
 ٢٠٢٢جوالی  ٢٢ - ١٤٠١تير  ٣١

٦٥٧ 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www   د و د    ھان    ان    !کار  

 

سپيده رشنو نماد اعتراض 

 ميليونها زن عليه آپارتايد
 

جنگ برسر نفی حجاب اسالمی و تقابل با 
ی گزمه های رژيم آپارتايد به مراحل حادّ 

اين جنگ قديمی است و طی .  رسيده است
چهار دهه گذشته پرده های متفاوتی از آنرا 

اين جنگ از روزهای اول حاکميت .  ديده ايم
اسالمی شروع شد و اکنون به مرحله تعيين 

اگر جمهوری اسالمی در .  کننده رسيده است
حکومتی که علی "  حجاب و عفاف"روز 

القاعده بايد صحنه نمايش گسترش روآوری به 
حجاب اين سمبل بردگی زن باشد؛ با حجاب 
برکشيدن و سوزاندن حجاب مواجه ميشود، به 
تنهائی و بروشنی نمودار اين جنگ را در 

 . شرايط کنونی منعکس ميکند
 

ويدئوهای منتشر شده اينروزها و نمايش 
جسارت و اعتماد بنفس قوی زنان برای نفی 
حجاب اسالمی و درگيری با مزدوران و گزمه 

اين .  های خامنه ای، تنها نوک کوه يخ است
. اعتراض عميق و گسترده و آشتی ناپذير است

ً برسر  و تفاوت "  پوشش"اين تقابلی صرفا
نيست، اين تقليل دادن "  اجبار و اختيار"

واضح است نفی جنبه .  صورت مسئله است
اجبار قانونی و تضمين آزادی پوشش از 
ارکان اين بحث است اما کل موضوع به اين 

ديدگاه هائی که بدرجات .  محدود نميشود
حال از نوع "  پوشش"مختلف حجاب را يک 

اسالمی ميدانند، روی اجبار و 

مبارزات كارگری ستون اخبار 

  و اعتراضات اجتماعى
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 در يک نگاه

 !رقص جنايتكاران
 

 ٤رحمان حسين زاده                                                                                                      صفحه 

٢صفحه   

 !حجاب بى حجاب، گورتان را گم كنيد
 

  ٥حه صف سعيد يگانه                                                                                                                   

 

 حكمتيست در باره -اعالميه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 
 

 يورش وحشيانه ارتش تركيه عليه مردم بيدفاع در كردستان عراق

 

 قانون استرداد تروريست ها
 

 سياوش دانشور

 حكمتيست -بيانيه كنگره نهم حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 بيانيه مفاد پيروزی جنبش سرنگونى جمهوری اسالمى

 !از كارگران اخراجى و بازداشتى سونگون ورزقان حمايت كنيم



در صورتی که مسئله فراتر است، حجاب اسالمی .  اختيار مانور ميدهند
اما .  قانونا اجباری است و نفی عملی و قهری اين قانون يک هدف است

چه کسی نميداند که حجاب نه برای حکومت و نه برای زنان و جنبش 
چه کسی .  آزاديخواهی محدود به اين جوانب قانونی و حقوقی نيست

. نميداند پوشش خواندن حجاب تنها راه را برای اسالميون باز می کند
حجاب پوشش نيست، حجاب اسالمی پرچم حکومت آپارتايد اسالمی، 
بيرق بردگی زن در جوامع اسالم زده، نماد ستمکشی و فرودستی زن 
در حکومتهای اسالمی، يک رکن مهم ايدئولوژيک جنبش اسالم سياسی 

وقتی ميگوئيد حجاب پوشش است، داريد آنرا با مينی و ماکسی و .  است
مثل اينست بگوئيد يونيفرم فاشيستی يک .  دکلته و غيره مقايسه می کنيد

نخير، حجاب پوشش نيست، لوگوی اسالميزه کردن و !  پوشش است
به اين اعتبار تقابل زنان و مردان .  سلطه اسالم بر زنان و جامعه است

ً سرنگونی طلبانه و ضد  آزاديخواه با حجاب اسالمی، تقابلی ماهيتا
تقابلی برای نفی سلطه اسالم و حجاب اسالمی بمثابه .  اسالمی است

 . لوگوی آپارتايد بر زندگی و کار زنان است
  
ساله، ويراستار و داستان نويس، که توسط  ٢٨جوان  "  سپيده رشنو"

عوامل حکومتی بازداشت شده است يک نماد نسل جديد و زنان مدرن و 
نماد يک اعتراض ميليونی که طی چهاردهه به .  برابری طلب است

سپيده از نسل زنانی است که نه گفتند، چاقو . ايستگاه امروز رسيده است
و تيزبر خوردند، به پيشانی شان پونز کوبيده شد، در ميدانهای اعدام 

سپيده .  تيرباران شدند، به خونين ترين شکل سرکوب شدند اما تن ندادند
نماد اعتراض اجتماعی و نسلی است که در تناقضی مهلک با رژيم 

زنان هيچ دليلی برای .  اسالمی و مشغله های پوسيده آن قرار دارند
رعايت اين حدود و ثغور نمی بينند و بدرست هر ديوار جداسازی و 
فرودستی و زورگوئی را ويران می کنند و با اعتماد بنفس ميگويند 
خودم تعيين می کنم چه بپوشم، چقدر بپوشم، به تو هم ربطی ندارد و 

 ! دخالت و زبان درازی موقوف
 

سپيده ها يکی دو تا نيستند، اين يک اعتراض اجتماعی و يک صف 
زنان در اين کشمکش پرشور و جسورانه تنها نيستند، خيلی . وسيع است

جاها حمايت مردان برابری طلب و انقالبی را همراه دارند اما هنوز 
باندازه کافی نيست، هنوز صحنه های آزاردهنده بازداشت وحشيانه 

بايد بروشنی و ضمن .  زنان و تماشاچی بودن اطرافيان ديده ميشود
درک محدوديتهای شرايط گفت؛ ناظر بی عمل تعرض وحشيانه اوباش 
حکومتی به زنان بودن، حتی اگر با نفرت ناظرين همراه باشد، بنفع 

اصوال قرار است ما را بزنند . جمهوری اسالمی و ارتش ضد زن آنست
. و بقيه جرات دخالت نداشته باشند، اين هدف ارعاب و سرکوب است

" زنانه"دعوا برسر نفی حجاب اسالمی بعنوان پرچم بردگی زن امری 
نيست، اين يک قلمرو مبارزه اجتماعی است و زن و " زنان"يا تنها امر 

نميتوان برای نابودی .  مرد در آن ذينفع است و مسئوليت جمعی دارند

 ٦٥٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 سپيده رشنو نماد اعتراض ميليونها زن 

 ...عليه آپارتايد 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

جداسازی جنسيتی و رژيم 
آپارتايد تالش کرد و همزمان 

" زنانه"و "  صنفی"مسئله را 
تلقی کرد و يا بدتر از سوبسيد 
مردساالری در نظام اسالمی 

مردان برابری طلب و .  بهره برد
انقالبی موظفند در هر مورد 
نيروی مقاومت و تعرض متقابل 
به نيروی سرکوب در حمايت از 

قابل قبول .  همسنگران زن باشند
نيست که نيروی سرکوب وحشيانه زنان مبارز و سپيده ها را مورد 
تهاجم و توهين و آزار قرار دهد و جواب مناسب همانجا از زنان و 

 . مردان مبارز نگيرد
 

در پاسخ به تعرض سرکوبگرانه حکومتی بايد تعرض انقالبی را 
مرحله پرت کردن حجاب را با ابتکارات مختلف گسترش . سازمان دهيم

را هر روز به "  نهی از منکر"تعرض به آخوند و گروه های .  دهيم
ايجاد آگاهانه يک .  جواب زور را با زور بدهيم.  مرحله جديدی برسانيم

حس همبستگی قوی و در عمل واقعی، موجب وحشتی همه جانبه برای 
ما .  نيروی سرکوب و ايجاد شرايط بهتر برای نفی حجاب اسالمی است

ميرويم به سمتی که حجاب اسالمی را در ميادين و محالت و جمعهای 
با به آتش کشيدن حجاب به رژيم خامنه ای ها می .  شبانه به آتش بکشيم

داريم آزادی را .  گوئيم که داريم ستون های نظام اسالمی را می سوزانيم
 . با نفی ارتجاع تجربه و برای تعيين تکليف نهائی آماده ميشويم

 
رژيم اسالمی و دستگاه های ابله امنيتی اش ممکن است برای تعدادی از 
زنان بازداشت شده سناريوی جديدی سرهم کند و صورت خود را با 

براستی که کفگير رژيم اسالمی به ته ديگ .  سيلی سرخ نگاهدارد
در شرايطی که فساد و تباهی و اختالس و جاسوسی از .  خورده است

سرتاپای حکومت می بارد، اين تشبثات زيادی مسخره است و تنها آتش 
 . خشم انزجار و نفرت عمومی را شعله ورتر می کند

 
سپيده رشنو يکی از دهها ميليون زن است که از گورکنان رژيم آپارتايد 

به خامنه ای و آخوندهای ريز و درشت بايد گفت .  جنسی و اسالمی اند
، حکومت شما با عبا و "تمومه ماجرا"دوران تان بسر رسيده، ديگه 

عمامه و حجاب بگور سپرده ميشود و اينروزها لحظه هايی از اين روند 
مشکل امروز شما اين نيست که با تعرض و تهديد حجاب را .  است

برسر زنان نگاهداريد، مشکل شما امروز اينست که بتوانيد عبا و عمامه 
شماها جرات نداريد بدون دغدغه .  را برتِن تن پرورتان نگاهداريد

يکساعت با لباس آخوندی در شهر قدم بزنيد و مورد تعرض قرار 
 . نگيريد

 
حجاب !  حکومت حجاب و آپارتايد سرنگون!  حجاب اسالمی نميخوايم

 !درود بر عزم و جسارت سپيده های آزادی و برابری! ها را بسوزانيد
 

 .سردبير
   ٢٠٢٢جوالی  ٢١

 



روز يكشنبه در لندن در حمايت از 

زندانيان سياسى و اعتصاب غذا 

.كنندگان بح ميدان بياييد  

ميدان ترافالگار ٤تا  ٢  

لندن-تشكيالت حزب حكمتيست   

 ٦٥٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 حكمتيست در باره -اعالميه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 

 

 يورش وحشيانه ارتش تركيه عليه مردم بيدفاع در كردستان عراق

ا  ٢٠روز گذشته چهارشنبه  جوالی رژيم سرکوبگر ترکيه يکبار ديگر ب
د ت آفري راق جناي تان ع دفاع در کردس ردم بي ام م ل ع ردم .  قت ار م اينب

تان  ه کردس الت ب دن تعطي رای گذران ه ب راق ک اط ع ر نق گر ديگ گردش
ه  ت ترکي ای دول ه نيروه ه درندان اج حمل د آم رده بودن عراق مسافرت ک

 . شدند
 

راق  تان ع ت پ ک ک در کردس دولت جنايتکار اردوغان به بهانه فعالي
غال  ا اش ه ب ت ک تان سالهاس م کردس ت اقلي شی از دول اری بخ و همک

ن  بخش دفاع اي ردم بي شتار م ت و آزار و ک ه اذي راق ب اک ع ايی از خ ه
د اه .  منطقه دست می زن شتار تفريحگ ه ره خ”ک هر ”  پ ی ش در نزديک

ت  ٢۶نفر کشته و  ٩زاخو، که در نتيجه آن  نفر زخمی شدند، تاوانی اس
ان  ت اردوغ ه ای دول ای منطق ت ه دری و رقاب که مردم بيدفاع برای قل

 .بايد بپردازند
 
ده     ضات عدي صادی و تناق ران اقت ا بح ود ب ه خ ه ک ع ترکي م مرتج رژي

ی،  ان عموم ردن اذه سياسی داخلی دست بگريبان است برای منحرف ک
ماجراجويی در کشورهای همسايه را در لوحه سياستهای خود قرار داده 

ه .  است و آن را راه حل برطرف کردن تناقضات خود می داند تعرض ب
ه  ه ای ترکي شی از سياستهای منطق راق، بخ مردم بيدفاع در سوريه وع

يره  در رقابت با دولت های همسايه از قبيل ايران و عراق و روسيه و غ
 . است و در واقع ربطی به فعاليتهای پ ک ک ندارد

 
ستند ه ه ن سياستهای جنايتکاران انی اي اه قرب . اما در اين ميان مردم بيگن

ن  ود در همي ه خ تان ک م کردس ت اقلي راق و حکوم زی ع ت مرک دول
ردم  اعی را از م ه دف وان هيچگون ستند ت ريک ه ه ای ش ای منطق رقابته

راق و   -احزاب و جريانات متشکل در حکومت قومی .  ندارند ذهبی ع م
اقليم کردستان هرکدام بنا به صالح و منافع خود دنباله و وابسته يکی از 

ی  دولت های منطقه هستند و بهمين دليل قادر به هيچگونه انسجام و دفاع

د و  ه را ندارن ت ترکي ات دول از مردم خود و حفظ امنيت در مقابل تعرض
ستند ردم ه لب آسايش از م اامنی و س ل ن ود عام ا .  برعکس خ فانه ت متاس

د  ی رانن م م زمانيکه جريانات قومی و مذهبی و ناسيوناليست بر مردم حک
 . هيچ اميدی به امنيت و آسايش در عراق قابل انتظارنيست

 
وان و . اما تمام مقدرات جامعه در دست حاکمان فعلی نيست مردم مبارز ت

د ود را دارن دگی خ ت و زن اع از امني ان دف ه .  امک ه حمل تراض ب در اع
دن  درندانه اخير ترکيه، در بعضی از شهرهای عراق مردم با به ميدان آم
د  ی توانن خود و اعتراض دسته جمعی نشان دادند که فقط با اتکا به خود م

ستند ه باي رکوبگر ترکي م س ل رژي ف، .  درمقاب وک، نج هرهای کرک در ش
سولگری  بغداد، سليمانيه و بصره مردم معترض با تجمع خود در مقابل کن
ل  ه و تعطي و يا نهادهای مربوط به دولت ترکيه با پايين کشيدن پرچم ترکي
ی  ای دولت ات و نهاده تپاچگی مقام ب دس کردن برخی از اين مراکز موج

ه .  شدند ت ک ی اس ا راه گسترش و سازمان دادن وسيع اين اعتراضات تنه
ش رو  ه پي مردم عراق و کردستان در مقابل سرکوبگری های دولت ترکي

 . دارند
 

ارگری  ست ک زب کموني تان ح ه کردس وم   -کميت من محک ست ض حکمتي
ی  کردن جنايت اخير دولت ترکيه به خانواده  سليت م ان ت و بستگان قرباني

ران  ب در اي ری طل واه و براب ای آزاديخ زاب و نهاده ه اح گويد و از هم
ردم  ال م ان و م ه ج رض آشکار ب ن تع ل اي ار دارد در مقاب راق انتظ وع

ردم . بيدفاع ساکت ننشينند ای وسيع م وده ه سترده ت با فشار و اعتراض گ
ستاد و  ان اي ار اردوغ ت جنايتک می توان در مقابل يورش سيستماتيک دول

 . به آن خاتمه داد
 

 حکمتيست -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٢جوالی  ٢١



 !بايدن در خاورميانه، پوتين در تهران
ويژگی سفر بايدن به اسرائيل و عربستان و سه روز بعد از آن پوتين به 
تهران، نه در گفتگوهای تشريفاتی و يا رسمی روی ميز مذاکره با 
طرفين شان، بلکه در مقطع زمانی بعد از شروع جنگ در اوکراين و 
تالش برای محکم کردن دوباره مناسبات با موئتلفين مورد نظر هيئت 
حاکمه های آمريکا و روسيه در جهان تغيير يافته به دنبال جنگ در 

همگان اذعان دارند، به دنبال جنگ در اوکراين صف .  اوکراين است
. بنديها و معادالت جهانی و منطقه ای دستخوش تحول جدی شده است

خاورميانه به عنوان يکی از کانونهای بحران جهانی به شدت از اين 
بايدن و پوتين در رأس دو قطب بزرگ .  وضعيت تأثير گرفته است

کاپيتاليستی، هر قطب با کارنامه پر از جنگ و جنايت عليه بشريت و 
عليه ابتدايی ترين منافع کارگر و مردم در سطح جهان و در قلمروهای 
تحت حاکميت شان، برای تجديد و تحکيم هم پيمانی با سران دولتهای 

در اين راستا ماموريت .  مستبد و فاسد به خاورميانه و به تهران رفتند
او رفت تا چرخشی را در سياست خاورميانه ای به .  بايدن سخت تر بود

ارث برده از دوره اوباما تاکنون را به هيئت حاکمه های اسرائيل و 
او .  اعالم کند...  عربستان و دولتهای حاشيه خليج و مصر و اردن و 

برای دلنوايی سران نژادپرست حاکم در تل آويو  و مرتجعين گردآمده 
کم اهميت ديدن "در رياِض بن سلمان سفر کرد، تا بگويد به سياست 

در معادالت جهانی "  نقش خاورميانه و هم پيمانان منطقه ای آمريکا
قبول .  رها نميکند"  خاورميانه را برای چين و روسيه"خاتمه ميدهد و 

اين چرخش و عقب گرد در سياست هيئت حاکمه امپرياليستی آمريکا که 
خود بايدن  در رکاب اوباما از طراحانش بود، از پيامدهای مستقيم 
. جنگ در اوکراين در صف بنديهای ارتجاع جهانی و منطقه ای است

اين پديده بار ديگر رياکاری و حقه بازی دولت آمريکا و دولتهای هم 
در مقابل "  حقوق بشر و دمکراسی"پيمان غربی اش را در دفاع از 

 . چشم افراد و جريانات متوهم به اين ادعاهای پوچشان قرار داد
 

به تهران رفت، تا "  روند آستانه"در سوی ديگر پوتين در پوشش 
سرسپردگی و هم پيمانی هيئت حاکمه جمهوری اسالمی در باالترين 

اظهارات خامنه ای ابهامی باقی .  سطح را با دولت روسيه تحکيم کند
اکنون بعد از دولت روسيه سفيد، .  نگذاشت و پوتين به هدفش رسيد

جمهوری اسالمی نزديک ترين هم پيمان دولت پوتين در جنگ 
 . جنايتکارانه جاری در اوکراين است

 
اما حاصل اين صف بنديها و ائتالفات مقطعی و پا پايدار، تشديد 
کشمکش و نزاع قدرتهای جهانی و دولتهای هم پيمان منطقه ای آنها،  
تحميل رنج و محنت و جنايات و جنگهای مستقيم و يا نيابتی به قيمت 

در اين .  تحميل تباهی بر کارگر مردم منطقه در خاورميانه است
و رجزخوانيهای "  برجام"چهارچوب مشخصا با بن بست قابل مشهود 

جنگی بين جمهوری اسالمی و دولت اسرائيل و چراغ سبز اين بار 
بايدن به سرمداران اسرائيل، احتمال وقوع جنگ در جغرافيای ايران 
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 در يک نگاه

 !رقص جنايتكاران
 رحمان حسين زاده

محدود و کنترل "ولو به قول خودشان 
برخالف .  را بيشتر کرده است"  شده

تصورات و اميدهای ارتجاعی 
اپوزيسيون راست بورژوايی، وقوع چنين 
پديده شومی خطر بزرگی در مقابل مسير 
رو به پيش گسترش جنبش سرنگونی 
متکی به اراده کارگر و مردم و عليه 
فضای راديکال اعتصابات کارگری و  

قطعأ عليه .  اعتراضات توده ای است
فضاسازی جنگی و جنگ احتمالی بايد 

تشديد مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و متحقق کردن .  ايستاد
آن راه مقابله موثر با مخاطرات متعدد مقابل جنبش آزاديخواهانه مردم 

 . برای خالصی از نکبت سرمايه و جمهوری اسالمی است
  

 آيا تروريسم جمهوری اسالمی  دولتهای اروپايی  را رام ميکند؟ 
دفن شده، از زمانی "  دوم خرداد"در همه اين سالها و مشخصا از دوره 

که دولتهای اروپايی از سر منفعتهای اقتصادی و سياسی محکم کردن 
رابطه با دولت تروريست جمهوری اسالمی را در پيش گرفتند، سرتيتر 

جمهوری "آنها اين جمله بود که ميخواهند "  ديالوگ انتقادی"پروژه 
تصويب . اکنون مثل اينکه قضيه برعکس شده است". اسالمی را رام کنند

قانون معاوضه زندانيان با جمهوری اسالمی در پارلمان بلژيک و در 
. دليل محکمی برای اين ادعا است"  اتحاديه اروپا"بروکسل پايتخت 

تروريسم جمهوری اسالمی با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای 
. اروپايی و غربی، به آسانی تروريستهای خود را به ايران برميگرداند

در صحن پارلمان بلژيک صراحتأ استدالل کردند، چاره ای ندارند، تنها 
راه تعامل با جمهوری اسالمی تروريست، رضايت دادن به انتقال 

اين افتضاح .  است"  اسدهللا اسدی"تروريستهای شناخته شده ای مثل 
سياسی اگر چه مورد نفرت افکار عمومی است، اما با کمترين تذکر و 

گويی ديگر دولتهای .  اعتراض ديگر دولتهای اروپايی روبرو شد
اروپايی  منتظرند همان راه  را ادامه دهند که قبأل دولت فرانسه با انتقال 
انيس نقاش و دولت اتريش با فراری دادن صحرارودی و اکنون دولت 

تنها با ادامه اعتراضات قوی .  بلژيک با اسدی و همکارانش طی ميکنند
را با "  حقوق بشر"ميتوان جلو بند و بست ارتجاعی دولتهای مدافع 

 . جمهوری اسالمی تروريست گرفت
 

*** 

 

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  
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! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

حال که عمر دولت آخوندها و اسالميون کپک زده بسرآمده و مردم شب 
و روز نفرينشان می کنند و ميخواهند سر به تنشان نباشد، تازه به فکر 

گشت زنی و کنترل .  افتاده اند که به زور حجاب را بر سر زنان کنند
زنان در مکانهای عمومی را شدت بخشيده و تهديد به اسيدی پاشی عليه 

" بدحجابی"می خواهند به دليل .  کرده اند"  بدحجاب و بی حجاب"زنان 
گفته اند زنانی که در محل کار و ادارات حجاب .  زنان، نانشان را ببرند

را رعايت نکنند، مرخصی بدون حقوق بگيرند بروند خانه هايشان تا 
 .سرعقل بيايند

 
از بی حجابی و دهن .  جمهوری اسالمی شمشير را از رو بسته است
از اينکه رژيم مرتجع .  کجی زنان به حجاب اسالمی به تنگ آمده اند

اسالمی و ضد زن با همه دستگاههای سرکوب و زورگوی انتظامی و 
گشت ارشاد و نهی از منکر و خواهر زينبها به جنگی تمام عيارعليه 
زنان فراخوان داده است و مثل سگ هار در خيابانها و مکانهای عمومی 
به بد حجابی زنان بند می کنند و آنان را دستگير و بازداشت می کنند به 
شرايطی بر ميگردد که در ايران کنونی حاکم است و نياز رژيم 
سرکوبگر اسالمی به تهديد و ارعاب عليه زنان را بيشتر از پيش ممکن 

 .و ضروری کرده است
  

مقاومت زنان در مقابل تحميل حجاب و شئونات اسالمی و به سخره 
کشيدن آن، و از طرفی اعتراض و نارضايتی و نفرت بی پايان عموم 
توده مردم از کليت نظام جمهوری اسالمی به دليل فقر و فالکت و 
زندگی دشوار معيشتی، دليل تعرض وحشيانه رژيم به زنان و کل جامعه 

عالوه براين طی ساليان گذشته و امروز بيشتر از هر زمان .  است
مقاومت و اعتراض، نقش پررنگ زنان در اعتراضات اجتماعی بر سر 
آزادی و رفاه و عليه تبعيض و نابرابری، جمهوری اسالمی را بستوه 

 . آورده است
 

جمهوری اسالمی عليرغم حاکم کردن آپارتايد جنسی تمام عيارعليه زنان 
سال و تحميل انواع و اقسام قوانين ضد زن  ۴٠در طول بيش از 

اسالمی، نه تنها نتوانسته حجاب را به زور تحميل کند بلکه مبارزه و 
مقابله جنبش آزادی زن عليه همه قوانين اسالمی از جمله حجاب اسالمی 
همواره وجود داشته و امروز نيز زنان و مردان مبارز در مقابل 
. تعرضات جديد رژيم اسالمی مقاومت و مبارزه از خود  نشان می دهند

اين تهديد و شاخ و شانه کشيدن سران رژيم و آخوندهای مرتجع عليه 
تازگی ندارد، "  بدحجابی"زنان و دستگيری و بازداشت آنان به دليل 

رژيم جمهوری اسالمی در تبعيض جنسيتی و ستم بر زن شهره آفاق 
آنچه جديد است و سران رژيم و آخوندهای مرتجع را هراسان .  است

کرده است، اوضاع بشدت اعتراضی و نفرت و بيزاری عميق  توده 
مردم از هر چه قانون و نماد اسالمی از جمله حجاب اسالمی است که 

جامعه بخصوص زنان زير بار آن نرفته 
. و هر روز بيش از ديروز پس ميزنند

اين احمقها فکر می کنند اول کارشان 
هست و می توانند مثل گذشته با مردم 

فکر می کنند .  رفتار بکنند و زور بگويند
می توانند سنگر از دست رفته را دوباره 

 ۴٠بازپس بگيرند و با زور و ارعاب به 
 . سال قبل برگردند

 
اينکه جمهوری اسالمی هنوز قدرت دارد و به کمک نيروی سرکوب می 
تواند دستگير و زندانی و ترس ايجاد کند، اما هر چقدر هم زور بزند 

آنهم زمانی .   محال است بتوانند که دراين جنگ عليه زنان پيروز شوند
که مردم نه تنها برسر حجاب و اختناق اسالمی و فرهنگی، که برسر نان 
و معيشت خيلی وقت است که به جنگی تمام عيار عليه کليت نظام 

اين تحرکات و تهديد و .  اسالمی دست زده اند و گلوی آن را فشرده اند
ارعاب عليه زنان، تقالهای رِژيمی درمانده است که تمام پايه هايش از 
جمله حجاب اسالمی فرو ريخته و با دستگيری فعالين و زندان و تهديد 
زنان به بی حجابی می خواهند که ارعاب و اختناق را در جامعه 
گسترش دهند به اميد اينکه مردم را ساکت و دست از اعتراض و مبارزه 

 . بردارند
 

اين پرده نمايش خشن که دولت جمهوری اسالمی در ادامه ستم و تبعيض 
عليه زنان راه انداخته است، فقط به نفرت و بيزاری عليه کليت نظام 
سرمايه داری اسالمی دامن می زند و زمينه هرچه بيشتر اعتراض و 

ما همانند گذشته در کنار زنان و .  نارضايتی توده ای را فراهم می کند
مردان برابری طلب عليه حجاب اسالمی و کليه قوانين ضد زن آپارتايد 

جنبش ما برای سرنگونی جمهوری اسالمی و نظم .  جنسی می ايستيم
 . *نابرابر سرمايه داری مبارزه ميکند

 

 ترويج تن فروشى به جای تامين معيشت
 

به راستی که جمهوری اسالمی در ضديت و تحقير و ستم بر زن از تمام 
مذهب و قوانين اسالمی به معنای .  نرمهای انسانی عبور کرده است

. واقعی ضد زن و آنان را از همه حقوق و مواهب زندگی محروم می کند
از باال تا پائين اين قوانين و فرهنگ به پائين تنه و از زن تنها به عنوان 
ابزار سکس و خدمت به مردان مورد توجه قرار ميدهند و نه تنها اين، 

 .تن فروشی زنان را برای تامين معيشت نيز ترويج و تبليغ می کنند
 
" بررسی فقهی عقد موقت مستاجربا صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره"

تيتر سخنرانی خانم محجبه دکتر فريبا عالسوند عضوهيات علمی 
پژوهشکده زن و خانواده، نويسنده و پژوهشگر ملی و بين المللی در 

 "!همراه با مسابقه و هديه سفر زيارتی-حوزه زنان و خانواده 
 

پژوهشگر "است وهم "  علمی"هم !  تيتری گنده و مغزی تهی و گنديده
اين رژيمی است که مبتکر سازماندهی تن "!  بين المللی

 !حجاب بى حجاب، گورتان را گم كنيد
 

 سعيد يگانه

  ٦صفحه   
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! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

فروشی در کشور و منطقه است و صدها مرکز در مشهد و 
امامزاده ها برای عملی کردن اين سياست کثيف ايجاد شده و 

کردند "  نوآوری"حال .  منشا ثروت اندوزی حضرات است
و در مقابل اجاره مسکن و فردا در مقابل هر ارزش پولی و 

 . مالی ديگر در بازار عرضه ميکنند
 

و اکنون در شرايطی که اکثريت مردم برای نان شب 
محتاجند، فقر و گرانی زندگی را بر آنان دشوار کرده و 
اجاره مسکن سربه فلک کشيده و حاشيه نشينی به سهم 
ميليونها انسان در حاشيه شهرها تبديل شده است، خانم فريبا 
عالسوند و مرتجعين اسالمی برای توجيه اين شرايط به 
ابزارها و توجيهات فقهی و اسالمی متوسل می شوند که 
زنان را وادار کنند در قبال مبلغ اجاره ماهانه به عقد موقت 

به عبارتی خود را .  درآيند"  صيغه"صاحب خانه  يا همان 
"بفروشند اين است راه حل جمهوری جنايتکار اسالمی . 

 ".برای رفع مشکالت معيشتی مردم از جمله اجاره خانه 
 

جمهوری اسالمی به جای تامين مسکن و معيشت خانواده ها 
به  توجيهات اخالقی و مذهبی روی آورده است و 
مرتجعينی همچون فريبا عالسوند را جلو انداخته اند تا با 
ابزار مذهب و توجيهات فقهی جاده را برای عملی کردن اين 

اين نشان می دهد  که  زن از نگاه .  سياست هموارتر کنند
اسالم و قوانين اسالمی و جمهوری اسالمی چقدر بی حرمت 

اگر کسی برگردد به اين خانم محجبه .  و تحقير شده است
بگويد جمع کنيد اين دکان مسخره را، حتما به اتهام اقدام 

اين روزها در تعرض . عليه نظام دستگير و زندانی می شود
به زنان در مکانهای عمومی در يکی از ويديوها که نيروی 

يک زن گير می دهند و با هم "  بد حجابی"نهی از منکر به 
درگير می شوند، اين خانم در مقابل می گويد جمع کنيد اين 
مسخره بازی را، به جای گير دادن به حجاب من، مشکل 

مردم گرسنه اند .  معيشتی و بدبختيهای مردم را حل کنيد
چکار داری به حجاب من، مگر من از تو ايراد می گيرم که 

 چرا اينطور لباس می پوشی؟
 

ما به درست گفته ايم که مذهب، صنعت و دکان دست ساز 
. مرتجعين برای ثروت اندوزی و کنترل عقل جامعه است

مذهب درعين حال ابزار تحقير و ستم کشی بخشی از جامعه 
وقت آن رسيده که جمهوری اسالمی را با .  يعنی زنان است

مذهب و قوانين مذهبيش را از جامعه جارو کرد و بر 
 .*ويرانه های آن جامعه ای آزاد و برابر را بنياد نهاد

 
 ٢٠٢٢جوالی  ٢١

 

 قانون استرداد تروريست ها
 

 سياوش دانشور
 

پارلمان بلژيک، مقر اتحاديه اروپای مدافع حقوق بشر، قانون استرداد مجرمين را با 
دالئل و مالحظات تصويب اين قانون، چه از نظر منافع .  رای باال تصويب کرد

خاص دولت بلژيک و چه از نظر منافع و سياست عمومی اتحاديه اروپا در قبال 
ما .  است"  حقوق بشر"برای "  مبارکی"جمهوری اسالمی هرچه باشد، امروز روز 

بعنوان کمونيست هيچوقت به اين حقوق بشر نيم بند و بی خاصيت و مشروط و 
بازاری و اهرم فشاری عطف توجه نداشتيم و مثل بسياری ديگر آنرا نهايت 

اين حقوق بشر وقت خودش در متن .  آزاديخواهی و آرمانخواهی تعريف نکرديم
حقوق .  جنگ سرد طرح شد تا ضربه گيری برای گسترش عقايد سوسياليستی باشد

آنست و هر بورژوا و سرهنگ "  مقدس"بشری که بازار و مالکيت خصوصی اصل 
 .بازنشسته و کودتاچی و سلطنت طلب و فاشيست هم به آن قسم ميخورد

 
نکته اما تبادل گروگانها و مجرمين نيست که در تاريخ سرمايه داری پيشينه و زمينه 
دارد، نکته حتی نمايش بی آبروئی حقوق بشر و دولتهای سينه چاک آن و ديپرشن 
ياران دمکراسيخواهش نيست، نکته اساسی اينست که اين دولتهای فخيمه و دمکرات 
حاضرند با جنايتکارترين تروريست ها بسازند و معامله کنند و سربزنگاه هرکسی را 

و اينهم البته از قوانين بازار است، قدرتهای اروپا همواره تاجر بوده و .  بفروشند
تجارت و منفعت اقتصادی و سياسی قطبنمای آنهاست و نه حقوق بشر و پرنسيپ 

وضع اين دولتها از نظر ما هميشه روشن بوده و هست، آيا وقت .  هايی خدشه ناپذير
آن نرسيده که متوهمين اين بارگاه توخالی که حقوق بشر را به يک مذهب ارتقا داده 

 اند، در عقايد مذهبی شان تجديد نظری بکنند؟   
 
 بشر_کدام#
 

*** 

 ...ترويج تن فروشى به جای تامين معيشت 



  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٥٧شماره    

حکمتيست بعد از ديماه نود و شش اين سند   –حزب کمونيست کارگری 
را بعنوان معنای سرنگونی رژيم اسالمی با يک پرچم انقالبی منتشر 

مفاد طرح شده در اين .  کرد و کنگره نهم حزب مجددا آنرا تصويب کرد
سند معنای سرنگونی و پيروزی بر جمهوری اسالمی را در خطوط کلی 

 .  سردبير. بيان ميکند
 

جنبش عظيم سرنگونی جمهوری اسالمی صحنه سياست در ايران را 
خروش اردوی بيشمار کار و مردم ضد تبعيض و .  دگرگون کرده است

آزاديخواه عليه گرانی و فقر و فالکت اقتصادی، عليه استبداد و اختناق، 
مرگ .  بالواسطه به سرنگونی کليت جمهوری اسالمی گره خورده است

بر جمهوری اسالمی محوری ترين شعار و خواست مردم بپاخاسته در 
 ٩٨و آبانماه  ٩۶تظاهراتهای توده ای بيش از صد شهر ايران در دی ماه 

درعين حال، امروز که سرنگونی طلبی به بستر اصلی سياست .  است
ايران تبديل شده است، جنبشهای مختلف معنا و مفهوم خود را از 

اردوی بپاخاستگان، کارگر و کمونيسم، زنان .  سرنگونی بدست ميدهند
انقالبی که در صف اول نبرد عليه اسالم و خرافه اند و تصاويرشان در 
رسانه ها به لوگوی اين خيزش بدل شده است، جوانان انقالبی و پيشرو 
نيز افق و معنای خود را از سرنگونی جمهوری اسالمی و بزير کشيدن 

برای جنبش عظيم و راديکالی که امروز در .  جمهوری اسالمی دارد
حکمتيست، معنای   –ايران در جريان است و حزب کمونيست کارگری 

 :  سرنگونی جمهوری اسالمی، در بندهای زير اعالم و اجرا ميشود
 
جمهوری درهم شکستن ماشين دولتی و انحالل تماميت حکومت   -١

اداری و نظامی و مذهبی   -اسالمی، با جناحها و کليه بنيادهای سياسی 
 .آن
سران جمهوری اسالمی در يک دستگيری و محاکمه و مجازات   -٢

 . دادگاه علنی
سياسی و برچيدن زندان "  جرم"لغو  .آزادی کليه زندانيان سياسی- ٣

 . لغو شکنجه .لغو مجازات اعدام. سياسی
سپاه پاسداران، انحالل ارگانهای سرکوب و مافوق مردم اعم از   -٤

مصادره و کنترل بر .  ارتش و نهادهای انتظامی و سازمانهای اطالعاتی
 . کليه امکانات تسليحاتی، تدارکاتی و اموال و دارائی ها

مسلح کردن مردم در ميليس توده ای برای دفاع از آزادی فرد و   -  ٥
جامعه، برای سرکوب مقاومت بازماندگان جمهوری اسالمی، برای 

 .مقابله با تعرض هر نيروی ارتجاعی به آزادی ها و حقوق مردم
بنيادها و برچيدن و انحالل .  کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم  -٦

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

 . مردم
جدائی کامل مذهب از دولت و .  الغای کليه قوانين و مقررات مذهبی  -٧

 . آزادی مذهب و بی مذهبی برای بزرگساالن. آموزش و پرورش
آزادی بی قيد و شرط نفی کامل اختناق از طريق اعالم و اجرای  -٨

. سياسی و عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

دسترسی همگانی بويژه تشکلهای توده .  لغو انحصار دولتی بر رسانه ها
 .ای کارگران و مردم و احزاب سياسی به رسانه های جمعی دولتی

نفی کامل آپارتايد جنسی و حجاب و ستم براساس جنسيت از طريق   -٩
برابری کامل و لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز، اعالم و اجرای 

 . بی قيد و شرط زن و مرد در همه شئونات زندگی فردی و اجتماعی
برابری کامل نفی هر نوع ستم و تبعيض از طريق اعالم و اجرای  -١٠

حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و 
 .تابعيت

نفی فقر و تضمين تامين معيشت و رفاه همه شهروندان متناسب با   -١١
امکانات و استانداردهای دنيای امروز، از طريق تعيين متوسط دستمزد 
پاسخگوی اين سطح از زندگی توسط شوراها و نهادهای منتخب 
کارگران، تامين بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار باالی 

سال، پرداخت بيمه بيکاری مکفی و ساير هزينه های ضروری به  ١۶
کليه کسانی که به علل جسمی يا روانی توان اشتغال به کار ندارند، و 

 . تضمين آموزش و بهداشت و سالمتی رايگان شهروندان
اعمال حاکميت توده ای در سطوح مختلف از طريق ايجاد   -١٢

ايجاد شوراها در محل کار و .   ارگانهای اعمال اراده مستقيم مردم
زيست تا سطوح شهری و منطقه ای و سراسری متضمن اعمال اراده 
مستقيم کارگران و مردم آزاديخواه بجای حاکميت سياه جمهوری 

 .  اسالمی است
 

حکمتيست، طبقه کارگر و جنبش آزادی زن   -حزب کمونيست کارگری 
و مردم زحمتکش و آزاديخواه، احزاب سياسی چپ و انقالبی و 
کمونيست، تشکل های توده ای و فعالين سياسی را به تالش برای 

برای اين .  پيروزی بر جمهوری اسالمی با يک پرچم چپ فراميخواند
اردو حياتی است که افق و معنا و مضمون سرنگونی جمهوری اسالمی 
را توده گير کند، در هر مرحله و تناسب قوای مبارزه به آن متکی شود 

 . و به چيزی کمتر از سرنگونی کامل جمهوری اسالمی رضايت ندهد
 

اجرای فوری مفاد باال گشايش مهمی در شرايط کار و زندگی و در 
درعين حال برای طبقه .  حيات سياسی و اجتماعی مردم ايجاد ميکند

کارگر و اردوی کار ايران، سرنگونی جمهوری اسالمی يکی از 
ملزومات و گام اول رهايی قطعی از استثمار و ستم سرمايه داری و 
تالش برای تحقق يک پيروزی کارگری، استقرار و اجرای آزادی و 

 .برابری و رفاه، و بنياد گذاشتن جمهوری سوسياليستی است
 

*** 
 

تدوين  ٩۶سند باال به دنبال عروج جنبش سرنگونی در دی ماه : توضيح
. و در پايان دی ماه همان سال به تصويب دفتر سياسی حزب رسيد
 . کنگره نهم حزب حکمتيست اين سند را مجددا تصويب کرده است

 
*** 

 حكمتيست -بيانيه كنگره نهم حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 بيانيه مفاد پيروزی جنبش سرنگونى جمهوری اسالمى

!اساس سوسياليسم انسان است  



 ٦٥٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

های نفتی خارک و عسلويه به وضعيت غذا و  اعتراض کارگران پايانه
 بيمه تکميلی

کارگران پيمانکاری بخش عمليات دريايی، کشتيرانی و صادرات 
های نفتی خارک و عسلويه که پيشتر چندين بار به خاطر کيفيِت  پايانه

تاکنون هيچ اقدامی در :  پايين غذای خود اعتراض کرده بودند، گفتند
جهت رفعِ اين مطالبه حداقلِی کارگران انجام نشده و کيفيِت غذاها 

ها، غذای نيروهای پيمانکاری هم از  ی آن به گفته.  همچنان پايين است
ها در شرايط سخت  نظر کيفيت و هم کميت مناسب نيروهايی که ساعت

کيفيِت بودِن لباس کار خود  ها همچنين به بی آن.  کنند، نيست کار می
ی مورد نياِز کارگراِن شناورهای دريايی به موقع  آذوقه. معترض بودند

روز در دريا ١۴اين کارگران .  رسد ها نمی و به مقدار کافی به دست آن
ها را برای  هستند و شرکت موظف است مواد غذايی مورد نياز آن

. ها برساند مدتی که در شناورها هستند به موقع و کافی به دست آن
. واريز نکردن هزينه بيمه تکميلی نارضايتی ديگِر اين کارگران است

درصد باقيمانده را  ٢٠درصد از اين هزينه را شرکت نفت و  ٨٠
کارگران بايد پرداخت کنند که شرکت نفت از زير بار اين وظيفه شانه 

 .کند خالی می
 

اعتصاب رانندگان شرکت فوالد خوزستان در اعتراض به مشکالت 
 معيشتی

شماری از رانندگان ناوگان حمل و نقل کارکنان شرکت فوالد 
. دست به اعتصاب زدند  خوزستان، طی روزهای اخير با توقف فعاليت

رانندگان معترض نسبت به سطح پايين حقوق دريافتی و معضالت 
معيشتی اعتراض دارند و خواهان رسيدگی مسئوالن به مطالبات 

 .اند صنفی خود شده
 

اخراج و بازداشت کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان همچنان 
 ادامه دارد

های رسيده مديريت مجتمع مس سونگون  بنا بر مجموعه گزارش
 ٣٠با بستن کارت تردد حدود  ١۴٠١تيرماه  ٢۶ورزقان روز يکشنبه 

آجين مانع از ورود آنان به معدن  نفر از کارگران شاغل در شرکت آهن
 ٢۵تا  ١۵اين در حاليست که سوابق کاری اين کارگران از .  شده است
تيرماه حدود  ٢۶و  ٢۵همچنين روزهای شنبه و يکشنبه .  باشد سال می

. اند پانزده نفر ديگر از کارگران توسط نهادهای امنيتی بازداشت شده
آجين هستند روز  های پيمانکاری مبين و آهن اين کارگران که از شرکت

تير به صورت تلفنی به اداره اطالعات احضار شده بودند  ٢۴پنجشنبه 
تمامی .  اند که پس از حضور، بازداشت و به زندان اهر منتقل شده

شدگان تاکنونی همچنان در بازداشت به سر ميبرند و بنابر  دستگير
پور رئيس امور  ها، جهانگير رضوی مدير مجتمع و ناصر نعمت گفته

آجين و عليپور رئيس کارگاه با همکاری نهادهای  اداری شرکت آهن

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 .پرده اصلی شکايت از کارگران هستند امنيتی پشت
 

 کارگِر معدِن کروميِت آسمينون يک شبه بيکار شدند ١٣٠٠
هنوز تکليِف کارگران معدِن کروميِت آسمينون کرمان به طور کامل 

معلوم نيست اگر معدن تعطيل شود چند نفر از .  مشخص نشده است
نفر با مشکالتی مشابه کارگران معدن البرز غربی مواجه  ١٣٠٠اين
آور  توانند مجددا در کاِر سخت و زيان شوند و اصال چند نفِر ديگر می می

 .ها حفظ شود آور آن ها کاِر سخت و زيان کار کنند تا توان سال
 

 نفر ٢ريزش معدن در استان کرمان و محبوس شدن 
نفر در پی ريزش معدن منطقه  ٢رييس اورژانس کرمان از محبوس شدن 

دکتر سيددمحم .  چپل آباد شهرستان ارزوئيه در استان کرمان خبر داد
در پی ريزش معدن کروميت :  صابری در تشريح جزييات اين خبر گفت

 ٣٠روز پنجشنبه  ١٣:۴۵در منطقه چپل آباد شهرستان ارزوئيه در ساعت 
تير، بالفاصله نيروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و يک نفر 

وی .  مصدوم بعد از رهاسازی به بيمارستان شهرستان ارزوئيه منتقل شد
نفر محبوس شدند که در حال  ٢متاسفانه تاکنون در اين حادثه :  ادامه داد

حاضر تيم های امدادی مستقر در منطقه در حال آواربرداری جهت 
اسماعيل کاخ .  رهاسازی افراد گرفتار در زيرآوار معدن می باشند

سرپرست فرمانداری شهرستان ارزوئيه نيز درباره حادثه معدن کروميت 
نفر هنوز در زير آوار گرفتار هستند و تالش  ٢:  چپل آباد می گويد

نيروهای امدادی همچنان ادامه دارد و اميدوار است تا شب از زير آوار 
 .شوند بيرون آورده می

 
 مرگ يکی از مصدومان حادثه نشت گاز عسلويه

يکی از مصدومين حادثه نشت گاز در پااليشگاه سوم مجتمع گاز پارس 
ساله اهل المرد که شغل وی راننده  ٣۵جنوبی عسلويه به نام دمحم صادقی 

درصد سوختگی داشت، به دليل شدت جراحات در  ٧۶جرثقيل بود و 
چند روز پيش نشت گاز در پااليشگاه سوم .  بيمارستان شيراز جانباخت

عسلويه چهار کارگر مصدوم را بر جای گذاشت که دو نفر از آنها به 
پس از اين حادثه مدير عامل منطقه ويژه و مدير .  شيراز منتقل شدند

 .  پااليشگاه سوم از آتش سوزی جزئی در اين پااليشگاه خبر داده بودند
 

 تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات استانها در سراسر کشور 
کارکنان مخابرات در اعتراض به عدم  ١۴٠١تيرماه ٢۶روزيکشنبه 

صدور احکام و کاهش مبلغ حق جذب برخالف قانون، ثابت نگه داشتن 
کمک هزينه های رفاهی، تاخير در صدور احکام  همچنين عدم پرداخت 
مطالبات و چهار دوره پاداش بهره وری برای دومين روز متوالی دست به 

 .تجمع زدند
  ٩صفحه    

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   



 ٦٥٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٩صفحه    

 تجمع پرستاران و کادر درمان کرمانشاه در اعتراض به ظلم و تبعيض
نيروهای کادر درمان بدون سهميه مراکز درمانی استان کرمانشاه، روز  

معترضان با حمل .  تير ماه، تجمع اعتراضی برپا کردند ٢٣پنجشنبه 
پالکاردهايی نسبت به اعمال تبعيض عليه نيروهای کادر درمان طرحی 
که فاقد سهميه هستند و تعديل و عدم استخدام اين نيروها اعتراض کرده و 

پرستاران و کادر درمان طرحی .  خواهان رسيدگی به مطالبات خود شدند
وزارت بهداشت که در زمان اوج شيوع مرگبار کرونا جهت تامين 
نيروهای انسانی برای مقابله با اين بيماری استخدام شده بودند، عليرغم 

اکنون در حال تعديل و اخراج هستند و هيچيک   های مسئوالن، هم وعده
 .از نهادهای ذيربط حاضر به پاسخگويی به اين نيروها نيست

 
علوم پزشکی در بيمارستان   های دانشگاه تجمع اعتراضی اينترن

 تجريش
پس از چندين هفته از آغاز اعتصاب کارورزان ١۴٠١تيرماه    ٢۵شنبه

دانشگاه های شهر تهران، اين بار کارورزان پزشکی بهشتی نيز برای 
 .رفع مشکالت خود اقدام به تجمع  اعتراضی و اعتصاب کردند

 
 در سراسر کشورتجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی 

بازنشستگان تأمين اجتماعی در اعتراض به عدم   ١۴٠١تيرماه ٢۵شنبه 
سازی و عدم تحقق  ها، عدم اجرای کامل همسان افزايش حقوق و مستمری

تعدادی از .  دهند های سراسری خود ادامه می شان به تجمع ديگر مطالبات
 اند کنندگان توسط مأموران انتظامی بازداشت شده تجمع

 
شوشتر #اهواز  #تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی 

 بهبهان#
بازنشستگان تأمين اجتماعی در اعتراض به ١۴٠١تيرماه  ٢٩چهارشنبه 

سازی و عدم  ها، عدم اجرای کامل همسان عدم افزايش حقوق و مستمری
 .زدند  شان مجدداً دست به تجمع تحقق ديگر مطالبات

مخبر، رئيسی،  قاليباف حقمونو می گيريم، فقط کف خيابون :  با شعار
بدست می آد حقمون، بازنشسته به پاخيز برای رفع تبعيض، ما 

 .بازنشستگانيم از ياد رفتگانيم
 

 محروميت يکی از کارگران اداره برق از بيمه سوانح 
ديده، علی دروگری، شاغل در اداره برق منطقه  هويت اين کارگر سانحه

آباد بستری شده  تهران منطقه سينا عنوان شده که در بيمارستان يافت ١٨
سال سابقه کاری است،  ٢٢شود، وی در حالی که دارای  گفته می.  است

همچنان در قالب قرارداد شرکتی مشغول فعاليت است و عليرغم بروز 
سانحه سوختگی در حين کار از حقوق مربوط به حوادث ناشی از کار 

 .محروم مانده است
 

 اقدام به خودکشی يک کارگر در هفت تپه 
بعد از اينکه فردی بنام عادل سعدی توسط حسين طاهرخانی و رحيم 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

جلوگيری بعمل آمد و ايشان را به  MDFمليانی از ورودش به کارخانه 
اخراج از کار تهديد کرده در محل کارخانه بوسيله طناب خود را حلق 
آويز کرد که با رسيدن به موقع دو نفر از پرسنل از مرگ حتمی نجات 

نامبرده در زمان تجمع پرسنل محترم نيشکر هفت تپه طی .  يافت
اقدام به  MDFروزهای گذشته در کنار درب ورودی کارخانه 

همراهی نموده که همين امر از طرف رحيم مليانی و حسين طاهرخانی 
يک جرم نابخشودنی نام گرفت و پروژه تهديد ارعاب و اخراج اين 

 ١٢در اين بين نيز دادگستری و کالنتری .  کارگر زحمتکش کليد خورد
شاوور به دليل وجود ارتباط با طاهرخانی و مليانی اين پروژه را 

 . تکميل کردند
 

حسن سعيدی و ديگر #رضا شهابی و #به اذيت و آزار خانواده های 
 بازداشتی پايان دهيد   معلمان

سنديکای واحد طی اطالعيه ای خواهان پايان دادن به اذيت و ازار 
در اين بيانيه از جمله آمده .  فعالين سنديکائی و معلمان بازداشتی شد

رضا شهابی #است؛ متاسفانه با گذشت بيش از دوماه از بازداشت 
زندان اوين که با  ٢٠٩حسن سعيدی در سلول های انفرادی بند #و

پرونده سازی وزرات اطالعات و شوی تلويزيونی صداو سيما صورت 
گرفته است اين دوفعال سنديکايی همچنان سی و نه و سی روز از 
بازداشتشان را در اعتراض به اينگونه اتهامات واهی در  اعتصاب غذا 

 . بسر ميبرند
 

ميدارد بی خبر گذاشتن خانواده  سنديکای کارگران شرکت واحد اعالم
های دو راننده حق طلب وحق خواه دربند نه تنها مصداق اذيت وآزار و 

سعيدی است بلکه نشانگر ضعف و #شهابی و #شکنجه خانواده های 
شکست تان در سناريو سازی و در هم شکستن مقاومت کارگران و 
معلمان و ديگر بازداشتی های اين پرونده جديد به اصطالح جاسوسی 

 .است
 

کردن فشار بروی  سنديکای کارگران شرکت  واحد ضمن محکوم
خانواده های معلمان و کارگران و ديگر بازداشتی ها در جهت اعتراف 

رضا شهابی و #گيری دروغين، خواستار رسيدگی فوری پزشکی به 
حسن سعيدی و آزادی بی قيد وشرط تمامی کارگران و معلمان و #

 .ديگر دربندان اين پرونده ميباشد
 جان شهابی وسعيدی در خطر است#
 

 بازداشت سوری بابايی چگينی
. تير ماه در ويديويی به حجاب اجباری اعتراض کرده بود ٢١او روز 

دمحمرضا مراد بهروزی، همسر سوری بابايی، در صفحه اينستاگرام 
مامور که دو نفرشان زن بودند به منزل  ٨چهارشنبه شب، : خود نوشت

ور شدند و همسرم سوری بابايی چگينی را  برادر همسرم حمله
ماموران، :  بهروزی همچنين در ادامه افزود.  بازداشت کردند

زور از آنها گرفتند   های موبايل همسر و دو فرزند کوچکم را به گوشی
و دختر سيزده ساله مرا تهديد کردند که اگر نگويی مادرتان کجاست تو 

 . را خواهيم زد
 

 گوزلو فعال دانشجويی بازداشت مليکا قره
مليکا قره گوزلو، از معترضان به حجاب اجباری که در بيست و 

١٠صفحه   تير ماه نيز از خود ويديويی بدون حجاب منتشر  يکم  
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!زنده باد جمهوری سوسياليستى  

 .کرده بود، شب گذشته با يورش نيروهای امنيتی بازداشت شد
 

 بيخبری مطلق از وضعيت مسعودنيکخواه
ماه از آخرين تماس مسعودنيکخواه، از اعضای هيئت   نزديک به دو

مريوان می گذرد و همچنان _مديره انجمن صنفی معلمان کردستان
 .هيچگونه خبری از وضعيت اين فعال صنفی در دسترس نيست

 
انتقال يکباره زندانيان سياسی از زندان قرچک ورامين به زندان 

 اوين
تيرماه، مسئوالن زندان قرچک ورامين از انتقال  ٢٩روز چهارشنبه  

به گفته يک .  يکباره تمامی زندانيان سياسی به زندان اوين خبر دادند
ظهر با اتوبوس از زندان  ١منبع مطلع تمام زندانيان سياسی ساعت 

 .قرچک ورامين به زندان اوين منتقل شده اند
 

*** 

اعتراض روز پنجشنبه كارگران فوالد در مقابل استانداری 

 ! خوزستان
اعتراض کارگران فوالد برای باز شدن کارتهای تردد هفت نفر از 

راه اندازی خطوط توليد، اجرای طبقه بندی مشاغل، پرداخت ، همکاران
در اين اجتماع غريب حويزاوی . حق بدی آب و هوا انجام گرفته است

 . سخنرانی کرد
عبيات _مصطفی#حيدری _کاظم#حويزاوی _غريب#سياحی _کريم#
 وائلی_هادی#جاويدحمودی _حسن#فر  االهی_علی#
 

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!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  
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!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 

 عليه سناريوسازی و برای آزادی بيقيد و شرط كارگران و معلمان زندانى

 

!حكمتيست كمک مالى كنيد -به حزب كمونيست كارگری   
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 


