
تواند شکل مشخصی از متحد بودن کارگران  کارگاههای کوچک می

بينيبم، در  ای؟ وقتی شهر خودمان سنندج را می باشد، به چه شيوه
های آن صدها کارگاه خصوصی کوچک وجود دارد،  ها و کوچه خيابان

از مکانيکی و جوشکاری و نجاری گرفته تا صافکاری و نقاشی و ساير 
های ديگر اين کارگاهها ساعات کار مشخص ندارند و از امکانات  رشته

زيستی، بهداشتی برخورد دار نيستند، دستمزدها در آنها پايين است، 
قانون کاری که در اين کارگاهها حاکم است قانون کاری است که 
کارفرما خود تعيينکرده و نه حتی قانون کار خود دولت و ادارٔه کار و 

کارفرما به .  از قانون کار ما کارگران در اين کارگاهها خبری نيست
کند، کاری به  ای که برايش سازگار باشد و به نفعش باشد عمل می شيوه

کنم، اگر ما کارگران کارگاههای  اين ندارد که من چگونه زندگی می
مان را بازگو کنيم و  خصوصی بتوانيم بدور هم جمع شويم و مسائل

مشکالتمان را بيان کنيم و تشکلی بنام سنديکا، اتحاديه، دفتر نمايندگی و 
يا هر اسم ديگری بوجود آوريم، اين در واقع همان چيزی است که 

ما .  توان جوابگو باشد اکنون به نفع ماست و معضل ما کارگران را می
 .بايد در جاهايی دور هم جمع شويم

 
مان را مطرح کنيم و بتوانيم مثال  و باهم بحث و گفتگو کنيم و ما مسائل

تعاونی مصرف بوجود آوريم، تعاونی مصرفی که بتواند حداقل کمکی 
بکند به مسايل معيشتی ما و وسايل و ارزاق عمومی و مايحتاج عمومی 

های اطراف  به محله.  ما را به قيمت دولتی در اختيارمان بگذارد
شهرمان نگاه کنيم، شهرسنندج هم اکنون نمونه بارزی است برای نشان 

مان از عباس آباد تا کانی  دادن وضعيت مشخص ما کارگران، محالت
آباد و زورآباد و تا دهها و صدها محله ديگر نمايانگر  له و تا حاجی کوزه

حتی چند .  محروميت ما از امکانات ابتدايی و اساسی زندگی هستند
برای صد و حتی .  کنيد قطره آب برای تر کردن زبان خشکتان پيدا نمی

دويست خانه يک شير آب عمومی وجود دارد که برای يک سطل آب 
بايد ساعت ها در صف ماندگار شوی که البته اين درد و رنج بر دوش 

در خيلی از محالت آب .  باشد زنان و خواهرانمان می

جمال چراغ ويسى در سالن ورزشى   متن سخنرانى

  ١٣۶٨تختى سنندج در اول مه 
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لوله کشی وجود ندارد و مردم از چشمه و يا هر جای ديگری دچارش 
شويم، نتوانيم سرکار برويم و نتوانيم پولی را هم قرض کنيم در  می

آنصورت بايد از گرسنگی بميريم و جان خود را از دست بدهيم، به اين 
خواهد  خاطر که در هيچ جايی اعتبار نداريم، کارفرما تا زمانی ما را می

توانند به تنهايی به ما  رفقای ديگرمان هم نمی.  که به ما احتياج داشته باشد
کمک کنند چون اگر وضعشان خرابتر از ما نباشد، بهتر از ما نيستند و 
آنها نيز دست بگريبان ستم و استثمار هستند، بنابراين راه چاره چيست؟ 

های مختصرمان بطور ماهانه و يا مدت  توانيم با جمع کردن پول ما می
های ديگری پولی جمع کنيم و در ضروری که احتياج باشد، خود يا  زمان

توانيم مقداری از اين  می.  رفيق ديگری که نيازمند است از آن استفاده کنيم
هايی که بدهکارند  بضاعت و خانواده های ندار و بی ها را به خانواده پول

بيکاری واقعا از ما زهر چشم گرفته است و اگر کارفرمايی .  کمک بکنيم
بما توهين کند، مجبوريم تحمل کنيم تا که اخراج نشويم واين ديگر احتياج 

اکنون کارگر بيکار بی حد زياد است و هر لحظه امکان . به توضيح ندارد
ما اگر بتوانيم مقداری .  دارد که کسانی که سرکارند تک تک بيکار شوند

انداز کنيم در آن صورت ميتوانيم با مقداری از اين  پول برای خودمان پس
بضاعت کمک کنيم و اگر  های ندار بی پول، به رفقای بيکار و خانواده

 .ای دستش شکسته و پايش شکست کمکش کنيم رفيقی در سانحه
 

سوادند، دليلش طوالنی بودن ساعت کار  بينيد که تعداد زيادی از ما بی می
اگر ما بتوانيم در هفته يکی دو روز و يا هروقت توانستيم رفقايی .  است

را که سواد ندارند، سواد يادشان بدهيم و اگر سواد داريم مطالعه کنيم، 
توانيم تعاونی کار بوجود آوريم، تعاونی  ما می.  شناسيم بهتر اوضاع را می

کاری که مشکالت ما را حل بکند، مثال اگر من نجار هستم و رفيقم 
احتياج به نجار دارد، کارش را با دلسوزی و با کيفيت بهتری انجام دهم و 
با دستمزدی کمتر از بازار، کارش را اتمام کنم و يا اگر آن رفيق نجار 

های مصرف  توانيم تعاونی بود و من احتياج به نجار داشتم، کمکم کند می
تواند حداقل مشکالتمان را حل کند،  تعاونی مصرفی که می.  بوجود آوريم

مايحتاج زندگيمان را به قيمت ارزان و رسمی و به نرخ دولتی در 
 .اختيارمان بگذارد

 
در مورد بيمه بيکاری هم کمی صحبت کنم، بيمه بيکاری عبارت است از 
حقوقی که ماهانه از طرف اداره کار به کارگرانی که بيکار می شوند و 

حق گرفتن بيمه بيکاری بايد بتواند .  شود گردند پرداخت می يا اخراج می
اکنون ببينبم چگونه .  از اخراج کارگران بوسيله کارفرمايان جلوگيری کند

تا  ٦٦که آمار رسمی است از اول فروردين  ١٣٦٧است؟ طبق آمار سال 
اند از بيمه  شود ده هزار نفر توانسته ماه می   ٢٣که ٦٧آخر بهمن ماه 

واقعيت !  هزار بيکار داريم؟ خير ١٠آيا واقعا فقط .  بيکاری استفاده کنند
توانند  نفر از حق بيمه می ١٠دهد که فقط  اين نشان می.  غير از اين است

چرا؟ بخاطر اينکه آنها در کارگاههايی هستند که مجوز کار .  استفاده کنند
دارند و بيمه هستند و شناسنامه کار دارند و به اين خاطر از حق بيمه 

کنند اما کارگر کشاورزی، فصلی، ساختمانی و کارگری که  استفاده می
کند از حق بيمه  کند و کارگری که در قاليبافی کار می در کوره کار می

شود چيزی نيست که  حق بيمه بيکاری که ماهانه پرداخت می.  محرومند
با رعد و برق آسمان و يا با زلزله آمده باشد بلکه چيزی است که ماهانه 

کنند  آن رفقايی که حق بيمه پرداخت می.  شود از حقوق خودمان کسرمی
تومان    ٧٠تا  ٦٠به اين طرف ماهانه  ٦٦اند که از اول سال  متوجه شده

شود و اين مبلغ براعتبار بيمه بيکاری افزوده  از دستمزدشان کسر می
شود پس در واقع اداره کار و بيمه اجتماعی و مسئولين مربوطه  می

اند و ماهانه مقداری پولی را از کارگران شاغل  حالت بانک بخود گرفته
کنند تا اگر رفيقی بيکار شد و يا اخراج گشت، کمکش کنند، آن  جمع می

 .هم طبق شرايطی که به آن اشاره شد
 

خواست ما کارگران در مقابل بيمه بيکاری اين است که بيمه بيکاری به 
تمام کارگران بيکار و تمام کسانی که آماده به کارند و سن آنها باالتر از 

 .شود سال است داد می  ١٨
 

بيمه بيکاری شامل تمام کارگران خداماتی، کشاورزی، صنعتی، 
ها و  کارگران ساختمانی، فصلی و موفقتی، کارگران کوره پزخانه

قاليبافی باشد و شامل تمام کسانی شود که برای تامين زندگيشان نيروی 
 .رسانند کار خود را به فروش می

 
بيمه بيکاری .  برای تامين بيمه بيکاری ماهانه از دستمزدهايمان کسرنگردد

گردد و بدون استفاده  تومان پرداخت می ٨٣فعلی بر مبنای حداقل دستمزد يعنی 
گرم چای و يا پول  ١٥٠تومان فقط پول    ٨٣دانيم  از مزايا و بن کارگری و می

در صورتيکه بيمه بيکاری بايد بتواند .  گرم روغن است   ٢٥٠گرم قند و  ٤٠٠
باشد که در بازار  نفره را تامين کند و متناسب با نرخ تورمی   ٥رفاه خانواده 

شود  به بعد داده می   ٦٥اشاره به بن کاالها کرديم، بن کاال از سال .  وجود دارد
قرار .  و قرار بر اين بود که به اين وسيله سطح معيشت کارگران باال رود

براين بود دولت کاالهای اساسی و مايحتاج عمومی مثل برنج، قند و چيزهای 
در مراحل .  اساسی و ضروريمان را بما بدهد و در مقابل آنها پول دريافت نکند

! اند اول اين عمل شد اما بعد چه شد؟ بجای روغن و برنج، خمير و مسواک داده
چرا اينطور شد؟ برای اينکه گويا کارفرمايان نارحت می شوند چون حقوق 

آيا واقعا اينطور !  شود زيادی پرداخت می کنند و اين حقوق اضافی بما داده می
دهند،  ها می تومانی که تازگی ٧٠٠تومان يا  ٤٠٠، ٣٠٠است؟ آيا واقعا ماهی 

تازه اگر کارفرما آنرا پرداخت کند، آيا کاله !  بخشی از دستمزد خودمان نيست
تومان را با ساعات کار طوالنی و کاهش دستمزدمان و    ٧٠٠سرش می رود؟ 

کمتر کردن شرايط ايمنی کارمان و به صدها طريق ديگر از ما بازپس 
تومان را بلکه خيلی بيشتر از آن را از ما پس    ٧٠٠گيرد، و نه تنها آن  می
خواست ما کارگران در مقابل بن .  گيرند و اين عادت و قانون آنها است می

شود و کی آورده  ها کی اعالم می کاالها اين است که خارج از اين که بن
مثال بن سه ماه سوم و چهارم در فروردين امسال داده شد و بن امسال .  شود می

ها سر وعده و بموقع پرداخت گردند و  هم معلوم نيست کی داده خواهد شد بن
مبلغ آن بر دستمزدمان اضافه شود و مبلغ آن بر دستمزدمان اضافه شود و 

در اختيارمان قرار .  کاالهای اساسی که نتوانند مايحتاج زندگيمان را تامين کنند
زنيم و بخوبی  گويم که ما اينجا حرفهايمان را می در آخر تنها اينرا می.  گيرند

شود، آما هدف تنها گفتن و حرف زدن نيست، بلکه  خواستهايمان مطرح می
عمل کردن است و مبارزه برای دستيابی به خواستهايمان، و در اين راه اگر 
تشکلی نداريم از همين امروز دست در دست هم بگذاريم و تشکل بوجود آوريم 

 *."و اگر صندوق نداريم، آنرا بوجود آوريم

جمال چراغ ويسى در سالن ورزشى   متن سخنرانى

 ... ١٣۶٨تختى سنندج در اول مه 



بخشهای فقر فزاينده، تورم افسار گسيخته، نبود امنيت شغلی باعث شده 
همانند سال های  ١٤٠١طبقه کارگر در آغازين روزهای سال مختلف 

اخير به خيابان ها بيايند و بصورت يکپارچه خواستار مطالباتشان 
با آغاز دومين ماه از فصل بهار کارگران پروژه های نفتی که . شوند

مسئولين و پيمانکاران را پوچ و تهی ديدند،  ١٤٠٠وعده های سال 
در بسياری از پااليشگاه ها و .  دست به اعتراض و اعتصاب زدند

شرکت های پيمانکاری از جمله کارگران عسلويه، پتروشيمی بوشهر، 
عسلويه، پتروشيمی مسجد سليمان،  Boo هنگام، کنگان، نيروگاه

مخازن سبز عسلويه، بيدبلند بهبهان، پتروشيمی اميرکبير و چندين 
 . نيروگاه ديگر وارد اعتراض و اعتصاب شدند پااليشگاه و 

  
 ٢٠يعنی  ٢٠-١٠که به کمپين  ١٤٠٠کارگران پيرو مطالبات کمپين 

روز مرخصی معروف شد، مطابق شرايط سخت  ١٠روز کار و 
بر مطالباتشان تاکيد  ١٤٠١کاری و محيطی، بار ديگر به نام کمپين 

کارگران پتروشيمی و شرکت های پيمانکاری همچنين نسبت به  .کردند
تامين امنيت و ايمنی کار، وضعيت بهداشت، محل اسکان و استراحت، 
فشار و تهديد و ارعاب از جانب پيمانکاران، وضعيت قراردادهای 
. کارگران غير رسمی که  سرتيتر مطالبات شان است اعتراض دارند

در واقع همگی اين خواسته ها بايد جزو مفاد قرارداد کار و بديهيات در 
محيط کار باشد که سرمايه داران نمی پذيرند و کارگران ناچارند برای 

کارگر نفت هم صدا .  اين خواستها دست به اعتصاب و اعتراض بزنند
فرياد بر می ...  با ساير بخشهای جامعه نظير فرهنگيان، بازنشستگان و

آورد که در شرايطی که تامين نان خالی برای سفره اکثريت جامعه 
دشوار شده، چگونه است که خانواده فاسدترين سردار در مسند رئيس 
مجلس برای تهيه سيسمونی نوزادی که هنوز بدنيا نيآمده ميليونها دالر 

 . در ترکيه هزينه ميکنند
 

امروزه اعتصاب و اعتراض در ايران به کليت جمهوری اسالمی، به 
يک جنبش فراگير تبديل گشته و هر روز شاهد بروز و ظهور 

اين جنبش ها که از . اعتراضات در بخشهای مختلف جامعه هستيم
سوی معلمان و بازنشستگان با فراخوان های پی در پی در روزهای 
يکشنبه برگزار می شود نشان از هم سرنوشتی توده های به ستوه آمده 

اين اعتراضات به تريبونی تبديل شده است که فسادهای .  می باشد
جمهوری اسالمی که از اين . سرکرده های حکومت را رسوا می کند

موج اعتراضی هراسيده سعی دارد با ضرب و شتم بازداشت و زندانی 
کردن معلمان و بازنشستگان صدای آنها را خفه کند، اما نمی داند 
صدايی که برای تحقق يک دنيای بهتر است با سرکوب و رعب و 

 .وحشت خاموش نمی شود
 

اين اتحاد نشان از هم سرنوشتی طبقه کارگر دارد که در مبارزه ای 

  ٩صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤٥شماره    

!برابری و رفع تبعيض همين امروز  

بيوقفه با نظام سرمايه داری و حکومت 
اين جنگ تا زمانی .  سرکوبگرش است

که توليد بصورت اجتماعی باشد و 
مالکيت بصورت خصوصی ادامه دارد  

و تا تحقق رفع مالکيت خصوصی بر 
 .ابزار توليد و رفع کار مزدی ادامه دارد

 
طبقه کارگر در ايران : "ما اعالم کرديم 

با گسترش فاجعه فقر و گرسنگی و 
گرانی و بيکاری و بيماری و تبعيض و نابرابری غير قابل تحملی روبرو 

در اول مه امسال کارگران عليه سرمايه داری حاکم و دولت .  است
جمهوری اسالمی بانی اين وضعيت کيفرخواست خود را با شفافيت اعالم 

با اتکاء به پتانسيل مبارزاتی جنبش کارگری و ديگر جنبشهای .  ميکنند
اجتماعی راديکال متحد طبقه کارگر همچون جنبش معلمان و بازنشستگان 
و اعتراضات توده ای مردم جان به لب رسيده ميتوان و بايد دولت را 
موظف به تامين فوری معيشت و سالمت و دستمزد و حقوق مکفی همه 

عليه دستمزد زير خط فقر تعيين شده توسط دولت .  شهروندان نمود
اعتراض کرد و تامين دستمزد و حقوق مکفی تامين کننده زندگی شايسته 
انسانی را به خواست مشترک و فوری جنبش کارگری و ديگر جنبشهای 

 ."اعتراضی راديکال تبديل کرد
 

 ٢٠٢٢آوريل  ٢٨

 پيش قراوالن مارش اول ماه مى
 

 وريا روشنفكر 

 



 ٦٤٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

ی "لومپن پرولتاريا"تا " افسانه طبقه كارگر"از 

 " خيزش آبان
 در حاشيه اظهارات محمد حبيبى

 احمد بابائى

اخيرا يک فايل صوتی از آقای دمحم حبيبی سخنگوی کانون صنفی 
پخش شده که در آن آقای حبيبی از تجربه )  تهران(معلمان ايران 

شخصی خود در زندان با زندانيان و به طور مشخص با زندانيان 
اين تجربه مورد اشاره به مبنائی برای .  خيزش آبان روايت می کند

ساختن و پرداختن يک ديدگاه در مورد طبقه کارگر و نقش و اهداف آن 
تا اينجا هيچ مشکلی نيست، کسی ميتواند مدعی شود .  بدل شده است

زمين گرد نيست يا نيروی جاذبه وجود ندارد، ديدگاهی فردی است و 
مشکل اينجاست که اين .  البد فرد زحمت اثبات ادعايش را هم بايد بکشد

ديدگاه خود را با حرکت اعتراضی برحق معلمان تبئين ميکند و در 
تالشی قطره چکانی بين معلم و کارگر به معنای اجتماعی و طبقاتی 
ديوار ميکشد و نهايتا و عليرغم ميل خود ايشان بعنوان يکی از فعالين 

 .شريف و چپ معلمان، سر از اردوی اصالح طلبان در مياورد
 

ايشان و بنا به اظهارات روشن .  ببينيم تجربه شخصی دمحم حبيبی چيست
هم بند بوده  ٩٨شان، ظاهرا با چند نفر يا عده ای از زندانيان آبانماه 

آقای حبيبی از اين زندانيان اينست که اصوال "  تجربه شخصی. "است
و آدمهای طبقه "  معتاد"و "  دزد"و "  سابقه دار"سياسی نيستند، عده ای 

سپس اين مشاهده و تجربه شخصی را به کل .  جامعه بودند"  پايين"
خيزش آبان تعميم ميدهد و نتيجه ميگيرد که خيزش آبان، آنهم نه با زبان 

لومپن "خيزش "  دوستان مارکسيست"خودش بلکه با زبان و تصوير 
 .بود" پرولتاريا

 
اين سخنان طبيعی بود که با واکنش روبرو شود و با اعتراض بخشهائی 

در اثر اعتراض جمعی از .  از خانواده های جانباختگان آبان روبرو شد
خانواده جانباختگان و زندانيان، آقای حبيبی عذرخواهی کردند و گفتند 

 . اين فايل مربوط به شش ماه پيش می باشد
 

رفتار آقای حبيبی و دلجوئی از خانواده های جانباختگان البته مورد 
خود ايشان از شخصيت های مطرح جنبش .  احترام و تائيد من است

معلمان هستند و برای ما تک به تک فعالين زن و مرد و معلمان 
فراتر اتحاد سياسی و عملی اين جنبش .  آزاديخواه قابل احترام و ارزشند

و گسترش آن و داشتن سياستی موثر که بتواند به اهدافش نزديک شود 
درست به همين دالئل، ميگويم سخنان اقای حبيبی .  برای ما مهم است

در مورد خيزش آبان پازلی از يک کليت است که اجزای آن قطره 
اين ديدگاه که اشاره خواهم کرد، اگر .  چکانی اينجا و آنجا مطرح ميشود

 . بر حرکت معلمان حاکم شود، آنرا زمين ميزند
 

تا اينجا ارزيابی دمحم حبيبی از خيزش آبان نود و هشت اينست که اين 
اين ارزيابی .  خيزش اقشار بيسواد و غير سياسی و لمپن پرولتاريا بود

فی البداهه نميتواند باشد، به مفروضاتی از جايگاه طبقات و جنبشها در 
به گوشه های ديگری از اين ديدگاه .  سياست ايران هم مربوط است

نقد و "اتاق کالب هاوس  ٢٠٢٢ژانويه   ١۶در تاريخ .  ايشان نگاه کنيم

به مديريت راديو پيام کانادا جلسه "  نظر
افزايش "ای برگزار شد تحت عنوان 

شکاف طبقاتی، تاثيرات آن بر جامعه، 
آقای حبيبی ".  راهکارها و مطالبات ما

ايشان .  يکی از سخنرانان اين جلسه بودند
در بخش دوم صحبت خود بعد از مقدمه 
ای کوتاه در مورد وضعيت جامعه ايران 

"و نيروهای اجتماعی موجود گفت در : 
پاسخ به دوستانی که ميگن ميشه هنوز 

کسانی باشند که به جن باور داشته باشند، ميگم در جامعه ای که 
متخصصينش و پژوهشگرانش به افسانه طبقه کارگر هنوز باور دارند، 

 ". توانند وجود داشته باشند که به جن باور داشته باشند پس افرادی می
 

" افسانه"آقای حبيبی دارد روشن ميگويد کدام طبقه کارگر؟ طبقه کارگر 
به همين اعتبار است که بزعم ايشان، آبان را جلوه ای از خيزش .  است

" افسانه"طبقه کارگر عليه فقر و فالکت سرمايه داری دانستن ادامه اين 
" جنبش هم نبود"ايشان ميگويد اين "  تجربه شخصی"است و تازه 

چون ايشان با تحليلگران و رهبران و .  لمپن پرولتاريا بود"  شورش کور"
من البته بعنوان .  افراد تئوريک و فعال زندانی آبان مواجه نشده است

کسی که عمرم را کارگری کردم و متاسفانه بدليل فقر امکان اين را 
نداشتم که مثل ايشان در دنيای علم و دانش غوطه بخورم، بشدت در 
تعجبم که کسی چطور ميتواند با يک تجربه و مشاهده صرف و يک متد 

بداند و در مورد مسائل مهم و بنيادی "  مشت را نمونه خروار"آمپريکی 
فکر نميکنم من .  جوامع کنونی اينگونه نتيجه گيری و اظهار نظر کند

را در شهرهای ايران نشان "  طبقه کارگر"نيازمند اين باشم که به ايشان 
اما ادامه سخنان ايشان .  بدهم تا داستان افسانه يا واقعيت بدوا روشن شود

 .جای هيچ ابهامی باقی نميگذارد
 
"آقای حبيبی ادامه ميدهد  به نظر من آنچه که به عنوان طبقه کارگر : 

ازش نام برده ميشه، و تالش ميشه به طبقه برتر و پيشتاز در تغيير و 
تحوالت اجتماعی ارزيابی ميشه، آنچنان که دوستان از آن صحبت می 

به خاطر همين است که در واقع .  کنند مابه ازای عينی مشخصی ندارد
اعتراضات گسترده معلمان در بيش از صد شهر اتفاق می افته و حتی در 
واقع اين اعتراضات تداوم پيدا ميکنه، اون نگاه بنيادين که به طبقه کارگر 

شوند مدام از هفت تپه  در نتيجه مجبور می.  دارند، دچار چالش ميشه
صحبت کنند، چون به نظر نمياد که بجز هفت تپه دستاورد مشخصی از 

 ". آنچه که از طبقه کارگر نام می برند در جامعه ايران باشد 
 

طبقه کارگر "  برتری"من البته تاکنون جائی نخواندم و نشنيدم کسی از 
کمونيست ها و مارکسيست ها .  اين سخن نژادپرستانه است.  حرف بزند

برتری طبقه "برای نفی جامعه طبقاتی مبارزه ميکنند و نه تقديس و اثبات 
اما از اين نکته که بگذريم، ايشان ميگويد جنبش معلمان مهم تر ".  کارگر

است و ما به ازای عينی دارد، جنبش کارگری و طبقه کارگر حتی ما به 
. ازای عينی ندارد و افسانه طبقه با افسانه هفت تپه ادامه پيدا کرده است

يک .  اين بحث ميگويد معلمان و فرهنگيان بخشی از طبقه کارگر نيستند
کارگران سالهاست داد ميزنند کارگر معلم .  اختالف اصلی ما اينجاست

همه جای دنيای پيشرفته و مدنی مورد عالقه آقای حبيبی و برخی .  اتحاد
از دوستان، معلمان هم اتحاديه و سازمان خودشان را دارند و عضو 

چه از نظر بورژوازی و چه از نظر کارگر، .  تريديونيون ها هستند
پرستار و معلم و کادر بخشهای موسوم به خدماتی و 

 

  ١١صفحه   
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لومپن "تا " افسانه طبقه كارگر"از 

 ..." ی خيزش آبان"پرولتاريا

آموزشی و درمانی و بهداشتی و غيره، بخشهای مختلف طبقه کارگرند 
و از نظر موقعيت اقتصادی با درجاتی تفاوت که هميشه وجود داشته 

 . جزو نيروهای طبقه کارگرند
 

البته سياست شکاف انداختن و تعاريف را محدود يا بسط دادن هميشه 
در ايران از صنعت نفت و صنايع بزرگ آغاز شد .  وجود داشته است

اينکه بخشی از .  و در کشورهای ديگر بسيار سياستی قديمی است
کارگران يک رشته را که مثال در امور اداری و سرويس و خدمات و 

" کارگر"و بقيه را که در توليد هستند "  کارمند"آموزش هستند، 
. براساس مدرک تحصيلی و پايه شغلی اين عناوين تعريف شدند. بنامند

شايد اينها برای بحث طبقه بندی مشاغل خوب باشد اما برای تبئين 
برخی از .  جامعه شناسی و مبارزه اجتماعی مفت هم نمی ارزد

دوستان در شورای صنفی معلمان و در اظهاراتشان از جمله در 
و "  فرهنگی"سخنان آقای حبيبی تالش ميکنند هر روز بيشتر تفاوت 

در يکی از قطعنامه های پايانی اعتراض .  را برجسته کنند"  کارگر"
. جامعه معرفی کرده بودند"  ناجی"را "  معلمان"دور قبل از جمله 

نيز در همين "  هر کسی با اهل قلم درافتاد ورافتاد"شعارهائی مانند 
سوال اينست که تالش برای اعالم جدائی جنبش .  ديدگاه ريشه دارد

معلمان بعنوان حرکتی فرهنگی و فرهيخته با جنبش کارگری و 
، تالش برای ايجاد شکاف بين کارگر و فرهنگی "افسانه طبقه کارگر"

يعنی کسانی که نيروی کار و خالقيت خود را برای مزد يا حقوق چه 
بصورت يدی يا فکری يا هر دو ميفروشند، به کدام هدف سياسی 

 کمک ميکند؟
 
من ميگويم اقای حبيبی گرامی و دوستانی که چنين نظری را داريد،  

نظر به اينکه در کار علمی و پژوهشی و آموزشی هستيد و قبول 
نميکنيد که هر کسی ادعاهای بی پايه و غير مستدل علمی بکند، لطفا 
زحمت بکشيد و اين ادعاهايتان را با نقد مارکس و حتی قبل از 
مارکس که به وجود طبقات اجتماعی و کشمکش طبقاتی و جنبشهای 
طبقاتی و تجارب متعدد بين المللی قائل بودند و برای آن دهها هزار 

با سياه سفيد است و برعکس .  صفحه نوشتند، پاسخی جدی بدهيد
 . نميشود زير اساس دنيای امروز بزنيد

 
اين ديدگاه در بخشی ديگر از جنبش مدنی و سازمانيافته در مقابل 

از جمله سخنان اخير آقای عزيز قاسم زاده .  شورش کور حرف ميزند
در واقع همان آبان " شورش کور"آن . در اجتماع اول ارديبهشت است

هم جنبش معلمان که "  مدنی"و "  جنبش سازمانيافته"است و آن 
همينطور .  سياست و شعارش و روشهايش متمايز است و رهبری دارد

برگزار "  نافرمانی مدنی"بدون دليل نيست که ناگهان سمينار در مورد 
ميشود و مدافعان اصالح طلب ورشکسته و افراد جديدی از ضرورت 

قانونگرائی و تاکيد بيش از حد .  و تبئين آن ميگويند"  نافرمانی مدنی"

به بندهای قانون اساسی و اينکه همه خواستهای ما قانونی است، گوشه 
 . ديگری از اين نافرمانی مدنی است

 
نافرمانی مدنی نسخه اصالح طلبان و سلطنت طلبان و جنبش های 

خيزش "و "  شورش کور"و "  خشونت انقالبی"بورژوائی ايران در مقابل 
هر کسی امروز پشت اين شعار .  است"  عمل فراقانونی"و "  توده ای

تاسف بارتر .  ميرود، دارد ترمز به اعتراض راديکال و انقالبی ميزند
اينست که اين سخنان زمانی مطرح ميشود که شيون پايان اصالح طلبی هم 

تکرار سياستهای محوری اصالح .  تمام شده و جزو فراموش شده ها هستند
طلبان با قالب و ظواهر جديد، شايد برای شکل دادن به يک سوسيال 
دمکراسی بی پايه و برای جور بودن ويترين بورژوازی ايران خوب باشد، 

 . ندارد و آب در هاون کوبيدن است" ما به ازای اجتماعی"اما اتفاقا 
 

بطور فشرده ديدگاهی هر روز بيشتر از ديروز در ميان معلمان خود را 
بروز ميدهد که معلم و فرهنگی کارگر نيست، جزو طبقه کارگر نيست، 
طبقه کارگر خودش يک افسانه است و لذا اهداف و آرمانهائی که با اين نام 
گفته ميشود اعتبار ندارد، معلمان و فرهنگيان ميتوانند نجات دهنده 
مشکالت مردم ايران باشند، از نظر روشها و شيوه سازماندهی کار قانونی 
و مطالبات قانونی و نافرمانی مدنی، شکل دادن به جنبش در مقابل شورش 

اينها از بروزات و ...  و مشخص تر نفی شورش آبان و دی و نوع آن، 
اين ديدگاه قديمی و شکست خورده است و اتفاقا . مشخصات اين ديدگاه است

هزاران اعتصاب .  دی و آبان يک محصول روند شکست اين خط است
بزرگ و کوچک کارگری و اعتراضات سراسری بخشهای مختلف از 
جمله معلمان و پرستاران، برای ما سنگرهای مختلف مبارزه کارگری اند 

حرکت معلمان برای پيشروی و .  و برای اتحاد و قدرتمندتر آنها ميکوشيم
پيروزی الزمست با افتخار خود را جزو طبقه کارگر بداند و با اهداف و 

سياست نفی طبقه کارگر و .  سياستهای راديکال اين طبقه هماهنگ شود
مبارزه طبقاتی و حق کارگر برای دست بردن به عمل انقالبی، نه جديد 
است و نه اولين بار است که طرح شده است اما هر بار با ديوار سرسخت 

در ايران اين .  واقعيات اجتماعی و روندهای بنيادی برخورد کرده است
 .سياست ورشکسته است و ميتواند نسخه شکست هر حرکتی هم باشد

 
يا همان خرده بورژوازی و شيوه "  طبقه متوسط"آقای حبيبی داستان 

امتحان خودش را پس داده و روز "  نافرمانی مدنی"مبارزه اين طبقه 
و "  خيزش آبان"سخنرانی غرای شما درباب .  خودش شکست خورده است

تان در زندان و روايت زندانيان آبان، چکامه اش را از "  شخصی"تجربه 
تالشهای متفکرين و جامعه شناسان نسل رو به انقراض طبقه متوسط 

، "کارتن خوابها"، "حاشيه نشينها"کند با حمله و تحقير  ميگيرد که فکر می
شما .  ، مطلوبيت طبقه متوسط با سواد و يقه سفيد را نشان دهد"بی سوادها"

چه بخواهيد و چه نخواهيد معلمان و فرهنگيان الاقل نود درصدشان جزو 
انتظار بيشتری از شما بود نه اينکه مانند .  صفوف طبقه کارگر هستند

مفسران اين راديوها با يک مشاهده ساده و نمونه برداری مدعی شويد که 
؟ تا بعد "!پيشتاز در تغيير و تحوالت اجتماعی نيستند"طبقه کارگر ديگر 

طبقه ای که قراره تحول عينی در جامعه ايجاد کند، حتما "نتيجه بگيريد؛ 
 ميشود بفرمائيد چطور؟! عجب". بايد از طبقه متوسط باشد

 
 ٢٠٢٢آوريل  ٢٣

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  
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 بند در پتروشيمی کيان اعتصاب کارگران داربست 
بند پيمانکاری عليخانی  ، کارگران داربست١۴٠١ارديبهشت  ۴روز يکشنبه 

کارگران .  شاغل در پتروشيمی کيان واقع در عسلويه دست به اعتصاب زدند
ای نفت اعالم کرده بودند که چنانچه تا روز چهارم ارديبهشت  پروژه

ای  شان محقق نشود از روز پنجم دست به اعتصاب گسترده های خواسته
کاری  ای خواستار افزايش دستمزد و تغيير نوبت کارگران پروژه.  خواهند زد

حدود يکصدهزار نفر از .  روز استراحت هستند ١٠روز کار و  ٢٠به 
برخی .  ماهه زدند ٣ای نفت تابستان گذشته دست به اعتصابی  کارگران پروژه

جواب گذاشتند و برخی نيز بخشی از  های کارگران را بی ها خواسته از شرکت
 .مطالبات را اجرا کردند

 
 خيز جنوب  کار شرکت مناطق نفت تجمع اعتراضی کارکنان نوبت 

کار زيرمجموعه شرکت  کارگران نوبت ١۴٠١ارديبهشت  ۴روز يکشنبه 
خيز جنوب مطابق فراخوان از پيش اعالم شده مقابل درب اصلی  مناطق نفت

کارگران و کارمندان .  خيز در اهواز دست به تجمع زدند ستاد مناطق نفت
برداری  بهره  کار زيرمجموعه اين شرکت که در بخش عمليات و نوبت

های کارون و مارون، مسجد سليمان و آغاجاری مشغول به کار هستند،  شرکت
ساعته اعتراض دارند و خواهان تثبيت و استمرار  ٨نسبت به شيفت چرخشی 

تعداد .  روز استراحت هستند ۴روز کار و  ۴کار  ساعته و نوبت ١٢شيفت 
های پرخطر برای عزيمت به محل  زياد سفرها و مسافت طوالنی در جاده

الزم به .  ساعته است ٨های  کار، يکی از داليل مخالفت اين کارکنان با شيفت
خيز  ذکر است که پس از چند نوبت اعتراض اين کارگران شرکت مناطق نفت

جنوب اعالم کرده که کار گروهی برای بررسی اين موضوع تشکيل داده 
ساعته  ١٢کار خواستار اجرای فوری تثبيت شيفت  است اما پرسنل نوبت

 .هستند
 

 ای شاغل در پتروشيمی بوشهر اعتصاب کارگران پروژه
ای پيمانکاری فرجود شاغل در  ارديبهشت کارگران پروژه ۴روز يکشنبه 

ها  پتروشيمی بوشهر پس از تجمع دست به اعتصاب زده و به خوابگاه
ای نفت اعالم کرده بودند که چنانچه تا روز چهارم  کارگران پروژه.  برگشتند

هايشان محقق نشود از روز پنجم دست به اعتصاب  ارديبهشت خواسته
 . ای خواهند زد گسترده

 ۵بنا بر اعالم قبلی و با توجه به تحقق نيافتن خواسته های آنان، روز دوشنبه 
 ١ای شاغل در سايت  تعداد زيادی از کارگران پروژه ١۴٠١ارديبهشت 

ای خواستار  کارگران پروژه.  پتروشيمی بوشهر دست به اعتصاب زدند
روز استراحت  ١٠روز کار و  ٢٠کاری به  افزايش دستمزد و تغيير نوبت

 . هستند
 
 اعتصاب کارگران پروژه ای نفت 

کارگران پيمانکاری علی شهبازی شاغل در  ١۴٠١ارديبهشت  ۵روز دوشنبه 
ای شاغل در پتروشيمی هنگام، کارگران  عسلويه، کارگران پروژه ١٩فاز 

ای پتروپااليش کنگان، کارگران مخازن سبز عسلويه، کارگران  پروژه
ای شرکت پتروکيان  عسلويه و کارگران پروژه ١٣ای شاغل در فاز  پروژه

ای نفت اعالم کرده بودند که چنانچه  کارگران پروژه.  دست به اعتصاب زدند
 ١٠روز کار و  ٢٠کاری  شان مبنی بر افزايش دستمزد و نوبت های خواسته

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 امير عسكری سپيده اميرعسگری و آرش كلهر و:  تهيه و تنظيم

 .ای خواهند زد روز استراحت محقق نشود از روز پنجم دست به اعتصاب گسترده
 

 ای شرکت ناورود در پتروپااليش کنگان اعتصاب کارگران پروژه
ای شرکت ناورود  بند پروژه کارگران داربست ١۴٠١ارديبهشت  ۶شنبه  روز سه

ای نفت  کارگران پروژه.  شاغل در پتروپااليش کنگان نيز دست به اعتصاب زدند
. روز استراحت هستند ١٠روز کار و  ٢٠کاری  خواستار افزايش دستمزد و نوبت

ای آغاز شده است، تعدادی از  از روزدوشنبه که اعتصاب کارگران پروژه
پيمانکاران و کارفرمايان شرايط کارگران را قبول کرده و با افزايش دستمزد و 

روز استراحت با کارگران قرارداد  ١٠روز کار و  ٢٠کار  توافق بر سر نوبت
 .اند جديد منعقد کرده

 
 عسلويه Booای نيروگاه  اعتصاب کارگران پروژه 

ای پيمانکاری بهروز ليموچی  کارگران پروژه ١۴٠١ارديبهشت  ۶شنبه  روز سه
 .عسلويه نيز دست به اعتصاب زدند Booشاغل در نيروگاه سيکل ترکيبی 

 
 تداوم اعتصاب کارگران مخازن سبز عسلويه

ای ساخت مخازن سبز عسلويه  کارگران پروژه ١۴٠١ارديبهشت  ۶شنبه  روز سه
 .هايشان به اعتصاب خود ادامه دادند در راستای پافشاری بر خواسته

 
 اعتراض کارکنان شرکت صنايع پتروشيمی مسجدسليمان 

ارديبهشت  ۶شنبه  متعاقب خبر تغيير مديريت صنايع پتروشيمی، صبح روز سه
کارکنان شرکت صنايع پتروشيمی مسجدسليمان در اعتراض به اين تغيير  ١۴٠١

های دسترسی به اين شرکت را بستند و خواستار لغو  دست به اعتصاب زده و جاده
 !اند اين تغيير شده

 
 بند نيروگاه برق اردبيل اعتصاب کارگران داربست 

بند نيروگاه برق اردبيل نيز با  کارگران داربست ١۴٠١ارديبهشت  ۶شنبه  روز سه
روز استراحت دست  ١٠روز کار و  ٢٠کاری  خواست افزايش دستمزد و نوبت

 .به اعتصاب زدند
 
پااليشگاه بيدبلند  ٢ای شرکت جهانپارس شاغل در فاز  اعتصاب کارگران پروژه 

 بهبهان 
ای شرکت جهانپارس شاغل  کارگران پروژه ١۴٠١ارديبهشت  ٧روز چهارشنبه 

 .  پااليشگاه بيدبلند بهبهان نيز دست به اعتصاب زدند ٢در فاز 
 
 تجمع اعتراضی جمعی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز 

جمعی از کارگران  ١۴٠١ارديبهشت  ۴های رسيده، روز يکشنبه  بنابر گزارش
گروه ملی فوالد اهواز نيز در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان در محوطه 

 .شرکت دست به تجمع زدند
 
 تپه تجمع اعتراضی کارگران فصلی نيشکر هفت 

ارديبهشت جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر  ۵روز دوشنبه 
. تپه خواهان تغيير وضعيت استخدامی خود بعد از بهره برداری شدند هفت

 . کارگران فصلی خواهان استخدام در شرکت هفت تپه هستند
 

  ١٣صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 تجمع کارگران کاشی اصفهان در اعتراض به معوقات چندين ساله 
ارديبهشت شماری از کارگران کاشی اصفهان، در اعتراض به  ۵روز دوشنبه 

های  عدم پرداخت معوقات چندين ساله، بالتکليفی شغلی، تعديل پرسنل و وعده
کارگران معترض با برپايی تجمع در .  پوشالی مسئوالن، تجمع برگزار کردند

مقابل ساختمان استانداری و در دست داشتن پالکاردهايی، نسبت به اخراج 
نيروها از کار و عدم پرداخت معوقات حقوق هفت ماه و همچنين ساير معوقات 

آنها در پی تعديل نيرو و تعطيلی چندين .  تاکنون، اعتراض کردند ٩۵از سال 
باره اين مجتمع توليدی، با عدم امنيت شغلی، بالتکليفی قراردادهای کاری و 
ناامنی اقتصادی مواجه و خواستار رسيدگی مسئوالن به معضالت شغلی و 

 .اند معيشتی خود شده
 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهرستان شوش 

ارديبهشت کارگران شهرداری شوش با برگزاری تجمع  ٧روز چهارشنبه 
اعتراضى مقابل ساختمان فرمانداری خواهان پرداخت حقوق معوقه چند ماهه 

 .خود شدند
 
 تجمع اعتراضی کارکنان و کارگران شهرداری اهواز 

ارديبهشت در پی دستور شهردار اهواز مبنی بر کاهش  ٧روز چهارشنبه 
مزايای پرسنلی کارکنان و کارگران شهرداری کارگران شهرداری برای دومين 

 .روز متولی در محوطه شهرداری تجمع کردند
 
فراخوان تجمع سراسری معلمان به مناسبت فرا رسيدن اول می روز جهانی  

 کارگر و هفته معلم
 

 !فرهنگيان شريف بازنشسته و شاغل
 درود بر شما

روز جان باختن ابوالحسن خانعلی به  ارديبهشت سال ١٢دانيد  همانطور که می
از آن زمان اين تاريخ به .  است ١٣۴٠دست نيروهای سرکوبگر در سال 

های  ها و انجمن در دهه هشتاد کانون.  صورت غيررسمی روز معلم نام گرفت
. صنفی با احيای نام ابوالحسن خانعلی، روز معلم را به اين مناسبت ثبت نمودند

های صنفی فرهنگيان ايران هفته معلم را به تمام  شورای هماهنگی تشکل
گويد و ياد و خاطره خانعلی و  فرهنگيان شاغل و بازنشسته تبريک و شادباش می

 .دارد تمام معلمان جانباخته راه آموزش و آزادگی و برابری را گرامی می
 

  !همکاران عزيز
هنوز مطالبات ما محقق نشده، شورای هماهنگی به تجمع   با توجه به اينکه

از  .دهد ارديبهشت در سراسر ايران فراخوان می ١١سراسری در روز يکشنبه، 
کارگر است و اکثريت   آنجايی که اين روز مصادف با اول ماه می و روز جهانی

آموزان ما کارگران و زحمتکشان هستند و مطالبات معلمان مانند  والدين دانش
يابی  آموزش رايگان و باکيفيت، افزايش حقوق باالی خط فقر، حق تجمع و تشکل

و حق فعاليت آزادانه و آزادی معلمان و کارگران با ساير اقشار کارگری 
  .مشترک است

 
شورای هماهنگی ضمن تبريک اول ماه می به کارگران شريف جهان و ايران و 

آموزان خود  دفاع از مطالبات و حق اعتراض کارگران، از والدين دانش
خواهيم برای تحقق مطالبات خود و دفاع از اصل آموزش رايگان و باکيفيت  می

از مطالبات معلمان که بخشی از مطالبات اکثريت جامعه است حمايت نمايند و 
 .واقعی از اتحاد فرهنگيان و ساير اقشار اجتماعی را رقم بزنند  صحنه

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

اميدواريم که سايه اتحاد عمل زمينه همبستگی بيشتر بين تمام اقشار جامعه  
برای تحقق حاکميت مردم ، دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و شادی فراهم 

 .گردد
 

 ١٠ساعت   ١۴٠١ارديبهشت  ١١يکشنبه، : وعده ما
  ادارات کل آموزش و پرورش: ها مراکز استان -مقابل مجلس: تهران 

 اداره آموزش و پرورش: ها شهرستان
 

 های صنفی فرهنگيان ايران شورای هماهنگی تشکل
 ١۴٠١ارديبهشت  ۴
 
 تجمع اساتيد و کارکنان دانشگاه کرمانشاه در اعتراض به سطح پايين حقوق 

شنبه ششم ارديبهشت ماه، در  اساتيد و کارکنان دانشگاه کرمانشاه، روز سه
شود، با وجود پايان  گفته می.  محوطه دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند

اولين ماه سال جاری، تاکنون هيچ افزايشی در حقوق دريافتی اساتيد و کارکنان 
معترضان با حمل پالکاردهايی، نسبت به .  اين دانشگاه صورت نگرفته است

عدم همخوانی حقوق و مزايای دريافتی با تورم و گرانی، اعتراض داشته و 
 .خواهان رسيدگی مسئوالن به مطالبات خود شدند

 
 تجمع دانشجويان علم و صنعت

يکشنبه چهارم ارديبهشت، دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به 
افزايش فشارهای حراست و ضرب و جرح يکی از دانشجويان، دست به تجمع 

بيانيه قرائت شده در تجمع دانشجويان علم و صنعت در اعتراض به .  زدند
فضای پليسی و دانشگاه رفتارها واقدامات حراست پس از بازگشايی بدين 

 :شرح است
 !ها همکالسی! دانشجويان

امروز .  امروز دو هفته از بازگشايی دانشگاه، بعد از دو سال تعطيلی ميگذرد
با اينکه مدت .  شاهد اولين تجمع دانشجويی، در دفاع از حق دانشجويان هستيم

گذرد اما در همين مدت کوتاه شاهد  کوتاهی است که از بازگشايی دانشگاه می
گويا .  هايی برای استقرار نظم پليسی در دانشگاه هستيم شدت گرفتن تالش

تعطيلی دو ساله دانشگاه و شکاف نسلی ايجادشده ميان دانشجويان، به 
اقتدارگرايان فرصتی برای از بين بردن دستاوردهای مبارزات دانشجويی 

اما اين .  آن ها فکر می کردند که می توانند نبض دانشجو را خاموش کنند.  داده
 .گمان، خيال خامی بيشتر نيست

 
دو هفته از بازگشايی دانشگاه ها می گذرد و ما چيزی جز اذيت و آزار 

حراست دانشگاهی که وظيفه حفاظت از دانشجو را دارد، امروزه .  ايم نديده
روندی که تنها منحصر به علم و .  بيش از هر نهاد ديگری مخل آسايش اوست

. شود ها نيز به شکل های مختلف ديده می صنعت نيست و در  ساير دانشگاه
ای که برای سرکوب و خنثی کردن پتانسيل سياسی دانشگاه در جريان  پروژه

ها و نهادهای دانشجويی بلکه  است نه فقط با تشديد فشارها بر فعاالن و تشکل
فشارهايی همچون گسترش .  همراه با فشارهايی روزانه بر عموم دانشجويان

حوزه دخالت در پوشش دانشجويان حتی خارج از دانشگاه و ايجاد رعب و 
وحشت و تهديد دانشجويانی که تا پيش از اين رنگ دانشگاه حضوری را به 

 .اند چشم نديده بودند و برای تحصيل، کيلومترها از شهرهای خود دور شده
 

علم و صنعت   در اين ميان عملکرد حراست و حفاظت فيزيکی دانشگاه
اين نهاد قدرت تا بدان جا پيش رفته که هفته .  هايمان را به لب رسانده جان

ای زد، به  ها دست به صدور بيانيه گذشته وقتی تشکلی عليه اين عملکرد آن
های يک تشکل از سطح دانشگاه پرداخت و يکی از  آوری بيانيه جمع

دانشجويان را مضروب و به همراه تعدادی ديگر به کميته انضباطی احضار 
امروز دهه شصت .  کرد و پای نيروهای نظامی را به صحن دانشگاه باز کرد

که بتوان با اجبار، ساليق و عقايد عصر حجری خود را با زور و !  نيست
. امروزه بايد حق آزادی انتخاب را پذيرفت.  چماق به خورد دانشجو داد

ترين حق  حق انتخاب، مهم.  ای هم جز پذيرش آن نيست چاره
  ١٤صفحه   



  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤٥شماره    

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

ما دانشجويان، حضور نيرو های امنيتی .  هر انسانی بعد از حق زندگی ست
امروز ما .  در دانشگاه و ايجاد رعب و وحشت را به شدت محکوم می کنيم

 :دانشجويان خواستار موارد زير هستيم
 
 تشکيل شورای نظارت بر حراست.  1
توقف دخالت در امور شخصی دانشجويان و زيست دانشجويی و به .   2

 رسميت شناختن حق آزادی انتخاب
ها به صورت  ها و مصوبه شفاف شدن عملکرد حراست، انتشار آيين نامه.   3

 علنی
(مشخص شدن هويت نيروهای حفاظت فيزيکی.   4 افراد بايد اتيکت ! 

 .)ترين لباسشان نصب کنند اسمشان را روی بيرونی
توقف گشت زنی در سطح دانشگاه، و حذف و عدم استعمال .   5

 موتورسيکلت و وسايل نقليه موتوری توسط حفاظت فيزيکی
 برخورد با عامالن ضرب و شتم يک دانشجو.  6
 های دانشجويِی سياسی، مدنی، صنفی و فرهنگی توقف ممانعت از فعاليت.  7
 اند توقف پيگرد کميته انضباطی دانشجويانی که اخيرا احضار شده.  8
 ها رفع محدوديت رفت و آمد خوابگاه.  9

 ها حدف سرشماری شبانه خوابگاه.  10
 :و در آخر

 توقف امنيتی سازی دانشگاه و عدم حضور دوباره نيروهای نظامی.  11
 
 تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی  

بازنشستگان تامين اجتماعی کرمانشاه،  ١۴٠١ارديبهشت  ۴روز يکشنبه 
مقابل  ”های اعتراضی يکشنبه“تبريز، ايالم، اراک و اهواز مطابق سنت 

. سازمان تامين اجتماعی اين شهرها دست به تجمع اعتراضی زدند
بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و 

ها ،مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد معيشتی خود معترض  مستمری
بازنشستگان تأمين اجتماعی خواستار تعيين تکليف افزايش مستمری .  هستند

 .باشند سازی می سال جديد و اجرای کامل همسان
 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت هواپيمايی هما 

ارديبهشت بازنشستگان صندوق هما در مقابل دفتر مرکزی  ۶روز سه شنبه 
اين .  آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند اين شرکت در ورودی فرودگاه مهر

تجمع در اعتراض به تصميم دولت برای انتقال صندوق بازنشستگی هما به 
بازنشستگان صندوق هما خواستار .  باشد صندوق بازنشستگی کشوری می

گويند، در دوران خدمت  می   بازنشستگان.  مستقل ماندن اين صندوق هستند
اما با .  در شرکت هواپيمايی هما مبلغ بيشتری از حقوق آنها کسر شده است

انتقال به صندوق کشوری حقوق بازنشستگی آنها به ميزان زيادی کسر 
 !گويند که هنوز حقوق فروردين را دريافت نکردند آنها همچنين می. شود می

 
 مرگ يک سوختبر ديگر در بندر کوهستک

، تيراندازی نيروهای دريابانی بندر ١۴٠١ارديبهشت ماه  ٢روز جمعه 
کوهستک از توابع شهرستان سيريک به سمت يک قايق، منجر به کشته شدن 

پس از بررسی های الزم در قايق، !  يک شهروند سوختبر بنام حيدر سينا شد
توسط نيروهای دريابانی معلوم شده که قايق حيدر حامل هيچگونه کاالی 

ما ضمن ابرزاز تاسف عميق و همدردی با خانوادە حيدر !  قاچاقی نبوده است

 .سينا، رژيم هار اسالمی را مسئول جان حيدر سينا می باشد
 

 زندانيان و بازداشتها
 حمله وحشيانه نيروهای امنيتی به يکی از فعالين صنفی معلمان 

حسن  ای به علی مأمورين لباس شخصی مقابل دانشگاه ياسوج به شکل وحشيانه
اما مردم و آقای بهامين در  حمله .  بهامين از فعالين صنفی معلمان حمله کردند

نيروهای اطالعات سپاه مقاومت کردند و وی را در حالی که در يک دستش 
در حال بازگشت از :  علی حسن بهامين عنوان کرد.   دستبند بود ، آزاد کردند

تن از ماموران امنيتی قرار گرفته و در  ١٧دانشگاه به منزل بوده که مورد هجوم 
. پی اين رويداد، دست وی دچار آسيب شده و تلفن همراه وی نيز شکسته است

حسن بهامين به سپاه فتح استان منتقل شد و معلمان  بعدازظهر همان روز آقای علی
در نتيجه .  دراعتراض به اين اقدام وحشيانه مقابل اين مکان دست به تجمع زدند

حسن  پيگيری ها ، همراهی ها و تجمع معلمان در مقابل ساختمان  سپاه فتح، علی
ايجاد فضای رعب .  بهامين فعال صنفی معلمان  در ساعت دو  نيمه شب آزاد شد

و وحشت توسط نهادهای امنيتی در آستانه روز جهانی کارگر، به دليل ترس 
 . حاکميت از تجمعات گسترده معلمان و کارگران در اين روز است

 
 فعالين صنفی معلمان در ابهراز بازداشت احمد تقوی  

ارديبهشت نيروهای امنيتی با مراجعه به منزل  ۵حوالی ظهر روز دوشنبه 
مسکونی احمد تقوی از فعالين صنفی معلمان ابهر او را بازداشت نموده و به 

تاکنون آقای تقوی هيچ تماسی با خانواده مبنی بر مکان .  مکان نامعلومی بردند
همچنين نيروهای امنيتی در  .  بازداشت و ارگان بازداشت کننده خود نداشته است

تماس با اقای بهرام اسالمی از ديگر  فعاالن صنفی در ابهر از ايشان خواستند  
صبح  به سازمان اطالعات سپاه ابهر مراجعه  ٩ارديبهشت ساعت  ۶سه شنبه 

نمايند که آقای اسالمی اعالم کرده اند که هر حضوری بايد با ابالغيه رسمی و 
 .قانونی باشد و با تماس شفاهی نخواهد رفت

 
 مردانی به دادگاه) اله روح(احضار رادا  

معلم و فعال صنفی صادر شده است )  اله روح(ای برای رادا مردانی  احضاريه
دادگاه کيفری دو شهرستان  ١٠١ارديبهشت در شعبه  ١١مبنی بر اينکه بايد روز 

ی ديگری از سوی هيأت رسيدگی به تخلفات  همزمان ابالغيه.  دلفان حضور يابد
اداری کارمندان آموزش و پرورش گيالن برای رادا مردانی صادر شده است که 

احضار .  بايد ظرف ده روز دفاعيه و مدارک خود را به اين هيأت ارسال نمايد
ارديبهشت و اعمال فشار و تهديد و اقدام به بازداشت  ١١رادا مردانی در تاريخ 

چند تن از معلمان در روزهای اخير به دليل فراخوان تجمع سراسری معلمان در 
 .ارديبهشت صورت ميگيرد ١١روز 

 
سال زندان و ابطال گذرنامه و  ٨مهدی فتحی فعال فرهنگی استان فارس به  

 ممنوعيت از خروج کشور محکوم شد
روز پنجشنبه و همزمان با تجمع سراسری معلمان، دادگاه تجديد نظر مهدی فتحی 

در اين احکام اين معلم به پنج سال با .  را به زندان و مجازات تکميلی محکوم نمود
و  »تبليغ عليه نظام  «و يک سال به اتهام  »قصد بر هم زدن امنيت کشور «اتهام 

محکوم شد و ضمن  »گذار نظام و رهبر نظام توهين به بنيان «دو سال به اتهام 
 .ابطال گذرنامه حکم ممنوعيت خروج از کشور برای وی صادر گرديد

 
 آخرين وضعيت مرتضی صيدی از زبان زهرا صادقی  

صيدی _مرتضی#هشت روز سخت و نگران کننده را به همراه دخترم در نبود 
توانم بين دادسرا و  فکر کردن به اينکه فردا هم روز تعطيل است، و نمی.  گذرانديم

زندان اوين دوان باشم به اميد خبری از سالمتی همسرم، فشار روانی را بيشتر 
من و دخترم تا کنون از حال مرتضی و مکان نگهداريش اطالعی نداريم؛ .  کند می

کنم، که  بار ديگر يادآوری می!  و من همچنان خيره به گوشی تلفن به اميد خبری
همسرم يک کارگر ساختمانی است، که صبح تا شب روی 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٥صفحه   
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!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

که  هيچ تضمينی برای اين داربست، در سرمای زمستان و گرمای تابستان، بی
ای،  رسد، و بدون هيچ بازنشستگی و بيمه در آخر کار به دستمزد خود می

اگر تالش برای يک زندگی بهتر .  کند برای يک زندگی بهتر تالش می
بار ديگر از کارگران !  است، ما کارگران همه مجرم هستيم »جرم«

 ! ی کارگر درخواست حمايت دارم ساختمانی و ديگر اقشار طبقه
 

هايی که از روند  ها با پيگيری ما خانواده:  وی در يادداشتی ديگر افزود
اند، تا روز  مان کرديم، مشخص شد که آنان را گرفته بازداشت عزيزان

دوباره يک می .  اين حرفی بود که بازپرسی به ما زد!  جهانيکارگر بگذرد
و .  فرارسيد، و دوباره کارگرانی که بايد در زندان بمانند، تا اين روز بگذرد

دلواپسی من و دخترم و .  بار قرعه به نام مرتضی صيدی افتاده است اين
خبری از حال جسمی و روانی همسرم از يک طرف، و نگرانی همسرم  بی

ها و وضعيت مالی خانواده از طرف ديگر، لحظات  در نبودش بابت هزينه
اما ما همچنان در !  اند ی کارگری را در اين روزها ساخته زندگی يک خانواده

تالش هستيم، تا روزهای بازداشت مرتضی و رفقای در بندش کوتاه شود، و 
 برگرفته از صفحه اينستاگرام زهرا صادقی. ببينيم »آزاد«ها را  آن
 
 ی زندان اوين شد عادل گرجی روانه 

و  ٩٨عادل گرجی دانشجوی معماری بابت شرکت در مراسم روز کارگر 
سال حبس  جايی دانشکده هنر و معماری برای تحمل يک اعتراض به جابه

ماه کار  ٣چنين از سوی دادگاه به  عادل گرجی هم.  ی زندان اوين شد روانه
 .بدون مزد محکوم شده است

 
 سال حبس محکوم شدند ٣٢اميرحسين مرادی و علی يونسی مجموعا به  

اميرحسين مرادی و علی يونسی دانشجويان بازداشتی دانشگاه صنعتی 
. سال حبس محکوم شدند ١۶شريف، توسط دادگاه انقالب تهران هر يک به 

دادگاه انقالب تهران صادر و به آنها  ٢٩بر اساس اين حکم که توسط شعبه 
ابالغ شده، اميرحسين مرادی و علی يونسی هر يک از بايت اتهاماتی از 

 ١۶االرض، اجتماع و تبانی عليه نظام و تبليغ عليه نظام به  جمله افساد فی
 .سال حبس محکوم شدند

 
 ماه حبس محکوم شد ٨عسل دمحمی به يک سال و  

دادگاه تجديدنظر استان تهران محکوميت عسل دمحمی را عينا تاييد  ٣۶شعبه 
 ٨دادگاه انقالب تهران به يک سال و  ٢۶خانم دمحمی پيشتر توسط شعبه .  کرد

ماه حبس و دو سال محروميت از عضويت در دسته جات سياسی و اجتماعی 
دادگاه تجديدنظر  ٣۶براساس اين حکم که توسط شعبه .  محکوم شده بود

تبليغ عليه نظام و «استان تهران صادر و ابالغ شده است، از بابت اتهامات 
ماه حبس و دو سال  ٨سال و  ١به  »اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور

 .محروميت از عضويت در دسته جات سياسی و اجتماعی محکوم شده است
 
 هجوم ماموران امنيتی به منزل رهام يگانه 
شنبه ششم ارديبهشت ماه، نيروهای امنيتی با مراجعه به منزل رهام  روز سه 

يگانه فعال چپ و کارگری تعدادی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و 
اين ماموران .  اعالم کردند که تا ماه آينده برای بازجويی تماس خواهند گرفت

که از سوی وزارت اطالعات با حکم تفتيش به منزل رهام يگانه آمده بودند، 
های او را با  جلد از کتاب ٨٠گوشی موبايل، هارد، فلش مموری و حدود  ٣

احضار، تهديد و بازداشت کارگران، معلمان و فعالين کارگری در .  خود بردند
آستانه روز جهانی کارگر بخاطر ممانعت از برگزاری تجمعات اين روز و 

  .خواهی است سرکوب هر نوع صدای اعتراض و حق
 
 بازداشت هفت نفر از فعالين کارگری در بانه 

 ٧ی روز جهانی کارگر نيروهای امنيتی  ارديبهشت و در آستانه ۶شنبه  روز سه
های سعيد دمحمی، حسن عزتی،  تن از فعالين کارگری و اجتماعی شهر بانه با نام

نيشتمان رحمتی، پروين عبدهللا پور، رحمان سليمانی، افشين رحيمی و فاتح 
ماموران امنيتی با هجوم به منازل اين افراد و بدون .  مجيدی را بازداشت کردند

نيشتمان رحمتی ديروز آزاد شد؛ .   اند ارائه حکم قضايی، آنها را بازداشت کرده
اما اخبار حاکی از انتقال ساير بازداشت شدگان به بازداشتگاه اطالعات سنندج 

 .دارد
 
 احضار غالمرضا شريفه معلم بازنشسته به ستاد خبری اطالعات سنندج 

غالمرضا شريفه معلم بازنشسته و از  ١۴٠١ماه  ارديبهشت ٧روز چهارشنبه 
فعالين فرهنگيان سنندج به ستاد خبری اطالعات اين شهر احضار و مورد 

 .بازجويی قرار گرفت
 
 .نوشين کشاورزنيا، فعال حقوق زنان، بازداشت شد 

نوشين کشاورزنيا، روز دوشنبه پنجم ارديبهشت، پس از احضار از سوی مقامات 
اطالعات بيشتری از اتهامات و .  امنيتی، بازداشت و به زندان منتقل شده است

 .محل دقيق نگهداری او در دست نيست
 

*** 
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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/  


