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عزم و اتحاد معلمان كليد 

 !پيروزی است
 

، برای ١٤٠٠ديماه  ٢٣امروز پنجشنبه 
چهارمين بار فرهنگيان کشور اعم از شاغل و 

شورای هماهنگی "با فراخوان بازنشسته، 
در هشتاد "  های صنفی فرهنگيان ايران تشکل

اين اجتماعات زير .  شهر دست به اجتماع زدند
سايه تهديدات امنيتی شديد در هفته جاری و 

. احضار نمايندگان معلمان برگزار شد
نيروهای سرکوبگر در اهواز و شيراز و 
مشهد به فرهنگيان هجوم بردند، با ضرب و 
شتم و بيحرمتی تعدادی از معلمان را بازداشت 

فضای اجتماع تهران و بوشهر و قم .  کردند
 . نيز بشدت امنيتی بود
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 قطعنامه پايانى 

 تجمع بيست و سوم دی ماه يكهزار و چهارصد 

 و اعتراضات اجتماعى مبارزات كارگری ستون اخبار 
 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: نظيم

 ! در يک نگاه 

 !جنبش فرهنگيان راه نشان ميدهد* 

 !بكتاش آبتين درنگذشت، اعدام شد*
 ٤رحمان حسين زاده                                                                                                        صفحه 

 آخوند و جمهوری اسالمى جايى در ميان مردم ندارد
 

 ٥صفحه  سعيد يگانه                                                                                                                   

  ٢صفحه   

 اجرای عدالت تنها با سرنگونى جمهوری اسالمى ممكن است
 

 ٦صفحه سعيد آرمان                                                                                                                 

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 ! مسئول عواقب هر تنشى به عهده كميته رهبری كنونى كومه له و دبير اول آن است

 در باره نامه تهديد دبيرخانه كومه له عليه هيئت اعزامى رهبری حزب كمونيست ايران به اردوگاه 

 سركوب خشن اعتراضات قزاقستان
 

 ٧ سياوش دانشور                                                                                                             صفحه

 :شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

 بكتاش آبتين شاعر و فيلمساز را جمهوری اسالمى به زندان انداخت و كشت



 ٦٣٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٢صفحه    
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معلم بيدار است از تبعيض بيزار "، "معلم زندانی آزاد بايد گردد"

معلم داد بزن، حقتو فرياد "، "معلم بپاخيز برای رفع تبعيض"، "است
اجرای همسان سازی بدون حقه "، "معلم ميميرد ذلت نميپذيرد"، "بزن

مجلسيان و دولت "، "آموزش رايگان حق دانش آموزان"  ، "بازی
در تجمع .  از جمله شعارهای فرهنگيان بودند...  و "  خجالت خجالت

قلم سالح "دادند که  های خود شعار سر می امروز معلمان با باالبردن قلم
سازی  همسان"در اين اجتماعات خواستهای معلمان از جمله "!  من است

بندی  رتبه"و "  بازنشستگان مبتنی بر قانون مديريت خدمات کشوری 
آزادی معلمان "و "  علمی هيات شاغالن حداقل هشتاد درصد حقوق  

سخنرانان در اين اجتماعات تهديد .  مجددا و با تاکيد طرح شدند"  زندانی
کردند که در صورت عدم اجرای خواستهای فرهنگيان با قدرت 

 . بيشتری دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد
    

در جريان اين اجتماعات پيروز نامی دبير کانون صنفی معلمان 
هجوم نيروی انتظامی به .  خوزستان بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد

معلمان اهواز در آخر اجتماع امروز به بازداشت همراه با ضرب و شتم 
بنا با .  معترض منجر شد که همه آنها بعد از چند ساعت آزاد شدند  ١۵

آخرين اخبار، در حال حاضر تنها آقای گلزاريان در مشهد تحت 
بازداشت است و معلمان در مشهد و شورای هماهنگی خواهان آزادی 

معلمان و فرهنگيان شاغل و .  قيد و شرط اين معلم شده اند فوری و بی
بازنشسته مصمم هستند، متحدند، برخواست هايشان پای ميفشارند و کوتاه 

موج ارعاب و تهديد و احضار و بازداشت نتوانسته کمترين .  نمی آيند
معلمان بارها و بدرست .  مانعی بر عزم و اراده مصمم فرهنگيان بگذارد

تاکيد می کنند که دوران ارعاب و زندان و تهديد به اخراج بسر رسيده و 
اين سياستها جوابگوی نان شب و امنيت شغلی نيست، تا آخر ايستاده ايم و 

ها را تعطيل و اعالم اعتصاب سراسری خواهيم  در صورت نياز کالس
 . کرد

  
حکمتيست به اتحاد و عزم و اراده قوی معلمان  -حزب کمونيست کارگری

ما تهاجم نيروهای سرکوبگر به صف اعتراض معلمان و .  درود ميفرستد
معلمان بازداشتی و .  بازداشت و بيحرمتی به آنان را قويا محکوم می کنيم

معلمان و فرهنگيان امروز .  زندانی و کليه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند
آموزش .  جلودار طرح خواستها و منافع بخش مهمی از جامعه هستند

رايدگان، لغو قوانين ضد زن و رفع تبعيض در مدارس و محل کار، 
محيط آموزشی علمی و با کيفيت، افزايش دستمزدها و حقوق ها، 
برخورداری همگان از حقوق مکفی و آموزش، از خواستهای کارگران و 

اين مبارزه از حمايت قوی معنوی بخشهای مختلف .  مردم زحمتکش است
. طبقه کارگر، جامعه و بويژه دانش آموزان و اوليا برخوردار است

حضور دانش آموزان، اوليا و کارگران در برخی از اين اجتماعات گوشه 
معلمان ميتوانند در تقويت اين .  ای از اين سمپاتی وسيع را نشان ميدهد

 . اتحاد طبقاتی نقش جدی ايفا کنند
 

ما بر گسترش اتحاد در مدارس ميان معلمان و کارکنان در هر گوشه 
همکاران بی "رمز تقويت اتحاد کنونی و فعال کردن .  ايران تاکيد داريم

در مدارس به مجمع .  ، برگزاری مرتب مجمع عمومی است"تفاوت
عمومی متکی شويد و از اين طريق اتحاد ستودنی کنونی را حفظ و 
تقويت کنيد و با ابتکارات مختلف نيروی حمايت خانواده ها و دانش 

 . آموزان و جامعه پيرامون را بخود و خواستهای برحق تان جلب کنيد
 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٢ژانويه  ١٣ -١٤٠٠دی ٢٣

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

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  

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 ...عزم و اتحاد معلمان كليد پيروزی است 

كارگران و معلمان 

 زندانى، 

كليه زندانيان سياسى آزاد 

!بايد گردند  



 ٦٣٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

قطعنامه پايانى تجمع بيست و سوم دی 

 ماه يكهزار و چهارصد

 مردم شريف ايران، معلمان شجاع و آگاه و دانش آموزان  گرامی
 

ايم که دهها هزار معلم شاغل و بازنشسته و  امروز در حالی گرد هم آمده
نيروهای خدماتی  از سراسر کشور با فراخوان شورای هماهنگی  در 

اند تانسبت به عملکرد غير قابل قبول  يک تجمع اعتراضی حضور يافته
دولت و مجلس در قبال جامعه فرهنگيان  اعتراض کنند و بار ديگر 

 .نسبت به بی توجهی های حاکميت به امر آموزش هشدار دهند
 

بازنشستگان آموزش وپرورش با سرکوب معيشت و سالمت و منزلت 
روبرو هستند و به جهت امرار معاش حداقلی تمام سنوات بازنشستگی 

شود  و اين تعرضی  آن ها  صرف اشتغال در مشاغلی نامرتبط می
آشکار به زندگی کسانی است که می بايست در امنيت و آرامش زندگی 

 .خود را ادامه دهند
   

ای که معيشت عامه مردم را به خطر انداخته است  با تورم افسار گسيخته
ترميم حقوق کارمندان از ابتدايی ترين وظايف دولت هاست با اين وجود 
لوايحی چون همسان سازی حقوق بازنشستگان ، رتبه بندی معلمان و 
قانون مديريت خدمات کشوری که به منظور ترميم حقوق فرهنگيان و 
کارمندان است تا اين زمان ياقابليت اجرايی نيافته يا به شکلی ناقص 
اجرايی شده و تغييری حداقلی را در معيشت فرهنگيان موجب نشده 

 .است
 

پيامدهای طبقاتی کردن امر آموزش و خصوصی سازی آموزش تنها در 
حوزه آموزش متوقف نمی شود، تبعات آن تمام سويه های زندگی 

با سياست های حاکميت در کااليی کردن .  کند اجتماعی را درگير می
قانون اساسی به محاق رفته  ٣٠آموزش و تعرض به سفره مردم اصل 

 .است
   

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران ضمن حمايت از 
مطالبات به حق جامعه معلمان  و تداوم اعتراضات تا حصول نتيجه بر 

 .موارد زير تاکيد دارد
 
بندی فرهنگيان از بدو استخدام بر مبنای  اجرای اصولی و کامل رتبه  -١

متناظر اعضای هيات علمی و تعيين منابع   حداقل هشتاد درصد حقوق
 .بدون قيد و شرط ١۴٠١بندی برای سال  بودجه رتبه

 
سازی بازنشستگان بر  اساس  قانون مديريت  اجرای کامل همسان  -٢

 .١۴٠٠خدمات کشوری  از اول مهرماه 
 
های مختلف نيروی  ايجاد امنيت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش  -٣

 . کار آموزشی
  

آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعاالن صنفی و توقف   -٤

 .ها و نهادهای امنيتی  احضار و بازجويی معلمان توسط حراست
بازگرداندن سرمايه های غارت شده صندوق های بازنشستگی   -٥

ای که اشتغال فرزندان  کشوری و سرمايه گذاری اقتصادی شفاف به گونه
 .بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد

 
پرداخت حق منطقه جنگی مصوب به بازنشستگان استانهای   -٦

 . آذربايجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ايالم، خوزستان و بوشهر
 
برخورداری از بيمه تکميلی يکسان برای همه بازنشستگان و شاغلين  -٧

قانون مديريت خدمات  ٨٥دستگاههای اجرايی بر اساس مفاد ماده 
 .کشوری

  
پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان محترم بالفاصله پس از   -٨

 .اتمام خدمت
 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران خطاب به همکاران 
آموزان عزيز و مردم شريف ايران اعالم می دارد  گرامی، دانش

اعتراضات معلمان تاکيد بر اجرای عدالت است و بر پيمان خود در 
احقاق حقوق همکاران و دانش آموزان در دستيابی به آموزشی کيفی و 
رايگان پای می فشارد و طبقاتی شدن آموزش را به شدت محکوم می 

 .کند
 

همچنين اين شورا به حاکمان هشدار می دهد هيچ بهانه ای اعم از 
تحريم، به خطر افتادن امنيت ملی، زمينه برای سو استفاده ی بيگانگان و 
معاندان و بهانه هايی از اين دست برای هيچ شخصی قابل پذيرش نبوده 
چرا که دست غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت برای آحاد جامعه به 

بنابراين بی توجهی به مطالبات .  ويژه فرهنگيان کامال رو شده است
معلمان بازنشسته و شاغل و عدم تمکين به خواسته های ايشان به 

تر شدن اعتراضات معلمان و دانش آموزان منجر شده و به دولت  گسترده
و مجلس هشدار می دهد هر چه سريع تر و بدون فوت وقت بحث همسان 
سازی و رتبه بندی قانونی و کامل را اجرا و بيش از اين منزلت و 
معيشت معلمان را به بازی نگيرد چرا که با موج جديد و بسيار گسترده 

 .تری از اعتراضات و اعتصابات  نامحدود مواجه خواهند شد
 
 

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران
 بيست و سوم دی ماه يکهزار و چهارصد خورشيدی



 ! جنبش فرهنگيان راه نشان ميدهد* 
فرهنگيان و معلمان سراسر  ١٤٠٠دی ماه  ٢٣روز گذشته پنجشنبه 

کشور در دور چهارم تجمعات سراسری در اکثر استانها و در بيش از 
شهر بزرگ بار ديگر جنبش بالنده و اميد بخش خود را به صحنه  ٨٠

با سخنرانيها، شعارها و طرح خواسته های راديکال عمال کل .  کشيدند
جنبش اعتراضی محرومان و مردم تحت فشار و تبعيض را نمايندگی 

چهار دور اخير جنبش فرهنگيان و معلمان فضای مبارزاتی .  کردند
جامعه را به شدت تحت تاثير قرار داده و به سهم خود تناسب قوا را به 
نفع جبهه نبرد استثمار شوندگان عليه استثمارگران سرمايه چرخانده 

معلم "تا همينجا اين جنبش راه نشان دهنده است، چون با شعار .  است
فراتر از خواسته های برحق و مستقيم خود "  بپاخيز، برای رفع تبعيض

اين راه را به کل جنبشهای "  رتبه بندی و همسان سازی حقوق"از جمله 
راديکال و در راس آنها جنبش کارگری يادآور ميشود، دوره آن است 
خواست و مطالبه متحد کننده کل جنبشهای اعتراضی راديکال  و بخشهای 
عظيم جامعه را بايد بر افراشت و حول آن کل پتانسيل اعتراضی کارگر 
و معلم و نسل جوان و جنبش زنان و بازنشستگان و غيره را همگام کرد 

 . و به عنوان پيکره واحد در مقابل جمهوری اسالمی قرار داد
 

اين جنبش به ما ميگويد که بايد سراسری عمل کرد، مبارزه برحق در 
يک محله و مرکز کارگری و در يک شهر و رشته را به مبارزه ای 

و .  سراسری و دست در دست هم گذاشته در سراسر کشور تبديل کرد
باالخره جنبش فرهنگيان و معلمان اين راه را نشان ميدهد که بايد 

شورای . "سازمانيافته عمل کرد و به سازمان و تشکل توده ای متکی شد
در اين دوره اين نقش مهم "  هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران

اما مضافأ نبايد فراموش کرد، در عين حال شبکه . را به عهده گرفته است
رهبران و فعالين با هم مرتبط فرهنگيان و معلمان مبارز در استانها و 
سراسر کشور، آن حلقه و ستون محکم ياری دهنده و متحد کننده قدمهای 

همين سطح از تجارب .  مهم فرهنگيان و معلمان در سراسر کشور است
تاکنونی ميتواند و الزمست در جنبش کارگری و ديگر جنبشهای 

ترديدی نيست همگامی و اتحاد .  اعتراضی راديکال بکار گرفته شوند
مبارزاتی بين جنبش جاری کارگری و جنبش فعال فرهنگيان و معلمان به 
عنوان دو بستر مهم کل پتانسيل اعتراضی عليه وضع موجود و برای 
تغيير آن رسالت مهم حرکت به سوی تعيين تکليف قطعی با سرمايه داری 

اينجا و بارديگر به اراده و .  حاکم و جمهوری اسالمی را برجسته ميکند 
! دوستان.  اتحاد و همبستگی جنبش فرهنگيان و معلمان درود ميفرستم

 . دست مريزاد
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 ! در يک نگاه

 !جنبش فرهنگيان راه نشان ميدهد* 

 !بكتاش آبتين درنگذشت، اعدام شد*
 

 رحمان حسين زاده 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     

 بكتاش آبتين درنگذشت، *

 !اعدام شد
جمهوری اسالمی معماری شده آبتين 
را به قتل رساند، هدفمند نقشه ريختند، 
همانند قتل عمد دولتی که اسم اعدام 

اما قتل .  را بر روی آن گذاشته اند
عمد بکتاش آبتين با پاهای در زنجير 
بر روی تخت بيمارستان بنام معالجه 

اين هم نوع ديگری .  صورت گرفت
از قتل عمد دولتی، رياکارانه و سفاکانه تر و به نحو بيسابقه ای ضد 
انسانی تر از حلق آويز کردن و يا پای ديوار اعدام تير خالص را زدن 

چون در پروسه صحنه گردانی که به اعدام فرد منجر ميشود، از .  است
مدت و يا لحظاتی قبل فرد اسير افتاده در دست جالدان مطلع است که 

اما اينجا با روپوش معالجه و در .  قرار است حق حيات او سلب شود
تحت بيمارستان مشابه دوره فاشيسم هيتلری به حيات و زندگی مخالف 

جانيان اسالمی شعر .  سياسی و در اين مورد بکتاش آبتين پايان داده شد
و هنر انتقادی و اعتراضی او را تحمل نکردند، اما جالدان جمهوری 

دانند اين اوج استيصالشان  ای خوب می اسالمی و در صدرشان، خامنه
حاکميت سراپا ضد انسانی و فاسدشان، توسط بخش اعظم جامعه .  است

دور نيست، آن روز و مقطعی که .  هشتاد ميليونی ديگر تحمل نميشود
تک . نظام قاتالن صدها هزار اعدام و بکتاش آبتين ها را به زير ميکشيم

 .  تک اين جنايتکاران بايد محاکمه و تاوان پس دهند
 

در اندوه سنگين خانواده و .  قتل پر از رنج و درد آبتين تکان دهنده بود
 .بستگان و مردم آزاديخواه و يارانش خود را سهيم ميدانم

 
 يادش گرامی

*** 

 



ود" واهيم ب  !"اگر لگد کردن عمامه را جدی نگيريم شاهد مراحل بعد خ
ی  رت عموم ال نف رح ح ادی از ش ه نم ت ک اين جمله يکی از آخوندهاس
ی  ايش م ه نم ی را ب ور کل مردم ايران از آخوند و جمهوری اسالمی بط

ذارد ربدر .  گ ی  ض ای واقع نی و در دني ک مع ه ي ه، ب ردن عمام د ک لگ
ال  نفرت عميقی که مردم از جمهوری اسالمی پيدا کرده اند، يعنی لگد م
ان  د گورت کردن رژيم اسالمی، يعنی ديگر از اين وضع خسته ايم، بروي

ب .  را گم کنيد د و مذه اين انعکاس رفتار مردمی است که از دست آخون
نطق آخوندها و نگرانی که از آينده . و عمامه و امامزاده به تنگ آمده اند

ود ی ش ده م ی دي ه فراوان اعی ب ديای اجتم . خود دارند، اين روزها در م
هر  ای ش ی از خيابانه انم در يک ک خ ه ي صوص از روزی ک ه "بخ ب

يک آخوند در مورد " امر به معروف"که در پاسخ " اصطالح مذهبی قم
اب،  ه"حج داخت و "  عمام ن ان وری را زمي ادانی و مفتخ ر ن ن مظه اي

س  زيرپا لگدمال کرد، صدای اعتراض طلبه و آخوند از حوزه قم و مجل
د ه .  بيشتر به گوش می رس د ک ه ان ال گفت ل "مث ه دلي دها ب ی از آخون خيل

اس  ا لب د ب ت ندارن ازار جرئ ه و ب ردم در کوچ توهين و تحقير آشکار م
د.  آخوندی در مأل عام ظاهر شوند د .  درست ميگوين رت از آخون ه نف البت

 .جديد نيست ولی هر روز بيشتر می شود
 

ت ه اينهاس تر از هم ا عميق ر ام ت ام ل .  واقعي اهر قاب ه در ظ نی آنچ يع
ی از  سيار کوچک د ب شود، درص سته مي اهی برج ت و گ شاهده اس م

رت .  نارضايتی و انزجار مردم از دولت جمهوری اسالمی است ل نف دلي
رکوب  اق، س مردم از حکومت، فقر، بيکاری، فالکت، زن ستيزی، اختن
ردم  ه م و انواع مصيبت است که توسط سرمايه داری و دولت اسالمی ب

نه مردم اين وضع را ميخواهند و نه جمهوری اسالمی . تحميل شده است
ا دارد ف بحرانه اهش و تخفي سی .  برنامه ای برای ک ت رئي ه دول کارنام
ت ی اس ای قبل دتر از دولته اظ ب واب .  جالد از هر لح رکوب ج ر و س فق

ف . البته اين تمام مسئله نيست. نبوده و نيست شهای مختل عمل مستقيم بخ
ل  رايط تحمي ن وضعيت و ش طبقه کارگر و مردم زحمتکش در مقابل اي

ت ن مناسبات و .  شده جنبه ديگر چهره کنونی جامعه ايران اس ه اي جامع
. روابط استثمارگرانه و وحشيانه را قبول ندارد و عليه آن بپاخاسته است

ه "بقولی .  تضادها بشدت عميق شده اند و اين وضعيت قابل دوام نيست ن
رای  بااليی ها به اين ترتيب می توانند به حاکميت خود ادامه دهند و نه ب

اع  ".  پائينی ها ادامه اين اوضاع قابل تحمل است تالش برای تغيير اوض
ر و  ر فق ه زي ت ک ی اس ت مردم ه و اکثري لی جامع سئله اص ورت م ص

 . فالکت و اختناق کمرشان شکسته است
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 آخوند و جمهوری اسالمى 

 جايى در ميان مردم ندارد
 

 سعيد يگانه

ی درک  ه خوب سران جمهوری اسالمی ب
ن  ه عناوي ود را ب ی خ د و نگران رده ان ک
ر  اب ب د و ارع نی تهدي ا چاش ف ب مختل
زبان می آورند وهر آن منتظر آتش خشم 
ه  شتر زبان ه بي ستند ک ی ه ردم عاص م
د  ا آخون بکشد و کل بساط رژيم اسالمی ب
ه  ت را ب ن دس ادی از اي ر نم و منبر و ه

جرقه های اين خشم و نفرت .  زير بکشند
م ی بيني ه م د و .  را روزان روزی آخون

م  سمه قاس ر مج ت، روز ديگ ردم اس سخره م عمامه اش مورد تهاجم و م
ادی از  وان نم ه عن رد ب هر ک ايی در ش ان روز برپ ليمانی  را در هم س

شند ود، .  تروريسم و جنايت حکومتی به آتش می ک دتر ش ی تن اع کم اوض
ا  آخوندها ريش ها را ميزنند، تغيير قيافه خواهند داد و از ترس مردم راس

ن .  خواهند کرد" کشف عمامه" ه اي د، ب اينرا سران رژيم بخوبی فهميده ان
دگان  سی از نماين ت رئي دليل است که بخصوص بعد از سر کار آمدن دول
ی  ده و از ب شان درآم ه صداي ای جهلي وزه ه مجلس اسالمی تا آخوند و ح
ه  د و ب ده ان توه آم ه س ا ب ر اسالمی خانمه ن ظواه حجابی و از دست رفت

ست .  عناوين مختلف تهديد و ارعاب می کنند اينها اما ضجه های يک شک
 .سنگين است

 
ه .  جامعه نه فقط تسليم نشده است بلکه در تعرض مداوم است ا ک حتی آنج

د،  آدم می کشند و زندانی ای مانند بکتاش آبتين را با کرونا از بين می برن
ل  ه قت تراض ب المی، در اع در همان زندانها و مرکز قدرت جمهوری اس
رمی  ه ای س ر خامن رگ ب عمد بکتاش آبتين شعار مرگ بر ديکتاتور و م

رای .  دهند انی ب ل اطمين اه قاب ه گ د تکي ر نميتوان رکوب ديگ نی س ا يع اينه
اف و  ر ص ون ديگ د چ ی کن ل نم م تحم جمهوری اسالمی باشد، جامعه ه

دارد ده .  ساده چيزی برای از دست دادن ن ن کنن ل تعيي ه مراح برد ب ن ن اي
تر، .  رسيده است و بايد به نتيجه برسد دگی به ه زن از ب روحيات، توقع، ني

رار دارد ق ق ضاد عمي ی در ت رايط کنون ا ش ردم و .  ب ان م ی مي دره عميق
ود  رمايه دار وج ه س دولت وحشی و استثمارگر جمهوری اسالمی و طبق

ت.  دارد تور روز اس ی در دس ام کنون رنگونی نظ ت .  س واب سرراس ج
 . اوضاع کنونی تنها سوسياليسم است
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! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

 



هواپيمای بين المللی اوکراين  ٢٠٢٠ژانويه  ٨برابر با  ١٣٩٨ديماە  ١٨
دقيقه بعد از پرواز از فرودگاە  ٣بامداد، کمتر از  ٦:١٩در راس ساعت 

بين المللی خمينی در تهران که به مقصد کی يف پايتخت اوکراين در 
ثانيه مورد اصابت دو موشک پدافند  ٢٤حرکت بود، در فاصله زمانی 

. سرنشين آن کشته شدند ١٧٦هوايی سپاە پاسداران قرار گرفت و تمامی 
تعدادی از مسافران اين هواپيما کودکان معصومی بودند که هنوز لذتی 

 .از زندگی در اين جهان مصيبت زدە نديدە بودند
 

در سه روز اول حادثه تمام تالش سران رژيم و مقامات نظامی بر 
سکوت و انکار ساقط کردن هواپيما از جانب پدافند سپاە بود، اما بعد از 
سه روز فشار داخلی و بين المللی اذعان کردند که هواپيما توسط پدافند 

اکنون بعد از گذشت دو سال .  هدف قرار گرفته است"  اشتباە"خودی به 
در مصاحبه انصاف نيوز با خانوادە اسدی الری از زبان خودشان 
جاری شدە که از اين هواپيما بمنظور سپر انسانی برای جلوگيری از 

ميليون انسان استفاده  ١٠احتمال حمله هوايی آمريکا و تلفات نزديک به 
جمهوری اسالمی در حالی دست به اين جنايت زد که آمريکا .  شده است

کردە "  انتقام سخت"را به خاطر کشتن قاسم سليمانی در عراق تهديد به 
بود، در عين حال آمريکا نيز ايران را تهديد کردە بود که در صورتيکه 

رژيم طرح زدن .  دست از پا خطا کند تالقی سخت بدنبال خواهد داشت
پايگاە آمريکا مستقر در عين االسد را داشت که قبل از حمله موشکی به 
دولت عراق خبر دادند و آنان نيز فرماندهان آمريکايی مستقر در عراق 

 . را مطلع نمودند و به اين صورت نيروهای آمريکايی مصون ماندند
 

در دومين سالگرد اين کشتار سبعانه، بازماندگان قربانيان هواپيمای 
اوکراين بر مطالبه حقيقت و عدالت پای می فشارند و کمپينی براە 

اين اولين کمپين پيگيری جنايت از سوی جمهوری اسالمی .  انداخته اند
را داريم، کمپين کشتار آبانماە و "  کمپين مادران خاوران"نيست بلکه 

تالش برای دادگاهی جمهوری اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت که 
هر دوی اين دادگاەها در مقر سازمان عفو بين الملل در لندن برگزار 

در اين دادگاەها با استناد به شهود کافی پردە از جنايات جمهوری .  شد
اين موارد جمهوری اسالمی را در تنگنا و تحت .  اسالمی برداشته شد

فشار قرار دادە اما به تحولی جدی که بتواند او را از کشتار و اعدام هر 
 .روزە منع کند، منجر نشدە است

 
کارنامه جنايات جمهوری اسالمی به قدمت کل حيات سياسی اين رژيم 

سرکوب شوراهای کارگران نفت، لشکر .   سال گذشته است ٤٣در 
کشی به کردستان و ميليتاريزە کردن شهرها و روستاهای آن  بعد از 

درست چند ماە بعد از  ١٣٥٨مرداد  ٢٨فرمان جهاد خمينی جالد در 
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، حمله به ترکمن صحرا و ٥٧قيام 
کشتار ماهيگيران بندر انزلی، آغاز 

 ٣٠دستگيريها و کشتار زندانيان بعد از 
و کشتار هزاران زندانی  ٦٠خرداد 

درست بعد از  ١٣٦٧سياسی در سال 
پايان جنگ، اعدامهای گستردە و 
سنگسار تحت عناوين مختلف برای 
مرعوب کردن جامعه و در ادامه 

 ٩٦سرکوب و کشتار معترضين ديمان 
 ١٥٠٠و قتل عام بيش از  ٩٨و بويژە برخورد وحشيانه به اعتراضات 

آنچه در اين چند سطر بدان اشارە شدە هر کدام ميتواند .  نفر در سه روز
 . موضوع دەها جلد کتاب باشد

 
کشتار دستجمعی پرواز اوکراين نمونه ديگری از جنايت عامدانه 

اذعان تلويحی سران جنايتکار .  جمهوری اسالمی برای بقای خود است
رژيم اسالمی به اين کشتار و قرار دادن آنان بعنوان سپر انسانی مستقيما 
نتيجه تالش شبانه روزی خانوادە جانباختگان است که يک لحظه در 
افشای اين جنايت و تالش برای يافتن حقيقت و مجازات عاملين و بانيان 

هر چند بخشی از عامالن اين جنايت را نه با .  اين جنايت دريغ نکردند
لباس زندانی بلکه با با لباسهای شيک و برازندە به دادگاە بردند که اين 

تالش مستمر .  خود موجب خشم خانوادەها شد و نمک بر زخم آنان پاشيد
برای دست يافتن به حقيقت و عدالت تاکنون منجز به افشاندن نور بيشتر 
بر اين جنايت شدە است اما اين کل ماجرا نيست و اکنون ابعاد نهان و 
نقاط کور بيشتری بر مال نشدە و خانوادەهای جان باختگان بدنبال آن 

 . هستند
 

 ٤٣جمهوری اسالمی طی .  جنبش دادخواهی در ايران يکی و دو تا نيست
سال حاکميت ننگينش بالغ بر يکصد هزار انسان را کشته است و زندگی 

جوان را به ورطه نابودی مرد و پير و دەها ميليون انسان از زن و 
به همين دليل ما شاهد اعتراضات وسيع کارگران، معلمان و . کشاندە است

بازنشستگان و ساير اقشار جامعه هستيم و گسترش اين جنبش در ابعاد 
ميليونی ميتواند و بايد به عمر ننگين و ضد انسانی رژيم اسالمی پايان 

تنها در اين صورت است که حقيقت هزاران جنايت و وحشيگری .  دهد
تا جمهوری اسالمی هست نه .  رژيم برمال و عدالت اجرا خواهد شد

 . حقيقتی برمال می شود و نه عدالتی به اجرا ميشود
 

زمان آن رسيدە است که اعتراضات را از يک يا چند کارگاە و کارخانه و 
مجتمع کارگری به دهها کارخانه و محل استثمار کارگران و از هزاران 
معلم به صدها هزار معلم و خانوادە دانش آموزان و دانشجويان و ميليونها 
بازنشسته و پرستار و ساير کارکنان ادارات دولتی و خصوصی بکشانيم 
و شبکه وسيعی از تشکلها و نهادهای متعدد سازمان بدهيم که مبارزە 
سراسری مردم ايران را عليه رژيم هار اسالمی بهم گرە بزنيم و پيروزی 

اينجاست که جنبش دادخواهی مادران خاوران، مادران .  را تضمين کنيم
آبانماە، خانوادە جانباختگان هواپيمای اوکراينی و دەها هزار مورد جنايت 

 .  ديگر رژيم پاسخ شايسته و التيامبخش را خواهند گرفت
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 اجرای عدالت تنها 

 با سرنگونى جمهوری اسالمى ممكن است
 

 سعيد آرمان

 

! اعدام قتل عمد دولتى است  
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دولتی به قزاقستان حمله نکرده بود، 
اعتراض از داخل به فقر و فساد و 

قاسم توکايف نام اين .  استبداد بود
عمليات ضد "سرکوب خونين را 

ناميد و بعد از سه روز "  ترور
سرکوب و دستگيری هزاران نفر، بنا 

نظم عمومی در "به ادعای توکايف 
تمام مناطق کشور تا اندازه زيادی 

برای بورژوازی "!  برقرار شده است
، با درهم کوبيدن انقالبيون و جنبش برای رفاه و "اعاده نظم"هميشه 

نظمی که سند .  آزادی و استقرار يک اختناق سنگين معنی شده است
 .اسارت کارگران و بيان حقوقی و سياسی سلطه طبقه حاکم است

   
توجيهات ايدئولوژيک توکايف و پوتين برای سرکوب خونين معترضين به 

، "انقالب رنگی"، "کودتای اسالم گرايان"فقر و گرانی مسخره اند؛ 
اين توجيهات همانقدر اعتبار دارد که ادعای "!  تروريزم بين المللی"
حمالت "بوش و بلر برای توجيه ميليتاريسم و "  جنگ عليه ترور"

واضح است معادله سياسی قزاقستان صرفا بين مردم و "!  پيشگيرانه
حکومت نيست، مسائل منطقه ای و ژئوپُلتيک، استراتژيها و رقابتهای 
منطقه ای و جهانی، از فاکتورهای تاثيرگذار بر روند سياسی و شکل دادن 

همينطور سرکوب .  به تصميمات سياسی در اين کشورها هستند
اعتراضات داخلی در يک کشور توسط نيروهای نظامی دولتهای ديگر 

دولت فرانسه برای سرکوب کموناردها وسط جنگ از .  جديد نيست
بيسمارک کمک خواست و همراه آنها کمون پاريس و کموناردها را بخون 

رژيم پهلوی با اعزام نيروی نظامی به منطقه، کمونيست ها و .  کشيد
رژيم بشار اسد توسط .  مخالفين دولتهای ارتجاعی را سرکوب ميکرد

خود جمهوری اسالمی از .  جمهوری اسالمی و روسيه سرپا مانده است
نيروهای اسالمی منطقه مانند حزب هللا و حشد الشعبی و زينبيون در 

امروز در متن رقابتهای .  سرکوب اعتراضات داخلی استفاده کرده است
. شدند"  چند موتوره"منطقه ای و جهانی، اين پيمانهای نظامی و منطقه ای 

استفاده از نيروی ويژه بين المللی برای سرکوب مردم بپاخاسته در هر 
. کشور، دارد به جزئی ثابت از سياست منطقه ای و جهانی بدل ميشود

هر ديکتاتور در حال سقوطی، "  درخواست"فردا هر دولتی ميتواند با 
انتساب معترضين به .  برای سرکوب مخالفين سياسی نيرو اعزام کند

هم توجيه گر سرکوب، امری که ما در "  تروريسم"و "  دشمن خارجی"
پوتين بدون ابهام هدف جديد سازمان پيمان .  ايران با آن بسيار آشنا هستيم

با استقرار نيروهای سازمان پيمان امنيت جمعی از : "جمعی را بيان کرد
ارسال اين .  تضعيف پايه و اساس قدرت در قزاقستان جلوگيری شده است

نيروها نشان داد که اين ائتالف اجازه براندازی هيچ حکومتی را در منطقه 
توکايف "  قاطع"شی جين پينگ رئيس جمهور چين نيز اقدامات ". نمی دهد

 . تمجيد کرد" انقالب مخملی"را ستود و از وی برای سرکوب 
 

 عليه روايت دولتها
برخالف اظهارات پوتين و توکايف، فعالين سوسياليست در قزاقستان هر 

را بعنوان ادله ای بی پايه و تبليغاتی رد می "  انقالب مخملی"نشانه از 
ترکيب و بافت اعتراض و خواستهائی که طرح شده است، انگيزه .  کنند

" دولت خارجی"اعتراض و شعارها، تا اين لحظه از هيچ پروژه يا 
هدف انقالبات .  حمايت نميکند و سند معتبری در اين زمينه وجود ندارد

مخملی و رنگين حاکم کردن جناحهای پرو غرب و هار مدافع بازار آزاد 
در قزاقستان اما سالهاست که همان .  در اين کشورها بود

خيزش توده ای و کارگری در قزاقستان در اعتراض به گرانی گاز که  
به سقوط کابينه و اضمحالل بخشی از نيروی ارتش و نظاميان انجاميد، 

سازمان پيمان امنيت دسته "سرانجام توسط پوتين و نيروهای اعزامی 
نفر بازداشتی و تعداد نامعلوم  ٨٠٠٠حدود .  بخون کشيده شد"  جمعی 

بوده "  اعاده نظم"کشته و زخمی حاصل اين سرکوب خونين برای 
قزاقستان بود، اينترنت را قطع کردند، زدند و "  آبان ماه"اين .  است

 . کشتند و گرفتند، قاسم توکايف هم خامنه ای آن
 

بنظر .  رسانه ها به طرز غريبی در مورد وقايع قزاقستان ساکت هستند
برای دولتهای غربی اين اتفاقی در .  بخشی از اين سکوت آگاهانه است

حوزه نفوذ روسيه است، هيچ نشانه ای از دخالت آمريکا يا جريانات 
برخالف ادعای اوليه توکايف برای .  طرفدار آمريکا هم ديده نشده است

لذا .  ديده نشد"  رهبر اعتراضات"سرکوب، جريان اسالمی ای بعنوان 
ادعای .  توسط پوتين و روسيه برجسته شد"  انقالب رنگی"توجيه 

انقالب رنگی و مخملی هم برخالف دهه های قبل در اين کشورها هيچ 
پايه ای نداشت و به هيچ نيروی مشخص بورژوائی پرو غرب و 

همين ديدگاه که واقعه قزاقستان و هر اتفاقی در .  معرفه ای متکی نبود
ً از دريچه و تالقی منافع دولتهای آمريکا و  اين کشورها را صرفا
روسيه ميبيند، ميان نحله های مختلف هوادار روسيه و چين نيز تبليغ و 

 . تکرار شد و به سکوت در مورد اين سرکوب وسيع کمک کرد
 

 پيمان منطقه ای برای سرکوب داخلی 
معموال در تعريف ضرورت و هدف محوری پيمانهای نظامی مانند 

، دفاع از کشور يا "ناتو"يا "  جمعی سازمان پيمان امنيت دسته"
کشورهای عضو پيمان در مقابل تهاجم نظامی احتمالی دولتهای ديگر 

حمله به هر کشور عضو پيمان "معموال می گويند .  تعريف شده است
حمله "خيزش قزاقستان روشن کرد که ".  حمله ای به پيمان تلقی ميشود

مطرح نبود، بلکه پيمان "  هم پيمان"به يک "  دولت يا دولتهای رقيب
نظامی جمعی عليه خيزش کارگران و مردم معترض به حکومت يک 

پيمان جمعی از هدف .  کشور عضو پيمان مورد استفاده قرار گرفت
دفاع از منافع و سلطه دولتها در مقابل اعتراض کارگران و مردم تحت 

به اين ترتيب، کارگران در .  سرکوب همين دولتها رونمائی کرد
قزاقستان، بالروس، قرقيزستان، تاجيکستان، ارمنستانف ازبکستان و 

با يک ارتش بين "  خودی"روسيه، جدا از ارتش و نيروی سرکوب 
 .   المللی مدافع منافع سرمايه داران کشورهای مختلف روبرويند

 
واقعيت اينبود که کارگران نفت و معادن و بخشهای مختلفی طی چند 
روز در اعتراض به گرانی گاز، برای دستمزدهای بيشتر، حق ايجاد 

اجتماعاتی که .  سازمان کارگری، دست به اعتصاب و اجتماع زدند
قاسم .  بسرعت گسترش پيدا کرد و به تسخير ساختمانهای دولتی انجاميد

دشمنان "و "  تروريست های مسلح"توکايف اين اعتراضات را ابتدا به 
سپس .  منتسب کرد و از سازمان پيمان جمعی کمک خواست"  خارجی

روسيه بالفاصله نيروی آموزش ديده فرستاد و همراه با ارتش 
اما هيچ .  قزاقستان اجتماعات را در سکوت و بيخبری قلع و قمع کرد

 سركوب خشن اعتراضات قزاقستان
 

 سياوش دانشور  
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حزب کمونيست پرو روس و ديگر چپ ها غيرقانونی اند و تشکيل 
سازمانهای کارگری ممنوع اند، انقالب مخملی قرار بود چه کسانی را 
بجای چه کسانی بنشاند؟ شرکتهای غربی و مشخصا آمريکائی در صنايع 
نفت و معادن قزاقستان سهم باالئی دارند و خود طايفه نظربايف در ليست 

و لشکرکشی "  انقالب مخملی"توجيه .  ميلياردهای اين کشور و جهانند
سازمان پيمان جمعی برای سرکوب زيادی ضعيف بود، لذا يک بانکدار 

" رهبر اعتراضات"فاسد و فراری مثل خاوری را پيدا کردند تا بعنوان 
، بانکدار سابق و فراری "مختار ابليازوف"رويتر از جناب .  معرفی کنند

. پرده برداری کرد"  مدعی رهبر مخالفان"بجرم فساد و اختالس، بعنوان 
اشاره به يک بانکدار سابق و بی نام و نشان، در حالی است که قزاقستان 
جزو کشورهائی است که در فاصله دو ساله پاندمی کرونا، ميلياردرهايش 

ميليارد دالر  ٢٣٢تنها ثروت هفت ميلياردر قزاقستانی .  دو برابر شدند
 . است که از کل بودجه کشور قزاقستان بيشتر است

 
چپ ها و احزاب و سازمانهايشان در اين کشور ممنوع اند و تصوير 
روشنی از نحوه کار زيرزمينی و برنامه سياسی امروز آنها در دست 

آمده "  جنبش سوسياليستی قزاقستان"از جمله در بيانيه جريانی بنام . نيست
 :است

 
در قزاقستان، اکنون يک قيام مردمی واقعی وجود دارد و اعتراضات از "

همان ابتدا ماهيتی اجتماعی و طبقاتی داشت، زيرا با دو برابر شدن قيمت 
از اين گذشته، تظاهرات .  گاز مايع در بورس، کارد به استخوان رسيد

دقيقاً در ژانائوزن، که به يک نوع ستاد سياسی برای کل جنبش 
پويايی اين جنبش، که ابتدا به مثابه يک  .اعتراضی مبدل شد، آغاز گرديد

اعتراض اجتماعی آغاز شد، و سپس گسترش يافت، و کالکتيوهای 
 ١٠٠کارگری از تجمعات برای طرح مطالبات خود برای افزايش 

درصدی دستمزدها، لغو نتايج حداکثرسازی توليد، بهبود شرايط کار و 
ژانويه، کل منطقه  ٣در نتيجه، در . آزادی فعاليت سنديکايی استفاده کردند

مانگيستاو درگير يک اعتصاب عمومی شد که به منطقه همجوار آکتائو 
ژانويه، کارگران شرکت نفت و  ۴شايان ذکر است که در  .سرايت کرد

درصد است،  ٧۵های آمريکايی  گاز تنگيزشورون، که در آن سهم شرکت
هزار  ۴٠جا بود که در دسامبر سال گذشته  در آن. دست به اعتصاب زدند

متعاقباً . ريزی شد های جديد برنامه سری اخراج  کارگر اخراج شدند و يک
گران مناطق آکتوبه و  ها در طول روز مورد حمايت نفت اعتصاب آن

عالوه بر اين، در عصر همان  .اوردا قرار گرفت قزاقستان غربی و قيزيل
روز، اعتصابات معدنچيان شرکت آرسلور ميتال تميرتاو در منطقه 

مس آغاز شد   های ذوب مس و معدنچيان شرکت قزاق قراغندی و کارخانه
تواند به مثابه يک اعتصاب سراسری در کل صنعت معدن کشور  که می

چنين خواستار افزايش دستمزدها، کاهش  ها هم و در اينجا آن.  تلقی شود
های کارگری خود و حق اعتصاب  سن بازنشستگی، حق داشتن اتحاديه

در همان زمان، تظاهرات نامحدود روز سه شنبه در آتيرائو،  .هستند
اوردا، تاراز، تالديقورغان، ترکستان،  اورال، آکتيوبينسک، قيزيل

چيمکند، اکيباستوز، در شهرهای منطقه آلماتی و در خود آلماتی آغاز 

ژانويه تظاهرکنندکان با پليس درگير شدند و  ۴-۵شد، و در شب 
اين باعث شد قاسم توکايف .  ساختمان شهرداری به تصرف مردم درآمد

 ".وضعيت اضطراری اعالم کند
 

روايت های مستقل و غير دولتی و غير جانبدار در رقابت دولتهای 
روسيه، اساسا از اعتراض کارگران، جوانان بيکار، مهاجرين   -آمريکا 

بايد تاکيد و .  محروم و کم درآمد در شهرهای بزرگ صحبت ميکند
تکرار کرد که همه اين دولتها حاميان عسرت اقتصادی و دستمزدهای 

هارترين بخشهای سرمايه داری در .  پائين و ممنوعيت های سياسی اند
اين کشورهای همراه با کمپانيها و شرکتهای چند مليتی غربی دستجمعی 

 . اين وضع را برای کارگران و اکثريت مردم ستمديده ايجاد کرده اند
 

و باالخره، يکبار ديگر ماهيت ارتجاعی ناسيوناليسم طی رويداد 
کسانی که برای تامين منافع طبقه شان صبح تا شب .  قزاقستان عيان شد

سخنسرائی می "  منافع ملی"و "  حقوق ملی"راجع به موهوماتی مانند 
کنند، وقتی منافع شان بخطر می افتد، دست بدامن بورژوازی قلدرتر و 

مام "برای سرکوب کارگران معترض در "  اَجنبی"بقول خودشان 
منافع "ناسيوناليسم زير پرچم دروغين .  ميشوند، بايد شرم کنند"  وطن
همواره تالش ميکند منفعت طبقاتی و چهره زشت خود را پنهان "  ملی
است، بايد آنرا در "  منافع ملی"اگر کسی دنبال مصداق شعار .  کند

حساب بانکی های توکايف و نظربايف و پوتين و خامنه ای و شرکا 
کسانی که کل ثروت يک کشور را باال کشيده اند و برای .  جستجو کند

 .  حفظ آن دست به هر جنايتی ميزنند
 

حداقل انتظار کارگران و آزاديخواهان اين .  خيزش قزاقستان تنها ماند
کشور حمايت بين المللی از اعتراض توده ای عليه گرانی و استبداد و 

ما سرکوب خونين .  دفاع از خواستهای کارگران و مردم بپاخاسته است
کارگران و مردم معترضی که عليه گرانی و استبداد سياسی، برای 
حقوق و دستمزد بهتر و خواستهای رفاهی و سياسی بميدان آمده بودند، 
توسط قوای سازمان پيمان جمعی از توکايف تا پوتين را قويا محکوم 

يک اقدام مهم برای حفظ جان بازداشت شدگان، وادار شدن .  می کنيم
دولت قزاقستان به آزادی آنها و کمک به تداوم اين مبارزه، در گرو 
حمايت انترناسيوناليستی از اعتصاب و خيزش توده ای کارگران و 

 .  مردم فقر زده عليه حاکميت ارتجاعی ميلياردرهای قزاقستان است
 

     ٢٠٢٢ژانويه  ١٣
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نامه تهديد و تشنج آفرين دبيرخانه کومه له به امضای جمال بزرگپور در 
رابطه با بازگشت هيئت هفت نفر از کادرهای شناخته شده و سالها فعال 
در رهبری حزب کمونيست ايران و کومه له متعلق به جناح چپ اين 
جريان به اردوگاه نظامی کومه له در کردستان عراق، بدرست موجب 

سير اختالف، .  نگرانی افراد و سازمانها و احزاب چپ  قرار گرفته است
مسئله انشعاب در حال وقوع درون حزب کمونيست ايران و کومه له، 
. اهداف و دورنمای آن و سياستهای دو جناح،  اينجا مورد بحث ما نيست

مسئله عاجل در لحظه حاضر ممانعت از يک رويداد خطرناک نظامی و 
اگرچه اين .  پس زدن تهديد آشکاری است که در اين نامه طرح شده است

نوع تهديدها و عمل به آن در مناسبات درونی جريانهای ناسيوناليسم کرد 
و از جمله در ميان دو سازمان زحمتکشان تحت مسئوليت مهتدی، 
ايلخانی زاده و هر دو شاخه حزب دمکرات کردستان ايران و نمونه 
واضحتر دو حزب حاکم در کردستان عراق مسبوق به سابقه است، اما 
تهديد تعدادی از اعضای رهبری کنونی و رسمی و کادرهای سرشناس 

، صرفا بدليل مخالفت سياسی )کومه له(حزب و سازمان کردستان حزب 
با خط مشی رهبری کومه له، به نام يک سازمان چپ، ديگر نوبر و تکان 

 . دهنده است
 

واقعيت اينست که بزرگپور بدون تائيد ابراهيم عليزاده دبير اول کومه له 
مطلقا چنين نامه تهديد به اقدام زور و قلدری نظامی که بوی خون از آن 

نامه بزرگپور و دبيرخانه کومه له يک تهديد آشکار .  ميايد را نمی نوشت
و زمخت و زور گويانه عليه قديمی ترين کادرهای سالها فعاليت کرده در 

اين نوع برخورد .  رهبری کومه له و رهبری حزب کمونيست ايران است
نه تنها غير متمدنانه و زشت است، برخوردی دست راستی است که 
. ظرفيت دست زدن به اعمال غير قابل پيش بينی و حذف فيزيکی را دارد

منطق و عقل سليم حکم ميکند و بنفع شان است که اين نامه را پس 
 .  بگيرند، دست از تحريک غير سياسی و تهديد نظامی بردارند

 
حيرت انگيز است که دبير اول کومه له، ابراهيم عليزاده متوجه نباشد که 
اين قمار برنده ندارد، شما داريد حيثيت و آبروی سياسی چند دهه خود را 

خيلی روشن است که جامعه مسئوليت تکرار رفتار و .  خرج می کنيد
سياست توطئه گرانه نوع مهتدی و سازمان بدنامش را تماما بپای شما 

تامين امنيت و جان اين هفت نفر و رفع تنش و ادامه .  خواهد نوشت
برخوردی قابل دفاع برعهده کميته رهبری کنونی کومه له و شخص 

سال  ٤٠براستی چه منفعتی ايجاب ميکند، رفقا و همسنگران .  شماست
فعاليت و مبارزه مشترک خود را، ولو در تشکيالت جدا از هم در بخشی 
از همان اردوگاه نظامی تحمل نکنيد و آنها را تحت فشار قرار دهيد، در 
شهر سليمانيه آنجا که تروريستهای جمهوری اسالمی تاخت و تاز دارند، 
مستقر شوند؟ خودتان به خوبی ميدانيد که در شهر کمترين امنيت جانی 

از محاسبات محدود نگرانه و مقطعی و صرفا تشکيالتی فاصله .  ندارند
شما اگر اوضاع را مديريت نکنيد و به فوران احساسات .  بگيريد

سکتاريستی ميدان دهيد، راه را برای وقوع يک آبروريزی سياسی تمام 

عيار فراهم می کنيد که آوار و تبعات آن تنها روی سر خودتان نخواهد 
 .ريخت و جمهوری اسالمی بيشترين بهره برداری را از آن خواهد کرد

 
ما به نيروی پيشمرگ کومه له مستقر در اردوگاه زرگويز می گوئيم که 

. نامه جمال بزرگپور در درجه اول يک توهين زمخت به شماست
تصوير نازلی که اين نامه از پيشمرگ کومه له ميدهد، اينست که گويا 
شما بر عمل تان و مغزتان کنترل نداريد، احساساتی هستيد و هر کاری 

بنا به تعريف و اگر هنوز به آئين نامه اوليه نيروی ! از دستتان برمی آيد
پيشمرگ کومه له متعهديد، شما قرار بود نيروی مسلح زحمتکشان برای 
سوسياليسم باشيد نه نيروی کشمکش اهداف حقير و جناحی درون 
سازمان خودتان تحت هدايت افراد نامسئولی چون جمال بزرگپورها که 

نيروئی که گويا احساسی !  تصويرش از نيروی مسلح کومه له اينست
عمل می کند و به رهبری حزبش و رفقا و کادرهای چهل سال فعاليت 

مستقل از موضع تان در مورد !  کرده بدليل مخالفت سياسی حمله ميکند
اختالفات درون حزب، اگر واقعا با هر روايتی چپ و آزاديخواه هستيد، 

به تنش نظامی عليه .  اين توهين و تحقير آشکار به خود را نپذيريد
 . رفقای خود نپيونديد

 
پرنسيپ سياسی به ما حکم ميکرد که در مسائل تشکيالتی شما دخالت 

اما در مورد موضع سياسی تان حرف ما روشن و .  نکنيم و نکرديم
دير يا زود روشن ميشود دو طيف اين جريان چه .  معرفه بوده است

در اين دوره حساس اما هشياری سياسی و . سياستی دارند و کجا ميروند
ممانعت از وقوع يک حرکت ناگوار و مسئوليت کنترل اوضاع بشيوه 
ای سياسی و متين وظيفه کميته رهبری کنونی کومه له و در رأس آن 

اگر چه اميد زيادی نيست، اما بگذار يکبار ديگر .  ابراهيم عليزاده است
به دبير اول کومه له يادآوری کرد، به تجربه مثبت و به دور از تنش 

ميالدی که شما و منصور  ٩١جدايی آن تشکيالت بزرگ مسلح در سال 
روش .  حکمت دو نفری متمدنانه آن را به سرانجام رسانديد، متکی شويد

و سنت رسوای تهديد فيزيکی و نظامی مخالفين سياسی و دخالت دادن 
نيروی آسايش اتحاديه ميهنی در اختالفات درون سازمانی را بگذار 
کماکان در پرونده صاحب اصلی و آبروباخته اش عبدهللا مهتدی باقی 

مواظب باشيد، پرونده ای را بنام خود ثبت نکنيد که بعدأ غير قابل . بماند
با رفقا و همکاران چهل ساله تان اگر نه در يک حزب و .  جبران باشد

سازمان، در دو حزب و سازمان جدا از هم ميشود متمدنانه و سالم به 
 .  فعاليت ادامه دهيد

 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٢ژانويه  ١١ -١٤٠٠دی ٢١
 

  

 اعالميه حزب حكمتيست

 

 ! مسئول عواقب هر تنشى به عهده كميته رهبری كنونى كومه له و دبير اول آن است

 در باره نامه تهديد دبيرخانه كومه له عليه هيئت اعزامى رهبری حزب كمونيست ايران به اردوگاه 
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من عبارت بنيادگرايى اسالمى را به کار نمی برم  :منصور حکمت
چون به نظر من تعبير دست راستى هدفدارى است که عامدانه تصوير 
گمراه کننده اى از اسالم و جنبش هاى اسالمى معاصر به دست می 

اسالم سياسى به .  آنچه واقعى است عروج اسالمى سياسى است.  دهد
نظر من يک جنبش ارتجاعى معاصر است و جز در فرم، خويشاوندى 
. اى با حرکت هاى اسالمى اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيستم ندارد

اجتماعى و اقتصادى اى که   -از نظر محتواى اجتماعى و امر سياسى
. دنبال می کند، اين جنبش جديد کامال در جامعه معاصر ريشه دارد

اين حاصل شکست و يا بهتر بگويم .  تکرار همان پديده قديمى نيست
عقيم و نيمه کاره ماندن پروژه مدرنيزاسيون غربى در کشورهاى 
مسلمان نشين خاورميانه از اواخر دهه شصت و اوائل هفتاد ميالدى، و 

ناسيوناليستى اى بود که مجرى اصلى   -همراه آن افول جنبش سکوالر
بحران حکومتى و .  اين مدرنيزاسيون ادارى و اقتصادى و فرهنگى بود

جنبش اسالمى در اين خالء .  ايدئولوژيکى در منطقه باال گرفت
ايدئولوژيک سياسى و سردرگمى بورژوازى بومى اين کشورها به 
عنوان يکى از آلترنانيوهاى راست براى تجديد سازمان حاکميت 
بورژوايى در مواجهه با چپ و طبقه کارگرى که با عروج کاپيتاليسم 

-٧٩با اين حال بدون تحوالت سال .  رشد پيدا کرده بود به ميدان آمد
در ايران، اين جريانات به نظر من هنوز شانسى نداشتند و  ١٩٧٨

در ايران بود که اين جنبش خود را در يک .  حاشيه اى می ماندند
حکومت سازمان داد و اسالم سياسى را در کل منطقه به يک نيروى 

 .قابل اعتنا و مطرح تبديل کرد
 

اسالم سياسى از نظر من عنوان عمومى آن جنبشى است که اسالم را 
ابزار اصلى يک بازسازى دست راستى طبقه حاکمه و يک نظام 
حکومتى عليه چپگرايى در اين جوامع می داند و به اين اعتبار در 

رقابت بر سر سهم خود از قدرت 
جهانى سرمايه با بخش هاى ديگر و 
بخصوص با قطب هاى هژمونيک 

. جهان سرمايه دارى کشمکش دارد
اين اسالم سياسى لزوما محتواى 
اسکوالستيک و فقهى داده شده و 

اسالم سياسى لزوما .  متعينى ندارد
از انعطاف .  بنيادگرا و دکترينر نيست

پذيرى سياسى و پراگماتيسم عقيدتى 
خمينى تا محافل خشکه مقدس در جناح 

راست حکومت ايران، از نهضت آزادى و مهدى بازرگان و امل و نبيه 
برى مکال و کراواتى تا طالبان، از حماس و جهاد اسالمى تا 

امثال سروش و اشکورى در ايران، همه بخش “  پروتستانيسم اسالمى”
 .هاى مختلف اين اسالم سياسى اند

 
قدرت هاى غربى، و مديا و دنياى دانشگاهى شان، مقوله بنيادگرايى را 
پيش کشيده اند تا رگه هاى تروريستى و ضد غربى اين جريان اسالمى را 

ضدغربى ها را .  از شاخه هاى پرو غرب و اهل سازش آن جدا کنند
بنيادگرا می نامند و بنيادگرايى را می کوبند تا اسالم سياسى به طورکلى 
را که از نظر آنها فعال يک رکن غيرقابل جايگزينى حاکميت دست 
راستى و ضد سوسياليست در منطقه است، نگه دارند، اما جريانات ضد 

. غربى لزوما جناح خشکه مقدس و متعصبين فقهى در اين جنبش نيستند
بنيادگراترين بخش هاى اردوى اسالمى، نظير طالبان و عربستان 

 .سعودى، نزديک ترين ياران غرب هستند
 

*** 

 از گفتگو با منصور حكمت در باره  اسالم سياسى
 

 تعبير شما از مفاهيمى چون بنيادگرايى اسالمى و اسالم سياسى چيست؟ تفاوت اين دو چيست؟ 

 



 

جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون 
سوسياليسم، » خطر«اميد سوسياليسم، بدون 

 !  به چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حكمت
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!آموزش يک حق است نه يک امتياز  

 

رسانه حزب تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور -كمونيست كارگری

زنده از طريق كانال آلترناتيو شورايى 

دنبال كنيد و به كارگران و دوستانتان 

: آدرس خط زنده. معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  
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 اعتراض و اجتماع سراسری فرهنگيان
ديماە فرهنگيان شاغل و بيکار همراە با بازنشستگان فرهنگی  ٢٣روز 

با حمايت گستردە محصلين، والدين و افکار عمومی برای تحقق 
درصد هيئتهای علمی شاغلين،  ٨٠خواستهای رتبه بندی به ميزان 

همسان سازی حقوق بازنشستگان، تامين زندگی فرهنگيان بيکار، 
تحصيالت رايگان، تامين منابع علمی تدريس، تامين واکسيناسيون 
همگانی، تامين سالمت، معيشت و برای آزادی زندانيان فرهنگی و 
زندانيان سياسی بار ديگر در هشتاد شهر با سخنرانی و در دست 

اين اجتماعات با .  داشتن باندرول و سر دادن شعار دست به تجمع زدند
سخنرانی های حق طلبانه نمايندگان فرهنگيان و تصويب قطعنامه 

 . پيشنهادی شورای تشکلهای صنفی فرهنگيان بپايان رسيد
 
 تجمع و اعتصاب کارگران پتروشيمی مارون  

ديماه با توقف  ٢٠کارگران پتروشيمی مارون، روز دوشنبه 
های کاری خود، دست به تجمع اعتراضی در محوطه اين  فعاليت

کارگران معترض نسبت به سطح پايين حقوق و مزايای .  شرکت زدند
خود اعتراض دارند و خواستار رسيدگی مسئوالن به مطالبات معيشتی 

شود، حراست اين شرکت در پی برگزاری  گفته می.  خود هستند
. اعتصاب، کارگران را تهديد به برخورد شديد و اخراج کرده است

الزم به ذکر است که پتروشمی مارون را می توان از جمله 
پردرآمدترين توليدکننده ها در مناطق پتروشيمی بندرماهشهر و حتی 

 .ايران نام برد
 
 ای پايانه نفتی قشم پروژه کارگران اعتصاب 

روز بيستم ديماه کارگران در شرکت تيو انرژی در پيمانکاری کيوانی 
ها  ماه حقوق و پايين بودن دستمزد ٣در اعتراض به عدم پرداخت 

براساس خبر ديگری در هفته .  دست از کار کشيدند و تجمع کردند
به خاطر عدم پرداخت  ١٩گذشته نيز کارگران ارکان ثالث در فاز 

. مطالبات خود و خالف وعده های پيمانکاران دست به اعتراض زدند
اعتراض به تعويق پرداخت دستمزدها، اعتراض به سطح پايين حقوقها 
و خالف وعده های پيمانکاران برای افزايش سطح آنها مطابق با ارقام 
درخواستی اعالم شده کارگران از جمله موضوع اعتراض در مراکز 

يک مطالبه مهم کارگران نفت برچيده شدن بساط .  مختلف نفتی است
 .پيمانکاران و لغو قوانين برده وار مناطق ويژه اقتصادی است

 
 ٣تجمع اعتراضی پرسنل ترابری دريايی سد کارون  

، به دليل عدم پرداخت ٣جمعی از پرسنل ترابری دريايی سد کارون
 .مطالبات، مقابل سازمان آب و برق خوزستان تجمع کردند

 
  تداوم تجمعات  کارگران سد شفارود 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

ديماه کارگران پروژه سد شفارود رضوانشهر در  ٢٢شنبه  تا روز چهار
اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق معوقه، برای پانزدهمين روز از 

 . اعتراض خود در مقابل استانداری گيالن دست به تجمع زدند
 
 کارگر ٢۵٠تعطيلی کارخانه سيمان سپهر قير و کارزين با  

به دليل  »سپهر قير و کارزين«با تعطيلی موقت واحد توليد کننده سيمان 
سپهر قير «کارخانه سيمان .  کارگر بالتکليف شدند ٢۵٠قطعی گاز، حدود 

جاده قير جهرم به دليل قطعی گاز هم  ١٧واقع در کيلومتر  »و کارزين
اکنون به مدت نامعلومی تعطيل اعالم شده و در نتيجه کارگران اين واحد 

کارگران اين واحد صنعتی .  اند توليدی شغل خود را موقتا از دست داده
روز پيش به دليل نداشتن سوخت جايگزين  ۴٠اين کارخانه از :  گفتند

تعطيل اعالم شده است و اکثر کارگران آن نگران امنيت شغلی و تامين 
اند تعطيلی  مسئوالن کارخانه وعده داده.  مخارج زندگی خود هستند

کارخانه موقتی است و کارگران بعد از وصل شدن گاز به کارشان 
با اين وجود کارگران از تعطيلی چندين باره محل کار خود .  گردند بازمی

نگرانند چراکه عقيده دارند ممکن است کارفرما نتواند به تعهدات خود 
 .عمل کند

 
 ماه معوقه مزدی دارند ٨ »انديمشک«کارگران شهرداری  

در شمال استان خوزستان  »انديمشک«کارگران مجموعه شهرداری 
ای خود  ماهه در پرداخت معوقات مزدی و بيمه ٨نسبت به تاخير 

کارگر در مجموعه شهرداری انديمشک  ۴۵٠حدود .  اعتراض دارند
مشغول بکار هستند که در دهماه سپری شده از سال جديد، به تازگی حقوق 

ماه ديگر حقوق معوقه  ٨اند و  ارديبهشت ماه خود را دريافت کرده
در عين حال پرداخت حق بيمه آنها نيز چندين ماه به تاخير .  طلبکارند

شهردار مدعی است منابع مالی کافی ندارد به همين دليل .  افتاده است
اين کارگران با بيان اينکه در تامين .  حقوق کارگران به تاخير افتاده است

که هر چند ماه  در حالی :  ايم، اظهار داشتند های اوليه زندگی درمانده هزينه
توانيم معاش  شود، نمی يکبار بخشی از مطالباتمان پرداخت می

 .مان را بريده است هايمان را تامين کنيم و گرانی امان خانواده
 
 دربند سرخس حدود يکسال مطالبات معوقه دارند کارگران معدن آق 

دربند شهرستان سرخس در شمال خراسان  کارگران معدن زغالسنگ آق
ی اين کارگران در  به گفته.  رضوی، حدود يکسال مطالبات معوق دارند

حال حاضر يکسال حقوق از معدن طلبکارند، هفت ماه حقوق از سال 
مطالبه دارند که البته عيدی سال  ٩۶و چهار ماه نيز از سال  ١۴٠٠
طی ماه های اخير حتی .  نيز به کارگران پرداخت نشده است ١٣٩٩

مواردی مانند لباس کار، چکمه و شير به معدنچيان آق دربند داده نشده و 
حق بيمه کارگران نيز پرداخت نشده است و اکنون  ۶متاسفانه از برج 

  ١٣صفحه   معدن .  هزينه درمان آنها و خانواده هايشان آزاد است

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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خاطر نقض گسترده   ايران به.  انبار آن آتش گرفت اعالم نشده است
خيزترين مناطق برای  استانداردهای امنيت کار، يکی از حادثه 

هزار حادثه کاری در ايران  ١٣ساالنه دستکم .  رود کارگران بشمار می
رسد و نزديک به هزار کارگر در اين حوادث جانشان را از  به ثبت می

 .دهند دست می
 
 ازند شنفر از کارگران پتروشيمی  ٣مرگ و مصدوميت  

 ١۴٠٠  دی ٢٠براساس اعالم پتروشيمی شازند، در شامگاه دوشنبه 
های  دقيقه، در حين تميزکاری صافی پمپ ۴٠و  ١٨حوالی ساعت 

مشعل اصلی مجتمع پتروشيمی شازند، حادثه  K.O.drumتخليه 
سوزی رخ داد که متاسفانه اين حادثه سبب فوت يکی از کارکنان  آتش

 .مجتمع و مصدوميت دو نفر ديگر از همکاران شد
 

 کارگران منطقه شش شهرداری اهواز  اعتراض
کارگران خدماتی منطقه شش شهرداری اهواز طی چند روز گذشته به 

به گفته .  نامشخص بودن وضعيت مطالبات معوقه خود اعتراض کردند
تفاوتی مديران  کارگران؛ دليل برپايی اين اعتراضات چندين روزه بی

شهرداری اهواز در قبال پرداخت مطالبات مزدی کارگران اين منطقه 
تر شده است به  اعتراض کارگران شهرداری گسترده.  شهری است

طوری که طی روزهای گذشته کارگران تنظيف و حمل زباله به نشانه 
های شهر منطقه محل خدمت خود،  آوری زباله اعتراض، از جمع

 .اند خودداری کرده
 

 ماه حقوق معوق کارگران قطار شهری اهواز ١٥
اند و نه بيمه  ماه نه حقوق گرفته ١۵کارگران پروژه قطار شهری اهواز 

اين کارگران بارها برای رسيدن به حقوق خود .  برايشان رد شده است
"گويند خودشان می.  آنکه به نتيجه برسند اند بی اعتراض کرده شرکِت : 

پيمانکار پولدار است اما چون از شهرداری طلب دارد، حقوق ما را 
ما .  خواهد شهرداری را تحت فشار قرار دهد دهد و با اين کار می نمی

؟ "چه کار کنيم که پيمانکار با شهرداری و استانداری مشکل دارد
شهرداری اهواز کار را به پيمانکار واگذار کرده اما ظاهرا شرکت 

درصد از کار را پيش برده ٣٠سال، تنها  ١۵پيمانکار بعد از گذشت 
ی مديرعامل قطار شهری اهواز؛ از آنجا که شرکت به  به گفته.  است

 ٩٩تعهدات خود عمل نکرده، شهرداری قرارداد شرکت را در سال 
فسخ کرده اما اين شرکت تاکنون به فسخ قرارداد تمکين نکرده و کارگاه 

حاال شهرداری از شرکت به دادگاه شکايت کرده .  را تحويل نداده است
در دعوا بين .  ها منتظر رای دادگاه برای خلع يد اين شرکت هستند و آن

 . کارگر قربانی شدند ١١٣شهرداری و پيمانکار، 
 

 اعتراض زندانيان سياسی بدنبال مرگ بکتاش آبتين
 ٨بدنبال دريافت خبر مرگ بکتاش آبتين از سوی زندانيان سياسی بند 

. اوين، طنين شعار مرگ بر ديکتاتور فضای زندان اوين را در برگرفت
اوين ابتدا در هواخوری بند با سر دادن اين  ٨زندانيان سياسی بند 

های مختلف با  شعارها دست به اعتراض زدند و سپس همه آنان از سالن
در حالی که رئيس بند و )  محل حبس بکتاش آبتين(  ٨حضور در سالن 

مسئولين حفاظت زندان نيز در آنجا بودند به سر دادن شعار مرگ بر 
ديکتاتور ادامه دادند بطوريکه رئيس بند و مسئولين حفاظت زندان 

اوين پس از اين  ٨زندانيان سياسی بند .  مجبور به ترک سالن شدند
اعتراض که نزديک به يک ساعت ادامه داشت با ترک 

خانواری به همين نام در شهرستان  ٢٠٠دربند در کنار روستايی  آق
سرخس واقع است، اين معدن که تنها واحد معدنی توليد ُکک در خراسان 

رود عالوه بر اکتشاف و استخراج، دارای واحدهای  رضوی به شمار می
گذاری بخش خصوصی و آستان  پزی است که با سرمايه زغالشويی و کک

 .هزار تن توليد دارد ٢٢قدس ساالنه 
 
 رانندگان اتوبوس های شهری اروميه دست از کار کشيدند 

رانندگان اتوبوس های شهری اروميه در اعتراض به عدم تمديد قرارداد 
و عدم پرداخت مطالبات خود توسط شهرداری اروميه ظهر روز يکشنبه 

آذر ماه سال .  دی ماه برای چندمين بار متوالی دست از کار کشيدند ١٩
گذشته بود که رانندگان اتوبوس بخش خصوصی در پی پرداخت نشدن 
مطالباتشان، دست به تجمع زدند، رئيس شورای شهر اروميه با حضور 

برداران بخش خصوصی، قول مساعد داد تا اين  در جمع رانندگان و بهره
برداران بخش  مطالبات به صورت تقسيطی و ماهانه به حساب بهره

پس از اين ديدار، بخشی از مطالبات در دو .  خصوصی واريز شود
برداران واريز شد ولی اين امر تداوم نداشت و با  مرحله به حساب بهره

برداران بخش خصوصی سازمان  گذشت چند ماه، بار ديگر بهره
اتوبوسرانی در اعتراض به اين وضعيت، دست به تجمع زده و از کار 

ساله رانندگان  ١٠عدم انتقال سند اتوبوس پس از اتمام تعهد . دست کشيدند
و واريز نشدن مابقی يارانه بليت از سوی شهرداری اروميه به حساب 

برداران بخش خصوصی  برداران، از جمله داليل اعتراض بهره بهره
کنند شهرداری مبالغ مربوط به مابقی  است، به طوری که آنها اعالم می

ها دريافت و در منابعی ديگر  ها و دهياری بليت را از سازمان شهرداری
برداران  های متمادی به حساب بهره هزينه کرده و اين مطالبات طی سال

 .واريز نشده است
 
 تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس بخش خصوصی 

ديماه جمعی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد  ٢٠روز دوشنبه 
هايشان مقابل ساختمان  تهران در اعتراض به عدم رسيدگی به خواسته

 .رياست جمهوری در خيابان پاستور تجمع کردند
 
 تجمع اعتراضی کارکنان اداره آب آغاجاری 

ديماه جمعی از کارکنان اداره آب شهرستان آغاجاری  ٢١شنبه  روز سه
های  در اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه حقوق)  استان خوزستان(

 .شان مقابل اين اداره دست به تجمع زدند معوقه
 

 سوزی در انبار يک توليدی لوازم آرايشی آتش
به علت حريق در انبار يک بنگاه توليد کننده لوازم آرايشی و بهداشتی در 

در اين حادثه .  کارگر را راهی بيمارستان کرد ١١منطقه ماهدشت کرج 
طبق اخبار منتشرشده پنج تن از کارگران آسيب . کارگر مصدوم شدند ١۶

تن ديگر به دليل مسموميت ناشی از  ١١اند اما  ديده در محل مداوا شده
نام بنگاهی که .  اند انتشار دود به بيمارستان شريعتی ماهدشت منتقل شده

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٤صفحه   
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 ١٨ساعت .  زده اند ٨سالن دست به تحصن در کريدور مقابل سالن 
اوين با تجمع در سالن اجتماعات  ٨بيستم دی ماه، زندانيان سياسی بند 

مرکزی اين بند مراسمی در گراميداشت بکتاش آبتين و در اعتراض به 
اين مراسم در حالی برگزار شد که تحصن .  قتل او برگزار کردند
که از روز قتل بکتاش آبتين آغاز شده است  ٨زندانيان سياسی بند 

 ٨زندانيان سياسی بند .  ادامه دارد ٨همچنان در سالن اجتماعات سالن 
اوين هدف خود را از شروع و ادامه اين تحصن، اعتراض به قتل 

ها و قوه  بکتاش آبتين و پاسخگويی باالترين مقامات سازمان زندان
شود در طول اين مراسم گارد  گفته می.  قضائيه به اين قتل اعالم کرده اند

 .زندان در حال آماده باش بود
 
 حکم اعدام برای سيد دمحم جواد وفايی 

دادگاه انقالب مشهد، سيد دمحم جواد وفايی متهم سياسی را از  ۴شعبه 
به گفته بابک .  به اعدام محکوم کرد"  افساد فی االرض"بابت اتهام 

پاکنيا، وکيل مدافع اين متهم سياسی، اتهامات مطروحه عليه وی بر 
اساس دادنامه صادره، افساد فی االرض از طريق تحريق و تخريب 

سيد .  عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزيرات حکومتی می باشد
ساله و قهرمان بوکس آموزشگاههای مشهد است ٢۶دمحم جواد وفايی ثانی 

دادگستری مشهد  پيشتر، .  در اين شهر دستگير گرديد ٩٨و در اسفند 
ميليارد تومان وثيقه برای آزادی موقت وی تعيين کرده که ٣٠مبلغ 

بابک پاک نيا .  سنگينی را نداشته اند  خانواده او امکان تأمين چنين وثيقه
روز آينده درخواست فرجام خواهی را ثبت خواهد  ٢٠اعالم کرده ظرف 

 . کرد
 

  قتل يک بيگناه ديگر در زندانهای رژيم اسالمی
سالگی بر اثر  ٢٢در  ٩٨شدگان آبان   متاسفانه اميد موسوی از بازداشت

مورد  ٩٨اميد موسوی در اعتراضات آبان.  ی قلبی جان باخت سکته
او .  ها زير شکنجه بود اصابت گلوله قرار گرفته و بعد دستگير و مدت

ی نزديکان اميد،  به گفته.  پانزده ماه در زندان تهران بزرگ زندانی بود
او بخاطر فشارهای زيادی که در دوران حبس متحمل شده بود در 

ماه پس  ۵شرايط بسيار بدی قرار داشت و همين شرايط باعث شد تنها 
 . از آزادی دچار سکته و مرگ گردد

  
 سال زندان احضار شد ۵زاده جهت اجرای حکم  ليال حسين

روز  ۵در اين ابالغيه اجرای احکام عنوان شده است که ليال بايد ظرف 
احضار برای اجرای .  ديماه خود را به اوين معرفی نمايد ١٨از تاريخ 

حکم در حالی صورت گرفته است که گواهی عدم تحمل کيفر قطعی از 
طبق .  جانب پزشکی قانونی تحويل مقامات اجرای احکام شده است

آخرين خبر فعال و تا اعالم نظر پزشک، اجرای اين حکم بتعويق افتاده 
 .است

 
شادی گيلک برای گذراندن دوران محکوميت خود راهی زندان اوين  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 شد
ديماه شادی گيلک که برای گذراندن دوران محکوميت  ١٨روز شنبه 

اجرای احکام دادسرای مقدس تهران احضار  ١يکساله خود توسط شعبه 
شادی گيلک پرستار و همسر آرش .  شده بود راهی زندان اوين شد

ماه است در زندان  ١٧جوهری فعال کارگری زندانی است که نزديک 
در مدت اخير خانواده شادی و آرش چندين بار برای . اوين محبوس است

اعطای مرخصی به آرش جوهری درخواست کرده بودند اما مسئولين 
 .قضايی با مرخصی آرش موافقت نکردند

 
زهرا دمحمی برای سپری کردن دوران محکوميت خود راهی زندان  

 سنندج شد
سال دوران  ۵ديماه زهرا دمحمی برای سپری کردن  ١٨روز شنبه 

ی  محکوميت خود راهی زندان سنندج شد و پيش از آن مورد بدرقه
جمعی از فعالين و مردم سنندج در مقابل دادگستری اين شهر قرار 

ماه  ۶بازداشت و پس از نزديک به  ٩٨زهرا دمحمی، خرداد .  گرفت
ً از زندان آزاد شد او در دادگاه بدوی به .  بازداشت با توديع وثيقه موقتا

 ١٠به "  تشکيل دسته و جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت ملی"اتهام 
سال حبس تعزيری محکوم شد که بعدتر در دادگاه تجديدنظر اين 

 .سال کاهش يافت ۵محکوميت به 
 
زاده و نگار مسعودی به دادگاه انقالب تهران احضار  افسانه عظيم 

 شدند
زاده فعال اجتماعی حوزه زنان و کودکان کار و نگار  افسانه عظيم

دادگاه  ٢۶مسعودی عکاس و مستندساز و فعال حوزه زنان به شعبه 
ی محاکمه اين دو و چند نفر ديگر که  جلسه.  انقالب تهران احضار شدند

ديماه  ٢۶بودند قرار است روز   در ارتباط با اين پرونده دستگير شده
توسط نيروهای  ٩٩آبانماه سال  ۶نگار مسعودی در تاريخ .  برگزار شود

الف زندان  ٢روز بازداشت در بند  ٧۴اطالعات سپاه دستگير، و پس از 
. اوين با قرار وثيقه يک ميليارد و چهارصد ميليون تومانی موقتاً آزاد شد

توسط اطالعات سپاه  ٩٩آذرماه سال  ٢۵زاده نيز در تاريخ  افسانه عظيم
 ٢روز بازداشت و بازجويی در سلول انفرادی بند  ۴٠دستگير و پس از 

ً آزاد گرديد نگار .  الف اوين با قرار وثيقه پانصد ميليون تومانی موقتا
اجتماع و تبانی به قصد اقدام "زاده به دو اتهام  مسعودی و افسانه عظيم

متهم شده بودند اما در "  عليه امنيت ملی و فعاليت تبليغی عليه نظام
" اشاعه فساد و فحشا"ابالغيه صادره به اتهامات نگار مسعودی اتهام 

نيز اضافه شده است که ايشان از وارد شدن اين اتهام کامال بی اطالع 
 .اند بوده

 
 ياشار تبريزی دستگير شد

ياشار تبريزی فعال مدنی پس از حضور در محل سرنگونی هواپيمای 
 .اوکراينی، توسط ماموران امنيتی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد

 
 عاليه مطلب زاده به زندان قرچک ورامين تبعيد شد

ديماه از  ٢٠عاليه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان روز دوشنبه 
شود که اين تبعيد  گفته می.  زندان اوين به زندان قرچک ورامين تبعيد شد

خانم مطلب زاده از .  با دستور دادستان تهران صورت گرفته است
جرم . ساله خود است ٢در حال تحمل دوران محکوميت  ٩٩مهرماه سال 

خانم مطلب زادە تالش او برای سازماندهی اعتراض در 

  ١٥صفحه   
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درون زندان اوين به درگذشت بکتاش آبتين بود که با حيله نيرنگد او را 
 .به بيرون می برند و به زندان قرچک ورامين تبعيد می کنند

 
 ادامه فشارها بر رادا مردانی 

دی ماه  ٢٠پس از يک ماه احضارهای شفاهی و کتبی روز دوشنبه 
رادا مردانی به حراست آموزش و پرورش فراخوانده شد و از او  ١۴٠٠

های او با رسانه ها و تجمعات معلمان  پيرامون چرايی مصاحبه
رادا مردانی معلم و فعال صنفی در ادامه با .  هايی به عمل آمد پرسش

تأکيد بر قانونی و بحق بودن مطالبات فرهنگيان، دانش آموزان و ساير 
اقشار جامعه اشاره داشتند که در ادامه اين مسير تا رسيدن به تمام 
مطالبات با همکاران، دانش آموزان و مردم عزيز ايران همراه خواهم 

ضمنا ايشان هم اکنون تحت فشار نهادهای امنيتی و دارای پرونده .  بود
 .های باز در محاکم قضايی است

 
 راد  پرونده جديد برای اسماعيل گرامی و شاپور احسانی

با شکايت رئيس زندان تهران بزرگ، اسماعيل گرامی و شاپور 
راد دو کارگر بازنشسته زندانی به همراه چهار زندانی سياسی  احسانی

دی از سوی دادسرای فشافوييه احضار شدند و با اتهام  ١٨ديگر روز 
پرونده جديدی برايشان باز شد و با صدور "  شورش در زندان"ساختگی 

ماجرا از اين   .قرار وثيقه صد ميليون تومانی به زندان بازگردانده شدند
قرار است که چندی پيش با کوتاهی مسئولين زندان و نگهبانان، چندين 
تن از زندانيان در حضور مسئولين زندان و نگهبانان، به گروهی از 
ديگر زندانيان به دليل اينکه نامبردگان نسبت توزيع مواد مخدر در 

اما با اين .  زندان معترض بودند حمله شد و آنان را مضروب کردند
پرونده سازی "  شورش در زندان"وجود برای نامبردگان با اتهام 

 ! شود می
 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد اصفهان و خوزستان 

ديماه هم طبق معمول هر هفته جمعی از بازنشستگان و  ١٩روز يکشنبه 
مستمری بگيران صندوق بازنشستگی فوالد اصفهان و اهواز مقابل 

اين بازنشستگان خواستار تحقق .  ساختمان اين صندوق تجمع کردند
 .مطالبات معيشتی و حقوقی خود هستند 

 
 هزار زن طی يک سال اخير ٢۴٢بيکار شدن حداقل 

 ٢۴١دهد که طی يک سال اخير، حداقل  های مرکز آمار نشان می داده
 .اند نفر از زنان از بازار کار خارج شده ٩٣١هزار و 

 
 ميليون نفر دچار فقر مطلق هستند ٢٠

ميليون  ٢٠ميليون خانوار يعنی نزديک به  ٣:  نماينده مجلس گفته است

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!آموزش رايگان برای همگان  

ای واقعا توانمند هستند، به طوری که  عده.  نفر دچار فقر مطلق هستند
ها بيش از يک  چندين ميليون کارت در ايران داريم که تراکنش مالی آن

 .و نيم ميليارد تومان است
 

 اجتماع و اعتراض کارکنان دادگستری در چند شهر 
ديماه کارکنان دادگستری کرمانشاه همزمان با  ١٨روز شنبه 

همکارانشان در ساير شهرهای کشور نسبت به عدم رسيدگی به 
در ادامه هم شماری از  .هايشان دست به اعتراض زدند خواسته

کارمندان دادگستری شهرستان سنقر و کليايی در استان کرمانشاه، در 
در سيستم پرداخت حقوق کارکنان در   عدالتی اعتراض به تبعيض و بی

دستگاه قضايی و سطح پايين حقوق و مزايا در مقايسه با نرخ تورم و 
از روز .  جمعی اعالم کردند گرانی، استعفای خود را به صورت دسته

کارکنان قضايی در اعتراض به پايين بودن حقوق و  دی ماه ١٨شنبه 
رد طرح تسری فوق العاده خاص در دولت و مجلس در شهرهای 
مختلف از جمله؛ تهران ايالم، گنبد کاووس، مالرد، صفا دشت، 

تجمع اعتراضی ...  شهرستان قدس، اهواز، کرج، اصفهان، يزد و 
 .برگزار کردند

 
*** 
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!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

 

 :شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

بكتاش آبتين شاعر و فيلمساز را جمهوری اسالمى به 

 زندان انداخت و كشت
 

بکتاش آبتين شاعر و فيلم ساز جسور و مبارز و عضو کانون نويسندگان جان 
، کيوان باژن و )مهابادی(اوهمراه با نويسندگان ديگررضا خندان .  باخت

بر اساس اطالع رسانيهای کانون .  آرش گنجی در زندان جمهوری اسالمی به کرونا مبتال شده بود
نويسندگان، بکتاش آذرماه در زندان درگير کرونا شد اما زندانبانان مانع از انتقال او به بيمارستان شدند و 
تنها هنگامی که حال او وخيم شد او را به بيمارستان طالقانی برده و با غل و زنجير به تخت بستند و پس از 
آنکه معالجات در آنجا موثر واقع نشد، به درخواست خانوادهاش به بيمارستان ديگری منتقل شده و 
پزشکان ناچار شدند او را در کمای مصنوعی قرار داده تا شايد حال او بهتر شود اما متاسفانه پس از چند 

 .روز بکتاش جان باخت
 

آنها با .  زندان مواجه شد ٨خبر جان باختن آبتين با انزجار افکار عمومی و با واکنش زندانيان سياسی بند 
آنان از سالنهای مختلف در محلی که بکتاش در .  سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور دست به اعتراض زدند

آن زندانی بود، تجمع کرده و در حضور رئيس بند و مسئولين زندان عليه رژيم شعار دادند و آنها نيز 
 .مجبور به ترک سالن شدند

 

جرم او و ديگر نويسندگان دفاع از آزادی و تالش برای . بی ترديد جمهوری اسالمی قاتل بکتاش آبتين است
بوده  »دفاع از آزادی انديشه و بيان و قلم بدون هيچ حصر و استثنا«تحقق اهداف کانون نويسندگان يعنی 

شرايط سخت و قتلهای سيستماتيک در زندانهای جمهوری اسالمی و کشته شدن نويسندگان در اين .  است
و امروز بکتاش ...  رژيم، نکته تازهای نيست در گذشته سعيد سلطانپور، دمحم مختاری، دمحم جعفر پوينده و 

ما جان .  آبتين شاعر و فيلم ساز جسور و آزادمنش نيز بر انبوه جانباختگان راهآزادی افزوده شده است
باختن بکتاش آبتين را به خانواده وی به کانون نويسندگان و همه آزاديخواهان تسليت گفته و جمهرری 
اسالمی را مسئول قتل بکتاش آبتين ميدانيم و خواستار آزادی ديگر نويسندگان و همه زندانيان سياسی بوده 

شورای همکاری نيروهای چپ و .  و از تجمع زندانيان اوين در اعتراض به قتل آبتين حمايت ميکنيم
کمونيست باور دارد که با همبستگی و همياری فعالين و افراد همه نهادهای آزديخواه و سوسياليست و 
پيشروان جنبشهای اجتماعی و کنشگران جنبش نان و آزادی و اداره شورايی، ميتوان دامنه اعتراضات از 
پايين را گسترش داده و شرايط برای بزير کشيدن اين رژيم ارتجاعی و برقراری آزادی و برابری را فراخ 

 .تر کرد
 

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