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 !لغو اعدام در گرو سرنگونى رژيم اسالمى است

 فشرده سخنرانى در كالب هاوس

 ٥ه صفحپروين كابلى                                                                                                                  

د   و د    ھان    ان    !کار  

 اعالميه حزب حكمتيست

 اجتماعات سراسری معلمان

 عليه تبعيض، فقر و فرق
 

مهر ماه، به فراخوان  ٢٢روز پنجشنبه 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان 

 ٥٠استان و  ٢٢ايران، معلمان در بيش از 
. شهر ايران تجمعات اعتراضی برگزار کردند

در شهرهای تهران و البرز تجمعات مقابل 
سازمان برنامه و بودجه و در ديگر شهرها و 
شهرستانها مقابل ادارات آموزش و پرورش 

معموال در اجتماعات معلمان .  برگزار شد
زنان ديده ميشود اما حضور فعال و پرشور 

مهر، حضور  ٢٢در اعتراض سراسری روز 
اين .  زنان معلم بسيار چشمگير و گسترده بود

به تنهائی يک شاخص موفقيت اين اعتراضات 
 . است

 
در دست با و معترض معلمان آزاديخواه 

داشتن پالکاردها، بنرها، سخنرانی و صدور 
قطعنامه اهم خواستهای برحق خود و جامعه 

آموزش رايگان، درمان رايگان، :  از جمله
آزادی معلمان زندانی، افزايش حقوقها، ايمن 
سازی مدارس، کيفيت بهتر آموزشی، لغو 
خصوصی سازی مدارس، لغو کااليی کردن 

دو .  را اعالم کردند...  آموزش، ايمنی شغلی و 
اجرای کامل طرح رتبه بندی و عدم "خواست 
اجرای قانون همسان سازی "و "  تغيير آن
از مطالبات مرکزی اين اعتراضات " حقوق ها

 . بود

 

 

 معجزه مجمع عمومى؛
 از ماهيگيران انزلى تا كارگران هفت تپه

 ٨  جاويد حكيمى                                                                                                              صفحه

 

 قطعنامه پايانى تجمع سراسری 
 مهر ٢٢های صنفى فرهنگيان ايران،  شورای هماهنگى تشكل

مبارزات كارگری و ستون اخبار 

 حركتهای اعتراضى
 : تهيه و تنظيم

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر
  ٢صفحه   

 : كمونيست مى پرسد

 آزادی، برابری، رفاه همگانى
 ٤رحمان حسين زاده                                                                                                       صفحه  

 چرا جمهوری اسالمى از سپيده اين همه وحشت دارد؟
 

 ١٤ فحهوريا روشنفكر                                                                                                                ص

 در مورد تشكل يابى كارگران

 چرا مجمع عمومى و سنت شورايى؟

 ٩صفحه     سعيد يگانه                                                                                                                   

گزارش تجمع اعتراضى در 

روز جهانى عليه اعدام در 

 لندن



 ٦١٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 اجتماعات سراسری معلمان

 ...عليه تبعيض، فقر و فرق 

   
اعتصاب و اجتماع سراسری معلمان، اعتصاب پرشور کارگران هفت 
تپه، اعتراضات و اجتماعات گسترده کارگران شهرداريها و مراکز 
مختلف کارگری، خروش دوباره اردوی کار عليه فقر و فالکت و بردگی 
و بيحقوقی گسترده ای است که جمهوری اسالمی به جامعه ايران تحميل 

معلمان عليه فقر و تبعيض بپاخاسته اند و اين صدا مورد .  کرده است
 .  حمايت دهها ميليون انسان تحت فقر و تبعيض است

 
حکمتيست از اعتصاب و اعتراض و   -حزب کمونيست کارگری

خواستهای معلمان حمايت می کند و بخشهای مختلف طبقه کارگر و 
مردم آزاديخواه در سراسر کشور را به حمايت از خواستهای معلمان 

 !زنده باد اعتراض متحد و برحق معلمان. فراميخواند
  

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢١اکتبر  ١٥ – ١٤٠٠مهر  ٢٢

!مرگ بر جمهوری اسالمى  



 ٦١٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

ما امروز درحالی بنابر فراخوان شورای هماهنگی، همسو با ساير 
ايم که بيش ازهرزمان  کشور تجمع کرده  فرهنگيان شاغل و بازنشسته

ديگر زندگی و معيشت معلمان در تنگناست، وضعيت آموزش فرزندان 
تعليم و تربيت فرزندان اين .  اين سرزمين به انحراف رفته است

  .سرزمين قربانی چپاول وغارت منابع ثروت اين کشور شده است
 

بندی بارگذاری شده در  ما اينجا گرد آمده ايم که بگوييم اليحه رتبه
مجلس مورد قبول ما نيست و همانطور که درنامه ی شورای هماهنگی 

است،  های صنفی فرهنگيان ايران به نمايندگان مجلس آمده تشکل
خواستار تغيير آن هستيم بايستی حقوق و مزايای هر فرهنگی حداقل 

ما با .  هشتاد درصد حقوق و مزايای اعضای هيئت علمی دانشگاه باشد
 .ساعت شديدا مخالفيم ٣٠ساعت به  ٢۴افرايش ساعت کار موظف از 

 
هم آمده ايم تا از حقوق بازنشستگان دفاع کنيم،  همچنين ما در اينجا گرد 

ما خواستار اجرای کامل قانون مديريت خدمات کشوری هستيم و تاکيد 
سازی بازنشستگان بايد به صورت کامل اجرا گردد و  کنيم همسان می

  .بدهکاری دولت به آنان پرداخت شود
 

کنيم که متاسفانه با توجه  ما درحالی بر حق قانونی بازنشستگان تاکيد می
 ٩٩به نرخ روزافزون تورم، و کاهش ارزش پول، بازنشستگان سال 

 .هنوز پاداش پايان خدمت خود را دريافت نکرده اند
 

آموزان با تاکيد بر آموزش  های ما، دفاع از حقوق دانش از ديگر خواسته
دانش  ١٦استاندارد تراکم هرکالس .  رايگان، عادالنه و با کيفيت است

آموزاست، تهيه ی واکسن مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی و توزيع 
 ٣ماسک و الکل، حق دانش آموزان است، بنابر گفته ی مسئوالن حداقل 

اند از آنجايی که اين  ميليون کودک از آموزش مجازی محروم بوده
محروميت ناشی ازعدم دسترسی به امکاناتی مانند تبلت و گوشی 
هوشمند و اينترنت مناسب است ما خواهان تامين رايگان اين ملزومات 

از طرفی وظيفه .  آموزان مناطق محروم هستيم برای همه ازجمله دانش
دولت است که امکانات آموزش مجازی را برای تمام معلمان فراهم 

  .نمايد
 
فسوس که درطی روزهای گذشته با افزايش اعتراضات و تجمعات ا

معلمان، نيروهای امنيتی و قضايی روند نادرست گذشته را ادامه داده، 
سازی، بازداشت و اخراج فعاالن صنفی نمودنده  اقدام به احضار، پرونده

های صنفی فرهنگيان ايران ضمن محکوم  شورای هماهنگی تشکل.  اند
شدن  نمودن اين اقدامات غير مسئوالنه، خواهان توقف احضارها، بسته

. ها، آزادی معلمان دربند و بازگشت به کار معلمان اخراجی است پرونده
های صنفی عضو شورای  های صنفی و انجمن مسيری که کانون
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های صنفى فرهنگيان ايران،  شورای هماهنگى تشكل
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گری قانونی و  اند، مسير مطالبه هماهنگی و فعاالن صنفی انتخاب نموده
  .برحق است

 
از نظر ما حاکميت به جای بگيرو ببندها و تهديدها بايد درقبال فرهنگيان 
شاغل و بازنشسته پاسخگو باشد و مطالبات معلمان را محقق نمايد و بداند 

سازی،  توان با احضار، پرونده  گری متکی به فرد نيست و نمی اين مطالبه
  .زندان و اخراج آن را متوقف نمود

 
ما آمده ايم فرياد بزنيم که ستم بر مردم و اقشار مختلف جامعه خالف 
اخالق انسانی بوده و پايدار نمی ماند، ظلم به زيان همه ملت است، ما 
آمده ايم صدای بی صدايان باشيم، مربيان پيش دبستانی و آموزشياران 
نهضت سوادآموزی امنيت شغلی ندارند، برابر قانون اساسی اشتغال حق 

دست از استثمار معلمان خريد خدمات آموزشی .  همه ی شهروندان است
برداريد، جو فعاليت های مسالمت آميز و دلسورانه ی اصناف را بيش از 
اين امنيتی نکنيد، آنان فقط در مقابل کار و خدمت خالصانه ی خود، مزد 

اعتراض حق مردم است و .  شايسته ی يک زندگی آبرومند را می خواهند
 .سرکوب معترضين، جامعه را به سمت خشونت می کشاند

 
در پايان با سپاس از همه ی کسانی که در فراخوانها، شورای هماهنگی 

کنيم نسبت به  را همراهی می کنند، از همه فرهنگيان، درخواست می
تفاوت نباشند و پيگيرانه تا تحقق کامل همه ی مطالبات،  حقوق خود بی

 . کوشش نمايند
 

پيام مافرهنگيان، به مردم شريف ايران اين است که تعليم و تربيت 
فرزندان شما سالهاست تعطيل شده است، دانش آموزان شما به حال خود 

دولت همواره جيب شما را خالی می کند و برای ارتقای .  رها شده اند
 .سطح علمی فرزندان شما هيچ تالشی نمی کند

 
پيام ما به ديگر اقشار و اصناف اين است که تنها راه رهايی از فقر و  

بدبختی و انحطاط اخالقی، اقتصادی، اجتماعی و برون رفت از انزوای 
 .بين المللی همبستگی و همصدايی است

 
پايان سخن اينکه در صورت بی توجهی حاکميت به خواسته های 
فرهنگيان، زمان و شيوه ی برگزاری اعتراضات گسترده تر در فراخوان 

 .بعدی به آگاهی خواهد رسيد
 

 های صنفی فرهنگيان ايران شورای هماهنگی تشکل
 ١۴٠٠مهر  ٢٠

 
 : کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگيان ايران

 
https://t.me/kashowra 

 
 :تماس با دبيرخانه ی شورا

 
@shora_hamahangi 
@xs1355 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



از   يکی  همگانی  آزادی، برابری، رفاهکمونيست هفتگی ميپرسد؟ 
با توجه .  شعارهای مهم حزب در قبال اوضاع سياسی جاری ايران است

به شعار استراتژيک حزب يعنی آزادی، برابری، حکومت کارگری، 
ضرورت اين شعار چيست؟ جايگاه و کارکرد شعار آزادی، برابری، 

در جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی   همگانی در جنبش کارگری و  رفاه
کدامست؟ فراخوان حزب به فعالين کمونيست و فعالين حزب حکمتيست 
برای جاری کردن اين شعار و ديگر شعارهای حزب در مبارزات کنونی 

 چگونه است؟ 
 

شعارهای متنوع يک حزب سياسی و از جمله حزب :  رحمان حسين زاده
ما مکمل همديگر و بنا به ضرورتها، در ظرفيتهای مبارزاتی مختلف 
مبنای تبليغ و آگاهگری و سازماندهی و بسيج نيروی جنبشی و حزبی 

اين قاعده در مورد ضرورت طرح شعار آزادی، برابری، رفاه .  ميشوند
آزادی،   ای  همگانی با وجود اينکه حزب ما بر شعار استراتژيک و پايه

برابری، حکومت کارگری پافشاری هميشگی خود را دارد،  در عين 
ترديدی در اين نيست که نزديک به چهاردهه است، .  حال صدق ميکند

آزادی، برابری، حکومت کارگری، قطب نمای حرکت جنبشی و حزبی 
ديگر شعارهای برنامه ای و يا .  ما و در راس ديگر شعارهايمان است

تاکتيکی ما تسهيل کننده مبارزه ما برای رسيدن به آزادی، برابری، 
در همين چهارچوب شعار آزادی، برابری، رفاه .  حکومت کارگری است

همگانی مسير حرکت مبارزه طبقه کارگر و کمونيستها و جنبش و حزب 
ما را برای تحقق آزادی و برابری و برقراری جمهوری سوسياليستی به 

در همانحال آزادی، برابری، رفاه همگانی  يکی از .  شدت هموار ميکند
شعارهای مهم ما در قبال اوضاع سياسی به شدت متحول سياسی کنونی 

تا جنبش  ٩٨و آبانماه  ٩٦از خيزش انقالبی دی ماه .  ايران است
اعتصابی کارگران و به ويژه مبارزات درخشان کارگران هفت تپه و 
اعتصابات گسترده نفت و پتروشيمی ها و جنبش اعتراضی و توده ای 
شهرها در ماههای اخير با محوريت مبارزه با تبعيض و فقر و بيکاری و 
زندگی چند بار زير خط فقر، برای تامين معيشت و سالمت و 
واکسيناسيون همگانی و عليه وضع موجود، کارگران و محرومان و 

در مقابل فقر و گرانی و بيکاری هم اکنون .  مردم وسيعا به ميدان آمده اند
توقع فوری توده کارگر و مردم حق "  آزادی، برابری، رفاه"موجود، 

طلب را برای پايان دادن به همين فقر و تبعيض و عدم تامين معيشت و 
به مبارزه جاری عليه .  سالمت و تضمين رفاه همگانی را فرموله ميکند

 . فقر و عدم تامين زندگی شايسته انسانی  جهت شفاف و روشنی ميبخشد
 

ما معتقديم هر قدم پيشروی مبارزاتی ما حتی قبل از اينکه حاکميت 
بورژوايی را ساقط کرده باشيم، بايد بتواند بهبود قابل لمس در شرايط 

بايد گام به گام با فقر .  سخت زندگی کنونی طبقه کارگر و مردم ايجاد کند
و فالکت مقابله کرد و در هر گام عقب راندن حاکميت سرمايه و 
جمهوری اسالمی، گشايش و رفاه در شرايط زندگی طبقه کارگر و مردم 
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 در باره شعار تاكتيكى

 آزادی، برابری، رفاه همگانى
  

کمونيسم کارگری و حزب ما . ايجاد شود
با طرح اين شعار علنا اعالم ميکند، نه 
تنها فقر و تبعيض بايد برچيده شود، 
بعالوه رفاه شايسته زندگی انسان امروز 

برخالف چپ سنتی ما .  بايد تامين شود
تامين رفاه را به آينده بعد از سرنگونی 
حاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی 

مبارزه کمونيستی ما .  موکول نمی کنيم
در هر قدم عقب راندن بورژوازی و 

جمهوری اسالمی بايد مبشر رفاه و سعادت و مبتکر تنگ کردن عرصه 
رفاه اجتماعی و همگانی، بخش .  بر فقر و فالکت و بانيان آن باشد

تامين رفاه اجتماعی اولين .  الينفک آزادی و برابری مورد نظر ما است
و فوری ترين گام حکومت کارگری خواهد بود، که جانشين حاکميت 

کارگر و کمونيسم به قدرت رسيده با .  ساقط شده بورژوايی شده است
هيچ توجيهی پايان ندادن به فقر و فالکت و تامين رفاه را توجيه نميکند 

شعار آزادی، برابری، .  و از جاری کردن آن در جامعه پرهيز نميکند
رفاه همگانی در اين اوضاع مشخص ميتواند شعار کنکرت کارگران و 
مردم محرومی باشد که با نفرت عليه فقر و بيکاری و نابرابری به 
ميدان آمده و حول آن وسيعترين نيروی طبقاتی اجتماعی را در مقابل 

اين جايگاه مهم اين شعار .  سرمايه و جمهوری اسالمی به ميدان بکشند
در گردآوری نيروی طبقاتی و اجتماعی رايکال عليه حاکميت سرمايه و 

يک جنبه .  جمهوری اسالمی و برای سرنگونی جمهوری اسالمی است
مهم ديگر اينکه اين شعاردر تناسب قوای فعلی و در همين تظاهراتها، 
اعتصابات و تحصنها ميتواند توسط رهبران و سازماندهندگان و شرکت 
کنندگان اين مبارزات مطرح و به پرچم مبارزه همين امروز تبديل شود 

 .   و اين هم خاصيت و کارکرد فوری و مهمی به اين شعار ميدهد
 

در .  مضافا آزادی، برابری، رفاه جزو اهداف برنامه ای حزب ما است
 :همان شروع برنامه دنيای بهتر در پاراگراف دوم آن چنين آمده است

 
 : آزادى، برابرى، رفاه"

تصوير همه از يک زندگى مطلوب و يک دنياى ايده آل بيشک يکى 
اما با اينهمه مقوالت و مفاهيم معينى در طول تاريخ چند هزار .  نيست

ساله جامعه بشرى دائما بعنوان شاخص هاى سعادت انسان و تعالى 
جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدى که ديگر 
بعنوان مفاهيمى مقدس در فرهنگ سياسى توده مردم در سراسر جهان 

آزادى، برابرى، عدالت و رفاه در صدر اين شاخص ها .  جاى گرفته اند
دقيقا همين ايده آلها بنيادهاى معنوى کمونيسم کارگرى را .قرار دارند

کمونيسم کارگرى جنبشى براى دگرگونى جهان و  .تشکيل ميدهند
به نقل از دنيای (  ."برپايى جامعه اى آزاد، برابر، انسانى و مرفه است

 ) بهتر، برنامه حزب
 

برجايگاه رفاه در شعار آزادی، برابری، رفاه تاکيد الزم شد، در مورد 
جايگاه دو تکه ديگر اين شعار يعنی آزادی و برابری توضيحات زير 

 :گويا است
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و  :آزادى

دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات  فرهنگى سرمايه و سرمايه
آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى،  و نهادهاى اسارت

! آزادی، برابری، رفاه همگانى  ٥صفحه     

 

  ٥صفحه   



يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، 
رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از 
بيحقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و 

مانده جامعۀ  آميز و عقب هاى خرافه پندارها و قوانين و ارزش
هاى مذهبى، قدمى و جنسى، رهايى از  موجود، رهايى از ستم

فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه 
 . بورژوايى

يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط  :برابرى
برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسيت، بلکه 
برابرى در امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و 
شکفتن استعدادهاى فردى و اجتماعى، برابرى در توليد و در 
زيست، برابرى در اِعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، 

مندى از  سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره
محصوالت مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و برابرى 

ماندگى و کمبود ـ  در مبارزه براى فايق آمدن بر هر عقب
اى که تنها با درهم کوبيدن مالکيت خصوصى  برابرى

بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، از ميان بردن بردگى 
مزدى و قرار دادن وسايل توليد و ثروت جامعه در مالکيت 
جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى 

 . حاصل ميشود
در خاتمه از فعالين کمونيست و به ويژه حزب حکمتيست 
ميخواهيم برای جا انداختن و طرح اين شعار و ديگر 
شعارهای ما در جنبش اعتراضی کارگری و توده ای جاری 

شعار نويسی و تهيه   با ابتکارات مختلف از جمله.  تالش کنند
تراکت و بنر اين شعارها را وسيعا به ميان جامعه و مردم 

 .ببرند
*** 
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 در باره شعار تاكتيكى

 ...آزادی، برابری، رفاه همگانى 

 گزارش تجمع اعتراضى 

 در روز جهانى عليه اعدام در لندن
 

نظر به اهميت مبارزە عليه اعدام بعنوان يکی از مهمترين ارکانی که حکومت هار 
سال حاکميت ننگين به  ٤٢اسالمی سرمايه در ايران برای حفظ بقای خود در اين 

آن متوسل شدە و کماکان بعنوان يک ابزار سرکوب و ارعاب جامعه از آن استفادە 
روز يکشنبه دهم اکتبر روز جهانی عليه اعدام، به فراخوان تشکيالت ؛ کردە است

بريتانيای حزب حکمتيست، شورای همبستگی با مبارزات مردم ايران در لندن، 
آلترناتيو سوسياليستی و سازمانهای ديگر دو تجمع اعتراضی در دو مکان مختلف 

 .در لندن و در دو زمان متفاوت برگزار شد
 

ظهر در مقابل ساختمان تلويزيون ايران اينترنشنال  ١٢تجمع اول ابتدا ساعت 
برگزار شد و با در دست داشتن پالکاردهايی در محکوميت مجازات شنيع اعدام و 
همچنين بنری که تصوير صدها نفر از اعدام شدگان دهه شصت در آن چاپ شدە 

"شعارهايی به زبان فارسی و انگليسی از جمله.  است در دست داشتيم نه به : 
در حين تجمع .  سردادە شد"  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، "اعدام، نه به زندان

اعتراضی تلويزيون ايران اينترنشنال با رفيق صحرا بهار از اعضای شورای 
همبستگی با مبارزات مردم ايران بصورت زندە در خصوص اهميت مبارزە عليه 

 .و قتل عام زندانيان سياسی گفتگو کرد ٦٠اعدام و جنايات رژيم در دهه 
 

 ٢:٣٠تجمع اعتراضی ديگر در ميدان مرکزی ترافالگار لندن بود که از ساعت 
دقيقه روز يکشنبه دهم اکتبر برگزار شد که شعارهای انگليسی در محکوميت 
اعدام و لغو مجازات اعدام در سراسر جهان توجه عابرين را در اين محل پر تردد 

تلويزيون .  لندن بخود جلب می کرد و تصاير زيادی از بنر و پالکاردها گرفتند
ايران اينترنشنال اين تجمع اعتراضی را بصورت زندە پوشش داد و با ثريا دمحمی 

 .فعال سياسی و از شرکت کنندگان اين اعتراض گفت و گو بعمل آورد
 

به  ١١:٣٠شايان ذکر است که تلويزيون ايران اينترنشنال صبح همان روز ساعت 
وقت لندن قبل از برگزاری تجمع اعتراضی اول در رابطه با روز جهانی اعدام و 
اهميت حذف اين حکم از نظر حقوق بشری و دليل اصرار حکومت ايران بر 
اجرای حکم اعدام زندانيان سياسی، و اينکه فشارهای حقوق بشری و حساسيت 
بين المللی در بارە انجام اعدام در ايران تا چه اندازه می تواند بر اين روند در 
داخل کشور موثر باشد؛ با سعيد آرمان مسئول تشکيالت بريتانيای حزب 

 . حکمتيست گفتگو داشت
 

تشکيالت بريتانيای حزب حکمتيست در همکاری با شورای همبستگی با مبارزات 
لندن و آلترناتيو سوسياليستی و ساير آزاديخواهان و برابری طلبان،   -مردم ايران 

به تنگ تر کردن ميدان عمل مزدوران رژيم اسالمی در بريتانيا و ادامه حمايت 
بی چون و چرا از مبارزات کارگران، معلمان  و مردم آزاديخواە ايران متعهد 

 .است
 

 تشکيالت بريتانيای حزب حکمتيست
 ١٤٠٠مهر ماە  -٢٠٢١اکتبر 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  



از برگزار کنندگان تشکر ميکنم که من را به اين .  با سالم به حضار
سالم دارم به سخنرانان نرگس دمحمی، مينا احدی و .  پانل دعوت کرديد

جنبش نه به "عنون اين بحث .  ليدا احمد و دوستانی که در جلسه هستند
برای جواب .  است"  اعدام و راهکارهای مقابله با اعدام و قتل در زندان

به اين سوال ميخواهم از لحاظ  تاثيرات روانی اعدام  بر جامعه و فرد 
 .صحبت کنم و از اين سر به فلسفه اعدام برسم

  
دولت هايی مثل جمهوری اسالمی که اعدام .  اعدام قتل عمد دولتی است

می کنند، برای آن خود را سازمان داده اند، برنامه دارند، يک دم و 
دستگاه عريض و طويل از پليس و پليس مخفی، ارتش، دادگاه، وکيل، 

دٍاليلی که .  تبليغات و سازمان آموزشی، درست می کنند که اعدام کنند
. برای اعدام هم عنوان می کنند همان چيزی است که همه ميدانيم

جلوگيری از آشوب و مقابله با جنايت، حفاظت از منافع مردم و "
محاربين با "در کشورهايی مثل ايران ".  جامعه، مقابله با بزهکاری

در .  اعدام فقط در زندانها نيست.  هم در اين ليست قرار دارند"  خدا
خيابان، در داخل زندانها وقتی که زندانيان را نقشه مند به جان هم می 

همه .  اندازند، در ميدانهای جنگ اسيران و زخميان را اعدام می کنند
 .جای جامعه را به محل اعدام مردم تبديل کرده اند

 
مجموعه دالثل فوق را وقتی از منظر اجتماعی نگاه می کنيم يک پشيز 

امروزه هيچ محقق با وجدانی روی اينها سرمايه گذاری .  ارزش ندارد
اين دالئل در .  درهيچ جای دنيا اعدام جلو دزدی را نگرفته است.  نميکند

. پايه و اساس برای دفاع از دزدان و حکومتهای ضد مردمی است
دزدهای بزرگ روزانه مردم را غارت می کنند و کسی هم مقابلشان 

کودکان از گرسنگی ميمرند و مردم فقير و زحمتکشی که به .  نيست
کارگران حقوقشان پرداخت . دارو درمان دسترسی ندارند از بين ميروند

و فاقد ويتامين الزم برای رشد  سوء تغذيهنميشود و فرزندانشان دچار 
اين در حالی است که چپاولگران و سردمداران .  هستند از بين می روند

جواب اعتراض به وضع موجود . رژيم از همه نعمات برخوردار هستند
اعدام حکم طبقات حاکم برای مجازات آحاد .  زندان و اعدام است
ميخواهند هر مقاومتی را در مقابل چپاولگری .  محکوم جامعه است

در آمريکا اعدام شد، چرا که در  ١٩١۵جوهيل در سال .  سرکوب کنند
برايش .  ترانه های انقالبيش کارگران را به متتشکل شدن ترغيب ميکرد

 .پرونده ساختند و صدايش را خفه کردند
 

نفس .  اينها را گفتم که بگويم چرا اين شکل از مجازات اجرا ميشود
کشتن و به قتل رساندن انسان درهمه جوامع بشری برپايه قدرت طلبی 

رژيم .  و ايجاد رعب و وحشت بوده است و هنوز هم همين معنا را دارد
جامعه .  اسالمی برای ادامه وجود ننگين خود بايد دست به جنايت بزند

ای که می رفت سيل راه بييندازد و آخوند و مرتجع و همه دم و دستگاه 
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 !لغو اعدام در گرو سرنگونى رژيم اسالمى است
 فشرده سخنرانى در كالب هاوس

 

 پروين كابلى

ملی مذهبيونی را که پشت اينها رفتند را با خود ببرد، به عقب نشينی 
اعدام اين تاثير را روی .  مردم را ترسانند و عقب نشاندند.  وادار کردند

جمهوری اسالمی يکی از حکومت های .  موجی که راه افتاد بود داشت
تيپيکی است که اتفاقا با قتل عام و سرکوب روی پاهای لرزانش هنوز بند 

 .است
 

در رابطه با فرد هم همين اتفاق می افتد که فرد را ايزوله و به عقب 
بعدا يک ميليون آخوند کپک زده .  اول اسيد پاشيدند.  نشينی وارد می کند

گفتند در روز "  نه به حجاب اسالمی"را وارد ميدان کردند، زنانی را که 
در خيابانهای پشت دانشگاه تهران .  ناميدند"  فاحشه"  ۵٨مارس  ٨

هم زندانی من در زندان .  لباسهايمان را پاره پاره کردن و سال بعد کشتند
. ساله را برای فروش يک نشريه چپی اعدام کردند ١۴  -١٣اوين فرزانه 

و بعد کشتارها شروع ...   موسی خيابانی، سعيد سلطانپور، تقی شهرام، 
 .شد
 

جنبه ديگر تاثيرات اعدام تالش برای عادت دادن جامعه و فرد به خشونت 
تصورش .  اعدام در مألعام و سنگسار جنگ روانی با مردم است.  است

را بکنيد اعدام در مألعام چه تاثيرات روانی مخربی روی کودکانی می 
گذارد که مردی را که يک شيشه شير دزديده وسط ميدان محل زندگيشان 

تمام افرادی که روزها و ماههای بعد از اين ميدان .  باالی دار می برند
در کنار اعدام، روزانه . عبور می کنند اين تصوير در مقابلشان قرار دارد

عقب مانده ترين سنت ها و تبليغات عليه فرد و بويژه زنان و عليه حقوق 
اين حکومت برای پيشبرد سياستهای ضد انسانی به .  انسانی تبليغ می شود

در خانواده و جامعه .  سنتهای عقبمانده و مردساالری دامن می زند
براين اساس در خانواده مرد را بعنوان مرجع .  نابرابری را قانونی کردند

همين قانون زن را .  قانون و اجرا کننده قوانين خشونتبار تعيين کردند
اعالم ميکند، برای زنان ويژگيهای خاصی تعريف می کند " ناقص العقل"

و مطيع با اين ويژگی ها بار بيايد، وگرنه و انتظار دارد که زن فرمانبر 
"محکوم به نابودی فيزيکی است مرد در مقابل خدا که مرد "  شرافت. 

به مردان اجازه چند همسری می دهد ولی برای .  است مرکزيت دارد
دختر جوانی که برای اولين بارعاشق شده جزای مرگ تعيين ميکند، 

تجاوز به کودکان تحت عنوان .  آتشش ميزنند و يا سرش را می برند
قوانين خدا همه جا حاکم است . ، کودک را با ترس بار می آورد"ازدواج"

 .و فرد در مقابل قانون معنايی ندارد
 

اين يک .  حقوق فردی در رابطه با دولت و قوانين اسالمی تنظيم می شود
در .  يعنی اطاعت مطلق.  فرد در مقابل قانون است.  رابطه متقابل نيست

که قانون دوران بربريت "  چشم در مقابل چشم"جمهوری اسالمی قانون 
حق زندگی کردن و انتقام را در اختيار خانواده داغديده . است جاری است

جالد هم هميشه خودش .  ميگذارد تا حق اعدام را برای خود حفظ کند
  ٧صفحه   ساله  را بعد از  ١۶عاطفه رجبی  ٨٣در سال .  است
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برای من کمونيست لغو هميشگی اعدام و مقابله با کشتن انسانها جواب 
با حکومتی که دستش به خون صدها هزار از انسان .  روشنی دارد

کمونيست، آزاديخواه و مخالف جمهوری اسالمی آلوده است نه از سر 
چگونه می .  تغيير قانون بلکه از طريق سرنگون اين رژيم امکانپذير است

سهيال حجاب و شود که با حکومتی که معلم معترض را زندانی می کند، 
آتنا دائمی را برای مخالفت با حجاب زندانی می کند، آن بالها را برسر 
سپيده قليان آورده که همه ميدانيم، رهبر کارگری را زندانی و دق مرگ 
می کند، نويد افکاری معترض به بيکاری و فقر را با يک قلم چراخانی 
برسر دار می برد، هزاران انسان را به گرسنگی و فقر و فحشا کشيده 

هيچ !  است و هر صدای حق طلبی را در گلو خفه می کند، کنار آمد
 . مماشاتی جايز نيست و اين همان صحبت آخری است که من دارم

 
غير از اين راه کج رفتن است که ادعا نمود با يک مبارزه مدنی ميشود 

آنهم در شرايطی که جنبش سرنگونی .  جمهوری اسالمی را سرعقل آورد
اين حکومت حتی .  طلب و مبارزات زحمتکشان جامعه در ميدان است

حاضر نيست توصيه های دوستان کمی آنورتر خود را بشنوند و به نصايح 
در شرايط کنونی هرگونه راه حلی غير از سرنگونی .  آنها گوش دهد

بايد تالش کنيم که لغو کامل . انقالبی رژيم خاک به چشم مردم پاشيدن است
اعدام را در کنار امر سرنگونی جمهوری اسالمی به خواست جنبش 

 . *سرنگونی طلب تبديل کنيم

در مألعام "  جريجه دار کردن عفت عمومی"تجاوز و شکنجه به جرم 
دقيقه جنازه اين نوجوانان  ٢٠بدار کشيدند و طبق شهادت شاهدان عينی 

در جلسه ای که در اين رابطه با نمايندگان .  در باالی دار باقی ماند
احزاب مختلف پارلمان سوئد داشتم يکی از نمايندگان حاضر در جلسه 
. حالش بهم خورد و مجبور شديم که جلسه را يک ساعت متوقف کنيم

 . عادت به اين نوع خشونت نداشت
 

آنوقت اين سوال پيش می آيد که پس چرا مردم شورش می کنند و 
بازهم در مقابل قانون و حکومت ايستادگی می کنند؟ جواب اين سوال 

 روش است؛
  

چرا که .  قتل عام، فشار، تاثير سرکوب و اعدام هميشگی نيست
انسان آزاد .  سرکوب و فشار و ترس با طبيعت انسان سازگار نيست

اگر ترس می توانست انسان را اسير خود کند، هنوز ما .  بدنيا می آيد
در دوران غارنشينی زندگی می کرديم  و از ترس همانجا خود را قايم 

ولی ترس مان شکست، زندگی و بقا ناچارمان کرد بيرون .  کرده بودبم
اين اتفاقی است که در ايران افتاد، مردم .  بيائيم، جهان را تسخير کرديم

بعد از عقب نشينی اوليه اکنون مدتهاست به خيابانها برگشته اند و در 
جامعه ايران دستخوش .  ميدان مبارزه عليه جمهوری اسالمی هستند

نه رئيسی و نه هيچ خدای ديگری نمی تواند کليت .  تغييراتی جدی است
حضور مبارزات .  رژيم را از زير ضربات سهمگين مردم نجات دهد

کارگران، جنبش برابری طلب و راديکال زنان، معلمان و جوانان، 
مردم خسته از اعدام و گرسنگی و فقر جامعه ايران را در مقابل 

شورش های شهری و اعتراضات با .  تغييراتی عظيم قرار داده است
برای ترساندن جامعه .  سرکوب وحشيانه و اعدام جواب می گيرد

انتخابی .  رئيسی جالد به عنوان رئيس دولت جنايتکار انتخاب می شود
 .که  کارت آخر رژيم است

 
در رابطه با اين سوال که راه مقابله با اعدام چيست؟ در جامعه ايران 
جنبش های مختلف وجود دارد که تالش دارند امتيازاتی بدست بياورند، 

جواب به اين سوال بنا به مصلحت .  يا در قانون تغييراتی بوجود آورند
جنبش عليه اعدام .  و ديدگاه های طبقاتی و سياسی با هم اختالف دارند

به نظر من مردم ايران مردم متمدنی .  هم يکی از اين جنبش هاست
. مردم ايران اعدام نمی خواهند.  هستند که در کليت عليه اعدام هستند

فعاليت و اقدام برای جلوگيری از اعدام و  نجات جان حتی يک نفر هم 
مهم است و برای اين کار بايد از تمام اهرم های فشار بر جمهوری 

مبارزه با تمام اشکالی که نفس زندگی انسان را .  اسالمی استفاده نمود
ما بعنوان کمونيست .  دچار خطر و نابودی می کند يک امر مهم است

های کارگری و خط منصور حکمت سالهاست اين مسئله در دستور 
جنبش عليه اعدام بدون مبارزه کمونيست ها معنايی .  کارمان قرار دارد

 .چرا که حتما با اما و اگرهای زيادی همراه خواهد شد. ندارد
  

لغو اعدام در گرو سرنگونى رژيم 

 ...اسالمى است 

!آموزش رايگان برای همگان  
 آموزش يک حق است 

!نه يک امتيار  

 تظاهرات مقابل دادگاه حميد نوری
 

! اکتبر ما دوباره روبروی دادگاه حميد نوری جمع خواهيم شد  ١٩
اگر اين دادگاه سالها هم طول بکشد ما آنجا خواهيم بود تا همزمان با 
حميد نوری در يک دادگاه خيابانی جمهوری اسالمی  را نيز 
محاکمه کنيم ، رفقا شرکت ما در مقابل دادگاه يک ضرورت است ، 
دنيا بايد ببيند کمونيست ها کوتاه نخواهند آمد  تا روزی که در چنين 
دادگاهی در تهران سران ريز و درشت جمهوری اسالمی  را به 

 پای ميز محاکمه بکشانيم 
 

 صبح ١١اكتبر  ساعت  ١٩وعده ما  سه شنبه 
 

 هلمکحکمتيست، تشکيالت است –حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢١اکتبر  ١٤
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روز سی ام آبان هزار و دويست و هشتاد و پنج، صد و پنجاه ماهيگير 
. بندر انزلی در تلگراف خانه شهر به نشانه اعتراض، اجتماع کردند

صيادان برای هر صيد، يک شاهی از .  مجادله بر سر حقوق اندک بود
مزد اندک به هيچوجه   آن.  کمپانی ليانازوف روسی دريافت می کردند

کفاف زندگی صيادان را نمی کرد با وجود اين حتی همان نيز سر موعد 
در ميانه بحث و جدل کارگران با يکديگر در اين تجمع . پرداخت نمی شد

صد و پنجاه نفری، تحت تاثير حضور و ازدحام آحاد کارگران و نيز 
تالطمات اجتماعی دوران مشروطه، ناگاه يکی از ميان ماهيگران در 
خود شهامتی يافت، روی چهارپايه ای رفت و فرياد زد؛ برادران، ما 
ديگر حقوق نمی خواهيم، از اين پس خودمان صيد می کنيم و خودمان 

کارگران نيز به سرعت تحت تاثير شهامت سخنران قرار .  می فروشيم
تاريخ نام اين کارگر شجاع را به ياد نسپرده .  گرفتند و به وجد آمدند

است، همينقدر می دانيم فرياد حق طلبانه او مثل برق به ساير 
استثمارشدگان سرايت کرد، قلب هايشان را به هم نزديک، چشمانشان را 

صد و پنجاه نفر   حاال تمام. شعله ور و مشت هايشان در هم فشرده ساخت
. يکصدا گفتند، آری، خودمان صيد می کنيم و خودمان می فروشيم

ماهيگيران، برای جلب حمايت مردم، خيابان های انزلی را با اين شعار 
هر انسان .  هيچ ستمديده ای در شهر مخالف کارگران نبود.  درنورديدند

زحمتکش و منصفی با هر عقيده و آيينی به خود می گفت آخر چرا 
ماهيگيران بايد برای امرار معاش، خطر غرق شدن وسط دريا را به 
جان بخرند و آنگاه محصول زحماتشان را به يک کمپانی روسی بدهند 

کجای اين خريد و فروش .  که امتياز صيد ماهی را از دولت خريده است
آن .  امتياز، کجای اين مناسبات مبتنی بر ظلم و زور، عادالنه است

کارگر شجاع، ماهيگيران را با ندای حق طلبانه خود، به هيجان و 
تحرک آورد، ماهيگيران، توجه و همدلی توده مردم را معطوف به خود 

اعتصاب .  کردند و بدينسان امنيت شهر برای استثمارگران به خطر افتاد
کنسول روس با کمک دولت وقت، چاره را فقط در سرکوب .  باال گرفت

بيست و چهارم آبان ماه همان سال اعتصاب ماهيگيران .  کارگران ديد
تاريخ از اين .  انزلی با يک کشته و تعدادی زخمی درهم شکسته شد

اعتصاب به مثابه نخستين هماوردی طبقه کارگر ايران با استثمارگران 
بدين ترتيب نخستين ابراز وجود اجتماعی طبقه کارگر ايران .  ياد می کند
هيچکس نام کارگری که جان باخت را نمی داند شايد همان .  پايان يافت

 .که باالی سکو رفت
 

صد و اندی سال بعد، کارگران نيشکر هفت تپه روبروی سنگر تجمع 
. دعوا همچنان و پس از يک قرن برسر حقوقهای معوقه بود.  کردند

توسعه صنعت چهره جهان را بکل تغيير داده و استثمارگران سودهای 
نجومی بدست آورده بودند؛ کارگران اما همچنان و هنوز نيازمند نان 

فقر و فالکت کارگران هفت تپه نتيجه ثابت ماندن همان مناسباتی .  شب
 .است که ماهيگيران انزلی را به اعتراض واداشته بود

 
اينجا هم به جای ليازانوف روسی، جوانکی يک القبا به نام اسدبيگی 

مالکيت شرکت را به ثمن بخس از دولت 
خريده بود و حق استثمار کارگران را از 

اينجا هم کارگران زير    .آن خود کرده بود
دمای شصت درجه کار می کنند بی انکه 
. دستمزدشان کفاف زندگی شان را بدهد

فاجعه آنجاست که اسدبيگی ايرانی 
همچون ليانازوف روسی همان مزد 
. اندک را نيز به موقع پرداخت نمی کرد

عاقبت در يک تجمع حداکثری و تحت 
تاثير حضور آحاد کارگران و نيز تالطمات اجتماعی زمانه، کارگری 

از .  روی سنگر رفت و فرياد زد؛ برادران، ما ديگر حقوق نمی خواهيم
تاريخ اين بار .  اين پس خودمان توليد می کنيم و خودمان هم می فروشيم

نام کارگر جسور هفت تپه را برای هميشه در دفتر خود جاودانه ساخت؛ 
 .اسماعيل بخشی

 
به گمانم آلبر کامو باشد که جايی گفته است دژخيمان همه از يک خانواده 

استثمارگران بر سر کارگران هفت تپه همان آوردند که اسالفشان بر .  اند
با اين همه اکنون يک قرن از سرکوب ماهيگيران .  سر ماهيگيران انزلی

هفت .  گذشته است و کارگران کوله باری از تجربه با خود حمل می کنند
تپه ای ها پس از دور اول سرکوب، دستگيری اسماعيل بخشی و 
متالشی شدن تشکل شان، ابتدا تمام و هم غم خود را برای نجات رفيق و 

اين روانشناسی آن طبقه ای است که می خواهد .  همرزم خود بکار بستند
جز اين هم نمی .  مظهر حقيقت باشد و پاسدار حرمت و کرامت انسان

وقتی هفت تپه برای رهايی اسماعيل می جنگيد دژخيمان .  توانست کرد
فرصت را غنيمت شمرده و تشکل دولتی و ضد کارگری شورای 

جنگ با حکومت حول تدوام اسارت يا .  اسالمی را در شرکت بنا نهادند
رهايی اسماعيل به نفع کارگران تمام شد و اين فرزند خلف طبقه به 

 .قدرت طبقه از داالن های مخوف دژخيمان رهايی يافت
 

هفت تپه آنگاه آهسته آهسته خود را بازيافت، قوای خود را متمرکز نمود 
مجمع عمومی به .  و مجامع عمومی را بيشتر و منظم تر برگزار کرد

مثابه شورای پايه و مستقل کارگران، بهترين و دمکراتيک ترين ظرف 
در اين پرولتری ترين .  ابراز وجود مستمر و مستقيم کارگران است

تشکل توده ای است که آحاد کارگران می توانند به اتکای جمع و در پناه 
آن، جسارت حرف زدن و ابراز وجود اجتماعی يابند، اين تشکل است 

. که به کارگر اعتماد به نفس داده و عزت نفس را در وی تقويت می کند
اين تشکل است که به رهبران شجاع امکان می دهد به اتکای طبقه، 
مقابل شرورترين عناصر حکومتی سرافرازانه سينه سپر کنند و مدافع 

سرانجام مجمع عمومی هفت تپه با خرد جمعی رای به .  حقوق طبقه باشد
. گل گرفتن درب شورای اسالمی اين مرکز توطئه و النه جاسوسان داد

بايد از نسل دهه شصت باشی تا اهميت و عظمت کار هفت تپه ای ها را 
ابراهيم عباسی دوشنبه نوزدهم مهر هزار و چهارصد به مهدی .  دريابی

عبدالخانی رئيس  اداره ضد تعاون و کار و رفاه اجتماعی روبروی همان 
اداره اش گفت، ما درب شورای اسالمی را گل گرفتيم چون ضد 

تشکل ما همين مجمع عمومی است، شورای پنج هزار .  کارگری بود
رئيس نامحترم اداره کار، همان .  نفره با تصميم براساس خرد جمعی

ارگان ضد کارگری که روزگاری فرمان هجوم به سنديکای کارگران و 
انگار زبانش را .  بريدن زبان آنان می داد، اينبار الم تا کام حرف نزد

 .اين است معجزه مجمع عمومی. بريده بودند
   ٢٠٢١اکتبر  ١٤

 معجزه مجمع عمومى؛

 از ماهيگيران انزلى تا كارگران هفت تپه
 

 جاويد حكيمى 
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دار،  ستقل و پاي شکل م ارگران، ت ابی ک شکل ي ث ت دداً بح اين روزها مج
پ و  ل چ ارگران و محاف ان ک نديکا در مي ا س ورا ي ی، ش ع عموم مجم
ت ن زده اس اوتی را دام ای متف ت و بحثه ه اس ورد توج ستی م . کموني

ارزه  شکل و مب س ت صرفنظر از مربوط بودن يا نبودن اين نظرات به نف
جاری، تشکل يابی کارگران در شرايط کنونی چگونه و برچه مبنايی، به 
زاب  ارگری و اح الين ک ارگری، فع يکی از دستور کارهای مهم جنبش ک

 .کمونيستی در عمل تبديل شده است
 

الب  د از آن  ۵٧بدنبال سرکوب شوراهای کارگری که در دوره انق و بع
ؤه  صت و بوي در محيط های کارگری شکل گرفته بودند در همان دهه ش
ارگران  ان ک تراض مي شکل و اع ث ت راق، بح ران و ع گ اي د از جن بع

ود رم ب تان .  بويژه با بحث قانون کار گ ه در کردس ا از جمل سياری جاه ب
ورائی متکی شدند ی و روش ش ع عموم ه مجم در دوره دو .  کارگران ب

ت  ستقل از دول ارگری م خرداد بحث  سنديکا بعنوان يکی از تشکلهای ک
ود و در  رح ب ارگری مط ش ک ار در جنب المی ک وراهای اس ل ش در مقاب
کل  د ش ه و واح ت تپ شکر هف نديکاهائی ني د س اهی بع سبتا کوت له ن فاص

ارگری .  گرفتند صابات ک ات و اعت ارگری در اعتراض ی ک ع عموم مجم
ود و  ال ن نيز يکی ديگر از ابزار مبارزه کارگری بود که بويژه بعد از س
ارگران  ط ک ش توس ش از پي ا بي ارگری و فابريکه شش در محيط های ک

ت ده اس زار ش ه و برگ کب گرفت شکلهای .  ش اد ت ا، ايج ر اينه الوه ب ع
ه  ی ازعرص از يک کارگری منفک از محيط کار توسط فعالين کارگری ب
شاً  وز بخ وده و هن ارگران ب ابی ک شکل ي رای ت الين ب ن فع الش اي ای ت ه

 . حضور علنی دارند
 

ارگران  ابی ک شکل ي رای ت ی ب ر تالش واره از ه ه هم ست ک دی ني تردي
ی  اع م ارگران دف ی ک ت جمع ه از منفع بخصوص در محيط کار، آنجا ک
ستند  ارگری توان الين ک ارگران و فع ا ک ر ج رد و ه تقبال ک د اس د، باي کن

اما بحث بطور واقعی . خشتی روی خشت بگذارند بايد از آن حمايت کرد
ا  ارگران ب ه ک ا ک اوال برسر تشکلهای  کارگری در محيط کار است، آنج

د ش ببرن ه را پي ا و .  قدرت جمعی می توانند مبارزه جمعی و متحدان دوم
ه  ت و طبق ان دول ی مي وای کنون ب ق ه در تناس ت ک ن اس مهمتر سوال اي
کارگر و اختناق و سرکوبگری جمهوری اسالمی کدام تشکل يا حالتی از 
تشکل پاسخگو است، که به عنوان ابزار مبارزه  کارگری در دل اوضاع 

 .بسيار پيچيده کنونی درست عمل کند و با موانع کمتری روبرو بشود
 

ع  ل مجم دار در مقاب شکل پاي وان ت ه عن نديکا ب بطور مثال بعضا بحث س
دار .  عمومی مطرح است نديکا پاي ا س ت ام گويا مجمع عمومی موقت اس

دون . است يا طرح تشکيل تشکلهای سراسری گاه و بيگاه طرح ميشود، ب
ند ته باش ود داش ال وج ابريکی عم ا ف ی ي شکلهای محل ه ت ه دو .  اينک تجرب

ه  دمتی ک ر خ يرغم ه ه عل د ک ه ميگوي ت تپ د و هف رکت واح سنديکای ش

ند،  رده باش ارگری ک ارزه ک ه مب اکنون ب ت
ستند "  پايدار"چندان  فانه نتوان نبودند و متاس

ل . حمايت توده ای کارگری را حفظ کنند دلي
ا در  هرچه باشد، بحث پايدار و ناپاديار اينج
ث  ارگری بح شکل ک ت ت دل ممنوعي

 . مربوطی با شرايط و تناسب قوا نيست
 

دار  د پاي ی توان اگر روی جنبه پايدار تشکل هم مکث کنيم، اتفاقا تشکلی م
بماند که از حمايت توده ای کارگری برخوردار باشد و بتواند اين حمايت 

د وی کن د و ق ی و .  را بازتولي رد جمع ه خ ی ب ع عموم ارگران در مجم ک
د  ی کنن تصميم جمعی متکی می شوند، نمايندگان واقعی خود را انتخاب م

ی .  و هر موقع اکثريت آنان اراده کنند منتخبين را عزل کنند مجامع عموم
شکل  تراض و ت رف اع دترين ظ ران کارآم کارگری در شرايط کنونی اي
ت و  ا دول ه ب کارگری برای پيشبرد مبارزه و اعتصاب کارگری در مقابل

وزه . کارفرما است ته آم ال گذش د س ه در چن ت تپ ارگران هف ارزات ک مب
های بسياری برای کارگران داشته و در قلب جنبش کارگری قرار گرفته 

ارب آن .  است رد و تج ه ک بايد از جنبش هفت تپه  آموخت، به آن مراجع
ا  ارزه ب ير مب ا درگ ه عموم ادن ک دی و مع دهای تولي اير واح را در س
ای  سری داد و مبن ستند ت خواستها و مطالبات مشابهی همچون هفت تپه ه

 .عمل مبارزاتی کارگران قرار بگيرد
 
ا  ۵ ارزه رودرو ب ک مب دام در ي ه م ت تپ ارگران هف ه ک ت ک ال اس س

د رار دارن ت ق ا و دول ت و .  کارفرم ب دول شارها از جان يرغم ف عل
راج و  تگيری و اخ ضار و دس ا، اح ه کارفرم تی، توطئ تگاههای امني دس
ته  ه داش ه ادام پرونده سازی عليه نمايندگان کارگران، اين مبارزه بی وقف

ت .  و به موفقيتهای شايان توجهی دست يافته اند اولين مجتمع کارگری اس
ع  يرغم موان رد و عل ش ب که مبارزه عليه خصوصی سازی را قاطعانه پي
ه  د و در نتيج ه دادن ارزه ادام ه مب زيادی که در مقابل آنان قرار داشت، ب

صاب .  خلع يد شدند" زالوها"آن اسدبيگی و رستمی،  داوم اعت ه ت در نتيج
ی و  د بيگ ه اس رد ک الم ک ضائيه اع وه ق روز ق ارگران، دي شاری ک و پاف

ه  ساد ارزی ب الس و ف ل اخت ه دلي تمی ب ال  ٢٠رس دان و رد م ال زن س
 .محکوم شده اند

 
ت  ه هداي ت تپ ش هف اين مبارزه توسط نمايندگان اليق و مورد اعتماد جنب

ر .  شده و از حمايت جمعی کارگران برخوردار بوده است هيچ تشکلی غي
ت  ارزات هف ست مب ی توان از ظرف مجمع عمومی و روش شورايی، نم

اند ا برس ه .  تپه را به اينج ت ک ش رف ايی پي ا ج ارگران ت ی ک درت جمع ق
ه "  در"توانستند  د ک الم کنن د و اع ل بگيرن شورای اسالمی هفت تپه را گ

ت ی آنهاس شکل واقع دگان ت ع نماين . خرد جمعی و روش شورايی و مجم
ی و روش  ع عموم ه مجم د ک ی گوي ا م ه م مند ب ارب ارزش ن تج ه اي هم
ارگران  ه ک ی ب رايط فعل ه در ش ت ک شکلی اس رف و ت ا ظ ورايی، تنه ش
امکان ميدهد که عليرغم موانعی که دشمنان کارگران در مقابل آنان قرار 

 .می دهند بعنوان ابزار موثر مبارزه کارگری به آن متکی باشند
 

ارگری .  جنبش هفت تپه دستاورد فراوانی داشته است ش ک ب جنب قوت قل
وراهای  رکوب ش است و برای اولين بار بعد سالهای طوالنی و بعد از س

ورايی و ۵٧کارگری برخواسته از انقالب  ه اداره ش ود ک ، در هفت تپه ب
اد ا افت ر زبانه ی برس امع عموم ش مج ش .  جنب ی جنب رايط فعل در ش

 در مورد تشكل يابى كارگران
 چرا مجمع عمومى و سنت شورايى؟

 

 سعيد يگانه

  ١٠صفحه   

 



!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  

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،» خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود 
 منصور حكمت

معلمان 

زندانى 

آزاد 

بايد 

!گردند  
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ار  ط ک ه و محي شکل پاي ه ت د ب اکنونی، باي کارگری، با توجه به تجارب ت
ه . چسپيد ارگری و پاي ارزات ک شبرد مب زار پي مجمع عمومی مهمترين اب

ارگر و  تشکيل شوراهای کارگری در هر تغيير تناسب قوا به نفع طبقه ک
ت ران اس ستی در اي بی و سوسيالي ری طل ی و براب ش آزاديخواه . جنب

من  ستی، ض زاب کموني ست و اح ست و سوسيالي ارگران کموني امروز ک
اينکه از هر تشکل مستقل از دولت کارگران حمايت می کنند، موظفند از 
غ  ار دري ط ک ی در محي ع عموم ش مجم سترش جنب رای گ ی ب چ تالش هي

رف . نورزند ردا و ظ ارگری ف وراهای ک ی ش مجامع عمومی رکن اساس
ی  ی کنون رايط سياس ارگران در ش ی ک يری جمع صميم گ تراض و ت اع

 . است
 

 ٢٠٢١اکتبر  ١۴

 در مورد تشكل يابى كارگران
 ...چرا مجمع عمومى و سنت شورايى 

! اعدام قتل عمد دولتى است  

خسرو صادقی بروجنی بايد فورا تحت نظر پزشک متخصص در  
  بيرون از زندان قرار بگيرد

خسرو صادقی بروجنی، پژوهشگر مسايل کارگری و روزنامه نگار در 
يک ماه اخير دچار بيماری شده و از گلو درد همراه با تورم و تب و 

دکتر عمومی زندان .  لرز شبانه با کوفتگی و درد بدن  زنج می برد
. برای ايشان آزمايش نوشته اما هنوز نتيجه آزمايش معلوم نشده  است

جان و سالمت خسرو صادقی بروجنی در خطر است و بايد هر چه 
سريع تر از زندان به بيرون منتقل شده و تحت نظر دکتر متخصص 

 .عفونی قرار بگيرد
 
 تجمع اعتراضی نيروهای خدماتی و سرايداران مدارس استان قم 

مهر جمعی از سرايداران و نيروهای خدماتی  ٢١روز چهارشنبه 
آموزش و پرورش استان قم در اعتراض به وضعيت نامناسب کاری و 
معيشتی خود مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع 

سرايداران مدارس آموزش و پرورش خواستار افزايش .  برگزار کردند
 .حقوق و دستمزد هستند

 
 مرگ سه کارگر چاه کن از جمله يک کودک کار در زاهدان 

، متاسفانه سه کارگر از جمله يک ١۴٠٠مهرماه  ١٣روز سه شنبه 
کودک کار در شهرستان زاهدان، طی حادثه ای جان خود را از دست 

اين کارگران در روستای اسالم آباد واقع در شهرستان زاهدان .  دادند
مشغول حفر چاه بوده اند که ريزش ديواره های چاه، منجر به مرگ هر 

 ١۶هويت دو تن از اين کارگران ناصر قنبرزهی، .  سه آنها شده است
جانباختن .  ساله، فرزند نادر و همچنين موسی قنبرزهی عنوان شده است

 .اين کارگران بويژە کودک کار را به بستگانشان تسليت ميگوييم
 

*** 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 
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 تحوالت در هفت تپه  
هفدهمين روز مهر ماه،   ٢٢کارگران نيشکر هفت تپه پنجشنبه 

در اينروز، اعتراض همکاران با .  اعتصاب را پشت سرگذاشتند
بخشی، (محوری کردن خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی 

 . در مقابل اداره کار شوش برگزار شد) خنيفر، اخضری، ساالری
 

 صدور حکم زندان برای کارفرمايان خلع يد شده هفت تپه
شانزدهمين روز اعتصاب کارگران همراه بود با اعالم حکم بيست 
سال زندان و رد مال برای کارفرمايان هفت تپه به جرم اختالس و 

پرونده ای که بيش از .  فساد و اختالل در نظام بانکی و فروش ارز
بيست نفر در آن دست دارند و از جمله روسا و مديرعاملهای پنج 

خواست .  بانک مهم کشور در آن تحت نظر اسدبيگی کار کردند
محاکمه و مجازات اختالسگران يک خواست قديمی کارگران بود و 
اين اساسا کارگران بودند که پرونده های فساد کارفرمايان را پيگيری 

در واقع کارگران هم کارفرمايان را خلع و بيرون انداختند و هم .  کردند
 . در محکوميت آنها نقش مهمی داشتند

 
 واگذاری شرکت هفت تپه به صنايع جانبی خوزستان

در تحولی ديگر بدنبال اجتماع کارگران مقابل استانداری، دولت طی 
جلسه ای هفت تپه را به صنايع هفت طرح نيشکر خوزستان واگذار 

واگذاری به هفت طرح يکی ديگر از خواستهای کارگران بعد از .  کرد
بنا به اظهارات مدير عامل هفت طرح .  خلع يد از بخش خصوصی بود

قرار است حقوق ها ابتدا در هفته آتی و ظرف يکماه کال پرداخت و 
بروز شود، تعميرات کارخانه و اورهال صورت گيرد و با توافق و 

سه ماه برای ارزش .  نامه اداره کار کارگران اخراجی به کار بازگردند
کارگران نظر به عدم اعتماد .  گذاری و واگذاری کامل وقت گذاشته اند

به سخنان مسئوالن خواهان پروتکل اجرائی و بخشنامه شدن و سند 
 . کتبی توافق وعده ها با زمانبدی هستند

    
 تپه مقابل استانداری خوزستان   تجمع بزرگ کارگران هفت

روز شنبه هفدهم مهرماه کارگران شرکت هفت تپه بنابر تصميم جمعی 
خود در دوازدهمين روز متوالی از اعتصاب به اهواز رفته و مقابل 

مطالبه مرکزی .  ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند
کارگران در اينروز تعيين تکليف هفت تپه و واگذاری به هفت طرح 

کارگران در مقابل اداره وکالی خوزستان شعار مرک بر اين .  بود
کانون را دادند چرا که از وکيل کارگران خانم زيالبی حمايت نکرده 

تظاهرات شاد و رزمنده و گسترده کارگران در خيابانهای اهواز .  بود
 . بيان شور و اتحاد و اميد در اين صف است

 
تجمع دوباره کارگران سد شفارود رضوانشهر در اعتراض به عدم  

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

 پرداخت حقوق معوقه
کارگران سد شفارود رضوانشهر در پی بدقولی در پرداخت حقوق معوقه 

. مهرماه دوباره مقابل اين شرکت تجمع کردند ١٧شان صبح روز شنبه 
 .ماه است که حقوق نگرفته اند ۶کارگران سد شفارود حدود 

 
 تجمع اعتراضی کارگران شرکت عمليات غيرصنعتی پازارگاد 

مهرماه جمعی از کارگران شرکت عمليات غيرصنعتی  ١۵پنجشنبه 
پازارگاد در شهرک پرديس جم نسبت به محقق نشدن مطالباتشان دست از 

 . کار کشيدند و دست به تجمع اعتراضی زدند
 
 ای شرکت ساپک عسلويه پروژه اعتصاب کارگران  

ای شرکت ساپک شاغل در  مهرماه کارگران پروژه ١٩روز دوشنبه 
ها دست از کار کشيده و در  عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

های مرداد و شهريور را  کارگران حقوق ماه.  محوطه کارگاه تجمع کردند
 .اند و نسبت به عدم پرداخت دستمزدهايشان اعتراض دارند دريافت نکرده

 
 بندی مشاغل اعتراض کارگران سيمان جوين به عدم اجرای طرح طبقه 

مهرماه کارگران کارخانه سيمان جوين خراسان رضوی برای  ١٩دوشنبه 
اين کارگران .  دومين روز متوالی اعتراض کردند و دست از کار کشيدند

نسبت به اجرا )  ٩٩سال (پيش از تجمع اخير، در دی ماه گذشته :  گفتند
. بندی مشاغل اعتراض کرديم و خواهان اجرای آن بوديم نشدن طرح طبقه

کرد اما  ها از اجرای طرح در فروردين ماه حکايت می اگرچه وعده
به همين دليل بار ديگر در .  مسکوت ماند و از مزايای آن محروم شديم

بندی مشاغل دست به اعتراض  ارديبهشت ماه برای اجرای طرح طبقه
های  پس از پيگيری.  زديم و کارفرما نيز برای حل مشکالت وعده داد

بندی مشاغل دست  فراوان سرانجام توانستيم به حق خود يعنی طرح طبقه
طرح پيشنهادی در تيرماه مورد بررسی قرار گرفت و تصميم بر .  يابيم

پس از مذاکره با کارفرما تصميم گرفته .  اين شد تا از آبان ماه اجرا شود
الحساب به ازای هر سال به کارگران تا  هزار تومان علی ١٠٠شد، مبلغ 

اين .  زمان اجرای طرح پرداخت شود اما اين مبلغ پرداخت نشده است
ساله دارند ١٠موضوع تنها مشکل نيست، برخی از کارگران سابقه کار 

معوقات .  روزه منعقد کرده است ٢٠يا  ١٨ها قرارداد  اما کارفرما با آن
هايی  کار نيز از ديگر خواسته مزدی، حق اوالد و دريافت دستمزد اضافه

 .است که داريم
 

 !کارگران شهرداری شهر باشت با حقوق يک ميليون و پانصد
کارگران خدماتی شهرداری شهر باشت با وجود پرزحمت بودن شغل 
خود، خدمت رسانی در گرما و سرما، فرسودگی بسيار شغلی، با حقوق 

. بسيار پايين و بيمه يک هفته ای، دچار مشکالت عديده ای هستند
  ١٢صفحه   کارگران شهرداری باشت تاکيد می کنند که هم اکنون با 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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اهواز  ۶های کارگران شهرداری منطقه  مهرماه خانواده ١٧روز شنبه 
اين .  ها مقابل شهرداری تجمع کردند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

تجمع منجر شد که راه بر خودروهای در حال عبور خيابان روبروی 
 .شهرداری بسته شده و ترافيک سنگينی ايجاد شود

 
 اعتراض چند روزه کارگران شهرداری خرمشهر 

تفاوتی  به گفته کارگران دليل برپايی اين اعتراضات چندين روزه بی
مديران شهرداری خرمشهر در قبال پرداخت مطالبات مزدی کارگران 

طی روزهای گذشته کارگران تنظيف و   .مناطق مختلف شهرداری است
های برخی مناطق  آوری زباله حمل زباله به نشانه اعتراض، از جمع

 .اند شهر آبادان خودداری کرده
 
 سه ماه است حقوق نگرفته اند »اردل«کارگران شهرداری  

در استان چهار محال و بختياری سه ماه  »اردل«کارگران شهرداری 
عالوه بر حقوق، بخشی از حق بيمه کارگران به .  حقوق معوقه دارند

های مکرر اين  عليرغم پيگيری.تامين اجتماعی پرداخت نشده است
ها  های آن ای به درخواست کننده کارگران، هنوز مسئوالن پاسخ قانع

 . دهند های آينده را می اند و مرتبا وعده پرداخت حقوق در روز نداده
 
 ماه حقوق نگرفته اند ۴هزار کارگر حافظ جنگل های شمال  ٣ 

هزار کارگر شاغل در طرح حفاظت از جنگل های شمال در  ٣تا  ٢
مازندران در قالب شرکت های صنايع چوب و کاغذ، آذررود، 

با وجود تالش های ...  کارسنگرود، انارستان، چوب فريم، نکاچوب و
شبانه روزی برای حفاظت از جنگل ها؛ چهارماه حقوق خود را دريافت 
نکرده اند و در اين خصوص نه  سازمان جنگل ها و نه هيچ نهاد و 

 .سازمان مسئول ديگری پاسخگو نيست
 

  اند کارگران شهرداری سی سخت يکسال است حقوق دريافت نکرده
کارگران شهرداری سی سخت در استان کهکيلويه و بويراحمد که بيشتر 

های خدماتی و فضای سبز مشغول کارند؛ از مهر ماه  ها در بخش آن
: گويند کارگران می.  اند حقوق خود را دريافت نکرده)  ٩٩(سال گذشته 

همه مسئوالن از وضعيت کارگران و مشکالت مالی شهرداری سی 
سخت باخبرند اما هيچ کاری در راستای حل مشکالت مالی شهرداری 

 . دهند و پرداخت مطالبات کارگران انجام نمی
 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اصفهان 
مهرماه جمعی از کارگران شهرداری اصفهان در  ٢٠شنبه  روز سه

ها و ديگر مطالبات مزدی مقابل ساختمان  اعتراض به سطح پايين حقوق
 .شهرداری مرکزی اين شهر دست به تجمع زدند

 
 مهر ٢٢اجتماعات بزرگ و سراسری فرهنگيان 

مهر به فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای  ٢٢روز پنجشنبه 
فرهنگيان ايران اجتماعات بزرگ و سراسری در نزديک به چهل شهر 

اسامی شهرهای که تا اين لحظه گزارشات منتشر شده .  برگزار گرديد
کرمانشاه، بروجرد، شيراز، پلدختر، ساری، اصفهان، :  است عبارتند از

قزوين، خرم شهر، مريوان، تهران، مالير، سقز، بهبهان، قم، جوانرود، 
زنجان، سلسله در استان لرستان، نورآباد ممسنی، اراک، خرم آباد، 
همدان، انديمشک، اردبيل، شيروان، فريدنکنار، ايالم، سنندج، اهواز، 

اليگودرز، بندرعباس، داراب، کرمان، بوشهر، ايذه، 

روز در هر ماه اما تنها يک هفته بيمه تامين اجتماعی  ٣٠وجود فعاليت 
 ۵٠٠برايشان منظور ميشود، آنان همچنين حقوق يک ميليون و 

هزارتومانی که حتی کفاف معيشت يک نفر در ماه را نمی کند را از 
 . ديگر مشکالت کاری خود ذکر می کنند

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کيش 

مهر جمعی از کارگران خدمات شهری کيش مقابل  ١۴روز چهارشنبه 
آنها نسبت به کم بودن .  ساختمان سازمان منطقه آزاد کيش تجمع کردند

دستمزد و مزايای خود اعتراض داشتند و موارد اعتراضی خود را در 
ها و  از جمله گاليه از نبود نگهبان کافی در پارک.  چند بند اعالم کردند

کسر خسارت وارده به اين اماکن از حقوق کارگران "اماکن عمومی، 
) با اضافه کاری(ميليونی   ۵، کسر ماليات از حقوق زير "خدمات شهری

. تأثير بودن سابقه کار در حقوق و مزايا، نداشتن امنيت شغلی خود و بی
کاری در ماه کمتر از ميزان  ميزان ساعت اضافه :  کارگران ميگويند

شود، پول بيمه در دوران مرخصی برای ما واريز  واقعی پرداخت می
شود و بعد از بازگشت از مرخصی بايد يک ماه منتظر بمانيم تا  نمی

 .دوباره شروع بکار کنيم
 
 اند هاست حقوق نگرفته کارگران شهرداری ايرانشهر ماه 

کارگران شهرداری ايرانشهر همچنان به تاخير در پرداخت معوقات 
يکی از کارگران با بيان اينکه هر ماه .  مزدی خود اعتراض دارند

کند  شهرداری اعالم می:  کنند، گفت مطالبات خود را با تاخير دريافت می
که از برخی نهادهای دولتی بابت عوارض طلب انبوه دارد و پرداخت 

ها به شهرداری  مطالبات ما کارگران را نيز در گرو پرداخت اين بدهی
شهرداری در زمينه پرداخت حق بيمه کارگران نيز با .  کنند عنوان می

شرايط زندگی برای کارگران :  اين کارگر گفت  .مشکل روبرو است
ما متوجه شديم که در آخرين روز .  شهرداری ايرانشهر سخت شده است

شهريور ماه همسر يکی از همکاران با سه فرزند دانش آموزش اقدام به 
 .خودسوزی کرده است

 
 کارگران شهرداری دشت آزادگان دو ماه معوقه مزدی دارند 

کارگران شهرداری دشت آزادگان با بيان اينکه مطالبات آنها دو ماه به 
در اين اوضاع اقتصادی و عليرغم وجود تهديد :  تاخير افتاده است، گفتند

اعتنا  کرونا، مسئوالن شهری به پرداخت به موقع حقوق کارگران بی
. ها مجبوريم بدون دريافت حقوق کار کنيم هستند و ما عليرغم همه سختی

اين کارگران با اشاره به اينکه برای پرداخت مزد بارها با مسئوالن 
چرا بايد ما کارگران :  ايم، افزودند شهری و حتی دولتی صحبت کرده

برای دريافت معوقات مزدی خود دوندگی کنيم؛ شهرداری دشت آزادگان 
کند بودجه و منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران  ادعا می

 .ندارد
 
 اهواز  ۶تجمع خانواده برخی کارگران شهرداری منطقه  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٣صفحه   



 ٦١٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٣صفحه    

گيالن، تهران، البرز و قزوين با خانواده عزيز قاسم زاده، معلم 
مهرماه عزيز قاسم زاده  ١٩بازداشتی ديدار کردند و نهايتا روز دوشنبه 

 .روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان رودسر آزاد شد ١۵پس از 
 
 حمله زندانيان در زندان تهران بزرگ به زندانيان سياسی 

مهرماه  زندانيان سياسی محبوس در تيپ دو  ١۶عصر روز جمعه 
زندان تهران بزرگ، بوسيله تعدادی از زندانيانی که به اتهام شرارت 

در .  در آن زندان نگه داری می شوند مورد ضرب و جرح قرار گرفتند
اين حمله زندانيان سياسی شاپور احسانی راد، پويا قبادی، اسماعيل 
گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی  مورد آسيب جدی قرار گرفته 
بطوريکه پويا قبادی، اکبر باقری و اکبر فراجی برای مداوا به بهداری 

در اين حمله شاپور احسانی راد و اسماعيل گرامی .  زندان منتقل شدند
 . نيز عالوه بر ضرب و شتم، تهديد به مرگ شدند

 
الزم به ذکر است که پيش از اين، در ديدارهای صورت گرفته با 
مقامات زندان تهران بزرگ، اين زندانيان سياسی از عدم تامين جانی 

اين اتفاق يک .  خود شکايت کرده و خواهان انتقال به بند ديگر بوده اند
پيشتر .  اقدام به قتل زندانيان سياسی است  حمله سازمانيافته برای تهديد و

در همين زندان تهران بزرگ شاهد قتل زندانيان سياسی از جمله 
در ادامه و بر طبق اخبار تکميلی روزهای . ايم عليرضا شيردمحمعلی بوده

 ٢تيپ  ١٠نفر از زندانيان سياسی سالن  ٩پس از حادثه مشخص شد 
زندان تهران بزرگ مورد حمله زندانيان با جرائم شرارت قرار گرفته 

اين زندانيان سياسی شب گذشته را .  منتقل کردند ٢تيپ  ٩بودند به سالن 
مهرماه، مسئولين زندان به  ١٧صبح شنبه .  گذراندند ٩در حسينيه سالن 

نفر از زندانيان سياسی برای  ٩داخل سالن رفته و در حال مذاکره با اين 
الزم به ذکر است که اين زندانيان سياسی .  زندان هستند ۵انتقال به تيپ 

منتقل  ٢زندان محبوس بودند که به اجبار به تيپ  ۵پيشتر در همان تيپ 
 .شده بودند

 
، در پی هجوم وحشيانه ی چند »اسماعيل گرامی«پيام زندانی سياسی 

زندان تهران بزرگ به نام  ٢زندانی اجيرشده توسط رئيس تيپ 
 : پوريوسف

 
 بگيران، بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری«

چندين سال است که برای گرفتن خواسته های قانونی خود وهمکاران 
دستگيرشده و به زندان  ١۴٠٠در تالش هستم اما متاسفانه درفروردين 

زندانيان )  قسمت(ماه است که در بند  ۶امروز . تهران بزرگ منتقل شدم
گويا حاکميت از محبوس کردن عده ای انسان .  سياسی بسر می برم

بيگناه راضی نشده است و تعدادی از اراذل و اوباش زندانی را به اين 
بند منتقل کرده است تا بتواند غيرمستقيم اين زندانيان را مورد آزار 

اين اراذل و  ١۴٠٠/٧/١۶سرانجام امروز جمعه .  وشکنجه قرار دهد
اوباش با ايجاد تشنج و درگيری، ما زندانيان را مورد ضرب و شتم 
قراردادند و حتی با چاقو و شيشه شکسته تعدادی را به شدت زخمی 

 ٢تيپ  ١٠دريک کالم بايد گفته شود ما زندانيان امنيتی بند .  کردند
اسماعيل گرامی .  زندان تهران بزرگ هيچ گونه امنيت جانی نداريم

 .»زندان تهران بزرگ -بازنشسته سازمان تامين اجتماعی 
 

اين حرکت در ادامه .  بندرانزلی، جهرم، بجنورد، و تاکستان است
در .  چهارمين تجمعات اعتراضی فرهنگيان در مهر ماە انجام ميگيرد

مهر خواسته های فرهنگيان را يک قطعنامه سراسری  ٢٢اجتماعات 
 . قرائت و به تصويب رساندەاند

 
 ٩٩تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی سال  
آموزش و   ٩٩مهرماه جمعی از بازنشستگان سال  ٢٠روز سه شنبه  

پرورش در اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی خود، مقابل 
 .سازمان برنامه و بودجه کشور تجمع کردند

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی 

 فوالد
مهرماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  ١٨روز يکشنبه 

صندوق بازنشستگی فوالد مقابل ساختمان اين صندوق در اهواز و 
بازنشستگان صندوق فوالد هر يکشنبه در اعتراض .  اصفهان تجمع کردند

 .زنند شان دست به تجمع می  به عدم رسيدگی به مشکالت
 

فرحزادی معلم بازنشسته و عضو هيئت مديره کانون _محبوبه#پيام 
 : فرهنگيان تهران

. رفتم ٢۶به همراه وکيلم به دادگاه انقالب شعبه  ١۴٠٠مهر  ٢٠روز 
" ..تبليغ عليه نظام و: اتهامات مرا قرائت کرد "امين افشاری"آقای قاضی 

و حمايت من از دمحم حبيبی و پخش فراخوان های تجمع کانون صنفی 
اوين برای اتهام  ٧البته دادسرای شعبه .  معلمان در فضای مجازی

بهم برائت داده بود و در پرونده ام ثبت شده "  تشويش اذهان عمومی"
بعد از دفاع من؛ وکيلم هم از فعاليت صنفی من دفاع کرد و قاضی .  است

هفت الی هشت ماه بازداشت و «:  شفاها رای خودش را  ابالغ کرد
معلوم نيست حکم .  بعدا حکم کتبی را به وکيلم اطالع خواهد داد.  »زندان

 صادره چه خواهد  بود؟
 

خانم فرح زادی تمام عمر مشغول آموزش .  واقعا جای تاسف است
اکنون که بازنشسته هستند بجای استراحت و تفريح بايد .  کودکان بودند

زندان جای فعال !  دغدە جواب به بازجو، قاضی و زندان داشته باشد
 !سياسی و اجتماعی نيست

 
 حضور خانواده عزيز قاسم زاده مقابل دادگستری رودسر

خانواده عزيز قاسم زاده برای پيگيری وضعيت او به دادگستری مراجعه 
. کردند که دادستان اجازه ورود به خانواده اين معلم زندانی را نداد

خانواده قاسم زاده مقابل ساختمان دادگستری با در دست داشتن 
روز .  هايی مقابل ساختمان دادگستری خواهان آزادی او شدند تراکت

، جمعی از فعاالن صنفی انجمن فرهنگيان نيزمهرماه   ١۴چهارشنبه 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!نه به آپارتايد جنسى، نه به حجاب اسالمى  

  ١٠صفحه   



 ٦١٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٤صفحه    

وزير اطالعات بود به شرکت در يک 
در تاريخ .  مناظره تلويزيونی دعوت کرد

عسل دمحمی، عضو  ١٣٩٧ماه  دی ٢۴
هيئت تحريريه نشريه گام که پس از 

 ١٣٩٧حمايت از اعتراضات کارگری 
خوزستان بازداشت شد و چند روز بعد به 
قيد وثيقه آزاد گشت، نسبت به اين 
اظهارات واکنش نشان داد و گفت که از 

است و حاضر است به نفع اظهارات  نزديک شاهد شکنجه اين دو بوده 
عسل دمحمی همچنين در عين حال .  اين دو تن، در دادگاه شهادت دهد

 است از سپيده بوده  »های طوالنی بازجويی شاهد ساعت«اشاره کرد که 
. 
 

سپيده که بطور موقت و با قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود، فاش کرد 
که در زندان سپيدار اهواز مأموران اطالعات يک زن عرب زبان بنام 
زهرا حسينی را مورد شکنجه قرار دادند، طوری که دست و پای وی 

تيالپيا خوِن هورالعظيم را «سپيده قليان در کتابش به نام .  کبود شده بود
های شکنجه، تحقير و  های فراوانی دارد به شيوه اشاره »کشد هورت می

تبعيض زنان و مردان جوان و نوجوان عرب زبان که گروگان گرفته 
اينجا رقص ممنوع ": در وصف زندان سپيدار اهواز گفت .  شده بودند

کوتاه،  لباس تنگ، آستين .  دست همديگر را گرفتن ممنوع است.  است
 ". پيراهن کوتاه تا کمر ممنوع است

 
اينبار حکومت طرح سوخته را ساخت و به انتشار اوراق بازجويی 

 »اعترافات«تعدادی از دستگيرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و 
در اين گزارش با طرح اتهامات امنيتی .  ها عليه خودشان پرداخت آن

های کمونيستی و برانداز  ها وابسته به گروه شدگان، آن عليه بازداشت
های مستقل  اند که سعی در ايجاد تشکل خارج از کشور خوانده شده

روز آخر "از اين، قليان در توييتی گفته بود که  پيش.  کارگری دارند
گفت اگر بيرون بروی و دهانت را باز کنی همين ادعاها و  بازجو می

اعترافات اجباری تو و اسماعيل بخشی را را در اخبار بيست و سی هم 
 ". پخش خواهيم کرد و پودرتان خواهيم کرد

 
حساب توييتری خبرگزاری صدا و سيما پس از پخش اين برنامه به 

با  »طراحی سوخته«پخش گزارش تلويزيونی .  حالت تعليق درآمد
سپيده .  واکنش و اعتراض گستردٔه کاربران در فضای مجازی همراه شد

"هم با انتشار توييتی به پخش اين گزارش واکنش نشان داد من و : 
تپه را هم جلوی  اسماعيل بخشی که سهل است، پنج هزار کارگر هفت

ها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگيريد  دوربين بنشانيد و از آن
که شما ستمگر و فاسد هستيد کم  باز هم چيزی از اصل داستاِن اين

 ".نخواهد کرد
 

يک روز پس از پخش فيلم اقرار  ١٣٩٧دی  ٣٠سپيده روز يکشنبه 
 »مهدی قليان«اش از صدا و سيما، به همراه برادرش  تلويزيونی

سال و شش ماه زندان محکوم  ١٩سپيده قليان مجموعاً به  .بازداشت شد
در خصوص اجتماع و تبانی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به هفت .  شد

سال حبس، عضويت در گروه گام به هفت سال حبس، به اتهام فعاليت 
تبليغی عليه نظام به يکسال و شش ماه حبس و به اتهام 

در دزفول است، دانشجوی رشته  ١٣٧٣سپيده قليان دختری متولد 
تا اينجا سپيده هم مانند بقيه است، انسانی تحت . دامپزشکی و ساکن دزفول

يک سيستم آپارتايد جنسی، فشار اقتصادی، سانسور سازمان  ، تحتستم
 ...يافته انديشه و قلم، در کشمکش روزانه با معيشت، سنت و 

  
اما چه شد که سپيده کابوس حکومت شد؟ من اولين بار اسم سپيده را در 

سپيده قليان که در آن  ١٣٩۵اسفند  ۶در شامگاه : "يک خبر کوتاه شنيدم
اش  زمان دانشجوی سال چهارم رشته دامپزشکی بود، در منزل پدری

دليل بازداشت او به نقل از يک .  بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد
 »فعاليت مدنی«و  »فعاليت در اينستاگرام«اش  منبع نزديک به خانواده

، بطور ١٣٧٩در  جريان اعتراضات هفت تپه در سال ."  اعالم شده بود
 ٧٩آبان  ٢٧مستقل از اعتراضات به حق کارگران خبر تهيه ميکرد و در 

. به همراه اسماعيل بخشی و جمعی ديگر از فعاالن کارگری دستگير شد
وقتی با سرچ در اينترنت عکس های سپيده را ديدم، دختری بود که سيما 

پوشش و آرايشش نشان از زندگی داشت، نشان از طراوت و رنگ و  و 
عزا و خمودگی  ولين نشانه نفی تمام حکومتيست که نمادش سياهی و اين ا
بسيار برای من جالب بود که اين دختر بدون کالم هم يعنی نه به .  است

 . خرافات و سنت، يعنی نه جمهوری اسالمی
 

سال گذشته بازداشت و صدور احکام سنگين برای فعالين  ۴٣در طول 
اجتماعی و رسانه ای و يا قرار های وثيقه بسيار سنگين جهت نوعی 
گروگان گيری افراد، يک شيوه رايج از جانب جمهوری اسالمی بوده و 
اين استراژدی وقيح برای منفعل کردن و ساکت کردن صدای مستقل از 

اما سپيده، سپيده .  جانب حکومت همواره مورد استفاده قرار گرفته است
. هيچ وقت نتوانستند سپيده را وادار به سکوت کنند.  سکوت نکرد است و 

بگذاريد نگاهی به جدال سپيده دختری تنها با سيستمی فاسد و متوحش 
بندازيم و ببينيم چطور شد که در هيچ شرايطی سپيده در برابر اين همه 

 . فشار و شکنجه و تهديد سکوت نکرد
 

های  از شکنجه ١٣٩٧دی  ١٩سپيده پس از آزاد شدن از زندان در تاريخ 
گفت که او و اسماعيل بخشی هر دو .  صورت گرفته توسط مأموران گفت

او گفت که حاضر .  در روزهای بازداشت تحت شکنجه شديد قرار گرفتند
او .  است در دادگاه دربارٔه شکنجه خودش و اسماعيل بخشی شهادت بدهد

همچنين در توئيتی نوشت که مأموران اطالعات گفتند که تنها در صورت 
سپيده در سلسله .  آزادش ميکنند »اتهامات روابط نامشروع«قبول 
های خود نوشت مأموران برای اخذ اعتراف از او از کابل و اتهام  توئيت

سپيده گفت که در هنگام شکنجه مأموران .  جنسی عليه او استفاده کردند
اسماعيل .  اسماعيل بخشی را مجبور کردند تا به خودش فحاشی کند

های دوره بازداشت خود و سپيده؛ خواستار  بخشی نيز با تشريح شکنجه
او محمود علوی را که در آن زمان .  پاسخگويی علنی وزير اطالعات شد

چرا جمهوری اسالمى از سپيده اين همه 

 وحشت دارد؟
 

 وريا روشنفكر

  ١٥صفحه   
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مسئوليت حفظ جان سپيده مستقيما بر گردن خامنه ای .  مصاف می طلبند
خودشان خوب ميدانند بهتراست .  و رئيسی و اژه ای جنايتکار است

امروز سپيده ديگر يک دختر معمولی در .  روی اين آتش بنزين نريزند
. دزفول نيست، سپيده نماد مقاومت، شجاعت و جسارت زنان گشته است

سپيده صدايی است که شجاعت کالمش ديوارهای سترگ استبداد 
اسالمی را ترک زد و بسيار جرآت کردند از آنچه در زندانها برسرشان 

روزی همگی نابودی ".  دختر آفتاب"زنده باشی .  آمده صحبت کنند
 . جمهوری اسالمی را جشن می گيريم

 
*** 

همچنين به اتهام .  است نشر اکاذيب به دو سال و شش ماه محکوم شده
 .اخالل در نظم به يک سال و شش ماه حبس محکوم شد

 
با توديع قرار  ١٣٩٨آبان  ۴سپيده با قيد وثيقه به صورت موقت در 

وثيقه يک و نيم ميليارد تومانی از زندان آزاد شد و محکوميتش در 
سپيده طی .  سال حبس تعزيری کاهش پيدا کرد ۵دادگاه تجديدنظر به 

يادداشتی در صفحه شخصی خود با اعالم شکايت رسمی از يکی از 
در مراحل توليد «مجريان برنامٔه تلويزيونی بيست و سی گفت که 

پور در اتاق بازجويی حضور داشت تا  سادات ذبيح طراحی سوخته، آمنه 
ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده  پس از ساعت

  روز سه.  »بود، برای خواندن در مقابل دوربين در اختيار ما قرار دهد
سپيده قليان با انتشار يک ويدئو در صفحه توييتر  ١٣٩٩خرداد  ٢٧شنبه 

ای موافقت نکرده  خود، خبر داد که چون با نوشتن نامه عفو به خامنه
بعد به زندان بوشهر .  خواهند او را به زندان قرچک منتقل کنند است، می 

اما سپيده در زندان بوشهر . تبعيد شد تا هرچه دورتر از خانواده اش باشد
کارگاه شيرينی پزی راه انداخت که جلوه های زندگی در زندان را زنده 

تصاويری از گفتگوی سپيده قليان، در  ١۴٠٠در خرداد .  نگاهدارد
زندان بوشهر منتشر شد که در آن وضعيت اين زندان را مناسب 

در مرداد ماه خبر ابتالی سپيده به کرونا شنيده شد و .  توصيف می شود
 . بعد از مدتی برای مرخصی به بيرون از زندان آمد

 
سپيده مستندی منتشر کرد که در واقع سند رسوائی قاضی جمهوری 

از شکنجه، تجاوز، رفتارهای .اسالمی  و سيستم زندانهای حکومت بود
غير انسانی و موارد متعددی از جنايتهای جمهوری کثيف اسالمی را 
فاش کرد و در آخر به همسايگانش شيرينی تعارف کرد تا فرياد بزند 

مبارزه همان "هنوز مبارزه ميکند و برای نسل او .  هنوز زنده است
 ". زندگيست

 
ها ضمن  که رئيس سازمان زندان  ، در حالی١۴٠٠مهرماه  ١٩در شب، 

دروغگو خطاب کردن سپيده قليان، تاکيد کرده بود وی به زندان بوشهر 
مامور مرد و زن با يورش به منزل  ٣٠بازگردانده نخواهد شد، حدود 

صديقه خواهرش، در شهر اهواز، او را با خشونت بازداشت و به مکانی 
سپيده دختر يست که در سايه سياه ابر جهل و  .اند نامعلوم منتقل کرده

سال است تمام سعی اش  ٤٣نکبت جمهوری اسالمی بدنيا آمده، حکومت 
را کرده تا تاريکی جهل و خرافات و مذهب را بر جامعه مستولی کند و 

به دنيا آمده اند القا کند که باالتر از سياهی  ٥٧به کودکانی که بعد از 
اما سپيده از ميان تمامی اين ابرهای تاريک استبداد بيرون .  رنگی نيست

 . مد و فرياد زد نور هست، رنگ هست، زيبايی هست آ
 

حکومت بسيار خوب ميداند که نمی تواند نسل جوان ايران را خفه و 
اين نسل چون سپيده بسيار دارد، پسران و دخترانی که .  خاموش کند

زندان و شکنجه را بجان ميخرند و تماميت اين سيستم کثيف را به 

چرا جمهوری اسالمى از سپيده اين همه 

 ...وحشت دارد 

 

 خروش متحدانه كارگران مبارز هفت تپه  
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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 منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

رسانه حزب تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور -كمونيست كارگری

زنده از طريق كانال الترناتيو شورايى 

دنبال كنيد و به كارگران و دوستانتان 

: آدرس خط زنده. معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 

را بطور زنده تلويزيون الترناتيو شورايى كانال 

و از طريق تلفن و يا اينترنت همه جای جهان 

 ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای . دنبال كنيد

ساعته شورای همكاری نيروهای چپ و 

:كمونيست را به دوستانتان معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  


