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در باره سركوب 

 شهروندان با مذهب بهائى
 

جمهوری اسالمی در ادامه حمالت هيستريک 
به بخشهای مختلف جامعه، اخيراً تعرضی 
سراسری را عليه شهروندان با مذهب بهائی 
سازمان داده و با دستگيری دهها نفر در 
شهرهای مختلف ايران، خراب کردن منازل و 

" کشف يک توطئه"غضب اموال آنان، از 
داغ اتهام هميشه آماده .  سخن ميگويد

و "  وابستگی به آمريکا و اسرائيل"
، از يک سناريوسازی جديد برای "جاسوسی"

خبر "  اقليت بهائی"سرکوب مردم منتسب به 
همين امروز بازداشت شدگان را تحت .  ميدهد

فشار قرار داده اند که به متن های مورد نياز 
 .    بازجويان اعتراف کنند

 
اتهامات و توجيهات نخ نما و تکراری 

سرکوب .  حکومت نياز به پاسخ ندارند
شهروندان متعلق به مذهب بهائی در ايران 
قديمی است و رژيمهای پهلوی و اسالمی عليه 
اين شهروندان با مشت آهنين و سرکوب و فتوا 

اسالم و ناسيوناليسم .  و بايکوت عمل کرده اند
در هر دو حکومت با زور قانون و 
دستگاههای امنيتی عليه شهروندان وابسته به 
بهائيت تبليغات سوء سازمان دادند، دستجات 
اوباش را بجانشان انداختند، بازداشت و 

. شکنجه و ترور و اعدام کردند

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

سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى و تامين آلترناتيو كارگری 

 شورايى اولويت ماست
 )تاكيدی مجدد بر بيانيه كنفرانس استكهلم( 
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هدف جمهوری اسالمی از اين اقدامات تسری اختناق به کل 
جامعه و به سکوت کشاندن مردم معترضی است که خواهان 

اين اقدامات حاصل صرفا .  سرنگونی جمهوری اسالمی اند
ضد بهائی گری قديمی شيعيان نيست، بلکه اساساً يک تالش 

 . سرکوبگرانه سياسی است
 

حکمتيست اقدامات سرکوبگرانه   –حزب کمونيست کارگری 
جمهوری اسالمی عليه شهروندان وابسته به مذهب بهائيت 
را قويا محکوم و کارگران و مردم آزاديخواه را به تقابل با 

همه .  سياست تسری اختناق و عقب راندن آن فراميخواند
افراد بازداشت شده بايد آزاد شوند و خسارت وارده بر 

ما بعنوان کمونيست و آزاديخواه .  اموال آنها جبران شود
شهروندان را براساس هويت های کاذب مذهبی و قومی و 

ما بطور .  دسته بندی نمی کنيم"  اکثريت"و "  اقليت"ملی و 
عام از انسان و اينجا بطور مشخص از ساکنين ايران شروع 
می کنيم که حقوق برابر آنها در جامعيت خود، مستقل از 
تعلقات مذهبی و قومی و ملی و ايدئولوژيک، بايد توسط 

آخوند و دستگاه دين و هيچ .  دولت رعايت و تضمين شود
گروهی نميتواند و نبايد اين حق را داشته باشد که عليه 
زندگی و حقوق بخش ديگری از شهروندان فتوا صادر کند 

اين جنايت و آپارتايد .  و خانه مردم را برسرشان خراب کند
 .    است و بايد قاطعانه عليه آن ايستاد

 
گام اول آزادی کارگران و مردم ايران از مشقات کنونی، 
سرنگونی جمهوری اسالمی در تماميت آن و الغای قوانين و 

در يک .  قدرت صنعت دين بر مقدرات زندگی مردم است
حکومت کارگری اين جزو حقوق بديهی شهروندان 
بزرگسال است که در چهارچوب آزادی مذهب هر مذهبی 

اما حق برگزيدن .  را اختيار کنند يا هيچ مذهبی نداشته باشند
. مذهب يا تعلق مذهبی داشتن هنوز به معنی رهائی نيست

شرط اول رهائی انسان رهائی از سلطه مذهب است، لذا 
آزادی واقعی شهروند منتسب به بهائی نيز در گرو رهائی 

 . از بهائيت است
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پيام تسليت بمناسبت درگذشت 

 )خليل نوره(رفيق خليل احمدی 
 

با تاسف فراوان مطلع شديم که رفيق خليل 
احمدی مشهور به خليل نوره، از کارگران 

در  ١۴٠١مرداد ماه  ١٩کمونيست روز 
 . سنندج زندگی را بدرود گفت

  
رفيق خليل انسانی شريف و آزاديخواه و 

مبارز، کارگری کمونيست و آگاه، فردی محبوب و دلسوز بود و بخشی از عمرش را 
وی از جمله کسانی بود که تحت شکنجه .  در زندانهای جمهوری اسالمی سپری کرد

رفيق خليل به دنيای مملو از بيعدالتی و تبعيض و نابرابری .  شديد قرار گرفت
" دنيای سوسياليسم"معترض بود، راه حل را نه در ادامه اوضاع کنونی بلکه در 

او در اينراه تا توانست تالش کرد و در سالهای پايانی زندگيش که .  جستجو ميکرد
 . تاثيرات زندان و شکنجه بيمارش کرده بود بر آرمانهای خود تاکيد ميکرد

 
ما فقدان رفيق خليل احمدی، خليل نوره را به خانواده و بستگان، به دوستان و 

ياد رفيق خليل نوره در .  همرزمان سالهای طوالنی اش صميمانه تسليت می گوئيم
مبارزه کارگران کمونيست و تالش برای برپائی يک جامعه آزاد سوسياليستی زنده و 

 . گرامی است
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 بيانيه كنفرانس استكهلم
 

 !يک آلترناتيو سوسياليستى ضروی و ممكن است
 

. جامعه ايران بار ديگر آبستن يک تحول سياسی سرنوشت ساز شده است
اعتراضات توده ای و کارگری از هر سو زبانه ميکشد و جامعه را به 

جمهوری اسالمی بعنوان . يک بحراِن انقالبی تمام عيار سوق ميدهد سمتِ 
رژيم اسالمی سرمايه داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعيتی 

چيزی بجز زنجيرهايشان "قرار داده است که براستی بيش از هر زمان 
که نقطه عطفی در سير  ٩٦رويدادهای ديماه ". برای از دست دادن ندارند

کشمکش سياسی و طبقاتی در ايران بود، در تداوم خود بار ديگر با موج 
امروز همه نيروها و .  اعتراضات توده ای و کارگری قد علم کرده است

جنبشهای طبقات متخاصم اجتماعی ميدانند که وضع کنونی قابل دوام 
جمهوری اسالمی در ذهنيِت بخش عظيمی از مردم ايران تمام شده . نيست

طبقاِت حاکم .  و مسئله جايگزينی آن به دستور روز جامعه بدل شده است
اعم از اپوزيسيوِن ُمجاز تا نمايندگاِن سياسی اپوزيسيون بورژوائی، تالش 
دارند روند دست بدست شدن حاکميت سياسی بورژوازی اسالمی با 

کل بحث شکست .  کمترين دخالِت مردم کارگر و زحمتکش صورت گيرد
خورده اصالح طلبی اسالمی، رفراندم، آشتی ملی و آلترناتيو سازی 
برسر مصون نگاهداشتن ماشين دولتی بورژوائی و ارگانهای سرکوب آن 
از گزند عمل انقالبی طبقه کارگر و اردوی چپ و سوسياليست جامعه 

 .  است
 

ما در جدال جاری برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، درهم 
کوبيدن تمام ارگانها و نهادهائی که قدرت طبقاِت حاکمه بر آن استوار 

از نظر ما، سرنگونی جمهوری اسالمی بايد به يک . است، مبارزه ميکنيم
انقالب اجتماعی، به خلع يد کامل سياسی و اقتصادی از بورژوازی و 

حکومت .  استقرار يک نظم نوين کارگری و سوسياليستی منجر شود
متناظر با اين دولت حکومتی از طراز کمون و شوراها، حاکميِت اکثريِت 

حکومتی که با از ميان برداشتن تضادهای .  عظيم بر اکثريِت عظيم است
طبقاتی، شرايط بقای طبقات به طور کلی، و بدينسان حاکميت خود را به 
عنوان يک طبقه از ميان برميدارد و بجای جامعۀ کهنۀ بورژوائی با 
طبقات و تضادهای طبقاتی اش، اجتماعی خواهيم داشت که در آن آزادی 

 . و شکوفائی هر فرد، شرط آزادی و شکوفائی همگان باشد
 

در شرايطی که سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياسِت ايران تبديل شده 
ترين سوال چگونگی تعيين تکليف با جمهوری اسالمی و  است، اساسی

طبقاِت متمايز اجتماعی و .  تعيين تکليف مسئله قدرت سياسی است
شان، هر کدام تصويری از سرنگونی و دولت و  ها و احزاب سياسی جنبش

برای "  براندازی"معنای .  دهند نظام آتی به دست می

شش جريان چپ و کمونيست در کنفرانس استکهلم  ٢٠١٨در سپتامبر 
در شرايطی که سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياسِت "اعالم کرديم 

ترين سوال چگونگی تعيين تکليف با  ايران تبديل شده است، اساسی
چهار ".  جمهوری اسالمی و تعيين تکليف مسئله قدرت سياسی است

، صحت اين حکم و ٢٠٢٢سال بعد از آن کنفرانس،اکنون در اوت 
درستی مفاد بيانيه استکهلم و بر اساس آن همکاری نيروهای قطب چپ 

در شرايط .  و کمونيست به  روشنی ضرورت خود را نشان داده است
حاضر، دامنه و پتانسيل جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی بسيار 
گسترده تر و قدرتمند تر از چهار سال قبل گريبان جمهوری اسالمی را 

شرايط به نحوی است، که بخش قابل توجهی از .  گرفته است
و يا "  چينج"اپوزيسيون راست و بورژوايی قبال اميد بسته به رژيم 

اميدوار به اصالح طلبی و جنبش سبزو بنفش و کش و قوسهای 
و به معنايی "  براندازی"جناحهای رژيم، اکنون و ناچارأ به صحنه 

اما بر انداری از کدام سو .  سرنگونی جمهوری اسالمی پرتاب شده اند
برای "  براندازی و عبور از جمهوری اسالمی "و با چه اهدافی؟

جريانات ارتجاعی و بورژوايی به قول بيانيه کنفرانس استکهلم تغيير 
يعنی سازش و بند و بست در باال، "در چهار چوب نظام سرمايه داری 

حفظ اساس دستگاه  سرکوب، سازش با اسالم سياسی و دستگاه دين و 
نهادهای نظامی و امنيتی، کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسی، 

ای و مردم از سياست، وعده تغييرات جزئی  قيچی کردن اعتراض توده
". و اصالحات، تداوم وضع موجود و بازسازی دولت سرمايه داری

آلترناتيو ما برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی اما درست نقطه 
مفاد بيانيه کنفرانس .  مقابل آلترناتيو اپوزيسيون راست بورژوايی است

استکهلم به درستی سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی از پايين متکی 
به اراده آگاهانه و سازمانيافته کارگران و اکثريت مردم را معنی کرده 

 . است
 

بنابر اين در شرايطی که بيش از پيش اکثريت ساکنين ايران برای 
خالصی از جمهوری اسالمی عزم جزم کرده اند، ما؛ شورای 
همکاری نيروهای چپ و کمونيست يکبار ديگر بر مفاد بيانيه کنفرانس 
استکهلم و سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، باعبور از نظام 
سرمايه داری از طريق انقالب اجتماعی و تامين آلترناتيو کارگری 

در چهارچوب چنبن ضرورتی ما بيانيه کنفرانس .  شورايی تاکيد ميکنيم
استکهلم را مجددا منتشر ميکنيم و کمونيست ها، کارگران و 
زحمتکشان، زنان، جوانان، روشنفکران و همه مردم زحمتکش و 

 . آزاديخواه را به همگامی و همکاری حول اين بيانيه فراميخوانيم
 

 ٢٠٢٢اوت  
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، : امضاها

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

*** 

 سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى و تامين آلترناتيو 

 كارگری شورايى اولويت ماست
 )تاكيدی مجدد بر بيانيه كنفرانس استكهلم( 

٤صفحه     
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های  جرياناِت بورژوائی و اردوی راسِت طرفدار ترامپ و راه حل
طلبان و سازمان مجاهدين خلق و  نظامی و کودتائی، اعم از سلطنت

که به حمايِت آمريکا و همپيمانان آن   احزاب و جرياناِت ناسيوناليست
اميد بسته اند، همينطور جرياناِت مرکز و جمهوريخواه که همواره 
طرفدار جناحی از رژيم بودند و اکنون تماما ورشکست و بی افق شدند 

در همين رژيم، از " انتخابات آزاد"و " رفراندم"و با خواسِت برگزاری 
اساس ارتجاع دفاع ميکنند؛ يعنی سازش و بند و بست در باال، حفظ 
اساس دستگاه سرکوب، سازش با اسالم سياسی و دستگاه دين و 
نهادهای نظامی و امنيتی، کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسی، 

ای و مردم از سياست، وعده تغييرات جزئی  قيچی کردن اعتراض توده
 . و اصالحات، تداوم وضع موجود و بازسازی دولت سرمايه داری

 
ما جرياناِت برگزار کننده اين کنفرانس، که بخشی از نيروهای متعلق به 

کنيم در مقابل هر نوع  کمپ کارگر و سوسياليسم ايران هستيم، اعالم می
بند و بسِت بورژوائی و هر نوع آلترناتيو سازی از باالی سر مردم 
کارگر و زحمتکش خواهيم ايستاد و به هيچ دولِت بورژوائی، که ماهيت 

حرمتی است،  ها تداوم استثمار و سرکوب و بی اساسی و مشترک آن
 . رضايت نخواهيم داد

 
کند يک آلترناتيو سوسياليستی ممکن، ضروری  اين کنفرانس اعالم می

نيروی اين .  کنيم و ُمبرم است و برای شکل دادن به آن تالش می
کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و .  آلترناتيو وسيع است

اند، زنانی که وسيعا آپارتايد جنسی و  فرودستی و سرکوب به ستوه آمده
تبعيضاِت مردساالرانه را به مصاف طلبيده اند، جوانانی که از بيکاری 

اند، مردمانی که عليه فجايع زيست محيطی و  آيندگی به جان آمده و بی
درماندگی رژيم جنبش وسيعی برپا کرده اند، آزاديخواهانی که خواهان 
رفع استبداد و برقراری آزادی بی قيد و شرط انديشه، بيان و تشکل 
هستند، تمامی آنانی که برای رفع ستم و تبعيض و کسِب آزادی و 

توانند و بايد جای خود  کنند، اين توده عظيم مردم می برابری تالش می
 . را در اردوی آلترناتيو سوسياليستی پيدا کنند

 
ما عميقا اعتقاد داريم که پيشروی و سازمانيابی شورايی طبقه کارگر و 
سازمانهای مستقل کارگری در جريان اعتصابات و اعتراضاِت رو به 
گسترش جاری و اتحاد آن با جنبش های اجتماعی و اعتراضی پيشرو با 
چشم انداز و استراتژی سوسياليستی است که می تواند سرنگونی 
انقالبی رژيم جمهوری اسالمی و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمين کند 
و افق رهايی از کليه مصائِب نظام سرمايه داری را به روی جامعه 

از اينرو، دولت و حکومت برآمده از انقالب، که بايد دولتی .  بگشايد
شورائی و کارگری باشد، با انحالل ارتش، سپاه پاسداران، نيروهای 
انتظامی و کليه ارگانهای سرکوب و بوروکراتيک حاکم و نهادهای 
تبليغاتی و ايدئولوژيِک جمهوری اسالمی و الغای قانون اساسی و ساير 
قوانين ضد انسانی جمهوری اسالمی، با مسلح کردن کارگران و مردم 
انقالبی براى دفاع از آزادى، براى سرکوِب مقاومِت ضد انقالب 
جمهورى اسالمى و مقابله با تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق 
مردم، سرنگونی جمهوری اسالمی را اعالم و با اجرای اقدامات بنيادی 

زير بعنوان معنای سرنگونی جمهوری اسالمی، پيشروی انقالب 
 :کارگران و زحمتکشان را تضمين می کند

 
های اعمال  برقراری حاکميِت کارگران و زحمتکشان از طريق ارگان -١

گسترش شوراها در محل کار و زيست تا سطوح .  اراده مستقيم مردم
شهری و منطقه ای و سراسری بجای حاکميت جمهوری اسالمی با 
تضمين حق رای عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابر همه شهروندان 

حق هر فرد باالتر از . با بکارگيری همه اشکاِل مشارکِت مستقيم توده ای
حِق عزِل نمايندگان .  سال برای کانديد شدن و احراز هر مقام انتخابی ١٦

توسط انتخاب کنندگان، در تمام سطوح، هر زمان که اکثريت آنها اراده 
 . کنند

های  دستگيری، محاکمه و مجازاِت سران جمهوری اسالمی در دادگاه -٢
 . علنی

سياسی و برچيدن زندان "  جرم"لغو .  آزادی کليه زندانيان سياسی- ٣
 . لغو شکنجه. لغو مجازاِت اعدام. سياسی

آزادی مذهب و .  جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پروش  -٤
لغو تمامی قوانين مذهبی، برچيدن و انحالل بنيادها و .  مذهبی بی

های اين موسسات  مصادره اموال و دارائی.  موسسات مذهبی حکومتی
توليد جهل و خرافه و کليه موقوفات و تخصيص آن به نيازهای فوری 

 . مردم
 .برقراری کنترل کارگری بر توليد و توزيع -٥
تضمين تامين معيشت و رفاه همه شهروندان متناسب با استانداردهای   -٦

تامين بيمه .  دنيای امروز، توسط شوراها و نهادهای منتخب کارگران
سال و کليه کسانی  ١۶بيکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار باالی 

تضمين آموزش و . که به علل جسمی يا روانی توان اشتغال به کار ندارند
 .بهداشت و سالمتی رايگان شهروندان

رفع کامل هرگونه تبعيض و ستم جنسيتی از طريق لغو نظام آپارتايد   -٧
آميز، اعالم و اجرای برابری  جنسی، لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض

کامل و بی قيد و شرط بين زنان و مردان در همه شئون زندگی فردی و 
 .اجتماعی و ايجاد فرصتهای برابر در همه عرصه ها ميان آنان

تامين و تضمين برخورداری .  ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان  -٨
همه کودکان از آموزش و بهداشت و سالمت و شادی و ايجاد شرايط 

ُجرم جنائی دانستن هر گونه تعرض .  مناسب برای رشد و شکوفائی آنان
 .و سوء استفاده جنسی از کودکان و محافظِت کودکان توسط دولت

نفی هر گونه ستم و تبعيض و نابرابری در جامعه از طريق اعالم و   -٩
اجرای برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، 

نفی ستم ملی و حل مسئله ملی با برسميت .  مذهب، مليت، نژاد و تابعيت
شناختن حِق جدائی از طريق مراجعه به آراء خود آنها، همزمان تاکيد و 
تالش برای اتحاد داوطلبانه همه ساکنين ايران بر مبنای اصل اتحاد 

 . طبقاتی
اعالم و اجرای آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،   -١٠

 . ممنوعيت تفتيش عقايد. اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب
 .لغو ديپلماسی سری. لغو اسرار بازرگانی -١١
اقدامات فوری و برنامه ريزی درازمدت برای حفظ محيط زيست و  -١٢

 .منابع حياتی آب، خاک و هوای سالم
برقراری مالکيت اجتماعی بر بخشهای کليدی صنعتی، بانکی،   -١٣

 .خدماتی و تجاری در دوره گذارانقالبی
... 

اجرا و اِعمال نکات فوق از جمله معنا و مضمون سرنگونی انقالبی 
جمهوری اسالمی برای سوسياليست ها و طبقه کارگر و اردوی چپ 

سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى و تامين 

 ...آلترناتيو كارگری شورايى اولويت ماست 

٦صفحه     



  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٠شماره    

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

خمينی جالد عليه مردم کردستان "  جهاد"چهل و سه سال از دستور 
و (جنبش و مبارزات راديکال و چپ گرايانه مردم در کردستان . گذشت

و در چند ماهه  ۵٧در مقطع انقالب بهمن ماه )  نه يک جنبش همه با هم
بعد از آن در واقع تداوم مبارزات راديکال و انقالبی عليه استبداد و 
ارتجاع تازه به قدرت رسيده و در دفاع از اهداف آزاديخواهانه ای بود 
که نيروهای آزاديخواه و راديکال و چپ در سراسر ايران و کردستان 

نيروهای آزاديخواه به درست عنوان، .  مد نظرداشتند ۵٧در انقالب 
را بر روی تداوم مبارزه راديکال مردم در کردستان "  سنگر انقالب"

هدف بالواسطه و عاجل هجوم نظامی جمهوری اسالمی .  گذاشته بودند
و تصرف شهرهای کردستان توسط ارتش و سپاه پاسداران تالش برای 
سرکوب اين آخرين عرصه سنگر تداوم انقالب مردم ايران و کردستان 

حمله به دستاوردهايی بود که به همت جنبش راديکال، .  بود
آزاديخواهانه و چپ در حيات سياسی و اجتماعی مردم کردستان در 

در آن .  همان چند ماهه بعد از سقوط رژيم سلطنتی به دست آمده بود
مدت کوتاه آزاديهای وسيع سياسی، اتحاد و تشکل کارگری و توده ای، 
اعمال اراده مستقيم توده کارگر و مردم در اداره امور جامعه و به دست 
گرفتن سرنوشت خود بخشا از کانال شوراها و نهادهای مستقيما مورد 
انتخاب و مسلح خود، جنب و جوش وسيع مبارزاتی توده کارگر و زنان 
و مردان زحمتکش شهر و روستاها، گسترش و تعميق مبارزه طبقاتی و 
ارتقاء خودآگاهی طبقاتی و سياسی و حق طلبانه، تقابل با ارتجاع مذهبی 
و غير مذهبی محلی و جنبشها و سنتهای عقب مانده، نقد و افشای هر 
چند نارسای ناسيوناليسم و حزب دمکرات به عنوان تحزب آن، به ميدان 
آمدن وسيع زنان به عرصه مبارزات سياسی و اجتماعی، جاری نبودن 
عملی ستم ملی در آن مقطع چند ماهه و در يک تصوير کلی پايان 
استبداد و اختناق و ديکتاتوری و پايان اعمال حاکميت از باالی سر 

اينها دستاوردهايی بود، که ضد انقالب .  مردم ولو کوتاه مدت تجربه شد
اسالمی تازه به قدرت رسيده و ارتجاع محلی ظرفيت تحمل آن را 

هيئت حاکمه  ۵٧به همين دليل از همان فردای انقالب .  نداشتند
بورژوايی و ارتجاعی جديد با دولت موقت و بعدا غير موقت آن و با 
همگامی ارتجاع مذهبی و مکتب قرآنی، و آخرين پس مانده های عشاير 
و فئودالها و قياده موقت عليه مردم کردستان و دستاوردهای پيشرو آن 

نهايتا حمله نظامی به کردستان اين روند قدرتمند .  مدواما توطئه چيدند
تر شدن صف آزاديخواهی و تداوم انقالب با پتانسيل قوی چپ را قيچی 

خلق  ۵٨مرداد  ٢٨ناگفته نماند حمله نظامی به کردستان در .  کرد
قبل از آن جمهوری اسالمی در سطح سراسری .  الساعه اتفاق نيفتاد

تعرض به زنان و حقوق زنان و تالش برای تحميل حجاب در روز 
، حمله به کارگران بيکار تهران و اصفهان در )هفدهم اسفند(جهانی زن 

در ادامه .  را سازمان داد ۵٧همان اول ماه قدرت گيری خود در اسفند 

جنگ  ۵٨در فروردين و بهار 
خونين سنندج و ترکمن صحرا 

. را به مردم تحميل کرد
سرکوب و اسالمی کردن 
دانشگاههای سراسر ايران را 

حمله به .  در دستور گذاشت
سازمانهای چپ و راديکال 

. سراسری را در دستور گذاشت
به منظور تحميل حاکميت سياه 
و اسالمی خود، مضحکه 

به "  رفراندوم آری يا نه"
مردم کردستان در مضحکه رفراندوم . (جمهوری اسالمی را سازمان داد

تير مريوان و دهها طرح و  ٢٣حمله و کشتن مردم در )  شرکت نکردند
. توطئه ارتجاعی ديگر را در سراسر ايران و کردستان به اجرا گذاشت

حاصل مجموعه اين اقدامات و حمله نظامی به کردستان، در راستای 
سرکوب انقالب و تحميل حاکميت بورژوا اسالمی مورد حمايت قدرتهای 

 . جهانی و ارتجاع محلی بود
 

تصوير مهمتر شکل .  اما اين يک تصوير از تحوالت مهم آن دوره است
گيری مقاومت و مبارزات توده ای و مسلحانه در دفاع از دستاوردهای 

و مقابله با تعرض جمهوری اسالمی به اراده  ۵٧آزاديخواهانه انقالب 
عروج جنبش .  مردم کردستان برای به دست گرفتن سرنوشت خود بود

و بعد از آن اساسا  ۵٨مرداد  ٢٨مقاومت توده ای و مسلحانه در مقطع 
خلق کرد در "بيانيه .  به ابتکار کمونيستها و کومه له آن وقت ممکن شد

که توسط رهبری وقت کومه له صادر شد، از نظرمن "  بوته آزمايش
مانيفست و پالتفرم اوليه شکل دادن به جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه 

به نظر من اگر قطب چپ و .  به ابتکار کمونيستها در آن دوره بود
مشخصا کومه له در آن مقطع تصميم به سازماندهی مقاومت و تداوم 
مبارزه در ابعاد توده ای و مسلحانه را نميگرفت، قطب راست و 

اين فقط .  مشخصا حزب دمکرات کردستان به چنين کاری دست نميزد
و  ۵٧ادعای تحليلی من نيست، کارکرد حزب دمکرات در مقطع انقالب 

ضديت و کارشکنی او در مقابل مبارزات راديکال توده کارگر و مردم 
زحمتکش و برای مقابله با قدرتمند شدن شدن نيروها و ترند چپ و 

مرداد با دهها فاکت بزرگ  ٢٨سوسياليستی در چند ماهه قبل از تهاجم 
سياسی و اجتماعی که در حافظه جامعه و ما فعالين سياسی و مبارزين 

به سهم خود بارها در اين .  آن دوره ثبت شده اين واقعيت را اثبات ميکند
مورد نوشتم و اگر الزم باشد اين واقعيت را برای نسل جوان و مبارز 

حزب دمکرات در آن دوره طبق هدف و .  اين دوره دوباره بازگو ميکنيم
پالتفرم شناخته شده ناسيوناليسم کرد در تالش برای شريک شدن در 
قدرت سياسی با حاکميت اسالمی تازه به قدرت رسيده، با اندک امتيازات 

خود را .  بر روی اين موضوع مانوور ميکرد.  سياسی و فرهنگی بود
برای سازماندهی و مقاومت توده ای و مسلحانه آماده نکرده بود، بلکه به 

همين جا الزمست تاکيد کنم، در بطن تظاهراتهای توده ای .  آن تحميل شد
عليه رژيم سلطنت و برای سرنگونی آن و سپس در تداوم مبارزه انقالبی 
عليه جمهوری اسالمی و ارتجاح محلی جنبش راديکال و سوسياليستی 
مبتکرانه و متفاوت و متمايز از جنبش ناسيوناليستی و راست جامعه 

از آن دوره تاکنون صحنه مبارزه .  کردستان در صحنه حاضر بود
سياسی کردستان شاهد عرض اندام دو جنبش متفاوت از 

روز ايستادگى عليه  ۵٨مرداد  ٢٨

 هجوم نظامى به كردستان
 

 رحمان حسين زاده 

  ٦صفحه   

 



  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٠شماره    

! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

ما کارگران و زحمتکشان، کمونيست ها و .  جامعه محسوب ميشود
جريانات سياسی چپ و انقالبی، تشکل های کارگری و توده ای، جنبش 
برابری زن و مرد و ساير فعالين سياسی و اجتماعی را به تالش برای 
. پيروزی بر جمهوری اسالمی با يک پرچم سوسياليستی فراميخوانيم

برای اين اردو حياتی است که افق و معنا و مضموِن سرنگونی انقالبی 
جمهوری اسالمی را توده گير کند و در هر مرحله و تناسِب قوای 

 . سياسی و مبارزه جاری به آن متکی شود
 

کنفرانس استکهلم، کمونيست ها، کارگران و مردم زحمتکش و 
آزاديخواهان را به پيوستن به آلترناتيو سوسياليستی، به ايفای نقش در 
شکل دادن و پيروز کردن آن، به برافراشتن اين افق در مبارزه جاری 

ما وارد دورانی تعيين کننده شده ايم که سرنوشت .  فراخوان ميدهد
تصميم و اراده و پراتيک انقالبی امروز .  نسلهای متمادی را رقم ميزند

آلترناتيو سوسياليستی .  ما ميتواند و بايد به اين دوره و آينده شکل دهد
ُمبرم و ممکن است و بايد در روند مبارزه برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی و فردای آن به کليه مشقات و مصائب تاکنونی سرمايه داری 

 . پايان دهد
 

 !سرنگون باد رژيم اسالمی سرمايه داری
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 !زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتيو سوسياليستی
 

 استکهلم – ٢٠١٨سپتامبر 

 

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  

سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى و تامين 

 ...آلترناتيو كارگری شورايى اولويت ماست 

هم، در يک طرف جنبش چپ و سوسياليستی و در طرف ديگر جنبش 
 .راست و ناسيوناليستی است

  
الزمست تاکيد کنم که سازماندهی مقاومت مسلحانه و مبارزات توده ای 
در مقابل جمهوری اسالمی، جايگاه بسيار مهمی در سد کردن تعرض 
افسار گسيخته رژيم برای سرکوب سريع و شتابان سنگر انقالب و 

تعرض نظامی جمهوری اسالمی .  مبارزه مردم کردستان و ايران داشت
پيروزی برای مقاومت و مبارزه حق .  بعد از سه ماه شکست خورد

شکست .  طلبانه مردم کردستان و نيروهای سياسی و مسلح به دست آمد
خمينی و ضد انقالب به قدرت رسيده در جنگ سه ماهه، بسياری از 
توطئه ها و معادالت ارتجاعی جمهوری اسالمی را عليه مردم ايران و 

نه تنها در کردستان، بلکه در سطح سراسری هم بار .  کردستان به هم زد
ديگر و به نحو تعيين کننده ای تناسب قوا به نفع جبهه مبارزه عليه رژيم 

روند سرکوب .  اسالمی و به نفع نيروهای راديکال و انقالبی چرخيد
انقالب و بازپس گيری دستاوردهای آن در سطح سراسری به شدت کند 

جنبش کارگری و جنبشهای راديکال اجتماعی و نيروهای .  شد
. اپوزيسيون و مشخصا نيروهای چپ و سوسياليست نفسی تازه کردند

اين روند تا سرکوب .  فرصت فعاليت و ابراز وجود بيشتر پيدا کردند
در خود کردستان بعد از جنگ سه .  ادامه پيدا کرد ۶٠خرداد  ٣٠خشن 

مردم شهر و .  ماهه حاکميت سياه جمهوری اسالمی برچيده شد
 ۵٧روستاهای کردستان در فضايی آزاد، همانند چند ماهه بعد از انقالب 

فرصت به دست گرفتن سرنوشت و اعمال مستقيم حاکميت خود را ولو 
کوتاه مدت پيدا کرده و دستاوردهای آن دوره که باالتر به آن اشاره 

 . کردم، کاملتر و وسيعتر تجربه کردند
 

پيام .  حاوی پيام بسيار مهم و تعيين کننده ای بود ۵٨مرداد  ٢٨
سازماندهی جنبش .  سازماندهی مقاومت و مبارزه برای آزادی و انقالب

و مبارزه متفاوت به دور از محاسبات و معامله گريهای جنبش راست و 
پيام ممکن بودن سازماندهی جنبش توده ای و اجتماعی .  ناسيوناليستی

سياسی و نظامی عليه حاکميت ارتجاع تازه به قدرت رسيده که به نام 
انقالب، سرکوب انقالب مردم ايران را و يکی از حلقه های مهم تداوم آن 
يعنی مبارزه مردم در کردستان که بدرست کمونيستها و آزاديخواهان 

چهار .  بر آن نهاده بودند را در دستور داشت"  سنگر انقالب"ايران نام 
دهه قبل دقيقا به همت و ابتکار کمونيستها و آزاديخواهان در کردستان 
جنبش متمايز و راه متفاوت و اميد بخشی پيش پای مردم خواهان تداوم 

اکنون در دوران .  گذاشته شد   انقالب و تشنه آزادی و رفاه و سعادت
تعيين کننده و پرتحول کنونی با تجارب بسيار غنی مبارزات راديکال 
گذشته و با خودآگاهی و توانايی بيشتر سرنگونی جمهوری اسالمی و 
تحقق آزادی و برابری و رفاه را به عنوان هدف فوری خود بايد و 

 . ميتوانيم متحقق کنيم
*** 

روز ايستادگى عليه هجوم  ۵٨مرداد  ٢٨

 ...نظامى به كردستان 



  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٠شماره    

 !آموزش يک حق است نه يک امتياز
 

هرکسی پول بيشتری دارد، در مدرسه بهتری با کيفيت آموزش بهتری “
 .”کند و از آموزش بهتری برخوردار خواهد بود ثبت نام می

 
اين .  اين سخنان معاون وزير آموزش و پرورش حکومت اسالمی است

آپارتايدی که حق .  سخنان از يک آپارتايد تمام عيار طبقاتی سخن ميگويد
را تابعی از موقعيت اقتصادی برتر می کند و ميزان توان اقتصادی شما 

اگر پول داريد ميتوانيد سالم .  دامنه حقوق تان را تعيين و توضيح ميدهد
تر باشيد و به دکتر و درمان مناسب دسترسی داشته باشيد و اگر پول 

اگر پول داريد ميتوانيد آموزش ببينيد، درس بخوانيد، .  نداريد بميريد
. دانشگاه برويد، و اگر پول نداريد از مدرسه محروم شويد، بيسواد بمانيد

اگر پول ”بقول معاون وزير اداره چهارسوق بزرگ بازار آموزش، 
در مدارس بهتر و با کيفيت تر در بخش خصوصی “  بيشتری داريد

 !”آموزش بهتری برخوردار باشيد”برويد و از 
 

اين سخنان جناب معاون وزير وجه اقتصادی سياستی است که دسته 
معلمان عليه آموزش .  دسته معلمان معترض را بازداشت و زندانی ميکند

از جمله به همين دليل .  کاالئی و خواهان آموزش رايگان و همگانی اند
زندانی ميشوند تا طرف حسابشان، يعنی وزارت آموزش و پرورش در 
خدمت سرمايه داران آموزش را بازاری و ميليونها دانش آموز و 

حاال بايد روشن باشد چرا .  فرزندان کارگران را از مدرسه محروم کنند
برای عبدی و حبيبی و بداقی و ابراهيمی و دهها معلم مبارز ديگر 
پرونده می سازند و کل دستگاه امنيتی و سرکوب به کمک اين بازاری 
های حريص می آيد تا باالخره فرق پولدار و بی پول و دارا و ندار 

معلم در اينجا نماد انسانيت و رفع تبعيض و معاون وزير که ! معلوم باشد
حرف دل همه شان را ميزند، نماد قشر طفيلی و استثمارگری است که 

 .  بدنه و حاشيه حکومت و طبقه بورژوازی را تشکيل ميدهند
  

جنبش سوسياليستی نسلهای طبقه کارگر از آموزش رايگان و حق 
کمونيست ها و کارگران حقوق پايه .  آموزش همگانی سخن گفتند

آموزش يک نياز و يک حق .  شهروندان را منوط به هيچ شرطی نميکنند
همگانی است، آموزش زمانی برای همه بطور برابر قابل دسترسی است 

سرمايه داری و بازار اما آموزش و هر حقوق پايه .  که رايگان باشد
از اينجا ببعد اين .  ديگر را به کاال تبديل و قابل خريد و فروش می کند

ديگر جيب شماست که حکم ميکند از عهده آموزش برميائيد يا خير؟ حق 
شما صوری است يا واقعی؟ از اينجا به بعد حق تبديل به امتياز ميشود و 
تنها کسانی ميتوانند از اين امتياز برخوردار باشند که موقعيت اقتصادی 

همينجا بايد بحث را قطبی کرد؛ دولت حق ندارد حق .  بهتری دارند
طبيعی و بديهی شهروندان را به بازار بسپارد و فرد و شهروند را به 

بجای تبديل .  جنگ ماراتنی با بنگاه های متعدد آموزشی حواله دهد

مدرسه و دانشگاه به تجارتخانه، 
طبقه کارگر خواهان آموزش 
رايگان و باکيفيت و استاندارد علمی 
جهانی برای همگان در تمام سطوح 

زش عمومى اجبارى و آمو  .است
 .  سالگى ١٦رايگان تا سن 

 
خواستهای ضد   ۵٧در انقالب 

تبعيض و برابری خواهانه باعث شد 
که خواست آموزش رايگان در 

اما حقيقت جامعه و سرمايه .  قانون اساسی در آن تناسب قوا گنجانده شود
آموزش بازاری و کاالئی :  داری ايران همين است که با آن مواجه هستيم

شده، مدارس خصوصی و تبديل آموزش از يک حق همگانی به يک 
محروم کردن بخش مهمی از جامعه از آموزش و .  امتياز طبقات دارا

آپارتايد طبقاتی .  محکوم کردن تعداد بيشتری به آموزش در کيفيت نازل
هر حق بديهی و پايه ای شهروندان را به امتياز تبديل می کند و استيفای 

 .اين امتياز را منوط به مکان اقتصادی و توان مالی وی می کند
 

استيفای پايه ای ترين حقوق شهروندان در گرو درهم کوبيدن سرمايه 
داری و نظامی است که هر نياز انسانی را از زمان و مکان و مسکن و 
تغديه و بهداشت و سالمتی و آموزش و تفريح و فراغت را تابعی از 

آپارتايد طبقاتی مدرن هنوز .  مالکيت و قدرت اقتصادی کرده است
 * .آپارتايد است و بايد بزير کشيده شود

 
 ٢٠٢٢اوت  ١١

 

 در باره بيانيه ميرحسين موسوی
 !"ما ميگيم خر نمى خوايم، پالون خر عوض ميشه"

 
عده ای از بيانيه ميرحسين موسوی ذوق زده شدند و در رسانه ها به 

را کشف کنند "  ميان سطور"سعی ميکنند .  تحليل و تفسير آن پرداخته اند
و در واقع تمايل و مکنونات قلبی خود را در بيانيه ميرحسين جستجو می 

 .کنند
 

خود سوال و مشغله .  مير حسين از طرح جانشينی واليت فقيه گفته است
بنظر نميرسد ميرحسين در .  سالها از دنيا و از اوضاع ايران عقب است

انتخاب واليت "حصر فريز يا خرفت شده باشد، ايشان دارد در محدوده 
محافظه کار -اعتدالی-حرف ميزند و ظاهرا پالتفرم اصالح طلب"  فقيه

 .واليت فقيه کج کنند" انتخاب"اينست که ميله را سمت 
  

مسئله اما نه تنها واليت فقيه و اين سيستم گوسفند داری بلکه خود 
مدتهاست شعار مهجور تابعيت ولی فقيه .  جمهوری نکبت اسالمی است

از قانون و قانونيزه کردن ولی فقيه پوسيده است، اما در خورجين 
 .سياسی اين طيف نونوار ميشود

  
امروز سرنگونی در دستور است و ميرحسين و باندهای 

!اساس سوسياليسم انسان است  

 يادداشتها، 
 

 

 سياوش دانشور
 

  ١١صفحه   

 



!نه به حجاب اسالمى  

  ٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٠شماره    

، تصوير ۶٧در آئينه سال شمار قتل عام زندانيان سياسی تابستان 
ديگری از سی و چهارمين سالگرد خونبار اين فاجعه هولناک پيش 

فاجعه ای بزرگ که زخم های خون چکان آن هرگز با .  روی ما است
گذر زمان التيام نمی گيرد و يادمان آن عزيزان سر به دار هرگز از 

قتل عام سراسری زندانيان سياسی در .  خاطره ها محو نخواهد شد
، اگر چه ادامه و برآمد کشتار و اعدام های سال ۶٧مرداد و شهريور 
بود، اما عواقب انسانی اين جنايت هولناک آنچنان  ۶٠های نخست دهه 

عميق و کاری و فاجعه بار بود که با گذشت بيش از چهار دهه، هنوز 
. صدای بند و سلسله و دار از آن روزهای خونين به گوش می رسد

صاعقه ای رعد آسا که با .  ، همانند يک صاعقه بود۶٧کشتار تابستان 
وقوع اين .  فرمان خمينی جالد بر فراز زندان های ايران فرود آمد

سال،  ٣۴فاجعه هولناک، آنچنان سريع و ناباورانه بود که با گذشت 
هنوز هم اندام خانواده ها و دل سوختگان  اين فاجعه بزرگ از 

 .  يادآوری آن روزهای داغ و درفش به لرزه می افتند
 

اوين و گوهردشت از جمله زندان هايی بودند که زندانيان آن بيش از 
کشتار زندانيان در دادگاه . اعدام شدند ۶٧هر زندان ديگری در تابستان 

" هيئت مرگ"های چند دقيقه ای با چند پرسش کوتاه توسط اعضای 
نام و نام سازمان؟ مسلمانی؟ نماز می خوانی؟ سازمانت را .  آغاز شد

قبول داری؟ حاضر به همکاری با جمهوری اسالمی هستی يا نه؟  
دادگاه هايی پر از فريب و نيرنگ که حتا عنوان و مضمون آن نيز بر 

دادگاه های تفتيش عقايد قرون وسطايی که قضات . زندانيان آشکار نبود
در "  هيئت عفو و آزادی"مرگ آن با ظاهری آراسته تحت عنوان 

زندان ها حضور يافتند و به فاصله هر چند دقيقه يک زندانی را به کام 
با حکم خمينی رقم خورد و به  ۶٧مرداد و شهريور .  مرگ فرستادند

هيوالی .  يکباره ناقوس مرگ در تمامی زندان های ايران نواخته شد
مرگ به اندرون زندان ها خزيد، کابوس قتل عامی فجيع بر فراز 
زندان های ايران سايه افکند و طی کمتر از دو ماه روزانه پيکر صدها  
زندانی سياسی با حکم خمينی و با گزينش کميته های مرگ بر چوبه 

 . های دار آونگ شدند
 

سال  ٣۴سال از آن کشتار هولناک، در پِس  ٣۴اکنون با گذشت 
مقاومت و پايداری مادران خاوران و ديگر خاوران های بی نام و 
نشان، در پِس بيش از چهاردهه دادخواهی خانواده های جانفشانان آن 
سال های آتش و خون، در روزشمار يادمان سر به دارشدگان آن 
تابستان خونين، اکنون با تابستان ديگر گونه ای در مقابل آئينه سال 

تابستانی اميدبخش برای دادخواهان، .  شمار آن تابستان تفتان ايستاده ايم
تابستای شوق انگيز برای مادران خاوران، تابستانی متفاوت با تابستان 

، تابستانی توامان با ۶٠های ديگر برای خانواده های جانباختگان دهه 

بغض و جاری شدن اشک شوق بر گونه های تمامی دلسوختگان اين سال 
های سپری شده، تابستانی نويد بخش برای تداوم دادخواهی که اکنون با 

به حبس ابد، اميد به پيروزی های "  حميد نوری"اعالم محکوميت 
 . بزرگتر در دل و جان مردم ايران نشسته است

 
، کمک داديار زندان گوهردشت "حميد عباسی"حميد نوری معروف به 

به هنگام ورود به سوئد )  ٩٨آبان  ١٨(  ٢٠١٩نوامبر  ٩کرج، در تاريخ 
با حکم دادستانی اين کشور به اتهام دست داشتن در کشتار زندانيان 

ماه، دادگاه او با کيفرخواست سنگين  ٢٠سياسی بازداشت شد و پس از 
. آغاز گرديد"  قتل"و "   نقض فاحش قوانين بين المللی"، "جنايت جنگی"

 ١۴جلسه، سرانجام در تاريخ  ٩٢دادگاه حميد نوری پس از برگزاری 
. با درخواست حکم اشد مجازات برای او پايان يافت ١۴٠١ارديبهشت 

تير  ٢٣پايانی خوش که عين حکم درخواستی دادستان ها در تاريخ 
 .از طرف قضات پرونده تاييد شد ١۴٠١

 
در روند دادگاه حميد نوری، نام خمينی به عنوان آمر و فتوا دهنده کشتار 

از ابراهيم رئيسی به عنوان يکی از .  زندانيان سياسی به کرات تکرار شد
اسامی .  در تمامی جلسات دادگاه نام برده شد"  هيئت مرگ"افراد موثر 

بودند، بارها "  هيئت مرگ"نيری و اشراقی و پوردمحمی که ديگر اعضای 
به طور مداوم )  قاضی دمحم ُمقيسه فعلی(از ناصريان .  و بارها تکرار شد

مجموعه افراد جنايتکاری که هنوز هم با نشستن بر مسند .  اسم برده شد
قضا و ديگر پست های کليدی جمهوری اسالمی به جنايت و کشتار مردم 

لذا، محکوميت حميد نوری و اعالم مجرميت او در دادگاه . ايران مشغولند
سوئد، عمال به معنای محکوميت خمينی، ابراهيم رئيسی و به طريق اولی 

. است ۶٧اعالم مجرميت کل جمهوری اسالمی در پرونده کشتار تابستان 
مضافا اينکه محکوميت حميد نوری به حبس ابد صرفا يک حکم قضايی 
نيست، بلکه اعالم اين حکم به لحاظ سياسی برای جنبش دادخواهی و 

 . آزاديخواهی ايران بسيار پر اهميت تر از بعد قضايی آن است
 

ماهی که برگزاری دادگاه حميد نوری طی شد، روند برگزاری اين  ٩طی 
. دادگاه عمال به فرايندی برای محاکمه جمهوری اسالمی تبديل شد

دادگاهی که اميد و شوق به پيروزی جنبش دادخواهی و آزاديخواهی را 
به جنبش انقالبی سرنگون طلبی .  در دل توده های مردم ايران زنده کرد

نيرو بخشيد، توان دادخواهی و کارزار مبارزاتی توده های مردم ايران 
همان توده های کار و زحمتی که ديرگاهی ست برای .  را باال برد

سرنگونی جمهوری اسالمی خيز برداشته اند و محاکمه کليه آمران و 
سال کشتار و جنايات جمهوری اسالمی را در روزهای بعد  ۴۴عامالن 

از سرنگونی اين رژيم فاسد و تبهکار در دادگاه های مردمی داخل ايران 
 . انتظار می کشند

 
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست محکوميت حميد نوری به 
حبس ابد را مستثنا از اينکه نتيجه دادگاه تجديد نظر او چه خواهد شد، 
يک پيروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و آزاديخواهی در ايران می 

شورای همکاری همزمان با گرامی داشت يادمان تمامی جانفشانان .  داند
، اين موفقيت تاريخی را به ۶٧، بويژه جانفشانان تابستان خونين ۶٠دهه 

خانواده بزرگ خاوران، جنبش دادخواهی و عموم توده های مردم ايران 
روشن است اين پيروزی بزرگ می بايست نقطه اميدی .  تبريک می گويد

برای گسترش جنبش دادخواهی و تعميق آن در مسير 

 اطالعيه شورای همكاری 
 

در گراميداشت يادمان جان فشانان 

 در تالقى دو تابستان ۶٧كشتار 

  ١١صفحه   
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 اعتراض کارگران رسمی صنعت نفت
، بخشی از کارگران رسمی شاغل ١۴٠١مردادماه  ٢٠روز پنجشنبه 

در صنعت نفت به صورت هماهنگ در مراکز کاری با در دست 
شان  هايی نسبت به عدم تحقق مطالبات گرفتن پالکارد و کاغذ نوشته

کارگران رسمی نفت نسبت به مشکالت .  دست به اعتراض زدند
معيشتی و دستمزدهای ناکافی و عدم اجرای قوانين مصوب و ساعات 

زياد اعتراض دارند و خواهان اجرای   کاری غيرعادالنه و ماليات
قانون وظايف و اختيارات کارگران رسمی وزارت نفت  ١٠کامل ماده 

قانون وظايف کارگران وزارت نفت، کارگران  ١٠اجرای ماده .  هستند
بخش عمليات وزارت نفت را از چهارچوب قانون خدمات مديريت 

همچنين کارگران رسمی ضمن خواسته .  کند کشوری مستثنی می
اجرای فوری اين قانون، خواستار پرداخت کل حقوق معوقه ناشی از 

 .تاکنون هستند ١٣٩٣از سال  ١٠اجرای ماده 
 

 وضعيت فاجعه بار کارگران پااليشگاه آبادان 
، پنج کارگر پااليشگاه  آبادان از شدت ١۴٠١مردادماه  ١۵روز شنبه 

درجه در پااليشگاه  ۵٠در گرمای باالی .  گرما راهی بيمارستان شدند
باشد،  شهر آبادان که فاقد حداقل های ايمنی کار برای کارگران می

کارگران يکی پس از ديگری از شدت گرما، از حال رفته و روانه 
در حالی که اکثر اين کارگران در شرايط نامناسب آب . بيمارستان شدند

و هوايی، با دستمزد پايين و عدم امنيت شغلی مشغول به کار هستند و 
اند، تاکنون مسئوالن  بارها در خصوص اين معضالت اعتراض کرده

پاسخ شفافی به مطالبات شغلی و معيشتی پرسنل صنايع نفت و گاز 
 ۵٠عليرغم اينکه دمای هوای آبادان هم اکنون بيش از .  اند ارائه نداده

درجه  ۶٠های کارگاهی به حدود  درجه بوده و اين دما در محوطه
فاز دو پااليشگاه آبادان با کمترين  IGCرسد، اما کارگران شرکت  می

حتی در روز !  امکانات مجبور به کار کردن در روز تعطيل هستند
که در تقويم روز تعطيل رسمی است، کارفرما که " تاسوعا و عاشورا"

تحت حمايت دولت است کارگران را مجبور به کار کردن بدون 
 .امکانات و حتی داشتن آب خنک، کردە است

 
 پارس دست به اعتصاب زدند  ای شرکت آرام کارگران پروژه

ای شرکت آرام  ، کارگران پروژه١۴٠١مردادماه  ١٨شنبه  روز سه
پارس شاغل در پتروشيمی هنگام در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد 

 .خردادماه اعتصاب کرده و در محوطه کارگاه دست به تجمع زدند
 

 کارگران پايپينگ نيروگاه برق فردوسی مشهد دست به اعتصاب زدند
پيمانکاری   ، کارگران پايپينگ١۴٠١مردادماه  ١٨شنبه  روز سه

ی نيروگاه برق فردوسی مشهد در اعتراض به  رحيمی شاغل در پروژه
عدم پرداخت دستمزد خردادماه اعتصاب کرده و در مقابل درب 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 .نيروگاه دست به تجمع زدند
 

 نارضايتی کارگران آبفای اهواز از بی عملی مسئوالن 
سالهاست کارگران آب و فاضالب اهواز پيگير خروج پيمانکاران تامين 
نيرو از شرکت آب و فاضالب شهری اهواز هستند اما تاکنون مسئوالن 

اند  هيچ تصميم جدی برای حذف پيمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفته
کارگران .  کند و اين موضوع هر روز نگرانی کارگران را بيشتر می

شرکتی آبفای اهواز در واحد آبرسانی و انشعابات برخالف نيروی کار 
رسمی و قرارداد مستقيم مجموعه آب و فاضالب دچار مشکالتی مانند 

کاری، پاداش و کارانه  های اجباری هستند و از مزايايی مانند اضافه شيفت
با وجود اينکه مطالبات کارگران .  و ساير خدمات عرفی محروم هستند

روز است اما در مورد کارگران پيمانی  رسمی و قرارداد مستقيم تقريبا به
 .کنند های مزدی خود را با تاخير دريافت می ها حداقل اينطور نيست و آن

 
 حقوق کارگران سبالن پارچه پرداخت نمی شود

در زمينه فروش محصوالت خود  »سبالن پارچه«عليرغم اينکه کارخانه 
کم دو ماه مزد معوقه از کارفرمای  هيچ مشکلی ندارد، ولی کارگران دست

پوشاک، تخت (مجموعه سبالن پارچه از چند بخش توليدی . خود طلبکارند
چند روز است کارخانه به دليل .  تشکيل شده است)  …بافی، گردبافی

تغييرات مديريتی و انبارگردانی موقتا تعطيل شده و قرار است بعد از 
تعطيالت ماه محرم دوباره فعاليت خود را با حضور کارگران از سر 

که در شهرک صنعتی شماره دو  »سبالن پارچه«در کارخانه .  بگيرد
کارگر مشغول کارند که دو ماه  ٢٠٠اردبيل فعاليت دارد، حدود هزار و 

 .مزد معوقه و چندين ماه حق بيمه از کارفرمای خود طلبکارند
 

 تجمع اعتراضی کارگران اپراتورهای شرکت توزيع برق آذربايجان
روز شنبه پانزدهم مردادماه پرسنل و کارگران اپراتورهای شرکت توزيع 

. برق آذربايجان مقابل ساختمان اين شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند
ماه از  ۵شان با وجود گذشت  اپراتورهای اين شرکت به عدم افزايش حقوق

الزم به ذکر است که کارگران اپراتورهای .  سال جديد اعتراض داشتند
ای در چند استان ديگر کشور نيز از جمله هرمزگان،  برق منطقه

ها تجمع   ای اين استان خوزستان و آذربايجان، مقابل اداره برق منطقه
 .اعتراضی برگزارکردند

 
 نارضايتی کارگران نگهبان قطار شهری اهواز از پرداخت حقوق

کارگر شاغل در بخش حراست پروژه تعطيل  ١١٣حدود :  گويند آنها می
شده قطار شهری اهواز هستيم که پيمانکار هر چند ماه يکبار بخشی از 

کند و اين موضوع مشکالت  حقوق يکساله ما کارگران را پرداخت می
ها با بيان  آن.  بگير بوجود آورده است زيادی را برای ما به عنوان حداقل

  ١٠صفحه   اينکه رويه پرداخت حقوق، کارگران قطار شهری اهواز 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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متاسفانه هريک از ما کارگران نگهبان :  را به تنگنا کشانده است، افزودند
. ميليون از کارفرما طلبکاريم ٨٠تا  ٧٠براساس سوابق کار مبالغی بين 

ست که چندين سال است عالرغم داشتن طلب مالی از شرکت  اين درحالی
. ايم های خود دچار مشکل شده برای تامين حداقل مايحتاج روزانه خانواده

اين کارگران با بيان اينکه فعاليت پروژه ساخت قطار شهری اهواز، از 
اند،  کارگر بيکار شده ۵٠٠متوقف شده و تاکنون  ٩٧های پايانی سال  ماه

کارگر نگهبان به همراه سه  ١١٣در حال حاضر فقط ما :  مدعی شدند
ايم که  کارگر تاسيساتی در اين واحد با يکسال معوقات مزدی باقی مانده

کارگران نگهبان پروژه قطار شهری .  مان مشخص نيست وضعيت شغلی
از ديگر مطالبات صنفی :  اهواز، درباره ساير مطالبات صنفی خود گفتند

کارگران نگهبان متروی اهواز نداشتن قرارداد کار و حق مرخصی، 
 ١۴٠٠پرداخت نشدن هزينه رفت و آمد، ناهار و عيدی مربوط به سال 

های گذشته برای  در ماه:  ها با اشاره به مشکالت خود گفتند آن.  است
پيگيری وضعيت معلق پروژه قطار شهری اهواز و کارگران مکاتباتی با 

 .ايم نرسيده  ايم اما به نتيجه مسئوالن انجام داده
 

 اعتصاب کاميونداران استان کرمانشاه 
کاميونداران استان کرمانشاه به نشانه  ١۴٠١مرداد  ١٩روز چهارشنبه 

اعتراض به افزايش قيمت سوخت و قطعات يدکی کاميون مقابل ساختمان 
اعتصاب کاميونداران با ايجاد .  اند استانداری دست به اعتصاب زده

 .راهبندان همراه شد
 

 اعتراض رانندگان گمرک بازرگان 
مرداد، صدها کاميون حاضر در گمرک بازرگان در  ٢٠ظهر پنجشنبه 

تدبيری و  های متعدد سيستم الکترونيکی گمرک و بی  اعتراض به قطعی
اين رانندگان .  اند مديريتی مسئوالن گمرک دست به اعتراض زده بی

های خود صدای اعتراضشان را به  های ممتد کاميون اميدوارند با بوق
 .گوش مسئولين برسانند

 
 »ايران اير«تجمع اعتراضی بازنشستگان 

) هما(مردادماه بازنشستگان هواپيمايی ايران اير  ١٩روز چهارشنبه 
عدم وصول مطالبات حقوقی و قانونی خود اعتراض کرده و   نسبت به

 .مقابل صندوق بازنشستگی هما تجمع برگزار کردند
 

 تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی
ماه از سال و تخلف و سنگ اندازی دولت در مسير  ٥با گذشت حدود 

اجرای افرايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح تامين اجتماعی، 
بازنشستگان اعتراضات خود به تعلل و سکوت عامدانه دولت در اجرای 

بنا به گزارشاتی که بدست ما .  افزايش حقوقشان را همچنان ادامه ميدهند
 ١٨رسيدە است، اجتماعات بازنشستگان تامين اجتماعی روز سه شنبه 

مرداد در تهران، شوش هفت تپه، دزفول، شوشتر، اهواز، اراک و 
مرداد، تجمع  ١٩در ادامه روز چهارشنبه .  اصفهان برگزار گرديد

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

بازنشستگان کرمانشاه، در ابتدا ميکروفن، توسط نيروهای امنيتی ضبط 
شد و در پايان تجمع نيز چهار نفر از بازنشستگان کرمانشاه به نامهای 
خانم دمحمی و آقايان دمحم کرجی و شاهپور زنگنه و متعاقب آن يکی ديگر 
از همکاران بازنشسته بنام فريدون جعفرنژاد بازداشت شدند که با 

شب آزاد  ٨پيگيری منسجم همکاران، تمامی بازداشت شدگان تا ساعت 
همچنين تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی روز چهارشنبه در .  شدند

شهرهای ديگر مانند اهواز، بابل، اراک، خرم آباد، کرمان، رشت 
 .شوش و ايران اير برگزار گرديد

 
 باز هم سوانح کاری جان يک کارگر را گرفت

ساله در حين  ٣۶يک کارگر جوان اهل مهاباد با هويت رحمت سليمانی 
رحمت سليمانی روز شنبه . کار در نقده و در اثر سوانح کاری جانباخت

در حين جوشکاری و به دليل سقوط از سقف فلزی  ١۴٠١مرداد  ١۵
ايران از .  شرکت صنعتی خليفليان نقده جانش را از دست داده است

جمله کشورهايی است که در زمينه رعايت مسائل ايمنی کار کمترين 
را به خود  ١٠٢اقدامات را انجام داده و در ميان کشورهای جهان رتبه 

 .اختصاص داده است
 

 کشته شدن يک کولبر در مرز بانه
ساله و  ٢٨“  ژار فرجی هه”مرداد يک کولبر با هويت  ١٦روز يکشنبه 
بانه بر اثر شليک “ شيخ السالم”، ساکن روستای “زربنه”اهل روستای 

مستقيم نيروهای نظامی مستقر در مرز سارداب اين شهر کشته شده 
 .است

 
 ضرب و شتم يک کولبر در نوارمرزی نودشه

مرزی مستقر در  ، نيروهای هنگ١٤٠١مردادماه  ١۶روزيکشنبه 
ايست بازرسی پاسگاه ملندو مرز نودشه يک کولبر را مورد ضرب و 

مرزی اين کولبر را بخاطر حمل دو  نيروهای هنگ.  شتم قرار دادند
 .اند گالن بيست ليتر بنزين مورد ضرب و شتم قرار داده

 
 خودکشی يکی ديگر از کارگران اخراجی پتروشيمی ايالم 

دمحم کريمی يکی ديگر از کارگران اخراجی شرکت  با خودکشی علی
ساعت دو کارگر اخراجی اين  ٢۴پتروشيمی ايالم، طی کمتر از 

شرکت به دليل مشکالت معيشتی اقدام به خودکشی و به زندگی خود 
دمحم کريمی اهل  ، علی١۴٠١مرداد  ١٧ظهر روز دوشنبه .  اند پايان داده

شهر چوار از توابع ايالم و يکی از کارگران اخراجی شرکت 
روز .  پتروشيمی ايالم با استفاده از اسلحه به زندگی خود پايان داد

ساله يکی ديگر از کارگران اخراجی  ٣٢يکشنبه نيز دمحم منصوری 
شرکت پتروشيمی ايالم خود را حلق آويز و به زندگی خود پايان داده 

اين دو کارگر که به دليل مشکالت معيشتی اقدام به خودکشی .  بود
اند که چند ماه پيش  اند از کارگران روزمزد پتروشيمی چوار بوده کرده

و پس از چندين سال کارکردن توسط مسئولين پتروشيمی چوار اخراج 
 .اند گفتنی است که اين دو کارگر هر دو متاهل بوده. اند شده

 
 مادران دادخواه

در  ٩۶شدگان اعتراضات سراسری دی  مادر امين کرکی، از بازداشت
 ٢٠گويد  دزفول که پس از مدتی جسدش با آثار شکنجه پيدا شد، می

اش يورش برده، خودش و دخترش را کتک  نيروی امنيتی مسلح به خانه

١١صفحه     



! زنده باد جمهوری سوسياليستى  
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متفرقه و اجزای حکومتی به ورجه وروجه 
افتاده اند تا خيمه های نظام را با چاشنی 
انتقادات درون خانوادگی و اسالمی 

يادش بخير در دوره انقالب و .  سرپانگاهدارند
فرمانداری های نظامی و جابجائی مقامات از 
باال، شعاری در اعتراضات بعنوان واکنش 
طرح ميشد که معرف نبض و اراده جامعه 

 :برای عبور از رژيم سلطنتی بود
  
ما ميگيم شاه نميخوايم، نخست وزير عوض "

ما ميگيم خر نمی خوايم، پالون خر !  ميشه
 !"عوض ميشه

 
حاال ميرحسين ميخواهد مجتبی رهبر نشود و 

اسالم "يک ولی فقيه متکی به قانون و 
برايمان "  دوره طالئی امام"در "  رحمانی

ميرحسين حرف نميزد نمی .  سوغات بياورد
 !گفتند زبانش بند آمده

 
 ٢٠٢٢اوت  ٩

*** 

بازدارندگی استرداد حميد نوری، اسدهللا اسدی و ديگر جانيان آدمکش و تروريست جمهوری 
 . اسالمی از بلژيک، سوئد و ديگر کشورهای اروپايی به ايران باشد

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری ايران : امضاها
 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  –
 

 )٢٠٢٢اگوست  ١٠( ١۴٠١مرداد  ١٩
 

 ...يادداشتها 

 

!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  

  ۶٧در گراميداشت يادمان جان فشانان كشتار 

 ...در تالقى دو تابستان 

اند و همچنين دو پسرش، سيروس و کامين کرکی را بازداشت  و آنها را با سالح تهديد کرده  زده
 .اند به وی ياری برسانند وی از مردم استمداد می طلبد تا پسرانش را نکشته. اند کرده

 
 نگار و فعال کارگری به سه سال زندان محکوم شد کاميار فکور، روزنامه

بيدادگاه انقالب تهران به رياست قاضی ايمان افشاری، کاميار فکور را به سه سال  ٢۶شعبه 
حبس تعزيری محکوم کرده است و در صورت تاييد حکم در مرحله تجديدنظر با اعمال ماده 

. قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد يعنی دو سال زندان برای او قابل اجرا خواهد بود ١٣۴
سال حبس و به اتهام  ٢بر اساس حکم صادر شده، اين فعال کارگری به اتهام نشر اکاذيب به 

 .تبليغ عليه نظام به تحمل يک سال زندان محکوم شده است
 

*** 

 ...ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى 

 

كمک مالى جمع آوری شده برای تى وی توسط رفيق محمود 

 سيسيری 

كرون  ۵٠٠فرج شهابى —كرون ۵٠٠كاكا جاويد   

كرون  ۵٠٠بهنام ارانى   



 ٦٦٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

! 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 
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