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سراغ آن بخش از جامعه که باور دارد  
منافع آنان را نمایندگی میکند نمی رود که  
انتخابش کنند، بلکه نظرات سیاسی و  
برنامه ها و اقدامات سیاسی خود را بگونه  
ای تعریف میکند که بتواند به بهترین نحو  

 . نماینده سیاسی طبقه خود باشد 
این موضوع در میان راست جامعه  
پذیرفته شده است و هیچ اما و اگری در  
قبال آن ندارند اما به سرعت جلو  

مگر  : "کمونیستها این سوال را میگذارند 
شما رای گیری کردید که مدعی نمایندگی  

چپ و کمونیست  !" طبقه کارگر میشوید 
ما، با سابقه بیش از نیم قرن، یا چهار دهه  
به شکل سازمانی یا منفرد هنوز به خودش  

راست  . به دیده خجلت زده نگاه می کند 
اما، در ایران هیچگاه نیاز به  ) بورژوازی (

حزب سیاسی جدی نداشته بلکه منافع او  
را تا امروز دیکتاتوری فردی به اضافه یک  

. سازمان امنیت قوی تامین کرده است 
همیشه بر حزبیت و  ) کمونیسم (چپ  

حزبی بودن تاکید کرده اما بخشهای از آن  
در شکل سازمانی و منفرد خود فریز شده  
اند و قادر نیستند از جلد خود بیرون بیایند  
و برای پوشاندن این امر فوری پای طبقه  
کارگر را وسط میکشند که باید خودش پا  
پیش بگذارد و یک کاری بکند و از احزاب  

 ! اپورزیسیونی کمونیست کاری بر نمی آید 
چپی که خود را کمونیست تعریف  
میکند اما خودش را از نمایندگی طبقه  
کارگر معاف کرده  و خواستار این است   

وارد جدال  " کارگران و رهبران خوشنام "که  
طرف خود را کمونیست  . سیاسی شوند 

میداند و بر این تاکید کرده که بدون حزب  
سیاسی طبقه کارگر، بدون ستاد سیاسی  
طبقه کارگر کار عمال غیر ممکن میشود،  
بعد خودش به صورت انفرادی عمل  

من کارگر از ایشان میپرسم شما  . میکند 
چرا خودت را کمونیست خطاب میکنی؟  
قرار نیست مالی طبقه کارگر شوی و  
بگویی این خوب است و آن بد؛ خودت  

کجای روزگاری؟ چرا وقتی فکر میکنی  
حزب سیاسی کمونیستی وجود  ) به اشتباه (

ندارد با دوستان و رفقا حزبی تشکیل نمی  
دهید که این نقیصه که مدعی آن هستید را  

ناسالمتی شما به عنوان  . برطرف کنید 
کمونیست باید پیشرو طبقه کارگر باشید و  
نه اینکه دل خوش کنی که در اعتصاب  
فالن کارخانه معین چه کرده ای، این را   
بدون شما نیز خود کارگران بلدند و رهبران  

اما  . خود را در مبارزه معین پیدا میکنند 
شمای کمونیست باید پیشرو در امر  
سیاسی باشید، بخصوص در مواقعی مانند  
اکنون که انقالبی شکل گرفته است و  
ضرورت و مبرمیت حزبی بودن از هر  

 .زمانی بیشتر است 
و باز در همان مانیفست میخوانیم  
سازمان یافتن پرولتاریا به صورت یک  
طبقه به این معنی است که در حزب  

این به این  . سیاسی خود متشکل شود 
معنی نیست که خود توده کارگران باید  
حزب سیاسی تشکیل دهند، یا فعالین  
کارگری، رهبران خوشنام کارگران باید  
نقش حزب سیاسی طبقه  را به عهده  

چپ مورد اشاره ما  یا نمی خواهد  . بگیرند 
و  . یا نمی تواند این نقش را بر عهده بگیرد 

اتفاقا این نمایندگی کردن وظیفه مهم   
کمونیستها به عنوان نماینده سیاسی طبقه  

 . کارگر است  
سالهاست که حزب کمونیست  
کارگری تاکیدش بر این است که ما با  
چپ اجتماعی روبرو هستیم که متحزب  

این چپ اما از آسمان نازل نشده،  . نیست 
نتیجه کوبیدن راه توسط جنبش کمونیسم  
کارگری بوده که در بحث شوراها، علیه  
اعدام، علیه چپاول، دفاع از حقوق کودک،  
رهایی زنان، آزادی بی قید و شرط سیاسی  
و علیه حقوقهای نجومی و برای معیشت و  
منزلت در باالترین حد برای همه، در  
مبارزات سالهای گذشته و در شکل  

 

 کمونیستها نماینده سیاسی طبقه کارگر 
 یاشار سهندی 

بیش از هفتاد روز از جنبش انقالبی  
در این مدت، بی وقفه  . مردم ایران میگذرد 

مبارزه در کف خیابان جاری بوده که در  
نوع خود در جنبش های انقالبی نه بی  

تا آنجا که به  . سابقه، اما کم سابقه است 
توده کارگران بر میگردد، در همبستگی با  
جنبش انقالبی، کارگران در بخش های  

سوای  . مختلف دست به اعتصاب زدند 
اعتصاب چند روزه اما بسیار مهم کارگران  
پیمانکاری شرکت نفت، در ده روز گذشته  
اعتصاب در ذوب آهن و شرکت کروز و  
شرکت نیرو محرکه از برجسته ترین این  

بخصوص دو شرکت آخر  . اعتصابات بود 
که تامین کننده قطعات برای تولید در  
شرکتهای ایران خودرو و سایپا هستند از  
اهمیت بسزایی برخوردار بود، تدوام چند  
روزه اعتصاب در این شرکتها میتواند منجر  
به توقف تولید در شرکتهای بزرگ  

نکته مهم تر این است  . خودروسازی گردد 
که در این اعتصابات شعارهای سیاسی  
هم مطرح شد؛ هر چه جنبش انقالبی  
پیش برود ما شاهد حضور سنگین تر و  
طوالنی تر کارگران به شکل اعتصاب  

 . خواهیم بود که تماما سیاسی باشد 
انقالب جاری بر متن مبارزه طبقاتی  

شکل همگانی آن نافی  . شکل گرفته است 
بخشهای مختلف  .  این وضعیت نیست 

جامعه هر کدام به نحوی زخم خورده  
جمهوری اسالمی هستند و خود را در  
مبارزه با این حکومت یافته اند، اما باید  
تاکید کرد مبارزات بی وقفه کارگران چه  
بصورت اعتصابات و اعتراضات بی شمار  
کارگران، معلمان و بازنشستگان و پرستاران  
طی چند سال اخیر خود زمینه ساز بروز  

در عین حال  . انقالب جاری بوده است 
این انقالب نیز خود  " خصلت زنانه "

حکایت از جنبش قوی زنان دارد که در  
تمام این سالها جنبش کارگری حامی قوی  
این جنبش بوده و رهایی زنان را مسئله  

اگر رهایی زنان معیار  . خود میدانسته است 
رهایی جامعه است، این بیش از هر چیز  
به نفع طبقه کارگر است که رهایی خود را  

 .در رهایی کل جامعه می بینند 
اگر مبارزه طبقاتی را محدود به چهار  
چوب کارخانه و درگیری و رودرویی  

مستقیم با کارفرما ندانیم، که نیست؛  
آنوقت نقش طبقه کارگر برجسته تر  

اما، آیا  حضور سیاسی طبقه کارگر  . میشود 
در بطن انقالب جاری تنها محدود به  
اعتصاب کارگران است؟ آیا این تنها شکل  
حضور کارگران است؟ اگر بهر دلیلی پیش  
از آنکه اعتصاب سراسری در میان توده  
کارگران شکل بگیرید بر اثر واقعه ای، مثال  
به شکل قیام شهری، حکومت اسالمی  
سرنگون شود طبقه کارگر سر افکنده باید  

 باشد؟ 
هر مبارزه طبقاتی مبارزه سیاسی  "

این جمله ساده و بسیار روشن  ." است 
مانیفست کمونیست را یادآور شدیم تا  
تاکیدی باشد که برای مبارزه سیاسی نیاز  

در مانیفست  . به نماینده سیاسی است 
تاکید شده که کمونیستها بخشی از طبقه  

این بخش از طبقه کارگر  . کارگر هستند 
جنبش  . نماینده سیاسی کارگران هستند 

. کمونیستی یک جنبش قوی در ایران است 
این جنبشی در خود نیست که چند تا  

تو سر و کله هم  " روشنفکر طبقات دیگر "
بکوبند، بلکه این انعکاس پر قدرت  
جنبش کارگری در ایران و پاسخگویی به  

این جنبش با شکل گیری  . نیاز آن است 
کمونیسم کارگری و قوام آن در چهل سال  
گذشته و متحزب بودن آن، نمایندگی  
سیاسی طبقه کارگر را بر عهده داشته  

 . است 
بردن آگاهی به  " کار کمونیستها صرفا 

کارشان محدود به  .  نیست " میان طبقه 
شکل دادن به افق  "،  "آگاهگری طبقاتی "

در میان کارگران نیست، آنچنان  " کارگری 
که چپ سنتی فرموله میکنند؛ کمونیستها  
بیش از هر چیز سخنگو و نماینده سیاسی  

در مطلب دیگر یادآور  . کارگران هستند 
شدیم نمایندگی سیاسی یک طبقه، با  

نمایندگی  . نمایندگی پارلمانی تفاوت دارد 
سیاسی یک طبقه را به کسی عطا نمی  
کنند که بعد با رای ندادن در دور بعدی از  

نماینده سیاسی یک طبقه  . او سلب کنند 
یعنی فرد یا حزب سیاسی معینی اهداف  و  

هیچ  . منافع آن طبقه را نمایندگی کند 
نماینده سیاسی، هیچ حزب سیاسی یا  
سازمان سیاسی که نه با خودش شوخی  
دارد نه با جامعه، پیش از هر اقدامی به  

 

۳ صفحه    
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 شهال دانشفر  

با ُپر جمعیت تر شدن اجتماعات  
خیابانی و گسترش دامنه آن به شهرها و  
حتی روستاها، با اعتصابات دانشجویان و  
به میدان آمدن بخش های مختلف جامعه  
چون پزشکان و کادر درمانی، وکال،  
کشاورزان، بازنشستگان و معلمان  
بصورت اعتراضات اخطاری و نیز  
اعتصابات سراسری در بازارها که در  

شهر را فرا گرفت،    ۶۵ بیست و پنجم آبان،  
کارگران به قدرت بیشتری به میدان می  

اعتصابات کارگری پر شتاب تر شده  . آیند 
و از مراکزی چون نفت و مجتمع های  
بزرگی چون ذوب آهن اصفهان با چندین  
هزار کارگر و ماشین سازی ها و بخش  
های خدماتی جامعه سر بلند میکنند و  
کارگران در مراکز کارگری مختلف  

 .بصورت متناوب وارد اعتصاب میشوند 
این اتفاق بیانگر تغییری در توازن قوای  
جامعه و حرکت ُپر شتاب انقالب بسوی  

از جمله در  . اعتصابات سراسری است 
پنجم آذر ماه بیش از چهار هزار کارگر در  
مجتمع بزرگ ذوب آهن اصفهان، کارگران  
شرکت صنعتی مرتب، لوازم خانگی پارس  

البرز، شرکت سرما آفرین، و کارگران  
جوشکار مجتمع فوالد وارد اعتصاب  

سوم آذر ماه بیش از سه هزار کارگر  . شدند 
شرکت قطعه سازی کروز در صنعت  
خودرو سازی و نیز کارگران و مهندسان  
شرکت زرنام هشتگرد دست به اعتصاب  

ما همچنین شاهد اعتصاب کارگران  . زدند 
در مجتمع صنایع آلومنیوم جنوب  

و بهمن دیزل در دوم آذر و  ) سالکو (
اعتصاب کارگران بهمن موتور، کارگران  

پاالیشگاه یازدهم در    ۱۳ شاغل در فاز  
سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی و  
کارگران شاغل در پتروشیمی مسجد  

این در  .  سلیمان در اول آذر بودیم 
حالیست که هم اکنون خبرها از تدارک  

  ۲۲  – ۱۳  – ۱۱ اعتصاب کارگران فازهای  
عسلویه    ۱۶ و    ۱۵ کنگان و فازهای    ۲۴  و  

  ۱۹ کارگران رسمی نیزدر  . حکایت میکند 
آبان به اعتراض خود پایان دادند با  
اولتیماتوم اینکه اگر به خواستهایشان پاسخ  
داده نشود دوباره دست به اعتراض خواهند  

همچنین در همین مدت شورای  . زد 
هماهنگی فرهنگیان، معلمان را به دو روز  

  ۳۰ و    ۲۹ اعتصاب اخطاری برای روزهای  
آبان فراخوان داده بود و در همین رابطه روز  
گذشته معلمان جوانرود فراخوان به  

بعالوه رانندگان کامیون و  . اعتصاب دادند 
کامیونداران به اعتصاب سراسری فراخوان  

روز گذشته این رانندگان در  . داده بودند 
خوزستان، لرستان و سقز دست به  

همچنین امروز رانندگان  . اعتصاب زدند 
کامیون قزوین، بندرعباس ومنطقه شاپور  

 .اصفهان وارد اعتصاب شدند 
قبل از همه این اتقاقات نیز ما شاهد  

 

کارگران دارند به  
 میدان می آیند 

مارش بزرگ کارگران ذوب آهن در حرکت  
آبان    ۲۵ و    ۲۴ اعتراضی آنها در روزهای  

در محوطه این مجتمع چندین هزار  
کارگری در اصفهان و اولتیماتومشان به  

ضمن اینکه از شروع  . حکومت بودیم 
انقالب تا کنون کارگران اینجا و آنجا همراه  
با اعتراضات کف خیابانی تجمع و  
اعتراض داشتند و در نیمه مهر ماه بود که  
کارگران پروژه ای نفت با اعالم حمایت از  
اعتراضات خیابانی اعتصاب و تجمع  

 .کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند 
نگاهی به این تصویر به روشنی نشان  

. میدهد که در جنبش کارگری چه میگذرد 
بدین ترتیب جنبش کارگری که خود سهم  
مهمی در کشیده شدن اوضاع جامعه  
بسوی انقالب و گفتمانهای رادیکال و  
چپ آن داشته است، دارد به میدان می  

 .آید 
حزب کمونیست کارگری همواره بر  
اعتصابات سراسری کارگری به عنوان یک  
حلقه مهم تقویت اعتراضات خیابانی و  

. فلج اقتصادی حکومت تاکید کرده است 
اعتصابات سراسری کارگری و فلج شدن  
چرخ اقتصاد حکومت، اعتصابات  
عمومی و ناتوان کردن حکومت در اداره  

جامعه و تجمعات گسترده و ُپرجمعیت  
مردمی در شهرهای هر چه بیشتر در سطح  
سراسری ضربه نهایی را بر پیکر این  

خوشبختانه    .حکومت وارد خواهد کرد 
گفتمان اعتصابات سراسری و اعتصاب  
عمومی یک گفتمان سیاسی مهم در  
جامعه برای قدرت بخشیدن به انقالب  

 .است 
بویژه با پیشرویهای انقالب و ابعاد  
اجتماعی و توده ای آن، با اتحاد و  
همبستگی مبارزاتی مردم در این انقالب  
که نشانه هایش را در اتحاد علیه  
سرکوبگری ها و جنایات حکومت و  
همبستگی با مردم کردستان و سیستان و  
بلوچستان شاهد هستیم، زمینه بیش از  
پیش برای ورود قدرتمند کارگران با قدرت  

دیدن این توازن  . اعتصابشان فراهم است 
قوا فاکتور مهمی در رفتن به استقبال چنین  
اعتصاباتی و مهیا کردن بستر آن از طریق  
ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات در  
تمام مراکز کارگری و بنا کردن صندوقهای  
همبستگی مالی برای استحکام بخشیدن  

با تمام قدرت به  . به اعتصابات مهم است 
زنده باد  . تدارک اعتصابات سراسری برویم 

 ) ۲۷۸ مندرج در ژورنال شماره  .(انقالب 

 

شعارهای گوناگون و بیانیه های مختلف  
در جنبش های اعتراضی بازتابش را می  

و اگر امروز شعار زن و زندگی و  . بینیم 
آزادی به سرعت در ایران فراگیر میشود  
باید بر این نکته پای بفشاریم که این شعار  
نه بخاطر خوش آهنگ و رمانتیک بودنش،  
بلکه بخاطر مبارزه پیشینی در سطح  
جامعه جلو آمده و به شعار متحد کننده  

و اگر  . انقالب جاری تبدیل شده است 
گفتمان جامعه روز بروز بیان انسانی تری  

بخاطر این است که حزب  . بخود میگیرد 
کمونیستی در ایران وجود که برسر در آن  

اساس سوسیالیسم انسان  : "نوشته شده 

 ." است 
در انقالب جاری بخاطر وجود جنبش  
کمونیسم کارگری و به شکل متحزب آن  
یعنی حزب کمونیست کارگری، طبقه  
کارگر حضور سیاسی مهم و جدی در  

چپ اجتماعی که سالهاست  . میدان دارد 
با شعارهایی مانند معیشت و منزلت حق  
مسلم ماست در میدان حضور دارد نیروی  
خود را از این جنبش، از این حزب  

مسئله خیلی ساده است، این  . میگیرد 
جنبش و بخصوص بخش متحزب آن ـ  
حزب کمونیست کارگری ـ را از صحنه  
حذف کنید آنوقت نگاه کنید چه چیزی از  

 

...کمونیستها نماینده سیاسی    چپ و کمونیست در ایران می ماند؟   
طبقه کارگر به صورت یک طبقه در  
شکل حزب کمونیست کارگری در صحنه  
سیاسی ایران برای پیش بردن مبارزه  
طبقاتی و پایان این کشمکش به نفع خود،  

اگر اعتصابات  .  حضوری قوی دارد 
سیاسی کارگری هنوز شکل سراسری  
نگرفته، این به معنی عدم حضور  
نمایندگان سیاسی طبقه کارگر در جنبش  

این حزب بوده که  . انقالبی جاری نیست 
به تمام شخصیتهای کمونیست در ایران  

حتی آنها که روز و  . تعین بخشیده است 
این حزب  . شب به آن بد و بیراه میگویند 

بوده که خواستار چهره شدن فعالین  

کارگری بوده است؛ این حزب بوده که  
کمونیسم را وسط صحنه سیاسی ایران  

این حزب  . بطور جدی مطرح کرده است 
مردم را  " نه "بوده که تعمق بخشیدن به  

وظیفه خودش تعریف کرده تا هژمونی  
. کمونیستها را بر جنبش انقالبی تامین کند 

چرا که این حزب باور دارد اگر کمونیستی  
جدی است، اگر مساله اش سوسیالیسم  
است، اگر هدفش رهایی انسان است باید  
خود را پیش از هر چیز نماینده طبقه  
کارگر، نماینده سیاسی آن بداند تا بتواند  
خطاب به جامعه و به نمایندگی از جامعه  

 .طرف حکومت بداند 
 

۲ از صفحه    

 



١٤٠١آذر     ٧ كارگر كمونيست  ٤ 

هویداست که لرزه به جانشان افتاده است  
و تمام تقالهایشان برای سرکوب مردم بی  

دیکتاتور دارد تمامی  . نتیجه مانده است 
آورد تا راهی برای    نیروهایش را گرد هم می 

حتی دست به دامان  . نجات پیدا کند 
اصالحطلبان حکومتی که تا دیروز از دایره  

اما  . قدرت حذف کرده بود شده است 
مردم انقالبی ایران اهمیتی به هیچیک از  

 .اینها نمیدهند 
در مجموع باید دوباره بر نقش حضور  

های    کارگران و سازمان دادن اعتصاب 
 . سراسری تاکید کرد 

حکومت جنایتکار در کشتار کودکان،  
زنان و مردان آزادیخواه درنگ نمیکند و  
بیشتر از قبل نیروهای سرکوبگرش را به  

دهد و جنگ نابرابر    خیابانها گسیل می 

های جنگی در مقابل دستان    میان سالح 
 .دهد   خالی مردم انقالبی را ادامه می 

از اینرو باید بنیانهای اقتصادی حکومت را  
از طریق اعتصابات فلج کرد و مانع از  

 .کشتار بیشتر مردم شد 
کارگران در دل اعتصابات امکان  
سازمان دادن شوراهای خود را خواهند  
یافت و از این طریق مسیر کنترل و  
سازماندهی در محیطهای کار و زیست  

 .خود را به دست خواهند آورد 
این روند، هم در تعمیق بیشتر انقالب  
موثر است و هم بستر را برای عروج یک  
آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی مهیا  

 .کند   می 

های اخیر و همزمان با سومین    در هفته 
ماه از شروع خیزش انقالبی جاری در  

ی اعتراضات بیشتر از قبل به    ایران، دامنه 
 .مراکز کارگری کشیده شده است 

آهن اصفهان با خواست    کارگران ذوب 
مرحله    ۳ افزایش دستمزدهایشان تاکنون  

اند که دو بار آخر آن    اعتصاب کرده 
. شد   کارگران کل مجتمع را شامل می 

کارگران جوشکار مجتمع فوالد بافق در  
اعتراض به کشته شدن همکارانشان در اثر  
انفجار در محیط شرکت از رفتن به سر کار  

های    کارگران پاالیشگاه . اند   خودداری کرده 
یازدهم و ششم پارس جنوبی در اعتراض  

شان    به عدم رسیدگی به مشکالت معیشتی 
. های اخطاری شکل دادند   اعتصاب 

همچنین کارگران پتروشیمی  
های اعتراضی    مسجدسلیمان هم تجمع 

داشتند و زمزمه گسترش دامنه اعتصاب  
 .رسد   در صنعت نفت بیشتر به گوش می 

جدای از اعتراضات کارگران در صنایع  
آهن و نفت، اتفاق بسیار قابل    فوالد و ذوب 

شرکت و    ۸ توجه اعتصاب کارگران در  
کارخانه در صنعت خودروسازی بوده  

تمامی این کارگران نسبت به  .  است 
وضعیت نامناسب معیشتی و دستمزدهای  
پائین معترض هستند و وضعیت کنونی  

 .برایشان قابل قبول نیست 
باید توجه داشت که صنایع  
خودروسازی، فوالد و نفت و پتروشیمی  
از جمله صنایع بسیار مهم و کلیدی و از  
منابع پردرآمد و ارزآور حکومت هستند و  

تواند    ها می   گسترش این اعتصاب 
حکومت را بلحاظ اقتصادی دچار  

 .مشکالت جدی کند 
ی این اعتصابات کارگری در    همه 

دهد که از روزهای آغازین    شرایطی رخ می 
ای معلمان مداوما در تالش    خیزش توده 

برای گسترش اعتراضات خود بوده و چند  
ها و اعتصابات مدارس را    مرتبه تحصن 
ی اعتصابات    اند و دامنه   سازمان داده 

عمومی کسبه و بازاریان از شهرهای  
  ۹۸ کردستان فراتر رفته و در سالگرد آبان  

 .به سراسر کشور گسترش پیدا کرد 
 

اساسا این اعتصابات چه در مراکز کارگری  
چه در مدارس و چه اعتصاب کسبه و  

های خیزش    بازاریان خونی تازه در رگ 
ی انقالب    ی تشنه   دمد و جامعه   انقالبی می 

. نماید   را سرشار از انرژی و روحیه می 
تاثیرات اعتصابات بر تداوم اعتراضات  
خیابانی تاکنون بسیار مشهود بوده و تالش  
حکومت برای سرکوب خیابان را با ناکامی  

 .روبرو کرده است 
کارگری در مراکز صنعتی      اعتصاب 

بزرگ جدای از تاثیراتش بر ادامه  
تظاهراتهای خیابانی ویژگیهای دیگری نیز  

 .دارد 
این اعتصابات به شکل واقعی میتواند  
بحران اقتصادی حکومت را حادتر کرده و  

 .منابع درآمدی آن را به چالش بکشاند 
ی دیگر اینکه اعتصاب در    مسئله 

ها چنانچه فراگیر    ها و پتروشیمی   پاالیشگاه 
دار گردد، تامین انرژی در کل    و ادامه 

کشور مختل شده و مردم معترض را بیشتر  
 کشاند   از قبل به خیابانها می 

برای همین موارد است که حکومت با  
خشونت و سرکوب بیشتری در مقابل  

ایستد و    گسترش اعتصابات کارگری می 
تر کرده    محیطهای تولیدی بزرگ را امنیتی 

 .است 
اما یک خصلت اصلی اعتصابات  
کارگری نمایش ورود کارگران بمثابه  

. اکثریت جامعه به انقالب جاری است 
اگر تا پیش از این برای کسانی روشن نبود  
که این انقالب، انقالب کل جامعه ایران  
علیه حکومت است و کسانی تالش  
داشتند تا اعتراضات مردم را تنها به مقوله  
حجاب و گشت ارشاد تنزل دهند و از این  
طریق راهی برای محدود کردن انقالب  
بزرگ مردم ایران تصویر کنند، با ورود  
گسترده کارگران حول مطالبات و  

داران،    هایشان، معلمان، کامیون   خواسته 
ها،    داران و دیگر بخش   کسبه و مغازه 

تر و    ی این انقالب بیشتر از قبل وسیع   چهره 
 .تر شده است   عمیق 

اند    کارگران و مزدبگیران به میدان آمده 
تا تالش جامعه برای خالصی از شر  

 .جمهوری اسالمی را قدرتمندتر کنند 
 

در سخنان مقامات حکومتی کامال  

  

 گسترش اعتصابات کارگری و تعمیق انقالب جاری 

 کورش متین 

 



 ٧٥٥  شماره  -ششم دوره   ٥     كارگر كمونيست 

مطالبات پاسخ نگرفته خود خبر داده  
 .است 

امروز ششم آذر جمعی از بازنشستگان  
ساز نیز برای دومین روز در    صندوق آینده 

اعتراض به سطح نازل مقرری  
بازنشستگان و با خواست افزایش فوری  

. سطح آن  مقابل وزارت کار تجمع کردند 
به گفته تجمع کنندگان، آنها در طول سالها  
خدمت مبالغ زیادی بابت حق بیمه  
پرداخته اند اما حتی همان افزایش حداقل  
مزد مصوب شورای عالی کار که خود  
چند بار زیر خط فقر است برای حق  

 .  بازنشستگی آنان منظور نمیشود 
فضای جامعه به گونه ای است که هر  
اعتصاب و حرکت و تجمعی مستقل از  

خواستهای فوری آن، به جنبش سرنگونی  
حکومت وصل میشود و به همین دلیل  
جمهوری اسالمی از اعتصابات بشدت  

جامعه با شتاب بسوی  . وحشت دارد 
اعتصابات سراسری و اعتصابات عمومی  

این اعتصابات یک حلقه  . در حرکت است 
مکمل برای تقویت اعتراضات خیابانی و  

با پیشروی انقالب زمینه  . انقالب است 
های اعتصابات سراسری بیش از بیش  

. باید به تدارک آن رفت . فراهم شده است 
 !  زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 

 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۷ ،  ۱۴۰۱ُ آذر    ۶ 

داران    رانندگان کامیونها و کامیون 
. فراخوان به اعتصاب سراسری داده اند 

وضع بد معیشتی، دریافتی های ناچیز که  
کفاف زندگی شان را نمیدهد، مافیای  
حمل و نقل، نا امنی جاده ها  از جمله  
موضوعات اعتراضات آنهاست که  
بخاطرش بارها تجمع و اعتصاب داشته  

امروز رانندگان و کامیونداران در بندر  . اند 
عباس و منطقه شاپور اصفهان و قزوین و  
کاشان وارد اعتصاب شدند و روز گذشته  
در استان لرستان و خوزستان و در سقز  

طبق گزارشات  . اعتصاب آنها شروع شد 
بدلیل اعتصاب کامیونهای سوخت  
بارگیری در بندرعباس هیچ کامیونی از  

. پاالیشگاه نفت نتوانسته بارگیری کند 

رانندگان یک بخش موثر در جابجایی بار  
و مواد سوختی بین مراکز تولیدی و  
کارخانجات هستند و اعتصاب آنها ادامه  
کار بسیاری از این مراکز را مختل کرده و  
در شرایط امروز میتواند به شکل گیری  
اعتصابات در میان کارگران در بخش های  

 . مختلف دامن بزند 
رانندگان و کامیونداران تجربه  

از  . درخشانی در اعتصابات سراسری دارد 
سوی دیگر شورای سازماندهی اعتراضات  
کارگران پیمانی نفت از تدارک اعتصاب در  
میان کارگران قرار داد موقت  شاغل در  

کنگان و    ۲۴ و      ۲۲  - ۱۳  - ۱۱ فازهای  
عسلویه بخاطر نارضایتی    ۱۶ و    ۱۵ فازهای  

از وضعیت قراردادها، نوبت کاری ها و  

 

 ساز   اعتصاب رانندگان کامیون و تجمع بازنشستگان صندوق آینده   

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و  
کامیونداران، اعتصاب کارگران ذوب آهن  
اصفهان، شرکت صنعتی مرتب، لوازم  
خانگی پارس البرز، شرکت سرما آفرین و  
کارگران جوشکار مجتمع فوالد بافق،  
اعتصاب کارگران و مهندسان شرکت زرنام  

، اعالم اعتصاب معلمان  )آذر   ۳ (هشتگرد  
،اعتصاب کارگران  )آذر   4(در جوانرود 

ماشین سازی نیروی محرکه، اعتصاب  
کارگران مجتمع صنایع آلومنیوم جنوب  

در منطقه ویژه اقتصادی المرد  ) سالکو (
فارس، اعتصاب کارگران بهمن دیزل در  

، اعتصاب کارگران اتش  )آذر   2(قزوین  
، اعتصاب  کارگران  )دوم آذر (نشانی مشهد 

پارس جنوبی،    ۱۳ پاالیشگاه یازدهم فاز 
اعتصاب کارگرن بهمن موتور،  
اعتصابکارکنان و رانندگان ترمینال های  

باربری اکبر آباد، اعتصاب رانندگان و  
متصدیان پایانه حمل و نقل نسیم شهر،  

  ۲۹ ( اعتصاب کارگران شرکت پارس آمپول 
  ۲۹ ( ، اعتصاب کارگران ایران تایر )آبان 
  ۳۰ و    ۲۹ ( ، اعتصابات معلمان   )آبان 
  ۲ و    ۱ ،  اعتصاب کارگران شیفت  )آبان 

تولید کننده قطعنامه ایران  (شرکت کروز  
،  اعتصاب کارگران  )آبان   ۲۸  -خودرو 

،  )آبان   ۲۵ و    ۲۴ (ذوب آهن اصفهان  
تجمع و اعتصاب کارگران شرکت گاز  

،  پاکبانان  )آبان    ۲۵ (سوزان اصفهان 
،  ) آبان   ۲۴ (  شهرداری در بندرعباس 

اعتصاب پزشکان و کادر درمانی و تجمع  
آنها در مشهد، اعتراضات کارگران رسمی  
نفت و بصورت نمادین نگرفتن غذای  

، اعتصاب کارگران  )آبان   ۱۹ تا    ۱۶ (شرکت 
،  دو روز  )آبان   ۱۷ ( فوالد سرمد ابرکوه  

اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه  
،  اعتصاب کارگران  )مهر   ۲۷ و    ۲۶ ( 

،  کارگران  ) آبان   ۱۱ (  شهرداری اهواز 
پیمانی نفت کارگران بخش تعمیرات  
مجتمع تولید اوره پتروشیمی پردیس در  

،  اعتصاب کارگران  )آبان   ۱۱ (عسلویه  
، اعتصاب  )آبان   ۸ ( فوالد ایرانیان در کرمان 

  ۴ (و  تجمع کارگران پاالیشگاه نفت تهران 
، تجمعات پزشکان و کادر درمانی  )آبان 

،   )آبان   ۵ و    ۴ ( در تهران، اصفهان و شیراز  
اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان  

)  آبانماه   ۳ و    ۲ (تراکتورسازِی تبریز  
  ۳ (اعتصاب و تجمع آتش نشانان مشهد 

، اعتصاب و تحصن سراسری  )آبان ماه 
،  اعتصاب کارگران  )آبان   ۲ و    ۱ ( معلمان  

،   )مهر   ۳۰ (شرکت شکالت سازی آیدین  
اعتصاب رانندگان کامیون در مرودشت  

،  اعتصاب  )مهر   ۳۰ ( هم اعتصاب کردند  
و تجمع گروهی از کارگران گروه ملی  

)مهر   ۳۰ ( فوالد اهواز درمقابل استانداری 
( ،  اعتصاب رانندگان کامیون مرودشت 

،  اعتصاب و تجمع رانندگان  )مهر   ۳۰ 
ایستگاه  (پاالیشگاه آبادان  پاالیشگاه آبادان  

)مهر   ۲۶ ،  ۱۸ (مقابل گیت  ) کوی قدس   ۵ 
، اعتصاب رانندگان سوخت رسانی آبادان  

تی  .آر .،  اعتصاب رانندگان بی )مهر   ۲۶ ( 
،  )مهر   ۱۷ ( های خط آزادی   تهرانپارس  

)مهر   ۲۶ -۱۹ ( اعتصاب کارگران کیان تایر 
، اعتصاب کارگران نفت در عسلویه و  

(پاالیشگاه آبادان   ۲ کنگان و پاالیشگاه فاز  
، اعتصاب دانشجویان در  )  مهر   ۱۹ و     ۱۸ 

دانشگاه ، اعتصابات سراسری در    ۱۱۰ 
 .شهر رسید   ۶۰ آبان به    ۲۵ بازار در  

 

 :لیستی از اعتصابات در جریان انقالب علیه جمهوری اسالمی 
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اعتصابات در ذوب آهن و چند مرکز دیگر  
 :کارگری 

اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان، شرکت صنعتی مرتب،  
ین و کارگران   لوازم خانگی پارس البرز، شرکت سرما آفر

 جوشکار مجتمع فوالد بافق 

 

اعتصابات به بخشهای مختلف  
امروز پنجم  . کارگری گسترش یافته است 

آذر حدود چهار هزار کارگر در تمامی  
بخش های ذوب آهن در شیفت صبح در  
اعتراض به سطح نازل حقوقها و عدم  
تحقق وعده های داده شده دست به  
اعتصاب زدند و در محوطه شرکت تجمع  

بنا بر آخرین اخبار دریافتی در  . کردند 
ذوب آهن خط های بارگیری متوقف شده  
و کارگران در این روز واگن ها را تخلیه  
نکردند و جرثقیلها خاموش بود و راننده ها  

این کارگران در  . به اعتصاب پیوستند 
آبان ما نیز درست به    ۲۵ و    ۲۴ روزهای  

افزایش صد  "اعتصاب و تجمع زده و   
در  . یک شعار اعتراضی آنها بود " درصدی 

برابر اعتراض کارگران وزیر کار با شتاب  
خود را به ذوب آهن رسانده بود که در  
نشستی  که با حضور وی و نماینده وزارت  
کار و صد نفر از نمایندگان کارگران برپا  
شده بود وعده داده بودند که تا روز پنجم  

اما  . آذر خواستهای کارگران اجرایی شود 
اقدامی صورت نگرفت و امروز کارگران  
این مجتمع بزرگ کارگری دست به  

به گفته کارگران مزد  . اعتراض مجدد زدند 
آنها نسبت به دیگر شرکتهای فوالد پایین تر  
است و با توجه به افزایش هر روزه قیمت  
ها به هیچوجه کفاف مخارج زندگی آنها را  

 . نمیدهد 
در این روز کارگران شرکت صنعتی  
تولیدی مرتب شرکت خودروسازی نیز در  

ماه مزد خود    ۹ اعتراض به تعویق پرداخت  
این شرکت در  . دست به اعتصاب زدند 

جاده مخصوص کرج واقع    ۲۰ کیلومتر  
در این روز همچنین کارگران  .  است 

کارخانه لوازم خانگی پارس البرز الوند نیز  
این مجتمع یکی  . دست به اعتصاب زدند 

کارخانه در محله شهر صنعتی البرز    ۲۹ از  
 . الوند است 

همچنین  کارگران شرکت سرما آفرین  
هم امروزدر اعتراض پایین بودن سطح  

این  . دستمزدها  وارد اعتصاب شدند 

شرکت تولید کننده تجهیزات سرمایشی  
برای سردخانه ها و سیستم های تهویه  
است و در شهر صنعتی البرز واقع شده  

 . است 
آذرماه، سه کارگر    ۴ روز گذشته جمعه  

فوالد  (جوشکار شاغل در فوالد تکنیک  
واقع در مجتمع فوالد بافق که روی  ) ابویی 

اند    مشغول جوشکاری بوده   ۷۱ کمپرسور  
به علت نشت گاز و انفجار لوله گاز تخلیه  

میثم  #سوزند و متاسفانه    نشده در آتش می 
بازد و    اسماعیلی همانجا جان می 

زاده هم بعد از چند    داریوش عرب #
. ساعت جان خود را از دست می دهد 

پرست    یزدان _موسی #وضعیت جسمی  
درصد سوختگی چندان مناسب    ۷۰ هم با  
 .نیست 

کارگران جوشکار مجتمع فوالد بافق  
نیز امروز در اعتراض به نبود ایمنی محیط  

بنا بر خبرها  . کار دست به اعتصاب زدند 
آذر سه کارگر جوشکار    ۴ روز گذشته  

شاغل در فوالد تکنیک واقع در مجتمع  
فوالد بافق روی کمپرسور مشغول  
جوشکاری بودند به علت نشت گاز و  
انفجار لوله گاز تخلیه نشده این سه کارگر  

یکی از  . دچار سوختگی شدید میشوند 
کارگران بنام میثم اسماعیلی در دم جان  
میبازد و یکی دیگر از کارگران بنام داریوش  
عرب زاده هم بعد از چند ساعت جان  

وضعیت جسمی  . خود را از دست میدهد 
  ۷۰ کارگر سوم بنام موسی یزدان پرست با  

درصد سوختگی نیز وخیم گزارش شده  
این شرکت متعلق به یکی از  . است 

سرداران سپاه  به نام ابویی است که  
خانوادگی همگی از اعضای سپاه و  
صاحب یک کارتل اقتصادی بوده و  

 .چندین کارخانه فوالد را در مالکیت دارند 
اعتصاب دیگر در این روز از سوی  
کارگران سیف خودرو واقع در تهران در  
اعتراض به وضع بد معیشتی شان انجام  

این شرکت زیر مجموعه هلدینگ  . گرفت 
فریکو  است که  در منطقه آزاد سیرجان   

واقع است و در زمینه تولیدات محصوالت  
روغنی فعالیت میکند و سه هزار نیروی  

شرکت سیف  .  کار در استخدام دارد 
خودرو همچنین نمایندگی فروش و  
خدمات پس از فروش اتومبیل های ژاپنی  

 . را بر عهده دارد 
گسترش اعتصابات کارگران گویای  
روند امید بخش به حرکت در آمدن  
گسترده تر کارگران در خیزش علیه  

توده ای تر شدن  . جمهوری اسالمی است 
هر روز بیشتر تجمعات اعتراضی مردمی و  
پیوستن شهرهای بیشتر به آن، فراخوان ها  
به اعتصابات عمومی و اعتراضات گسترده  
در دانشگاهها، همراه با سربلند کردن هر  

روز بیشتر اعتراضات کارگری در مراکز  
مختلف تولیدی سیر پیشروی قدرتمند  

امروز  . انقالب را به نمایش میگذارد  
شرایط بیش از بیش برای اعتصابات  
سراسری و فلج کامل اقتصادی حکومت و  
محاصره ان در حلقه اعتراضات گسترده  

با ایجاد شوراهای  . سراسری فراخوان است 
سازماندهی اعتراضات در تمام مراکز  
کارگری به تدارک اعتصابات سراسری  

 !  زنده باد انقالب زن زندگی آزادی . برویم 
 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۶ ،  ۱۴۰۱ُ آذر    ۵ 

امروز کارگران مجتمع صنایع آلومنیوم  
واقع در منطقه ویژه  ) سالکو (جنوب  

اقتصادی المرد فارس نیز وارد اعتصاب  
این مجتمع  . شدند و دست به تجمع زدند 

تولید کننده شمش های آلومینیوم است و  
اعتراض  . چندهزار کارگر در آن کار میکنند 

کارگران به سطح نازل حقوقها و وضع بد  
 .معیشتی است 

امروز همچنین کارگران بهمن دیزل در    
قزوین دست به اعتصاب زدند و دست از  

روز گذشته یکی دیگر از  . کار کشیدند 
کارخانجات گروه صنعتی بهمن یعنی  

 . موتور بهمن اعتصاب کردند 
اعتصابات کارگران و دیگر بخشهای  
جامعه پشتوانه محکم و مهمی برای  
گسترش انقالب و تظاهرات و اعتراضات  

زنده باد  . علیه جمهوری اسالمی است 
 .انقالب زن زندگی آزادی 

 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۳ ،  ۱۴۰۱ُ آذر    ۲ 

 

 

تجمع و اعتصاب کارگران صنایع آلومینیوم جنوب و  : آذر   ۲ 
 بهمن  دیزل قزوین  
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به حزب کمونیست کارگری  
!بپیوندید   

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 tamas.wpi@gmail.com 
 sazmande@:  تلگرام 

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی  
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران  

آذر  کارگران شاغل در    ۱ پیمانی نفت روز  
در سایت دو  ) ۱۳ فاز  ( پاالیشگاه یازدهم  

مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به  
عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به  

این اعتصاب ادامه دارد و  . اعتصاب زدند 
مدیرت این پاالیشگاه هنوز پاسخی به  
خواست کارگران نداده است و کارگران بر  

بنا به گزارشها در  . ادامه اعتصاب مصرند 
بسیاری از مراکز نفتی زمزمه های اعتراض  

آبان    ۱۹ روز  . و اعتصاب جریان دارد 
کارگران رسمی نفت با  اولتیماتوم اینکه  
اگر وعده داده شده عمل نشود به  
اعتصابات گسترده تری دست خواهند زد،   
در چهارمین روز اعتراض نمادین خود  
بصورت نگرفتن غذای شرکت به  

طبق خبر  . اعتراضشان موقتا خاتمه دادند 
منتشر شده دیگری از سوی این شورای  
سازماندهی، کارگران شاغل در پتروشیمی  

آذر در    ۱ مسجد سلیمان نیز از صبح روز  
اعتراض به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل  

و کاهش قدرت خریدشان در برابر افزایش  
سرسام آور قیمت ها دست به اعتصاب  

 . زدند 
در این روز همچنین کارگران شرکت  
بهمن موتور  واقع در شانزده متری جاده  
کرج در اعتراض به وخیم تر شدن وضع  
معیشتی خود و عدم پاسخگویی به  

کارگران در  .  خواستهایشان تجمع کردند 
اعتراض به تبعیض ها و نابرابری شعار  

. کارشناس دالری، کارگر ریالی : میدادند 
از سوی دیگر کارکنان و رانندگان ترمینال  
های باربری نیز در اکبر آباد و رانندگان و  
متصدیان پایانه حمل و نقل نسیم شهر  

در این روز  . دست به اعتصاب زده اند 
رانندگان و کارگران باربری های تهران به  
خیابان آمدند و شعارهای مرگ بر  
دیکتاتور، نترسید، نترسید ما همه با هم  

بعالوه امروز کسبه و  . هستیم را سر دادند 
مغازه داران شهرهای مختلفی چون  
کامیاران، جوانرود، پیرانشهر، روانسر،  

. بوکان و بانه در اعتصاب هستند 
 .اعتصابات در دانشگاهها نیز ادامه دارد 

 

پارس    ۱۳ اعتصاب کارگران پاالیشگاه یازدهم فاز : آذر   ۱ 
 جنوبی و بهمن موتور 

 اعتصابات بازار و باربری ها 

به این ترتیب اعتصابات کارگری  
بخش های مختلف  . گسترش می یابد 

.  جامعه دارند وارد اعتصاب میشود 
اعتصابات بازار  مدتی است جریان دارد و  
کسبه و شاغلین در بازار با تعطیلی کار به  

و گفتمان اعتصابات  . خیابان می پیوند 
سراسری  و اعتصاب عمومی یک گفتمان  
سیاسی مهم در جامعه برای قدرت  

حزب  .  بخشیدن به انقالب است 
کمونیست کارگری بر اعتصابات سراسری  
کارگری به عنوان یک حلقه مهم تقویت  
اعتراضات خیابانی و فلج اقتصادی  

پر جمعیت شدن هر  . حکومت تاکید دارد 
روز بیشتر اعتراضات خیابانی و پیوستن  
شهرهای بیشتر و حتی روستاها به این  
اعتراضات، اعتصابات گسترده در بازار و  
اکنون اعتصابات حمل و نقل و باربری ها  
و وارد شدن به اعتراضات توازن قوا را برای  
وارد میدان شدن قدرتمند تر کارگران با  
قدرت اعتصابات سراسری خود  
بخصوص در مراکز کلیدی ای چون نفت  

ایجاد شوراهای  .   فراهم تر میکند 
سازماندهی اعتراضات در همه مراکز  
کارگری و شکل دادن به صندوق های  
اعتصاب برای جلب کمک های مردمی و  
تقویت اعتصابات گامی ضروری برای  

 . تدارک اعتصابات است  

 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۲ ،  ۱۴۰۱ُ آذر    ۱ 
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  ۱۵۵ اعتراضات مردمی تا کنون در  
یک موضوع  . شهر جریان یافته است 

سراسری اعتراضات و اتحاد مردم در  
سطح سراسری اعتراض علیه سرکوبگری  

شمار کشته  .  و جنایات حکومت است 
بنا بر  . شدگان هر روز بیشتر میشود 

گزارشات منتشر شده تا کنونی تعداد  
آبان، به    ۳۰ باخته تا روز    معترضان جان 

تن از آنان کودکان و    ۶۰ تن رسید که    ۴۳۴ 
بنا بر همین  .  سال هستند   ۱۸ نوجوانان زیر  

  ۷۲ گزارشات طی هفته گذشته  بیش از  
نفر در ایران به دست ماموران سرکوبگر  

نفر از انها  در    ۵۶ کشته شدند که بیش از  
 .شهرهای کردستان بوده است 

امروز در هفتاد و سومین روز انقالب  
خانواده های بازداشت شدگان در تهران  
برای دومین روز مقابل زندان اوین تجمع  
کردند و خواهان آزادی عزیزان زندانی  

روز گذشته در مرند و آبدانان  . خود شدند 
خانواده های بازداشت شدگان مقابل  

حزب  . دادسرای حکومتی تجمع داشتند 
کمونیست کارگری بر پیوستن وسیع مردم  
به تجمعات خانواده های دستگیر شدگان  
و فشار آوردن برای آزادی تمامی آنها به  
قدرت تجمعات بزرگ در مقابل زندانها و  
مراکزی که بازداشت شدگان نگهداری  

 . میشوند فراخوان میدهد 
بنا خبر منتشر شده امروز ششم آذر ماه  
بدنبال گذشت یکماه ز بازداشت توماج  
صالحی خواننده محبوب رپ اهل  
اصفهان، در دادگاهی پشت درهای بسته و  

بدون حضور وکیل انتخابی اش او به  
متهم شده  " االرض   محاربه و افساد فی "

اعالم چنین حکومتی در قاموس  .  است 
حکومت به معنای قرار دادن تهدید اعدام  

عالوه بر توماج افراد  . باالی سر اوست 
دیگری نیز به محاربه و مفسد فی االرض  

به این تقالی  .  بودن متهم شده اند 
جنایتکارانه حکومت که میخواهد با تهدید  
اعدام جامعه را ساکت کند، باید جواب  

با گسترش انقالب، با  . دندان شکن داد 
اعتراضات  سراسری و با اعالم روزی  
سراسری برای آزادی همه دستگیر شدگان  
و علیه چماق زندان و اعدام بر روی سر  
جامعه میتوان پاسخ محکمی به  

. سرکوبگری ها و جنایات رژیم داد 
جمهوری اسالمی از صدای توماج و همه  
معترضین به وحشت مرگ افتاده است و  

 . خود را در معرض سرنگونی می بیند 
امروز نیر اعتراضات در دانشگاهها  

گزارشات تا کنونی  . وسیعا جریان داشت 
از تجمعات و اعتراضات در این  

دانشگاه الزهرا،  : دانشگاهها خبر میدهند 
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی  
امیرکبیر، دانشکده عمران و نقشه دانشگاه  
خواجه نصیر طوسی، دانشگاه عالمه،  
ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده  
آزاد واحد ادب سنندج، دانشکده پلیمر  
دانشگاه امیرکبیر، دانشکده فیزیک و  
مهندسی انرژی دانشگاه امیرکبیر، و  

 .دانشگاه شریف 
دانشجویان در دانشگاه شریف در  

های کامپیوتر و فیزیک    البی دانشکده 
در دانشکده آزاد واحد ادب  . تجمع کردند 

سنندج دانشجویان همراه با استادان تجمع  

در این تجمع بیانیه استادان مبنی  . کردند 
بر سرکوبگری های حکومت در دانشگاه و  
در قبال مردم معترض و در همبستگی با  

در دانشکده  . اعتراضات مردمی قرائت شد 
عمران و نقشه دانشگاه خواجه نصیرالدین  
طوسی نیز دانشجویان در اعتراض به  

الورد شدن دانشجویان    بازداشت و ممنوع  
در این اعتراضات  . معترض تجمع داشتند 

زن، زندگی،  : " دانشجویان شعار میدهند 
،  "دانشجوی زندانی ازاد باید گردد "،  "آزادی 

راد به  "،  "زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
دانشجو میمیرد  "، و  "کشاورز آزاد باید گردد 

 ". ذلت نمیپذیرد 
اعتراضات وسیعا در خیابانها جریان  

در کردستان فضا بشدت امنیتی  . دارد 
از جمله طبق گزارشات در  .  است 

خیابانهای بوکان نیروی سرکوب مستقر  
 ! زنده باد انقالب زن زندگی آزادی . هستند 

 نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر    ۲۷ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۶ 
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امروز در پاسخ به فراخوان به اعتراضات  
سراسری ودر همبستگی با مردم کردستان  

شهر    ۳۰ و علیه جنایات حکومت اسالمی  
در اعتصاب عمومی کامل بود و بعالوه در  
شمار دیگری از شهرها بخشی از بازار  

در تهران و شهرهای مختلف  .  تعطیل بود 
مردم به خیابان آمدند و شعارهای ضد  

در این روز همچنین  . حکومتی سر دادند 
 . کارگران کروز دست به اعتصاب زدند 

بنا بر اخبار تا کنونی امروز در شهرهای  
کرمانشاه، کامیاران، سنندج، ارومیه،  
دزفول، نقده، بوکان، سرابله، ایالم،  
آبدانان، روانسر، جوانرود، سرپل ذهاب،  
اتوبان حکیم، تهرانپارس، ثالث باباجانی،  
کامیاران، قروه، مریوان، بانه، سقز،  
دیواندره، دهگالن، مهاباد، پیرانشهر،  
سردشت، اشنویه، دزفول و سمیرم   
اعتصاب عمومی بود و در بخشی از تهران  

 .و اصفهان کسبه بازار را تعطیل کردند 
امروز در نقاط مختلف تهران از جمله در    

ولیعصر، تجریش، پیروزی، نارمک،  
ستارخان، هفت حوض، صادقیه، مشیریه،  
حوالی تئاترشهر، بزرگراه کاشانی، اکباتان  
تجمعات و تظاهرات در جریان بود عالوه  
بر تهران شهرهای دیگری که امروز تجمع  
و اعتراض در آنها جریان داشت عبارتند  

ارومیه، مهاباد، کامیاران، اردکان،  :  از 
اصفهان، دهگالن، زاهدان، جکیگور،  
همدان، کرمانشاه، دره شهر،  جوانرود،  
لومار، فردیس و گلشهر و مهر ویال و  

عظیمیه در کرج، قزوین، زرین شهر،  
،  "جنوب استان فارس "شهرستان ُمهر در  

 .  مرند و اصفهان 
در تهران خانواده های بازداشت شدگان  
اوین مقابل اوین و در مرند مقابل  
ساختمان دادسرای عمومی شهر  تجمع  

در وزیرآباد درە شهر و در لومار  . داشتند  
. جوانان پاسگاه بسیج را آتش زدند 

کشاورزان در اصفهان با شعار کشاورز می  
. میرد، ذلت نمی پذیرد راهپیمایی کردند 

در این شهر در محالت دیگری نیز تجمع  
امروز مردم در شهر  . اعتراضی برپا شد 

سقز در حرکتی اعتراضی آتش روشن  
در  . کردند  و جاده سقز به بوکان را بستند 

این اعتراضات مردم با شعارهای مرگ بر  
دیکتاتور، مهاباد، کردستان، چشم و چراغ  
ایران همبستگی خود را با مردم کردستان  

 . اعالم داشتند 
امروز همچنین در بهشت زهرا در هفتمین  
روز قتل حمید رضا روحی، در روستای  
ماویان کامیاران مراسم یادبود فواد  
محمدی  و در دهگالن مراسم  
گرامیداشت محسن نیازی که به دست  
سرکوبگران رژیم به قتل رسیده اند و بود  
در این مراسم ها جمعیت زیادی شرکت  

 !زنده باد انقالب زن زندگی آزادی .  داشتند 
 نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر    ۲۴ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۳ 

 

اعتراضات و تجمعات در ادامه اعتصاب  : آذر   ۳    
 عمومی در همبستگی با مردم کردستان  

 ادامه اعتراضات در سراسر کشور در کف خیابان و در دانشگاهها 

امروز سوم آذر کارگران شرکت قطعه  
سازی کروز در صنعت خودرو سازی با  
خواست افزایش دستمزدها و به رسمیت  
شناختن روزهای رسمی تعطیالت و با   
خواستهای افزایش دستمزدها و بازگرداندن  
شیفت های اضافه کاری روز جمعه  بار  
دیگر دست به اعتصاب زدند و در محوطه  

این کارگران قبال نیز  . کارخانه تجمع کردند 
  ۲۸ در  شیفت اول و دوم در    ۳ در سایت  

آبان دست از کار کشیدند و تجمع کردند  
.  آبان بود   ۲۶ و تجمع قبلتر آنها در  

مجموعه کروز، تولیدکنندٔه قطعات  
کارگر    ۱۲۰۰۰ خودرو، در استان فارس  

در این روز همچنین کارگران و  .  دارد 
مهندسان شرکت زرنام هشتگرد تولید  
کننده محصوالت زرماکارون نیز در  
اعتراض به وضع بد معیشتی خود و باالتر  
رفتن هر روزه هزینه های زندگی و عدم  

.  افزایش دستمزدها اعتصاب کردند 
همچنین  کارگران ماشین سازی نیروی  
محرکه در اعتراض به سطح نازل حقوقها  

این کارگران در  . در حال اعتصاب هستند 
همانطور که   . محوطه شرکت تجمع کردند 

در اطالعیه های قبلی توضیح داده ایم این  
کارخانه یکی از سه شرکت خصوصی در  
محله هفت سنگان استان قزوین،  
شهرستان البرز، بخش محمدیه است و   
تولید کننده گیربکس های اتوموبیلهای  
ایران خودرو و بطور مشخص اتوموبیل  
های پژو و قطعات گیربکس سایر  

بعالوه  .  محصوالت ایران خودرو است 
روز گذشته دوم آذر جمعی از کارکنان  
صندوق بازنشستگی کشوری در اعتراض  
به وضعیت حقوق و دستمزد خود مقابل  
ساختمان صندوق واقع در میدان فاطمی  

 .  تجمع کردند 

 

اعتصاب دوباره کارگران کروز و اعتصاب و  : آذر   ۳  
 تجمع کارگران شرکت زرنام هشتگرد 

فراخوان اعتصاب عمومی و سراسری  
آذر با استقبال وسیعی    ۳ در روز پنجشنبه  

جوانان  . در جامعه مواجه شده است 
محالت دهها شهر از فراخوان حمایت  
کرده اند و شهر به شهر با انتشار  

. پوسترهایی به اعتصاب فراخوان داده اند 
جوانان محالت تهران در فراخوانی  

،  «جوانان سراسر ایران »مشترک با  
خواستار برگزاری اعتراضات همزمان با  

های سراسر کشور در    اعتصاب در خیابان 
شورای  . روز پنجشنبه سوم آذرماه شدند 

هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان  
نیز به اعتصا و تجمعات اعتراضی در روز  

دانشجویان  . سوم آذر فراخوان داده است 
پیشرو دانشگاه و جمعی از فعالین حقوق  
زن و تعداد بیشماری از کاربران مدیای  
اجتماعی با انتشار پست هایی در  
گروههای مدیای اجتماعی و یا به اشتراک  
گذاشتن فراخوانها به این حرکت پیوسته  

در رسانه های فارسی زبان نیز  . اند 
آذر    ۳ فراخوان اعتصاب عمومی در  

موجی از شادی از  . پوشش داده شده است 

این فراخوان در کردستان و در سراسر  
 . کشور دیده میشود 

فراخوان به اعتصاب عمومی در سراسر  
کشور در روز سوم آذر را حزب کمونیست  

سازمان کردستان حزب  (کارگری، کومه له  
و مرکز همکاری احزاب  ) کمونیست ایران 

 . کردستان فراخوان داده اند 
حزب کمونیست کارگری همه مردم  
ایران، کارگران مراکز صنعتی و خدماتی،  
دانشجویان و دانش آموزان، معلمان،  
مغازه داران و بازاریان و کارکنان کلیه  
ادارات را فراخوانده است که روز پنجشنبه  
سوم آذر با دست زدن به اعتصاب عمومی  
و سراسری، و همزمان با تجمعات و  
تظاهرات های گسترده، همبستگی مان را  
با مردم بپاخاسته کردستان اعالم کنیم و  

 . انقالب را با تمام قوا تقویت کنیم 
هرچه اعتصاب چهارشنبه همه جانبه  
تر و گسترده تر باشد حکومت اسالمی را  

 .به مرگ نزدیک تر خواهد ساخت 
 برگرفته از مدیای حزب کمونیست کارگری 

 

استقبال پرشور از  
آذر    ۳ فراخوان اعتصاب    

 اصغر کریمی 

همراه با خیزش و انقالب سراسری،  
اعتصابات کارگری از گوشه و کنار سر بر  
میکشد و جامعه در التهاب و خیزش  

 !  زنده باد انقالب زن زندگی آزادی . است 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۴ ،  ۱۴۰۱ُ آذر    ۳ 
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یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به  
مردم کردستان در روزهای گذشته دور تازه  
ای از هجوم حکومتی درمانده به مردمی  
است که یکپارچه در کردستان و در سراسر  

 .ایران بپاخاسته اند 
نیروهای یگان ویژه، بسیج، سپاه، و  
ارتش با تیربار و دوشکا و سالحهای  
سنگین به مردم مهاباد و جوانرود و پاوه و  
سردشت و دهگالن و مریوان و پیرانشهرو  
بوکان هجوم برده اند و تنها در یک هفته  

کشته و صدها    ۵۰ گذشته نزدیک به  
مجروح نتیجه این یورش جنایتکارانه به  

مستقیما به جمعیت و به  . مردم بوده است 
خانه ها و حتی به صف نان شلیک  

اما تنها ضعف و زبونی خود را به  . میکنند 
 . نمایش میگذارند 

این هجوم وحشیانه گویای وحشت  
حکومت از اعتراضات مردمی بویژه در  
کردستان است و باید با اعتراض و  
گسترش سراسری اعتراضات و حمایت از  
مردم شهرهای کردستان پاسخ محکمی  

حکومت نه تنها در کنترل شهرها و  . بگیرد 
خاموش کردن اعترضات ناتوان بوده  
است، بلکه با مقاومت و تعرض جانانه  
مردم در شهرهای مختلف روبرو شده  

 . است 

مردم با آتش روشن کردن در خیابانها،  
باریگادبندی و سنگربندی خیابانی،  
تصرف مراکز دولتی و کنترل محله هائی  
از شهرها و برپائی تجمعات هزاران نفره در  
یادبود جانباختگان خود در برابر نیروهای  
مهاجم سینه سپر کرده و به نبرد جانانه ای  

از  . با مزدوران حکومتی دست زده اند 
سوی دیگر در اکثر قریب باتفاق شهرهای  
کردستان بازاریان و مغازه داران و  
دانشجویان و دانش آموزان در اعتصاب  

 . سراسری به سر میبرند 
همزمان با اعتراضات و تظاهرات در  
سراسر کشور، کردستان یکپارچه در برابر  
یکی از وحشی ترین و جنایتکارترین  
حکومتهای تاریخ معاصر ایران و جهان  
بپاخاسته است و با دستان خالی کوچه به  
کوچه و خیابان به خیابان با مزدوران تا  

 . دندان مسلح حکومت میجنگد 
این نبردی در صف اول و خط مقدم  
انقالب سراسری ما علیه حکومت  

جانیان  . آدمخوار جمهوری اسالمی است 
حاکم به خیال خود میخواهند با  
لشکرکشی به کردستان، انقالب زن زندگی  
آزادی را در هم بکوبند، میخواهند صحنه  
ای از جنگ داخلی بیافرینند، و صورت  
مساله را از انقالب سراسری، به ناآرامی  

یورش به  . محلی و مرزی تغییر بدهند 
کردستان قرار است ناکامی های قبلی  
حکومت برای منحرف کردن اذهان نظیر  
آتش زدن زندان اوین و حمله به شاهچراغ  
را جبران کند اما همه این جنایات این  
ابلهان با شعله ورتر شدن انقالب پاسخ  

 . گرفته است 
اکنون اعالم همبستگی و کمک  
رسانی به مردم کردستان کردستان به یک  
امر محوری اعتراضات در سراسر کشور  

مردم برای رساندن خون  . تبدیل شده است 
و دارو به شهرهای کردستان و کمک  
رسانی به مهاباد و جوانرود و دیگر  
شهرهای مورد هجوم مزدوان حکومتی  

مهاباد کردستان  "بسیج شده اند و با شعار  
مهاباد کردستان  "و  " چشم و چراغ ایران 

به حمایت از مردم  " سنگر کل ایران 
 . قهرمان کردستان برخاسته اند 

این حمایتها میتواند و باید به یک    
حرکت سراسری قدرتمند در همه  

هدف  .  شهرهای ایران تبدیل بشود 
حکومت از یورش به کردستان درهم  
شکستن انقالب سراسری ما است، و راه  
خنثی کردن این تهاجم نیز یک حرکت  

با گسترش  .  قدرتمند سراسری است 
تظاهرات و تجمعات شهری، با به خیابان  

آمدن در صفوف چندین هزار نفره در همه  
شهرها، و با اعتصابات سراسری حکومت  

 . را از هر سو محاصره کنیم 
جانیان حاکم باید تاوان جنایات خود  
در شهرهای کردستان را در ابعاد سراسری  

بویژه در این شرایط بسط دادن  . بپردازند 
اعتصابات سراسری شهرهای کردستان به  
همه استانهای ایران، نقش کارسازی نه  
تنها در دفاع از سنگر کردستان، بلکه در به  
هزیمت انداختن نیروهای سرکوب  

 . حکومتی در کل ایران ایفا خواهد کرد 
بگذار یورش به مردم کردستان آخرین  
تقالی رژیم درمانده جمهوری اسالمی  

با قدرت جمعیت در تظاهراتهای  . باشد 
شهری و با اعتصابات سراسری تبهکاران  

آنروز دور  . حاکم را بزیر خواهیم کشید 
 . نیست 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر    ۲۲ ،    ۱۴۰۱ آذر    ۱ 

 

 در سراسر کشور به حمایت از مردم کردستان برخیزیم 

بیش از دو ماه از اعتراضات مردمی در  
وچند سال از اعتراضات    ۱۴۰۱ سال  

کارگران و معلمان شاغل و بازنشسته می  
گذرد ونه تنها پاسخ  شایسته داده نشده  
بلکه تعدادی از آنان بازداشت و زندانی  

 . ویا با وثیقه آزاد شده اند  
تداوم بی توجهی به مطالبات اجتماعی  
واقتصادی انباشته شده، به خیزش  
سراسری مردم انجامید و حاکمیت هم بی  
مهابا پاسخش سرکوب و اینبار خونین تر  
از همیشه بوده ، بدون پذیرش هیچ  
مسئولیتی دست به سرکوبی بیرحمانه و  
خونین زده و با سناریو سازی های  
مختلف و تهدید و گروگانگیری ، خانواده  
ها را برای پذیرش سناریو های حکومتی  
تحت فشار گذاشته و مسئول همه این  

وقایع هولناک را به نفوذ دشمن نسبت می  
 دهد  

بازنشستگان مستقل ، مقابله ، سرکوب  
، بازداشت و قتل مردم حق طلب را  
بشدت محکوم میکنند و حکومت را برای  

به یمن  . تک تک جنایاتش مسئول میدانند 
شبکه های ارتباطی و امکانات دنیای  
امروز ، تمام خشونت های بیرحمانه ای  
که دنیا را به شگفتی واداشته جلوی چشم  

نه میبخشیم و نه  . مردم ایران و جهان است 
 .فراموش میکنیم 

اعتراضات و مقاومت گسترده ، بینظیر  
و تاریخی مردم ایران ،جامعه را در  

. موقعیت قدرت دوگانه ای قرار داده است  
در نتیجه اکنون این کارگران ، معلمان ،  
پرستاران ، بازنشستگان، دانشجویان  

ودانش آموزان هستند که تعیین تکلیف می  
 :کنند 

توقف فوری سرکوب درهر شکلش و   -۱ 
آزادی تمام زندانیان سیاسی وبازداشتی  

 های اعتراضات اخیر 
جمع آوری تمام نیروهای سرکوب   -۲ 

اونیفورم پوش و لباس شخصی از سطح  
شهرها، دانشگاهها و مدارس ، ادارات و  

 بیمارستانها  
بازداشت ومحاکمه آمران وعامالن   -۳ 

کشتار مردم بویژه در سیستان و بلوچستان  
 و کردستان 

حق آزادانه و بدون مداخله مراسم   - ۴ 
خاکسپاری و سوگواری جانباختگان و  
محکومیت هر گونه جسد ربایی و  
گروگانگیری آن بمنظور اعتراف گیری از  
خانواده ها و ساختن سناریوهای حکومتی   

 .برای پنهان سازی حقیقت 
حق انتخاب نوع پوشش وتامین آزادی   - ۵ 

 های فردی واجتماعی 

 

به رسمیت شناختن تشکل های   - ۶ 
 مستقل و حق تجمع و اعتراض مردم 

پاسخ به مطالبات اقتصادی ومعیشتی   - ۷ 
 وتامین رفاه برای عموم 

ما بازنشستگان  تشکلهای مستقل با  
جدیت تمام از خیزش سراسری طبقات و  
اقشار مختلف مردم حمایت کرده و  
هشدار می دهیم که اگر  حکومت به  
خواسته ها و اراده مردم برای تغییرات  
بنیادی و اساسی وضعیت موجود تمکین  
نکند  و نیروهای سرکوب اعم از اونیفورم  
پوشش و لباس شخصی ها و امنیتی های  
آتش به اختیار را ازسطح جامعه جمع  

 .نکند، کف خیابان پاسخ خواهیم داد 
 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران _
 شورای بازنشستگان ایران _
 گروه بازنشستگان مستقل ایران _
 جمعی از بازنشستگان  فوالدی _

 )برگرفته از مدیای اجتماعی (

 

"نه به شرایط موجود "  
 بیانیه چهار گروه از بازنشستگان  در باره اعتراضات سراسری 



١٤٠١آذر     ٧ كارگر كمونيست  ١٠ 

آتش زدن نمادهای حکومت و  
پایگاههای بسیج به یکی از اشکال تعرض  
هر روزه مردم به حکومت تبدیل شده  

امروز در دهدشت در روستای  .  است 
الگن، در قلعه حسن خان در تهران و در  
رشت جوانان یک پایگاه بسیج را آتش  

همچنین در بندر عباس و یزد  . زدند 
جوانان به خیابان آمده و بنر  خامنه ای را به  

از سوی دیگر مثل شب  . آتش کشیدند 
های گذشته در خیابانهای مختلف تهران  
از جمله در حبیب اللهی طرشت،  
ستارخان مردم شعار مرگ بر دیکتاتور  

 .سردادند 
بنا بر خبرها فضای شهرهای استان  
کردستان و  سیستان و بلوچستان شدیدا  

در بوکان نیروهای سرکوب  . امنیتی است 
در سطح شهر به حرکت در آمده و مانور  

در خیابان  طالقانی ایرانشهر نیز  . دادند 
اما  . نیروی امنیتی بسیاری مستقر است 

اعتراضات و تجمعات همچنان وسیعا  
در سنندج دانش آموزان  . جریان دارد 

هنرستان به خیابان آمدند و شعار مرگ بر  
دیکتاتور سر دادند و دانشجویان دانشگاه  
این شهر مثل روزهای قبل همراه با استادان  
خود تجمع داشتند و در این تجمع بیانیه  
اعتراضی اساتید قرائت شد و شعارهای  

 . ضد حکومتی سرداده شد 
جمعی از معلمان در مهاباد در  
حمایت از اسکندر لطفی، معلم زندانی و  
وریا غفوری از بازداشت شدگان اخیر  

معلمان در بیانیه خود  . بیانیه ای دادند 
کشتن، حبس و ضرب و شتم،  :"مینویسند 

نه اراده های شیفتٔه آزادی را سست کرده و  
نه از بزرگی انسان های شرافتمند کاسته  

 

ادامه تجمعات و اعتراضات در هفتاد و سومین روز انقالب : آذر   ۶   

امروز ششم آذر کارگران سیف  
خودرو، خودروسازی مرتب واقع در  

جاده مخصوص کرج  برای    ۲۰ کیلومتر  
دومین روز به اعتصاب و تجمعات خود  

کارگر  : "کارگران شعار میدهند .  ادامه دادند 
نون و پنیر و  "،  "داد بزن، حقتو فریاد بزن 

وعید    وعده " ،  "پونه  ما همه گشنمونه 
.  خوایم   خوایم ما حقمونو می   نمی   "

اعتصاب این کارگران در اعتراض به تعویق  
ماه دستمزد و سطح نازل    ۹ پرداخت  

 . حقوقهاست 
همچنین بنا بر گزارشات اعتصابات در  
میان رانندگان کامیون و کامیونداران دامنه  
اش گسترده تر شده و تا کنون آنها در  
    خوزستان، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان، 

سقز، قزوین، کاشان، باشماق مریوان،  
شیراز، مرند و حومه، مریوان، معدن  

طالی موته، جاده بومهن به تهران و منطقه  
. شاپور اصفهان دست به اعتصاب زده اند 

همانطور که قبال گزارش کردیم بدلیل  
اعتصاب کامیونهای بارگیری سوخت در  

بندرعباس هیچ کامیونی از پاالیشگاه نفت  
 . نتوانسته بارگیری کند 

رانندگان یک بخش موثر در جابجایی  
بار و مواد سوختی بین مراکز تولیدی و  
کارخانجات هستند و اعتصاب آنها ادامه  
کار بسیاری از این مراکز را مختل کرده و  

در شرایط امروز میتواند به شکل گیری  
اعتصابات در میان کارگران در بخش های  

این اعتصابات بنا بر  . مختلف دامن بزند 
فراخوان از قبل اعالم شده صورت گرفته  
است و وضع بد معیشتی، دریافتی های  
ناچیز که کفاف زندگی شان را نمیدهد،  
مافیای حمل و نقل، نا امنی جاده ها  از  

.  جمله موضوعات اعتراضات آنهاست  
اعتصابات سراسری با خواستهای مختلف  
جنبش سرنگونی و انقالب برای خالصی  

. از شر جمهوری اسالمی را تقویت میکند 
 !  زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 

 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۷ ،  ۱۴۰۱ُ آذر    ۶ 

 

 دومین روز اعتصاب کارگران سیف خودرو و اعتصابات رانندگان کامیون و کامیونداران 

این معلمان در بیانیه خود خواستار  ". است 
آزادی بدون قید و شرط معلمان و  
معترضان و حق خواهان محبوس در  
زندان شده و ضرب و شتم اسکندر لطفی  
سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های  
صنفی فرهنگیان ایران را شدیدا محکوم  

آنها همچنین از باوان دختر  . کرده اند 
فرشته احمدی که به دست جانیان  
اسالمی به قتل رسید دلجویی کرده و وریا  
غفوری را که در زندان بسر میبرد بعنوان  

 .معلم افتخاری شهر مهاباد اعالم کردند 
خبر دیگر اینکه امروز ششم آذرماه  
دادگاه تجدید نظر جمهوری اسالمی  
حکم پنج سال حبس برای جعفر ابراهیمی  

شورای  .  معلم زندانی را تایید کرد 
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان  
ضمن اعالم این خبر صدور این حکم  

برای جعفر ابراهیمی را شدیدا محکوم  
کرده و خواستار آزادی فوری وی، دانش  

. آموزان زندانی و دیگر معلمان دربند شد 
این شورا قبال نیز در اعتراض به  
سرکوبگرانی های حکومت دو روز بیست  
و نهم و سی ام آبان را فراخوان به اعتصاب  
سراسری داد و در سوم آذر از اعتصابات و  
اعتراضات سراسری در  اعتراض به  
سرکوبگری های حکومت در کردستان  

زنده باد انقالب زن  .  اعالم پشتیبانی نمود 
 !زندگی آزادی 

 
 

 نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر    ۲۷ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۶ 

 

فدراسیون اتحادیه های خدمات عمومی بریتیش کلمبیا در کانادا  
(BCGEU)   در بریتیش کلمبیا طی قطعنامه ای در کنوانسیون دو روز

 با  و  ایران  انقالب  با  همبستگی  در  ای  قطعنامه  نوامبر  ۲۴  و  ۲۳ خود در  
)  کار  جهانی  سازمان  از  اسالمی  جمهوری  اخراج  بر  تاکید  ILO)   

این    ۸۰۳ و دبیر لوکال  ارژنگ   مسعود  توسط  قطعنامه   این  .کرد  تصویب 
 Free Them)عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی   اتحادیه و نیز  

Now)  ئه شد ارا  . 

 



 ٧٥٥  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

کارگران سیف خود رو به اعتصاب  
امروز هفتم آذر  .  خود ادامه میدهند 

کارگران سیف خودرو خود روسازی مرتب  
ماه    ۹ در اعتراض به تعویق پرداخت  

دستمزد و سطح نازل حقوقهایشان وارد  
کارگران  . سومین روز اعتصاب خود شدند 

کارگر  : "با تجمع از جمله شعار میدهند 
وعید    وعده " ، و  "داد بزن، حقتو فریاد بزن 

سیف  " .  خوایم   خوایم ما حقمونو می   نمی 
جاده مخصوص    ۲۰ خودرو  در کیلومتر  

 .کرج  واقع است 
در این روز همچنین رانندگان کامیون  
و کامیونداران بنا بر فراخوان از قبل اعالم  
شده به اعتصابات سراسری،   برای سومین  

روز در اصفهان، قزوین، شیراز، کاشان،  
بندر عباس و منطقه شاپور اصفهان و  
لرستان و خوزستان دست از کار کشیدند  

رانندگان کامیون  .  و اعتصاب کردند 
سلفچگان در استان قم، هاب ترانزیتی  
کشور و شهرضا نیز در این روز به  

رانندگان کامیون و  .  اعتصاب پیوستند 
کامیون داران به وضع بد معیشتی، شرایط  
دشوار کاری ، دریافتی های ناچیزو بی  

دزدی      فشار مافیای حمل و نقل،     تامینی، 
ها و اختالسها، جاده های نا امن که هر  
روز قربانی میگیرد اعتراض دارند و قبال  
نیز در رابطه با این خواستها اعتصاباتی  

مبارزات متحدانه رانندگان  .  داشته اند 

کامیون و کامیونداران نمونه های  
درخشانی از اعتصابات متحد سراسری را  

 .به نمایش گذاشته است 
امروز همچنین کارگران شرکت  

جاده    ۱۵ نساجی مطهری واقع در کیلومتر  
قزوین به بوئین زهرا در اعتراض به وضع  
بد معیشتی و نداشتن امنیتی شغلی دست  

حدود هفتصد کارگر در  . به اعتصاب زدند 
این  . این شرکت به کار اشتغال دارند 

کارگران قبال نیز علیه اخراجها دست به  
اعتصابات سراسری  .  اعتراضاتی زده اند 

کارگری قدرت بخش اعتراضات خیابانی  
اعتصابات سراسری بویژه در مراکز  . است 

کلیدی ای چون نفت و بخش خدمات و  
بخشهای حمل و نقل انقالب مردم برای  
سرنگونی حکومت اسالمی را قدرت می  

با پیشروی های انقالب زمینه  . بخشد 
بیش از پیش برای اعتصابات سراسری  

فراهم شده است و باید وسیعا ابزار  
ایجاد  .  اعتصاب را بدست گرفت 

شوراهای سازماندهی اعتراضات در  
محیط های کار و برپایی صندوق های  
اعتصاب در همه این مراکز قدمهای  

زنده باد  . مهمی در این جهت است 
 !  انقالب زن زندگی آزادی 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۸ ،  ۱۴۰۱ُ آذر    ۷ 

 

اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای  : آذر   ۷ 
 مختلف، اعتصاب در سیف خودرو، نساجی مطهری 

 

متروها به محل شعاردهی مردم در  
. تهران علیه حکومت تبدیل شده است 

امروز جمعیت زیادی از مردم در یکی از  
هیز تویی  :"متروهای تهران  شعار میدادند 

حمله به مراکز  ". هرزه تویی زن آزاده منم 
حکومتی و پایگاههای بسیج و پایین  
کشیدن نمادهای حکومتی یک شکل هر  

امروز در  . روزه اعتراضات مردم است 
بوشهر جوانان یک بنر بزرگ حکومتی را  

 .پایین کشیدند 
بنا بر خبرها شب گذشته در شهرک  
بنفشه واقع در پل فردیس، مردم مثل شب  

ها در حال شعار دادن    های گذشته از خانه 
اسالمی به    بودند که نیروهای جمهوری 

ها    هایشان حمله کردند، داخل خانه   خانه 
های    آور انداختند، شیشه   گاز اشک 

ها را شکستند و تمام در و    ماشین 

 . های مردم را تخریب کردند   پنجره 
دانشجویان و دانش آموزان دو نیروی  

امروز نیز در دانشگاههای  . پرشور انقالبند 
از  . مختلف تجمع و اعتراض حاکم بود 

جمله دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم  
انسانی بهشتی در اعتراض به تعلیق و  
توبیخ شماری از اساتید دانشگاه به اسامی  
محمد راغب، نگار ذیالبی، نیلوفر  
رضوی، اسالم ناظمی، و نیز علیه  
برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه  با  

در این تجمع  . دانشجویان تحصن کردند 
ای اعالم    دانشجویان با خواندن بیانیه 

کردند که در صورت ادامه این وضعیت،  
ها و امتحانات پایان ترم را تحریم    کالس 

در این تحصن ریاست  . خواهند کرد 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی  
سخنرانی ای از اینکه قبال توسط مسئولین  

دانشکده و دانشگاه به محمد راغب اخطار  
داده شده بود که در صورت ادامه اعتصاب  

ای جز برخورد انضباطی با وی    چاره 
این  .  نخواهند داشت، توضیح داد 

ها با اعتراض شدید دانشجویان    صحبت 
در این تجمع دانشجویان  . مواجه شد 

سرود یار دبستانی را همخوانی کردند و  
دانشجو پشت استاد  استاد  :" شعار میدادند 

در این تحصن بیست نفر از  ".  با دانشجو 
در این روز  . استادان نیز شرکت داشتند 

همچنین دانشجویان دانشکده ادبیات و  
علوم انسانی دانشگاه ملی،  دانشجویان  
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران،  
دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه ملی  
در اعتراض به سرکوبگری ها دست به  

امروز همچنین  . تجمع و اعتراض زدند 
دانش آموزان در کرج به خیابان آمدند و  

 . ای سردادند   شعار مرگ بر خامنه 
پر جمعیت شدن تجمعات،  
اعتراضات شبانه، گسترده شدن اعتصابات  
کارگری از جمله اعتصابات در  
موتورسازیها و اعتصابات سراسری  
رانندگان کامیون و در سطح جهانی  
همبستگی های وسیع از انقالب از سوی  
نهادهای حقوق بشر و بزرگترین اتحادیه  
های کارگری همه و همه نشانه هایی از  

زنده باد انقالب  .  پیشروی انقالب است 
 !زن زندگی آزادی 

 
 نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر    ۲۸ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۷ 

 

ادامه اعتراضات مردمی در هفتاد و چهارمین روز انقالب : آذر   ۷   

جمعی از معلمان بانه تجمع کرده و  
بیانیه ای در محکومیت سرکوبگری های  
حکومت و همبستگی با اعتراضات مردم  

این معلمان دربیانیه خود  . منتشر کردند 
خواستهایی از جمله  آزادی فوری تمامی  
بازداشت شدگان، توقف سرکوب ها و  
خشونتها، حفظ حرمت و امنیت  مدارس  
از جانب نیروهای امنیتی، را مورد تاکید  

بعالوه سه تشکل کارگری به  . قرار دادند 
اسامی سندیکای کارگران نیشکر هفت  
تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد  
تشکل های کارگری و گروه اتحاد  
بازنشستگان طی بیانیه ای حمایت خود را  

در  . از مبارزات مردمی اعالم داشتند 
ما  :" بخشی از این بیانیه چنین آمده است 

امضا کنندگان ضمن ابراز همدردی با  

جانباختگان راه آزادی و برابری در  
کردستان و تمامی شهر های ایران، کشتار  
و نسل کشی را تحت هر عنوان و به هر  

کارگران و  . بهانه ای محکوم می کنیم 
زحمتکشان، فرودستان و تمامی مزد  
بگیران  تحت ستم و استثمار در ایران هیچ  
منفعتی با دولت های سرکوبگر و غارتگر  

منفعت ما یک منفعت جمعی  . ندارند 
کارگران و زحمتکشان کردستان،  . است 

ما درد  . خواهران و برادران ما هستند 
مشترک داریم، ما کارگران مخالف هر نوع  

ستم ملی، ستم جنسیتی،  . ستمی هستیم 
و در نهایت مخالف استثمار می  ... و 

این تشکلها در بیانیه خود  .".  باشیم 
خواستار خروج فوری همه  نیروهای  
مسلح سرکوبگر از کردستان و تمامی شهر  
های کردنشین و آزادی بی قید شرط همه  

و  یاد  . زندانیان و دستگیر شدگان شدند 
 . تمامی جانباختگان را گرامی داشتند 

حزب کمونیست    ۱۶۲ بخشی از اطالعیه  
 کارگری پنجم آذر ماه 

 

 بیانیه معلمان بانه و سه تشکل کارگری 



١٤٠١آذر     ٧ كارگر كمونيست  ١٢ 

بمعی از دانش آموزان  طی منانیفستی   
شورای  ”موجودیت خود را  تحت  عنوان  

اعالم کرده  “  دانش آموزان آزاداندیش ایران 
 :خطوط مهم این مانیفست عبارتند از . اند 

ما با نفرت پراکنی های سیستماتیک  _۱  
جمهوری اسالمی در ابعاد مختلف  
مخالفیم و آن را از عوامل اصلی شکست  
حکومت در سیاست های کالن داخلی و  

 .خارجی می دانیم 
ما نسبت به خشونت مستمر حکومت  _۲ 

و کشتار و قتل و عام مردم بی گناه  
معترضیم و خواهان توقف ماشین سرکوب  

 .هستیم 
ما نسبت به کشتار نمازگزاران زاهدان و  _۳ 

ستم تاریخی بر مرزداران غیور سیستان و  
بلوچستان و تبعیض علیه اقوام ایران به  

 .شدت معترضیم 
ما نسبت به کشتار و ستم همیشگی  _۴ 

این نظام بر مردم غیور کردستان از سال  
تا امروز معترضیم و خواهان توقف    ۵۷ 

کشتار و آزار و اذیت این قوم پرافتخار  
 .ایرانی هستیم 

ما نسبت به زندانی کردن جوانان دلیر و  _۵ 
دانشجویان فهیم و تعرض به آنان  
معترضیم و در افتادن با آنان را نشانه ی  

 .زوال حکومت می دانیم 
ما نسبت به اختالسگری و دزدی های  _۶ 

بی امان حاکمان، که سبب فقر افسار  
گسیخته برای ملت ایران شده، به شدت  
معترضیم و خواهان پایان غارت بیت  
المال و مهندسی اختالس توسط  

 .حاکمیت هستیم 
ما نسبت به دروغگویی های مکرر  _۷ 

حاکمان به شدت معترضیم و رسوایی  
واژگونی هواپیمای  : حوادث تلخی چون 

اوکراین و دروغگویی های پس از آن را  
 .محکوم می کنیم 

ما دانش آموزان آتش زدن زندان اوین  _۸ 
به قصد قربانی کردن زندانیان آگاه و ایجاد  
رعب و وحشت در بین ملت را به شدت  

 .محکوم می کنیم 
ما تعرض نیروهای امنیتی و لباس  _۹ 

شخصی های سپاهی و ارازل اوباش آنان  
و بسیجیان را به حریم دانشگاه ها و  
مدارس ایران به ویژه یورش وحشیانه  
وحوش حکومتی به دانشگاه صنعتی  

 .شریف را به شدت محکوم می کنیم 

ما سیاست های کلی سپاه و بسیج را  _۱۰ 
بر علیه منافع ملی و امنیت و حقوق  
شهروندی می دانیم و خاصیت این دو  
نهاد را برای مردم ایران تنها در راستای  
سرکوب ارزیابی می کنیم و به شدت به  

 .خشونت های آنها معترضیم 
ما نسبت به سناریوسازی حکومت  _۱۱ 

پس از کشتار همکالسی های مان  
همچون نیکا، سارینا، اسرا، کیان، هستی،  
آرتین تا ترور بی گناهان شاهچراغ به  
شدت معترضیم و این سناریوسازی به  
قصد توجیه جنایات متعدد حکومت را  

 .شکست بزرگتر رژیم ارزیابی می کنیم 
ما نسبت به حیف و میل اموال ملت  _۱۲ 

برای بحران آفرینی در خاورمیانه و  
بخشش اموال مردم ایران به گروه های  
تروریستی چون حوثی ها، حزب الله  
لبنان، حشدالشعبی و فاطمیون به شدت  

 .معترضیم 
ما نسبت به پادگانی شدن مدارس به  _۱۳ 

اشکال گوناگون که در طی سه ماه اخیر  به  
نقطه اوج خود رسیده به شدت معترضیم  
و خواهان توقف و تعرض سپاه و بسیج  

 .نسبت به حریم مدرسه هستیم 
ما دانش آموزان با توجه به کارنامه  _۱۴ 

سیاه حکمرانی روحانیت در ایران به  
صدور آخوند به مدارس معترضیم و  
حضور آخوندها را در مدرسه فرصتی  
مغتنم برای قیام علیه آخوندهای حاکم  
تبدیل می کنیم تا بدانند مدرسه حوزه  

 .نیست 
ما نسبت به سیاست نفاق و تزویر  _۱۵ 

حکمرانان جمهوری اسالمی به شدت  
آنان مردم را به زندگی فقیرانه و  . معترضیم 

پاداش اخروی و تحمل تنگدستی دعوت  
می کنند اما خودشان زندگی الکچری  
دارند و هیچ یک از مدارس دولتی را که  
سیطره آموزشی ویرانش محصول و دست  
پخت آنها برای ملت بوده را الیق حضور  
فرزندان خود نمی دانند و آنها را برای  
تحصیل به مدارس غیر دولتی رانتی و  
مخصوص خود می فرستند و پس از  
تحصیل هم، راه چاره و نجات فرزندانشان  
را زندگی در بالد کفر چون آمریکا و اروپا  
می بینند و از جاهالن و مقلدان متعصب  
خود می خواهند که در  آیین حکومتی  

بهمن با رفتارهای غیر انسانی به    ۲۲ چون  

 

 مانیفست شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران 
فحش و ناسزا و سوختن پرچم آمریکا و  

 .دیگر کشورها مشغول باشند 
ما با اتحادی آهنین به جهانیان نشان  _۱۶ 

داده ایم که اعتراض حق ذاتی ماست و  
حاکمان بدانند دانش آموزان کنار معلمان،  

آزادی و  "دانشجویان، و مردم تا رسیدن به  
 .ایستاده اند " برابری 

ما دانش آموزان آزاداندیش اعتصاب و  _۱۷ 
تجمعات خیابانی معلمان،کارگران،  
دانشجویان و بازاریان را گام بزرگی برای  

اتحاد و آزادی ارزیابی می کنیم و با آنها  
 .همراهی داریم 

 )برگرفته از مدیای اجتماعی (۱۴۰۱ آذر    ۵ 

  ۲۵ ندای زنان ایران طی بیانیه ای روز  
نوامبر را  گرامیداشته و  در آن ضمن اشاره  
بر اعتراضات مردمی و سرکوبگریهای  

 :حکومت بر نکاتی تاکید کرده و مینویسد 
روز جهانی منع  ) آذر    ۴ ( نوامبر    ۲۵    

خشونت علیه زنان است اما در ایران بحث  
بحث بر  . فراتر از خشونت علیه زن است 

سر قتل ، جنایت ، زندان ، به تیمارستان  
افکنده شدن و انواع شکنجه جسمی و  
روانی بر زنانی است که به حجاب  
اجباری، این پرچم قیودیت و بردگی تن  

 . نداده اند 
این روز را ارج  " ندای زنان ایران " 

میگذارد و  به این مناسبت همصدا با مردم  
" زن، زندگی، آزادی "در کف خیابان فریاد  

 :سر داده  

انزجار خود را از توحش سیستماتیک  *
 .علیه بشریت اعالم می دارد  

بر پایان دادن به این جنایات تاکید  *
 .میکند 
بر آزادی همه بازداشت شدگان  *  

اعتراضات مردمی، از جمله زنانی که  
همین امروز بخاطر حجاب در زندانند و  

 . آزدی تمامی زندانیان سیاسی تاکید میکند 
بر انحالل کلیه ارگانهای سرکوب تاکید  *

 .دارد 
بر خاتمه یافتن کلیه قوانین وحشیانه و  * 

قرون وسطایی علیه زنان و مردان و  
 .کودکان، تاکید می کند 

 )با استفاده  از متن در مدیای اجتماعی (

 

روز جهانی منع  : "نوامبر   ۲۵ به مناسبت فرارسیدن  
 "خشونت علیه زنان 

 



 ٧٥٥  شماره  -ششم دوره   ١3     كارگر كمونيست 

استرالیا  -فدراسیون معلمان نیو ساوت ولز 
همبستگی خود را با جنبش جهانی  

های کارگری، که سرکوب وحشیانه    اتحادیه 
و کشتار مردم ایران توسط حکومتی را  
محکوم کرده اند که به طور سیستماتیک،  
حقوق بنیادی زنان، فعاالن سیاسی از  

های    ی تشکل   جمله اعضای شناخته شده 
صنفی آموزش و پرورش و جامعه  

را نقض کرده   «کیوپالس   تی   بی   جی   ال »
 .است، اعالم میکند 

المللی    کنگره کنفدراسیون بین 
،  )آی تی یو سی (های کارگری    اتحادیه 

آزادی فعالین صنفی و کارگری  »خواستار  
زندانی و همه افرادی می باشد که با نقض  

المللی بازداشت و    آشکار قوانین بین 
از مقامات  »می باشد و   «اند   زندانی شده 

ایرانی می خواهد به خشونت علیه زنان و  
دختران پایان دهند و به حقوق زنان،  
دختران و همه ایرانیان در خصوص آزادی  
تجمع، آزادی بیان، استقالل بدنی و به  

 .”امنیت افراد احترام بگذارد 
المللی    ی کنفدراسیون بین   بیانیه 

های کارگری به دنبال محکومیت    اتحادیه 
شدیدالحن دولت ایران در نشست هیئت  

الملل، که در تاریخ     اجرایی آموزش بین 
آبان در بروکسل برگزار شد به    ١٩ و    ١٨ 

هیئت اجرایی آموزش بین  .  تصویب رسید 
الملل در این نشست با تشکل های صنفی  
معلمان ایران، در مبارزه اشان برای آزادی  
بیان، باال بردن کیفیت آموزش عمومی و  
رایگان برای همه و نیزبرابری جنسیتی در  

 .تمام سطوح جامعه ابراز همبستگی کرد 
بررسی وضعیت ایران همچنین در  

ای آموزش    دستور جلسه کنفرانس منطقه 
در   (EIAP)الملل آسیا و اقیانوسیه    بین 

. مهرماه، قرار داشت   ۲۹ -۲۶ کامبوج در  
نمایندگان اتحادیه آموزش و پرورش  

از جمله نمایندگان   (AEU)استرالیا  
فدراسیون معلمان نیو ساوت ولز، با تاکید  
بسیار از قطعنامه پیشنهادی شورای  

های صنفی فرهنگیان    هماهنگی تشکل 
 .ایران حمایت کردند 

مالحظه جدی دیگر این بود که  
ای را به این    معلمان ایران نتوانستند نماینده 

کنفرانس بفرستند تا قطعنامه مستقیما از  
طرف نماینده شورای هماهنگی  

های صنفی فرهنگیان ایران به    تشکل 
کورنا هایتورپ رئیس  . کنفرانس ارائه گردد 

ی اتحادیه آموزش و پرورش    هیئت مدیره 
استرالیا این قطعنامه را به نمایندگی از  

های صنفی    شورای هماهنگی تشکل 
فرهنگیان ایران ارائه و این قطعنامه به اتفاق  

 . آرا به تصویب رسید 
در این قطعنامه، در ارتباط با چند ماه  

های    اخیر حمالت به معلمان، به تشکل 
صنفی و کارگری در ایران، و به آزادی  
تشکل و بیان، به موارد زیر اشاره شده  

 : است 
  ۱۱ از روز جهانی کارگر، روز  

معلم و فعال    ۲۵۰ اردیبهشت ماه، بیش از  
صنفی و کارگری، بدون هیچ مبنای قانونی  
توسط دستگاه امنیتی حکومت دستگیر،  

 .احضار، تفتیش ویا بازجویی شده اند 
از روزیازدهم اردیبهشت ماه همزمان  
با روزجهانی کارگر، نمایندگان شورای  

های صنفی فرهنگیان    هماهنگی تشکل 
ایران، رسول بداقی، اسکندر لطفی،  
شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر  
ابراهیمی و محمدحبیبی؛ و اعضای  
سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و  
حومه، رضا شهابی، حسن سعیدی، و  
داوود رضوی؛ و فعاالن حقوق کارگران  

نژاد، آنیشا اسداللهی،    ریحانه انصاری 
ها    کیوان مهتدی و واله زمانی همگی هفته 

در سلول انفرادی نگه داشته شده و مورد  
 .بازجویی قرار گرفتند 

اسکندر لطفي، سخنگوي شورای  
های صنفی فرهنگیان  ¬هماهنگی تشکل 

ایران، و شعبان محمدی و مسعود  
نیکخواه، از اعضای هیئت مدیره انجمن  
صنفی معلمان مریوان و همچنین آنیشا  
اسدالهی و ریحانه انصاری نژاد در اواخر  
مرداد ماه با قید وثیقه های سنگین آزاد  

مهرماه،    ۱۶ شدند، با این حال، روز  
ماموران اطالعاتی ناگهان و با خشونت به  
منازل اسکندر لطفی و شعبان محمدی  
حمله کردند و آقای لطفی را دستگیر  
کردند، اما آقای محمدی در خانه نبود؛  
آنها همچنین آقای نیکخواه را در همان  

 .روز دستگیر کردند 
بسیاری دیگر از معلمان سرشناس از  
جمله اسماعیل عبدی، دبیر سابق کانون  
صنفی معلمان تهران، همچنان با احکام  

او با اتهامات  . ناعادالنه زندانی هستند 
به زندان محکوم شده    ۲۰۳۱ واهی تا سال  

 .است 
 

مرگ در بازداشت و اعتراضات گسترده  
 بدنبال آن 

ساله، به    ۲۲ از زمانیکه مهسا امینی 
بازداشت و در   «حجاب نامناسب »جرم  

شهریورجان خود را از دست داد،    ۲۵ 
اعتراضات برعلیه خشونت عریان  
حاکمیت در ایران آغاز شده و جان صدها  

های جنگی، گاز    هزار نفر، با گلوله 
آور و اسپری فلفل، به خطر افتاده    اشک 
 . است 

  ۲۹ در  (تا زمان نوشتن گزارش فوق  
تظاهرکننده جان     ۲۰۰ بیش از  ) مهر ماه 

اند، از جمله بسیاری    خود را از دست داده 
سال، و صدها نفر دیگر  ۱۸ از جوانان زیر  

هچنین چندین معترض  . اند   مجروح شده 
به اعدام محکوم شده اند و ده ها هزار نفر  

 .اند   بازداشت شده 
این آمار به روز نیست و تا به  : ن   پ    

نفر جان خود    ٥٠٠ امروز سوم آذر بیش از  
نفر آنان    ٦٠ را از دست داده اند که بیش از  

 .اند   کودک بوده 
 )برگرفته از مدیای اجتماعی (

 

 همبستگی فدراسیون معلمان نیو ساوت ولز   در همبستگی با انقالب مردم 

صندوق حمایت از کودکان سازمان  
  ۶ شامگاه یکشنبه  ) یونیسف (ملل متحد  

ای کشتار کودکان    در بیانیه ) نوامبر   ۲۷ (آذر  
 .در ایران را محکوم کرد 

یونیسف در این بیانیه اعالم کرده است  
که جمهوری اسالمی به عنوان یکی از  
اعضای کنوانسیون حقوق کودک موظف  
به رعایت و اجرای حقوق کودکان برای  
زندگی، حریم خصوصی، آزادی اندیشه و  

 .آمیز است   تجمع مسالمت 
صندوق حمایت از کودکان سازمان  
ملل همچنین به ادامه حمالت به مدارس  

مدارس باید  "نیز اشاره کرده و نوشته است  
 ."همیشه مکان امنی برای کودکان باشند 

پیش از این گروهی از وکال و  
ای خطاب به    دانان ایرانی در نامه   حقوق 

دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس  
یونیسف خواستار محکومیت جمهوری  
اسالمی به دلیل کشتن، مجروح کردن و  

 .بودند     بازداشت کودکان شده 
صدها کودک و نوجوان بقتل رسیدند و  
صدها کودک  هم در لیست ناپدیدشدگان  

کافی  "محکوم کردن  " فقط . قهری هستند 
 .نیست 

تشکیل دادگاه و معرفی آمران و عامالن  
این فجایع ، خواست خانواده های  

 .مصیبت دیده است 

برگرفته از کانال شورای بازنشستگان  (
 )ایران 

 

 یونیسف باالخره کشتار کودکان ایرانی را محکوم کرد 

 



١٤٠١آذر     ٧ كارگر كمونيست  ١٤ 

همبستگی های بین المللی با انقالب  
تا کنون  . ایران هر روزه گسترده تر میشود 

دهها نهاد کارگری و مدافع حقوق انسانی  
و چهره هایی از سلیبریتی ها و شخصیت  

های شناخته شده از انقالب زنانه ایران  
این همبستگی  . اعالم حمایت کرده اند 

دارد به اعتراضات خیابانی نیز تبدیل  
میشود روز پنجم آذر ماه در سوئد با  

فراخوان اتحادیه کارگری سوئد در  
کسیونی در حمایت از مردم   استکهلم آ

:" این کارگران اعالم کردند . ایران برپا شد 
هستیم و شعار زن    در کنار مبارزان در ایران 

زندگی آزادی را با شما فریاد میزنیم و برای  
کسب حق و حقوق انسانی با شما همراه  

 ! زنده باد انقالب زن زندگی آزادی ". هستیم 
 

 

 حمایت های پر شور اتحادیه های کارگری جهانی در همبستگی با انقالب در ایران 

 

 لیستی از حمایت های اتحادیه های کارگری در سطح جهانی در حمایت از انقالب جاری 
*** 

اتحادیه کارگری کانادا، اتحادیه کارکنان  -
با   (NUPGE)عمومی و دولتی کانادا   

این اتحادیه در قطعنامه  .هزار عضو    ۴۰۰ 
ای بر اخراج جمهوری اسالمی از آی ال  

 .او تاکید کرده است 
 

فدراسیون اتحادیه های کارگران خدمات  -
عمومی بریتیش کلمبیا در کانادا  

(BCGEU)   هزار عضو در پیامی    ۸۵ با
قتل مهسا امینی را محکوم کرد و از  
مبارزات و اعتراضات مردمی در ایران دفاع  

این اتحادیه بر اخراج جمهوری  . نمود 
. اسالمی از آی ال او تاکید کرده است 

استفانی اسمیت دبیر کل این اتحادیه  
همچنین در پیامی صمیمانه حمایت خود  

 را ا زانقالب زنانه در ایران اعالم کرد 
 

اتحادیه کارکنان دولتی کانادا در انتاریور  -
  ۲۸۰۰۰۰ با  

 

حزب کار و آزادی در ترکیه از    -
اعتراضات مردمی در ایران اعالم حمایت  

 .کرده است 
 

حمایت آی تی یو سی از انقالب مردم  -
های جهانی    فدراسیون -شارون بارو .  ایران 

    های کارگری رفتار ظالمانه و   اتحادیه 
خشونت آمیز مقامات ایرانی را محکوم  

ی فعالین   می کنند و خواهان آزادی همه 
 .های کارگری هستند  زندانی اتحادیه 

 

اتحادیه های جهانی کارگری،  -
های    المللی اتحادیه   کنفدراسیون بین 

، کمیته مشورتی اتحادیه  (ITUC)کارگری  
Oکارگری    E C D (  ( T U A C ) و   

 (GUFs)های اتحادیه جهانی    فدراسیون 
ادامه خشونت مقامات حکومت ایران  
علیه مردم را محکوم کرده و خواهان فشار  

. المللی علیه این رژیم شدند   بیشتر بین 
(GLOBAL UNIONS)  

 

کلینت جانسون دبیر کل اتحادیه معلمان  -
در ونکوور در پاسخ به کارزار کمپین برای  
آزادی کارگران زندانی طی نامه ای به دبیر  

کل سازمان جهانی کار با مبارزات مردمی  
در ایران اعالم همبستگی کرده و بر اخراج  
جمهوری اسالمی از سازمان جهانی کار  

(ILO)  تاکید کرد. 
 

پیام اریک لی از بنیانگران سایت بین  -
المللی کارگری لیبر استارت در همبستگی  
با مردم ایران و تاکید بر اخراج جمهوری  

 اسالمی از آی ال او  
 

پیام سعید نعما دبیرکل فدراسیون    -
اتحادیه های کارگری در عراق در  
همبستگی با اعتراضات مردمی در ایران  
اعالم کرده و تاکید بر اخراج جمهوری  

 .اسالمی از آی ال او  
 

پیام ریتا مالیا دبیر کل اتحادیه کارگران  -
ساختمانی، جنگل، معدن و انرژی در  
استان سات ولس استرالیا درحمایت  از  

 .انقالب مردم ایران  
 

پیام پیتر تاچل   فعال حقوق انسانی و   -
بنیانگزار بنیاد پیتر تاچل در همبستگی با  
مردم ایران و تاکید اخراج جمهوری  

 .اسالمی از آی ال او تاکید کرده است 
 

المللی    قطعنکنامه فدراسیون بین   -
، با  )آی تی یو سی (های کارگری    اتحادیه 

  ۳۰۰   شرکت بیش از هزار نماینده از  
کشور    ۱۳۰ تشکل سراسری اتحادیه ای از  

میلیون عضو در    ۲۰۰ جهان، با  
محکومیت سرکوبگریهای حکومت  

    این . در همبستگی با مردم ایران      اسالمی و 
کنگره در ملبورن استرالیا برگزار شد و   

)  سی آبان (نوامبر    ۲۱ قطعنامه صبح روز  
 .به وقت این کشور به تصویب رساند  

 

کسیونی با شکوه با    ۱۲ روز  - نوامبر آ
شرکت جمعیت کثیری از ایرانیان ساکن  
در ونکوور کانادا در همبستگی با انقالب  

در این میتینگ  . مردم در ایران برگزار شد 
هزار    ۵۰۰ اعتراضی نمایندگان بیش از  

کارگر در ایالت بریتیش کلمبیا از اتحادیه  
BCGEU -CUPE-BCTFهای کارگر 

-VDLC   و فدراسیون اتحادیه کارگران
بریتیش کلمبیا سخنرانی کردند و شعار  

. زن، زندگی، آزادی وهمبستگی سر دادند 
آنها همچنین در پیامهای همبستگی خود  
خواستار اخراج ایران از سازمان جهانی  
کار شدند و از انقالب مردم ایران تا  
سرنگونی جمهوری اسالمی حمایت  
کردند، آنها همچنین خواستار آزادی  

 .زندانیان سیاسی شدند 
 

شهرداری  (پشتیبانی اتحادیه کمونال  -
سوئد در حمایت از انقالب زنانه   ) های 

اتحادیه کمونال سوئد که در سال  . در ایران 
تشکیل شد دارای بیش از نیم    ۱۹۱۰ 

میلیون عضو بوده و بزرگترین اتحادیه در  
) او .ال (سازمان مرکزی کارگران سوئد  

کسیونی  .) میباشد  با فراخوان این اتحادیه آ
در حمایت از  انقالب جاری در ایران در   

 .اکتبر برگزار شد . ۲۷ روز   
 

اتحادیه سندیکاهای کارگران صنعتی   -
اتریش خواستار اخراج نمایندگان  
جمهوری اسالمی از کمیته زنان سازمان  

 ملل شد 
 

بیانیه اتحادیه کارگران خدمات عمومی  -
نوا اسکوشیا در همبستگی با مردم   -کانادا  

 اکتبر   ۲۵ -ایران 
 

پیام راب ویلیامز، رئیس هیئت مدیره   -
NSSN   شبکه سراسری نمایندگان محیط

کار بریتانیا با خواست فوری آزادی  
 آبان   ۲۷ کارگران و فعالین سیاسی  در  

 

همبستگی اتحادیٔه سراسری فرهنگیان   -
اکتبر    ۵  -بریتانیا با زنان و دختران ایران 

 )۱۴۰۱ مهر    ۱۳ ( ۲۰۲۲ 
های    های جهانی اتحادیه   فدراسیون -

خشونت آمیز      کارگری رفتار ظالمانه و 
مقامات ایرانی را محکوم می کنند و  

ی فعالین زندانی   خواهان آزادی همه 
 .شدند 

 

 MICHELLE)خانم میشل اونیل  -

O'NEILL)  رئیس شورای اتحادیه های
کارگری استرالیا،  با ارسال پیامی تصویری  
در وب سایت رسمی این شورا، حمایت  
خود را از قیام سراسری مردم ایران، اعالم  

 )پانزدهم مهر .(نمود 
 

بیانیه کنفدراسیون یونی در مورد  -
وحشیگری دولت ایران علیه معترضان به  

کنفدراسیون    -. قتل ژینا مهسا امینی 
جهانی یونی  بخش های مختلف  

کشور در جهان عضو  ۱۵۰ اقتصادی در 
 مهر   ۱۷ -دارد 

 

اتحادیه های کارگری در هلند روز شنبه   -
تظاهراتی در  " دن هاخ " اکتبر در الهه    ۸ 

مورد هم بستگی با جنبش های اخیر در  
ایران و همبستگی با کارگران زندانی بر پا  

در مانیفلد  " دنهاخ " الهه  : مکان  . کردند 
" نزدیک ایستگاه مرکزی راه آهن دن هاخ  »

 ۱۴ از ساعت  " الهه 
 

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ  -
سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری  
توسط حکومت ایران بدنبال قتل مهسا  

 اکتبر   ۵ -امینی را محکوم کرد 
 

همبستگی اتحادیه کارگران خدمات  -
،   عمومی کانادا با مردم معترض در ایران 

    این اتحادیه طی بیانیه ای قتل وحشیانه  
را محکوم و خواهان     مهسا امینی  

دادخواهی و نیز پایان هرگونه سرکوب زنان  
 در ایران شد 

قطعنامه مصوب کنوانسیون اتحادیه  -
کارگران بریتیش کلمبیا در کانادا با معرفی  
مسعود ارژنگ  غضو کمپین برای آزادی  

و دبیر لوکال  )  فری دم ناو (کارگران زندانی 
با تاکید بر اخراج جمهوری  .  ۸۰۳ 

 اسالمی از سازمان جهانی کار  
 

ی    اعالم حمایت بزرگترین اتحادیه -
کارگری اسپانیا از فعالین بازداشت شده در  

 ایران 


