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 برای مهسای عزيز

 قاتلين تاوان پس خواهند داد
 

امينی را نتوانستد بيش )  ژينا(خبر مرگ مهسا 
مهسا در آخرين سفرش به .  از اين پنهان کنند

حجاب نه گفت و برای آن جان عزيزش را فدا 
 . کرد

 

تاريخ مکتوب کم از قهرمانی و مقاومت نگفته 
است، کسانی که تن ندادند، سر خم نکردند، 

. افتادند و بلند شدند و با افتخار جان سپردند
بايد اضافه کرد که در تاريخ ايران مهساها، 
ترانه ها، زهراها، و بيشمارانی هستند که در 
مهد قدرت و شکنجه گاه فرزندان خدا و رسول 
خدا، تک و تنها با جسمی ويران، اما با روحی 
بزرگ به بزرگی اسطوره ها، پوزه جالدان را 

مهسای عزيز تو در زمره اين . به خاک ماليدند
قهرمانان گمنام بودی که امروز نامت بر 

تو را .  سردر قصابخانه اسالم حک شده است
در دو ساعت به قتل رساندند و اين ميگويد که 

فرياد ميليونها زن که .  آنجا سراپا فرياد بودی
از گورکنان اين دايناسورها و لجن های تاريخ 

مهسا جان قاتلين تاوان پس .  سياسی ايرانند
خواهند داد، تاوانی سخت به سختی قلبهای 
فشرده و خون دل همه ما و دهها ميليون زن و 

. مرد منزجر از قاتلين ضد زن و ضد آزادی
مهسای عزيز، آرام بخواب و اطمينان داشته 
باش که لشکری عظيم فريادت را طوفانی 
خواهند کرد برای برچيدن نظم ضد زن و 

 .  محاکمه جنايتکاران و شکنجه گران
 .سردبير

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

 !شما سالهاست باد مى كاريد، طوفان در راه است

 روز بعد از قتل مهسا امينى
 

 ٤ هصفحپروين كابلى                                                                                                                  

 : آغازسال تحصيلى 

 !  دست مذهب از سر محيط های آموزشى كوتاه
 

 ٢صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                         

 حكمتيست در روزهای-كنگره دهم حزب كمونيست كارگری ايران

 ! در اسكانديناوی بطور علنى برگزار ميشود ٢٠٢٢اكتبر  ٩و  ٨ 

 قربانى شدن كافى است، اكنون وقت قهرمانى است

 به بهانه قتل وحشيانه مهسا امينى
 

 ٥جاويد حكيمى                                                                                                  صفحه 

 حكمتيست  درباره  -اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 
 

 قتل مهسا امينى توسط جنايتكاران اسالمى

 انتقام مهساها را با سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى خواهيم گرفت

 انقالب كارگری؛ 

 نقش جنبش طبقه كارگر و حزب كمونيستى طبقه كارگر
 

 ٦صفحه امير عسگری                                                                                                                  



سال تحصيلی امسال در ايران زير سايه سنگين فقر و تبعيض و اختناق و 
سرکوب و تحميل بيشتر خرافه اسالمی و ادامه حاکميت سياه جمهوری 

عالوه بر درد و رنج فراوان تحميل شده به .  اسالمی شروع ميشود
جامعه، اين تاسف و درد عميق بر فکر و دلمان سنگينی ميکند که 
همزمان در ابعاد بسيار وسيع و حتی ميليونی، نوجوانان و جوانانی 
هستند، که به دليل نداری و بی بضاعتی نميتوانند همراه هم سن و 

های مهاجر فرزندان خانواده بخش عمده .  سالهايشان به تحصيل بپردازند
افغانستان از تحصيل محروم و عده ای که به محيط آموزشی راه پيدا 

از مدتی قبل و .  ميکنند، با انواع محدوديتها و تبعيضات روبرو هستند
اکنون در آستانه اول مهر دغدغه و نگرانی ميليونها خانواده کارگری و 
مردم زحمتکش اين واقعيت تلخ است که چگونه امکانات روانه کردن 
فرزندانشان را به مدرسه و آموزش مهيا کنند و بسياری توانايی تامين 
هزينه شهريه های سنگين و نوشت افزار و ديگر ابزار و وسايل آموزش، 
مسکن و معيشت و پوشاک مناسب برای فرزندانشان را به ويژه که دور 

اين در شرايطی است که خود .  از محيط خانواده خود زندگی کنند، ندارند
مقامات و رسانه های جمهوری اسالمی اذعان دارند که دولت فاقد برنامه 
ای برای تامين هزينه آموزشی است و آمارهايی که بيشرمانه خودشان از 
کمبود مدارس و معلم، افزايش سرسام آور هزينه شهريه و نوشت افزار، 
وسعت مدارس کپری و زير چادری و خشت و گلی و ناامن، دو شيفته و 
مواردی سه شيفته بودن مدارس ارائه ميکنند، تکان دهنده و مايه ننگ و 

بخش وسيعی از دانش آموزان و .  نفرت حاکميت جمهوری اسالمی است
دانشجويان در حال تحصيل، با فقر و محدويت مالی فشار اين دوره را 

اين وضعيت ناشی از سيطره نظم وارونه سرمايه و .  طی ميکنند
جمهوری اسالمی و تبعيض و فقر و نداری تحميل شده اين سيستم جهنمی 

به همين دليل بسيار زود بخش وسيع نسل جوان به ماهيت طبقاتی و . است
استثمارگرانه اين نظم پی ميبرند و جوانه های مبارزه جويی و تصميم به 

 .   دگرگون کردن و تغيير اين نظم وارونه را به امر خود تبديل ميکنند
 

عالوه بر تحمل فقر و نداری، واقعيت تلخ ديگر اينست که چهار دهه 
حاکميت سياه جمهوری اسالمی، دانش آموزان و دانشجويان  ايران را با 
اين پديده متناقض  روبرو کرده، که در کنار تالش برای فراگيری 
دستاوردهای علمی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی شايسته انسان 
امروز، همزمان با جهل و خرافه و افکار و عقايد قرون وسطايی اسالمی 
که در قالب دروس و آموزش بر محيط های آموزشی و نسل جوان تحميل 

امسال به اين سطح از عقبگرد بسنده نشده و .  دست و پنجه نرم کنند شده
قرار است طبق افاضات عصر حجری خامنه ای تعداد زيادی از مواد 
درسی دوباره بازبينی و هر جنبه غير اسالمی از آن زدوده شود و بر 

برای تحميل اين .  سال قبل بازنويسی شوند ١٤٠٠طبق آيات و موازين 
بساط خرافی و شستشوی مغزی دانش آموزان همزمان هزاران طلبه و 

جمهوری .  آخوند مبلغ مذهبی از حوزه جهليه قم روانه مدارس ميشوند

 ٦٦٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 : آغازسال تحصيلى 

 !  دست مذهب از سر محيط های آموزشى كوتاه
  

 رحمان حسين زاده  

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

نکبت اسالمی در نظر دارد محيط 
های آموزشی را به شعبه های 
ديگر توليد جهل و خرافه و 
تربيت متعصبان مذهبی تبديل 

روند تحميل اين فاجعه .  کند
بزرگ عليه نسل جوان و محيط 
های آموزشی را با مبارزه ای 
گسترده و منظم و سازمانيافته 

همانطور .  ميتوان و بايد سد کرد
که در همه سالهای گذشته دانش 

تن نداده آموزان و دانشجويان و معلمان مبارز به فضای خرافی مذهبی 
اند و عليرغم کلی فشارها و تضييقات جمهوری اسالمی نتوانسته نسل 
جوان پرتوقع و کنجکاو جامعه ايران را که به آسانی به دستاوردهای 

 .دنيا ی مدرن امروز دسترسی پيدا کرده، به تمکين بکشاند
  

در تقابل با کليت اين اوضاع يعنی عليه فقر و تبعيض و نابرابری، در 
مقابل تقالی مستمر جمهوری اسالمی برای تحميل جهل و خرافه بر 
مدارس و دانشگاهها و کااليی کردن آموزش، به طور واقعی محيط های 
آموزشی و به ويژه دانشگاهها هميشه کانون گرم مبارزات حق طلبانه 

مبارزات سراسری فرهنگيان و معلمان در سالهای اخير و به .  بوده اند
ويژه در يکسال گذشته عليه شرايط بد آموزشی و فضای مختنق، عليه 
تبعيض و نابرابری، عليه حقوقهای پايين و کااليی کردن آموزش و با 
خواسته های برحق آموزش رايگان، افزايش حقوقها و رفع تبعيضات 
چند جانبه، اساس جنبش عظيم فرهنگيان و معلمانی بود که در بيشتر از 

استان و  ٣٠دوازده دور اجتماعات سراسری و همزمان در باالتر از 
اين . نزديک به صد شهر جمهوری اسالمی را تحت فشار جدی قرار داد

رژيم درمانده، خيال ميکند با دستگيری و زندانی کردن رهبران و 
فعالين مبارز معلمان، اين جنبش قدرتمند و اميدبخش و متحد جنبش 

جنبش فرهنگيان و معلمان .  کور خوانده اند.  کندميکارگری را سد 
تجربه مهم مبارزه بخش موثری از اردوی کار ايران در مدارس و 

با اتکا به تجارب دوران اخير، گسترش .  محيط های آموزشی است
مبارزت معلمان و دانش آموزان و دانشجويان در صفی واحد در چشم 

 . انداز است
 
مسئله قابل توجه ديگر، نسل جوان در دانشگاههای ايران، هميشه صف  

پيشرو آزاديخواهی و مبارزه عليه اختناق، سرکوب، تحقير و تبعيض و 
چه در دوره سلطنت .  بی امکاناتی را عليه ارتجاع حاکم شکل داده است

و چه در همه دوران حاکميت جمهوری اسالمی نسل جوان ستون محکم 
مبارزه آزاديخواهانه و انقالبی و راديکال و ميليتانت عليه استبداد حاکم 

دهها هزار دانشجو طعم اعدام و طول حاکميت اين رژيم، در . بوده است
زندان و شکنجه و احضار و اخراج و ستاره دار شدن را چشيده اند و به 
جرم مخالفت با ارتجاع حاکم، به جرم دفاع از آزديهای سياسی سرکوب 

جمهوری اسالمی با علم به اين حقيقت که دانشگاه يکی از .  شده اند
کانونهای پر تپش جامعه است، تالش کرده است با سرکوب آن کل 

در دهه هشتاد شمسی شاهد جدال .  فضای جامعه را مختنق نگاه دارد
نسل جوان کمونيست و برابری .  وسيعی در دانشگاههای ايران بوديم

طلب به عنوان پرچمدار آزاديخواهی و برابری طلبی در تجربه 

 

  ٣صفحه   



  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٥شماره    

قد علم کرد، فضای )  داب(دانشجويان آزاديخواه  و برابری طلب 
دانشگاهها را در دست گرفت، جريانات ارتجاعی از انجمنهای اسالمی 
و تحکيم وحدت تا گرايشات ناسيوناليستی و ليبرالی را حاشيه ای کردند 

اين تحرک انسانی، .  و پرچم آزادی و برابری را به اهتزاز درآورند
اعتراضی که تا اعماق جامعه اثر کرد، توجه طبقه کارگر ايران و زنان 
و جوانان آزاديخواه را به خود جلب کرد و در دل کشمکشی خونين در 

اما همگامی اعتراض دانشجويی از مقطع  دی ماه  . آن مقطع سرکوب شد
پايه های جنبشی ، نشان داد با کل حرکت اعتراضی راديکال جامعه ٩۶

ماندگار بنا نهاده شده که دوباره خود را آماده کرده و با اندکی فضای 
انتظار اينست امسال، .  مساعد بسيار قدرتمندتر پا به صحنه ميگذارد

جنبش و مبارزه برحق در دانشگاه و محيط های آموزشی و در جنبش 
معلمان با خودآگاهی و سازمانيافتگی و اتحاد محکم فعالين آزاديخواه و 

به ابتکار شبکه خودآگاه و به هم .  برابری طلب استحکام و گسترش يابد
پيوسته فعالين و محافل کمونيستها و آزاديخواهان و برابری طلبان به 

در .  مثابه جنبش متمايز و قدرتمند در برابر جمهوری اسالمی قد علم کند
خاتمه، اميدوارم سال تحصيلی جديد فرصتی باشد که دختران و پسران، 
نسل جوان سرزنده و پرتوقع و بالنده جامعه ايران با پس زدن همه 
مشکالت و نگرانيهای موجود، بيشترين موفقيتها را در عرصه تحصيل 

 . و در ابعاد متنوع زندگی کسب کنند
 

 ١٤٠١شهريور 

 حکمتيست  درباره  -اطالعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
 

 قتل مهسا امينى توسط جنايتكاران اسالمى

انتقام مهساها را با سرنگونى انقالبى جمهوری 

 اسالمى خواهيم گرفت
 

اما به .  اوباش اسالمی در تعرض درندانه به زنان سنگ تمام گذاشته اند
شهادت تمام عالم اين دست و پا زدن و زوزه های عاجزانه جنايتکاران 
در مقابل خروش انقالب زنانه در ايران است و حکايت از ناتوانی رژيم 

بدون شک .  توفنده جنبش زنان در ايران دارد  هار اسالمی در مقابل موج
کاری .  به و نقص قوانين گنديده جمهوری اسالمی است  تنها راه، تعرض 

مهسا به اين جنبش .  ما به آن مشغولند هکه زنان شجاع جامع
 .  آزاديخواهانه عليه رژيم کثيف اسالمی تعلق دارد

 
 ! و ديگر شهرهای کردستان مردم مبارز شهر سقز 

اما جا .  عدالتخواهانه آزادی زن تعلق دارد مهسا به جنبش سراسری و
دارد بخصوص در شرايط کنونی که جمهوری جنايتکار اسالمی در 

بگذاريم ادامه خروش .  محاصره دريای تنفر جامعه است به ميدان بياييد
مردم مبارز مريوان در اعتراض به قتل شلير رسولی، در تمام شهرهای 

ما در مقابل هر جنايت جمهوری  کردستان به جواب پيوسته و مداوم 
با تظاهرات گسترده در شهرهای کردستان رژيم قاتل  .اسالمی بدل شود

 . زنان را يک قدم ديگر به نابودی و سرنگونی نزديک تر کنيم
 

حکمتيست ضمن تسليت به   -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
می داند   خانواده و بازماندگان مهسای عزيز، خود را در غم آنها شريک

های آزاديخواه می خواهد در برپايی  و از تمام احزاب، تشکل ها و انسان
 . تجمعات اعتراضی عليه اين جنايت جمهوری اسالمی بکوشند

  
 حکمتيست  -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 

 ١۴٠١شهريور  ٢۵
 ٢٠٢٢سپتامبر  ١۶

 : آغازسال تحصيلى

 ...  دست مذهب از سر محيط های آموزشى كوتاه 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون 

 !   به چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حكمت

 

 !تراژدی مرگ مهسا اعتراضات كوبنده ميطلبد
 

 رحمان حسين زاده
 

اما . بغضها ترکيده، خشمها در فورانند
بغض و خشم را به اراده .کافی نيست 

 . و اعتراض بايد تبديل کرد
 

 ! مردم
تراژدی مرگ مهسا امينی اعتراضات 
کوبنده از سقز و سنندج و تهران، و 
ديگر شهرها تا خارج کشور را عليه 

سياه اين جنايت عريان، اين قتل عمد و ترور .  طلبد حکومت جالدان می
اين تسکين دهنده ترين همدردی با .  از ما آزاديخواهان پاسخ ميطلبد

خانواده و بستگان و دوستان و آشنايان مهسای عزيز و از دست رفته 
 !بجنبيم. است

  
 ! ننگ و نفرت بر جالدان

 ! مرگ بر جمهوری انسان کش اسالمی
 !يادش گرامی

 

 



 ٦٦٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

هم اکنون زهرا صديقی و الهام .  اتفاقی نبود)  مهسا(قتل ژينا امينی 
اين رژيم با آگاهی تمام نقشه .  چوبدار در صف چوبه دار قرار دارند

برای ديگران هم دادگاه های يک دقيقه ای تشکيل .  کشيد و او را کشت
 .می دهند و علنی حکم نابوديشان را صادر  ميکنند

 
قتل سحر و ژينا، ستار بهشتی، آبتين، و هزاران ديگر با روی کار آمدن  

. اين حکومت قتل و جنايت است.  جمهوری اسالمی برنامه ريزی شد
و روانه کردن گله های بسيج و خواهر زينب به خيابانها، "  هفته عفاف"

گشت های لمپن پليس و انتظامی، قلدری و خشونت در خيابان و زندان، 
. اينها همه به ما ميگويند قدرتی حاکم است مبتنی بر زور و قتل و جنايت

خمينی و خامنه ای و .  در مورد زنان که ديگر مسئله بسيار روشن است
اين .  رئيسی و علمداران اسالم زنان را يک کابوس و دشمن خود ميدانند

جنبشی است که از روز اول به سرکار آمدن اين رژيم جنايتکار اعالم 
چهار نسلی که در جمهوری اسالمی بدنيا آمدند امروز در .  جنگ نمود

مبارزه با حجاب اسالمی در . صف مقدم آن می جنگند و قربانی می دهند
کامل "  بی حجابی"عبور کرده و به "  بد حجاب"دو سال گذشته از فاز 

جمهوری اسالمی در اين دوسال به اين .  در مالءعام کشيده شده است
حقيقت پی برده است که ديگر با گشت های پليس و بسيج خواهران اهل 
بيت نمی تواند نه زنان را دوباره به دوره قبل برگرداند و نه حتی جامعه 

 . بازگشت به گذشته غيرممکن است. را آرام کند

 !شما سالهاست باد مى كاريد، طوفان در راه است

 روز بعد از قتل مهسا امينى
 پروين كابلى 

ماههای اخير اين جنبش در مقابل تعرض رژيم يک قدم به جلو گذاشت و 
خيابانهای ايران صحنه مقاومت پرشور زنانی است که در تقابل با 
هرآنچه اسالميست دست به شورش زده اند، مقاومت کردند، در خيابانها 
به رقص و پايکوبی پرداختند و کالغ های سياه محجبه را از اتوبوس ها 

جنبش عليه حجاب اسالمی جنبشی مدرن، برای يک .  و خيابانها راندند
جامعه آزاد، برای رهايی از ستم مذهبی، مردساالری، عقب ماندگی و 

زن در ايران ديگر حاضر به تغييرات .  خرافات و زن ستيزيست
زنان در ايران پرچمی را در دست گرفته اند که وزش .  ميلمتری نيست

. آن بدون شک هنگام پيروزی جوامع بسيار را به لرزه درخواهد آورد
امروز پرچم آزادی بيقيد و شرط زن نه در دست معامله گران قدم به 
قدمی، يواشکی و فمينيست های بشر دوست، چپ های خيرخواه و حقوق 
بشری، بلکه در دست زنانی است که از جانشان مايه می گذارند و از 

آزادی زن در ايران آزادی جامعه ای خواهد بود .  خط قرمز می گذرند
که مردمش راه نفس کشيدنشان روز به روز بسته تر می شود و راه 
عالج آن طوفانی است که در حال جمع کردن نيروی خود برای 

مهسا امينی قربانی نيست او يکی از ميليونها زنی است .  سرنگونی است
 .که نه گفت و برای اين نه جان عزيزش را فدا کرد
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 ديروز شلير، امروز مهسا

 !جنايتكاران ضد زن مهسا را كشتند
 ياوش دانشورس
 

بازداشت و در فاصله دو "  بدحجابی"برای سفر همراه خانواده به تهران آمده بود و گشت ارشاد وی را بدليل .  سال داشت ٢٢امينی تنها )  ژينا(مهسا 
 .خبری که بالفاصله تکذيب کردند. ابتدا از سکته مغزی حرف زدند و خبر امروز اينست که جانباخته است. ساعت وی را بيمارستانی کردند

 
. حال خانواده وی تحت فشار قرار گرفته که بيماری قلبی داشته و به کما رفتن وی ناشی از استرس بوده و بازار تکذيب مرگ وی شروع شده است

  .کدام زن نميداند کسی که پايش به اداره اماکن می افتد چه باليی سرش می آورند. اين پروژه توجيه قتل و تعرض اوباش به وی در بازداشتگاه است
 

زهرا بنی يعقوب، ترانه موسوی و .  سپيده جان سالم بدر برد.  مهسا يکی از هزاران است.  کثافت های قاتل گندی که زديد را نميتوانيد توجيه کنيد
پروژه تهديد خانواده و جمع و جور کردن مدارک پزشکی و .  هزاران زن ديگر را با همين روشها کشتيد، تجاوز کرديد و زندگی شان را سياه کرديد

  .سناريو سازی کمکی به روتوش جنايت آشکار نمی کند
 

 .مردم سنندج و شهرهای کردستان پاسخی سخت به شما خواهند داد
  ٢٠٢٢سپتامبر  ١٥
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 قربانى شدن كافى است، اكنون وقت قهرمانى است
 به بهانه قتل وحشيانه مهسا امينى

 

 جاويد حكيمى 

روزگاری قدم به ميدان .  در ايران اسالمی همه چيز واژگونه است
سياست گذاشتن به ويژه از جانب زنان، يک جور اعالم آمادگی برای 

اکنون کامال بالعکس، خطر .  کشته شدن و وداع داوطبانه با زندگی بود
کشته شدن، بيش از آنکه متوجه فعالين سياسی شناخته شده باشد، در 

قتل سبعانه    .کمين کسانی است که گمنام مانده اند و در حاشيه سياست
مهسا امينی ظرف کمتر از دو ساعت پس از دستگيری، آشکار کننده 
اين حقيقت است که حکومت هر چقدر نسبت به اعدام فعالين سياسی، 
بزدلی به خرج ميدهد و محتاط عمل می کند در کشتن معترضين گمنام 

فقط بيست و دو بهار به چشم ديده   مهسا.  اما درنده خو و بی پرواست
او بی خبر از سرنوشت شوم .  هم بپا نکرده بود"  آشوبی"بود و هيچ 

خود از زادگاه خويش سقز به ام القرای جهان، تهران پايتخت جرم و 
اراذل و اوباش اسالمی، همان ها که چندين . جنايت اسالمی ها آمده بود

سال است مقابل امثال سپيده قليان و آتنا دايمی ها زانو زده اند متاسفانه 
آتش به اختياران خامنه .  مهسای معصوم و ساده را از پای درآوردند

ای اين دختر جوان و نازنين را مقابل چشمان برادرش مورد ضرب و 
شتم قرار دادند و دور از چشم جامعه جمجمه اش را با مشت و لگد و 

سرکوبگران، ناتوان از مقابله با مبارزان شناخته شده . باتوم خرد کردند
و شجاع ميدان سياست، شعبان بی مخ های خود را به جان مردمان 
عادی در کوچه و خيابان انداخته اند تا هم جنايت بيافرينند و هم آن را 

به راستی اين اگر نشانه بزدلی نيست پس .  جلوه دهند"  تصادفی"
با اين همه برای مردمی که امنيت جانی ندارند چه فرق می !  چيست

 !کند حکومت از شدت ترس کشتار می کند يا از سر قدرت

تمام شواهد نشان می دهد هر چقدر زنان، سياسی تر عمل نمايند و  
شناخته شده تر باشند، دست و بال حکومت در کشتن و حذف فيزيکی آنان 

همان حکومتی که از مرگ زندانيان .  به مراتب بسته تر خواهد بود
سياسی شناخته شده به خاطر اعتصاب غذايشان می ترسد و عقب می 
نشيند متاسفانه به سبعانه ترين شکلی مبارزين گمنام را در خيابان تا 

. اکنون هيچکس در خيابان امنيت ندارد.  سرحد مرگ لت و پار می کند
اراذل و اوباش حکومتی، شهر را به خط مقدم جنگی نابرابر و خيابان را 

حاال ديگر مرگ می تواند در کمين هر کسی . به ميدان مين تبديل کرده اند
ظاهرا حکومتی ها تصور می کنند اين بهترين استراتژی برای .  باشد

گستراندن سايه شوم خود برسر جامعه و افکندن رعب و وحشت در دل 
 . توده هاست

 
بی گمان .  راه چاره، سياسی شدن آحاد توده ها به ويژه زنان مبارز است

بايد هر زنی يک سپيده قليان، يک ليال . پاسخ تعرض را بايد با تعرض داد
اکنون ايران بدل به .  حسين زاده، يک گلرخ ايرايی و يک آتنا دايمی باشد

سرزمينی شده است که نه فقط برای تحقق آرمان آزادی و برابری که 
اگر .  حتی برای بقا نيز بايد آماده ُمردن بود و اين خصلت قهرمانان است

می خواهيم خون های به ناحق ريخته شده امثال مهسا امينی و شيلرها 
. هدر نرود، بايد از قربانی شدن دست برداريم و قهرمانانه به ميدان آييم

 . *گاه قهرمانی فرا رسيده است
 

  ٢٠٢٢سپتامبر  ١٦

 

 

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

است، كه در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان سعودى و اسرائيل و كليه                

رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده              

 ".شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت
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بريم که جمهوری اسالمی به عنوان يکی از  در شرايطی به سر می
بورژوازی در برابر سيلی از اعتراضات بخش حاکميت مرتجعترين 

عظيمی از طبقه کارگر و توده های ناراضی از فالکت، تبعيض، فشار و 
سرکوب قرار گرفته و به دنبال فرصتی مناسب برای درهم پيچيدن نسخه 

جمهوری اسالمی نيز بعد از .  رژيم هار اسالمی برای هميشه ميگردد
و بعد از انداختن  ٩٠شکست هرگونه تشبثات اصالحگرايانه در دهه 

اصالح طلب و اصولگرا به زباله دان تاريخ توسط دانشجويان، کارگران 
و تعرضات راديکال از آبان  ٩۶و ساير جنبش های اعتراضی در ديماه 

تاکنون، کليت حکومت و جامعه با صفوف و گرايشات مختلف  ٩٨
مبارزاتی رو در روی هم قرار گرفته و خواهان پيروزی و شکست دادن 

بديهی است که قدرت توده ها و طبقه کارگر که به .  جبهه مقابل هستند
لحاظ کمی اکثريتی را تشکيل ميدهد و هر روزه بر ليدرهای علنی 

شانس پيروزی يک شود،  مخالف جمهوری اسالمی در داخل اضافه می
در اين کشمکش طبقاتی از آن جامعه ای است که خواهان به زير کشيدن 

البته هر سناريوی سياهی .  رژيم منحوس بورژوازی اسالمی است
همچون رژيم چنج و تالشهای بورژوازی را نبايد دست کم گرفت و بايد 

اگر از جامعه و .  بعنوان موانع از سر راه پيروزی کارگری برداشت
طبقه کارگر بپرسيم کامال خواهان خالصی از هر نوع حکومت از باالی 

مرگ : "سر مردم هستند و اين موضع را حتی در کف خيابانها با شعار
 .فرياد ميزنند" بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

قطعا خواست مبارزاتی جنبش طبقه کارگر به زير کشيدن نظام بردگی 
حاکم در جهت خالصی از حاکميت بورژوازی است، اما چگونگی 
. سرنگونی برای طبقه کارگر و مردم زحمتکش امری بسيار حياتی است

در همين راستا چگونگی سلب قدرت از نظام فعلی برای جامعه و 
مخصوصا کارگران بيش از پيش نيازمند سياستهای روشن و تاکتيک 
هائی است که پراتيک گسترده طبقه کارگر را تحت تاثير خود قرار 

آنچه طبقه کارگر را ميتواند از بردگی مزدی رها سازد و اداره  .ميدهد
. امور را بدست خود پرولتاريا بسپارد انقالبی است کارگری کمونيستی

تحقق انقالبی که بتواند بالفاصله در پس سلب و ساقط کردن قدرت 
سياسی از جمهوری اسالمی و طبقه حاکم، جامعه را به حکومتی 
رهنمون شود که طبقه کارگر و شهروندان بتوانند راسا بر همه امور 

اين هدف فقط يک راه عملی دارد و آن انقالب کارگری .  حاکم شوند
 .است

 

 انقالب کارگری چيست و آن را چگونه محقق کنيم؟

انقالب کارگری آن نوع انقالب و 
تحول سياسی و اجتماعی است که 
اساس نظم موجود را تغيير و بنفع 

. آزادی کل جامعه بازسازی می کند
انقالبی که بدست خود طبقه کارگر 
و تشکلهای توده ای و حزبی اش 
محقق ميشود، از طبقات حاکم خلع 
يد سياسی و اقتصادی ميکند، نظام 
شورائی را برای دخالت روزمره 
همه آحاد جامعه مستقر و اقتصاد را 

نکته مهم در جنبش کمونيستی.  برای رفع نيازهای همگان سازمان ميدهد
کارگری و در دل خود جنبش طبقه کارگر اين است که بايد درک   -

صحيحی از جايگاه طبقاتی خود طبقه کارگر و بعالوه جايگاه حزب 
کمونيستی طبقه کارگر و بعالوه نقش هر کدام از آنها در پروسه 

 . مبارزات طبقاتی داشت

 

انقالب کارگری بدون دخالت و قدرت کوبنده کارگر امکان پذير نيست و 
برخی .  اين انقالب بدون حزب سياسی طبقه کارگر نيز قابل تحقق نيست

از فعالين سياسی در ترسيم اين دوره حساس و متحول و وظايف 
گيری احزاب  سازمانهای توده ای و حزبی طبقه کارگر و حتی شکل

آنها بر اين باورند که احزاب .  کارگری تصور عجيب و اشتباهی دارند
پيشرو بايد حتما از دل کارگران در ايران ايجاد شوند و فقط اين احزاب 

توانند طبقه کارگر را به رهايی از سرمايه داری و بردگی مزدی  می
اين نگاه تنها ساده انگارانه نيست بلکه ضد پيشروی کارگران .  برسانند

در کشوری و حکومتی که حق تشکل حتی در قلمرو قانونی .  نيز هست
سرکوب ميشود، در جائی که سرمايه داری روی اختناق و ممنوعيت 
احزاب سياسی کار ميکند، اين ديدگاه تنها کارگران را دست بسته در 

 . مقابل طبقات حاکم می گذارد و نقشه شکست قطعی آنست

 

احزاب موجود کمونيستی و چپگرا و سوسياليستی در اپوزيسيون غير 
. قانونی و ممنوعه اند و اين از نظر عملی منشا يک جدائی تصنعی است

روشن است بخشی از چپگرايان اساسا منافع و آرمانشان با کارگر و 
اما آن بخشی . جنبش کارگری همخوان نيست و ما را با اينها کاری نيست

در رابطه ای مستمر با   ۵٧که بدرجات متفاوت و پس از انقالب سال 
کارگران و از دل فعالين جنبش طبقه کارگر و با پشتوانه تئوری و 
پراتيک و تجربيات چندين ساله برپا شدند و با ارتباطات مداوم با فعالين 
عرصه های مختلف جنبشهای طبقه کارگر به مبارزات خود ادامه 

. ميدهند، جزئی از جنبش طبقه کارگر و نماينده گرايشات درونی آنند
هدف بالفصل اين احزاب پر کردن اين فاصله و ارائه راه حلهائی است 
که بتواند به مبارزه واقعی و جاری کارگران کمکی بکند و ملزومات 

وظيفه حزب کمونيستی نمايندگی سياسی .  پيشروی حرکت را تامين کند
. طبقه در قلمرو سراسری و حضور در مبارزات جاری کارگران است

حزبی که چنين نيست و نميخواهد اين نقش را بازی کند عليرغم هر 
ادعايی نميتواند کمترين تاثير را در مبارزه کارگران عموما و مبارزه 

 . برای سوسياليسم خصوصا داشته باشد

 

!اساس سوسياليسم انسان است  

 انقالب كارگری 

 نقش جنبش طبقه كارگر و حزب كمونيستى طبقه كارگر

 

 امير عسگری

  ٧صفحه   

 



 

!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 
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نقش کارگران، مزدبگيران و ساير بخشهای طبقه کارگر ايجاد و تقويت 
اتحاد و همبستگی طبقاتی در ظرف مجامع عمومی به شکلی عملی در 
کنار اعتراضات توده ای جاری در دل جامعه است که بواسطه افزايش 
روز افزون فشار معيشتی و اقتصادی دست به اعتراضات سراسری 

پيشروان اين مبارزه خوب ميدانند که برای دخالت در سياست .  ميزنند
رهبران .  به حزب نياز دارند يا بايد راسا بمثابه حزب هم عمل کنند

کارگری نيز يا متحزب شدن وظايف شان در بسيج کارگران برای 
مطالبات خود را فراموش نميکنند بلکه سياستی را پيش ميبرند که 
. کارگر را در موقعيت بهتری برای تعرض به بورژوازی قرار دهد

درهم آميختن وظايف حزبی و توده ای طبقه کارگر و يا تفکيک 
تصنعی آنها جواب نيست و تنها موجب ضعيف شدن همان جنبش به 
لحاظ کم رنگ شدن نقش آنان در رهبری سازمانی خواهد شد که در 

قطعا رهبران واقعی جنبشهای طبقه .  حال حاضر در آن فعاليت دارند
کارگر خوب ميدانند که چگونه بايد قالب حزبی شان طوری آرايش يابد 
و کار کند که تناقضی ايجاد نکند و اهرمی باشد که دخالت طبقه کارگر 

 . در سياست را مخدوش نکند
 

در بهم پيوستن جنبشهای طبقه کارگر با ساير بخشهای جامعه و 
های معترض نياز به همبستگی ميدانی با اهداف و رويکرد طبقاتی  توده
 اين همبستگی ميدانی چيست و از چه عملی سخن ميگوييم؟. است

 

بسيار واضح است در مبارزاتی که هدفش سلب قدرت از سرمايه داری 
است، بايد اقداماتی را انجام داد تا بورژوازی را مورد حمله همه جانبه 
قرار داد و چرخ اقتصاد حکومت سرمايه داری حاکم را از حرکت 

در اين ميان بخش تعيين کننده انقالب  .بازداشت و نهايتا ساقط کرد
طبقه کارگر و کليت مزدبگيرانی هستند که با کار خود مستقيما در 

واضح  .چرخه توليد سود و ثروت برای سرمايه داری حاکم نقش دارند
است که روش صحيح پراتيک ميدانی برای فشار مضاعف بر چرخ 

اقتصاد .  توليد ثروت برای حکومت اسالمی اعتصابات هدفمند است
جمهوری اسالمی اساسا به صنعت نفت وابسته است و آنهم بداليل 

در اين پروسه همزمان و موازی با .  مختلف دچار مشکالت جدی است
شروع به اعتصاب از صنايع تا مراکز نفتی و پتروشيمی تا پايانه های 

از طريق  .حمل و نقل، مجامع عمومی کارگری بايد شروع به کار کنند
تشکل يابی جنبش کارگری تحت نظر مجامع عمومی و شوراها با 
حضور نمايندگان و رهبران عملی کارگری و ساير مزدبگيران و 
زحمتکشان جامعه همچون معلمان در بستری مشترک تصميمات مهم و 

 .های سراسری را پيش ببرند سراسری تحت عنوان اقدامات و فراخوان
اشکال اعتصابی نسخه ای نيست که بتوان صادر کرد بلکه تابعی از 
تغيير تناسب قوا در متن همين مبارزات و فرصت هائی است که ايجاد 

از طرفی ديگر با تصميمات سياسی مناسب در جهت پيوستگی .  ميکند
مبارزات طبقاتی هدفمند از اعتصاب و تحصن تا همگرايی مبارزاتی 

 انقالب كارگری 

 ...نقش جنبش طبقه كارگر و حزب كمونيستى طبقه كارگر 

در کف خيابان کنار توده های معترض، راه تعرض اساسی عليه کليت 
رمز موفقيت مبارزات توده .  رژيم جمهوری اسالمی را ميتوان پيش برد

ای دقيقا تابعی از اينست که کارگران در چه موقعيت سياسی و اعتصابی 
 . هستند و نفوذ و قدرت جنبش تا چه اندازه در جامعه تسری يافته است

 

اما در اين ميان بايد تاکيد کرد که اعتراضات توده ای خود زمين مبارزه 
اين مهيا کردن زمين به چه .  کند را برای اعتصابات طبقه کارگر مهيا می

اوال اعتراضات توده ای عمدتا از .  معناست؟ جواب بسيار واضح است
ثانيا اعتراضات توده .  اليه های مختلف کارگران و زحمتکشان شهری اند

سياسی توجه   -ای در سراسر کشور با ايجاد فضای راديکال مبارزاتی
نيروهای سرکوب و امنيتی را به کف خيابانها جلب کرده و با تغيير در 
توازن قوای سياسی فضا را برای تحرکات اعتصابی در مراکز کار 

در واقع نقش توده ها در هر انقالبی، بوجود آوردن جو  .کند مساعدتر می
مورد نياز و يا تغيير توازن قوای سياسی مورد نياز به عنوان بستری 
برای حمايت و پراتيک مورد نياز ميدانی ساير عرصه های مبارزاتی 
بوده و حزب سياسی طبقه کارگر بايد اين فرصت را غنيمت شمرده تا 
بتواند از هر موقعيتی با اتخاذ تاکتيک درست بهره جويد و کل جنبش را 

 . به پيش براند

 

. بايد اشاره کرد که مبارزه کارگران در صفحه سفيد و خالی رخ نميدهد
گرايشات غير کارگری از جريانات پوپوليستی راست و چپ تا 

خطری که .  ناسيوناليسم و بخشهای مختلف بورژوازی بيکار نمی نشينند
است که بايد "  همه با همی"هر روند انقالبی را تهديد ميکند سياست 

نقش .  محکم بگيرد"  نه"توسط کارگران و حزب سياسی اش يک 
کارگران کمونيست و رهبران جنبش طبقه کارگر بمثابه بخش فشرده 

 . حزب طبقه کارگر در شکل دهی انقالب بسياری حياتی است
 

 ٢٠٢٢سپتامبر  ١۵
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 عليه اعدام 
 ! در حمايت از اعتراضات خانواده های محکوم به اعدام بپاخيزيم

شهريور ماە هفتمين روز از اعتراضات   ٢٣روز چهارشنبه 
های محکومين به اعدام عليه اعدام و برای توقف اعدامها در  خانواده

ايران در مقابل دفتر قوه قضاييه در تهران برگزار گرديد و خانوادە ها 
اين .  اعالم کردند تا تحقق خواسته هايشان از پا نخواهند نشست

رژيم اسالمی با .  اعتراضات با سرکوب و بازداشت روبرو شد
همان روزهای ورده شد و از سرکار آ ٥٧ماموريت سرکوب انقالب 

رژيم اسالمی .  اول با اعدام مخالفين سياسی به جامعه ايران خون پاشيد
ماموريت يافته بود کارگران و مردم بپاخاسته عليه نابرابری و ستم را 

کاری که رژيم شاە در مقابل ارادە انقالبی تودە های .  سرکوب کند
جمهوری اسالمی بسياری از مخالفين .  بپاخاسته از انجام آن ناتوان بود

سياسی از ترکمن صحرا تا شهرهای کردستان و چهار گوشه ايران را 
تاکنون بيش از صد هزار نفر از .  در ميدانهای تيرباران اعدام کرد

مخالفين سياسی و انسانهای شرافتمند توسط رژيم اسالمی اعدام شدند و 
. عمدتا آنها را در گورهای دستجمعی و بدون نام و نشان مدفون کردند

حکم اعدام از همان روز اول سر کار آمدن رژيم اسالمی مورد 
اعتراض و تنفر مردم بود و امروز بيش از هر زمان الغای اعدام يک 

 . خواست جنبش اعتراضی و توده ای است
 

 بازداشت فرهاد قهرمانی مقابل مجلس 
شهريور در اعتراضات عليه اعدام  ٢٠فرهاد قهرمانی روزيکشنبه

فرهاد .  مقابل مجلس توسط پليس امنيت ونک بازداشت شده است
 ٩٠ساله، فرزند  دمحم تقی قهرمانی، زندانی سياسی که سال  ٣٣قهرمانی
برادر فرهاد، فرزاد قهرمانی و همچنين پسر عموی وی علی . اعدام شد

اتهام فرهاد .  بودند ٩٨قهرمانی نيز از زندانيان سياسی قيام آبان 
 .قهرمانی ليدری اعتراضات عليه اعدام است

 
 ! ماشين سرکوب رژيم اسالمی فرسودە شدە است

در کنار آنها اعتصابات و اعتراضات  ٩٨و آبان  ٩٦اعتراضات ديماە 
کارگران و مردم معترض برای نان و آب، مسئله سرنگونی رژيم 
. اسالمی را به باور جنبشهای اعتراضی و عموم مردم تبديل کردە است

اين اعتراضات عليرغم هزينه های فراوان اما عزم و ارادە کارگران و 
مردم محروم شدە را در ميدان رو در رو در مقابل کل رژيم اسالمی 

زنان برای حقوق برابر خود در خيابانها در جنگ با .  قرار دادە است
اوباشان اسالمی هستند، کارگران در محلهای کار در حال مبارزە برای 
نان و زندگی شايسته هستند، مردم عاصی از فقر و نداری، کل رژيم 

امروز نيز شاهد اعتراض خانوادە های .  اسالمی را به چالش کشيدند
امروز .  محکومين به اعدام هستيم که خواهان لغو احکام اعدام هستند

هزار اعدامی که آمار  ١٥٠شرايطی فراهم شدە است که خانوادە های 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

آنها به ميليونها نفر ميرسد صدای دادخواهيشان در کنار صدای 
اعتراضات و اجتماعات خانوادەهای محکوم به اعدام قرار دهند و آنها را 

امروز شرايطی فراهم شدە است که جنبش عليه اعدام نيروی . تنها نگذارند
اجتماعی خود را در حمايت از اين خانوادە ها به ميدان بياورد و ماشين 

ما در برنامه جامعه و کارگران خود را بخشی از .  اعدام را درهم بشکند
تالش برای درهم شکستن ماشين اعدام ميدانيم و از فعالين همه جنبشهای 
اجتماعی ميخواهيم از خانوادە های محکومين به اعدام به هر طريق ممکن 

 .حمايت کنند
  ١٤٠١شهريور  ٢٥ -برنامه جامعه و کارگران

 
 اعتراض کارگران کنتورسازی ايران به وضعيت نامشخص استخدامی

کارگران بيکار شده کنتورسازی ايران خواستار بازگشت به کار و 
اين کارخانه از ابتدای سال .  مشخص شدن وضعيت استخدامی خود شدند

کارگر قراردادی آن نيز از  ١٢٠به بهانۀ شيوع کرونا بسته شد و  ١٣٩٩
مديران کارخانه کنتورسازی ايران به کارگران وعده .  کار اخراج شدند

اين کارخانه از .  دادند، زمان شروع به کار مجدد را به اطالع آنها برسانند
مدتی پيش فعاليت خود به صورت محدود آغاز کرده است اما بيشتر 

اند  کارگران کارخانه هنوز نتوانسته.  اند کارگران به سرکار خود بازنگشته
تاکنون را دريافت  ٩٩مقرری بيمه بيکاری خود از ارديبهشت ماه سال 

علت هم واريز نشدن حق بيمه تامين اجتماعی توسط کارخانه .  کنند
خانواده  ۵٠٠هم اکنون با اخراج کارگران، معيشت نزديک به .  باشد می

کارگر  ۶٠در حال حاضر اين کارخانه تنها با .  کارگری در ابهام است
 .فعاليت توليدی را ادامه ميدهد

 
 ای شاغل در پتروشيمی دنا اعتصاب کارگران پروژه

ای شاغل در  ، کارگران پروژه١۴٠١شهريورماه  ٢٠شنبه  روز يک
پتروشيمی دنا واقع در عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای 

اين کارگران دستمزد .  دست از کار کشيده و اعتصاب کردند  معوقه
 .اند های تير و مرداد را دريافت نکرده ماه
 

 آباد ای شاغل در پتروشيمی اسالم اعتصاب کارگران پروژه
ای شاغل در  ، کارگران پروژه١۴٠١شهريورماه  ٢٠شنبه  روز يک

دست   آباد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه پتروشيمی اسالم
اين کارگران که در استخدام پيمانکاری .  از کار کشيده و اعتصاب کردند

 .اند های تير و مرداد را دريافت نکرده قيطاسی هستند دستمزد ماه
 

 شان اعتراض کارگران شهرداری رودبار به عدم پرداخت معوقات مزدی
شهريور ماه گروهی از کارگران شهرداری رودبار پيگير   ٢٠صبح روز 

روز به روز بر :  گويند کارگران می.  دريافت مطالبات مزدی خود شدند
  ٩صفحه   شود ولی  های کارگران شهرداری رودبار افزوده می بدهی

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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بنا بر گفته .  کنيم حل مناسبی از سوی مسئوالن شهری مشاهده نمی راه
ماه از سال گذشته  ۴کارگران، غير از دو ماه معوقه مزدی سال جاری، 

تاکنون در ارتباط با  ٩٢در عين حال مطالباتی از سال .  طلبکاريم
کارگران در .  سنوات، مانده مرخصی اضافه کار و حق بيمه طلبکاريم

طی يک ماه گذشته برای پيگيری مطابات خود به :  ادامه تصريح کردند
 .چند نهاد دولتی و غيردولتی مراجعه کرديم اما هنوز اتفاقی نيفتاده است

 
 اعتراض کارگران شهرداری زاهدان به عدم پرداخت حقوق و مزايا 

به گفته کارگران، شهرداری نه بيمه را پرداخت ميکند نه دستمزدها را به 
زاهدان ميگويند چند ماه است نه  ۴پاکبانان شهرداری منطقه .  موقع ميدهد

با توجه به .  شان پرداخت شده است های حقوق دريافت کردند نه حق بيمه
 .شرايط بد اقتصادی زندگی شان دچار مشکالت زيادی شده است

 
 اعتراض کارکنان بخش اداری شهرداری شوشتر

شهريور جمعی از کارکنان بخش اداری شهرداری  ٢١روز دوشنبه 
شان اعتراض و  عدم پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی  شوشتر نسبت به

ماه از حقوق و سه ماه بيمه معوقه  ٣.  مقابل دفتر شهردار تجمع کردند
 .کارگران مجموعه شهرداری شوشتر هنوز پرداخت نشده است

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی 

 فوالد
ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  شهريور ٢٠روز يکشنبه

صندوق بازنشستگی فوالد  در تهران مقابل ساختمان مرکزی صندوق 
فوالد کشور و در اصفهان  و خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق در  

اين بازنشستگان نسبت به .  شهرهای اصفهان و اهواز تجمع کردند
معترض هستند و خواستار  ١۴٠١درصدی حقوق در سال  ١٠افزايش

 .باشند تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی خود می
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان سنگ آهن مرکزی
ماه بازنشستگان سنگ آهن مرکزی در اعتراض  شهريور ٢٠روز يکشنبه

 ٣٨به بی عدالتی صندوق فوالد و وزارت رفاه جهت عدم اجرای افزايش 
تومان طبق مصوبه شورای عالی کار و  ۵١۵٠٠٠درصدی به اضافه 

مشابه افزايش مزد بازنشستگان تامين اجتماعی تجمع اعتراضی برپا 
 نمودند

 
 !فراخوان بازنشستگان عزيز کشوری

صبح روز دوشنبه   ١٠دوستان پارک شهر تصميم گرفتند ساعت 
در صندوق بازنشستگی کشوری جهت مطالبات خود بشرح  ٢٨/۶/١۴٠١

 .ذيل حضور داشته باشند
 
 ١٣٩٩ماه افزايش حقوق طبق حکم و فيش از تاريخ مهر سال  ۶طلب  -١

 چرا صندوق از پرداخت آن ممانعت می کند؟١۴٠٠تا فروردين 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

هزار ميليارد تومان از فروش سهام شرکت های ٩مبلغ تصويب   -٢
دولتی بابت مطالباتمان که قبال جدول آن در جلسه حضوری تحويل 

 .صندوق بازنشستگی کشوری داده ايم پرداخت کنند
قانون مديريت خدمات ١٢۵تاکنون طبق ماده   ٨٧مطالبات از سال   -٣

که هيات وزرا تاکنون هيچ )  اعالم تورم بانک مرکزی(کشوری 
 .اقداماتی انجام نگرفته است

قانون  ٨۵ناکارآمد بودن بيمه آتيه سازان حافظ و اجرا نشدن ماده   -۴
 .مديريت خدمات کشوری برای بازنشستگان

را دستاورد دولت سيزدهم برای اجرا اعالم  ٨۵جناب اسکندری ماده 
 .تا حق خود نگيريم از پا نمی نشينم!! کردند اما خبری نيست

 
آموزان مقابل آموزش و پرورش  های دانش تجمع معلمان و خانواده

جديد حمل و نقلی برای دانش   استثنايی در اعتراض به ايجاد محدوديت
 آموزان استثنايی

کنندگان درخواست خود را به معاون سازمان تحويل دادند و تاکيد  تجمع
کرده اند اگر ظرف چندروز آينده جوابی به درخواست آنان داده نشود، 

 .مجددا تجمع خواهند کرد
 

 کارگر حادثه ديده شرکت سيمان اروميه جان باخت
در  ١۴٠١/۶/١٩کارگر حادثه ديده شرکت سيمان اروميه که روز شنبه 
شهريور در  ٢٠جريان کار دچار آسيب سوختگی درجه سه شده بود، 

جليل «.  بيمارستان بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داد
کارگر شرکت سيمان اروميه در جريان انتقال ماده اوليه  »جعفری

درجه به علت ريخته شدن اين ماده روی  ٨٠سيليکون با دمای باالی
تمام بدن خود دچار سوختگی شديد شده و با وجود انتقال فوری به 

 .بيمارستان جان خود را از دست داد
 

 مرگ يک کارگر اهل مهاباد بر اثر سقوط از ساختمان
ساله روز  ٣٩يک کارگر جوان اهل مهاباد به نام سيامند دمحمپور 

ی کاری جانش را از دست  در اثر سانحه ١۴٠١شهريور ٢٠شنبه يک
اين حادثه به دليل نبود ايمنی در محل کار و سقوط از طبقه دوم .  داد

 .يک ساختمان اتفاق افتاد
 

 کشته شدن يک کولبر سقزی در مرز بانه
يک کولبر سقزی در مرز بانه با شليک مستقيم نيروهای نظامی کشته 

نيروهای نظامی مستقر در مرز  ١٤٠١شهريور ٢٠روز يکشنبه .  شد
ای از کولبران را هدف قرار دادند که در نتيجه  بانه دسته"  ژال هنگه"

فرزند مورد  ٢ساله و دارای  ٤٠"  رزگار دمحمزاده"يک کولبر با هويت 
شهريور نيز  ١٥شنبه  روز سه.  اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد

توسط نيروهای نظامی "  شورش باشبالغی"يک کولبر سقزی با هويت 
 .بود با اسلحه شکاری هدف قرار گرفت و به شدت زخمی شده

 
 زخمی شدن قهرمان کاراته حين کولبری

 ٢٢شنبه  ساله و اهل بانه سحرگاه روز سه ١٩هيوا عزيز نجات 
مرزی از   شهريور، در حين کولبری با شليک مستقيم نيروهای هنگ

او جهت مداوا به بيمارستان منتقل .  ناحيه پا بشدت مجروح شده است
وی قرار بود که در تاريخ .  های پزشکی قرار دارد شده و تحت مراقبت

مهر ماه همراه با تيم ملی کاراته ايران به ترکيه سفر کند و جهت  ١۵

١٠صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  
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پس از آن و به علت عدم .  دادگاه انقالب تهران منتقل کردند ٢٨شعبه 
حضور قاضی شعبه، به پروين دمحمی اعالم شد که روز چهارشنبه 

حکم يکسال زندان پروين دمحمی مربوط . مجدداً به آن شعبه مراجعه کند
و با مصاديق “  تبليغ عليه نظام”با اتهام  ١٣٩۶ای در سال  به پرونده

ايراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته و انجام يک مصاحبه 
درباره حادثه پالسکو است که وی هيچگونه اطالعی از آن نداشت، تا 

اجرای  ١ای از سوی شعبه  ، ابالغيه١٣٩٩آذر  ٢٩اينکه در تاريخ 
روز  ۵احکام اوين در سامانه ثنای وی قرار گرفت که ظرف مدت 

صدور حکم زندان به صورت غيابی . خود را به آن شعبه معرفی نمايد
و بدون اينکه هيچگونه اطالعی مبنی بر وجود پروندهی قضايی و 
اتهامات مطروحه به پروين دمحمی اعالم شده باشد، و به دنبال آن 

الخروجی و احضارهای مداوم و صدور حکم جلب برای او، از  ممنوع
  شاهکارهای جديد سيستم قضائی جمهوری اسالمی است که اثبات

 .کنترل تام نهادهای امنيتی بر آن است  کننده
 

 تن از کارگران شرکت آذرآب به پرداخت جزای نقدی محکوم شد ١٧
تن از کارگران آذرآب به  ١٧سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد 

ماه و يک روز حبس  ٣ميليون تومان جزای نقدی بدل از  ٣پرداخت 
مسعود ستايشی، سخنگوی قوه قضائيه اعالم .  تعزيری محکوم شدند

. اين متهمان به سه ماه و يک روز حبس تعزيری محکوم شدند:  کرد
تحمل سی ضربه شالق تعزيری که به سی ميليون لایر تبديل شده 

 ٧با توجه به وضعيت اينکه سابقه نداشتند حبس به جزای نقدی .  است
ميليون تومان تبديل شده است و قرار تعليق مجازات صادر شده و اين 

. پرونده قابليت تجديدنظر دارد.  توانند به کار خود ادامه دهند افراد می
شان نداشتند، تبرئه  نفر هم به لحاظ اينکه داليل مکفی در پرونده ۴

الزم به ذکر است، در اواسط مردادماه امسال، چهار تن از اين .  شدند
ماه  ٣ضربه شالق و  ٣٠تن ديگر هر يک به  ١٧کارگران تبرئه و 

اين حکم به علت .  حبس قابل تبديل به جزای نقدی محکوم شده بودند
 .اعتراضات خردادماه کارگران شرکت آذرآب صادر و ابالغ شده بود

 
 آباد شيراز زاده به زندان عادل انتقال ليال حسين

مردادماه مقابل درب منزل خود با ضرب و  ٢٩زاده که روز  ليالحسين
های مکرر ميان بازداشتگاه زندان  شتم بازداشت شده، پس از جابجايی

اوين، بازداشگاه اداره اطالعات شيراز و بازداشتگاه نيروی انتظامی 
آباد و سپس بند مواد  شيراز، هشت روز پيش به قرنطينه زندان عادل

مخدر اين زندان منتقل شده است و تا روز گذشته از حق تماس جهت 
برقراری ارتباط با خانواده خويش محروم بوده و اين محروميت 

بنا به اخبار .  همچنان با نداشتن حق تماس با وکيل ادامه دارد
منتشرشده، در آغاز بازداشت وی، قرار وثيقه صادر شده اما اجازه 

روز جهت  ٧-١تماس با وثيقه گذار داده نشده و علت آن نيز نگهداری
عنوان شده است اما با وجود اتمام اين مدت، وی "  انجام تحقيقات"

. برد بدون قرار بازداشت همچنان در بازداشتی غيرقانونی به سر می
ليبل حسين زاده پس از انتقال به شيراز، هر بار جهت بازجويی به 
بازداشتگاه وزارت اطالعات برده شده و پس از آن به بازداشتگاه 

ادامه بازداشت سبب تشديد .  شد سروش نيروی انتظامی بازگردانده می
زاده شده و به گفتهی وی،  بيماری خودايمنی حسين

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

 .تامين مخارج سفر به ترکيه به کولبری رفته بود
 

 خودسوزی منجر به فوت کارگر اخراجی پتروشيمی بيستون
يکی از کارگران شرکت پتروشيمی کرمانشاه واقع در بخش بيستون از 

ساله پس از اخراج از اين  ٣٠توابع شهرستان هرسين به نام سجاد اميری
شرکت به دليل مشکالت معيشتی اقدام به خودسوزی و جانش را از دست 

مقابل ساختمان شرکت  ١۴٠١شهريور ٢١سجاد اميری روز دوشنبه .  داد
پتروشيمی بيستون اقدام به خودسوزی نموده که پس از انتقال به مراکز 

سجاد .  درمانی به دليل درصد باالی سوختگی جانش را از دست داده است
اميری در اين شرکت چند سال سابقه کار داشته و طی روزهای اخير 
بدون هيچ گونه توضيحی توسط مسئولين شرکت پتروشيمی بيستون اخراج 

 .شده و به دليل فقر و مشکالت معيشتی اقدام به خودسوزی کرده است
  

 اعزام سپيده قليان به علت اعتصاب غذا به بيمارستان طالقانی تهران 
، در پنجمين روز از ١۴٠١شهريورماه  ٢٣شنبه  سپيده قليان روز سه

اعتصاب غذای خود در اعتراض به نگهداری در زندانی دور از محل 
اش به علت وضعيت نامساعد جسمی به بيمارستان طالقانی  خانواده  زندگی

سپيده قليان زندانی سياسی محبوس در زندان اوين بدنبال .  تهران اعزام شد
وعده انتقال به محلی نزديکتر و با توصيه دوستان و خانواده به اعتصاب 

 .سپيده قليان بايد آزاد شود. غذای خود پايان داد
 

های رضا شهابی، حسن سعيدی و کيوان مهتدی به  مراجعهی خانواده
 دادستانی 

های رضاشهابی، حسن سعيدی و کيوان  شهريورماه خانواده ٢٣روز 
مهتدی برای پيگيری وضعيت بالتکليف اين فعالين بازداشتی و عدم قبول 
وثيقه برای آزادی آنها از سوی دادسرای زندان اوين به دادستانی مراجعه 
کردند که قرار شد هفته آينده چهارشنبه دادستان عمومی و انقالب تهران 

 .ديداری با خانواده اين زندانيان داشته باشد
 

 بهنام موسيوند از گوهردشت به بيمارستان طالقانی تهران اعزام شد 
بهنام موسيوند که همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد، در اعتراض به 
عدم رسيدگی به خواسته خود مبنی بر بازگشت به زندان اوين از دريافت 

 .سرم و خدمات درمانی امتناع کرده است
 

 احضار پروين دمحمی برای اجرای حکم زندان
پروين دمحمی پس از احضارهای مکرر و  ١۴٠١شهريور ٢١روز دوشنبه 

صدور نيابت قضايی به دادسرای گرمسار برای جلب وی، همراه تنی چند 
مسئول .  از دوستان به شعبه اجرای احکام دادسرای اوين مراجعه نمود

شعبه با اعالم اينکه حکم صادره عليه وی غيابی بوده و بايد به صورت 
  ١١صفحه   الحفظ به  حضوری توسط شعبه صادر کننده حکم ابالغ گردد، وی را تحت



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

معلمان شريف در . را از درس خواندن در آستانه سال تحصيلى محروم كرده است
!آموزش رايگان حق همگان. زندانند و دانش آموزان از تحصيل محروم  

!مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و مستمر كارگران است  

!در اعتراضات كارگری به مجمع عمومى متكى شويد    

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

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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داروها اثرگذاری خويش را از دست داده و پيشرفت بيماری به صورت 
ها بروز يافته  پوستی، مشکالت دستگاه گوارش، مفاصل و چشم  عارضه

عدم "اين درحاليست که پيش از اين، پزشکی قانونی گواهی .  است
 . زاده صادر کرده است برای حسين" تحمل کيفر

 
 استمداد فرزندان دو شهروند بازداشت شده جهت آزادی والدين خود

چگينی و دمحمرضا مراد بهروزی که تير ماه  سه فرزند سوری بابايی
اند، با انتشار پيامی ويدئويی  امسال توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده

فرزند بزرگ اين شهروندان زندانی .  خواستار آزادی والدين خود شدند
با اشاره به اينکه حدود دو ماه است که در پی بازداشت والدين خود، 

گذرانند، از مسئوالن خواست تا به  بدون سرپرست، روزگار می
چگينی که پيشتر  خانم بابايی.  موضوع آزادی والدين آنها رسيدگی شود

، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی "تبليغ عليه نظام"برای اتهام 
تير ماه  ٢٢و انقالب شهرستان دمحميه احضار شده بود، چهارشنبه شب 

نفر از ماموران در منزل برادر خود در قزوين  ١٠در پی يورش
تير ماه، توسط  ٢۴آقای مراد بهروزی نيز جمعه شب .  بازداشت شد

وی پيشتر توسط شعبه سوم دادگاه انقالب .  نيروهای امنيتی دستگير شد
دادگاه کيفری دو شهرستان دمحميه به يک سال حبس  ١٠٢قزوين و شعبه 

 .ميليون تومان جزای نقدی محکوم شده بود ١٠و پرداخت 
 

 دومين سالروز اعدام نويد افکاری 
در دومين سالگرد قتل نويد افکاری، برادر نويد بخشی از دادگاه او و 

های منتشرشده  گزارش.  وحيد را که پيشتر منتشر نشده بوده منتشر کرد

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

!ليال حسين زاده آزاد بايد گردد  

ليال حسين زاده با مريضى كه طبق نظر پزشک نبايد در زندان 

. باشد، تحت فشار و آزار و بازجوئى است  

!ليال حسين زاده بدون قيد و شرط بايد آزاد شود  

 

حاکی از بازداشت سه عضو خانواده افکاری در مسير مراجعه به مزار 
حبيب افکاری به همراه همسر و خواهر .  جاويد نام نويد افکاری است

خود الهام افکاری توسط مأموران امنيتی همراه با خشونت بازداشت 
بازداشت آنان در حالی رخ داده که قصد داشتند جهت گراميداشت .  اند شده

آنها .  دومين سالگرد اعدام نويد افکاری بر مزار او حضور پيدا کنند
 .ساعاتی پس از بازداشت، آزاد شدند

 
*** 
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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 

!حجاب ها را بسوزانيد. فرودستى و تحقير زن است  

!نابود باد نظام آپارتايد اسالمى   

 

 حكمتيست  -كنگره دهم حزب كمونيست كارگری

 !در ماه 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، جنبه های فنی و 
برای کسب اطالعات ميتوانيد با آدرس ايميل .  عملی ضروری در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت

 .دفتر مرکزی حزب حکمتيست تماس بگيريد
 

daftaremarkzy@gmail.com 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٢اوت  ٥


