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 چهارشنبه ها منتشر میشود

 
 

:چهار  اطالعیه کمپین برای آزادی کارگران زندانی   
کارگر شرکت آذرآب به پرداخت جریمه نقدی   ۱۷ محکومیت    

 

 احضار پروین محمدی برای اجرای حکم زندان  و تعیین قرار وثیقه برای او 
 

ین  اخبار از  معلمان زندانی   آخر
 

یو سازی علیه فعالین معلم، کارگری  و اجتماعی    ۶ ادامه بازداشت     نفر از دستگیر شدگان سنار  
۱۸ و    ۱۷ صفحات    

 

 اعتراضات جاری و شرایط پیشروی و گسترش آنها 
 ۴ صفحه  گفتگو تلویزیونی با حمید تقوایی در برنامه خط رفاه در  کانال جدید،  

 

آموزش باید رایگان و غیر  
 !  مذهبی باشد 

 ۸ صفحه  
 

تالش پیدا و نهان رئیسی  
 برای تغییر قانون کار 
۷ پیمان شجیراتی، صفحه    

 

رئیسی را به مجمع سازمان  
 !ملل راه ندهید 

اطالعیه کمپین برای بایکوت  
 ۶ جمهوری اسالمی، صفحه  

 

و رفاه  " مزد و حقوق "مطالبه  
معیشت امر فوری جنبش های  

 !  کارمزدی است 
۱۰ سیما منصوری، صفحه    

 

بازگشایی مدارس و مبارزه  
 برای حق تحصیل رایگان 

۹ یاشار سهندی، صفحه    
 

 اخباری از خوزستان 
کمیته سازمانده، واحد خوزستان  

 ۱۶ صفحه 

 

حکومت و حجابش را باید دفن کرد : قتل مهسا امینی   
۲ شهال دانشفر دبیرکمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری، صفحه     

 

  !جنایتکاران اسالمی مهسای عزیزمان را هم کشتند 
۹ صفحه    

 

 فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان 
۳ صفحه    
 

هزاران نفر مراسم خاکسپاری مهسا در قبرستان آیچی سقز را به یک تجمع سیاسی اعتراضی  
 تبدیل کردند 

۱۵ صفحه    
 

بیانیه هایی از  نهادها وتشکلهای کارگری، معلمان، بازنشستگان و نهادهای اجتماعی در محکومیت  
 قتل فجیع مهسا امینی 

۱۵ -۱۲ صفحات    

 

 :   به مردم ایران در رابطه به فاجعه قتل مهسا حمید تقوایی  پیام  
 علیه هیوالی آدمخوار جمهوری اسالمی بمیدان بیائیم  

۳ صفحه    



١٤٠١شهريور  ٢١ كارگر كمونيست  ٢ 

ساله    ۲۲ قتل مهسا امینی دختر جوان  
بدست گشت  " بدحجابی "از سقز به جرم  

. ارشاد کل جامعه را  به لرزه در آورده است 
هزاران نفر با گرد  آمدن بر سر مزارش در  

مرگ  " و  " زن، زندگی، آزادی "سقز و فریاد  
ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ  "،  "بر دیکتاتور 

، خشم عمیق خود را از این حکومت  "ما 
 . مرگ و توحش فریاد زدند 

هم اکنون  شهرهای کرستان یکپارچه  
مردم در شهرهای  سقز،  . اعتراض است 

سنندج، مهاباد در این روز ها به اعتراض  
امروز  . به این جنایت به خیابان آمدند 

مردم دیواندره نیز دست به اعتراض  
خیابانی زدند و با شعار دیواندره حامی  

دامنه  .  سقز است به خیابان آمدند 
تجمعات اعتراضی دارد به شهرهای دیگر  
در کردستان و در سطح سراسری کشیده  

از جمله در این چند روز شاهد  . میشود 
تجمعات حمایتی در شهرهای دیگری  
چون تهران، مشهد و کوهدشت کرج   

شهریور    ۲۸ رشت نیز برای امرووز  . بودیم 
در این میان  . فراخوان به تجمع داده است 

دانشگاهها نیز به تحرک درآمده و در  
دانشگاههای اصفهان، تهران و دانشگاه  

 . هنرهای تهران تجمعاتی بر پا شد 
حزب کمونیست کارگری ایران و دیگر  
احزاب سیاسی فعال در این منطقه مردم را   
به  اعتصاب عمومی فراخواندند و  این  

شهریور    ۲۸ فراخوان پاسخ گرفت و امروز  
در شهرهای مختلف اعتصابی عمومی  

. است و استقبال وسیعی از آن شده است 
از جمله بنا برخبرها در شهرهای سنندج،  
سقز، مریوان، بوکان، سردشت، اشنویه،  
مهاباد و بانه مراکز کار و کسب تعطیل  

این اتفاق اعتراضات مردمی در  . است 
در کنار  . کردستان را وارد فاز جدیدی کرد 

اعتصاب عمومی اعتراضات در کف  
در تهران  . خیابان نیز در جریان است 

گروهی از زنان معترض به تجمع برا ی  
 .امروز فراخوان داده اند 

عالوه بر اعتصاب عمومی و تجمعات  
اعتراضی در شهرهای مختلف  نهادهای  
مدافع حقوق زن همچون ندای زنان ایران  
و تشکلها و نهادهای بخش های مختلف  
کارگری،  معلمان،  بازنشستگان،  
دانشجویان و نهادهای اجتماعی همچون  
کانون نویسندگان ایران طی بیانیه هایی  
قتل مهسا امینی را محکوم کرده و  بر  

.  خواستهایی فوری تاکید گذاشته اند 
جمع کردن گشت های ارشاد از خیابانها،  
معرفی و محاکمه عاملین و آمرین این  
جنایت، آزادی فوری دستگیر شدگان  
اعتراضات  بخاطر قتل مهسا، لغو حجاب  
اجباری و آزادی همه زنانی که بخاطر این  
جرم در زندانند و لغو تمامی قوانین ضد  
زن  رئوس مشترک خواستهای تمام این  

 . بیانیه هاست 
لیست تاکنونی تشکلها و نهادهایی که  
بیانیه داده و اعالم خشم و انزجار کرده اند  

ندای زنان ایران، اتحادیه آزاد  :  عبارتند از 
کارگران ایران، انجمن صنفی برق و فلز  
کرمانشاه، سندیکای شرکت واحد،  
سندیکای  کارگران نقاشان البرز، اتحاد  
بازنشستگان، شورای هماهنگی تشکلهای  
صنفی فرهنگیان،  کانون های صنفی  
معلمان در شهرها و استانهای سقز،  
سنندج، تهران، بوشهر، مریوان، بوشهر  
،خوزستان و فارس ، گروهی از فعالین لغو  

های دانشجوئی    کار کودکان تهران، گروه 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروهی از  

. بازنشستگان  شهر آمل،و  . این در  .
حالیست که فراخوانها برای تجمعات  
اعتراضی ادامه دارد و برای امروز دانشگاه  

 .تربیت مدرس فراخوان تجمع داده است 
از سوی دیگر شاهد انتشار بیانیه هایی  
از سوی چهره هایی از کارگران، معلمان،  

شاعران، هنرمندان و سینما گران،  
خوانندگان ایرانی و بخش های مختلف  
اجتماعی در اعتراض به  قتل مهسا و  
جنایت گشت های ارشاد حکومت  

از جمله کتایون ریاحی بازیگر  . هستیم 
سینما و تلویزیون در عکس العمل به  این  

هیچ زمان اعتقادی به  :"جنایت میگوید 
گوگوش و داریوش نیز  ". حجاب نداشتم 

هایشان که در شهرهای    در کنسرت 
فرانکفورت آلمان و ونکوور کانادا برگزار  

حسن  . شد، از مهسا امینی یاد کردند 
زاده در اینستاگرام خود یاد مهسا    شماعی 

 .امینی را گرامی داشت 
همچنین در پی قتل مهسا امینی زنان   

زیادی با انتشار ویدئو هایی در شبکه های  
اجتماعی در اعتراض به حجاب اجباری  

در  . اسالمی، حجاب ها خود را آتش زدند 
شهریور    ۲۷ همین راستاست که  از روز  

تعدادی از زنان با انتشار ویدیوی بریدن و  
کردن موهای خود مقابل دوربین،    قیچی 

خشم و نفرت خود را  از حجاب و قوانین  
ضد زدن و عاملین قتل مهسا امینی اعالم  

یک نمونه آن آناهیتا همتی سینما  .  داشتند 
گر است که در مقابل دوربین موهای خود  

حجاب سوزان در ادامه  .  را تراشید 
حجاب بی  "کارزارهای تاکنونی همچون  

ما با حجاب  "و طومار اعتراضی  " حجاب 
از سوی ندای زنان ایران  " اجباری مخالفیم 

با هزاران امضا،  جواب دندان شکنی به  
  ۴۰ جمهوری اسالمی است که بیش از  

سال است که زنان را در زندان حجاب با  
دیوارهای بلند آپارتاید جنسی به اسارت  

و  این چنین است که  . کشانده است 
جنبشی عظیم علیه حجاب منفور اسالمی  
که بر اساس آن مهسا را به قتل رساندند به  

 .  جریان افتاده است 
در مدیای اجتماعی در اعتراض به قتل  

حجاب  "مهسا امینی غوغا است و هشتگ  
و مهسا امینی  در حال حاضر بیش از سه  

.  میلیون بار مورد استفادە قرار گرفتە است 
و هشتگ های آنها به انگلیسی نیز صدها  
هزار بار توسط کاربران غیر ایرانی توییت  

مهسا امینی به چهره  ای  .  شده است 
جاودانی و سمبل خشم و نفرت علیه  

 .حکومت تبدیل شده است 
قتل مهسا امینی و اعتراضات  گسترده  
در جامعه در سطح جهانی نیز بازتاب  

در بیش از ده شهر  . گسترده داشته است 
بزرگ در کشورهای جهان از جمله در  

ترکیه، آلمان، کانادا ، سوئد تظاهراتهایی  
در اعتراض به قتل مهسا امینی به پا شده و  
فراخوان های بیشتری به تجمع و اعتراض  

جاوید رحمان گزارشگر ویژه  . در راه است 
حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، روز  

شهریور در سخنرانی ای در    ۲۵ جمعه  
یک نشست مجازی با میزبانی سازمان  

مراتب انزجار عمیق    «ایمپکت ایران »
خود را نسبت به مرگ مهسا امینی ابراز  

او خواهان تصویب قطعنامه علیه  . کرد 
 .حجاب اجباری در ایران شد 

اینگونه است که مهسا امینی به نماد  
مبارزه علیه خشونت و ستم علیه زن و علیه   
بساط جهنمی آپارتاید جنسی در ایران  
تبدیل شده و فصل جدیدی در جنبش  

 .سرنگونی در ایران گشوده است 
جانباختن مهسا امینی را به خانواده  
این عزیز و به همگان تسلیت میگوییم و  
بر گسترش اعتراضات علیه این جنایت و  
جمع کردن کل بساط آپارتاید جنسی در  

در ادامه اعتراضات  . ایران تاکید میکنیم 
خیابانی در شهرهای کردستان، اعتصاب  
عمومی در تمام شهرهای این استان ابزار  
مهمی است که رژیم را در منگنه  

در تمام  . اعتراضات مردمی قرار میدهد 
این شهرها باید کار و کسب تعطیل و مردم  

 . یکپارچه وسراسری به خیابان ها بیایند 
روشن است که جدال با حکومت  
جنایت و سرکوب و سرتاپا ضد زن و ضد  

اولین  . انسانی جدال همه مردم است 
رویایی زنان و جامعه با حکومت اسالمی  
بر سر حجاب و تظاهرات بزرگ و فراموش  

در تهران    ۵۷ نشدنی هشت مارس سال  
و این یک عرصه مهم جدال مردم با  . بود 

حکومت اسالمی در طول حاکمتیش بوده  
بدین ترتیب جنبش رهایی بخش  .   است 

زن یکی از رزمنده تری، اجتماعی ترین و  
سیاسی ترین جنبش های آزادی خواهانه  
در ایران بوده و رنگی زنانه به انقالبی که در  

 

 حکومت و حجابش را باید دفن کرد : قتل مهسا امینی 

 

۳ صفحه   
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درگذشت مهسا امینی را به خانوده اش  
و به همه مردم ایران صمیمانه تسلیت  

 . میگویم 
ساله ای که برای    ٢٢ مهسا دختر جوان  

یک سفر تفریحی از سقز به تهران آمده بود  
گناهی نداشت بجز آنچه جانیان حاکم   

اوباشان حکومتی  .  مینامند "  بدحجابی " 
مهسا را در خیابان دستگیر میکنند و چنان  
مورد ضرب و شتم قرار میدهند که به حال  
کما فرو میرود و بعد از دو روز  جان  

 .   خودش را از دست میدهد 

این تنها یک نمونه از جنایات  
حکومتی است که به یک هیوالی آٔدمخوار  

هر روز در زندانها و  . تبدیل شده است 
خارج از زندانها میزنند و میکشند و  
شکنجه و اعدام میکنند تا قدرت جمهنی  

مهسا امینی،  شلیر  . خودشان را حفظ کنند 
رسولی، مونا حیدری، رومینا اشرفی،  
ریحانه جباری، زهرا کاظمی،  سحر  
خدایاری، ندا آقا سلطان، ثریا منوچهری و  
صدها زن و دختر بیگناه دیگر قربانی  
سیاستهای زن ستیزانه جمهوری اسالمی  

باید این چرخه  ! دیگر بس است . هستند 
درد و خشم ما از  ! آدمکشی را متوقف کنیم 

قتل مهسا میتواند و باید به نیروی یک  
اعتراض کوبنده علیه جانیان حاکم بدل  

 . شود 
ما باید همبسته و متحد به میدان  

همانطور که  مردم مریوان در  . بیائیم 
اعتراض به قتل شلیر رسولی به خیابانها  
آمدند، همانطور که در اعتراض به حکم  
سنگسار سکینه محمدی آشتیانی یک  
جنبش جهانی شکل گرفت، در پاسخ به  
قتل مهسا هم میتوانیم و باید به یک جنبش  

 .   سراسری شکل بدهیم 
جا دارد همه ما مردم ایران به هر  
شکلی که میتوانیم بمیدان بیائیم و  صدای  
اعتراض خود را علیه جنایات حکومت  

قتل مهسا یکی ازوحشتناک  .  بلند کنیم 
ترین و هولناک ترین جنایات جمهوری  
اسالمی بود، باید به آخرین آن تبدیل  

همبسته و یکپارچه بمیدان بیائیم و  . بشود 
 .  هیوالی حاکم را بزیر بکشیم 

 حمید تقوائی 
  ۲۰۲۲ سپتامبر    ۱۶ ،  ۱۴۰۱ شهریور    ۲۵ 

 

 :  پیام به مردم ایران در رابطه به فاجعه قتل مهسا 
 علیه هیوالی آدمخوار جمهوری اسالمی بمیدان بیائیم  

 )متن پيام ويدئوی (

 مردم آزاده و مبارز کردستان 
 

بار دیگر جمهوری اسالمی جنایت  
ساله    ۲۲ هولناکی مرتکب شد و دختر  

امینی را به جرم  ) ژینا (بیگناه، مهسا  
بدحجابی دستگیر کرد وچنان مورد ضرب  
و شتم قرار داد که پس از دو روز جدال با  

این جنایت  . مرگ جانش را از دست داد 
بزرگ کل جامعه را تکان داد و موجیاز  
خشم و انزجار در کردستان و در سراسر  

 .کشور برانگیخت 
این جنایات یک هفته پس از مرگ  
دلخراش شلیر رسولی در مریوان اتفاق می  
افتد که هنگام فرار از تجاوز توسط یکی از  
اراذل و اوباشیکه در پناه ارگانهای  
حکومت حاشیه امن دارند جانش را از  

راهپیمایی اعتراضی هزاران نفره  . دست داد 
مردم مریوان پاسخ کوبنده آنها بهاین مرگ  

 . تراژیک شلیر بود 
اینبار جنایت به مراتب هولناک تر قتل  

همه  . مهسا کل جامعه را تکان داده است 
جنایتکاران خود ترسیده  . به خشم آمده اند 

اند و دستوررسیدگی به جنایت خود را  
این جنایت باید با عکس العملی  . داده اند 

صدبار بزرگتر از اعتراض به قتل شلیر  
فاجعه قتل مهساباید به نقطه  . مواجه شود 

آغاز یک جنبش کوبنده علیه قوانین ضد  
زن حکومت، علیه حجاب اجباری، علیه  
گشت ارشاد و علیه تبعیض و بیحقوقی  

تنها نیروی متحد ما  .  زنانتبدیل شود 
میتواند ماشین کشتار جمهوری اسالمی را  

 متوقف کند 
ما همصدا با سایر جریانات سیاسی  
در کردستان، همه شما مردم کردستان،  
کارگران و معلمان، کارکنان ادارات،  
دانشجویان و دانشآموزان و مغازه داران را  

 

 فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان 

. چشم انداز نزدیک است زده است 
جنبشی که حکومت خود را در آن بازنده  
می بیند و از همین رو چنین هار و وحشی  
گشت های ارشادش را به جان زنان و کل  

با حجاب برگیران   .جامعه انداخته است 
سراسری و سوزاندن حجاب باید به کل  

.  این بساط بردگی و توحش پایان داد 
گشت های ارشاد حکومت نیروهای  
سرکوب آتش به اختیار حکومتند و باید از  

باید عاملین و آمرین  . خیابانها جمع شوند 
. قتل مهسا و مهسا معرفی و محاکمه شوند 

باید فشار بیاوریم که همه زنان معترضی  
که بخاطر حجاب در زندانند فورا و بدون  

فشار بیاوریم که  . قید و شرط آزاد شوند 
همه انسانهایی معترضی که در این روزها  

باید  . بازداشت و زندانی شدند، آزاد شوند 
در تمام شهرها به خیابان آمد و با فریاد  
خواستهایمان  پاسخ جنایتکاریهای  

 .حکومت را سراسری داد 
و باالخره اینکه باید تالش کنیم تا    

صدای اعترضاتمان را جهانی کنیم و با  
بیانیه های اعتراضی خود از همه نهادهای  
کارگری و انساندوست در سطح جهان  
بخواهیم  که انزجار خود را نسبت به چنین  

این صدا  .  جنایتی اعالم و محکوم نمایند 
باید از  رساتر از هر وقت از  ایران بلند  

یک تاکید فوری ما همواره بر  . شود 
بابکوت جهانی جمهوری اسالمی بوده  

قتل مهسا  بیش از بیش بر این  . است 

سفارتخانه ها و تمام  .  کارزار تاکید میکند 
کنسولگری های جمهوری اسالمی در  

سران این  . همه کشورها باید بسته شوند 
حکومت بخاطر جنایاتشان باید در  

از  . دادگاههای بین المللی محاکمه شوند 
همه نهادهای بین المللی بخواهیم که با  
محکومیت قتل مهسا امینی با این کارزار  

رژیم ضد زن باید گورش را  . همراه شوند 
باید بساط جهنمی این  . گم کند و برود 

شهال دانشفر دبیر  .(حکومت را جارو کرد 
 )۱۴۰۱ شهریور    ۲۸ -کمیته سازمانده 

 

 ...حکومت و  : قتل مهسا امینی   

شهریور در    ۲۸ فرامیخوانیم روز دوشنبه  
اعتراض به قتل بیرحمانه مهسا و سایر  
جنایات حکومت علیه زنان کار راتعطیل  
کنید و با خواست محاکمه عامالن و آمران  
قتل مهسا متحد و یکپارچه در سراسر  

. کردستان دست به اعتصاب عمومی بزنید 
جنایتکاران باید بدانند که مردم این  
جنایات را بی پاسخ نمیگذارند و پاسخ  
دندان شکنی به مسببین این جنایات  

 .خواهند داد 

ما مردم آزاده در سراسر کشور را  
فرامیخوانیم که به هر شکل که میتوانند از  
اعتصاب عمومی حمایت کنند، صدای  
شما را رساتر کنند وهمراه با شما قتل  
مهسا را محکوم کنند و خواهان محاکمه  

 .آمران و عامالن این جنایت شوند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ سپتامیر ۱۶ ،    ۱۴۰۱ شهریور    ۲۵ 

۲ از صفحه    
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شرط  این است که خواست های متحد  
کننده ای در جامعه وجود داشته باشد که  

خواستهایی مثل  . مردم را به حرکت درآورد 
فرض کنید آزادی زندانیان سیاسی که یکی  

جمهوری  . از آن خواستهای عمومی است 
اسالمی با اسلحه سرکوب و زندان  
دستگیری و غیره به همه اعتراضات  
برخورد میکند و ازینرو خواست آزادی  
فعالین معلمان، بازنشستگان، جنبش  
کارگری، جنبش محیط زیست، زنان و  
جنبش های مختلف همیشه یک خواست  

این خواست  .  مهم در جامعه بوده است 
مشترکی است که میتواند زمینه سراسری  

 .شدن اعتراضات را بوجود بیاورد 
یک شرط دیگر طرح شعارهای  
سیاسی متحد کننده است که مستلزم  

مثال خیزشها و   .  توازن قوای مناسب است 
توازن    ٩٨ شورشهای شهری نظیر خیزش  

قوا را به نفع مردم تغییر میدهد و بسیاری  
از شعارها و خواستهای سراسری علیه  
جمهوری اسالمی در این مقاطع مطرح  

بعبارت دیگر توازن قوای مناسب  . میشوند 
اجازه میدهد شعارهای سیاسی که ماهیتی  
سراسری دارد مطرح شود و مبارزات شکل  

 . سراسری بخود بگیرد 
واضح است  توازن قوا همیشه اینطور  
نیست که مردم با شعارهائی نظیر فرض  

جمهوری  "یا  " مرگ بر دیکتاتور "کنید  
.  به خیابان بیانید " اسالمی نابود باید گردد 

اینها شعارهایی سراسری  است که در  
در  . خیزش های توده ای مطرح میشود 

شرایط عادی تر این شعارها بشکل  
مطالبات عرصه ای خودشان را نشان  

مردمی که علیه فقر اعتراض  . میدهند 
میکنند، علیه تعرض جنسی به زنان  
اعتراض میکنند، علیه حکم اعدام  
اعتراض میکنند، همان مردمی هستند که  
در خیزش های شهری و در شرایطی که  
توازن قوا اجازه داده است با شعار مرگ بر  

. جمهوری اسالمی به خیابان آمده اند 

میخواهم بگویم که فعالین عرصه ای  
گرچه مطالبات مشخصی را مطرح میکنند  
ولی خواست مشترکشان و هدف  
مشترکشان این است که از شر این  
حکومت رها بشوند چون میدانند بخش  
اعظم این مطالبات متحقق نخواهد شد  

 . مگر اینکه حکومت را سرنگون کنند 
بنظر من این بیشتر بعهده اکتیویست  
ها و فعالین و نهادهای مبارزاتی در عرصه  
های مختلف است که با فراخوانهای  
مشترک، با اعالم حمایت از مبارزات  
همدیگر و طرح خواستهای مشترک و   
انتشار بیانیه ها و فراخوانهای مشترک حول  
آنها، فرض کنید با امضای دهها نهاد قدم  
های عملی در جهت سراسری شدن  

هم اکنون در مبارزه  . مبارزات بجلو برداند 
نهاد    ۳۷ علیه اعدام اگر اشتباه نکنم حدود  

مختلف اطالعیه مشترکی داده اند و این  
در اول ماه مه  . نمونه ها را قبال هم داشتیم 

ها، در هشت مارس ها شاهد این حرکتها  
به نظر من فعالین عرصه های  . هستیم 

مختلف با اطالعیه ها بیانیه ها و  
فراخوانهای مشترک زمینه های سراسری  
شدن مبارزه را فراهم کنند و این باید به یک  
سنت ماندگار،  و فراتر از تنها روزها و  

 .  مناسبتهای معین، تبدیل بشود 
 

اشاره کردید که خواست  : حسن صالحی 
واحد و مشترک یک پیش شرط سراسری  
شدن اعتراضات است ولی چقدر این  
مساله اهمیت دارد که بخشهای مختلف  
جامعه با هر خواستی که دارند با  
خواستهای صنفی و منحصر بفرد  

آیا  . خودشان بطور همزمان اعتراض کنند 
این کمک نمی کند به سراسری شدن این  

 اعتراضات؟ 
 

سراسری شدن را میتوان به  : حمید تقوایی 
معنی همزمانی مبارزات در عرصه های  

به این معنی  . مختلف هم بکار برد 

 

 اعتراضات جاری و شرایط پیشروی و گسترش آنها  
 گفتگو تلویزیونی با حمید تقوایی در برنامه خط رفاه در  کانال جدید 

اعتراضات وسیع و  :  حسن صالحی 
گسترده ای در جامعه در جریان است،  
اعتراضات بازنشستگان و معلمان که  

اخیرا شاهد   .  مدتهاست جریان دارد 
اعتراضات کارکنان رسمی صنعت نفت  
بودیم که عده ای از آنها را دستگیر کردند و  
سپس آزاد شدند و قرار گذاشتند که در  
اواخر شهریور ماه دوباره دست به اعتراض  

اعتراضات وسیعی در مریوان به  . بزنند 
مرگ زنی که مورد تعرض یکی از عوامل  
حکومتی قرار گرفته بود و منجر به مرگش  

و  اعتراضاتی که  . شد، در جریان است 
علیه اعدام از سوی خانواده های محکوم  
به اعدام در کرج و تهران در مقابل دفتر قوه  
قضائیه جمهوری اسالمی، جایی که  
احکام اعدام زیادی را صادر کرده است،  
برگزار شد و اینجا و آنجا اعتراضات  
کارگری متعدد دیگری هم در جریان  

 .است 
جایگاه و اهمیت این اعتراضات چه  
هست و این چه چیزی را نشان میدهد؟  

 چه ارزیابی شما دارید؟   
 

اولین نکته این است  : حمید تقوایی 
که ما شاهد اعتراضات بی سابقه ای  

جامعه  .  هستیم از جمله علیه اعدام 
مدتهاست که معترض است به اعدام،  
مردم آنرا جنایت میدانند علیه اش  
اعتراضات زیادی بوده است ولی اینبار در  
یک سطح میدانی و وسیع  بسیاری از  
خانواده های محکومین به اعدام به همراه  
فعالین این جنبش اعتراضی به خیابان آمده  

میتوان گفت تعرض جدیدی علیه  . اند 
معموال مبارزه  . اعدام دارد شکل میگیرد 

علیه اعدام علیه پرونده های مشخصی  
بود، نمونه های مشخصی مثل حکم  
اعدام نوید افکاری و یا امثال او که بسیار  
تکان دهنده بود، موجب اعتراضات  
میشد، ولی اینبار مبارزات بر سر نفس  
اعدام  شکل گرفته است با این خواست  

. که نفس اعدام باید فوری ممنوع بشود 
معترضین مسائل اجتماعی را مطرح  
میکنند، میگویند فقر و محرومیت و  
فالکتی که در جامعه گسترش پیدا کرده  
باعث جرائمی است که حکم اعدام  

و خواستار این هستند که مجازات  . میگیرد 

از این نظر من فکر  . اعدام ممنوع بشود 
میکنم که یک دور تازه ای از مبارزه علیه  
اعدام شروع شده است و امیدوارم که  
گسترده تر بشود و سازمان یافته تر بشود و  

 .همچنان پیگیر ادامه پیدا کند 
نمونه دیگر اعتراضی است که به  
فاجعه مرگ شیلر رسولی در مریوان شکل  

زنی که مورد تعرض جنسی یکی  .  گرفت 
از وابستگان به   رژیم قرار گرفته بود و این  
امر به مرگ او منجر شد خشم مردم را  

در پاسخ  به این جنایت در  . برانگیخت 
مریوان جنبشی علیه آزار و اذیت جنسی  
زنان بمیدان آمد که  از جانب  مردم  

به  .  سنندج هم مورد حمایت قرار گرفت 
این ترتیب مبارزه اجتماعی علیه یکی از  
فجایعی که جمهوری اسالمی بانی و  
باعث آن است یعنی تعرض جنسی به  

 .زنان، درحال  گسترش است 
از سوی دیگر، همانطور که اشاره  
کردید کارگران رسمی نفت هم االن به  
میدان آمده اند، کارگران پیمانی مدتهاست  
که دارند اعتراض میکنند و اکنون صفوف  
همه کارگران نفت متحدتر و گسترده تر  
شده است و تعرض تازه ای را در دستور  

همه اینها بنظر من نشان  . گذاشته اند 
میدهد که یک دور تازه ای از اعتراضات و  

طبعا  . مبارزات میدانی دارد شکل میگیرد 
این جنبشهای اعتراضی همه خواستها و  
اهداف مشص خودشان را دارند ولی در  
واقع عرصه های مختلفی هستند از مبارزه  
ای که مردم علیه کلیت این نظام دارند  
پیش میبرند و میخواهند از شر جمهوری  

 .اسالمی خالص بشوند 
 

یکی از بینندگان کارگر  : حسن صالحی 
این برنامه سوالی  مطرح کرده است با این  
مضمون که این مبارزات و اعتراضات  
بسیار گسترده است ولی چرا به مبارزه ای  
سراسری و یکپارچه که همه باهم دست به  

 اعتراض بزنند، تبدیل نمیشود؟ 
 

سراسری شدن شرایط ویژه  : حمید تقوایی 
هر  .  ای میخواهد که همیشه برقرار نیست 

زمان و هر اندازه  در جامعه اعتراضات  
سراسری شده به این خاطر بوده که شرایط  

اولین  . آن تا حد زیادی وجود داشته است 
۵ صفحه    
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مبارزات سراسری مدتهاست در جریان  
امروز همه جامعه دارد میجوشد،  .  است 

جنبش کارگری، جنبش علیه حجاب و  
علیه تعرض جنسی به زنان، جنبش محیط  
زیست، جنبش دفاع از حقوق کودک،  
جنبش علیه اعدام و برای آزادی زندانیان  

در یکسال اخیر  . سیاسی و غیره و غیره 
هفته ای نبوده است که ما اعتراضاتی در  

به این معنا  . این عرصه ها نداشته باشیم 
اعتراضات فی الحال سراسری هستند ولی  
به گمان من سوالی که دوستان ما مطرح  
میکنند به این معنا است که اعتراض با  

آنطور  . یک پرچم واحدی صورت بگیرد 
که اعتراضات کارگران نفت سراسری است  
و یا اعتراضات رانندگان کامیون که چند  

. بار دست به اعتصاب سراسری زدند 
سراسری به این معنا که پرچم واحدی را  

به این معنی  . بلند کنند در یک رشته معینی 
هم در عرصه هائی مثل مبارزات معلمان و  
بازنشستگان شاهد اعتراضات سراسری  

امروز   مبارزه علیه اعدام هم دارد  . هستیم 
عرصه  . این شکل را به خودش میگیرد 

های دیگری هم خواستهای سراسری  
وجود دارد ولی  مبارزات همزمان  و  

مثل  . سراسری هنوز شکل نگرفته است 
افزایش دستمزد که االن جنبش جاری  
عملی ای شما برای افزایش دستمزد نمی  
بینید ولی این یک خواست سراسری است  
و همه کارگران در آن ذینفع هستند و همه  
در اعتراضات جداگانه ای  این را اعالم  

مبارزه برای افزایش دستمزد  ربط  . کرده اند 
پیدا میکند به مبارزه معلمان برای افزایش  
حقوق هایشان و یا بازنشستگان تامین  

اینها مبارزاتی هستند که زیر  .  اجتماعی 
پرچم افزایش دستمزد میشود به آنها رجوع  

 . کرد 
تا آنجایی که به فعالین مربوط میشود  
شرط سراسری شدن مبارزت این است که  
کنار هم قرار بگیرند، متحدانه فراخوان و  
بیانیه بدهند و محکوم کنند این فالکتی که  
جمهوری اسالمی به مردم تحمیل کرده  

لزوما وقتی ما از فراخوان های  . است 
متحد و سراسری صحبت میکنیم  
منظورمان تنها فراخوان به یک عمل  

نهادها و فعالین جنبشهای  . میدانی نیست 
مبارزاتی میتوانند موضع واحدی بگیرند و  
علیه سیاستهای حکومت بطور واحد  

اعتراض کنند، بیانیه مشترک بدهند،  
طومار بدهند، و در فضای اعتراضی  
جامعه و در فضای مدیای اجتماعی نظرها  

این حرکتها مسلما در ادامه  . را جلب کنند 
خودش به حرکتهای میدانی منجر خواهد  

 .  شد 
 

سوال دیگری که برای ما  : حسن صالحی 
ارسال شده است این است که این  
مبارزات عمدتا بر سر خواستهای صنفی و  
اقتصادی است و به کندی بطرف طرح  
مسائل سیاسی پیش میرود، چه دالیلی  
برای این است و چگونه میتواند این تحول  
صورت بگیرد که مسائل سیاسی در دستور  

 کار قرار بگیرد؟ 
 

چند نکته اینجا مطرح  : حمید تقوایی 
میشود یکی اینکه بطور عادی در یک  
شرایط متعارفی که جامعه خیزشی در  
دستور ندارد و یا ما با شورش های شهری  
و تظاهرات توده ای مواجه نیستیم طبعا  
خواستها نمیتواند سیاسی باشد به این معنا  
که صریحا علیه کل حکومت و برای  

این در  . سرنگونی حکومت مطرح بشود 
شرایط متعارف و عادی جامعه که خیزش  
توده ای در آن جاری نیست امکانپذیر  
نیست ولی این به این معنی نیست که  

 . مبارزات صرفا صنفی هستند 
من فکر میکنم که هیچ مبارزه ای در  
ایران صنفی نیست به این دلیل ساده که هر  
خواست صنفی فورا با سد حکومت روبرو  
میشود و خود حکومت است که به یک  

بعنوان  . معنا مبارزات را سیاسی میکند 
مثال شرایط ایران  مثل جوامع غربی  
نیست که فرض کنید کارگر اضافه دستمزد  
میخواهد اتحادیه های کارگری میروند با  
اتحادیه های کارفرما مذاکره میکنند، چانه  
میزنند و به نتیجه میرسند و مساله خاتمه  

همه  .  اینجا اینطور نیست .  پیدا میکند 
میدانیم که اوال  حکومت بطور مستقیم یا  

درصد    ۹۰ غیر مستقیم در  بیشتر از  
واحدهای تولیدی دست دارد، حتی  
سرمایه داران خصوصی و  یا خصولتی ها  
مستقیم و یا غیر مستقیم به آیت الله های  
میلیاردر و مافیاهای حکومتی مربوط  
میشوند و ثانیا کارگران  متشکل نیستند و از  
اتحادیه ها و تشکلهای صنفی محرومند و  
سازمانی ندارند که از طریق مذاکره با  

دولت و یا کارفرما به خواستهای صنفی  
به این دالیل  هر مبارزه و هر  .  شان برسند 

اعتراض صنفی مثل پرداخت دستمزدهای  
معوقه فورا تبدیل میشود به یک امر  

جمهوری اسالمی میگیرد، میزند  . سیاسی 
به این معنا  . و  جواب کارگران را نمیدهد 

 .   همه مبارزات در ایران سیاسی اند 
از یک جنبه دیگر هم مبارزات جاری  

مردم میدانند، همه فعالین  . سیاسی است 
جنبشهای به اصطالح مطالباتی میدانند  
که تحقق خواستهایشان گره خورده است  

هیچکس فکر  . به برکنار کردن حکومت 
نمیکند که این حکومت برقرار باشد و  

برابر بشود و یا حتی متناسب    ۵ دستمزدها  
با حد تورم سرسام آوری که امروز داریم  

در کشورهای غربی اینطور   . متناسب شود 
نیست، در کشوری که دیکتاتوری عریانی  
و سرکوبگری شبیه جمهوری اسالمی  
نباشد و طبقه کارگر حداقلی از حقوقش را  
به دست آورده باشد هیچکس فکر نمیکند  
که تا  این حکومت و یا دولت نیافتد  
دستمزد ها افزایش پیدا نمیکند؛ کارگران  
تجربه کرده اند، مبارزه کرده اند، دستاورد  
داشته اند و میدانند میتوانند خواستهای  

اما در  .  صنفی شان را متحقق کنند 
جمهوری اسالمی هر فعال جنبش افزایش  
دستمزد میداند با یک دولت و نظامی  
روبرو است که باید از شر آن خالص  

 . بشود تا به خواستهایش برسد 
اینطور میتوان گفت که در شرایطی که    

توازن قوا اجازه میدهد و جنبش سرنگونی  
طلبانه سر بلند میکند و برآمد پیدا میکند و  
به خیابانها میآید، مبارزه سریعا  سیاسی  
میشود، شعارها میرود علیه دیکتاتور، علیه  
خامنه ای، علیه کل نظام، ولی در شرایطی  
که این توازن قوا هم نیست و این برآمد را  
نداریم، مبارزات سیاسی هست منتها در  
قالب خواستهای صنفی، مطالبات  

هر  .  مشخص خودش را بیان میکند 
اکتیویستی، هر فعالی در جنبش کارگری  
در جنبش زنان در جنبش دفاع از حقوق  
کودک و جنبش علیه اعدام میداند که  
باعث و بانی این شرایط غیر قابل تحمل  
جمهوری اسالمی است و میداند که نهایتا  
با سرنگونی جمهوری اسالمی مساله حل  
خواهد شد و به آن عرصه مبارزه بصورت  
یک نبرد مشخص از جنگ عمومی اش با  

به این معنا  . جمهوری اسالمی نکاه میکند 
همه مبارزات در ایران بنظر من سیاسی  

 .است 
 

عالوه بر توضیحاتی که  : حسن صالحی 
دادید باید اشاره کرد که در جریان  
اعتراضات شعارهای سیاسی هم داده  

وقتی که فعالین معلم  دستگیر  . میشود 
میشوند و معلمان خواستار آزادی  
عزیزانشان میشوند که دیگر صنفی نیست  
و سیاسی است و یا در شعارهای  
بازنشستگان بارها دیده شده است که علیه  
دولت و علیه وعده و وعیدها و دروغگویی  
مقامات هم شعار میدهند و حتی  
شعارهای مرگ بر رئیسی هم داده شده  

یعنی اینطور نیست که فقط  .   است 
 .شعارهای صنفی باشد 

 

در ادامه  .  درست میگوئید : حمید تقوایی 
صحبت شما این نکته را هم اضافه میکنم  
که بجز مساله آزادی دستگیرشدگان و  
شعار علیه رئیسی و  غیره، شعارهای  
سیاسی دیگری هم در مبارزات جاری  

وقتی معلمان خواستار  .  مطرح میشود 
آموزش رایگان میشوند، وقتی خواست  
ایدئولوژی زدایی از مدارس را طرح  

. میکنند اینها خواستهای سیاسی است 
تحصیل رایگان مربوط میشود به همه  
خانواده هایی که فرزند مدرسه رو دارند و  
یا ایدئولوژی زدایی از مدارس و از کتب  
درسی یک خواست کامال سیاسی و  

و یا  در مبارزه  . مربوط به همه جامعه است 
علیه اعدام،  اعتراض علیه حکم اعدام  
یک فرد یک مطالبه معین است ولی  
مطالبه لغو مجازات اعدام، یک خواست  

میخواهم بگویم خواستهای  .سیاسی است 
سیاسی فقط سرنگونی نیست، فقط علیه  
حکومت نیست، شما وقتی یک امر  
عمومی اجتماعی را مطرح میکنید و  
مطالبه ای دارید که از صنف معینی فراتر  
میرود و به همه جامعه مربوط میشود  

 .دارید یک مبارزه سیاسی را به پیش میبرید 

 

 ...اعتراضات جاری و   

۶ صفحه    

۵ از صفحه    
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شما اشاره کردید که  : حسن صالحی 
خواستهای مشترک و بیانیه و قطعنامه هایی  
صادر بشود در حمایت از همدیگر و طرح  

چند سال پیش از  . خواستهای خودشان 
ایران یک بیانیه ای صادر شده بود با عنوان  

و در آن بیانیه  " بیانیه آزادی مردم ایران "
یکسری خواستهایی مطرح شده بود که با  

  ۲۷ بیش از  . استقبال هم روبرو شده است 
هزار نفر از داخل و خارج، از جمله  
شخصیت های شناخته شده و برجسته ای  

سوال من این  . این بیانیه را امضا کرده اند 
است که یک چنین بیانیه ای چقدر میتواند  
پالتفرم مشترکی باشد تا آن خواستها و  
مطالبات و مبارزات سراسری حولش  

 .شکل بگیرد 
 

بنظر من  این بیانیه گام  : حمید تقوایی 
مهمی است برای متحد کردن مبارزات و  
همانطور که اشاره کردید با استقبال خوبی  

خیلی از فعالین  . هم مواجه شده است 
حزب ما هم از امضا کنندگان این بیانیه  

ما از این بیانیه حمایت میکنیم  .   هستند 
بخاطر اینکه خواستهایی را مطرح میکند  
که خواستهای مشترک همه مردم است و  
تقریبا تمام عرصه های اعتراضی را می  

فرض کنید خانواده های اعدامیان  . پوشاند 
که عزیزانشان را از دست داده اند، هرکس   
عزیزی را زیر حکم اعدام دارد و یا افرادی  

 

۵ از صفحه   ...اعتراضات جاری و     
از دوستان و یا خانواده اش دستگیر شده  
اند، یا خانواده ای که فرزند مدرسه رو  
دارد، زنی که  به حجاب و بیحقوقی زن  
معترض است، کارگری که خواهان  
افزایش دستمزدها  و آزادی تشکل کارگری  
است، آن نویسنده ای که آزادی بیان  
میخواهد، میخواهد آزادانه بنویسد،  
صحبت کند و خودش را بیان کند، تمام  
کسانی که علیه تخریب محیط زیست  
اعتراض دارند، کسانی که خواهان یک  
زندگی مدرن و انسانی هستند مثال  
جوانانی که زندگی شاد و مدرن  
میخواهند، همه بخشهای جامعه در این  
بیانیه خواستهای خودشان را پیدا میکنند و  
از آنجایی که این بیانیه بصورت یک  

هزار نفر    ۲۷ طومار مطرح شده و نزدیک  
از مردم از جمله بسیاری از فعالین شناخته  
عمدتا از داخل کشور آنرا امضا کرده اند  
میشود گفت این بیانیه فی الحال  در نیمه  
راه است و  به موقعیتی رسیده که میتواند  
تبدیل بشود به پرچم مشترک و متحد کننده  

من  .  همه مردم معترض به وضع موجود 
فکر میکنم با فعالیت بیشتر در این جهت  
و با روی آوری بیشتر فعالین و مردم عادی  
به این بیانیه و امضا کردن آن، با تبلیغ و   
اعالم کردن آن و مطرح کردن خواستهایش  
در اعتراضات میدانی و همینطور در  

بیانیه آزادی  "فضای مدیای اجتماعی،  
میتواند به یک اهرم و پرچمی  " مردم ایران 

برای اتخاد و همبستگی جنبشهای  
و به این  . اعتراضی و توده مردم تبدیل بشود 

ترتیب گام مهمی بجلو برداریم در جهت  
بحثی که امروز داشتیم یعنی سراسری  
شدن و سیاسی شدن هر چه بیشتر  

 .   مبارزات 
تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال  

 ٢٠٢٢ سپتامبر    ١٦  -جدید 
 

با تشکر از امیر توکلی برای پیاده کردن  
 .متن اولیه این مصاحبه 

مسئول دفتر ابراهیم رئیسی دیروز  
اطالعیه های قبلی حکومت مبنی بر  
شرکت رئیسی در مجمع عمومی سازمان  
ملل در نیویورک در ماه جاری را تائید  

پیش از این نیز سخنگوی رئیسی  . کرد 
ادعا کرده بود که مقدمات سفر وی به  

 .آمریکا تکمیل شده است 
در حالیکه وزارت امور خارجه آمریکا  
هنوز تایید نکرده است که آیا واقعا برای  
رئیسی ویزا صادر شده است یا نه، الزم  
است برای برپائی قوی ترین اعتراض به  
حضور این رئیس جمهور قاتل در مجمع  

 !عمومی سازمان ملل آماده شویم 
سپتامبر، روزی که قرار است    ۲۱ روز  

جمهور رژیم اسالمی، اگر موفق به    رئیس  
دریافت ویزای ورود به آمریکا شود،  
حضورا در مجمع عمومی سازمان ملل  
سخنرانی کند، جامعه ایرانی و همه  

مخالفین حکومت اسالمی در یک تجمع  
این  . آیند   اعتراضی در نیویورک گرد هم می  

تظاهرات را باید به یک نمایش بزرگ  
اعتراض به رئیسی و کل حکومت اسالمی  

 !تبدیل کرد 
ابراهیم رئیسی یک جنایتکار تحت  
پیگرد است که طی سالها در مقام های  
متعدد در جمهوری اسالمی مسئول  
کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان  

و اعدام، بازداشت، شالق و شکنجه    ۶۷ 
مخالفین سیاسی، معترضان و شهروندان  

دولت رئیسی مسئول  . بی گناه بوده است 
بازداشت اتباع خارجی و شهروندان  
دوتابعیتی در ایران بعنوان گروگان به اتهام  
ساختگی جاسوسی، و تنها در یک سال  
گذشته مسئول اقدام برای آدم ربائی و ترور  
اعضای اپوزیسیون جمهوری اسالمی در  

 . خاک آمریکا بوده است 

ما از دولت آمریکا می خواهیم که به  
اجازه ورود به  . ابراهیم رئیسی ویزا ندهد 

آمریکا برای رئیسی برای شرکت در مجمع  
عمومی سازمان ملل توهینی بزرگ به مردم  
ایران، مردم آمریکا و خانواده های داغدار  

 .قربانیان بی شمار او است 
جای رئیسی نه در مجمع عمومی  
سازمان ملل بلکه در دادگاه برای رسیدگی  

تنها  . به جنایات او علیه بشریت است 
سناریوئی که در آن باید به رئیسی اجازه  
ورود به آمریکا داده شود، برای شرکت در  
دادگاه برای رسیدگی به  جنایات او علیه  

 !بشریت است 
کمپین ما خواستار بایکوت سیاسی  
جهانی جمهوری اسالمی، اخراج آن از  
جامعه بین المللی و محاکمه مقامات آن  
بدلیل کشتار مردم و جنایت علیه بشریت  

 .است 

نه کنار آمدن با این حکومت، بلکه  
انزوای سیاسی جهانی آن و اخراج آن از  
جامعه جهانی تنها پاسخ مناسب به  
وحشی گری و تروریسم رژیم اسالمی  

 .ایران و رئیس جمهور قاتل آن است 
سپتامبر در نیویورک،    ۲۱ همگی روز  

بعدازظهر، برای تظاهرات در    ۱ از ساعت  
 !مقابل مقر سازمان ملل جمع می شویم 

Dag Hammarskjold Plaza, East 
47th St & 2nd Ave, NY 10017 

 

 کمپین برای بایکوت جمهوری اسالمی   
 ۱۴۰۱ شهریور    ۲۴ ،  ۲۰۲۲ سپتامبر    ۱۵ 
ترجمه از متن اصلی اطالعیه به  ( 

 )انگلیسی 

 

 اطالعیه کمپین برای بایکوت جمهوری اسالمی 
 

 !رئیسی را به مجمع سازمان ملل راه ندهید 
!سپتامبر بپیوندید   ۲۱ به تجمع اعتراضی در نیویورک در    
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در ادامه تالشهای چهل و اندی ساله  
حکومت حامی سرمایه در ایران برای  
بیحقوق سازی مطلق کارگران، دولت  
رئیسی از بدو شروع به کارش تغییر زیر  
پوستی و بی سر و صدای قانون کار در  
جهت تعرض بیشتر به معیشت وکار طبقه  

برای این  . کارگر را در دستور گذاشته است 
کار از سوی او جلسات مخفیانه و حتی  
علنی متعددی با سرمایه داران اتاق  
بازرگانی و صاحبان موسسات خیریه که  
صرفا با هدف پولشویی برای مافیای  
قدرت و ثروت تشکیل شده اند ، برگزار  

 .شده است 
پس از  " ابراهیم رئیسی "از جمله  

نشستن بر کرسی ریاست دولت، اولین  
دیدارش را با اعضا و سرمایه داران اتاق  

او البته قبل تر و  . بازرگانی ایران ترتیب داد 
در زمان کاندیداتوری اش، سند و طرح  

از  " بنای ایران "اقتصادی مفصلی به نام  
اتاق اصناف و بازرگانی دریافت کرده بود و  
اکنون می بایست برای برخورداری از  
حمایت سرمایه داران این اتاق، به  
دیدارشان رفته و به آنها تضمین های الزم  

 .برای اجرایی شدن آن سند را می داد 
اما این سند حاوی چه نکاتی بود و  
اتاق سرمایه داری اصناف و بازرگانی از  

 رئیس دولت آینده چه می خواست؟ 
این بسته اقتصادی به گونه ای تدوین و  
تنظیم شده که دولت باید تضمین های  
الزم و تعهدات شفاف و البته قابل اندازه  
گیری و سنجشی را به سرمایه داری ایران  

از جمله این سند حاوی سیاست  . بدهد 
های متعددی همچون حذف سوبسید  

حامل های انرژی، آزادسازی نرخ ارز،  
تغییر در قوانین مالیاتی، تغییر در قوانین  
کار و دهها مورد دیگر است و اکنون  
اجرای بخش های عمده ای از آن را در  

دولت  " جراحی اقتصادی  " قالب طرح  
طرحی که تا همین جا اجرای آن  . شاهدیم 

سونامی وحشتناک گرانی و تورم را به دنبال  
داشته و با کاهش قدرت خرید مردم فقر و  

 .فالکت در جامعه را تعمیق بخشیده است 
هرچند این طرح در همین یک سالی  
که از عمر دولت رئیسی میگذرد تا اندازه  
زیادی جلو رفته است اما دستیابی کامل به  
اهداف و مطامع بسته سیاستی مذکور  
بدون دستکاری، اصالح و یا تغییر برخی  
مقررات خصوصا در حوزه کار و روابط  

به همین دلیل  . کار، امکان پذیر نیست 
همانطور که اشاره کردم تالش ها برای  
تهاجم  بیشتر به حقوق کارگر و البته  بی  
سروصدا و محرمانه در دستور قرار گرفته  

 .است 
پیشنهادات الزام آور بسته اقتصادی  
اتاق بازرگانی برای دولت، در حوزه کار  

 :عبارتند از 
حذف حداقل دستمزد، استانی شدن  
قانون کار و یا تعیین دستمزد به شکل  

، توسعه بازار  )مزد منطقه ای  ( استانی  
سرمایه،  دفاع از خصوصی سازی و ادغام  
سازمان تامین اجتماعی در سازمان امور  

 .مالیاتی 
حذف حداقل دستمزد از آبان ماه سال  

عضو    ۳۸ گذشته با طرحی که از سوی  
طرحی  . مجلس ارائه شد کلید خورد 

کامال ضد کارگری و استثمارگرایانه که  
تالش داشت با الحاق یک تبصره به ماده  

قانون کار، مزد توافقی برای کارگران    ۴۱ 
 . روستایی را وجهه قانونی ببخشد 

در ادامه این تالشها خرداد امسال نیز  
قانون کار را  ۱۲۴ دولت الیحه اصالح ماده  

 .به مجلس داده است 
هرچند این طرح ها و لوایح هنوز به  
مرحله تصویب و اجرا نرسیده اند اما  
آغازی است برای تحمیل فالکت بیشتر بر  
طبقه کارگر و تالشی که ادامه دارد و اکنون  
به گونه ای دیگر و با نقشه تغییر در ترکیب  
اعضای شورای عالی کار از سر گرفته شده  

 .      است 

برای مثال شورای عالی کار در حال  
حاضر متشکل از وزیر کار و دو نفر دیگر  
به پیشنهاد او که از اعضای شورای عالی  
صنایع هستند، سه نفر نماینده کارفرمایان  
و سه نفر به عنوان نمایندگان به اصطالح  
کارگران است که توسط نهاد ضد کارگری  
کانون عالی شوراهای اسالمی کار  

 .انتخاب می شوند 
اما ترکیبی که اکنون دولت قصد دارد  
آن را به نفع خود و کارفرما تغییر دهد  
اینست که شورای عالی کار  از وزیر کار،  
وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن  
تجارت، وزیر کشاورزی، رئیس سازمان  
برنامه و بودجه و یک نفر دیگر از بین  
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی  

 .تشکیل خواهد شد 
هر چند که شورای عالی کار و  
تصمیمات آن از منظر کارگران هیچگاه به  
رسمیت شناخته نشده و آن را نهادی کامال  
ضد کارگری می دانند، با این حال واضح  
است که ترکیب دلخواه دولت، تالشی  
است برای یکدست شدن و یکپارچه شدن  
هر چه بیشتر این شورا و تنفیذ بیشتر رای و  

 .تصمیم دولت در تعیین دستمزد کارگران 
دولت حتی در اقدامی پیش دستانه و  
قبل از این که موفق شود ترکیب اعضای  
کمیته مزد را به نفع سیاست های سود  
اندوزانه و استثمارگرایانه خود و شرکایش  
تغییر دهد، امسال راسا میزان افزایش  
دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که  
در دستگاههای دولتی شاغل هستند را  

 .خود تعیین کرد 
همین اتفاق را در تعیین حقوق و  
مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر  
تامین اجتماعی شاهد بودیم، هر چند که  
این تصمیم با مبارزات و اعتراضات وسیع  

 .و یکپارچه بازنشستگان به عقب رانده شد 
بعالوه در تازه ترین اقدام و پس از  

با اتاق  " ابراهیم رئیسی  " جلسه اخیر  
بازرگانی، پیشنهاد اصالح بند به بند مواد  
قانون کار از سوی اتاق سرمایه داران  
بازرگانی مطرح شده که مشخصا بر چند  

 :محور تاکید دارد 
قانون کار که    ۷ حذف تبصره یک ماده  

مربوط است به حداکثر زمان قرارداد  
موقت کارگر در کارهایی که جنبه مستمر  
دارند، تغییر  پارامتریک قانون تأمین  
اجتماعی و شرایط بازنشستگی که منجر به  
افزایش سن بازنشستگی خواهد شد و  

همینطور حذف آیین نامه مربوط به  
مشاغل سخت و زیان آور که این اتفاق در  

کارگروه تخصصی شورای گفتگوی  »قالب  
«دولت و بخش خصوصی  در اتاق   

 . بازرگانی ایران در حال پیگیری است 
این موضوعات در صورتی که به  
سرانجام دلخواه دولت حامی سرمایه داران  
برسد نتایج فاجعه باری برای کارگران در  

 .پی خواهد داشت 
با حذف تبصره مذکور، کارفرمایان  
هیچ گونه الزامی برای تبدیل وضعیت  
قراردادهای کارگران نخواهند داشت و  
امنیت شغلی کارگران بیش از آنچه که  
تاکنون بوده دستخوش بی ثباتی خواهد  
شد و در نتیجه شاهد بیکاری و اخراج  
گسترده کارگران خواهیم بود و با افزایش  
سن بازنشستگی هم سالهای بیشتری، کار  

 .از گرده کارگر کشیده می شود 
این اتفاقات در حالی در جریان است  
که یک پیشنهاد دیگر اتاق بازرگانی یعنی  
ادغام سازمان تامین اجتماعی در سازمان  
امور مالیاتی هم در دستور کار قرار دارد که  
در نتیجه آن عمال سازمان تامین اجتماعی  
از حیات خلوت دولت به یک نهاد کامال  
دولتی تبدیل خواهد شد که به جای ارائه  
پوشش های بیمه ای و خدمات درمانی  
کاری جز اخذ بیشتر مالیات بر درآمد از  

 .کارگران نخواهد داشت 
با این ادغام، الزام کارفرمایان برای  
بیمه کردن کارگران نیز برچیده خواهد شد  
و از سوی دیگر دست دولت برای غارت  
افزون تر اموال سازمان تامین اجتماعی  
بازتر خواهد شد و دیگر الزم نیست حتی  
بدهی های هزاران میلیاردی خود به  
سازمانی که متعلق به کارگران و  

 .زحمتکشان است را بازپرداخت نماید 
واقعیت این است که دولت و  
کارفرماها قصد دارند که هر طور شده از  
زیر بار تعهد به حداقل مزد و تعهد به  

 

 تالش پیدا و نهان رئیسی برای تغییر قانون کار 

۸ صفحه    

 

 پیمان شجیراتی 

 

به حزب کمونیست  
!کارگری بپیوندید   

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 tamas.wpi@gmail.com 
 sazmande@:  تلگرام 
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هر سال شروع سال تحصیلی که  
میتواند روزهای تازه و پر از هیجانی برای  
میلیون ها دانش آموز و خانواده هایشان  
باشد، در ایران جمهوری اسالمی به یک  
کابوس تبدیل میشود و امسال اوضاع از  

میلیون ها دانش  . همیشه فاجعه بارتر است 
آموز بویژه دختران در حسرت رفتن به  
مدرسه مجبورند بدلیل فقر و ناتوانی در  
تامین شهریه و کیف و کتاب و لباس در  
خانه بمانند و یا وارد بازار بیرحم کار  
شوند، و آنها که به مدرسه میروند از همان  
ابتدا با آخوند و انواع تحمیالت عقب  
مانده و ضد کودک اسالمی مواجه  

دختران و پسران که باید با هم  . میشوند 
شادی کنند، درس بخوانند و با هم بزرگ  
شوند، از هم جدا میشوند و معلمی که  
باید با انرژی و فراغت به آموزش کودکان،  
آنهم آموزش علمی و نه خرافه بپردازد  
مجبور است به فکر اجاره خانه و امنیت  
شغلی و یا پرونده امنیتی اش باشد و یا در  
غم محرومیت بخشی از شاگردانش که  

این فاجعه ای  . ترک تحصیل کرده اند 
است که حکومت مرتجع اسالمی، ضد  
کودک، ضد شادی، ضد زن و ضد انسان  
به کودکان و معلمان و میلیون ها خانواده  

 . تحمیل کرده است 
علیرغم همه اینها مدارس و  
دانشگاهها شروع به کار میکنند و جنب و  

کشمکش  . جوش تازه ای شروع میشود 
معلمان با وزارت آموزش و پرورش، با  
کتب درسی و مقررات انضباطی و امنیتی  
و حقوق ناچیز و ناامنی شغلی شروع  
میشود، دانش آموزان در مقابل تحمیالت  
مذهبی سر باز میزنند، آخوند را دست می  
اندازند و ذله میکنند، خانواده ها برای ذره  
ذره حقوق کودکانشان اعتراض میکنند و  
دانشجویان دوران پر جنب و جوشی از  
اعتراض را از سر میگیرند و جنبش  

آموزش  . مطالباتی بار دیگر اوج میگیرد 
رایگان، آموزش غیر مذهبی و خواست  
های متعدد معلمان مهمترین محورهای  

 . این جنبش است 
شهریه  . آموزش رایگان حق مردم است 

و انواع اخاذی به بهانه های مختلف باید  
کتاب و لوازم التحریر و ایاب  . ممنوع شود 

و ذهاب دانش آموزان باید کامال رایگان  

شود، یک وعده غذای گرم و با کیفیت و  
. رایگان حق همه دانش آموزان است 

حکومت موظف است به خانواده هایی که  
قادر نیستند فرزندانشان را به مدرسه یا  

به  . دانشگاه بفرستند کمک هزینه بدهد 
یک میلیون کودک افغانستانی باید  
شناسنامه داده شود و هر مانعی در مقابل  

مدارس امن،  . تحصیل آنان برطرف شود 
فضای کافی، تجهیزات آموزشی، سفرهای  
علمی و تفریحی و نه مذهبی و حکومتی،  

فقط  . از دیگر خواست های جامعه است 
هزار میلیاردی یا    ۹۲ با یک قلم اختالس  

بخشی از هزینه ای که صرف دم و دستگاه  
کثیف مذهبی میشود میتوان همه این  

 . نیازها را برطرف کرد 
مذهب و آخوند و مراسم مذهبی را  

کتب  . باید از مدرسه بیرون انداخت 
درسی باید از هرگونه تبلیغ مذهب و  
خرافه، تبعیض علیه زن و از هر گونه تبلیغ  

نمایشات و  .  حکومتی پاک شود 
. نمایشگاههای مذهبی را باید ممنوع کرد 
. آموزش باید علمی، شاد و مدرن باشد 

آموزش روابط جنسی باید جای مزخرفات  
 . مذهبی در مدارس را بگیرد 

معلمان و مربیان آموزشی باید از یک  
زندگی انسانی، حقوق مکفی و امنیت  
شغلی برخوردار باشند تا با فکر و اعصاب  
راحت و تمرکز کافی بتوانند به آموزش  

آزادی بیان و  . دانش آموزان مشغول شوند 
عقیده و اعتصاب و اعتراض و تشکل حق  

معلمان سالها  . بی چون و چرای آنها است 
است پرچم این مطالبات را در دست  
دارند و بسیاری از آنها بدلیل همین  
فعالیت ها محکوم شده و به زندان افتاده  
اند و یا علیه شان پرونده امنیتی درست  

همه این پرونده ها باید ملغی  . شده است 
 . شوند و کلیه معلمان زندانی آزاد شوند 

اینها خواست های کل جامعه یعنی  
. خواست های توده عظیم مردم است 

چند میلیون معلم و      میلیون ها خانواده، 
دانشجو، نهادهای حقوق کودک، تشکل  
های معلمان و بازنشستگان و کارگران و  
کلیه تشکل های مردمی و هر انسانی اعم  
از هنرمند و نویسنده و سینماگر و  
ورزشکاری که دلش برای انسانیت میتپد و  
حرمت و شادی و رفاه کودک برایش  

 

 !  آموزش باید رایگان و غیر مذهبی باشد 

پوشش بیمه اجباری کارگر و دست آخر  
تعهد به پرداخت مستمری بازنشستگی  
خارج شوند و برای این هدف به کمتر از  
برچیده شدن کامل مقررات و قوانین کار  

به عبارت روشن تر  . رضایت نخواهند داد 
یعنی اصالح آن در  " اصالح قانون کار "

جهت منافع سرمایه داران وغارت و  
اما کارگران،  .  چپاول بیشتر کارگر  

های مستقل و فعالین کارگری در    تشکل 
قبال این طرح ها و مقابل این گونه  

های ضد کارگری سکوت    تحرکات و توطئه 
نکرده و اجازه دست درازی و تعرض بیشتر  

 .به حقوق خود را نمی دهند 
روشن است که مخالفت ما کارگران با  

به  " اصالح قانون کار " هرگونه تغییر و  
معنای دفاع از قانون موجود و تایید آن  

قانون کار جمهوری اسالمی قانون  . نیست 
شریعه اسالمی، قانون آپارتاید جنسی،  
قانونی فاشیستی و قومگرایانه و قانون  

به اقرار خودشان نود و  . بردگی کارگر است 
پنج درصد از کارگران را تحت پوشش  
خود ندارد و برای طبقه کارگر بی ارزش  

" اصالح قانون کار "تحت عنوان  . است 
میکوشند تعرضاتشان را  به زندگی و  

معیشت ما کارگران شدت دهند و ما  
 .کارگران اجازه نخواهیم داد 

قانون کار باید توسط خود کارگر و  
. نمایندگان واقعی شان تهیه و تدوین شود 

ای باشد که معاش و    قانون کار باید به گونه 
زندگی انسانی و رفاه را برای کارگران تامین  

 .نماید 
مبارزه متشکل و سازمانیافته در برابر  
کل این بساط توحش و بربریت از طریق  
ایجاد تشکلهای واقعی کارگری در سطح  
سراسری بر پایه مجامع عمومی و اعمال  

و ایجاد    کارگران   اراده مستقیم خود ما 
شوراهایمان افق و چشم اندازی است که  
جنبش کارگری در مقابل خود گذاشته و با  

  .به سوی آن گام بر میدارد   شتاب 

 

...تالش پیدا و نهان      

 

ئولیت مطالب با نویسندگان  مس 
درج مقاالت در کارگر  .  انهاست 

کمونیست لزوما به معنی تائید  
یه نیست   مضمون آنها از جانب نشر

 کارگر کمونیست کارگر کمونیست 

اهمیت دارد، همه اینها میتوانند در ادامه  
فعالیت هایی که در سالهای گذشته توسط  
معلمان و فعالین حقوق کودک شروع شده  
است، جنبش عظیمی را به حرکت  
درآورند و این خواست های ابتدایی را به  
مفتخوران مرتجع و فسیل هایی که یک  
جامعه هشتاد میلیونی را گروگان گرفته  

 . اند، تحمیل کنند 

آموزش رایگان، شاد، غیر مذهبی،  
فارغ از تبعیضات جنسیتی و جداسازی  

با  . جنسیتی حق همه کودکان ما است 
تمام قوا حول این پرچم و مطالبات بحق  

 . مان متشکل شویم 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ سپتامبر    ۱۴ ،  ۱۴۰۱ شهریور    ۲۳ 

۷ از صفحه    
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 یاشار سهندی 
در طول سال دو مقطع است که فقر و  
تنگدستی هیبت کریه خود را بر همگان،  

. بخصوص کودکان بیشتر آشکار میکند 
یکی عید نوروز است، یکی هم بازگشایی  

کودکان به همراه  . مدارس در اول مهر 
والدین پریشان حال خود، شلنگ انداز و  
شادی کنان راهی بازار میشوند تا لوازم  
تحریر، لباس فرم و کیف و کفش برای  

خریدی که در انتهای  . مدرسه را تهیه کنند 
آن نتیجه ای جز اندوهی سنگین برای  
بسیاری از کودکان ندارد و عصبانیت و  

 .خشم برای بسیارانی از والدین 
امسال این وضعیت بسیار سنگین تر  
خودش را بر خانواده ها تحمیل کرده  

بنابر برآورده ها اگر در سالهای نه  . است 
چندان دور با دویست هزار تومان شاید  
میتوانستید این گونه اقالم را آنهم با کیفتی  
بهتر تهیه کنید، امسال برای هر فرد دانش  
آموز، تهیه لوازم التحریز و البته نه چندان  
با کیفیت، دو و نیم میلیون تومان هزینه  

با احتساب  . روی دست خانواده میگذارد 
اینکه یک خانواده ممکن است دو یا سه  
فرزند دانش آموز داشته باشد، این هزینه به  

این هزینه ها  . میلیون میرسد ۷٫۵ تا    ۵ 
سوای خرجهای است که در طول سال  
تحصیلی به عناوین گوناگون به خانواده ها  

اخبار دولتی  نیز هزینه  . تحمیل میشود 
میلیون و    5تحصیل برای هر کودک را  

 .هفتصد هزار تومان گزارش داده اند 
امسال بعد از دو سال کرونا مدارس به  

در دوره کرونا  . صورت حضوری است 
بسیاری از کودکان از تحصیل بخاطر  
نداشتن موبایل و تبلت جا ماندند، و  

سالگی    ۱۴ و    ۱۳ بودند کودکانی در سن   
بخاطر نداشتن موبایل و تبلت دست به  

در مناطقی که دسترسی  . خودکشی زدند 
به اینترنت ممکن نبود، بخشی دیگر از  

امسال  . دانش آموزان از تحصیل بازماندند 
درصدی لوازم تحریر    ۶۰ تا    ۳۰ با گرانی  

بخش وسیعی از کودکان نیز از تحصیل  
حکومت مانند همیشه همه  . باز می مانند 

حتی  .چیز را به گردن خانواده ها می اندازد 
فقر گسترده  . آنجا که به فقر اشاره می کند 

کنونی را نه نتیجه عملکرد خود، بلکه  
 .نتیجه ندانم کاری والدین می شمارند 

بهروز نظری، مدیر گروه پژوهشی  
آموزش و توسعه مطالعات و توسعه  
سازمان جهاد دانشگاهی، اسفند سال  
گذشته با اشاره به جغرافیای محرومیت از  
تحصیل در ایران گفته بود که استان تهران  
و پس از آن سیستان و بلوچستان،  
آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین  

های درس را در    کودکان جامانده از کالس 
: به روایت ایشان . خود جای داده اند 

چرخه در حال تکرار بازماندگی از  "
، هر سال مانع تحصیل کودکان  "تحصیل 

بیشتری شده و طبق گزارش رسمی وزارت  
هزار نفر در سال    ۱۴۶ آموزش و پرورش از  

  ۱۴۰۰ هزار نفر در سال    ۲۱۰ به    ۹۹ 
او پیش از آن اما ارقام واقعی   . رسیده است 

را میلیونی برآورد کرده و در مصاحبه با  
،  ۱۳۹۵ در سال  :"خبرگزاری مهر گفته بود  

براساس اطالعات سامانه آماری آموزش و  
  ۶ پرورش، شمار کل کودکان و نوجوانان  

ساله بازمانده از تحصیل یک میلیون    ۱۸ تا  
هزار نفر برآورد شده بود اما    ۷۰۰ و  

براساس آمار غیررسمی در خصوص  
های مختلفی مطرح    کودکان کار، رقم 

میلیون در نظر بگیرید و گاهی    ۳ است از  
میلیون نفر هم عنوان    ۷ این میزان تا  

 )برگرفته از سایت رادیو زمانه . ( شود   می 
به مانند همیشه کسانی هستند که بر    

مصیبت حاکم ماله میکشند و در نتیجه  
خانم روان  . شریک فاجعه حاکم اند 

، که در  "سیما فرودسی "شناسی با نام  
سالهای گذشته نامی برای خود دست و پا  
کرده، فکر میکند با لبخند به لب داشتن  
همه چیز حل و فصل میشود، یکی از  

. توجیه گران ستم حاکم کنونی است 
ایشان اکنون عضو شورای عالی آموزش و  

 . پرورش در جمهوری اسالمی است 
خانم سیما فردوسی در یادداشتی در  

، این گونه  "همشهری "روزنامه حکومتی  
همه چیز را سر والدین و دانش آموزان  

ای که ترک تحصیل    بچه : "خراب میکند 
مسئولیت دارد و    کند یا خانواده بی   می 

تحصیل برایش خیلی اهمیت ندارد یا  
فعال    خودش مشکل دارد؛ مثال بیش 

است، نقص دقت دارد، اختالالت رفتاری  
ها    این . دارد، اختالالت شخصیتی دارد 

از تحصیل قرار  (!) جزء گروه جدا افتادگان 

ایشان خرده فرمایشات خود را  ." گیرند   می 
در جامعه ما پسرها  :"اینگونه ادامه میدهند 

ترند و حتی    از دخترها آزادتر و راحت 
توانند از مدرسه بیرون بیایند و بعضی    می 

کنند که    هایی زندگی می   از آنها در خانواده 
یا  . گیرند   به پسرها خیلی سخت نمی 

خانواده کال مساله دارد و تحصیل فرزندان  
گوید    برایش مهم نیست وقتی پسر می 

گویند    خواهم درس بخوانم، به او می   نمی 
که خب اشکال ندارد، به جای آن برو سر  

؛ به گزارش خبرگزاری حکومتی  (!!)"کار 
ایسنا، محمد مهدی کاظمی معاون  
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش  

"  نیز معتقد است  بیشترین آمار  : 
آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به    دانش 

به  ." هم به دلیل اشتغال است   پسران و آن 
همین وقاحتی که مالحظه می کنید مقوله  
کودکان کار و کودکان زباله گرد نتیجه  
سخت نگرفتن به پسرها از جانب والدین  
بی مسئولیت قلمداد میشود، نه سیاستهای  

از دید ایشان  . یک حکومت فاسد  تبهکار 
و همه مزدوران در خدمت جمهوری  
اسالمی، این کودکان از فرط خوشی و  

روی آورده  " اشتغال "تنبلی و آزاد بودن به  
 !  اند 

خانم فردوسی اشاره نمی کند که چه  
روشن نمی کند  . بر سر دخترها می آید 

کودکان کار و خیابان و زباله گرد دختر  
عنوان نمی کند چرا  . کجای داستان هستند 

دخترکان کم سن و سال در خانواده های  
فرستاده میشوند تا  " خانه شوهر "فقیر به  

؛ جناب معاون  !"یک نان خور کم شود "
وزیر نگران اعتقادات پلشت اسالمی خود  

او با اشاره به آمار و ارقام  .  است 
آموزان در مناطق مختلف روستایی،    دانش 

اینگونه اعتقادات نکبت خود را بیان  
ترین مسائل، عدم    یکی از مهم :" میکند 

آموز دختر و پسر در این    اختالط دانش 

آموزان به    اختالط دانش . گروه سنی است 
هیچ عنوان با مسائل اعتقادی ما سازگار  

را همه  " اختالط "و راه برون از این   ."نیست 
و  . میدانیم که خانه نشینی دختران است 

سرنوشت پسران مناطق مختلف روستایی  
چیزی بهتر از سرنوشت دختران نیست  
وقتی که خانواده گرفتار نان شب خود  

همه اینها را ضربدر سرنوشت  . است 
کودکانی کنید که بیگانه و اتباع خارجی  
خوانده میشوند که سوای تحمل  
مصیبتهای مشترک با دیگر کودکان، به  
جرم زاده شدن خود یا والدین شان، در  
مکانی بیرون از مرزهای ایران کال از حق  

همه این فجایع  . تحصیل محروم هستند 
نتیجه کارکرد جمهوری اسالمی است که  
مدام این شرایط را به شکل های گوناگون  

 .باز تولید میکند 
از سوی دیگر در سالهای گذشته،  

، با اوج گیری  ۱۴۰۰ بخصوص در سال  
جنبش معلمان که خواستار آموزش رایگان  
برای کل کودکان ساکن ایران شدند و  
خواستار خروج مالها از مدارس گردیدند  
حکومت را با سد محکمی روبرو ساخته  
که با همه بگیر و ببندها نتوانسته است این  

 . جنبش را خاموش سازد 
در اینجا هم ظاهر امر اعتراضات برای  
یک خواسته صنفی؛ طرح رتبه بندی  
معلمان است؛ اما جمهوری اسالمی به  
خوبی واقف است که جنبشی که اینگونه  
خواستار تحصیل رایگان برای کلیه  
کودکان است، در پی این هم هست که  
بنیان آموزشی که جمهوری اسالمی چیده  
است، محو گردد و در مدارس علم  
آموزش داده شود نه جهلیات آخوندها یا پا  

این در واقع نشان میدهد  . منبری آخوندها 
طرح رتبه بندی بهانه است، اصل نظام   

در کنار این جنبش اعتراضی،  . نشانه است 
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دروسی که بر مبنای اعتقادات قبیح معاون  
وزیر تهیه شده موجب بیزاری وسیع دانش  

  ۱۱ و    ۱۰ آموزان گردیده که  در سن  
سالگی، به درستی چرندیات زندگی  

. پیامبران و ائمه اطهار را زیر سوال میبرند 
این نشان از ناکامی و شکست حکومت  

 .اسالمی است 
جنبش معلمان اگر در سال گذشته  
بخاطر شیوع کرونا همراهان همیشگی  
خود را به همراه نداشت، هر چند نشانهای  
از همبستگی دانش آموزی، یا حضور  

فردی والدینی در اعتراضات را شاهد  
بودیم، امسال اما با حضوری شدن  
مدارس، نیروی وسیع دانش آموزان و  

. خانواده های آنان را با خود همراه دارند 
. آموزش رایگان در کلیه سطوح تحصیلی 

کوتاه شدن دست مذهب از آموزش و  
پرورش خواسته های متحد کننده ای  
هستند که میتوانند بخش وسیعی از جامعه  
را به حمایت از جنبش معلمان بکشانند و  
این خواستها امسال باید پر رنگتر مطرح  

 . شود 

 

... بازگشایی مدارس و            

کشمکش ها و جدال ها و اتحاد های   
موجود در جنبش های کارگری و  

، نه توصیه ای و  ...بازنشستگان و معلمان و 
ای ست و نه  "دسیسه فرقه  "تئوریکی و  

تعابیری ست که گرایشات سرمایه تبلیغ و  
 .روایت میکنند  

باید اذعان داشت که حکومت و سرپا نگه  
دارندگانشان بیش از طبقه کارگر میفهمند  

میگویند بمعنی  " قدرت طبقه کارگر "آنچه  
بالفعل از پتانسیل موجودش بیرون  

باز نگارش این موضوع و تاکیدات  ) !میزند 
 بلحاظ اهمیت در  

ً
مجدد، صرفا

موضوعات گرهی و بر مبرمیت آن داللت  
تالش جدی در ممانعت از  . ).   میکند 

اتحاد طبقه کارگر، و در جدال های غیر  
قابل اجتناب کارگران و معلمان و پرستاران  

قدرت  "، چه برای   ....و بازنشستگان و 
بهبود معیشت شان  و چه در  ' "چانه زنی 

جدال های بنبانی تر تغییر همه وضع  
موجود، یک رکن سیاست وقفه ناپذیر  
سرمایه داری غارتگر  حاکم در برابر  

 .جنبش های کارمزدی ست  
ی که سرمایه و حکومت و  "قاب "تصویر و  

گرایشات ضد و غیر کارگری با کمک  
/سنت ها و ساختارهای تبلیغی 

ایدئولوژیکی شان از کارگر و مکان  
اجتماعی اش ترسیم میکنند و به  /سیاسی 

شناسنامه طبقاتی و هویت اش الصاق  
میکنند، اینست که کارگر موجودی له شده  
و محروم، حداقل بگیر و حداقل خواه و  
قابل ترحم و صغیر و حکومت تالش  

 .میکند به این تصویر رسمیت دهد  
چند شقه و پراکنده کردن پتانسیل واقعا  
موجود جنبشهای کارگران و معلمان و  

شکستن و اره  ..بازنشستگان و پرستاران و 
اجتماعی شان بمثابه  /کردن مکان سیاسی 

یک موجودیت و هویت طبقاتی واحد،  
چه در قلمروهای گوناگون اقتصادی  
کارمزدی و هم در فرایندهای کار با  
ماهیت یکسان، یک سیاست پایدار و  
مکانیسم برنامه ریزی شده حکومتی و  
نهادهای مرتبط با آب و نان توده کارگر و  

 .مردم است 

بحران آفرینی های حکومت در عرصه  
های کار و معاش و درقلمروهای  

اجتماعی  و گسترش فقر و تورم  /اقتصادی 
و بیکاری و نا امنی شغلی،  به حکومت  

 : این امکان را داده است که  
با ساختگی ترین تقسیمات و اره کردن  -

فرایندهای کار با ماهیت یکسان و محاط  
با قوانین و تبصره و معادالت برده وار و  
رسمیت دادن شان، تالش کرده اند که نه  
تنها وقیح ترین غارتگری و استثمار را بر  
 توازن  

ً
نیروی کار تحمیل کنند، بلکه اساسا

اجتماعی کارمزدی و  / قوای سیاسی  
جنبش های اعتراضی شان را چندپاره و  

 . متفرق کنند 
گسترش فقر و نا امنی معاش و سرکوب   -

،  ....و خلق بستر درماندگي و استیصال و  
زمینه های نفوذ گرایشات ضد و غیر  
کارگری و محافظه کارانه در صفوف طبقه  
کارگر و جنبشهای اجتماعی کارمزدی اش  

 !را فراهم کرده است 
اساس و ماهیت قوانین کار و معادالت   -

حاکم بر روابط کار و سرمایه نیز  
ضدکارگری و علیه منافع کل طبقه کارگر و  
مردم است  و  دست سرمایه داران  
چپاولگر را در غارت زندگی و معیشت  

از  . کارگر هر روز بیشتر باز کرده است 
همین رو  همواره خود یک موضوع  
اعتراض کارگران بوده و  کشمکش های   
جنبشهای کارگران و بازنشستگان و  

با ارجاع به هر درجه قوانین و  ...معلمان و 
،  بلحاظ توارن  ...تبصره ها و مصوبات و 

قوا سباسی و نزدیکترین امکان در دسترس  
و در واقعیت  حلقه واسط و بخشی از  
بستر جدال های پایه ای و بنیانی تر بهبود  
سفره معیشت و تغییر وضعیت موجود  

 .شان بوده و غیر قابل انکار است  
اما گرایشات و رفتارهای سیاسی ای که  
برای کشمکش های نیروی کار بر بطن  

.." قوانین نیم بند و تبصره و مصوبات و "
همزیستی  "حکومتی، تئوری هایی چون  

تعامل، اصالح تدریجی و جدال قانونی و  
تمرین دموکراسی فلسفه روتین را  
میسازند، در خدمت خفه کردن مبارزه  
درچهارچوب نظام بردگی حاکم بوده و با  
خاک پاشیدن در چشمان طبقه کارگر،  

جنبش های کارمزدی را به داالن های  
حقارت و بی انتهای انتظار و فقر ابدی  

 !هدایت میکنند  
پراکنده کردن آب و نان کارگر ومعلم  

با مولفه ها و قوانین قابل  ...وبازنشسته و 
پاسکاری و کشدار و شقه کردن مزد  
ومعاش و شکننده کردن آنها با قوانین  

اگر و مگر و  "تفسیر بردار و تبصره های  
، یک سیاست رندانه  ضدکارگری آنها   "اما 

برای سوق دادن طبقه کارگر به داالن های  
انتظار و حداقلی و پراکنده کردن توازن قوا  
و تضعیف نیروی کارگر  در جنگیدن در  

 .چند جبهه همزمان است 
از موضع منفعت کل طبقه کارگر،هیچ  
قلمرو کار از مناسبات و روابط سرمایه  
مکان برتری خود ویژه نسبت به دیگر  

بر همین مبنا  . قلمرو های اقتصادی ندارند 
گره زدن مزد و سفره معاش کارگر و هر  
نیروی کارمزدی به قوانین دولت حامی  
سرمایه دار که دست پخت حافظان سود و  
در خدمت منافع سرمایه داران است،  یک  
کالهبرداری آشکار برای استمرار بردگی  

 . مزدی و ضد بشری حاکم است 
 حکومت به تنگنا افتاده است 

در نوشته دیگری نیز اشاره کردم که همه  
بگیر و ببندهای سراسبمه  و آدم ربائی ها و  
شکنجه و سرعت بخشیدن ماشین قتل  

عام حکومتی و اعدام ها و عربده کشی  
هایشان با اسلحه، نمایانگر گسترش  
نپذیرفتن ها و پیشروی جنبش های  

اعتصابی کارگران و بازنشستگان  /اعتراضی  
 !این مردم است  ..و معلمان و 

حکومت بدون  . انتخاب ها شده اند  
گسترش تعرض به سفره معاش و خشونت  

. و سرکوب انتخاب دیگری نکرده و ندارد 
طبقه کارگر و مردم معترض نیز راهی جز  
گرفتن سهم شان در بنیانی و پایه ای ترین  
منفعت و حقوق و رسمیت دادن پایدار به  
آنها، و جدال برای تغییر وضعیت  

وگرنه وضعیت در حد  . موجودشان ندارند 
کنونی هم نخواهد ماند و فالکت سیاهی  
تحمیل شده بیشتری را تجربه خواهند  

سیاه رقم  " سرنوشت های "و از این  .  کرد 
 ! خورده کم نیستند 

بهبود سفره معیشت طبقه کارگر و  
جدال های جنبش های کارمزدی کارگران  

. و معلمان و بازنشستگان و  . حول  .
طبقه بندی مشاغل و همسان  "مطالبات  

و با هر یک نان  ..."  سازی و رتبه بندی و 
بیشتر، ضرورت های غیرقابل انکارند که  

هر درجه بهبود در  . باید ستانده شوند 
وضع معیشت در خدمت قویتر شدن  

 

و رفاه معیشت امر فوری  " مزد و حقوق "مطالبه  
! جنبش های کارمزدی است   

۹ از  صفحه    

۱۱ صفحه    

 

 سیما منصوری 



 ٧٤٤  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

مبارزه برای ریشه کردن کل بساط توحش  
 .  و بردگی حاکم است 

با  ... کارگر و معلم و بازنشسته و 
گذاشتن وقت زندگی شان در اعتراض و  
اعتصاب و بگیر و ببند و زندان و هزینه  

، ممکن است  ...های تحمیلی بر جدال و 
اما مهم  . چندرغاز درصدی گیرش بیاید 

اینست که بدانیم که  در این مبارزه  عمال  
جلوی تعرض سرمایه داری وحشی حاکم  

صف مقابل را تضعیف  . ایستاده است 
کرده است و  برای پیشروی بیشتر و  
تحمیل خواستهای پایه ای ترش زمینه را  

اما باید بدانیم که  که  . آماده تر کرده است 
را با  "اضافه "حکومتیان همین یک ریال  

چند جور تعرض به جیب و سفره معیشت  
کارمزدی دو سه برابرش را پس میگیرند و  
خانوار کارمزدی دوباره برمیگردند دو پله  

بنابراین مبارزه ما در این  ! پائین تر از قبل  
 .  نقطه متوقف نمیشود 

با این رویکرد است که باید به  
مبارزات جاری امروزمان نگاه کنیم و راه  

برای مثال  . آینده ای بهتر را فراهم سازیم 
بازنشستگان موفق شدند تعرض دولت به  
حقوقشان را عقب بزنند و افزایش سی و  
هشت درصدی حقوق ها را  از همین  

اما همه میدانیم  . شهریور ماه تحمیل کنند 
علیرغم این افزایش هنوزحقوقها هنوز چند  

به این معنا که  . برابر زیر خط فقر هستند 
تعرضی را عقب زده ایم، اما حاضر به  
زندگی زیر خط فقر نیستیم و حق ما  

. داشتن یک زندگی شایسته انسان است 
سرمایه داری آنهم از نوع وحشی  
جمهوری اسالمی اش قرانی به نفع من  

کارگر برای سد کردن  . کارگر خرج نمیکند 
تعرضات سرمایه داری چپاولگر و برای  
بهبود زندگی اش چاره ای جز نبردی هر  

 . روزه ندارد 
این چرخه نباید دائمی شود  و کارگرها  
و معلمان و بازنشستگان همیشه سر و  
صورت شان خونی و مدام زندانی بدهند و  

 !؟ .سفره و جیب شان خالی باشد 
کدام معادالت و قوانین پایه و کجا  
تعیین کرده که زندگی و معیشت کارگر و  

باید با حداقل ها و  ...بازنشسته و معلم و 
خط  . زیر خط فقر ( زیر خط ها 

و محرومیت تعریف و  ...) بهداشت،  
 ! سنجش شوند؟ 

رسمیت دادن و قبول کردن به مزد  
از کجا در  . ..و " خط فقر و زیر خط فقر "

 !آمده؟  
چه کسانی قبول کرده اند که حقوق  

بعنوان  " (خط فقر "وسطح معاش کارگر با  
! قیاس و لحاظ شود ؟ ) مبنا و پایه سنجش 

شاخص سرمایه و گرایشاتش  " مبنا "این  
که  ..کارگر و معلم و بازنشسته و ! است  

 ! برده های قرون وسطی نیستند 
هر کارگر و معلم و بازنشسته و پرستار  

، و در هر قلمرو  ).. خانوارهایشان ( و 
اقتصادی و فرایند کار باید مزد و حقوق  
مطابق با رفاه متعارف اجتماعی، یعنی  
همه نیازها و مایحتاج خانواده های متمدن  

 .و به روز را داشته باشد 
همه آنها که بطرق مختلف استدالل  

مزد و حقوق رفاه  (میآورند که این مطالبه  
درشرایط  ) متعارف برای هر کارمزدی  

نا معقول و زیاده خواهی است، و  "کنونی  
..." یا اینکه شدنی نیست و نا ممکن است 

، یک چیز  ...، خارج از هر تعابیر و نیات و 
قطعی ست، پاسخ هاشان ازمنفعت های  

/زنده و واقعی همان مکان سیاسی 
 !اجتماعی خواهد بود که ایستاده اند 

کارگر و بازنشسته و معلم با    
مبارزاتشان اثبات کردند که نیروی  
قدرتمندی هستند و پایان دادن به این  

 .  بردگی شدنی است 
اگر شدنی نبود که کارگر و بازنشسته  

تمکین کرده بودند و حکومت هم  ..و 
 " .اموراتشان  "میرفت پی  

مبارزات و جدال های جنبشهای    
کارمزدی نشان داد که این طبقه در  

قاطع و غالب در پایه  " خصلت نمای "
اجتماعی ابن دوره جدال حق خواهی شان  

 :، یعنی 
کف خیابان و کارخانه، میدان     -

کارزار و صف آرایی این پتانسیل بالفعل  
 !برای دست یافتن به مطالبات شان است  

اشکال متنوعی از مجمع عمومی ها   -
و در ابعاد گوناگون، یا سازوکارهای  
دخالتگری جمعی که از پتانسیل زنده و  
جاری نپذیرفتن هایشان سر برآورده ،  

 .ظرف اعمال قدرت شان است 
اجتماعی در  /در چنین مکان سیاسی 

برابر تعرضات حکومت به سفره معیشت  
شان ایستاده و هر جا که متحد و قدرتمند  

 .ایستاده اند، توانسته اند آنرا عقب بزنند 
هفت تپه و فوالد و آذر اب و معادن و  

، تا  .....صنایع نفت و پروژه ای و 
بازنشستگان و معلمان جشمگیرترین آنها  

در همین دوره،  اتحاد جنبش های  .بودند  
کارمزدی حول پایه ای ترین منفعت  
طبقاتی شان با خواست مزد متعارف رفاه،  

بجلو رانده  ...و درمان و تحصیل رایگان و 
اعتصابی کارگران  /جنبش اعتراضی  .  شد 

پروژه ای و رسمی  درنفت و گاز و  
پتروشیمی و معادن در ابعادی سراسری و  

ی رادیکال  " خصلت نما "با تکیه بر همین  
مجمع  / خیابان  ( و جسارت طبقاتی  

عمومی، کل جنبش های طبقه کارگر را در  
 .مکان باالتری قرار داده اند 

در وضعیت های کنونی و پیش رو و  
به تعیین تکلیف  " ) ماهیتا (جدال هایی که  

مجمع  "پا گذاشته اند، اشکال متنوعی از  
های متشکل  حول پایه ای ترین  "عمومی  

و پایدارترین مطالبه عمومی مزد و حقوق  
معیشت رفاه، و اساسی ترین وجوه زندگی  

، دارند  ...و زیست اجتماعی  خانواده ها و 
بی لکنت سیاسی در جسارت طبقاتی پا  

 !جلو میگذارند  
خواست ما کارگران پایان دادن به کل    

 .بسیار بردگی و توحش است 
 

 

...و  " مزد و حقوق "مطالبه      ۸ از صفحه     

هنوز زخم مرگ تراژیک شلیر رسولی  
امینی  ) ژینا (التیام نیافته است که مهسا  

ساله ای که برای یک سفر    ۲۲ دختر  
اسیر      تفریحی از سقز بهتهران رفته بود، 

ارگانهای سرکوب حکومت شد و چنان  
مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در  
همان ساعات اول دستگیری به کما رفت  
وپس از دو روز جدال با مرگ جان  

 .عزیزش را از دست داد 
  ۶ جنایتکاران گشت ارشاد ساعت  

شهریور مهسا را بجرم عدم    ۲۳ عصر روز  
رعایت حجاب لعنتی اسالمی دستگیر  
کردند و او را به خودروجنایتکاران دیگری  
به اسم نیروی انتظامی تحویل دادند و  
آنها نیز در همان خودرو او را مورد ضرب  
و شتم قرار دادند و سپس او راتحویل  
جنایتکاران دیگری بنام پلیس اخالقی در  
بازداشتگاه وزرا دادند و آنها نیز او را مورد  

  ۲۲ ضرب و شتم قرار دادند و دختر  
جنایتکاران  .  سالهبیگناه به کما رفت 

دیگری در مرکز اطالع رسانی فرماندهی  
انتظامی تهران بزرگ بدون ذکر اسم مهسا  

به یکی از  ! گفتند او را برایتوجیه و آموزش 
بخش های پلیس تهران بزرگ فرستاده اند  
و بطور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده  
است و جنایتکاران دیگریدر سیستم  
قضایی و مجلس و دولت و رسانه  
هایشان جعلیات دیگری تحویل مردم  
میدهند و جنایتکاران دیگری از سپاه و  
نیروی انتظامیخانواده مهسا و مردم  

همه  . معترض را مورد تهدید قرار میدهند 
همه ضد    !آدمکش و خونخوار و جنایتکار 

انسان، همه ضد زن، همه وحشیو سرتاپا  
یعنی اسالمی   «ارزشی »کثافت، همه  

پاک و ناب، دختر بیگناهی را به جرم  
اینکه حجابش اسالمی نبوده است  

 .بیرحمانه به قتلرساندند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ سپتامبر    ۱۶ ،  ۱۴۰۱ شهریور    ۲۵ 

 

  !جنایتکاران اسالمی مهسای عزیزمان را هم کشتند 

 



١٤٠١شهريور  ٢١ كارگر كمونيست  ١٢ 

امینی را به  ) ژینا (دخترمان مهسا  
خاطر حجاب گرفتند، ضرب و شتم  

 . کردند و کشتند 
دختران و خواهران و مادران ما در این  
سرزمین هر روز به هزاران شیوه مورد ستم  

. و تبعیض و سرکوب قرار میگیرند 
حکومت ضد زن و ضد انسان، برای بقای  
خودش دست به انواع سرکوب و ستم  

در حالی که جامعه از فقر و  . میزند 
فالکت و نابرابری در عرصه های  
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در حال  
فروپاشی است، حاکمان هر روز شیوه  
های جدیدی از توحش و سرکوب را به  
اجرا میگذارند تا بلکه چند صباحی عمر  

. حکومت ظالمانه خود را طوالنی تر کنند 
. اما خشم ما هر روز گسترده تر میشود 

اتحاد و همدلی بین ما مردمان فرودست و  
ما در آبان و  . سرکوب شده بیشتر میشود 

دیماه خشم مان را آتشفشان کردیم و بیرون  

امروز هم درباره مهسا عزاداری  . ریختیم 
نمیکنیم بلکه خشم مان را به اعتراض بدل  

قتل دولتی دخترمان مهسا، یک  .  میکنیم 
نمونه از قتل تدریجی است که روزانه و در  
مقیاس اجتماعی بر همه ما تحمیل  

فرزندان ما با وجود دست و پنجه  . میکنند 
نرم کردن با فقر و نابرابری حتی نمیتوانند  
چند ساعت به خیابان بروند و از نظر  

امروز ما باید به  . جسمی صدمه نبینند 
فرزندانمان بگوییم به خیابان رفتن خطر  

. دارد زیرا در خیابان پلیس حضور دارد 
خیابان نا امن است زیرا پلیس در خیابان  

ما دیگر توان تحمل این وضعیت را  . است 
امروز فقط سقز و کردستان نیست  . نداریم 

. که خشمگین و معترض است 
تپه و کل خوزستان و تهران و  _هفت #

خراسان و بلوچستان و گیالن و مرکز و  
شرق و غرب و جنوب و همه جای  
مملکت سراسر خشم و نفرت از تمامی  

 

 قتل دولتی مهسا امینی بی پاسخ نخواهد ماند 

،   ۱۴۰۱ شهریورماه    ۲۵ روز جمعه      
ساله سقزی    ۲۲ دختر  ) ژینا (مهسا امینی  

که توسط ماموران گشت ارشاد تهران مورد  
ضرب و شتم قرار گرفته بود، به دلیل  
جراحات ناشی از این ضرب و شتم در  

 .بیمارستان کسری تهران جان باخت 
مهسا را گشت ارشاد و آتش به    

 . اختیاران امر به معروف کشتند 
مقامات حکومت در برابر خشم و    

اعتراض مردم میگویند که او بیمار بوده  
ما مردم با این نوع فرافکنی ها آشنا  . است 

 .هستیم 
خانواده او با قاطعیت این گفته را  

ما از  : کذب محض خوانده و گفته اند 
مهسا پرونده پزشکی ارائه میدهیم که او  

 . کامال سالم بوده است 
خبر قتل فجیع مهسا کل جامعه را به   

لرزه در آورده و در فاصله کوتاه بازتاب  
اجتماعی و انعکاس جهانی بسیاری داشته  

 .است 
چهره های سرشناس واکنش نشان     

دادند و مردم در شب بیست و پنجم  
شهریور در مقابل بیمارستانی که مهسا  
جان باخت، به اعتراض و سر دادن شعار  

 .پرداختند 
این موج اعتراضات ، قاتالن را بشدت    

 .به هراس انداخته است 
گشت ارشاد را خودشان به جان مردم    

انداخته اند و حاال از ترس خشم مردم،  
 .میگویند خواهان بررسی مساله هستیم 

اما هیچکدام از اینها جواب خشم  
 .مردم و خانواده داغدیده مهسا نیست 

ما مردم قاتل و قاتلین مهسا را  
میشناسیم و در کنار خانواده مهسا  

 .دادخواهیم  #
امینی را  _مهسا #ندای زنان ایران یاد      

با بلند کردن فریاد اعتراض به کل بساط  
آپارتاید جنسی و سرکوبگری های گشت  
های ارشاد و حجاب اجباری گرامی  

 .میدارد 
قتل مهسا برای ما مردم، یک هشدار  
است و میکوشیم تا این جنایت فجیع را به  
نقطه عطفی در مبارزاتمان علیه بی حقوقی  
و بردگی جنسی زن و نابرابری ها تبدیل  

 .کنیم 
اینبار رساتر از همیشه صدای  
اعتراضمان را  علیه بساط آپارتاید جنسی و  
خشونت رسمی و سازمان یافته از سوی  

 

 ندای زنان ایراندر فاجعه کشته شدن مهسا امینی " پیام تسلیت  

امینی به قتل رسید _مهسا #  

 .حکومت بلند میکنیم 
راسخ تر از هر وقت علیه بساط    

سرکوبگرانه حجاب  و عفافی که برای  
تحمیل حجاب اجباری به راه انداخته اند  
و علیه  گشت های جنایتکار ارشاد  می  

و می دانیم که باید تمام نیرویمان  .  ایستیم 
را به میدان بیاوریم تا به این وضع جهنمی  

: سخن آخر ما با مردم است    . پایان دهیم 
بیایید  با اتحاد، به این سرکوبگری ها و  

 .جنایات هر روزه پایان دهیم 
زنان، مردان، جوانان،  معلمان و    

دانشجویان و تمام اقشار مردم  باید  با  
تمام نهادها و تشکلهایمان و با تمام قدرت  

 .مقابل این بساط قتل و جنایت بایستیم 
همه با هم اعالم کنیم که حجاب    

اجباری باید فورا لغو و بساط گشت های  
 .ارشاد برچیده گردد 

اعالم کنیم که به خشونت علیه زنان  
باید پایان داده شود و  قاتالن مهسا باید  

 .معرفی و علنا محاکمه شوند  
 هستیم _مهسا _همه _ما #
قت _ عاملین _ و _ آمرین _ محاکمه _ خواهان # 
 هستیم _مهسا _ل 
پ _ زنان _ علیه _ سیستماتیک _ خشونت _ به # 

 ۱۴۰۱ شهریور    ۲۶ -دهید _ایان 
 برگرفته از مدیای  

قتل دولتی و  .  ارکان حاکمیت است 
امینی،  _ مهسا # خشونت بار دخترمان  

اما نه مهسا  . کشتن همه ماها هم هست 
مهسا امروز رمز  . می میمرد و نه ما 

ما  . مقاومت و اعتراض و اتحاد ماست 
ما زنده می مانیم و مقاومت  . نمی میریم 

میکنیم و مبارزه میکنیم تا ستم و ظلم و  
ضمن اعالم همدردی با  . نابرابری بمیرد 

، به  )امینی _ژینا #(خانواده مهسای عزیز  
این خانواده معزز می گوییم امروز ما هم  

. همراه با شما گریستیم و خشمگین شدیم 
ما همدل و  . مهسا دختر ما هم هست 

شما تنها  . همراه با شما فریاد میزنیم 
ما همه انتقام  . نیستید و همه ما با شماییم 
قتل عمد و  . جوی خون مهسا هستیم 

دولتی مهسا امینی بی پاسخ نخواهد ماند  
همانطور که تا االن بی پاسخ نمانده  

ما عزاداری نمیکنیم بلکه خشم مان  . است 
را به اتحاد و مبارزه برای به پایان رساندن  
این وضعیت وحشیانه و ظالمانه بدل  

نظام سرکوبگر سرمایه  .  خواهیم کرد 

داری، عالوه بر تحمیل استثمار و ستم بر  
مردان و زنان کارگر، همچنین بر زنان،  
ملیت ها، اقوام، گروه های مختلف  
اجتماعی، افراد با گرایش های جنسی  
متفاوت از اکثریت جامعه و نیز افراد با  

ستم و  ... عقاید و باورهای متفاوت و  
به باور ما  . تبعیض مضاعفی تحمیل میکند 

همه این گروه های اجتماعی ضمن مطالبه  
و مبارزه برای کسب خواسته های  
اختصاصی خود، الزم است که مضافا، به  
صورت متحدانه علیه مناسبات  
سرکوبگرانه و تبعیض آمیز و استثمارگرانه  

تفرقه و چند دستگی به سود  . مبارزه کنند 
ما وظیفه خود  . دستگاه سرکوب است 

میدانیم که به طور همزمان و متحد و بدون  
بار  . تفرقه علیه همه این ستم ها باشیم 

دیگر میگوییم که قتل دولتی مهسای  
عزیزمان، ما را خشمیگن تر و متحد تر  

قتل دولتی مهسا بی پاسخ  . کرده است 
جمعی از کارگران هفت تپه  .(نخواهد ماند 

 ۱۴۰۱ شهریور    ۲۷  -یکشنبه   -

 



 ٧٤٤  شماره  -ششم دوره   ١3     كارگر كمونيست 

مهسا  "قتل جنایتکارانه و بی رحمانه  
ساله اهل سقز توسط    ۲۲ دختر  " امینی 

پلیس گشت ارشاد در تهران، موجی از  
خشم و نفرت از حکومت ظلم و جور را  

 .در جامعه برانگیخت 
زن ستیزی و خشونت علیه زنان از  
طریق اجرای قوانین ارتجاعی دینی یکی از  
ابزارهایی بوده که با استفاده از آن کوشش  
شده تا زنان را بیش از پیش به انقیاد  

 .درآورند 
عالوه بر این از وجود انواع تبعیض و  
نابرابری و استثمار زنان در محیط کار  
گرفته تا آزار و اذیت، توهین و تهدید به  
اخراج و حتی تجاوز به آنها تحت حمایت  
قوانین موجود و تحمیل فقر و تنگدستی  
برای سوء استفاده بیشتر، همواره آن ها را  

 .در موقعیتی فرودست تری قرار داده است 
تشدید این وضعیت اما زنان را بیش از  
هر زمان دیگری به مبارزه برای رهایی و  
بازستاندن حقوق پایمال شده خود مصمم  
ساخته، به گونه ای که اکنون ایفای نقش  
بارز و جسورانه زنان در جنبش های  
اجتماعی و اعتراضی و به خصوص در  
جنبش کارگران معلمان و بازنشستگان،  
موجب وحشت و هراس روزافزون  
حکومت شده و خواب از چشمانشان  

 .ربوده است 
تشدید فزاینده چرخه سرکوب و  
توحش جانیان حکومت، امروز جامعه را  
در شرایط عصیان و انقالب قرار داده است  

 و ضرورت  
اتحاد عمل و همبستگی عملی برای  

 

 در محکومیت قتل مهسا امینی 

ی اهل    ساله   ۲۲ مهسا امینی دختر  
سقز که پس از بازداشت توسط مأموران  
گشت ارشاد به کما رفته بود، عصر جمعه  

جان خود را از    ۱۴۰۱ شهریورماه    ۲۵ 
 .دست داد 

اش به تهران    مهسا به همراه خانواده 
کرده بود که با چنین سرنوشتی      سفر 

  ۲۲ شنبه    او غروب سه . دردناکی روبرو شد 
شهریور به همراه برادرش در ایستگاه  
متروی حقانی بود که بازداشت شد و تنها  

جانش را با      پس از دو ساعت پیکر نیمه 
آمبوالنس به بیمارستان کسری منتقل  

روز جان    ۳ کردند و در نهایت پس از  
 .باخت 

نیروی انتظامی در پی انتشار خبر این  
ی مردمی به آن،    های گسترده   قتل و واکنش 

درصدد الپوشانی واقعه برآمد و طی  
هایی اعالم کرد که هیچگونه    اطالعیه 

بدرفتاری با مهسا صورت نگرفته است و  
ی قلبی    او به طور ناگهانی دچار عارضه 

ها    این تشبثات و ریاکاری . شده است 
تواند مردم را فریب دهد چرا که، این    نمی 

نه اولین بار است که چنین جنایتی توسط  
ارگانهای سرکوب حکومت رخ میدهد و نه  

ی اینان    مردم به برخوردهای سرکوبگرانه 
 .ناآشنا هستند 

خبر مرگ مهسا در عصر روز جمعه  
موجب خشم عمومی مردم در سراسر  

های    کشور شد و همزمان با واکنش 

هایی از    گسترده در فضای مجازی، دسته 
مردم معترض به سمت بیمارستان کسری  

ستیز و ضد    راهی شدند، اما حکومت زن 
آزادی، پیشاپیش برای مقابله با هر تجمعی  
نیروهایش را به مسیرهای منتهی به  

 .بیمارستان کسری گسیل کرده بود 
ی سرکوِب حکومت که    این چرخه 

ی سیاهش    چهل و چهار سال است سایه 
شک    بر سر جامعه افکنده شده است، بی 

اش    بیشتر از هر کسی خشم و خونخواری 
 .را علیه زنان به نمایش گذاشته است 

حاکمیتی جبری و تحمیلی به مردم  
ایران که تنها راه بقای خود را در غارت و  

های جامعه از یکسو    چپاول تمامی ثروت 
و از سوی دیگر شدت بخشیدن به استثمار  

دید، الجرم    و انقیاد آحاد جامعه می 
گسترِش اختناق و سرکوب و خفه کردِن  

ناپذیر از ِاعمال    مردم را رکن جدائی 
 .قدرتش قرار داد 

شی و انسان   برای همین، زن 
ُ
شی در    ک

ُ
ک

  
ً
ایران نه یک اشتباه و قصور و یا صرفا

که با  (،  ”گشت ارشاد “بخاطر وجود  
ی صرِف برچیدن آن این روند    مطالبه 

، بلکه جزو ارکان اصلی بقای  )خاتمه یابد 
از این روست که جهنمی  . حاکمیت است 

که بیش از چهار دهه به جامعه ایران  
تحمیل شده است، با هر درجه پیشروِی  

تر    اعتراضات مردم، از سوی حکومت داغ 
های مختلف    خواهد شد و الجرم بخش 

جامعه را به این نقطه خواهد رساند که  
باید به سوی مصاف نهایی برای تعیین  

آمیز گام    تکلیف این وضعیت فاجعه 
 .بردارد 

ی کارگر ایران، همواره    ما بعنوان طبقه 
بستر اصلی تعرِض استثمارگرانه و  
رکایش  

ُ
انقیادطلبانه حکومتگران و ش

ستیزی نهادهای    ایم و هر درجه آزادی   بوده 
 علیه ما کارگران و  

ً
سرکوب مستقیما

 .مزدبگیران نیز عمل کرده و خواهد کرد 
از این رو و همانطور که بارها تاکید  

کنیم که ما کارگران    ایم، اعالم می   کرده 
ایران در صف اول مبارزه برای آزادیخواهی  
در کنار زنان به ستوه آمده از این منجالب  

 .ضدبشری هستیم و خواهیم بود 
همکاران و همسرنوشتان در سراسر  

 !کشور 
کارگران مراکز بزرگ و تولیدی و  
صنعتی، کارگران صنایع نفت و  
پتروشیمی، کارگران صنایع فوالد، کارگران  

خودرو و تمامی مزدبگیران سراسر    ایران 
پایان دادن به این وضعیت جهنمی  ! کشور 

اند و هر روز عزیزانمان    که برای ما ساخته 
کشاند در    را به کام مرگ و نابودی می 

نگاه جامعه و  . دستان توانمند شماست 
مردم به دستان شماست که با خواباندن  

های تولید به جهنم موجود پایان    چرخ 
آمیز موجود    گذر از وضعیت فاجعه . دهید 

در قدم اول در گرو اتحاد کارگران و  

ها و هر صدای    مزدبگیران با دیگر جنبش 
ای در جامعه است و دوم، گام    آزادیخواهانه 

نهادن به مصافی نهایی برای دست بردن به  
 .ریشه و خالصی از جهنم موجود 

شهریور    ۲۶  -اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 برگرفته ا زمدیای اجتماعی -۱۴۰۱ 

 

امینی  ) ژینا (بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون قتل فجیع مهسا    
 

پایان دادن به این شرایط جهنمی را  
 .برجسته ساخته است 

مهسا فرزند ماست، عضوی از خانواده  
 . ماست و مهسا ها بسیارند 

بنابراین نباید اجازه داد چنین فجایع و  
 . جنایاتی تکرار شود 

عاملین و آمرین آن باید محاکمه و  
 . دولت باید جوابگو شود 

گشتهای ارشاد این نیروی سرکوب  
 . باید فورا جمع شود 

 . حجاب اجباری لغو شود 
همه زنانی که به جرم تن ندادن به این  

 .اجبار در زندان هستند باید فورا آزاد شوند 
شورای سازماندهی اعتراضات  
کارگران پیمانی نفت ضمن ابراز همدردی  

همه همکاران نفتی و  " مهسا  " با خانواده  
همه کارگران مراکز کاری را برای این مهم  

 .به همبستگی بیشتر فرا می خواند 

در برابر این گونه جنایات نمی توان  
 . سکوت کرد 

باید در مقابل این شرایط ایستاد و  
 .فریاد اعتراض سرداد 

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران  
 برگرفته از مدیای اجتماعی -پیمانی نفت 

 

کانون نویسندگان ایران در محکومیت  
قتل مهسا  ” : قتل مهسا امینی مینویسد 

ای آشکار شده از سرکوبی    امینی، نمونه 
ی    ها زیر سایه   تمام عیار است که سال 

. ستیز در جریان بوده است   حاکمیت زن 
نخستین بار نیست که حق انتخاب پوشش  
که حقی مسلم و بدیهی است، به مرگ  
زنی انجامیده است؛ زنی جوان که روزی  

کرده    را در این سرزمین سپری می  «عادی »
کانون نویسندگان ایران ضمن دفاع  . است 

) ژینا (از حق انتخاب پوشش، قتل مهسا  
کند و خواهان توقف    امینی را محکوم می 

کانون  . .. مند زنان است   سرکوب نظام 
نویسندگان ایران ضمن دفاع از حق  

امینی را  ) ژینا (انتخاب پوشش، قتل مهسا  
کند و خواهان توقف سرکوب    محکوم می 

 . مند زنان است   نظام 



١٤٠١شهريور  ٢١ كارگر كمونيست  ١٤ 

زن جوان  ) ژینا امینی (قتل فجیع مهسا  . 
انزجار عمیق      ساله، موجب خشم و   ۲۲ 

 .مردم در سراسر کشور شده است 
سندیکای کارگران شرکت واحد  

حومه این جنایت    اتوبوسرانی تهران و 
میکند و    آشکار و بیشرمانه را قویا محکوم 
مجازات      خواهان پیگرد، محاکمه علنی و 

کلیه مسببین به قتل رسیدن مهسا امینی  
دیگر نیروهای      گشت ارشاد و . میباشد 

سرکوب حاکمیت که روزی دختران و زنان  
جوانان را در خیابانها و بازداشتگاههای      و 

خود آزار و شکنجه میدهند، روز دیگر به  
خانواده های نگران ،  گاز اشک آور پرتاب  

روزانه به تجمعات عدالت طلبانه  .میکنند 
معلم ،  بازنشسته و    یورش میبرند، کارگر،   

خانواده هایشان را    دانشجوی  معترض و 
احکام طوالنی مدت      بازداشت میکنند و 

زندان برایشان صادر میکنند، بلی تمامی  
این نیروهای سرکوب و سران آنها باید  
پاسخگوی جنایات و اعمال سرکوبگرانه  

 . خود باشند 
آزادی ابراز وجود، انتخاب نوع  

حق تحصیل، اشتغال، طالق و    پوشش، و 
شرکت در فعالیتهای اجتماعی حق کامل  

هر      مرد و     تمام مردم کشور اعم از زن و 
نقض  .  گروه اجتماعی دیگر میباشد 

مند و خشونت آمیز حقوق زنان    نظام 
موجب گسترش نفرت عمومی از سرکوب  

باید به تبعیض  .  گران شده است 
مردساالرانه علیه      ساختاری، نهادینه شده و 

 . دختران و زنان در کشور پایان داد  
جنبش کارگری و تشکالت مستقل  

مرد و      کارگری مدافع قاطع برابری زن و 
مخالف تحمیل هر گونه حجاب اجباری  

مردم      و بی عدالتی و تبعیض علیه زنان و 
    به عنوان . تحت ستم در ایران است 

      که     محروم شدگان     زحمتکشان و     کارگران و 
اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل  

باید با      ستم     و     میدهیم در مقابل این ظلم 
    صدای هر چه رساتر اعتراض کنیم و 

دادخواهی برای مهسا      خواهان عدالت و 
تمامی دیگر قربانیان      امینی و )  ژینا ( 

    تبعیض آمیز و     سیاستهای زن ستیز و 
    جنایتکارانه که توسط ارگانهای مختلف و 

 .میگیرند شویم   متعدد سرکوب صورت 
سندیکای کارگران شرکت واحد  

حومه بار دیگر قتل      اتوبوسرانی تهران و 

    کرده و   سبعانه مهسا امینی را قویا محکوم 
همدردی    مراتب تاسف، تسلیت و 

صمیمانه خود را به خانواده داغدار این  
    خود را در غم آنان و   عزیز ابراز نموده و 

اعتراض به حق مردم سقز و سراسر    خشم و 
 .میداند   کشور شریک 

امینی  ) ژینا (خاطره عزیز مهسا      یاد و 
 .ننگ ابدی بر قاتالن مهسا -گرامی باد 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 

امینی و اذیت و آزار و سرکوب  ) ژینا (بیرحمانه مهسا    
 

شورای هماهنگی تشکل های    -
صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه قتل مهسا  

در بخشی از  .   امینی را محکوم کرده است 
به راستی  :"این بیانیه چنین آمده است 

گشت ارشاد با کدامین مجوز قانونی و  
شرعی و حقوق بشری به خود اجازه می  
دهد به صورت وحشیانه و غیر انسانی،  
دختران معصوم و مظلوم ایران را در درون  

بیندازد تا به بهانه ی آموزش های  " ون "
ایدئولوژیک در بازداشتگاه ها،برخی از   
آنها را از مسلخ قتل بیرون آورد؟   شورای  
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در  
بینیه خود  ضمن ابراز همدردی با خانواده  
و بازماندگان مهسا امینی خواستار پیگرد  
آمران و عامالن این جنایت و برچیده شدن  

) ارتجاع (نهادهای همچون گشت ارشاد  
 .  شده است 

انجمن صنفی معلمان کوردستان  -
طی بیانیه ای در  )  سقز و زیویە ( 

محکومیت قتل مهسا امینی و همچنین  
دشت فارس، خواستار      جنایت زرین 

محاکمه   آمران و عامالن این قتلها  در  
در بخشی از  . دادگاههای علنی شده است 

بە کدامین گناە  :"این بیانیه چنین آمده است 
رهسپار کالس توجیە و  " ژینا امینی "باید  

ارشادی گردد کە او را بە آستانەی مرگ و  
کشاند؟ فرمان برخوردهای    نیستی می 

انجامد    قهری کە سرانجامش بە مرگ می 
 ! گیرد؟   چگونە و از کجا نشات می 

ر #چندی قبل   رسولی در مریوان،  _شل
شود کە با    قربانی اقدام بە تجاوز فردی می 

آید    می   وقاحت تمام در پی عمل شومش بر 
و ابایی از برخورد قانون و عواقب کارش  

این فرد با کدامین پشتوانە، مقاومت  ! ندارد 
ر را نادیدە می  گیرد و مصر    و نارضایتی شل

بر انجام عمل شنیع تجاوز، او را مجبور بە  
هنوز مردم داغدار  !  کند؟   خودکشی می 

ر هستند کە جنایتی دیگر اتفاق   شل
اینجا کجاست کە جان انسان  "..."افتد   می 

چە بر سر این  ! ست؟   در حراجی همیشگی 
سرزمین و این مردم آوردەاند کە مسافرت  

تواند امنیت داشتە    خانوادگی هم دیگر نمی 
 ! "باشد 
-انجمن صنفی معلمان سنندج -

کالرزن طی بیانیه ای در مورد شکنجه  
ومرگ مهسا امینی  ضمن محکومیت  
شدید این جنایت و ابراز انزجار شدید  
وهمدردی با خانواده وی خواستار پیگیری  
این موضوع و گزارش اقدامات مقامات  
استان به مردم کردستان و شهر سقز شده  

از مسببان آن و همدردی با خانواده  . است 
داغدار مهسا از نمایندگان استان کردستان  
در مجلس، استاندار کردستان و فرماندار  

خواهد که مسئله را با جدیت    سقز می 
پیگیری نموده و گزارش اقدامات خود را  
برای مردم کردستان و شهرستان سقز بیان  

در بخشی  از  این بیانیه چنین آمده  . کنند 
رسد تمرکز بیش از    به نظر می : "   است 

اندازه بر بخشهایی مانند حجاب و برخی  
مناسک با نمود بیرونی صرفا با هدف  

کردن صورت مسئله و عدم توجه    پاک 
کافی به مواردی مانند حیف و میل اموال  

های ناراست    ملت، دروغگویی و وعده 
های کمرشکن،    مسئوالن، سوء مدیریت 

توجهی به معیشت مردم در    بی 
های داخلی و خارجی و توجیه    سیاست 

های حاکمیت است که    کفایتی   تمامی بی 
ای    سابقه   منجر به چنین جنایات بی 

 . ".شود   می 
کانون صنفی معلمان خوزستان طی  -

بیانیه برخوردهای قهری و تبعیض  
جنسیتی  را محکوم و  قتل مهسا امینی را  

در بخشی  . به خانواده وی تسلیت میگوید 
 : از بیانیه این معلمان چنین آمده است 

ساده بگویم که جانش فدای یک تار   
مویش شد، دخترکانی که در گلوی زمین  
گیر کرده اند و فقط قدری حرف  

و آرزویشان این  ! خواهند و کمی آزادی   می 
است که کاش دوباره حوا های زمان سیب  

... بچیند  تا از اینجا هم بیرونشان کنند 
دیگر زمان سکوت و نگاه های هاج و واج  
مردان و زنان این سرزمین سر آمده و بدون  
شک  آن روز نزدیک است که گیسوی  
دختران این سرزمین با همراهی مردان  
آزاده اش طنابی خواهد شد بر گردن آنانی  

 .که دست بر گلوی این مردم میفشارند 
انجمن صنفی معلمان فارس در  -

محکومیت قتل مهسا امینی طی  بیانیه ای  
مراتب انزجار خود را از قتل مهسا امینی  

" اعالم داشته است  انجمن صنفی  .  
معلمان فارس ضمن تسلیت به خانواده  
سوگوار  مهسا امینی و همه مردم ایران، این  
جنایت بزرگ را محکوم کرده و خواستار  
برچیده شدن فوری گشت ارشاد از خیابان  

در اقدام بعدی قوه قضائیه  “. ..هاست 
موظف است پرونده  مهسا امینی را به  
صورت ویژه بررسی کرده، مردم ایران را از  
تمام حقایق آن آگاه و عدالت را برای  

اما مهمتر از  . عوامل این جنایت اجرا کند 
تمام این اقدامات، لغو قانون ظالمانه و  

قانونی  . غیرانسانی حجاب اجباری است 
که نه تنها حق زنان رابرای انتخاب پوشش  
خود نادیده می گیرد بلکه توهینی آشکار  
به مردان جامعه است و آنها را تا حد  

ما     . موجوداتی بی اختیار تحقیر می کند 
معلمان به عنوان قشر آگاه و حساس  
جامعه به حکومت هشدار می دهیم که  
ادامه این روندهای غیر انسانی و غیر  
قانونی سرانجام جامعه را به حدی از  
انفجار خواهد رساند که قابل کنترل  

بنابراین الزم است قبل از  . نخواهد بود 
آنکه خیلی دیر شود این چرخه خشونت را  

 .متوقف کنید 
بعالوه کانون صنفی معلمان در بوشهر  
و مریوان نیز در این رابطه اطالعیه داده و   

 .قتل مهسا امینی را محکوم کرده اند 

 

 شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان  و تشکلهای صنفی مختلف معلمان قتل مهسا امینی را محکوم کردند  
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گروه  از  تشکلها، نهادها ی     ۲۱ 
کارگری، مدافع حقوق زن، دانشجویی و   
جمع ها و گروههایی اجتماعی طی بیانیه  
ای مشترک قتل مهسا امینی محکوم  

در بخشی از این بیانیه چنین آمده  .کردند 
این نوع اقدامات شنیع از سوی  : " است 

مأموران حکومتی که منتج به قتل و  
فجایعی مانند قتل مهسا می شوند، با اتکا  
به قوانین حاکم و تحت حمایت های  
سران حکومتی و سرداران نظامی و  

وقتی که  . انتظامی صورت می گیرند 
ماشین ون گشت ارشاد مادر نگران را زیر  
می گیرد و به جای مجازات مأموران  
خاطی، سردار رضایی جانشین فرمانده  

  ۱۴۰۱ شهریور   ۲۰ کل انتظامی کشور روز  
اعالم می کند که طبق اختیاراتی که قانون  
مصوب کرده است، گشت های ویژه می  
توانند با هنجارشکنان در صحنه برخورد  
کنند و فرمانده انتظامی تهران نیز هشدار  
می دهد که افراد گستاخ هنوز آن روی  
پلیس را ندیده اند، همان حمایت ها و  
دستورهایی هستند که نیروهای تحت  
امرشان را تشویق و موظف به ارتکاب به  

مهسا  . جنایت قتل مهسا امینی می کنند 
امینی و شلیر رسولی که چندی پیش به  
خاطر اینکه مورد تجاوز قرار نگیرد،  
مجبور به نوعی خودکشی شد، نمونه های  
تازه ای از هزاران زن دیگر هستند که  
قربانی قوانین عهد عتیقی ضد زن شده اند  
که امروز ابزاری در دست حاکمیت  

گشت ارشاد و هر قاتل ناموسی  . هستند 
ای مجوز خود را از همان قوانینی می  

  13گیرند که با مجاز کردن ازدواج دختران  
ساله، تجاوز به کودکان را قانونی کرده  
است و به شوهران و پدران و برادران اجازه  
به قتل رساندنشان به بهانه دفاع از ناموس  
در صورت پشت پا زدن و حتی فرار از این  

مردم ایران دیگر  . تجاوز قانونی می دهد 
اجازه دست زدن به چنین جنایاتی را به  

در بخش پایانی این  . " حکومت نمی دهند 
بیانیه اضما کنندگان ضمن اعالم حمایت  
از خانواده مهسای امینی و  تجمعات و  
اعتراضات عمومی مردم نسبت به این  
جنایت، خواستار تحقق فوری خواستهای  

 :زیر می باشند 
معرفی قاتلین مهسا امینی و  ۱ -

محاکمه آنان در یک دادگاه که قضات و  
وکالی آن باید منتخب و مورد تایید  
خانواده مهسا و مردم معترض به این قتل  

 باشند 
توقف فوری سرکوب مردم معترض  ۲ -

 به قتل مهسا امینی  
جمع آوری فوری گشت های  ۳ -

 ارشاد  از خیابانها و مراکز عمومی 
 لغو فوری کلیه قوانین ضد زن ۴ -
 لغو فوری حجاب اجباری  -۵ 
آزادی فوری بازداشت شدگان و  -۶ 

مداوای کامل معترضانی که توسط  
 .سرکوبگران مجروح شده اند 

انجمن  : امضاء کنندگان عبارتند از 
صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه،  
تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه  
اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، ندای  
زنان ایران، گروهی از رانندگان تکسی  
شهرک ظفر کرمانشاه، گروهی از فارغ  
التحصیالن بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه،  
گروهی از مهندسان کامپیوتر و آی تی  
کرمانشان، گروهی از کارگران جوشکار  
شهرک دولت آباد کرمانشاه، گروهی از  

گروهی  -ورزشکاران رزمی کر کرمانشاه،  
های    از فعالین لغو کار کودکان تهران، گروه 

دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  
گروهی از بازنشستگان  شهر آمل، گروهی  
از کارگران لوله کشی ساختمانی سقز،  
گروهی از کارگران برق کار ساختمانی  
سقز ، گروهی از کارگران نقاش ساختمانی  

دار سقز،    سقز، گروهی از زنان خانه 
گروهی از مردم محله  بهارستان  

شافعی      سقز،گروهی از مردم محله تپه 
سقز، گروهی از مردم محله کریم آباد  
سقز، گروهی از مردم محله تپه ماالن سقز  

 گروهی از مردم محله برد بران سقز -،  
 

با انتشار  اتحاد بازنشستگان  

مرگ کسب و کار  "بیانیه ای تحت عنوان  
انزجار خود را قتل مهسا امینی  !"  شماست 

در بخشی از این بیانیه  . اعالم کرده است 
شما چه کسانی هستید  :"چنین آمده است 

اید؟ شما چه    که زندگی ما را در کف گرفته 
خواهید ما را به    کسانی هستید که می 

بهشت شهوتناک و مهوع خود هدایت  
کنید؟ شما که تمام حرصتان برای ثروت و  

تان بر    های فروکوفته   قدرت را به همراه عقده 
اید؟ شما    سر زنان این مملکت آوار کرده 

ها گشت    برای ارشاد چه کسانی در خیابان 
زنید و پولی را که باید خرج نان و    می 

مسکن مردم بشود در حلق مشتی مزدور  

ریزید؟  ما زنان چهل    خشن و وحشی می 
و سه سال است که خواب کثیف شما را بر  

این  . ایم و دست برنخواهیم داشت   هم زده 
حق ماست و ما آزادی خود را به درد داغ و  
درفش هم به پای شما قربانی  

" کنیم   نمی  . . . " ننگتان باد ای طالبان  .
اما اشکهای  ! وحشت و مرگ در هر گذرگاه 

ما بغض ما است، ما این بغض را در گلو  
دانیم که این بغض    داریم و می   نگه می 

فریاِد خشم خواهد شد و خشم ما روزی  
ای طالبان  . دامان شما را خواهد گرفت 

نفرت و خشم بازمانده در غارهای تاریک  
آوریم اما    ماندگی و جهل، ما دوام می   عقب 

 ."روید   شما می 

 

 

امینی زیر  ) ژینا (بیانیه عمومی در اعتراض به قتل عمد مهسا 
 شکنجه گشت ارشاد 

مرگ بر دیکتاتور، ننگ ما ننگ ما رهبر  
الدنگ ما و زن زندگی آزادی از جمله  

 .  شعارهای انبوه مردم بود 
این تجمع پاسخ کوبنده مردم به  

  ۲۲ جنایتکارانی است که مهسای امینی  
ساله را بدلیل عدم رعایت حجاب  

 . اسالمی به قتل رساندند 
جنایتکاران که میدانستند مراسم  
خاکسپاری مهسا امینی به تجمع عظیم  
مردم تبدیل میشود مسیرهای منتهی به  
سقز را مسدود کردند تا جلو حضور  
مردمی که از شهرهای دیگر به سقز  

قاتالن همچنین تالش  . میرفتند را بگیرند 
صبح و قبل از اینکه    ۶ کردند تا ساعت  

مردم بیدار شوند مهسا را دفن کنند اما  

اعالم کردند که مهسا  . مردم اجازه ندادند 
و نیم    ۱۰ طبق فراخوان خانواده تا ساعت  

به خاک سپرده نخواهد شد و این حکم  
خود را با قدرت عملی کردند و مشت  
محکم دیگری به صورت حاکمان  

هزاران نفر شعار دادند  . اسالمی دادند 
مرگ بر دیکتاتور و با شعار زن زندگی  

 . آزادی، آزادی زن را فریاد زدند 
همچنین در این مراسم بیانیه ای از  

 . طرف جمعی از زنان قرائت شد 
 زنده باد مردم آزاده  -۱۴۰۱  شهریور  ۲۶ 

مرگ بر جمهوری  . مهسا جاودانه شد 
 جنایتکار اسالمی 

برگرفته از مدیای اجتماعی حزب  
 کمونیست کارگری 

 

هزاران نفر مراسم خاکسپاری مهسا در قبرستان آیچی سقز را به  
 یک تجمع سیاسی اعتراضی تبدیل کردند 
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شرایط فعلی سد مسجد سلیمان به  
 : مرحله هشدار رسیده است 

  ۱۳۸۱ مشکالت اساسی این سد از سال  
سال پس از ساخت آن نمایان    ۱۰ یعنی  

شد اما تا به امروز هیچ گونه اقدامی برای  
ترمیم و رفع مخاطرات موجود صورت  

 .نگرفته است 
با گذشت زمان اکنون معایب این سد  

بدنه سد نشست کرده  . افزایش یافته است 
به طوری که سکوهای دایک جناح راست  
سد در حال ریزش بوده و همچنین  

مهارهای تونل محل    ها و میل   تاندون 
قرارگیری ژنراتور نیروگاه نیز در حال جدا  

کارشناسان گفته اند  . شدن و افتادگی است 
که مخزن این سد قبل از بروز هر حادثه  
ای تخلیه شود اما یک مشکل اساسی  
وجود سد گتوند و گنبد های نمکی پشت  

به این معنی  . آن سد در پایین دست است 
که اگر بنا بر تخلیه سد مسجد سلیمان  
باشد آن وقت سد گتوند امکان نگهداری  
این حجم از آب را ندارد و بنابراین سد  
گتوند هم باید تخلیه شود که در این  
صورت مقادیر فراوانی از نمک های  
تشکیل شده در سد گتوند وارد دشت  

 .خوزستان شده و فاجعه بار خواهد بود 
متری سد مسجدسلیمان     ۶ فرونشست  

روی رودخانه کارون در شمال شرق  
خوزستان اخیرا در نامه یکی از اعضای  

سیاست  . مجلس اسالمی افشا شده است 
های تخریبی و چپاولگرانه جمهوری  
اسالمی در قبال محیط زیست صدمات  
فاجعه باری به بار آورده و معیشت، امنیت  

. و سالمت مردم را به خطر انداخته است 
محیط زیست یک عرصه مهم مبارزاتی  
مردم بخصوص در مناطقی چون  

 . خوزستان است 
 

یزی بخش های باقیمانده   فرور
 :متروپل آبادان 

شهریور بخش های    ۲۳ روز چهارشنبه   
دیگری از باقی مانده ساختمان متروپل در  

مقامات  . خیابان امیری آبادان ریزش کرد 
دزد و فاسد در آبادان اعالم کرده اند که این  
ریزش در جریان عملیات تخریب کنترل  

این  . شده بقایای سازه صورت گرفته است 
گفته در حالی بیان شده که در ویدیوهایی  
که از لحظه ریزش مجدد این ساختمان  
منتشر شده است کارگرانی که در قسمت  
دیگر ساختمان بودند،  از حضور کارگران  
و همکاران خود در پایین ساختمان سخن  

بنا برخبرها بالفاصله پس از  . می گویند 
این حادثه تیم های هالل احمر، اورژانس  
و آتش نشانی به همراه سگ های زنده  

مدیرعامل  . یاب در محل مستقر شدند 
هالل احمر خوزستان از مصدومیت چند  

عملیات  . نفر در این حادثه خبر داده است 
تخریب باقی مانده های ساختمان متروپل  
که در دوم خرداد ماه امسال ریزش کرد به  
قرارگاه خاتم سپاه که خود یکی از شرکای  
اصلی این فساد و جنایت در آبادان است  

بدین ترتیب قرارگاه  .  سپرده شده است 
خاتم عالوه بر بیست میلیارد تومان پولی  
که از بابت تخریب این ساختمان از  
شهرداری و منطقه آزاد اروند دریافت  
خواهد کرد،  قرار است کلیه آهن آالت  
بکار رفته در این ساختمان را پس از  

این هم بخش  . تخریب تصاحب کند 
دیگری از چپاولگری های حکومتیان  

مردم  . است که قربانیانش مردم هستند 
فاجعه  متروپل را فراموش نمیکنند و  

 .دادخواهند 
 

یان از کارگران   بازداشت امیر دفتر
 :آتش نشانی مرکزی آبادان 

روز پنجشنبه هفدهم شهریور نیروهای   
از کارگران  ) عساکره (امنیتی، امیر دفتریان  

نشانی مرکزی آبادان را در محل کار    آتش 
بازداشت کرده و به ستاد خبری اداره  

 «امانیه »اطالعات اهواز واقع در کوی  
در جریان این اقدام،  .  منتقل کردند 

نیروهای اطالعاتی به تفتیش شبانه منزل  
و دو دستگاه      وی پرداخته و تعدادی کتاب 

. لپ تاپ شخصی او مصادره شده است 
از دالیل بازداشت این کارگر آتش نشانی  

 .آبادان اطالعی در دست نیست 
  

بازداشت حسین شلیباوی در شهر  
 شادگان 

شهریور نیروهای امنیتی حسین    ۲۰ روز   
شلیباوی از اهالی کوی صمود در شهر  

این بازداشت  . شادگان را بازداشت کردند 
در محل کار وی صورت گرفته و مشخص  

حسین  . نیست به چه دلیل بوده است 
شلیباوی پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته و  
در سال نود و نه با وثیقه دویست میلیون  

همچنین  . تومانی از زندان آزاد شده بود 
یکی از اهالی روستای بیت عالوی شوش  

پس از هجوم  "عادل بیت عبدالله  "بنام  
نیروهای امنیتی به منزل وی که با  
خشونت، ضرب و جرح و ایجاد رعب و  
وحشت همراه بوده بازداشت شده و به  

عادل  . مکان نامعلومی منتقل شده است 
بیت عبدالله برادر زندانی سیاسی قاسم  

بیت عبدالله است که سال نود و هشت به  
اتهام محاربه با خدا در زندان فجر دزفول  

جمهوری اسالمی در برابر  . اعدام شد 
اعتراضات گسترده مردمی سرکوبگری  

با اتحاد  . هایش را شدت داده است 
سراسری علیه سرکوب میتوان پاسخ  

 .محکمی به سرکوبگریهای حکومت داد 
 

تجمع  کارکنان بخش اداری شهرداری  
شهریور جمعی از    ۲۱ روز  :  شوشتر 

کارکنان بخش اداری شهرداری شوشتر در  
اعتراض به تعویق پرداخت سه ماه مرد و  

. حق بیمه مقابل دفتر شهردار تجمع کردند 
تعویق پرداخت دستمزدها، قراردادهای  
موقت و سطح نازل حقوقها از جمله  
موضوعات اعتراضی در میان کارگران و  
کارکنان شهرداری در سطح سراسری  

کمیته سازمانده حزب کمونیست  .(است 
 )کارگری، واحد خوزستان 

 ۱۴۰۱ شهریور    ۲۵ 

تجمع بازنشستگان فوالد در یزد و  
 اصفهان  
 در  فوالد  شهریوربازنشستگان  ۲۷ روز  
 و  مطالباتشان  پیگیری   برای  یزد  و  اصفهان 

 مقابل  در  اعتراض  های  یکشنبه  ادامه  در 
 تجمع  شهر  دو  دراین  بازنشستگی  دفاتر 

اجرایی شدن افزایش سالیانه    .کردند 
هزار    ۵۱۵ درصد بعالوه    ۳۸ حداقل  (

ماهه    ۱۸ و پرداخت معوقات  ) تومان  
مقابل از جمله    ۹۹ همسان سازی از سال  

 .خواستهای فوری آنهاست 
 

ای    تجمع اعتراضی کارگران پروژه 
 مخازن کروی ماهشهر 

ای    شهریور کارگران پروژه   ۲۷ روز   
پیمانکاری کیوانی، مخازن کروی ماهشهر  
در اعتراض به عدم پرداخت  

شان دست به اعتصاب زده و    دستمزدهای 
وضعیت  . در محوطه کارگاه تجمع کردند 

نامناسب غذا و خوابگاه و ساعات طوالنی  
کار و   عدم پرداخت به موقع  دستمزدها  
ازدیگر موضوعات اعتراضات این کارگرن  

 .  است 
ی    شده   تجمع اعتراضی کارگران اخراج 

 فام   شرکت نفت و گاز سیه 
شهریور کارگران شرکت نفت    ۲۷ روز  

و      فام در اعتراض به اخراج   و گاز سیه 
شان مقابل استانداری هرمزگان    بالتکلیفی 

این کارگران  . در بندرعباس تجمع کردند 
دو ماه است که با تعطیلی کارخانه، از کار  
بیکار و هیچ حکمی هم برای آنها صادر  

بعالوه آنها چندماه است که  . نشده است 
 .مزدشان پرداخت نشده است 

 
 

 

تجمع بازنشستگان فوالد ُ کارگران پروژه ای مخازن کروی  
فام   ماهشهر و کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز سیه   

یور   ۲۵  شهر  



 ٧٤٤  شماره  -ششم دوره   ١٧     كارگر كمونيست 

شهریور سخنگوی قوه قضائیه    ۲۲ روز  
حکومت اسالمی از تبدیل محکومیت  
هفده کارگر معترض آذر آب در اراک به  

این کارگران بخاطر  . جریمه نقدی خبر داد 
ماه    ۳ اعتراضات و پیگیری مطالباتشان به   

ضربه شالق    ۳۰ و یک روز حبس و  
در برابر این حکم  . محکوم شده بودند 

جنایتکارانه موجی از اعتراض در جامعه به  
زیر فشار این اعتراضات  . جریان افتاد 

روزه هر کدام از این کارگران به    ۹۱ حبس  
میلیون تومان جزای نقدی و     ۷ پرداخت  

حکم شالق آنان به پرداخت سی میلیون  
ریال جریمه، آنهم بصورت تعلیقی  
یکساله تبدیل گردید و بعالوه گفته شده  
است که کارگران حق  شکایت به دادگاه  

 . تجدید نظر را دارند 
روشن است که حکومت اسالمی زیر  
فشار اعتراضات در جامعه از شالق و  

. زندان به جریمه نقدی عقب نشسته است 

سوال اینست  . اما این تمام مساله نیست 
که چرا کارگر معترض باید حکم زندان و  
شالق و جریمه بگیرد؟ کارگرانی که به  
دلیل دستمزدهای زیر خط فقر و نا امنی  

روشن است که    شغلی اعتراض کرده اند،  
به پرداخت جریمه نقدی چند میلیونی  
اعتراض دارند و کال این محکومیتها و  
احکام ضد انسانی را محکوم میکنند و  
خواهان لغو تمامی احکام زندان و جریمه  

 .  و شالق علیه کارگران معترض هستند 
شورای بازنشستگان ایران طی اطالعیه  
ای در گزارش مربوط به این خبر اعتراض  
خود را به پرونده سازی های این چنینی و  
احکام صادره برای کارگران معترض آذر  
آب اعالم داشته  است که در بخشی از آن  

این حکم به علت  :"چنین آمده است 
اعتراضات خردادماه کارگران شرکت  

اعتراض  .آذرآب صادر و ابالغ شده بود 
کارگران برای تامین معیشت و پیگیری حق  

و حقوق پایمال شده شان با احکام حبس  
و شالق و جرائم نقدی از طرف حکومت  

کارگر برای بی پولی  .  مواجه میشود 
اعتراض میکند اما به جزای نقدی محکوم  

ای کسانیکه در سازمان جهانی  . میشود 
کار نشسته اید و نمایندگان حکومت را  

کارگران  ! بعنوان نماینده کارگران پذیرفته اید 
ایران میدانند که چشمتان را بر این واقعیت  
هائی که کمتر در جهان اتفاق میافتد بسته  

کمپین برای آزادی کارگران زندانی  ".  اید 
تعرض حکومت اسالمی به کارگران  
معترض شرکت آذرآب و صدر احکام  
زندان و شالق و جریمه برای آنان را شدیدا  
محکوم میکند و خواهان لغو این احکام و  

عملی شدن خواستهای کارگران برای  
. افزایش دستمزدها و امنیت شغلی است 

ما از همه نهادهای کارگری در ایران و در  
سطح جهان میخواهیم که به جریمه کردن  
و محکوم کردن کارگران آذر آب وسیعا  

با اتحاد همه بخشهای  . اعتراض کنند 
جامعه علیه سرکوب میتوانیم و باید پاسخ  

 . این تعرضات حکومت را بدهیم 
 

Shahla.daneshfar2@gmail.ocm 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی .

 ۱۴۰۱ شهریور    ۲۲ 

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی  
  ۲۱ اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه  

شهریور پروین محمدی فعال شناخته  
شده کارگری و عضو هیات مدیره این  
اتحادیه پس از احضارهای مکرر و صدور  
نیابت قضایی به دادسرای گرمسار جهت  
جلب وی، همراه با تعدادی از دوستان به  

شعبه اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه  
مسئول شعبه با اعالم اینکه حکم  .  نمود 

صادره علیه وی غیابی بوده و باید به  
صورت حضوری توسط شعبه صادر  

ی حکم ابالغ گردد، وی را  به شعبه    کننده 
. دادگاه انقالب تهران منتقل کردند   ۲۸ 

پس از آن و به علت عدم حضور قاضی  

شعبه، به پروین محمدی اعالم شد که  
 به آن    ۲۴ روز چهارشنبه  

ً
شهریور مجددا

پروین محمدی بنا بر  .شعبه مراجعه کند 
تبلیغ علیه  “با اتهام    ۹۶ پرونده ای در سال  

و با مصادیق ایراد سخنرانی در جمع  ” نظام 
کارگران بازنشسته و انجام یک مصاحبه  
درباره حادثه پالسکو  که خود از این  
موضوع اطالعی ندارد، یکسال حکم  

بنا بر این حکم او در تاریخ  . زندان دارد 
ای از سوی    ، طی  ابالغیه ۱۳۹۹ آذر    ۲۹ 

اجرای احکام اوین در سامانه ثنای    ۱ شعبه  
روز    ۵ احضار شده بود که  ظرف مدت  

 .خود را به آن شعبه معرفی نماید 
در بخشی از اطالعیه اتحادیه آزاد    

کارگران ایران در رابطه با این موضوع چنین  
صدور حکم زندان به صورت  :" آمده است 

غیابی و بدون اینکه هیچگونه اطالعی  
ی قضایی و اتهامات    مبنی بر وجود پرونده 

مطروحه به پروین محمدی اعالم شده  
الخروجی و    باشد، و به دنبال آن ممنوع 

احضارهای مداوم و صدور حکم جلب  
برای او، از شاهکارهای جدید سیستم  
    قضائی جمهوری اسالمی است که اثبات 

ی کنترل تام نهادهای امنیتی بر آن    کننده 
اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور  .است 

حکم زندان و اقدام برای جلب پروین  
محمدی جهت تحمل این حکم ظالمانه  

 محکوم می 
ً
کند و خواهان پایان    را قویا

دادن به این روند و منع تعقیب قضائی  
 .". علیه اوست 

پرونده امنیتی تشکیل شده برای پروین  
محمدی  باید فورا مسدود و از او رفع  

پرونده های امنیتی تشکیل  . اتهام شود 
شده برای تمامی زندانیان سیاسی باید  

 .بسته و تمامی آنها از زندان آزاد شونند 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

  

 کارگر شرکت آذرآب به پرداخت جریمه نقدی    ۱۷ محکومیت  

 

 احضار پروین محمدی برای اجرای حکم زندان  و تعیین قرار وثیقه برای او 
 

فعال مدافع حقوق  سپیده قلیان،  
سال    ۵ کارگر و صدای آزادیخواهی با  

  ۲۳ او در  روز  . حکم در زندان است 
شهریور بدلیل وخمت وضعیت جسمی  
اش بخاطر اعتصابی که در اعتراض به به  
نگهداری اش در زندانی دور از خانواده و  

اش به بیمارستان طالقانی    محل زندگی 
 . منتقل و بعد به زندان بازگردانده شد 

سپیده بارها شجاعانه در برابر  
مامورین و بازجویان رژیم ایستاد و هیچ  

او  . گاه از مبارزه دست بر نداشته است 
 . باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد شود 

 

  !!اتحاد علیه سرکوب اتحاد علیه سرکوب 



١٤٠١شهريور  ٢١ كارگر كمونيست  ١8 

 

 آخرین  اخبار از  معلمان زندانی 

 

با گسترده تر شدن دامنه اعتراضات  
معلمان در سال گذشته و کشیدن دامنه آن  

شهر جمهوری اسالمی به    ۲۰۰ به  
سرکوبگری هایش در قبال مبارزات آنها  

همانطور که قبال نیز گزارش  . شدت داد 
کرده ایم از اردیبهشت سال جاری تا کنون  

معلم بازداشت شده اند که زیر فشار    ۲۴۰ 
اعتراضات گسترده معلمان و کارزار  
قدرتمند برای آزادی معلمان زندانی،   

. شمار بسیاری از آنان بعدا آزاد شدند 
معلمان خواستار آزادی بدون قیدو شرط  
تمامی همکاران زندانی و بسته شدن  
پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنها  

یک  . و تمامی زندانیان سیاسی هستند 
مطالبه فوری معلمان پایان دادن به امنیتی  

در حال  حاضر  . کردن مبارزت است 
دوازده نفر از معلمان  به اسامی زیر در  

رسول بداقی، اسماعیل عبدی،  : زندانند 

محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، ناهید  
شیرپیشه، ناهید فتحعلیان، زینب  
همرنگ، معصومه عسکری،  مهدی  
فتحی، هاشم خواستار، جواد  لعل  

 .  محمدی و محمد حسین سپهری 
ماه از بازداشت جعفر    ۵ هم اکنون  

جعفر  .   ابراهیمی و  محمد حبیبی میگذرد 
ابراهیمی با وجود ابتال به بیماری صعب  
العالج دستگاه گوارش و تشدید آن در  
زندان، همچنان بدون رسیدگی پزشکی در  
حبس است و بازداشت  محمد حبیبی  

تمامی معلمان  . هرماه تمدید می گردد 
زندانی باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد  

 .شوند 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
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رسول بداقی، رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی و  
 سیسل کولر و زاک پاری باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند 

همانطور که در جریان هستید بدنبا ل    
دستگیری ژاگ پاری و سیسل کولر دو  
فعال کارگری فرانسوی و دستگیری  
شماری از  معلمان، فعالین کارگری و  
اجتماعی کارزاری گسترده علیه سناریو  
سازی های نفرت انگیز و نخ نمای  

در این پرونده سازی  . حکومت به راه افتاد 
نفر از معلمان به اسامی رسول بداقی،    ۴ 

اسکندر لطفی، شعبان محمدی و  مسعود  
نیکخواه، و از فعالین کارگری رضا شهابی،  
حسن سعیدی، واله زمانی، و از فعالین  

اجتماعی آنیشا اسداللهی، ریحانه  
انصاری نژاد و کیوان مهتدی بازداشت  

ایستادگی این دستگیر شدگان در  . شدند 
درون زندان  و کارزار  قدرتمند علیه  
سناریو سازی ها از سوی معلمان و فعالین  
کارگری پاسخ محکمی به این سناریو  

. سازی ها و شکستی برای حکومت است 
از این بازداشت شدگان رسول بداقی،   
رضا شهابی، حسن سعیدی و  کیوان  
مهتدی همراه با ژآک پاری و سیسل کولر  

 .همچنان در زندان بسر میبرند 

های    شهریورماه خانواده   ۲۳ روز  
رضاشهابی، حسن سعیدی و کیوان  
مهتدی برای پیگیری وضعیت بالتکلیف  
این فعالین و عدم قبول وثیقه برای آزادی  
آنها از سوی دادسرای زندان اوین به  
دادستانی مراجعه کردند که قرار شد هفته  
آینده چهارشنبه دادستان عمومی و انقالب  

 .تهران دیداری با آنها دیدار داشته باشد 
بنا بر آخرین خبرها رسول بداقی پس  

روز با تمدید چند باره     ۱۳۰ از گذشت  
  ۲۰۹ قرار بازداشت از  بازداشتگاه امنیتی  

زندان     ۴ وزارت اطالعات به قرنطینه بند  
رضا شهابی عضو  . اوین منتقل شده است 

هیات مدیره سندیکای شرکت واحد نیز در   
هفدهم شهریور ماه بعد از گذشت بیش از  

به بند عمومی چهار    ۲۰۹ سه ماه،  از بند 
زندان اوین منتقل گردید  و وضع جسمانی  

 . او وخیم گزارش میشود 
حسن سعیدی یکی دیگر  از دستگیر  
شدگان این  پرونده سازی ها و  از اعضای  

  ۲۸ سندیکای واحد است که در  
اردیبهشت ماه بازداشت و بعد از گذشت  

زندان اوین با    ۲۰۹ بیش از سه ماه در بند 
تکمیل پرونده و پایان بازجویی ها به بند  

 . این زندان منتقل گردید   ۴ عمومی  
کیوان مهتدی از فعالین اجتماعی  

  ۱۹ است که در رابطه با همین پرونده در  
اردیبهشت بازداشت شد و بدنبال مدتی  

زندان اوین    ۴ به بند    ۲۰۹ بازداشت در بند  
رضا شهابی، حسن  .  منتقل شده است 

سعیدی، رسول بداقی، کیوان مهتدی و  
ژاک پارس و سیسل کولر باید فورا و بدون  

پرونده های امنیتی  . قیدو شرط آزاد شوند 
تشکیل شده برای آنان و تمامی زندانیان  

 سیاسی باید بسته شود 
با اتحاد علیه سرکربگری بایستیم و با  

 . قدرت مبارزاتمان در زندانها را بگشاییم 
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 کارگر زندانی آزاد باید گردد 
عالوه بر معلمان زندانی شماری از  
کارگران و فعالین مدافع حقوق کارگر در  

حسن  :   اسامی آنها عبارتند از .  زندانند 
طرفی، رضا شهابی، حسن سعیدی،  
شاپور احسانی راد، نسرین جوادی،  
اسماعیل گرامی، سپیده قلیان، علی  
اسحاق، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی،  
آرش جوهری، ابوالفضل غسالی، شادی  
گیلک، علیرضا ثقفی، مهران رئوف،  

 عباس دریس،  
کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید  

 فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند  

 

نفر از دستگیر شدگان سناریو    ۶ ادامه بازداشت    
 سازی علیه فعالین معلم، کارگری  و اجتماعی  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


