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 خودكشى يا قتل عمد؟
 

خبرها را اينگونه می شنويم که کارگری خود 
زنی خود را به آتش !  را آتش زد و جان سپرد

! دختری جوان خود را حلق آويز کرد!  کشيد
 ! مادر و فرزند به عمر خود پايان دادند

 
در برخورد به اين فجايع و تراژدی ها چند 

اول، مشکالت فردی :  دسته تحليل وجود دارد
دوم، .  و روانی فرد يا افراد خودکشی شده

 –تبئين خودکشی در دو قطبی استيصال 
اعتراض و مستقيم و غير مستقيم حقانيت دادن 
به خودکشی اعتراضی بعنوان يک آکت و يک 

سوم، استتار يا نفی نقش دولت و جامعه .  پيام
 .در قبال پديده روبه گسترش خودکشی

 
خودکشی ويژه کارگران نيست، حتی ويژه 
خانواده های کارگری و طبقه کارگر نيست، 
يک معضل اجتماعی است که خروجی يک 

. مناسبات و يک وضعيت مشخص است
براساس آمار وزارت بهداشت حکومت، تنها 

هزار  ١٠٠حدود «، ١٣٩٧در سال در سال 
بر پايه اين آمار، .  نفر اقدام به خودکشی کردند

هزار ايرانی اقدام  ١٠٠نفر در ازاء هر  ١٢۵
نفر جان  ۶به خودکشی کردند و از اين تعداد 

وزارت بهداشت ايران، . خود را از دست دادند
از دو سال پيش تاکنون، آمار رسمی مربوط به 
ميزان مرگ و مير ناشی از اقدام به خودکشی 

 .»در ايران را منتشر نکرده است
 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم
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 مقاومت سرفرازانه و عادالنه در برابر آن

در مورد دستگيری اخير 

 پيشمرگان سازمان زحمتكشان
 

 گفتگوی اكتبر با صالح سرداری 



اين آمار، تنوع موارد، کاهش سن خودکشی در قياس با سالهای قبل، 
افزايش شديد خودکشی در دوره کرونا و بعد از آن، نشان ميدهد خودکشی 
معضلی اجتماعی است و حاصل يک مجموعه فشارها و تنگناهای 
اقتصادی و سياسی و فرهنگی و پيروی از الگوهای غلط ارزشی و 

را  ٢٠٠٨-٢٠٠٧خودکشی سرمايه داران در دوره بحران .  تربيتی است
خودکشی جوانانی که در توهم زندگی گالموری و .  که فراموش نکرديد

خودکشی های وسيع بر اثر .  آمريکن دريم هستند را که يادتان نرفته است
خودکشی بدليل فقر . اختالفات خانوادگی و مشکالت در زندگی خصوصی

اقتصادی و گرسنگی و احساس خجلت و شرمندگی کارگر از خانواده 
يا قتلهايی که شکل خودکشی دارند مانند "  ناموسی"خودکشی های .  اش

که از بالکن پرت ميشوند و ظاهرا خود دست به آن (دختران بالکنی 
خودکشی بدليل .  يا عبور اجباری از بزرگراه و زير ماشين رفتن)  زدند

خودکشی بدليل همسر تحميلی يا عدم قبول اراده . شکست عشقی و عاطفی
خودکشی بدليل مورد تجاوز قرار گرفتن . و ميل زن يا مرد توسط خانواده

 . و فشارهای ناشی از آن
 

 »خودکشی کارگران«يا  »خودکشی زنان«تقليل گسترده خودکشی به 
هرچند اين واقعيتی است که بيشترين .  کوچک کردن ابعاد مسئله است

تعداد خودکشی ها دالئل اقتصادی دارد اما حتی اينمورد مشخص نيز 
صرفا اقتصادی نيست بلکه عوامل ديگری مانند فرهنگ و سياست و 
تفکر و ضد ارزش و قدرت های مرئی و نامرئی، که فراتر از کارگر 

 .زن و مرد است، در آن دخيل اند
 

 !خودکشی قتل عمد است
خودکشی انتهای يک پروسه است، يعنی فردی بدليل فشارهای مختلف و 
اشباع شده که خارج از اراده اوست در لحظه معينی در متن بن بست و 
پانيک دست به خودکشی ميزند تا خود را از اين فشارها رها کند يا خود 

سوال اينست که .  را از عواقب بعدی وضعيتی که در آن اسير شده برهاند
کدام عامل يا عوامل فرد را در موقعيتی قرار داده که خروجی آن جز 
حمله بخود و نفی حيات خود نيست؟ کدام عامل يا عوامل حقيقی و حقوقی 
و کدام عوامل ارزشی و فرهنگی حاکم موجب ميشود که خودکشی ارزان 
ترين راه برای رهايی از مهلکه باشد؟ اگر نه در همه موارد بلکه در 
موارد زيادی که رابطه مستقيمی با فقر اقتصادی و مالی دارد عامل 
. خودکشی کسی يا کسانی هستند که فرد را به اين موقعيت سوق داده اند

من .  به اين اعتبار قتل عمدی در ظاهر غير عمد صورت گرفته است
ميگويم قاتل کارگرانی که اخيرا و قبال خودکشی کردند کارفرمايان 

کارگری که اخراج ميشود و .  ادارات مربوطه هستند.  دولت است.  هستند
نميداند با يک دنيا گرفتاری و تنگنای مالی چکار کند، در متن ناتوانی و 

اين نادرست ترين حرف است .  استيصال تحميلی خودش را نابود می کند
که بگوييم فالنی خودش را حلق آويز کرد، نخير، کاری با او کردند که 

زنی که به زور وارد يک رابطه تحميلی .  مرگ را بر زندگی ترجيح دهد
ميشود يا دختری که بخاطر دوست داشتن و حتی ظن عاشق شدن زير 

 ٦٦١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 ...خودكشى يا قتل عمد 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

فشار اخالقی و تهديد و کتک قرار می گيرد، وقتی خودکشی ميکند 
 !نميتوانيم بگوييم در توهمات خودش دست به خودکشی زد

 
همه اين قتلها عاملی دارند، حاصل يک روند هستند، نتيجه محروميت 
هايی اند، اين جامعه ای است که ارزشی برای جان و حيات انسان قائل 

گاهی هم عمل کشتن را .  نيست چون هر روز کرور کرور ميکشد
خودکشی در بيشتر موارد قتل عمد .  بوسيله خود قربانی انجام ميدهد

قاتلينی که راست راست راه ميروند و .  است که مسببين و بانيانی دارد
 . در معيت قانون و فرهنگ حاکم آزادند

 
مواردی از خودکشی نيز بدليل نوعی جنون فکری است که آنهم در 
تحليل نهايی حاصل ورشکستگی تبليغات و تصوراتی است که همين 

کسی که فکر ميکند آمريکن .  جامعه و فرهنگ حاکم بدست داده است
دريم و گالمور ميتواند الگوی زندگی ميلياردها نفوس کره خاکی باشد، 

بازار و تبليغات .  تنها نادان نيست بلکه مسموم فکری و مغزی شده است
چرا «.  ريچ کيدزها و سرمايه داری وی را محسور و مسموم کرده است

من نميتوانم و او ميتواند، من بی عرضه ام، من ناتوانم، من بايد 
تصور جنگل و قانون جنگل از جامعه و ثروت و خوشبختی، !  »بميرم

 . تصوری که فرهنگ حاکم هر روز توليد و بازتوليد ميکند
 

 اعتراض يا استيصال؟ : خودکشی
خودکشی در نفس عمل هم عنصر اعتراض و هم عنصر استيصال هر 

هيچکدام بر ديگری ارجحيت ندارد و هر دو عاملی . دو را در خود دارد
جامعه ايران يک .  در نفس عمل و سوق داده شدن به خودکشی هستند

جامعه مستاصل نيست، يک جامعه اميدوار است و ميزان اعتراض و 
اما معنی اين .  اعتصاب در آن نشان اين اميدواری و اتکا بخود است

سخن اين نيست که در جامعه اميدوار عنصر استيصال وجود ندارد يا 
بويژه فرد کارگر پرس شده در .  در کنار اميد به آينده بهتر عمل نمی کند

فقر و نداری و مريضی خانواده، ممکن است در متن ناتوانی و بن بست 
دليل اين امر اينست که کارگر .  راهی کوتاهتر از خودکشی پيدا نکند

سلبريتی و نويسنده و شخصيت هنری .  منفرد ضعيف ترين موجود است
و ادبی مثل کارگر نيست، اتفاقا قدرت اينها در فرديت شان است، برای 

کارگر قدرتش تنها زمانی است که دستجمعی و .  کارگر اينطور نيست
همينطور خودکشی را .  متشکل اعتراض می کند و نه بصورت منفرد

. مستقيم و غير مستقيم تائيد می کنند »عمل اعتراضی«عده ای بعنوان 
اين ناشی از فرهنگ شهادت در اديان است و گرنه کدام انسان در حالت 

من بروم در اعتراض به بيحقوقی «:  نرمال و شرايط قابل قبول ميگويد
؟ اگر عملی قابل تعميم برای جامعه و صفوف گسترده »خودکشی کنم

مبارزه عليه وضع موجود نباشد، به ضد خود بدل ميشود يا بدرد 
همه که نميتوانند در اعتراض به فقر و مردساالری و .  نميخورد

 !جامعه که خودکشی نميکند! فشارهای فرهنگی و اخالقی خودکشی کنند
 

 مسئول کيست؟
خودکشی در هر جامعه ای از جمله شاخصی از ميزان احساس 

جامعه و دولت مسئوليت کل .  خوشبختی و بدبختی در آن جامعه است
  ٤صفحه   هيچ بنی بشری فی البداهه .  وضعيتی است که وجود دارد



  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦١شماره    

در اواسط تير ماه مقاومت و شجاعت زنان در مقابله با حجاب اسالمی 
يکی از اين .  اين نماد بردگی زنان صحنه سياسی ايران را ديدنی کرد

 .نمادهای شجاعت در اين صحنه سپيده رشنو بود
 

سال قبل صحنه سياست ايران هرگز از مقاومت و مبارزات  ۴٣از 
. استآزاديخواهانه زنانی که تن به خفت و خواری ندادند، خالی نبوده 

هجوم و حمله اوباشان امنيتی و سران جنايتکار جمهوری اسالمی هم به 
از چندين هفته پيش اين .  موازات اين ايستادگی در جريان بوده است

رودررويی بسيار روشن و بی محابا در خيابان و معابر عمومی خود را 
با به اجرا گذاشتن طرح عفاف و حجاب، مخالفين حجاب هم .  نشان داد

ساکت ننشستند و از هر فرصت و امکانی برای ابراز انزجار از اين 
اگر جمهوری اسالمی .  اسالم سياسی استفاده کردند“  اقتدار”نماد تيره 

پايه های حکومتش به موی زنان و حجاب آنان گره خورده، استقالل و 
اگر در .  آزادی زنان نيز به عدم قبول و مقابله با حجاب ربط دارد

گذشته با پونز و اسيد و يک لمپنيزم تمام عيار در قالب گشتهای ارشاد و 
های سرکوب به خيال خودشان قال قضيه را کنده بودند،  مابقی ارگان

امروز اما اين جمهوری اسالمی بود که در نهايت درماندگی با تمام 
قوای سرکوب، از تريبون نماز جمعه و بلندگوی تبليغی و رسانه ای تا 
مامورين سرکوب و قاضی و دادگاه و بازجو خبرنگار، در يک بسيج 
تمام عيار از اوباش و ايادی حکومتی در مقابل زنان مبارز و نترس 

جنايتکارشان مجبور “  رهبر”مستاصل و درمانده ماند، تا جاييکه 
صفوف حکومت را .  شود بگويد طوری نشود مردم زده شوند می

دلداری ميدهد که زنانی که حجاب از سر برميدارند آنها هم به جمهوری 
 !قافيه را باخته و هذيان ميگويند. اسالمی وفادار هستند

 
در طول تاريخ در ميدان مبارزات حق طلبان هميشه تعدادی با يک 

در ميدان .  حرکت مسير را يا تغيير داده يا هزاران قدم به پيش برده اند
نبرد با آپارتايد جنسی و ايستادگی در برابر حجاب اسالمی هم 

اگر چه .  شخصيتها و چهره هايی نقشی بيش از سنت شکنی داشته اند
ساله هر روزه با درجه ای  ۴٣اين مقاومت و مخالفت در يک پروسه 

از افت و خيز هميشه در جريان بوده اما در تيرماه امسال اقدام و فرياد 
سپيده رشنو پايه گذار سنتی بود که زنان و مردان آزاديخواه و برابری 
طلب ساکت از کنار مزاحمين حريم خصوصی و حمله آنها به نحوه 
. پوشش خود رد نشوند و به اراجيف اين مزاحمين جوابی شايسته بدهند

کاری که سپيده رشنو در اتوبوس بی ار تی انجام داد پايه گذار 
پاسخ دندان شکن سپيده رشنو به زنی که به او .  اعتراضات بعدی شد

دهد روسريت را درست کن چنان تند و بی محابا بود که  تذکر می
موجب شد بقيه هم ساکت ننشسته و او را از اتوبوس بيرون کنند و 

روز بعد و روزهای بعد .  اجازه ندهند او به مزاحمت خود ادامه دهد
لمپن های نهی از منکر توسط تعداد ديگری تنبيه شده و جواب شايسته 

 .گرفتند
 

جمهوری اسالمی که ترس رويارويی و مقابله جدی زنان با مامورين 
حکومتی به جانش افتاده بود بعد از اين ماجرا بسيار وحشيانه و غير 

نيروهای گشت ارشاد و سپاه و بسيج عليه . قابل کنترل دست به حمله زد

زنان و مردان معترض به حجاب 
اسالمی شمشير از رو بسته و با 
تمام قوا به مقابله و حمله دست 

اين حمالت صد البته اپسيلونی . زدند
به قدرت و اقتدار و توان جمهوری 

های سرکوب  اسالمی و ارگان
اين دفاعی مذبوحانه و .  مربوط نبود

از سر استيصال در مقابل سيل 
مهيبی است که جمهوری اسالمی و 

کنند  گله های امام جمعه اذعان می
اگر ادامه پيدا کند و منجر به برداشتن حجاب شود بنيان حکومت 

مقاومت و ايستادگی زنان و مردان .  سرکوبگر آنان را با خود خواهد برد
مدافع آزادی و برابری و خانواده هايی که به دفاع از فرزندانشان 
برخاستند، نشان داد که جنبش آزادی زن و مخالفين آپارتايد جنسی 
پيروزمند اين دور از مقابله رودررو با جمهوری اسالمی و گله های 

هيچ درجه از اراجيف و نمايش تعرضات خيابانی .  سپاهی و بسيجی بود
و دستگيری و زندان زنان و مردان مبارز چيزی از نفس اين پيروزی 

اين کشمکش ميان صفوف مردمی که سر تسليم شدن ندارند و .  کم نميکند
حکومتی که جز ايجاد رعب و وحشت ابزار ديگری ندارد يک نبرد 
چهار دهه ای است و عليرغم وجود دستگاههای عريض و طويل و 
مخوف سرکوب و آدمکشی به اضافه سانسور و خفقان حاکم بر جامعه 
صدای مخالفين به انحا مختلف انعکاس پيدا کرده و به گوش همگان 

اين وضعيت نشان از انزجار و نفرت صف وسيعی از مردم .  ميرسد
سال حاکميت دستگاههای سرکوب همچون سپاه،  ۴٣دارد که عليرغم 

دواير متعدد امنيتی، قوه قضاييه که يک کارنامه مملو از جنايت و کشتار 
هايی همچون صدا و سيما که برای سرکوب مردم معترض  دارد و ارگان

 .بودجه های ميلياردی دارد، هرگز خاموش نبوده اند
 

در صف آزاديخواهی و مخالفين آپارتايد جنسی سپيده ها ايستاده اند و در 
صف سرکوب و اعترافات اجباری بازجو خبرنگارهايی چون آمنه 

در اين نبرد دره ای است مابين جبن و سرافکندگی و .  السادات ها
حکومتيان و شجاعت و بی پروايی طرف مقابل که هر روز   بيشرمی

کنند، شکنجه  سپيده رشنو را بازداشت می.  يابد تعميق بيشتری می
دهند و در نهايت با تهديد و ارعاب او  کنند، آزار روانی و فيزيکی می می

نتيجه اين نمايش تهوع اور در .  کنند اجباری می“  اعتراف”را وادار به 
ظرف کمتر از يک ساعت برای دفاع از سپيده و سپيده ها مردم در 

کنند و  کنند، حمايت می شوند، پشتيبانی می فضای مجازی بسيج می
دهند آنها ميدانند که اين فقط يک نمايش شنيع و مشمئز کننده  اطمينان می

های امنيتی و سرکوب در حکومت  صدا و سيما است که بخشی از ارگان
همزمان آمنه السادات ذبيح پور بيش از هر زمانی مورد .  اسالمی است

به همين سادگی مردم .  شود گيرد و افشا می نفرت و انزجار قرار می
چشم کبود شده سپيده و چهره خسته .  دوستان و دشمنان خود را ميشناسند

و درهم شکسته او کافی بود تا همه بدانند سپيده زير شکنجه چه کشيده و 
بعد از اعترافات اجباری سپيده به بيمارستان منتقل .دوستش بدارند

  .شود و از آن زمان کسی از او خبری ندارد می
 

حمايت از .  صفوف برابری و آزاديخواهی به سپيده هايش نياز دارد
سپيده قليان، سپيده رشنو و ساير زنان و مردانی که برای دفاع از آزادی، 
برابری و عليه تبعيض و خشونت و سرکوب و استثمار در سياه چالهای 

جمهوری اسالمی تحت شکنجه هستند بر عهده همه 

 !سپيده هايمان را تنها نگذاريم
 ملكه عزتى

٤صفحه     
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عرض اندام در مقابل زورگويی و سرکوب حکومتی و در دفاع از . ماست
هايی که در صف عظيم آزاديخواهی و برای دفاع از کرامت انسانی  انسان

در بند هستند يکی از عرصه هايی است که نيازمند حضور همه 
هايی است که قصد ندارند تسليم قوانين قرون وسطايی و آپارتايد  انسان

 .جنسی اين حکومت هار و جنايتکار شوند
 

جنبش آزادی زن، جنبش برابری حقوق زن و مرد و رهايی زنان از 
سنتهای دست و پاگير فرهنگی به پرچمداران خود در نبردهای روزمره و 

تالش برای آزادی همه سپيده .  بظاهر ساده نياز دارد و متکی به آن است
ها قدمی در مسير پيشروی اين جنبش و قدرتمند کردن اين نبرد روزمره 

سال است حضور و گسترش اين نبرد باعث اميد به رهايی و  ۴٣.  است
چهار دهه است حکومت .  سپيده ها نماد و اميد اين نبرد هستند. آزادی است

اميد ماندن و بودن خود را به سرکوب جنبش برابری زن و تحميل حجاب 
چهل سال است زن و زيبايی و شادی و رنگ و .  اسالمی گره زده است

کشمکشی که در .  صدا نماد واهمه مرگ و سرنگونی اين حکومت است
تير ماه امسال به شکلی بسيار سر راست و رودررو در ميان حکومت و 
زنان شکل گرفت تجربه ای است که سپيده ها بخشی مهم از اين تجربه 

 .اند
 

حمايت بيدريغ از فعالين جنبش آزادی زن که اکنون در زندانهای رژيم 
سپيده قليان، سپيده رشنو و ساير زنان و .  هستند بعهده تک تک ماست

مردان در بند که به جرم دفاع از آزادی و برابری در بند هستند نبايد به 
آنها را در سياه چالهای جمهوری اسالمی تنها .  فراموشی سپرده شوند

تالش و مبارزه برای آزادی آنها امر همه کسانی است که قلبشان .  نگذاريم
 .در گرو دنيايی بهتر، آزاد و برابر است

 
 ٢٠٢٢آگوست 

جان خودش را نمی گيرد مگر اينکه ارزش جان در آن جامعه تنزل 
هيچکسی آگاهانه بخود حمله نمی کند مگر .  يافته يا بی ارزش شده باشد

اينکه قبل از آن مورد حمله شديد قرار گرفته باشد، کاری از دستش 
ميگويند کارگری بدليل فقر .  برنيايد و نخواهد بدست دشمنانش بميرد

خودکشی کرد، فقر در جامعه مسئولش کيست؟ ميگويند زن جوانی 
بدليل فشارهای خانوادگی و فرهنگی خودکشی کرد، مسئول اين فشارها 
در خانواده کيست و چرا در خانواده بعنوان سلول جامعه و به اين 
اعتبار در جامعه اين فرهنگ حاکم است؟ اين فرهنگ به کدام قدرت 
سياسی و اقتصادی خدمت ميکند و بقا و دوام آن در خدمت کيست؟ 
معلوم است که در يک جامعه ويران شده و فروپاشيده و درهم ريخته، 
. خودکشی و قتل و جنايت به طرق مختلف از سر و کول آن باال ميرود

شما نميتوانيد لحظه پايانی قصه را ببينيد و همان را بدون تاريخ و متن 
اين يعنی بار مسئوليت را از روی دولت .  و سابقه، درخود تعريف کنيد

 . و نظامی که خودکشی و آدمکشی توليد می کند برداشته ايم
 

 !از کليشه سازی اجتناب کنيم
تعدد .  نمی کند »زنانه«تعدد خودکشی در ميان زنان خودکشی را 

. نميکند »کارگری و طبقاتی«خودکشی در ميان کارگران خودکشی را 
تفکيک آماری و .  اينها کليشه سازی از يک واقعيت تلخ اجتماعی است

تعلق ميزان بيشتر خودکشی به بخشهای محروم تر جامعه، تنها ميگويد 
که تاثير اوضاع موجود بر آن بخش يا بخشها وخيم تر و هولناک تر و 

خودکشی ادامه قتل انسانها در محيط کار و زندان و .  فاجعه بارتر است
خانه و خيابان توسط نظامی است که قانون را با اتکا به جالد و نيروی 

وقتی دولت و قانون می کشد عده ای هم بيرون .  قهر اجرا می کند
دولت و قانون می کشند يا با اتکا به سوبسيد و رانت دولتی و قانونی به 

تمام مشکالت بشر امروز در .  کشتن سوق ميدهند يا مستقيما عامل آنند
نظام حاکم بايد جستجو شود، هر مسئله ای اعم از مردساالری و زن 
ستيزی و انسان ستيزی و قصاص و جنايت، هر تاريخی در ادوار بشر 
داشته است، امروز در متن نظام مسلط سرمايه داری بازتوليد ميشود و 

کدام منافع و منافع کدام .  حکمت آن بايد در همين نظام جستجو شود
از فرد يا افرادی سلب شود  –هر حقی  –بخشها موجب ميشود که حقی 

 تا راه خروج از بيحقوقی خودکشی باشد؟ 
 

محصول يک .  خودکشی محصول يک جامعه بيمار و بحران زده است
بايد با قدرت .  مناسبات ضد انسانی و ستمگرانه در تمام سطوح است

تشکل و برافراشتن پرچم اميد و مبارزه و درافتادن با مشکالت ميزان 
خودکشی را کاهش داد، در عين حال بالواسطه بايد مبنای جامعه ای 
. را تغيير داد که نفس جان و حيات انسان برايش فاقد ارزش است

جامعه ای که آزاد و خوشبخت است خودکشی در آن به مورد يا موارد 
تقليل می يابد و بمثابه فاجعه و يک تراژدی بررسی ميشود تا از تکرار 

 . آن جلوگيری شود
 

 .سردبير
 

  ٢٠٢٢اوت  ١٧

 ...خودكشى يا قتل عمد 

او خونريزی . از سپيده رشنو خبری در دست نيست

!سپيده رشنو بايد آزاد گردد. داخلى داشته است  

 ...سپيده هايمان را تنها نگذاريم 
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 :ديروز
در روزهايی که اعتراضات صدها شهر ايران را فرا گرفت، هزاران  

جوان برای يک زندگی بهتر به خيابان آمدند، صدها نفر به ضرب 
گلوله های رژيم اسالمی جان باختند، شعارهای معترضين به وضع 

اما در ميان اين تظاهراتهای ميليونی که .  موجود هم رنگ زمينی گرفت
شعارهايی برای آزادی و رفاه و معيشت گوش فلک را کر کرده بود، 
يک بار و آن هم يکبار و در فضايی صد نفره، شعاری در حمايت از 

همين کافی بود تا دستگاه عريض و طويل .  سلطنت گذشته سر داده شد
" کارشناس"رسانه های فارسی زبان اين را ببينند و بولد کنند، برايش 

اما همين ميديای طرفدار سلطنت .  دعوت کردند و به تحليل آن پرداختند
می دانستند که با تجمعهای صد برابر "  تاج"اين "  وارثان"و هم خود 

يک بار .  بزرگتر و شعارهای صد برابر تيزتر هم کاری به پيش نميرود
سر داده "  نه شاه می خوايم نه مال، قدرت به دست شورا"هم که شعار 

شد، رضا پهلوی هم فهميد که بايد حداقل برای يک دهه پس از رژيم 
 . را نبيند" تاج و تخت"اسالمی هم که شده خواب اين 

 

 : امروز
برسد و ايشان "  شاهزاده"که قرار بود به "  تاج و تخت"باالخره اين 

اما ظاهراً حاال .  امتناع ميکرد و ظاهرا ميکنند، نبايد روی زمين بماند
سر عقل آمده اند و به هيچ صراطی مستقيم نيستند تا "  شاهزاده ها"که 

. وارث اين تاج و تخت شوند، فرح پهلوی آستينها را باال زده است
احتماال در سفر اين ماه خود به مصر، تصويری را از جامعه ايران 
برايش ساخته اند که گويا مردم لهله ميزنند که سلطنت را به دوش 

واقعيت اين .  تجمعی ده نفره را ميليونی برايش تصوير کرده اند.  بکشند
است که سير مبارزاتی مردم ايران مسيری را ميپيمايد که خروجی آن 

اگر نسل .  هرچه باشد، جايی نه برای شاه می ماند و نه برای شيخ
کنونی چهار دهه توسط رژيم اسالمی و قوانينش به بدترين شکل ممکن 
مورد آزار و اذيت و شکنجه بوده اند، اما پدران و مادران اين نسل هم 
توسط رژيم سلطنت تحقير شدند، دستگير شدند و مورد ظلم قرار گرفته 

 . هيچ کس سودای رژيم سلطنت را در سر ندارد. اند
  

 ٩٨و  ٩۶آنچه برای نسل کنونی جامعه ايران مهم است و در مبارزات 
. به روشنی بيان شد، عبور از شاه و شيخ، عبور از برده بودن بود

هزاران جوانی که خونشان کف خيابان را سرخ کرد، اگر مبنايشان 
بود، به همين رژيم اسالمی قانع "  آقا باال سر"برده بودن و تملق برای 

آنچه روشن است مبارزه امروز مردم ايران تنها مبارزه با .  ميشدند
. رژيم اسالمی نيست، بلکه تالشی برای عبور از وضع موجود است

تعبير اين يعنی اينکه هر کس و سيستمی که قرار باشد اين راه را ادامه 
دهد، که شما و سلطنت شما از اين دست است، جايی در آينده اين جامعه 

مبارزات اين دوره تفاوت . ندارد
اينبار .  فاحشی با گذشته دارد

مبارزه و نشان دهنده راه، هفت 
تپه و فوالد و هپکو، کارگران 

. معدن و فرزندانشان هستند
اينبار عليه نيروی نظامی و 
انتظامی، عليه نيروی سرکوب 

همان نيروی .  به ميدان آمده اند
سرکوبی که آغوش فرزندتان 

. سالهاست بر رويشان باز است
همان نيروی سرکوبی که در 

مبارزات و خواسته های امروز .  مقابل ساواک شما درس پس ميدهند
جامعه ايران و نسل حاضر در خيابان، رنگ سرخ و نشانه های 

مبارزاتی که رژيم سلطنت شما و .  سوسياليستی، کم يا زياد، با خود دارد
حاال برچه .  بعداً رژيم اسالمی دسته دسته آنها را به سينه خاک فرستاد

مبنايی بايد خود ما خالق دوباره تاريخ شويم؟ چرا بايد با علم بر اين 
و اينبار زير دست  ۶٧و  ۶٠تاريخ، جامعه شاهد خالق تابستانهای 

 سلطنت باشد؟ 
 

 :فردا
زمانی منصور حکمت گفت که انقالب آتی ايران، انقالبی زنانه خواهد 

اگر نگاهی به تحوالت دههی اخير جامعه ايران بياندازيم و کاله .  بود
خود را در مورد حضور و نقش زنان در اين مبارزات ببينيم، در خلوت 
خودمان هم شده، با هر درجه اختالفی هم که با منصور حکمت داشته 

اما سوال اين است که شما چگونه ادعای .  باشيم، حق را به او ميدهيم
سلطنت و به دست گرفتن قدرت را داريد، در حاليکه همسرتان در 

آنقدر نرينه به سياست نگاه . مصاحبه با اوريانا فاالچی شما را تحقير کرد
. کرد که در ذهن کوچکش دنبال زنان بزرگ ميگشت که دانشمند باشند

و شما چه کرديد؟ چه گفتيد؟ حاال به دنبال اداره کردن !  چه حقيرانه
جامعه ای هستيد که نقش اول در سياست و مبارزه با رژيم اسالمی و 

آينده به مبارزات .  واقعی به جامعه نگاه کنيد.  اسالم را به دوش ميکشد
انسانهايی .  اسماعيل بخشی ها، سپيده قُليان ها و سپيده رشنوها تعلق دارد

که برای آزادی و برابری و رفاه، برای دفاع از مبارزات کارگران و 
زحمتکشان، برای دفاع از انتخاب پوشش جوانی خود را در زندان 

تاج "کنيد و "  سلطنت"فردا جايی برای شما که بخواهيد .  سپری کرده اند
. فردا از آن ماست.  ساله خود را به رخ ما بکشيد، ندارد ٢۵٠٠"  و تخت

نسلی که به دنبال جامعه ای .  نسلی که تشنه آزادی و برابری و رفاه است
خون خود را برای سرخ نگه  ٩٨و آبان ٩۶ما خالق ديماه .  برابر است

 !شما نريخته ايم" سلطنت"داشتن آبروی 
  

 ٢٠٢٢آگوست 

 خوابهای آشفته يک عاشق سلطنت
 

 سيوان كريمى 
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سرانجام اسماعيل بخشی پس از مدت ها دندان روی جگر گذاشتن، 
سکوت را شکست و طی يک رشته توييت کوتاه، حساب هفت تپه را 

همچنانکه پيشتر حساب  ،از فرصت طلبان و مال اندوزان جدا کرد
او که در .  کارگران را از فرد طلبان و ناسيوناليست ها جدا کرده بود

ميان کارگران، به حق، مظهر شرف و حرمت طبقه کارگر لقب گرفته 
است طبيعتا نمی توانست در برابر بی حرمتی به کارگران و 
سوءاستفاده از نام و اعتبار پايتخت اعتصاب جهان ساکت بماند؛ 
سوءاستفاده کنندگانی که به اعتبار هفت تپه ميليارد، ميليارد از محافل 
خارج کشور پول می گيرند و در همان حال نمايندگان مجمع عمومی و 
مدافعان تشکل شورايی را به خط گرفتن از همان محافل خارج نشين 

شرف جنبش کارگری دريافت کمک های مالی به نام .  متهم می کنند
هفت تپه و به مقصد نامعلوم را تاب نياورد و در توئيتر خود نوشت 
قصد دارد از رويکردهای مثبت مبارزات هفت تپه بگويد، از روش 
شورايی و خرد جمعی، از موفقيت در خلع يد، از تجربه مثبت عدم 
دريافت کمک مالی، و باالخره از اين بگويد که دريافت کنندگان پول 
از سال نود و شش تاکنون با هر انگيزه ای ربطی به کارگران هفت تپه 

اسماعيل آنقدر شرافت داشت که حرمت نارفيقان را نگه دارد و . ندارند
خط بکشد تا گنداب موجود را بيش از اين به هم "  هر انگيزه ای"روی 

پيام اسماعيل صريح و روشن بود و جلوه ای از تداوم مبارزه .  نزند
 .والسالم. طبقاتی؛ کالهبرداری و ثروت اندوزی به نام هفت تپه ممنوع

 
اين توئيت اسماعيل بخشی همچون فراخوانش به خلع يد غوغايی در 

مغرضين به سياق گذشته نه به .  ميان محافل چپ پوپوليست برپا کرد
جوهر پيام، که به حواشی آن پرداختند و پشت مباحث تئوريک انتزاعی 

متخصصين ايجاد دو قطبی های .  پنهان شدند تا حقيقت گم و گور شود
کاذب، همان ها که قبال صورت مساله قالبی و بی موقعی نظير سنديکا 
خوب است يا شورا، مالکيت دولتی خوب است يا خصوصی راه 
انداخته بودند، اين بار دو قطبی کاذب ديگری ساختند بمراتب بی ربط 

ظاهرا !  تر و الجرم مضحک تر؛ صندوق کمک مالی خوب است يا بد
اينجا اسماعيل بخشی کسی است که نمی داند صندوق کمک مالی چه 

 . هست و به چه کار می آيد و خصومت کور با ايجاد آن دارد
 

، کسی که به "حزِب رهبر"حسن صالحی از کادرهای رهبری 
مارکسيست های درون حزب خودش گفته بود اگر شرف داريد خودتان 
استعفا دهيد، ناگهان به مثابه يک مارکسيست ناب در صدد راهنمايی و 

او همچون پدری در گفتگو با طفل .  رهنمود رفيقانه به اسماعيل برآمد
خردسالش، به اسماعيل اين سازمانده بزرگترين و باشکوهترين 
اعتصابات دوره اخير جنبش کارگری می گويد؛ ببين اسماعيل جان 
پسرم، شما حق داريد اعتصاب کنيد و در حين اعتصاب همچنانکه 
سرمايه داران با هم متحد می شوند من و شما هم بايد با يکديگر متحد 

استاد حسن صالحی خطاب به اسماعيل ادامه می دهد يک راه .  شويم
اتحاد و همبستگی اين است که شما در حين اعتصاب، صندوق کمک 

 هفت تپه و مسئله كمک مالى، همبستگى كارگری يا كالهبرداری بورژوايى؛

 همراه با پاسخى كوتاه به حسن صالحى، مصطفى اسدپور
 

 جاويد حكيمى

مالی تشکيل بدهيد تا ما بتوانيم با کمال ميل به حساب تو و دوستانت پول 
استاد صالحی در مقابل اين احتمال که اگر حکومت داعشی، .  واريز کنيم

به اسماعيل و ساير سازماندهندگان اعتصاب، انگ وابستگی به 
چه کنيم؟ چنين می  غاپوزيسيون زدند و نمايندگان کارگران رفتتد زير تي

به نظر ما اگر حکومت چنين اتهامی ...  ممکن است  فرمايند، بله اين هم
 .وارد کردند شما اصال اهميت ندهيد

 
راست گفته اند که پوپوليسم دستگاه گريز از تفکر است و تئوری به مسلخ 
بردن پرولتاريا، با اين همه درود بر شرافت و شهامت پوپوليست های 

پوپوليست های .  حداقل آنها از زندگی و جان خود مايه می گذاشتند. پيشين
 .نوين اما از فرط فرصت طلبی به مرز هالوگری رسيده اند

  
در اين ميان واکنش مصطفی اسدپور به عنوان نماينده خطی که کارگر را 
خدا نمی داند، از خدا جدا نمی داند چنان بود که حسن صالحی پوپوليست 

اسدپور برای توصيف شدت دلبستگی خود به شخصيت .  روسفيد گرديد
در مباحثات امروز، اظهارات : "های کارگری و اعتصاب، نوشته است

شخصيت ها و هر گذر به اعتصاب، نفس ها را از فرط احترام در سينه 
در عين حال او درست پس از اظهارنظر سربسته ".  حبس می کند

چنين : "اسماعيل راجع به مقصد نامعلوم ميلياردها کمک مالی، می نويسد
اظهاراتی فقط از فاضالب های جمهوری اسالمی و اپوزيسيون دست 

حقيقتا هم اين درجه از تناقض !  مالحظه می فرماييد".  راستی برمی آيد
قای اسدپور می تواند بگويد آ .  گويی، نفس را در سينه حبس می کند

مبصرهای "مقصود من، نه اسماعيل بخشی بلکه اساسا و منحصرا 
است اما هر آدمی "  خودگمارده در ولگرديهای کارگر پناهی قالبی شان

که يک جو عقل در سر داشته باشد به اين جناب می گويد هی، رفيق، 
دوست عزيز، گرامی، مگر کسی جز اسماعيل بخشی آغازگر اين مباحث 

مگر اين جد و جهد شما برای به قول خودتان ترميم زخم های .  بوده است
کهنه پس از توييت اسماعيل بخشی شروع نشده است؟ از اين هم می 

براندازه قامت چه "  ولگردهای کارگر پناهان قالبی"گذريم که برچسب 
کسانی است و جامعه، اين ولگردها را با چه خط و گروهی تداعی می 

اسدپور آنگاه هفت تپه را به خاطر اتخاذ سياستی که اسماعيل به .  کند
عنوان عدم دريافت کمک مالی از آن ياد می کند به باد انتقاد می گيرد و 
می گويد اگر هفت تپه نخواست يا نتوانست قدمی در اين راه بردارد، کی 
و کجا قرار است طبقه کارگر ايران بر اين حفره و ضعف خود غلبه 
نمايد؟ اگر مقصود ايشان از پر کردن حفره به همين شيوه تاکنونی است 

 .که بايد گفت اين ره به ترکستان می رود رفيق
 

اجازه بدهيد پس از اين قيل و قال ها عليه اسماعيل و هفت تپه سری به 
  .اين مجموعه توليدی بزنيم و به اصل ماجرا بپردازيم

 
چندی پيش هفت تپه در عروج دوباره خود شاهد برگزاری مجمع عمومی 

  ٧صفحه   کارگران بخش بازرگانی اين شرکت بود که طی آن 
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؛ سخنرانی هايی که قلب هر انسان  سخنرانی های پرشوری ايراد گرديد
کارگران در اين .  آزاديخواه و برابری طلبی را به وجد می آورد

نشست، ضمن قدردانی صميمانه از نمايندگان خود تاکيد کردند که می 
خواهند بر مبارزه خود ادامه دهند و می خواهند افرادی ديگر پرچمدار 

آنها گفتند قصد دارند افراد ديگری را جايگزين .  اين نبرد نابرابر باشند
نمايندگان سابق کنند نه به دليل قصور يا فقدان شايستگی نمايندگان، 
بلکه بدين سبب که آنان را بيش از اين به رنج و زحمت و خطر 
نياندازند و اجازه دهند تاوان اين جنگ نابرابر را همه بپردازند و نه 

اين است رابطه انتخاب کننده و انتخاب شونده در .  فقط يک عده خاص
کارگران درعين حال از نمايندگان سابق تقاضا کردند .  سنت شورايی

که همچنان پشت و پناه افراد جديد باشند چرا که در اين راه تجربه و 
شناخت و دانش کافی دارند و می توانند جنبش را از چپ و راست زدن 
. های احتمالی و به زير تيغ رفتن نمايندگان و سخنگويان بازدارند

گفتند ما فارغ .  متقابال نمايندگان تاکيد کردند که ما تا آخر با شما هستيم
از قوم و قبيله و زبان، با هم برابريم همانا چون به يک طبقه تعلق 

گفتند در سنت مبارزاتی ما هيچ کس از آنکه در تجمعات آب .  داريم
. بدست کارگران می دهد تا سخنرانان اصلی بر ديگری برتری ندارد

اين درجه از همدلی و همبستگی کارگر حقيقتا که نويد بخش و 
 .شورانگيز است

 
اما سهم اسماعيل يعنی همان کسی که خرده بورژواهای خودشيفته 
دارند به او چگونگی ايجاد همبستگی کارگری را تعليم می دهند در 
ايجاد و گسترش اين فضای يکدلی و يکرنگی انکارناپذير و ممتاز 

براستی اگر درايت و هوشمندی و همچنين شهامت و از .  است
خودگذشتگی شخِص اسماعيل نبود و اين امر بر همگان ثابت نمی شد 
آيا کارگران به چنين درک و دريافتی از اتحاد طبقاتی و پشتيبانی از 
نمايندگانشان می رسيدند؟ اتخاذ تاکتيک عدم دريافت کمک مالی از 
خارج از هفت تپه يکی از هوشمندانه ترين و در عين به لحاظ اجرايی 
دشوارترين سياست هايی بود که هفت تپه با وجود رهبرانی چون 

به راستی اسماعيل چگونه می توانست خود .  اسماعيل از پس آن برآمد
خودمان کارخانه را اداره "و رفقايش را با مطالبه کامال چپ گرايانه 

از زير تيغ اعدام برهاند اگر يک لایر، فقط يک لایر برای "  می کنيم
اين تاکتيک نه .  ادامه اعتصاب، از خارج از هفت تپه دريافت می کرد

از سر جهالت و نادانی بلکه دقيقا نتيجه ذهن پويا و سالمت نفس 
اسماعيل بود؛ کسی که هم، طبقه خودش را خوب می شناسد و هم 

که هم به مبارزه طبقاتی متعهد است و هم به  دشمن طبقاتی را؛ کسی 
 . حفظ امنيت تک تک کارگران

 
اسماعيل وقتی در هنگامه بيکاری و اوج تنگدستی می گويد اين فقر 

او قصد .  برای من مقدس است مقصودش ستايش از گرسنگی نيست
دارد به کارگران بياموزد برای غلبه بر اين فقر و تنگدستی تنها به 

اسماعيل با اتخاذ تاکتيک عدم دريافت .  نيروی خودشان متکی باشند
کمک مالی می خواهد تاثير تبليغات سوء حکومت را که فالنی 
. کمونيست است و از کمونيست ها پول می گيرد را به صفر برساند

 هفت تپه و مسئله كمک مالى، همبستگى كارگری يا كالهبرداری بورژوايى؛

 ...همراه با پاسخى كوتاه به حسن صالحى، مصطفى اسدپور 

اگر امروز مطالبه بازگشت به کار اسماعيل همچنان در صدر اولويت 
های کارگران قرار دارد دقيقا بدان سبب است که می دانند اسماعيل برای 
بازگشت به کار و رهايی از چنگال فقر جز به نيروی خودش و کارگران 

هيچکس به اندازه اسماعيل نمی داند .  مطلقا به جايی ديگر متکی نيست
کارگر برای تداوم مبارزه و پيروزی های ولو کوچک به پشتيبانی مادی 
و معنوی تمام آزاديخواهان و برابری طلبان داخل و بيرون کشور نيازمند 

در عين حال اسماعيل به اين امر هم واقف است که تحت شرايط .  است
فعلی و توازن قوای موجود، پذيرش کمک مالی از خارج کشور و اعالم 
علنی آن يا برمال شدن به هر طريقی چقدر می تواند به مبارزه کارگران 
لطمه وارد آورد و زمينه را برای سرکوب اعتراضات و مجازات 

برخالف پوپوليست های فرصت .  نمايندگان تا مرز اعدام مهيا سازد
طلب، آنچه مبارزات کارگران را تحت شرايط کنونی و توازن قوای 
موجود بيمه می کند نه تشکيل صندوق دريافت پول از محافل خارج 
کشور و جار زدن آن در کالپ هاوس بلکه اتکا به امکانات مالی خود 

 .کارگران و جامعه شهری نزديک و مرتبط با آن مجتمع توليدی است
 

دست آخر اينکه، هفت تپه دارای تشکل کارگری است و هر گونه 
حسابرسی و توضيح منحصرا در حيطه اختيار کارگران درگير در محل 

قطعا اين تشکل کارگری به هيچ عنوان سنديکای صوری و .  بايد باشد
کارگران مطلفا خواهان تعطيلی اين دکان نيستند .  تک نفره هفت تپه نيست

اما اجازه کاسبی با نام و اعتبار پايتخت اعتصاب جهان را نيز به احدی 
 .والسالم. نخواهند داد

 
   ٢٠٢٢اوت  ١٩
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که در "  آيات شيطانی"هفته گذشته سلمان رشدی نويسنده مشهور کتاب 
فتوای قتل او از سوی خمينی جنايتکار به دليل آنچه که در  ١٩٨٩سال 

کتاب در مورد اسالم و پيامبر اسالم آمده، صادر شده بود، از سوی يک 
و وابسته به رژيم اسالمی ايران "  هادی مطر"تروريست اسالمی به اسم 

در شهر شاتاکوا در غرب نيويورک آمريکا، قبل از سخنرانی در جمع 
ای از نويسندگان، با چاقو مورد حمله قرار گرفت و جراحات  عده

فراوانی به او وارد شد، بطوری که گفته ميشود سلمان رشدی احتماال 
يک چشم خود را در اين حمله از دست ميدهد و کبدش نيز صدمات 

 .فراوانی وارد شده است
  
فرد تروريست در اولين جلسه دادگاهی خود را بيگناه "  هادی مطر"

معرفی کرده و حمله تروريستی را رد کرده است، اين در حالی است که 
دادستان نيويورک اين حرکت را تروريستی و اقدام به قتل خوانده و 

سلمان رشدی از سال .  خواستار بازداشت و محاکمه وی شده است
و فتوای قتل اش از طرف "  آيات شيطالنی"به دليل نوشتن کتاب  ١٩٨٩

جانورهای اسالمی همراه با جايزه سه ميليون دالری که برای کشتن اش 
تعيين شده بود، تاکنون در محافظت پليس بود و بيش از سه دهه است که 

خبر حمله به سلمان رشدی هيچ وقت دور از .  زندگی مخفی داشته است
انتظار نبود و نيست، چون در هنگام انتشار کتاب او جنبش اسالمی در 
منطقه و کشورهای اسالم زده برعليه او تظاهرات کردند و خواستار 

از اين رو امکان اين وجود داشت که هر موقع مورد .  کشتن او شدند
حمله قرار گيرد، اما نه در آمريکا، کشوری که خود را مدعی و کشور 

بازتاب خبر اقدام به قتل سلمان .  حقوق بشر، آزادی بيان و انديشه ميداند
رشدی در خبرگزاريهای جهان متفاوت بود، خبرگزاريهای داخل و 

" هادی مطر"وابسته به رژيم با تيترهای درشت و تعريف و تمجيد از 
تروريست، اقدام وی را يک اقدام شجاعانه و قابل ستايش خواندند و از 

اصالح طلب و .  ياد کردند"  قهرمان"اين تروريست اسالمی بعنوان يک 
هرچند .  اصولگرا برسر ترور متحد شدند و بهم تبريک و تهنيت گفتند

. وزارت خارجه شان با سرعت سياست انکار و تکذيب اتهام را گرفت
مخالفان اسالم و "عده ديگرشان شروع به خط و نشان کشيدن برای 

 . کردند" ايران
 

عطاهللا مهاجرانی سفير سابق رژيم اسالمی در انگليس يکی از کسانی 
بود که کتابی برعليه کتاب سلمان رشدی نوشته است، اين اقدام 
تروريستی را جابجا کردن فرمان خمينی جنايتکار خوانده و ذوق زده و 
شتابان از خوشحالی ترور سلمان رشدی پست هايی در توئيتر گذاشت، 
اما زير فشار مخالفان تروريسم و از ترس با عجله از دنيای مجازی پاک 

مهاجرانی و کسانی که از تروريسم اسالمی دفاع ميکنند را بايد .  کرد
رسوا و به جرم تشويق به عمل تروريستی و دفاع از حکم ترور 

 . دادگاهی کرد

 جمهوری اسالمى 

 مسئول ترور سلمان رشدی است
 

 پردل زارع  

همچنين جو بايدن رييس جمهور 
آمريکا هم اين اقدام تروريستی را 
ً اين  محکوم کرده است، اما مطمئنا
ترور مانعی برای آوانس دادن دولت 
بايدن به رژيم اسالمی ايران در 
مذاکرات آينده در مورد برجام ايجاد 
نميکند و اينبار هم چشمشان را با 

بر اين عمل "  منافع آمريکا"توجيه 
بر کسی پوشيده .  تروريستی ميبندند

نيست که رژيم اسالمی ايران حامی 
مالی و برنامه ريز اين ترور بوده و هست، اما آمريکا و اروپا فعال در 
متن رقابتهای جهانی و جنگ و نيازهای فوری، مشغول امتياز دادن و 

بار ديگر ثابت .  بند و بست با دولت تروريستی جمهوری اسالمی هستند
ميشود که تابلوی حقوق بشر و آزادی بيان در آمريکا و اروپای 
دمکرات، هر وقت منافع اقتصادی و سياسی اقتضا کند، محو ميشود و 

آنچه .  جای آنرا معامله و بند و بست با حکومتهای تروريستی می گيرد
 .  باقی ميماند دکوری بيش نيست" عدالت و آزادی بيان"از 

  
ترور سلمان رشدی اين نويسند توانا و مخالف اسالم، آخرين ترور رژيم  

اسالمی نيست و بعد از او نام مخالفين ديگری در ليست های ترور 
ترور و حذف فيزيکی مخالفين يکی از .  جمهوری اسالمی قرار دارد

روشهای جنبش اسالمی است که ظرفيت شنيدن هيچ مخالفت و افشاگری 
رژيم اسالمی ايران .  را نسبت به دين کثيف و ضد انسانی اسالم ندارند

جانورهای اجير شده ای دارد که در سياه ترين روزهای ايران دست به 
ترور ميزنند، شعباتی از اينها در دنيا ميچرخند و ترور ميکنند و فاجعه 

ردپای ترورهای برون مرزی رژيم اسالمی در همه جای .  می آفرينند
سرنگونی اين حکومت تروريستی و آدمکش کار .  دنيا ديده ميشود

 . ماست
   

١٧/٠٨/٢٠٢٢ 
com.gmail@1985Pordelzarh 
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عليه مردم کردستان ''  جهاد''خمينی فرمان  ١٣۵٨مرداد سال  ٢٧روز 
مرداد لشکريان جهل و خرافه رژيم تازه به  ٢٨روز .  صادر کرد

قدرت نشانده اسالمی از زمين و هوا و از هر طرف مردم کردستان را 
خمينی در بخشی از پيام فريبکارانه .  مورد يورش وحشيانه قرار دادند

من به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم اگر با '':  خود گفت 
ساعت ديگر بسوی پاوه  ٢۴توپ ها و تانک ها و قوای مسلح تا 

همهٌ ''   .حرکت نشود من همه را مسئول می دانم و اقدام خواهم کرد
رسانه های رژيم همان شب تهديدهای خمينی را وسيعأ پخش کردند و 

مرداد خيل وسيعی از نيروهای ارتش و سپاه و بسيج را با  ٢٨روز 
کمونيستها در مسجد ''اين تبليغات فريبکارانه و دروغپردازانه که گويا 

، به ''جامع زنان مسلمان را به گروگان گرفته و فسق و فجور می کنند
کردستان گسيل داشتند تا به کشتار مردم آزاديخواه و سرکوب آزادی و 

 .پامال کردن دستاوردهای قيام مردم کردستان بپردازند
 

البته اين فرمان و حملهٌ جنايتکارانه جمهوری اسالمی به مردم 
کردستان ابتدا به ساکن نبود بلکه در تداوم سرکوب مردم سراسر ايران 

در .  بود که از فردای به قدرت رسيدن آنها طبق برنامه آغاز شده بود
کردستان  يک ماه پس از به قدرت رسيدنشان در سنندج و مهاباد به 

نفر براثر توپ  ٢٠٠روی مردم آتش گشودند که در نتيجه در سنندج 
. نفر از مردم با شليک مستيقيم ارتش جانباختند ٢٠باران و در مهاباد 

جمهوری اسالمی از همان آغاز به قدرت رسيدنش تالش نمود در 
کردستان عوامل مرتجع و مزدور محلی را با خود همراه سازد؛ عشاير 

سازماندهی و "شورای عشاير"و فئودالها را در تشکيالت ضد انقالبی 
مسلح نمايد؛ جريان مفتی زاده را تقويت نمايد؛ آخوندهای جنايتکاری 

اين .  چون حسنی را همراه پاسدارانش به جان مردم کردستان بياندازد
با راه انداختن جنگ  ١٣٥٨فروردين  ٣١آخوند مرتجع و جانی روز 

اتنيکی ميان کرد و ترک و غارت اموالشان زمينه جنگ و کشتارهای 
تير  ٢٣پاسداران جهل و خرافه اسالمی روز .  متعاقب را فراهم کرد

همان سال در شهر مريوان به روی مردم مبارز آتش گشودند که 
 .نفر از مردم جانباختند ٣متأسفانه براثر آن 

 
در برابر اين جنايات و توطئه های رژيم اسالمی مردم کردستان و 
کومه له همه راههای متمدنانه و مسالمت آميز و ديپلماتيک را نيز 
پيموده بودند؛ با نمايندگان رژيم در هيأتهای اعزامی به مذاکره نشستند؛ 
مطالبات مردم کردستان را طی قطعنامه هايی به آنها داده بودند؛ در 
توازن قوايی تشکيل شورای شهر سنندج را به رژيم تحميل کردند؛  
اقداماتی از قبيل اعتصاب يک ماهه در شهر سنندج برای اخراج 
پاسداران از شهر، کوچ تاريخی مردم مريوان، راهپيمائی طوالنی از 
سنندج و ديگر شهرهای کردستان به سمت مريوان و بسياری اقدامات 

اما اعمال جنگ افروزانۀ رژيم و .  مسالمت آميز ديگر به عمل آوردند
مواضع ارتجاعی و ضد مردمی خمينی و ديگر دست اندرکاران 

در .  حکومت، به درست نگرانی مردم کردستان را بر انگيخته بود

 اطالعيه مشترک

 خمينى عليه مردم كردستان'' جهاد''مرداد فرمان  ٢٨

 مقاومت سرفرازانه و عادالنه در برابر آن

نتيجه مردم در سراسر کردستان و به ويژه همۀ انسانهای چپ و 
کمونيست، ابتدا به عنوان هشداری رفراندم کذايی برای تأسيس حکومت 

. را يکپارجه بايکوت نمود"  جمهوری اسالمی آری يا نه"اسالمی داير بر 
و نهايتأ در برابر فتوای جنايتکارانۀ خمينی داير بر اعالم جهاد، يورش 
وحشيانه نظامی خود را به کردستان آغاز کردند تا همان دستاوردهايی 
مردم کردستان را که در جريان قيام به دست آورده بودند و خمينی در 

آزاد کردن قلم "  فرمان جهادش ضديت خود را با آنان نشان داد، از قبيل 
، آزاد کردن تشکيل احزاب از مردم کردستان )بيان(ها  آزاد کردن گفتار

فرمان جهاد خمينی عليه مردم کردستان از آنجا ناشی می شد .  پس بگيرند
که اقدامات ضد انسانی که در ساير نقاط ايران انجام داده بود از قبيل به 
خون کشيدن اعتراضات و مبارزات کارگری و توده ای، منحل کردن 
شوراها و تشکلهای آنان، سرکوب کردن زنان و تحميل حجاب و قوانين 
زن ستيز اسالمی به زنان، حاکم کردن فضای خفقان و اختناق بر 
دانشگاهها و بر جامعه، از طريق سازماندهی و بازسازی سپاه پاسداران، 

جنبش .  کميته ها ارتش و ساواما، در کردستان نتوانسته بود پيش ببرد
انقالبی مردم کردستان که در آن به ويژه جريان کومه له و ديگر جريانات 
و انسانهای چپ و کمونيست و آزاديخواه نقش اصلی را ايفا نمودند، پس 
از سه ماه با موفقيت توانست نيروهای رژيم اسالمی را به زانو درآورد 

اين جنبش عليرغم هزينۀ سنگين آن .  وآنها را از شهرها بيرون کند
مقاومتی پر شور، عادالنه، درخشان و سرفرازانه می باشد که در تاريخ 

 .مبارزات مردم کردستان و ايران به ثبت رسيده است
  

مرداد روز گراميداشت ياد و خاطره عزيزان مبارزی است که در  ٢٨
اين روز .  راه آزادی و در دفاع از کرامت انسانی در خون غلتيدند

يادآورفداکاری ها و دفاع مردم شريف و مبارز شهرها و روستاهای 
کردستان و روز گراميداشت ياد آن کمونيست هايی است که از گوشه و 
کنار ايران برای دفاع از مردمی که در جنگی نابرابر با رژيم مرتجع و 

. جنايتکار اسالمی سرمايه درگير بودند به کردستان آمدند و جان باختند
ياد اين روز و ياد همه آن مبارزينی که تا به امروز در سنگر مبارزه 

 !برای آزادی و برابری انسان ها رزميده اند، گرامی باد
  

 حکمتيست -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران 
 سازمان کردستان حزب کمونيست ايران -کومه له 

 
٢٧/٥/١٤٠١ 
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 تجارت حجاب
تعرض زنان در دور .  حجاب اسالمی مورد نفرت و انزجار مردم است

جديد حکومت را عقب نشانده و با سيلی صورت خود را سرخ نگاه 
پرچم .  تهديد اسيدپاشی تا اطالع ثانوی جايی گم و گور شد.  ميدارند

دستگيری های خيابانی و جنگ و گريز فعال و در سطح علنی نيمه 
در اين ميان البته تعدادی دستگيری و .  افراشته است تا موج رد شود

 . شکنجه شده وضعيت شان نامعلوم است مثل سپيد رشنو
 

زنان بدحجاب "اعالم کرده که " نهی از منکر"دبير ستاد اوباش موسم به 
سياست جريمه به سالها قبل تعلق دارد، وقتی که ".  جريمه نقدی ميشوند

يک منوی جريمه در دست اين دستجات خيابانی بود و برای روسری 
نيمه افتاده، الک ناخن، روژه لب و لگينگ و غيره نرخ جريمه داشتند و 

سياست جريمه . فرد را با دو راهی يا جريمه يا بازداشت روبرو ميکردند
يعنی حکومت ميگويد زورم نميرسد فقط بزنم و بگيرم و اگر تو 
ميخواهی قانون حجاب اسالمی را رعايت نکنی، خب رعايت نکن اما 

جريمه يعنی بايد قبول کنی من حکومت ميکنم و نماد آن !  جريمه بده
 . تحميل و اجبار رعايت حجاب اسالمی است

 
حجاب اسالمی سياستی ورشکسته است و حکومت با هيچ تمهيدی نمی 

لذا آنرا بازاری و تجاری .  تواند حجاب را مجددا برسر زنان نگاهدارد
را جريمه می کنند تا به آمنه سادات ها جايزه "  بدحجاب"زنان .  می کند

اما هرچه تجاری و بازاری شد و بتوان با پول خريد و .  نقدی بدهند
ديگر امام .  فروش کرد، ديگر خارج از چهارچوبهای تاکنونی ميرود

سردهند چون خود اسالم را هم "  وااسالما"جمعه ها نميتوانند فرياد 
. ميتوان خريد و فروش کرد و اين تجارت بوسعت در جريان است

تجارت حجاب در اسالم گوشه ای از کار تجار مذهب و يک شاخه از 
 .صنعت دين است

 
فرض شان اينست که بخش پولدار و کسانی که دست شان به دهن شان 
ميرسد هر طور ميخواهند بيرون می آيند و جريمه را هم ميدهند و بخش 

چيزی که متوجه .  محروم هم چون ندارند ناچار به رعايت حجاب اند
، مردم برای چيزی که "نميخوايم يعنی نميخوايم"نشده اند اينست که 

 . نميخواهند جريمه نمی دهند، جنگ خيابانی برپا ميکنند
  

 ٢٠٢٢اوت  ١٧
 

 انكار جمهوری اسالمى در باره ترور رشدی

 دفاع مهاجرانى و كيهان از ترور

بدنبال چراغانی روزنامه های 
ايران و امثال عطاهللا مهاجرانی 
از ترور رشدی، خط رسمی 
. حکومت روی سياست انکار رفت

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
: امور خارجه رژيم اسالمی گفت

به صورت قطعی و رسمی چنين «
. کنيم موضوعی را تکذيب می

کسی حق ندارد جمهوری اسالمی 
 . »ايران را متهم کند

 
جمهوری اسالمی تاکنون مسئوليت هيچ تروری در داخل و خارج را 

هم آمريکا و !  بعهده نگرفته است و واضح است نميگويد بله ما زديم
نهادهای امنيتی و هم دنيا ميداند منشاء اين ترور جمهوری اسالمی است 

رئيسی در تدارک .  با اينحال مشغول مذاکره و بند و بست با آن هستند
سفر به آمريکاست و بی بی سی برای مهاجرانی بعنوان کارشناس و 

 . تحليلگر سياسی سنگ تمام ميگذارد
 

برخی براين نظرند که دولت آمريکا با کاهش سطح حفاظت از رشدی 
. امکان حمله به وی را داد و از اين طريق به جمهوری اسالمی هديه داد

بعبارت ديگر ميگويند تروريسم دولتی و اسالمی برای منافعی که هر دو 
اينکه چنين معامله ای صورت گرفته يا نه .  نياز دارند معامله ای کردند

بر ما روشن نيست و ابزار بررسی دقيق آنرا نداريم اما معامله و بند و 
بست دولت آمريکا با تروريست های متفرقه اعم از طالبان و جمهوری 

تالش بايدن برای رسيدن به يک .  اسالمی و غيره جلوی چشم ماست
محکوم .  توافق با جمهوری اسالمی به هر قيمتی يک واقعيت ديگر است

کردن اين ترور توسط بايدن و انکار وزارت خارجه رژيم اسالمی پشت 
 . و روی يک سياست است

 
 مهاجرانی و بی بی سی 

عطا مهاجرانی و بی بی سی در اين ميان بايد تحت فشار قانونی و 
مهاجرانی از ترور رسماْ و کتباْ و شفاهاْ دفاع کرده .  حقوقی قرار بگيرند

و از ترور رشدی ذوق مرگ شد و برای آن توئيت زد اما ديد هوا پس 
مهاجرانی شريک در ترور و تحجر در .  است توئيت هايش را برداشت

دوران صدارتش در داخل کشور، در لندن نيز از ترور دفاع ميکند و بی 
بی سی بنگاه خبرتراشی و حامی جمهوری اسالمی وی را در ليست 

يادتان باشد که اينها همان کسانی هستند .  متخصصين سياسی خود دارد
دميدند اما حامی رژيم تروريستی  »مقابله با خشونت«که عمری در بوق 

بی بی سی بايد پاسخگو باشد و .  و فتوای ترور و دفاع از ترور شدند
 .مهاجرانی بايد دستگير شود

 
  ٢٠٢٢اوت  ١٥

 

 تالش برای ترور سلمان رشدی
حمله فردی با چاقو به سلمان رشدی يک عمل تروريستی است و بطور 

قطع ريشه در جايزه ای دارد که خمينی برای سر وی 

!اساس سوسياليسم انسان است  

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

  ١١صفحه   

 



!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  

!نه به حجاب اسالمى  
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تعيين کرده بود و حکومت اسالمی هيچوقت آنرا 
اين گوشه ديگری از عرض اندام .  پس نگرفت

تروريسم اسالمی است که هر جا بتوانند با زور 
دهانها را می بندند و زندان و اسير می کنند و 
هر جا دستشان نرسد به عمل تروريستی و حذف 

 . فرد رومی آورند
 

رشدی بخاطر ابراز نظر و نقد به اسالم مانند 
بسياری ديگر حکم مرگ گرفته است و دنيای 
دمکراسی با اين حکومتهای مرگ و دستجات 
مختلف آن از جمهوری اسالمی در ايران تا 
طالبان در افغانستان و حکومتهای اسالمی و 

 . مذهبی در منطقه تانگو می رقصد
 

اين تنها تروريسم نيست، باجگيری سياسی و 
اين .  تالشی برای تحديد آزادی بيان و نقد است

واپسگرائی است که با اتکا به زور و ترور خود 
کاش ترور رشدی تلنگری شود .  را تحميل ميکند

برای کسانی که دوآتشه تر از ولتر هستند و 
به عقايد ديگران "مرتبا از اين حرف ميزنند که 

واقعا چرا بايد به ترور و "!  احترام بگذاريم
توحش و آدمکشی احترام گذاشت؟ چرا بجای 
احترام نبايد عليه آن جنگيد؟ چرا نبايد در مراکز 

 قدرتش شکستش داد و منزوی اش کرد؟ 
 
 رشدی_سلمان#
 تروريسم#
 

 ٢٠٢٢اوت  ١٢

 ...يادداشتها 
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 آغاز دور جديد اعتراضات در هفت تپه 
 ٢۵بنا به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه در روز سه شنبه  

، کارگران هفت تپه دور جديدی از اعتراض خود را ١۴٠١مرداد 
کليد کار را همکاران "در اين گزارش آمده است که؛ .  شروع کردند

بازرگانی زدند و اعالم کردند ايندفعه کارگران شروع ميکنند و از 
درخواست برای بازگشت به کار .  فعالين ميخواهند آنها پشت شان باشند

اسماعيل بخشی، همسان سازی حقوق ها بين تمام شرکت های تابعه 
همکاران ساير ادارات نيز مجمع عمومی خود را در اداره .  هفت طرح

خود برگزار کنند و چنانچه همسان سازی و بازگشت اسماعيل به 
 ".سرعت انجام نشد، تجمعات را آغاز خواهيم کرد

 
 ١٠تداوم اعتراض کارگران رسمی شرکت نفت به عدم اجرای ماده 

تاکنون، تعداد زيادی از  ١۴٠١مرداد ماه  ٢٠از روز پنجشنبه 
کارگران رسمی شاغل در صنعت نفت به صورت هماهنگ در مراکز 

هايی نسبت به عدم  کاری با در دست گرفتن پالکارد و کاغذ نوشته
کارگران رسمی نفت نسبت .  شان دست به اعتراض زدند تحقق مطالبات

به مشکالت معيشتی و دستمزدهای ناکافی و عدم اجرای قوانين 
زياد اعتراض دارند و   مصوب و ساعات کاری غيرعادالنه و ماليات

قانون وظايف و اختيارات کارگران  ١٠خواهان اجرای کامل ماده 
قانون وظايف کارگران  ١٠اجرای ماده .  رسمی وزارت نفت هستند

وزارت نفت، کارگران بخش عمليات وزارت نفت را از چارچوب 
همچنين کارگران .  کند قانون خدمات مديريت کشوری مستثنی می

رسمی ضمن خواسته اجرای فوری اين قانون، خواستار پرداخت کل 
 .تاکنون هستند ١٣٩٣از سال  ١٠حقوق معوقه ناشی از اجرای ماده 

 
 تهديد کارگران معترض توسط حراست شرکت پااليش نفت بندرعباس

ای، کارگران  حراست شرکت پااليش نفت بندرعباس با نصب اطالعيه
برداری و انتشار تصاوير، مورد تهديد به پيگرد  را نسبت به عکس 

اين اقدام حراست شرکت پااليش نفت .  اداری قرار داد کيفری و 
بندرعباس پس از اين صورت گرفت که کارگران رسمی صنعت نفت 

مردادماه تاکنون با انتشار  ٢٠در مراکز مختلف از روز پنجشنبه 
هايی  جمعی از خود، همراه با پالکارد و کاغذ نوشته تصاويری فردی و 

شان اعتراض کرده  توجهی مسئولين به مشکالت  در دست نسبت به بی
 .اند شان شده مطالبات  و خواستار تحقق خواست و

 
 بندی مشاغل  به عدم اجرای طبقه »ارتاول تاير«اعتراض کارگران 

بندی مشاغِل عادالنه و  اجرای طبقه :  گويند کارگران اين شرکت می
کارگران مشمول قانون کار است؛ اميدواريم طبقه   صحيح، حق همه

کارگر آن جدی  ١٠٠بندی مشاغل در کارخانه ارتاول تاير با بيش از  
کارگران ارتاول تاير ماهانه همان حداقل حقوق که هر .  گرفته شود

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

کنند اما اين  کند را به موقع دريافت می ساله شورای عالی کار مصوب می
. رقم باتوجه به افزايش روزانه قيمت بسياری از اقالم مصرفی ناچيز است

طبق اظهارات آنان؛ تنها راه افزايش ميزان درآمد کارگران اجرای درست 
بندی مشاغل و ديگری افزايش ساعات اضافه کاری و پرداخت   طرح طبقه

کارمان زياد است، مجبور :  افزايد يکی از اين کارگران می.  کامل آن است
دهيم اما،  کاری و نوبت کاری انجام می به اضافه کاری هستيم، تعطيل 

همچنين اجازه خاموش کردن .  شود کاری کامل پرداخت نمی  اضافه
دستگاهاه را در وقت نهار نداريم و حين کار مجبور هستيم نهار بخوريم، 

 .آنهم به صورت نوبتی
 

 گهر سيرجان در اعتراض به معوقات مزدی اعتصاب کارگران معدن گل 
 ٢۶گهر سيرجان، روز چهارشنبه   کارگران شرکت معدنی و صنعتی گل

. های شغلی خود دست به اعتصاب زدند مرداد ماه، با توقف فعاليت
کارگران اين مجتمع صنعتی نسبت به معوقات دستمزد و عدم رسيدگی 

بنابر اظهارات .  مسئوالن به مطالبات شغلی و معيشتی اعتراض دارند
اند و اين  معترضان، آنها از ارديبهشت ماه تاکنون حقوق دريافت نکرده

 .های کارگران شده است امر سبب بروز معضالت معيشتی برای خانواده
 

 تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات اروميه
ماهه  ٧کارگران شرکتی مخابرات اروميه در اعتراض به واريز نشدن 

حق بيمه تامين اجتماعی خود و محروميت از خدمات بيمه درمان تامين 
مرداد در محوطه مخابرات اروميه  تجمع  ٢٣اجتماعی روز يکشنبه 

 .کردند و خواستار پاسخگويی مسئوالن شدند
 

 کارگران شهرداری هويزه سه ماه حقوق طلبکارند
تعدادی از کارگران شهرداری هويزه از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود 

ماه حقوق معوقه، بخشی از مطالبات  ٣عالوه بر :  خبر دادند و گفتند
به گفته کارگران، .  ای ما به تامين اجتماعی پرداخت نشده است بيمه

های مکرر کارگران برای دريافت حقوق، مسئوالن  عليرغم پيگيری
اين .  دهند های کارگران نمی ای به درخواست کننده شهری پاسخ قانع

کنند، در ادامه  های خدمات و فضای سبز کار می کارگران که در بخش
بيشتر !  کنيم اما از دستمزد خبری نيست در شرايط سخت کار می:  گفتند

هايمان را تامين کنند،  توانند نيازهای ضروری خانواده همکاران، نمی
 .انتظار داشتيم شهرداری هر ماه حداقل بخشی از مطالباتمان را بپردازد

 
 سومين روز تجمع اعتراضی کاميونداران مقابل فرمانداری سيريک

در سومين )  هرمزگان(مردادماه کاميون داران سيريک  ٢۴روز دوشنبه 
روز اعتراضات، مقابل فرمانداری سيريک دست به تجمع اعتراضی 

تجمع کاميون داران با وجود جو شديد توسط نيروهای امنيتی با .  زدند
  ١٣صفحه   گفته می شود، کاميون .  هايشان همراه است حضور خانواده

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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داران دو طرف خيابان منتهی به فرمانداری را بسته و اقدام به تحصن 
نيروهای امنيتی از عکسبرداری و فيلمبرداری معترضان .  کرده اند

 .جلوگيری کردند
 

 گزارش از تجمع بازنشستگان 
مرداد بازنشستگان اهواز، رشت، کرمانشاه، شوش هفت ٢٣روزيکشنبه 

تپه و کرخه، خراسان شمالی و بجنورد به کف خيابانها آمدند تا مطالبات 
گرمای طاقت فرسای هوا درخوزستان نيز مانع تجمع .  خودرا فرياد بزنند

. بازنشستگان نشد و بازنشستگان عرق ريزان فرياد حق خواهی سردادند
آنها تنها راه به دست آوردن حقوق به يغما رفته خود را استمرار 

 . اعتراضات درکف خيابانها ميدادند
 

 اعتراض بازنشستگان هما و مسدود کردن مسير توسط نيروهای امنيتی
مردادماه، شماری از بازنشستگان هما به سمت  ٢۵شنبه  صبح روز سه

اداره مرکزی هما در حال حرکت بودند که توسط نيروهای پليس تمامی 
مسيرهای رسيدن به اداره مسدود شد ولی بازنشستگان همچنان به تجمع 

 .ادامه دادند
 

اعتراض بازنشستگان در مقابل محل برگزاری انتخابات کانون عالی 
 بازنشستگان

همزمان با برگزاری مجمع کانون عالی کارگران بازنشسته در 
، جمعی از ١۴٠١مردادماه  ٢۶بندرانزلی، از صبح روز چهارشنبه 

بازنشستگان در مقابل هتل محل برگزاری مجمع تجمع نموده و ضمن 
اعتراض به برگزاری اين مجمع، خواستار افزايش قانونی مستمری ها 

 .مطابق مصوبه هيات مديره تامين اجتماعی هستند
 

اعتراضات و تجمع مردم شهرکرد در اعتراض به بی آبی مقابل 
 استانداری

مردم شهر کرد در صف هزاران نفرە  ١۴٠١مردادماه  ٢۵شنبه  روز سه
براساس .  در اعتراض به بی آبی دست به تجمع اعتراضی زدند

گزارشات منتشر شدە نيروهای امنيتی مانند هميشه دست به خشونت، 
سرکوب و تالش برای دستگيری جوانان زدند که با شعار بی شرف، بی 

الزم به يادآوری است که مردم شهر کرد از .  شرف مردم مواجه شدند
تابستان سال گذشته تاکنون چند بار در اعتراض به بی آبی و سواستفادە 
دولت و کارخانه داران در استفادە غيرمشروع از آب منطقه اعتراضات 

 . گستردە سازمان دادە اند
 

 تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان 
کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان تصميم گرفتند که برای حمايت 

روز در سطح شهر تجمع و  ١٠از زاينده رود و احيای آن بمدت 
سال  ٢٢راهپيمايی کنند و صدای خودرا برای هزارمين بار در طول اين 

 .به گوش مسٔيولين کشوری و استانی برسانند

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 شهر گرفت حادثه کاری جان يک کارگر افغانستانی را در اسالم
سوزی در يک کارگاه ذوب قير در اسالمشهر تهران جان يک  آتش

مرداد رخ داد و  ١٩اين حادثه شامگاه چهارشنبه .  کارگر را گرفت
نشانان به محل حادثه رسيدند، هر دو مخزن دچار حريق  زمانی که آتش

دليل شدت حرارت حالت نيمه واژگون پيدا  شده بود و يکی از مخازن به
نشانان خيلی سريع آتش را کنترل کردند اما يک کارگر  آتش.  کرده بود

با تابعيت کشور افغانستان در داخل حوضچه قير داغ جان خود را از 
کارگران افغانستانی در ايران عموما بدون قرارداد و پوشش .  دست داد

ايران يکی از .  شوند بيمه و با دستمزد اندک به کار گرفته می
 .رود خيزترين نقاط جهان برای کارگران به شمار می حادثه

 
 جان باختن يک کارگر بر اثر ريزش معدن در خراسان رضوی

شهرستان خراسان "  َگفت"ريزش کوه در معدن کروميت روستای 
رضوی، امروز به گرفتار شدن يک کارگر ميانسال در زير آوار و 

يک دستگاه بولدوزر هنگام کار در اين معدن، بر اثر .  مرگ وی شد
ريزش کوه مدفون شده و راننده آن بر اثر شدت جراحات وارده در 

 .صحنه جان باخته است
 

 سه کارگر جوان بوکانی به علت گازگرفتگی در عمق چاه جانباختند
 ٤٣سه کارگر جوان بوکانی هنگام کار پاکسازی لجن در عمق يک چاه 

از توابع شهرستان شاهيندژ، به علت “  گول چرمو”متری در روستای 
 .نبود ايمنی کار دچار گاز گرفتگی شده و جان باختند

 
 زخمی شدن يک کولبر در نوارمرزی بانه

مرزی در  ، نيروهای هنگ ١٤٠١مردادماه  ٢٤شامگاه دوشنبه 
ای از  ای به سوی دسته ژال بانه با اسلحه ساچمه نگه نوارمرزی هه

سامان "کولبران آتش گشودند که در نتيجه آن يک کولبر اهل بانه با نام 
نامبرده از ناحيه دست، آرنج، .  ساله و مجرد زخمی شد ٢٩"  دمحمزاده

ای قرار گرفته و  بازو و ران مورد اصابت بيش از سی گلوله ساچمه
الزم به ذکر است که اين کولبر جهت مداوا به .  زخمی شده است
 .  الدين ايوبی شهر بانه منتقل شده است بيمارستان صالح

 
 کشته شدن يک کولبر ديگر با شليک مستقيم

مرداد ماه، يک کولبر اهل ثالث باباجانی به نام دمحم  ٢١روز جمعه 
نادری فرزند مصطفی، در هنگام بازگشت از مرز شيخ صله، بدون 
هيچ اخطاری به همراه دو کولبر ديگر هدف شليک نيروهای نظامی 

متاسفانه دمحم نادری بالفاصله بر اثر شدت جراحات وارده .  قرار گرفتند
 .جان خود را از دست داده است

 
 تن از کارگران شرکت آذرآب به حبس و شالق محکوم شدند ١٧

نفر از کارگران شرکت آذرآب  ٢١در روزهای اخير حکم دادگاه برای 
چهار نفر :  گويند کارگران اين شرکت در اين رابطه می.  صادر شد

صادر شده )  تعليق تا يک سال(نفر حکم تعليقی  ١٧تبرئه شدند و برای 
ضربه شالق و سه ماه زندان است که قابل تبديل به  ٣٠است؛ اين حکم 
اين حکم به اعتراضات خردادماه کارگران آذرآب .  پول نقد است

 .  گردد برمی
 

 تمديد قرار بازداشت کيوان مهتدی و آنيشا اسدالهی

١٤صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  
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مليکا قراگوزلو اصال مساعد نيست و ظاهرا اتهامات سنگين واهی و 
به گفته اين وکيل .  “بی ارتباطی را هم به موکل نسبت داده اند

دادگستری مراجعات خانواده خانم قراگوزلو به دادسرای اوين برای 
 .آزادی وی تا کنون بی نتيجه مانده است

 
اکرم نصيريان، ناهيد شقاقی، مريم دمحمی و اسرين درکاله از فعالين 

 ندای زنان ايران به زندان فراخوانده شدند
در : "اين چهار فعال جنبش زنان در صفحات اينستاگرامی خود نوشتند

چند روز گذشته،  اجرای احکام زندان اوين، مرا به همراه ديگر 
دستگاه .  رفقايم در پرونده ندای زنان ايران به زندان  فراخوانده است

قضايی با فشار به  وثيقه گذران مبنی بر ضبط وثيقه  می خواهند ما 
درحالی ما را به جرم اجتماع و تبانی به قصد .  را راهی زندان سازند
و تبليغ عليه نظام ، روانه ی زندان می کنند که !  برهم زدن امنيت ملی

اختالسگران و دزدان مافيايی، امنيت زيست مليونها انسان را به 
من و رفقايم تنها تالش .  مخاطره انداخته اند و همچنان آزاد هستند

کرده ايم صدای اعتراض درد تبعيض و نابرابری  زنان ايران باشيم و 
در .  در  قاموس دزد ساالران، دفاع از برابری جرم تلقی ميشود

حاليکه ديوارهای هيچ زندانی نمی تواند ندای برابری خواهی زنان را 
 ."خاموش سازد

 
سعدا خديرزاده برای رهايی از فشار امنيتی اقدام به کشتن خود و 

 فرزندش در زندان اروميه کرد
زندانی سياسی سعدا خديرزاده که فرزند خود را در زندان به دنيا 

مرداد جاری به حفاظت اطالعات زندان احضار  ٢٥آورده بود، روز 
. و مورد تهديد و فشار برای افشای ارتباطات زندانيان زن قرار گرفت

آويز کرد در حالی که  او صبح روز پنجشنبه در زندان خودش را حلق
خوشبختانه ساير زندانيان قبل .  به فرزندش آال هم قرص خورانده بود

حال اين .  از مرگ به او رسيدند و او را به بهداری زندان منتقل کردند
 .زندانی سياسی وخيم گزارش شده است

 
*** 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم 
!و مستمر كارگران است  

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

 جنبش مجمع عمومى را 

!گسترش دهيد  

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

کيوان مهتدی و آنيشا اسدالهی، زوج و فعال کارگری محبوس در زندان 
های وارده به اين دو  هنوز از اتهام.  برند اوين بطور بالتکليف به سر می

، کيوان ١۴٠١مردادماه  ٢٢روز شنبه .  فعال اطالع دقيقی در دست نيست
و بند زنان  ٢٠٩فعاالن کارگری محبوس در بند ‘مهتدی و آنيشا اسدالهی،

کيوان مهتدی   زندان اوين بطور بالتکليف محبوس و قرار بازداشت موقت
براساس اين .  و آنيشا اسدالهی، به مدت يک ماه ديگر تمديد شده است

تر هم در پی پرونده سازی توسط وزارت  گزارش، آنيشا اسدالهی، پيش
  .اطالعات بازداشت و به تحمل حبس و شالق محکوم شده بود

 
 ابتالی عسل دمحمی و ثمين احسانی به کرونا در زندان اوين

عسل دمحمی، فعال کارگری و ثمين احسانی شهروند بهائی محبوس در 
اين زندانيان پس از انتقال به بند قرنطينه . زندان اوين، به کرونا مبتال شدند

بنابر اخبار منتشرشده، .  اين زندان، از رسيدگی پزشکی محروم مانده اند
ها را به خانواده های اين زندانيان  هنوز دارويی به آنها داده نشده و نسخه

 . دادند که داروهای مورد نياز را تهيه کنند
 

 ٢۵ثمين احسانی فعال حقوق کودک و شهروند بهائی، روز چهارشنبه 
خردادماه امسال، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوين منتقل 

سال حبس  ۵بيدادگاه انقالب تهران به  ٢٨وی پيشتر توسط شعبه .  شد
تعزيری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجديدنظر استان تهران عينا تاييد 

های آموزشی به کودکان افغانستان تبار که  او پيشتر با برگزاری کالس. شد
اين .  های آموزشی کرده بود از حق تحصيل در ايران محروم بودند کمک

مسأله از جمله مصاديق اتهامات مطرح شده عليه او در دادگاه و مبنای 
 .صدور حکم قرار گرفته بود

 
تيرماه امسال، جهت تحمل  ٢٠عسل دمحمی، فعال کارگری نيز روز دوشنبه 

خانم دمحمی .  دوران محکوميتيک سال حبس خود، راهی زندان اوين شد
تبليغ عليه «بيدادگاه انقالب تهران از بابت اتهامات  ٢۶پيشتر توسط شعبه 

ماه حبس و دو  ٨سال و  ١به  »نظام و اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور
سال محروميت از عضويت در دسته جات سياسی و اجتماعی محکوم شده 

دادگاه تجديدنظر  ٣۶حکم صادره ارديبهشت ماه امسال توسط شعبه .  بود
قانون  ١٣۴به اين ترتيب با اعمال ماده .  استان تهران عينا تاييد شد
 .سال زندان برای خانم دمحمی قابل اجرا است ١مجازات اسالمی، مجازات 

 
 عليرغم حال نامساعد جسمی؛ تداوم بازداشت مليکا قراگوزلو

قراگوزلو، دانشجوی _مليکا#روز از زمان دستگيری  ٣۵عليرغم گذشت 
نگاری دانشگاه عالمه طباطبايی، وی کماکان در بازداشت و  روزنامه

دمحمعلی کامفيروزی وکيل مدافع خانم قراگوزلو، .  برد بالتکليفی بسر می
دستگيری و تداوم بازداشت اين شهروند را غيرقانونی و مصداق بارز 

وضعيت جسمی و روحی خانم ”نقض حقوق بشر عنوان کرد و گفت که 
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مدتی قبل چهار پيشمرگ سازمان زحمتكشان در منطقه اروميه  :اكتبر
جمهوری اسالمی تبليغات زيادی حول آن سازمان داده و .  دستگير شدند

نظر شما به عنوان  دبير .  آنها را به موساد اسرائيل نسبت داده است
كميته كردستان حزب در مورد اين دستگيريها چيست؟ چرا شما دير 

 عكس العمل نشان داديد؟
 

قبل از هر چيز دستگير شدن اين تيم توسط جمهوری :  صالح سرداری
بازداشت و اذيت و آزار آنها توسط جمهوری .  اسالمی مايه تاسف است

جمهوری .  اسالمی را محكوم ميكنيم و خواهان آزادی فوری آنها هستيم
اسالمی نه تنها صالحيت دستگير كردن و محاكمه كردن هيچ احدی را 
ندارد، بلكه بايد سران آن را پای ميز محاكمه كشاند و به جرم جنايت 

همه مطمئن هستند كه اين .  عليه مردم ايران محاكمه و مجازات كرد
انسانها زير شديدترين شكنجه های جالدان جمهوری اسالمی قرار دارند 
تا آنها را واداركنند كه آنچه را رژيم در موردشان ادعا ميكند قبول 
. نمايند و سناريوی اعتراف گيری را از دستگاه تبليغاتی خود تكرار كند

از نظر ما سناريوی اعتراف گيری اجباری و احتمالی مثل همه موارد 
مشابه قبلی در طول عمر ننگين جمهوری اسالمی مردود و مايه تنفر ما 

جمهوری اسالمی بخصوص در اين دوره كه مرتب ضربات .  است
امنيتی از اسرائيل خورده است، با اين ترفندها ميخواهد ضعف 

نه بركنار كردن حسين طائب از .  دستگاههای امنيتی خود را بپوشاند
مسئوليت حفاظت سپاه و نه اعتراف گرفتن زير شكنجه از 

رژيم جمهوری .  دستگيرشدگان نميتواند برايش دستاوردی داشته باشد
اسالمی با بحران های همه جانبه ای روبروست هيچ راه حلی غير از 

برای بقای خود دست به هر جنايتی .  حربه سركوب برايش وجود ندارد
جار زدن دستگير كردن اين تيم سازمان زحمتكشان برای اين .  می زند

است نشان دهد هنوز قدرقدرتی خود را حفظ كرده و توان سركوب 
اما هر انسان عادی آن جامعه هم ميداند كه رژيم .  مخالفان خود را دارد

ديگر رفتنی است و چنين تبليغات و سناريوسازی هايی  نمی تواند آنها 
 .را نجات دهد

 
در مورد بخش اخر سْوال شما كه چرا ما دير عكس العمل نشان داده 
ايم، علت اينست اطالعات اوليه و منتشر شده از جانب سازمان 

آنها به يك اطالعيه كوتاه و .  زحمتکشان به شدت ناقص و ناکافی بود
در اطالعيه کوتاه اوليه .  کلی گويی در يكی دو مصاحبه بسنده كرده اند

شان قول دادند، در اين رابطه روشنگری کنند و تاكنون چنين نکرده 
به اين دليل به دور از شتابزدگی اکنون در مورد اين مسئله اظهار .  اند

 . نظر ميکنيم
 

در برخورد به اين رويداد، خيلی ها ضمن محکوميت  جمهوری  :اکتبر
اسالمی و پرونده سازيهای او، در عين حال اعزام يک تيم چهار نفره 
علنی و نظامی را به مناطق تحت کنترل نظامی جمهوری اسالمی را 
اقدامی غير مسئوالنه از جانب سازمان زحمتکشان ميدانند، نظر شما در 

 اين رابطه چيست؟   
 

با تاکيد مجدد بر محکوميت بی ابهام جمهوری اسالمی  :صالح سرداری

 اكتبر مى پرسد؟

 در مورد دستگيری اخير پيشمرگان سازمان زحمتكشان

در اين واقعه، به نظر ما هم اعزام تيم 
علنی و نظامی به داخل، آن هم در 
اين مورد به مناطق عمقی در اطراف 
اروميه، اقدامی بشدت غير مسئوالنه 
و غير موثر و بازی با جان جوانان 

هر .  صفوف خود آن جريان است
جريان و فرد مسئولی که اندک 
آشنايی به فعاليت علنی و نظامی در 
کردستان و يا در داخل و در اطراف 

شهرهای ميليتاريزه شده، به ويژه در اطراف اروميه داشته باشد، ميداند 
اعزام تيم علنی و نظامی نه تنها غير مسئوالنه، بلکه به شدت 

خود سازمان زحمتکشان اين را فهميده و اما اين اقدام . ماجراجويانه است
کار نظامی نرفته "غير مسئوالنه را به اين شکل توجيه ميکند، که برای 

اين ديگر !  اعزام شده اند؟"  فعاليت سياسی تشکيالتی"، بلکه برای "اند
. خودشان هم ميدانند توجيه بی معنايی است.  عذر بدتر از گناه است

جريانات سياسی امروزی و مدرن متوجه اند، دنيای امروز، دنيای سی 
دنيای ديجيتال و دسترسی وسيع هر فرد و جريان .  چهل سال قبل نيست

. به جامعه و مردم و توده هوادار و عالقمندان خود آن جريان هست
رساندن صدای سياسی و تبليغی و حتی ادبيات و امکانات هر جريانی به 

خودشان اينها را .  داخل انواع راههای موثر و کم هزينه تر را دارد
توجيهات آنها برای اين اقدام غير مسئوالنه را کسی جدی .  ميدانند

رهبران اين سازمان كوچكترين احساس مسئوليتی در قبال جان .  نميگيرد
اصال تاكتيك نظامی و .  اين جوانان كه به صفوف آنها پيوسته اند، نميكنند

زمينه فعاليت برای اين عرصه نظامی و حمايت و پشتيبانی توده ای و 
با اين کارها .  ميزان قدرت دشمن و ميزان اطالعات برايشان مهم نيست

ميخواهند نامی در ميان نامها داشته باشند و نشان دهند نيرو هستند و 
. ميتوانند در آينده با رقبايشان بر سر سهم خواهی از قدرت معامله كنند

وگرنه نه تنها كسانی كه در عرصه نظامی صاحب تجربه ای هستند بلكه 
انسان های عادی آن جامعه ميدانند كه اين سياست در اين دوره، آزمايش 

متاسفانه در اين سالها اکثر تيم های علنی و .  شده و ناکام بوده است
نظامی که از جانب اين جريانات مسلح مستقر در کردستان عراق كه به 

در نتيجه اين سياست .  داخل فرستاده شده اند، ضربه خورده اند
به اين دليل از طرف جريانات و فعالين سياسی مورد .  نامسئوالنه است

اين سازمان بجای جوابگويی به نقد مخالفين، طبق .  نقد قرار گرفته است
 .معمول به شانتاژ و تهديد روی آورده اند

  
همين .  مسئله اينست سازمان زحمتکشان يک جريان سياسی و سالم نيست

اقدامات ماجراجويانه و نامسئوالنه و نحوه برخورد آنها به مخالفينشان 
ما از روز اول انشعاب توطئه گرانه شان از .  اين واقعيت را اثبات ميکند

درون کومه له بارها اين مسائل را هشدار داديم، که در اينجا قصد 
 .تکرارش را ندارم

  
 پيام شما به خانواده دستگيرشدگان چيست؟ :اکتبر

 
همانطوريكه قبال هم اشاره كرده ام با خانواده  :صالح سرداری

ميدانم اكنون كه، فرزندانشان در .  دستگيرشدگان احساس همدردی ميكنيم
سياه چال های جمهوری اسالمی زير شكنجه قرار دارند، چه رنجی را 

توطئه و پاپوش دوزی .  در کنار رنج و ناراحتی آنها هستيم. تحمل ميکنند
جمهوری اسالمی عليه دستگيرشدگان و خانواده هايشان مورد نفرت ما 

اميدوارم دستگيرشدگان از چنگال اين رژيم خونخوار .  و محکوم است
 ٢٠٢٢آگوست  ١٥.          جمهوری اسالمی رها شوند
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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 لوگوی نظام آپارتايد جنسى و پرچم تحقير 

!حجاب ها را بسوزانيد. زن است  

!نابود باد نظام آپارتايد اسالمى   

 

حكمتيست در ماه  -كنگره دهم حزب كمونيست كارگری

 !اكتبر برگزار ميشود
 

در اسکانديناوی به  ٢٠٢٢اکتبر  ٩و  ٨حکمتيست در تاريخ   -کنگره دهم حزب کمونيست کارگری ايران 
 .  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 فعالين سوسياليست و کارگری را، 

ما از همه مبارزين سياسی و از همه دوستداران حزب دعوت ميکنيم .  رسماً به کنگره حزب دعوت ميکند
 . 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، و جنبه های فنی 
برای کسب اطالعات ميتوانيد با آدرس ايميل .  و عملی ضروری در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت

 .دفتر مرکزی حزب حکمتيست تماس بگيريد
 

daftaremarkzy@gmail.com 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٢اوت  ٥


