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 یاشار سهندی 
انقالب زن زندگی آزادی، انقالب  
اشک و بوسه ها، انقالب ژینا، انقالب  
زنانه ، عنوانهای کاندید برای نامگذاری  
انقالب جاری هستند که هر کدام خود  
گویایی خصلت انسانی این انقالب  

تعیین نام انقالب را میگذاریم به  . است 
تاریخ که در آینده از این انقالب چگونه  
یاد خواهد کرد؛ اما هر چه که هست این  
انقالب برای برگشت به عقب نیست، به  
آینده نظر دارد؛ به دنیایی نظر دارد که  

 . اساسش انسان است 
در بحبوحه انقالب جاری به سالگرد    

تشکیل حزب کمونیست کارگری رسیده  
انقالبی که حزب کمونیست کارگری  . ایم 

در بیست ساله اخیر فعالیتش بر اساس  
نظرات منصور حکمت خود را برای آن  

از لزومش گفت، از خصلتش  . آماده کرد 
گفت، از چگونگی اش گفت، از آمادگی   

گفت؛ و همه  اینها را  "قدرت دو گانه "برای  
گفت چون قلبش برای همه خوشبختی نه  
در آینده دور، بلکه برای همین امروز می  

این  " چون میخواهد منشا اثر باشد،  . تپد 
حزب کمونیست کارگری میخواهد  

؛ نه  اینکه وعده  "صورت بدهد  کاری  یک 
بهروزی در آینده بسیار دور بدهد که  
معلوم نیست چند نسل باید تباه شوند تا  

 .شاید به آن رسید 
حزبی که از خصلت همگانی    

انقالب به هراس نمی افتد بلکه تالش  
کرده که پارادایم جامعه، بحثهای این  

نه به اعدام، نه به سنگسار، نه  : حزب باشد 
به حجاب، آزادی بی قید و شرط سیاسی،  
آزادی و برابری، حقوق کودک، رهایی  

. زنان، رهایی کارگران و رهایی کل جامعه 
این حزب کالیبر خود را محدود نکرده به  
حزب چپی در میان چپها که تو سر و کله  
هم بزنند کدامیک مارکس را نمایندگی می  

بلکه، به درست خود را از طرف  . کنند 
طبقه کارگر نماینده کل جامعه در برابر  

حزبی که  . حکومت تعریف کرده است 
گفتمانش،رهایی انسان، گفتمان غالب  

حزبی  . جنبش های مبارزاتی شده است 
که خود را یک پای دعوا بر سر قدرت  

حزبی که بار  . سیاسی معرفی کرده است 
دیگر کمونیسم را وسط دعوای سیاسی  

جامعه برده و این را بهترین ترجمان  
 .گفتمان مارکس میداند 

این حزب سالها پیش سنگ های   
خود را از کمونیسم غیر کارگری جدا کرده  

نه برای اینکه ثابت کند مارکسیسم را  . بود 
بدرستی نمایندگی میکند و آن یکی  
رویزیونیست است، بلکه نشان داد اساسا  
جنبشی متفاوت است، و همصدا با  
مارکس می گوید جنبشی بر سر سرنوشت  
انسان است و در این کار هدف مهمی  

تمام بحث راجع به  : " جستجو میکند 
مارکس، گرایش نزولی نرخ سود، تئوری  
بحران، بورژوازی، پرولتاریا، جناحهای  

-حکومت، امپریالیسم، سوسیال 
امپریالیسم، تز سه جهان برای این بود که  
ما بتوانیم یک روزی حزب کمونیست  
کارگری درست کنیم که روی نقشه باشد،  
سِر خیابان باشد و بشود به آن  

 ! " بدون طی این مراحل  .پیوست 
داستان کمونیسم بر سر چیست و  "

حزب کمونیست کارگری قلبش  
کجاست؟ در مورد تاریخچه و  
سیاستهایش هم میتوانیم بحث کنیم، ولی  
قلب این حزب کجاست و معنی زندگی  

" حزب کمونیست کارگری چیست؟ 
سوالی بود که منصور حکمت جلوی روی  
خودش و همه کسانی گذاشت  که زیر  
پوست هر انسان منصفی یک بلشویک  
می دیدند و بهمین سبب اعالم کرد، باید  

را بگذاریم در دسترس  ) حزب : " ... (این  
کارگر، در دسترس انسان آزادیخواه، در  
دسترس شما، که بتوانید از طریقش متحد  

یک ابزاری است برای مبارزه در  . بشوید 
طلبی که همه شما    راه آن انسانیت و برابری 

در قلبتان حس میکنید و به طرق مختلف  
 ." میخواهید نشان بدهید 

قلب حزب کمونیست کارگری در  
اتحاد همه کسانی که برای انسانیت و  

این اتحادی  . برابری تالش میکنند، می تپد 
است برای تغییر، برای این امر نیاز به  
کسب قدرت سیاسی است، برای این امر  

یک روزی بی بی  . نیاز به انقالب است 
سی سوال موذیانه ای جلو روی منصور  

حاال که  : "حکمت گذاشت و پرسید  
جناح دو خرداد، اکثریت کرسیهای  
مجلس را بدست آورده، حزب کمونیست  
کارگری هنوز میخواهد به فعالیتش ادامه  

و او در سخنرانی به چرایی  " دهد یا نه؟ 
وجود این حزب و شکل گیری آن و اینکه  

 

 دعوت برای  پیروزی 

چرا این حزب به فعالیتش ادامه میدهد،  
اینکه قلبش کجاست و اینکه چگونه به  

اگر راه مستقیمی به  : " قدرت میرسد گفت 
قدرت سیاسی پیدا شود، ما آن را استفاده  

ولی جامعه بورژوایی در مقابل  . میکنیم 
باش است و در نتیجه اگر    کمونیسم آماده 

  ٩٠ ما پیروز شویم، مطمئن باشید آن  
درصد آدمهایی که از بیماریهای واگیردار  

ما حزب  . اند با ما هستند   در بچگی نمرده 
ایم، و اگر    آنهاییم و به میدان آمده 

ایم    ایم پیروز بشویم، دیگر توانسته   توانسته 
ما مجبوریم با انقالب  " اما  ." پیروز بشویم 
 ." پیروز شویم 

تمام تالش این حزب در بیست ساله ،  
چیزی نبوده جز  " بعد از منصور حکمت "

گی که در هنگامه شکل   تالش برای آماد 
اعتراضات ناگهانی  "گیری انقالب، وقتی با  

چرا که  . روبرو شد غافلگیر نشود " توده ها 
سالهای خیلی دور به این نتیجه رسیده  

داریم وارد یک دوره جدیدی در ایران  :" بود 
جمهوری اسالمی از این  . ... میشویم 

مردم تصمیم  . مهلکه جان سالم بدر نمیبرد 
اند با این رژیم یک کاری بکنند،    گرفته 

  
ً
ولی اینکه مردم با آن چکار میکنند، کامال

بستگی دارد به اینکه چه ابزارهایی برای  
 ."تحول در آن جامعه هست 

یکی از مهمترین و انسانی ترین و  
شریف ترین این ابزارها، حزب کمونیست  

در ایران امروز یک حزب  ." کارگری است 
سیاسی وجود دارد که میشود به آن پیوست  

ممکن است شکست  . و با آن انقالب کرد 
ممکن   -بشرط چاقو نیست   -بخوریم  

مان قلع    است شکست بخوریم، یک عده 
ولی باید به این  . و قمع بشویم و فرار بکنیم 

حزب پیوست و این پروسه را شروع  
این دعوت همیشگی این حزب  ... " کرد،  

بوده و در بطن انقالب جاری این دعوت  
 . بسیار جدی تر از گذشته مطرح است 

همه اپوزیسیون راست دعوت شان    

برگشت آبرو به  "نهایتا خالصه میشود به  
به پشتوانه تاریخ پادشاهان  " ایران و ایرانیان 

باستانی، و اعتبار یافتن پاسپورت، و باال  
رفتن پرچم سه رنگ با شیری که شمشیر  
بدست که آماده دریدن است نه رهایی  

. ایرانیان از فقر و نابرابری و خفقان 
اپوزیسیونی که گذشته پر از رنج و خون را  

اما حزب کمونیست  .  وعده میدهد 
ما داریم میرویم  "کارگری رو به آینده دارد؛  

وصل میشویم به آن سوسیالیستهایی  
زیر زیپ پوست تک تک آدمهای  ... که  

زحمتکش و منصف دنیا هست و ما از این  
حزب کمونیست کارگری  . نگران نیستیم 

ما میتوانیم  . ... تصمیمش را گرفته است 
پیروز بشویم برای اینکه تحقیقات ما نشان  
میدهد تعداد آدمهایی که میخواهند آزاد  
باشند از آدمهایی که نمیخواهند زیادتر  

کسانیکه دوست دارند در جامعه  . است 
برابری زندگی کنند از کسانی که  

حرف، حرف  ... نمیخواهند زیادتر است  
 .*"انسان جهان ماست 

بارها گفته شده و از تکرار آن خسته  
نمی شویم حزب کمونیست کارگری را از  
صحنه سیاسی ایران حذف کنید با هر چه  
 ما امروز با انقالب  

ً
که روبرو بودیم مطئمنا

زنانه، انقالب ژینا، انقالب اشک و بوسه  
ها، انقالب زن زندگی آزادی روبرو  

به حزب کمونیست کارگری ایران  . "نبودیم 
این دعوتی است برای همه آزادی  " بپیوندید 

این دعوتی است برای  . و همه برابری 
 .این دعوتی است برای پیروزی .  آینده 

 
کلیه نقل قولها از منصور حکمت  *
سخنرانی در جلسه عمومی پرسش  . است 

و در    ١٩٩٩ اکتبر   -استکهلم  -و پاسخ 
جلسه گفت و شنود حزب کمونیست  

  ٢٠٠٠ مارس   -کارگری در گوتنبرگ سوئد  
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 سخنی با مردم : حمید تقوایی 

!دهه هشتادیها متشکل میشوند   
اخیرا تشکلی بنام شورای دانش آموزان  

. آزاداندیش اعالم موجودیت کرده است 
این گامی است در جهت متشکل شدن  

این شورا  . هر چه بیشتر صفوف انقالب 
مانیفستی هم منتشر کرده و در آن اعتراض  

در این  . و اهداف خود را اعالم کرده است 
مانیفست حمله اوباش حکومتی، سپاهی  
و بسیجی ها، به مدارس و دانشگاهها  

در این مانیفست علیه  . محکوم شده است 
اعزام آخوندها به مدارس اعتراض شده و  

علیه  .  گفته شده مدرسه حوزه نیست 
کشتارهای حکومت اعتراض شده و  
جنایات مزدوران حکومتی محکوم شده؛  
از قتل مهسا امینی تا سارینا و اسرا و نیکا و  

دیگر جوانان و نوجوانان و کودکانی که در  
دو ماه و نیم اخیر بدست جانیان حکومتی  

همچنین علیه اختالسها و  . کشته شده اند 
. دزدیها و فساد حکومتی صحبت شده 

دانش آموزان اعالم کرده اند که جمهوری  
اسالمی دروغگو است، حکومت تزویر  
است، حکومت دزدی و فساد است و  
همراه انقالب مردم علیه این حکومت می  

 . جنگیم 
در این تردیدی  . پیروزی از آن ماست 

 . نداشته باشید 
 ١٤٠١ آذر    ٧ 
 )متن کتبی گفتار ویدیوئی (

 

اعتصاب رانندگان کامیون،  
کامیونداران و تانکرداران از پنجم آذر  
شروع شد و دامنه آن هر روز وسیعتر شده  

 . است 
گزارشات حاکی از خالی شدن برخی  

این  . جاده ها از ماشین های سنگین است 
اعتصابات تا کنون در کارکرد کل مراکز  
تولید و توزیع و بخش های زیادی از  
اقتصاد در سراسر کشور تاثیر زیادی  

از جمله کارخانجات  .  گذاشته است 
خودرو سازی و بسیاری از مراکز تولید با  
کمبود مواد اولیه و مشکل حمل بار روبرو  

همچنین در امر حمل محموله  . شده اند 
های پاالیشگاه ها  و اسکله های باربری  

از جمله  بدلیل   .  اختالل وارد شده است 
اعتصاب و عدم بارگیری کامیونها در  

پتروشیمی ماهشهر، ایرانول      مجتمع 
آبادان، فوالد اهواز، پاالیشگاه بندرعباس و  
پاالیشگاه شیراز کارها مختل و بدرجاتی  

و بنا بر گزارشات انبار  . متوقف شده است 
پتروشیمی سنندج به دلیل  عدم بارگیری  

در اسکله رجایی  .  در حال پر شدن است 
بندرعباس نیز کانتیترها پر از بار شده اند و  
کامیونی برای بارگیری نیست و کامیونها  

این اسکه با ظرفیت  . همه در اعتصابند 
  ۱۰۰ ساالنه تخلیه و بارگیری بیش از  

ترین بندر    میلیون تن کاال، بزرگترین و مهم 
ایران است و به دلیل نزدیکی به صنایع  
بزرگ کشور همچون فوالد، آلومینیوم و  

های نفتی، نقشی مهم و کلیدی    پاالیشگاه 
 . در صنعت حمل و نقل دارد 

همچنین در چند پایانه مرکزی در  
شهر تهران و اسدآباد همدان رانندگان    نسیم 

. کامیون دست از بارگیری کشیده اند 
رانندگان کل مرزهای غرب کشور نیز در  
اعتصابند و کامیونها  از هفته قبل در  
ورودی پارکینگ مرز سومار پارک شده  

 .  اند 
شهرها و مسیرهایی که در آنها رانندگان  

دهاقان،  : کامیون در اعتصابند عبارتند از 
فیروزکوه، مشهد، تهران، اصفهان، یزد،  

پاالیشگاه و  (قم، جلفا به مرند، شیراز  
، کازرون، خرم آباد، کرمانشاه،  ) دیگر نقاط 

آباد، شهرضا، همدان، غرب کشور    اسالم 
با پارک کامیونها در ورودی پارکینگ مرز  (

، ترمیینال باربری شیراز،  ) سومار 
های حمل مواد و محصوالت در    کامیون 

ذوب آهن، شاهین شهر، شاپور و دیگر  
نقاط اصفهان، دهاقان، سقز، شرکت  

کاشان،  )  توز   چی ( صنایع غذایی دینا  
بومهن، کامیونداران معدن طالی موته  

 -اصفهان، مریوان، بندرعباس، تهران 
آزادگان، مینودشت در استان، گلستان،  
سنندج، همدان، قروه، شهرضا، بزرگراه  

، قزوین، اسدآباد همدان، آزادراه   -ساوه 
پل زال، ساوه، و اتوبان قزوین   -خرم آباد  

 -کرج، جاده گنبد و جاده اراک بروجرد  
کامیونهای جاده آزادگان و     –کازرون  

 پاالیشگاه اصفهان 
رانندگان کامیون و کامیون داران یک  
بخش معترض و هماهنگ جامعه هستند  
و به وضع بد معیشتی، شرایط دشوار  
    کاری، دریافتی های ناچیزو بی تامینی، 

دزدی ها و      فشار مافیای حمل و نقل ، 
اختالسها، و به جاده های نا امن که هر  

یک  . روز قربانی میگیرد اعتراض دارند  
معضل فوری آنها کمی سهمیه سوخت و  
بساط دزد بازار حاکم و توزیع سوخت در  

.  برخی موارد با سه برابر قیمت آنست 
بعالو  کرایه های پایین، گرانتر شدن هر  
روز بیشتر سوخت،  الستیک، روغن، و  
لوازم یدکی معیشت آنها را با مشکالت  

این  .  جدی ای روبرو کرده است 
درحالیست که شغل آنها به عنوان کار  
سخت و زیان آور به رسمیت شناخته  
نمیشود و حتی  حق بیمه و دفتر بیمه  
درمانی تامین اجتماعی این کارگران در  
بسیاری از مراکز درمانی پذیرفته نمی  

در رابطه با این معضالت رانندگان  . شود 
. کامیون بارها دست به اعتراض زده اند 

یک نمونه درخشان آن اعتصاب یکماهه  
اما علیرغم وعده  . بود   ۹۷ آنها در سال  

های داده شده، اقدامی نشد و  و هر روز  

 .  وضع معیشتی آنها بدتر شده است 
رانندگان کامیون طی بیانیه ای از  

  ۱۴ فراخوان برای اعتصاب سراسری برای   
اعتصاب رانندگان  . اذر پشتیبانی کردند 

کامیون یک نمونه روشن از تاثیر  
اعتصابات کارگری بر فلج اقتصادی  
حکومت و نیرو بخشیدن به اعتراضات  

در برابر  . مردمی در کف خیابان است 
اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و  
کامیونداران معاون حمل و نقل وزارت راه  
و شهرسازی خطاب به مدیران کل  
راهداری استان های کشور در پنجم  آذر  
ماه خواستار اعزام ناوگان جهت حمل  

از  . کاالهای اساسی در بندر خمینی شد 
سوی دیگر دولت به صاحبان ماشینهای  

لیتر گازوئیل رایگان    ۷۰۰ سنگین پیشنهاد  
و الستیک قسطی را داده است برای اینکه  
کامیون داران به اعتصاب خاتمه دهند اما  
در برابر تالشهای رژیم برای عقب زدن  
اعتصاب و تفرقه  افکنی در صف  عتصابا،   
رانندگان کامیون متحدانه ایستاده و به  

 .  اعتراضاتشان ادامه میدهند 
این اعتصابات در سطح جامعه  توجه    

گسترده ای را به خود جلب کرده و به  
گفتمان اعتصابات سراسری بیش از پیش  

اعتصاب رانندگان کامیون  . دامن زده است 
زمینه ای برای گسترش دامنه این اعتصاب  
به مراکز نفتی و دیگر مراکز کارگری را  

 . ایجاد کرده است 
 )۱۴۰۱ سیزده آذر  (

 

تصویری از  اعتصاب  
قدرتمند و سراسری  
رانندگان کامیون و  

 کامیونداران و تانکداران 
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به حزب کمونیست کارگری  

!بپیوندید   

 شهال دانشفر 



١٤٠١آذر     ١٤ كارگر كمونيست  ٤ 

 نازنین فعال دفاع از حقوق زن 
سالگرد حزب کمونیست کارگری را  

 شادباش میگویم 
بعنوان یک فعال دفاع از حقوق زن و  
عضو حزب کمونیست کارگری از دل نبرد  
و جشن شادی و در دل انقالبی که زنانه  
است و رمز اتحادش زن، زندگی، آزادی  
است است به به شما عزیزان شادباش  

عزیزان امروز بیش از هر وقت  . میگویم 
. تصویر حزبمان را در این انقالب می بینم 

هر چه گفتید امروز درکف خیابان به  
. نیرویی تبدیل شده که حریف ندارد 

خوشحالم که حرفهایمان و کرده هایمان  
و سخنم به مردم اینست  . دارد ثمر میدهد 

عضو آن  . که باور کنید این حزب شماست 
شوید تا همه با هم انقالبمان را به پیروزی  

 .  برسانیم 
 

 جمعی از کارگران شاغل در نفت 
ما جمعی از کارگران شاغل در نفت  

تشکر میکنیم از حزبی که همواره  . هستیم 
صدای ما بوده و سالگرد تاسیس این  

و به سهم خود  . حزب را  تبریک میگوییم 
تالش میکنیم که بیش از بیش معرف این  

حزبی مدرن، انسانی و  . حزب باشیم 
کارگران به حزب کمونیست  . افتخار آفرین 

 .کارگری بپیوندید 
 

 پیام از یک جمع خانوادگی 
ما خانوادگی  . من یک بازنشسته ام 

حزب را دوست داریم و عاشق کانال  
سالگرد تاسیس حزب را شادباش  . جدید 

شما مردمی که بیننده کانال  . میگوییم 
به  . جدید صدای رسای این حزب هستید 

این  . حزب کمونیست کارگری بپیوندید 
و  .  حزب را همه جا معرفی کنید 
باور  . راهکارهایش را به درون جامعه ببرید 

 .کنید که  جواب خواهید گرفت 
 

 پیام از یک کارگر معدن  
همان مشتری  . من کارگر معدن هستم 

پر و پا قرص پادکاست های کاظم  
چه باید کردها و دورنمای  .  نکیخواه 

انقالبمان را در تک تک کلمات شما  
و اگر چه  . میخوانم و به آینده امیدوارم 

ولی  . هنوز متقاضی عضویت نشده ام 
نوامبر    ۳۰ خبردار شدم  . دوستتان دارم 

گفتم در این  . سالگرد تاسیس حزب است 
سرشلوغی که نیمه شب هم مجبوریم به  
خیابان بیاییم و بگوییم مرگ بر دیکتاتور،   

ای والله  . سالمی کنم و شادباشی بگویم 
 می بوسمتان . عجب حزبی 

 

. من یک زنم :پیام مینا عضو حزب 
سالهاست  . مصیبت کشیده به اسم مینا 

اما غرق در مشکالت  . عضو حزب هستم 
انقالب سرحالم آورده ولی  .  شخصی 

. گرفتاری نمیگذارد کمر راست کنم 
زنده باد  . سالگرد حزب را تبریک میگویم 

منصور حکمت بنیانگزار حزب و یادش  
 .گرامی 

 

 پیام از کارگری از عسلویه 
من کارگری هستم در عسلویه سالگرد  

به همه  . حزب را به همه دوستان در حزب 
فکر کردن به این  . مردم تبریک میگویم 

حزب آنهم در شرایطی که درگیر انقالب  
برای رها شدن از دست مفتخوران سرمایه  
دار حاکم و آنهم از نوع اسالمی هایش که  
واقعا بوی لجن میدهد و خون آشام است،   

به شهالی عزیز  . برایم امید و شادی است 
و حمید خوش سخن سالم مخصوص  

 .داریم 
 

من معلمم، معلم  : پیام از یک معلم 
زنده باد  . انقالب و استادم این حزب است 

 حزب کمونیست کارگری 
 

 پیام دوستی از اصفهان 
من و دوستانم از قماش مختلف کارگر  
و بازنشسته و کشاورز و دانشجو به شما  

سالگرد حزب را تبریک  . سالم داریم 
زنده باد حزب کمونیست  .  میگویم 

 کارگری، زن، زندگی، آزادی 
 

 پیام محسن کارگر نفت 
. سالگرد حزب را تبریک میگویم 

راستش وقتی به گفته های عسلی این  
حزب فکر میکنم و کارهایش را می بینم،  
آنهم امروز که  به گوش خودم دارم  
حرفهای شما را از زبان مردم در خیابان  

از کم گذاشتن برای این حزب  . میشنوم 
به نظرم ما  . دچار عذاب وجدان میشوم 

آنطور که شایسته است قدر حزبمان را  
. مقصرش هم حکومت است . ندانسته ایم 

ما توی این انقالب همه جور خطر  
میکنیم، چرا نباید اسم حزب را همه جا  

من درخواستم از هر کسی که  . مصور کنیم 
خود را با این حزب میداند اینست که  
بیایید مثل یک کارزار اسم حزبمان را همه  

حرفها و سخنانش را همه  . جا مصور کنیم 
بقول حمید  . جا سینه به سینه بازگو کنیم 

 . تقوایی حزب جواب است 
 

 پیام از یک جمع کارگری 
عضو  . ما یک جمع کارگری هستیم 

پیرامون خودمان یک جمع  . حزب هستیم 
که  فاصله ای  . کانال جدید درست کردیم 

جمعی تلویزیون می  . تا عضویت ندارند 
بینیم و  هر چه داریم با هم میخوریم و از  

این روزها  . زمین و زمان صحبت میکنیم 
ما  . بحث بر سر حزب و آینده داغ است 

هم حرفهای خودمان را میزنیم و حزب را  
شاید باور نکنید که وقتی  .  معرفی میکنیم 

از حزب میگویم خودم هم به شعف می  
آییم و فکر میکنم عجب گوهری بدست  

ممنون شما که این جواهر را به  . آورده ایم 
ما کارگران اهدا کردید و  آنرا قدرت  

 .زنده باد به حزب و به شما . میدهید 
 

 پیام کارگری از دیار بختیاری 
حزب کمونیست کارگری را دوست  

چون از انسان دفاع میکند و برای  . دارم 
چون از حقوق  . انسانیت مرز نمی شناسد 

انسان به معنای وسیع کلمه اش دفاع  

جامعه را  .  حزبی که قشری نیست . میکند 
برای همین برایش  . بشر را میبیند . می بیند 

. عشق معنی دارد .  شادی معنی دارد 
پیشرفت بشری معنی  . زندگی معنی دارد 

حزبی مدرن،  . دارد و خاکستری نیست 
انسانی، بلند پرواز، حزبی که عظمت  

سالگرد  .  حزبی دوست داشتنی .  دارد 
تاسیس آن را به بزرگی قلبم تبریک  

 . میگویم 
 پیام کیان رضایی کارگر نفت 

سالگرد تشکیل حزب را تبریک  
میگویم و به این مناسبت جمله ای از  
بیانیه های حزب که به دلم  بود را به شما  

امروز در ایران و در جهان  : "تقدیم میکنم 
حزب کمونیست کارگري تجسم و نماینده  
واقعي و عملي آرمانهاي انساني و  
رادیکالي است که منصور حکمت از  
همان آغاز فعالیت سیاسي اش در انقالب  

پرچم آنرا برافراشت و همواره نماینده و    ٥٧ 
منصور حکمت دیگر در  . مظهر آن بود 

میان ما نیست اما اهداف و آرمانهاي  
سوسیالیستي و انقالبي او همچنان فرا راه  

در سالگرد  .  حرکت و مبارزه ماست 
تشکیل حزب یاد منصور حکمت را  
گرامي میداریم و یکبار دیگر همصدا با او  
اعالم میکنیم که کمونیسم را در ایران  

. آینده از آن ماست . پیروز خواهیم کرد 
 ".زنده باد حزب کمونیست کارگری 

 

 پیام هایی از داخل کشور در سالگرد تشکیل حزب 
 

۵ صفحه    



 ٧٥٦  شماره  -ششم دوره   ٥     كارگر كمونيست 

هماهنگی  ضمن ابراز ناخرسندی از  
بازداشت و زندانی کردن فله ای معلمان،  
دانش آموزان و آحاد مردم و توسل به زور و  
شکنجه با هدف اعتراف گیری هشدار داده  
و میگوید که در برابری این وضعیت  
سکوت نخواهند کرد و در این بیانیه بر  
آزادی فوری همه بازداشت شدگن تاکید  

 . شده است 
 

آذر کارگران سیف خودروز خود    ۷ روز   -
روسازی مرتب در اعتراض به تعویق  

ماه دستمزد و سطح نازل    ۹ پرداخت  
حقوقهایشان وارد سومین روز اعتصاب  

کارگران با تجمع از جمله  . خود شدند 
کارگر داد بزن، حقتو فریاد  : "شعار میدهند 

خوایم ما حقمونو    وعید نمی   وعده " ، و  "بزن 
سیف خودرو  در کیلومتر  " .  خوایم   می 
 .جاده مخصوص کرج  واقع است   ۲۰ 

 

آذر کارگران شرکت نساجی    ۷ روز  -

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

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

کارگران قبال نیز علیه اخراجها دست به  
 . اعتراضاتی زده اند 

آذر کارگران تلمبه خانه گناوه    ۱۰ روز   -
بدلیل مشکالت معیشتی دست به  

 .اعتصاب زدند 
 

روز نهم آذر ماه کارگران شرکت نوین   -
صنعت رجا در اعتراض به سختی کار،  
نوع قراردادها، سطح نازل حقوقهایشان و  
تبعیض در پرداختی ها دست از کار  

.  کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند 
از جمله کارگران اشاره میکنند که  

ها به    هایی که در دیگر شرکت   پاداش 
شود، به آنها پرداخت    کارکنان داده می 

بعالوه  برای ساکت کردنشان به  . نمیشود 
آنها برنج کرم زده دو سال مانده داده شد و  
آنها به این برخورد تحقیر آمیز اعتراض  

تر    شرکت نوین صنعت رجا پیش . دارند 
ونقل ریلی رجا بود    جزیی از شرکت حمل 

عنوان یک شرکت مستقل در    به   ۹۷ و سال  
زمینه خدمات نگهداری و تعمیرات  

های قطار آغاز به کار کرد و اکنون    واگن 
های زیرمجموعه شرکت    یکی از شرکت 

آهن    ونقل ریلی رجا وابسته به راه   حمل 
 .است 
 

آذر کارگران شرکت آبفا در    ۹ روز  -
اصفهان بدلیل مشکالت معیشتی و مزد  
کم و نا امنی شغلی دست به اعتصاب  

 . زدند 
 

ُ  کادر  - روز نهم آذر ماه  در روز پرستار
درمانی و پرستاران بنا بر فراخوانی از قبل  
اعالم شده در  بیمارستانهای  الزهرا در  
تبریز ، رفیده در تهران و علوم پزشکی  

به این مناسبت  .  اصفهان تجمع داشتند 
پرستاران بیانیه ای داده بودند که در آنها بر  

. خواستهای فوری خود تاکید کرده بودند 
: اخواستهای اعالم شده پرستاران عباتند از 

پایان دادن به صدمه زدن به هموطنانمان و  
های آنان، پایان دادن    گوش فرا دادن به نیاز 

های نظامی در روند درمان    به دخالت 
پایان دادن به حضور فیزیکی و    بیماران، 

ها، پایان دادن به    گسترده لباس شخصی 
ها به عنوان وسیله    استفاده از آمبوالنس 

ها،    انتقال مجروحین به بازداشتگاه 
عذرخواهی و مقامات دولتی و مجازات  
تمامی افرادی که به هر نحوی مربوط  
هستند به کشتار کودکانمان، به کشتار  

جوانانمان، به پزشکان و پرستاران و کادر  
به خاطرعدم    درمان آسیب دیده و زندانی، 

رسیدگی به سیاست افشای مشخصات  
شخصی بیماران به نیروهای امنیتی در  
نتیجه دستگیری و محرومیت بخش  

ای از مجروحین و صدمه دیدگان    عمده 
اعتراضات به حق مردمی اخیر از امکانات  
درمانی، جبران کمبود شدید و بحران دارو  

اینها همه خواستها    .و امکانات درمانی 
کادر درمان جامعه در جریان انقالب  
است و اعتراضات آنها باید مورد  

 .وسیعترین حمایت ها قرار گیرد 
 

روز هشت آذر کارکنان شرکت فوالد  -
مادکوش در هرمزگان دست به اعتصاب  

این مجتمع تولید کننده گندله سنگ  . زدند 
آهن در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس  

اعتراض این کارگران  . در بندرعباس است 
به وضعیت بد معیشتی و گرانی روز افزون  

 . هزینه های زندگیست 
 

روز هشت آذر پرستاران بیمارستان  -
اعترااض  . خمینی دست به تجمع زدند 

آنها به وخامت هر روز بیشتر وضع  
زندگی، شرایط دشوار و فشار سنگین  
کاری، پایین بودن سطح ایمنی محیط کار  
و قرار داشتن دائم آنها در معرض  
بیماریهای خطرناک و مسری و نداشتن  

پرستاران در این  . امنیت شغلی است 
یه عمره وعده  :" تجمع شعار میدهند 

یک موضوع  ".  دن   دن، حق ما رو نمی   می 
اعتراضات اخیر پزشکان و کادر درمانی  
دخالت سپاه در پروسه درمان زخمی  
شدگان اعتراضات مردمی و دستگیری  
همکارانشان بود ه است و در رابطه با آن  

 .چندین تجمع  اعتراضی داشته اند 
 

روز هشت آذر شماری از معلمان مریوان  -
تجمع کردند و طی بیانیه ای بر آزادی همه  
بازداشت شدگان اعتراضات مردمی و  

. امنیت مدارس و دانشگاه ها تاکید کردند 
همچنین شورای هماهنگی تشکل های  
صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای شکنج  
و ضرب و شتم اسکندر لطفی سخنگوی  

سال حبس برای    ۵ این شورا و تایید حکم  
جعفر ابراهیمی یکی از اعضای هیات  

شورای  . مدیره این شورا را محکوم کرد 

 

 اخباری از اعتراضات کارگری 
 برگرفته از اطالعیه های حزب کمونیست کارگری   

 

 
 

جمعی از کارگران شرکت کشت  
 وصنعت نیشکرهفت تپه 

سالگرد حزب کمونیست کارگری را  
 . صمیمانه تبریک میگوییم 

ما جمعی از کارگران کشت و صنعت  
سالگرد تشکیل حزب    نیشکر هفت تپه  

طبقٔه کارگر، حزبی که از منافع همه بخش  
های کارگران و کل جامعه دفاع کرده و  

. صدای آزادیخواهی و انسانیت است 
 . به شما درود میفرستیم  تبریک میگوییم و 

امروز همه شاهد انقالبی قدرتمند در  
حکومت با سرکوب و  .  ایران هستیم 

. عقب بزند   جنایت میکوشد انقالب را 
دیگر توانش را ندارد و در برابر هر    اما 

سرکوبی مردم از شمال تا جنوب متحد  
بر تداوم انقالب و سرنگونی    ایستاده و 

حکومت زاهدان را سرکوب   .تاکید میکنند 
کردستان را سرکوب خونین  . خونین کرد 

در شهر ایذه جنایت بسیاری کرد و  . کرد 
قتل    کیان پور فلک کودک ده ساله را به 

به دانشجو و دانش اموز و مدرسه  . رساند 
اما همه مردم یک صدا با شعار  . یورش برد 

زن، زندگی، آزادی ایستاده و انقالبی زیبا و  
حزب ما حزب   .انسانی در حرکت است 

همه کارگران را به  . این انقالب است 
تاریخ   ما به . پیوستن به آن دعوت میکنیم 

و   شکوهمند مبارزات حزب کمونیست 
 .کنیم   حزب ادای احترام می 

 

 

... پیامهایی از  فعالین و دوستدارن    ۴ از صفحه     



١٤٠١آذر     ١٤ كارگر كمونيست  ٦ 

بدنبال باخت تیم فوتبال جمهوری  
اسالمی در شب گذشته مردم در محالت  
بسیاری از تهران و شهرهای مختلف در  
سراسر ایران جشن و شادی کردند و  
شهرهای بیشتری وارد تظاهرات و  

حکومت بدنبال این بود  . اعتراضات شدند 
که حول و حوش برد تیم فوتبال همچون  
مورد قبل جنجال راه بیندازد و فضای  
اعتراضات را تحت الشعاع قرار دهد، اما  
با این باخت سرش به سنگ خورد و مردم  
در واقع شکست جمهوری اسالمی را  

 . جشن گرفتند 
جمعیت زیادی در شهرهایی مثل  
سنندج، سقز، بوشهر، زاهدان، همدان،  
یاسوج، پاوه، اهواز، مشهد، تبریز، آبادان و  
محالتی از تهران و همچنین شماری از  

   ۳ دانشجویان دانشگاه شریف طرشت  
شبانه به خیابان ریختند و رقصیدند و آتش  
بازی کردند و شعار دادند و تا پاسی از  

در سراسر ایران  . شب در خیابان ماندند 
شب گذشته فریاد مرگ بر دیکتاتور بلند  
شد و از خراسان تا خوزستان و سیستان و  
بلوچستان، از آذربایجان تا کردستان و  
تهران و استان مرکزی مردم جشن گرفتند و  

  ۱۴ "همچنین مردم با فریاد  . شادی کردند 
قرار و مدار اعتراضات  " آذر فراموش نشه 

سراسری برای روزهای چهاردهم تا  
 . شانزدهم را گذاشتند 

امروز نهم آذر نیز اعتراضات مردمی به  
در انزلی  . شکلهای مختلف ادامه یافت 

  ۲۷ مراسم خاکسپاری مهران سماک جوان  
ساله با شرکت وسیع مردم و شعار دادن  

مهران سماک  . علیه حکومت برگزار شد 
همین شب گذشته هنگام جشن مردم برای  
شادی از باخت تیم جمهوری اسالمی با  
شلیک مستقیم گلوله آدمکشان جمهوری  

مراسم خاکسپاری او  . اسالمی جان باخت 
تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور  
سرکوبگران حکومت برگزار شد اما مردم با  

امسال سال  "،  "مرگ بر دیکتاتور "فریاد   
، عزم خود را  "خونه، سید علی سرنگونه 

برای سرنگونی این حکومت جنایتکار  
در سقز امروز دانش آموزان  . ابراز کردند 

یک مدرسه به خیابان آمدند و باخت تیم  
جمهوری اسالمی را جشن گرفتند و بساط  

در تهران در  . رقص و شادی برپا کردند 
یکی از مدارس دانش آموزان جمع شدند  

فقر فساد گرونی میریم تا  "و شعار  

نیروهای پیمانکاری شرکت پایانه ها و  
مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر  
پتروشیمی سنندج، سیمان دیزیچه در  
اصفهان و کارگران آلومینیوم المهدی  
بندرعباس اعتصاب سراسری رانندگان  

تلمبه  کامیون و کامیونداران، اعتصاب  
خانه گناوه،  شرکت آبفا، پرستاران و کادر  
درمان سه بیمارستان الزهرا در تبریز ،  
رفیده در تهران و علوم پزشکی اصفهان،  

کارگران ذوب آهن  شرکت فوالد مادکوش،  
اعتصاب شرکت  مطهری،  آذر،    ۳ اصفهان  

، لوازم  )سیف خودرو )صنعتی مرتب  
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   ۲ (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  :  

را سر دادند ودر مدرسه ای در  " سرنگونی 
قصر دشت تهران دانش آموزان به خیابان  

.  آمدند و شعار مرگ بر دیکتاتور دادند 
همچنین در مشهد جوانان به دفتر یک  
قاضی جنایتکار حکومت و در بندرعباس   
به حوزه بسیج محله جعفری کوکتل زدند  

 . و آنرا به آتش کشیدند 
امروز در دزفول در حالیکه مردم  
باخت تیم فوتبال جمهوری اسالمی را  
جشن گرفته بودند نیروهای سرکوب بسوی  

جوانان در این شهر  . آنها تیراندازی کردند 
امروز  . با خشم بنر سپاه را آتش زدند 

همچنین در یزد مردم به نشانه اعتراض،  
مسیر راه آهن یزد که اصلی ترین مسیر  
تردد قطارهای باربری و مسافربری است را  
مسدود کردند و در نتیجه قطارها متوقف  

در این  . شده و با تاخیر زیاد حرکت کردند 
شهر مردم همچنین نمادهای جمهوری  

امروز در  .  اسالمی را پایین کشیدند 
اصفهان نیز بار دیگر کشاورزان در  
اعتراض به وضع بد معیشتی، مساله حقابه  
و خلف وعده ها در مقابل اداره آب  

گسترش  . ای  این شهر تجمع کردند   منطقه 
اعتصابات کارگری در کنار اعتراضات  

. خیابانی موجب دلگرمی مردم شده است 
امروز گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در  
اقدامی جالب در حالیکه عکس ستار را  
بدست گرفته بود در کلیپی ویدئویی  

کارگرانی که اعتصاب کردند تا  :"میگوید 
پای جون باهاشون هستم، همشون  

زنده باد انقالب زن  ". ستارهای من هستند 
 !زندگی آزادی 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ نوامبر    ۳۰ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۹ 

 

 تداوم اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسالمی  : آذر   ۸ 
 



 ٧٥٦  شماره  -ششم دوره   ٧     كارگر كمونيست 

امروز یک روز تاریخی در انقالب زن  
در اولین روز از  . زندگی آزادی است 

فراخوان مردمی برای اعتراضات سراسری  
امروز در یک اقدام متحدانه کسبه و مغازه  
داران بازار در شهرهای مختلف در سراسر  

شهرها و  .  کشور دست به اعتصاب زدند 
مناطقی که تا کنون گزارش تعطیلی بازار  

: در آنها رسانه ای شده است عبارتند از 
تهران بازار بزرگ ، بازار دروازه شمیران،  
چراغ برق ، باغ سپهساالر، سعدی، عبدل  
آباد، و بازار در محالت دیگری  از شهر و  
نیز در اصفهان، همدان، شاهین شهر،  
زرین دشت، اهواز، کرمانشاه، اشنویه،  
شهرکرد، پاوه، شیراز، سبزوار، کرج،  
شهرک اندیشه کرج، فردیس کرج،  
گوهردشت، تبریز، شهرهای مختلف  
استان کرمان،  دهگالن، بانه، ارومیه،  
سقز، بندرانزلی، اردبیل، الهیجان،  
کامیاران، بندرعباس، رشت، روانسر،  

بازارچه زرقان، مهاباد، اراک، شهریار،  
دزفول، بجنورد، گناوه، چابهار، نجف آباد،  
جم، بوشهر، دیواندره، مرودشت،  
نوبندیان دشتیاری، جوانرود، سرابله،  
کازرون، سنندج، کوزران، مریوان، مشهد،  
اوز، بهبهان، کنگاور، گیالنغرب، قروه،  
یزدانشهر، گرمسار، فوالد شهر، بوکان،  
ارومیه، شهرک صنعتی رضوانشهر،  

در بسیاری از این شهرها مغازه  . دیار   کانی 
در تهران  . ها یکپارچه تعطیل هستند 

داران لوازم یدکی ماشین سنگین    مغازه 
دست از کار کشیده و به خیابان آمده و  

 .شعار اتحاد و همبستگی سر میدهند 
در این روز همچنین نیروهای  
پیمانکاری شرکت پایانه ها و مخازن  
پتروشیمی بندر ماهشهر برای دومین روز  

این کارگران بر  . دست به اعتصاب زدند 
ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به  
مطالباتشان در زمینه حقوق تاکید کرده  

سیتی  "در همین رابطه امروز کارگران  . اند 
در سپاهان شهر اصفهان، سیمان  " سنتر 

دیزیچه در اصفهان و کارگران آلومینیوم  
المهدی بندرعباس نیز دست به اعتصاب  

در سنندج نیز کارگران پتروشیمی   . زدند 
از سوی دیگر اعتصاب  .  اعتصاب کردند 

رانندگان کامیون و کامیونداران ادامه دارد و  
از جمله امروز کامیون داران و رانندگان در  

به  .  پایانه سنندج در اعتصاب بودند 
مناسبت این روز شورای هماهنگی  
تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز اعالم  
همبستگی کرد و بنا بر خبرها در بسیاری  
جاها دانش آموزان به مدرسه نرفته اند و  

 .  مدارس در اعتصابند 
دانشجویان از جمله فراخوان دهندگان  
اعتراضات سراسری امروز و پانزدهم و  
شانزدهم آذر هستند و امروز دانشگاههای  
مختلف از جمله دانشجویان دانشکده  

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز    دندان 
و هرمزگان خبر اعتصاب خود را رسانه ای  

همچنین دانشجویان دانشکده برق  . کردند 
دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه سنندج  
امروز دست به تجمع زدند و شعارهای  

دانشجویان دانشکده  . اعتراضی سر دادند 
ادبیات دانشگاه عالمه نیز در اعتراض به  
تفکیک جنسیتی در سلف، دختر و پسر  
غذای خود را در حیاط دانشکده در کنار  

 .هم صرف کردند 
از سوی دیگر اعتراضات خیابانی از  

در  . آغاز صبح امروز شروع شده است 
تهران  دانش آموزان یکی از مدارس به  

را  " برای "خیابان آمدند و ترانه انقالبی  
در ایستگاه متروی  .  همخوانی کردند 

خواجه عبدالله تهران مردم شعار مرگ بر  
دیکتاتور سر دادند و در خیابان چراغ برق  

این  :" مردم به خیابان آمده و شعار دادند 
این همه  "،  "آخرین پیامه  هدف کل نظامه 

مرگ بر  "،  "لشگر آمده به جنگ رهبر آمده 
در مریوان  ". ای   مرگ بر خامنه "، و  "دیکتاتور 

نیز مردم به خیابان آمده و با روشن کردن  
 .آتش راهبندان کرده اند 

بدین ترتیب امروز یکی دیگر از  
روزهای تاریخی و حماسی انقالب در  

هم اکنون بنرهای فراخوان  . ایران رقم خورد 
های اعتراضی برای فردا و شانزدهم آذر در  
همه شهرها نصب شده و مردم متحدانه در  
مقابل سرکوبگریهای حکومت ایستاده و با  
عزم استوار میروند تا بساط جهنمی  

آزادی  . جمهوری اسالمی را جارو کنند 
تمامی دستگیر شدگان فرمان فوری  
انقالب مردم است و آنرا با قدرت انقالب  
به حکومت منفور اسالمی تحمیل  

زنده باد انقالب زن، زندگی،  . خواهیم کرد 
 !آزادی 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ دسامبر    ۵ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۱۴ 
*** 

شمار شهرهای اعتصابی به بیش از صد  
 .رسیده است 

 

اعتصابات در سراسر کشور : آذر   ۱۴   
اعتصاب بازار و کسبه در سراسر کشور، رانندگان کامیون و کامیونداران سراسر کشور، کارگران پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر،  

 پتروشیمی سنندج، سیتی سنتر سپاهان شهر اصفهان، سیمان اصفهان، آّلومینیوم المهدی بندرعباس  

گوهر عشقی مادر ستار بهشتی جوانی که  
بدست جانیان اسالمی کشته شده است،   
طی پیامی ویدئویی تولد توماج را تبریک  

توماج  :"او در این ویدئو میگوید . گفت 
صالحی عزیزم، مادرم، دلبند مادر،  

کاش در کنارم  .تولدت رو تبریک میگم 
از دور  . بودی تولدت رو با هم می گرفتیم 

روز در  ...صورت قشنگت رو می بوسم 
هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان  

!". سیاسی توسط مردم بسیار نزدیک است 
در اصفهان نیز مردم در جاده اتوبان با بوق  
زدن حمایت خود را از توماج اعالم  

 .  داشتند 

 

 گوهر عشقی در حمایت از توماج صالحی 
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پاسخ وسیع و گسترده به فراخوان  
اعتصاب برای امروز چهاردهم آذرماه و  
تعطیل کردن بازار در بیش از صد شهر و   
در بیش از سی نقطه تهران و درکنار آن  
اعتصاب در چندین مرکز کارگری، نقطه  
عطفی را در فضای انقالب به نمایش  

این یکی از تحوالت مهم در  . گذاشت 
آخرین خبرها از  . چند ماه گذشته بود 

تعطیلی بازار بزرگ تهران و محالت  
مختلف این شهر و در بیش از صد شهر  
حکایت میکند که اسامی شماری از این  

تهران،  اصفهان،  :  شهرها عبارتند از 
همدان، شاهین شهر، زرین دشت، اهواز،  
کرمانشاه، اشنویه، شهرکرد، پاوه، شیراز ،  
سبزوار، کرج، شهرک اندیشه کرج،  
فردیس کرج، گوهردشت، تبریز، شهرهای  
مختلف استان کرمان،  دهگالن، بانه،  
ارومیه، سقز، بندرانزلی، اردبیل،  
الهیجان، کامیاران، بندرعباس، رشت،  
آبدانان، نیشابور، روانسر، بازارچه زرقان،  
مهاباد، اراک، شهریار، دزفول، بجنورد،  
گناوه، چابهار، نجف آباد، جم، بوشهر،  
دیواندره، مرودشت، دشتیار، نوبندیان،  
شاباد، جوانرود، سرابله، کازرون، سنندج،  
کوزران، مریوان، مشهد، اوز، بهبهان،  
کنگاور، گیالنغرب، قروه، یزدانشهر،  
گرمسار، فوالد شهر، بوکان، ارومیه،  

دیار،    شهرک صنعتی رضوانشهر، کانی 
بابل،  قم ،  گلستان،  بروجرد ، زنجان،  
نوبندان، پاوه، بروجن، بیرجند، بهشهر،   
یزد، دورود، قزوین، آمل، ایذه، ساوه،  
خمین، شهرضا، متل قو، اسالم آباد غرب،  
ایوانغرب، قوچان، ساری، خوی، بیجار،  

 .  ایالم، لردگان، فالورجان، تکاب 
همچنین همانطور که قبال گزارش  

کردیم  امروز کارگران در پتروشیمی  
ماهشهر، پتروشیمی سنندج، سیمان  
دیزیچه در اصفهان، سیتی سنتر سپاهان  
شهر، و کارگران آلومینیوم المهدی  
بندرعباس به اعتصابات سراسری  

کارگران پتروشیمی سنندج در  . پیوستند  
حرکت نمادین دور سفره ای خالی  
نشستند و اعتراض خود را به فقر و بی  

 . تامینی اعالم کردند 
اعتصاب رانندگان کامیون نیز در  
شهرها و مناطق بسیاری ادامه دارد و امروز  
رانندگان کامیون در کامیاران، دهگالن و  
پایانه سنندج نیز خبر اعتصاب خود را  

 .رسانه ای کردند 
امروز دانش آموزان در مدرسه ای در  
شهر دهگالن، در شهر قدس تهران و در  
مدرسه دستغیب شیراز تجمع کردند و  

شورای  .  شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند 
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز  
حمایت خود را از اعتراضات سه روزه  
اعالم کرده بود و در بسیاری از مدارس  
دانش آموزان به مدرسه نرفتند و مدارس  

از سوی دیگر  . نیز امروز تعطیل بودند 
امروز در تهران خانواده های بازداشت  
شدگان بار دیگر مقابل زندان اوین تجمع  

تجمعات این خانواده ها هر روزه  . کردند 
باید وسیعا به این تجمعات  . شده است 

تمامی بازداشت شدگان باید فورا  . پیوست 
 . آزاد شوند 

اعتراضات خیابانی نیز امروز ادامه  
داران لوازم یدکی    در تهران مغازه . داشت 

ماشین سنگین کار را تعطیل کرده و  به  
خیابان آمده و راهپیمایی کردند و شعار  

در تهران در  . اتحاد و همبستگی سر دادند 
اکباتان، سعادت آباد، هفت حوض،  
اتویان نیایش، شهرآرا، ستارخان، اتوبان  
ورامین و سیدخندان مردم به خیابان آمدند  

در  . و شعارهای ضد حکومتی دادند 
متروی صادقیه و شریعتی شعار مرگ بر  

در متروی  . دیکتاتور طنین انداخته بود 
صادقیه جمعیت زیادی خطاب به  
سرکوبگران شعار بیشرف، بیشرف سر  

بعالوه در محالت مختلف مردم از  . دادند 
درون خانه ها و از پشت بامها شعار مرگ  

در چرام و  . بر دیکتاتور را فریاد زدند 
زنجان مردم به خیابان آمده و شعار مرگ بر  

در قوچان و اراک  . دیکتاتور سر دادند 
. جوانان به یک پایگاه بسیج کوکتل زدند 

در جوانرود و همدان  مردم به خیابان  
آمدند و آتش روشن کردند و شعارهای  

در قدوسی غرب   .  ضد حکومتی سر دادند 
و دیگر خیابانهای شیراز مردم به خیابان  
آمدند و آتش روشن کردند و نیروهای  

در گلسار  .   سرکوب تیراندازی کردند 
رشت مردم شعار مرگ بر دیکتاتور دادند و  
نیروهای سرکوب به سوی آنها تیراندازی  

در مشهد مردم به خیابان آمده  .  کردند 
های مشهد مردم    در خیابان : " شعار دادند 

مرگ بر  :"الستیک آتش زده و شعار میدادند 
آزادی  "،  "اعتصاب اعتصاب "،  "دیکتاتور 

حکومت بچه کش  "  ،  " آزادی آزادی 
در خیابان درختی  ". خوایم   خوایم نمی   نمی 

کرج  مردم در خیابان شعار مرگ بر  
در سنندج شعارهای  .  دیکتاتور سر دادند 

،  "زن، زندگی، آزادی " ، " مرگ بر دیکتاتور "
در  " هر یه نفر کشته شه  هزار نفر پشتشه "

در شهر  . فضای شهر طنین انداخته بود 
کوزان مردم محالت را در کنترل گرفته و  

در آمل  .  شعار مرگ بر دیکتاتور میدادند 
جوانان با روشن کردن آتش خیابانها را  

زنده باد انقالب زن،  . مسدود کردند 
 !زندگی، آزادی 

 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ دسامبر    ۵ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۱۴ 

 

اعتصابات در بیش از صد شهر و سی نقطه تهران  : آذر   ۱۴   

بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای  
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگین روز  
چهاردهم آذر ماه اسکندر لطفی  

های   سخنگوی شورای هماهنگی تشکل 
صنفی معلمان ایران، و  مسعود نیکخواه،  
عضو هیئت مدیرەی انجمن صنفی  

  ۱۴۰۱ مهر    ۱۶ معلمان مریوان، که در روز  
  500بازداشت شده بودند با قید وثیقه  

آزادی آنها هر چند با  .  میلیونی  آزاد شدند 
ولی یک موفقیت در  . قید وثیقه است 

کارزار برای آزادی معلمان زندانی است و  
به آنها، به خانواده هایشان و به همگان  

پرونده تشکیل شده برای  . تبریک میگوییم 
اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه و تمامی  
معلمان دربند و زندانیان سیاسی  باید لغو  

معلمان و کارگران زندانی، تمامی  .  شود 

بازداشت شدگان اخیر و زندانیان سیاسی  
 . باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند 

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه  در    
حالی مجددا بازداشت شدند که با وثیقەی  

ماه بازداشت    ۵ میلیاردی، بعد از حدود    ٢ 
انفرادی، در اواخر مرداد ماه  آزاد شدە    و  

 ..بودند 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 

 خبر مسرت بخش آزادی اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه 
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فراخوان وسیعی برای اعتراض و اعتصاب  
آذر از    ۱۶ تا    ۱۴ سراسری برای روزهای  

سوی جمع های محالت تهران و دیگر  
شهرها و دانشجویان در دانشگاههای  

در همین راستا  . مختلف منتشر شده است 
پزشکان و کادر درمانی نیز برای همین  
روزها فراخوان به اعتصاب سراسری داده  

به فراخوانهای این سه روز بزرگ  . اند 
متن پیام  . اعتراضی باید وسیعا  پیوست 

 :پزشکان و کادر درمان را در زیر میخوانید 
فراخوان اعتصاب سراسری پزشکان و  " 

با  : آذرماه     ۱۶ تا    ۱۴ کادر درمان در تاریخ  
گذشت بیش از هفتاد روز از اعتراضات  
مردمی همچنان شاهد پرپر شدن  
هموطنانمان، نابینا شدن جوانانمان و  
بازداشت و شکنجه شدن همکارانمان و  
مردم شریف ایران با اتهامات بی اساس و  

از این رو  . اعترافات اجباری میباشیم 
جامعه درمانی ایران اعم از پزشکان،  
پرستاران، فیزیوتراپها، رادیولوژیست ها،  
ماماها، بهیارها، گفتاردرمان ها و شنوایی  

در کنار مردم به اعتصابات  ... سنج ها و 

 . سراسری میپیوندیم  
گفتنیست با توجه به حساسیت عملکردی  

فراخوان  (کادر درمان کانال اتحاد پزشکان  
با برگزاری نظرسنجی هایی نحوه ی  ) سابق 

اعتصاب را با رای و نظر کادر درمان و  
مجددا تاکید  .  پزشکان اعالم میدارد 

میداریم عملکرد این اعتصاب و اعالم  
اسامی شکنندگان اعتصاب تماما بر  
اساس نظر سنجی های چند هزار نفری  
صورت گرفته از کادر درمان انجام میشود  

) فراخوان سابق (و کانال اتحاد پزشکان  
 . هیچ دخل و تصرفی در این مورد ندارد 

 : اعتصابات به شرح زیر میباشند 
تمامی مطب ها به مانند روزهای تعطیل  

 فعالیتی نخواهند داشت  
تمامی پرسنل درمانی بخشهای غیر    

اورژانس و غیر حیاتی بیمارستانها به مانند  
روزهای تعطیل عمل خواهند کرد  و با  
حداقل تعداد به بیماران بستری خدمت  

 .  رسانی 
تمامی کلینیک های سرپایی به مانند   -

 روزهای تعطیل فعالیت نخواهند داشت   

تمامی اینترن های تمامی بخش ها اعم  -
از اورژانس و غیر اورژانس به علت عدم  
مسئولیت قانونی ترک راند وکشیک  

 خواهند کرد   
تمامی رزیدنت های بخشهای  -

غیراورژانس و غیر حیاتی ترک راند و  
 کشیک خواهند کرد  

تمامی اتندها و اساتید درمانگاه های   -
 سرپایی را تعطیل نمایند 

در شهرهایی که موقعیت جنگی دارند   -
وتعداد مجروحین باال است تمامی  
همکاران اینترن ها و رزیدنت ها و  
پرستاران و باقی کادر درمان به کمک  
مصدومین ومجروحین در اورژانس ها  

 .بشتابند 
برای آیالر حقی دانشجوی پزشکی کشته  
شده ، برای مائده جوانفر همکار پرستار  
کشته شده، برای چشم نیلوفر آقایی همکار  
مامایی که در تجمع پزشکان به آن شلیک  
شد، برای حمید و فرزانه قره حسنلو و  
ابراهیم ریگی پزشکان بازداشت شده با  
اتهامات بی اساس افساد فی االرض  و  

برای صدها کادر درمان بازداشت شده و  
 "۱۴۰۱ آذر    ۱۱ جمعه   -کشته شده ی دیگر 

پزشکان و پرستاران قبال نیز بیانیه هایی در  
همبستگی با مبارازت مردم و علیه دخالت  
نیروی سرکوب در درمان بیماران و زخمی  

. شدگان انتشار داده و تجمعاتی داشتند 
بخش های دیگر جامعه نیز مثل پزشکان و  
کادر درمان میتوانند برای اعتصابات  

آذر فراخوان    ۱۶ تا    ۱۴ سراسری در سه روز  
این فراخوانها گام مهمی در  .  دهند 

سازماندهی و پیشروی انقالب و اتحاد  
سراسری همه مردم برای سرنگونی  

پاسخ وسیع و  . جمهوری اسالمی است 
گسترده به آنها نیز بدون شک انقالب را  

زنده باد  . گام مهمی به جلو خواهد برد 
 !انقالب زن زندگی آزادی 

 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ دسامبر    ۳ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۱۲ 

همراه با تداوم و پیشروی اعتراضات  
سراسری و اعتصابات در یازدهمین هفته  
انقالب، دانشجویان و جوانان محالت  

شهر در هماهنگی با هم،    ۳۰ بیش از  
مردم را به گسترش اعتصابات سراسری و  
عمومی و برپایی تجمعات اعتراضی بزرگ  
در سراسر کشور و در دانشگاه ها در  

آذر    ۱۶ تا    ۱۴ روزهای دوشنبه تا چهارشنبه  
این فراخوان ها در سطح  . فراخوانده اند 

شهرها پخش شده و در شبکه های  

 . اجتماعی نیز وسیعا منتشر شده است 
حزب کمونیست کارگری از این  
فراخوان حمایت میکند و همه مردم،  
کارگران و معلمان، دانشجویان و دانش  
آموزان، جوانان، مغازه داران و بازاریان در  
سراسر کشور را فرامیخواند به اعتصاب و  

همچنین  .  تجمعات اعتراضی بیپوندند 
حزب همه ایرانیان مقیم خارج را نیز  

دسامبر، با    ۷ تا    ۵ فرامیخواند در روزهای  
دست زدن به تجمع در شهرها و  

کشورهای مختلف همراهی خود را با  
 . مردم در داخل کشور نشان دهند 

آذر میتواند برآمد    ۱۶ تا    ۱۴ روزهای  
از کارگران  . تازه ای در انقالب ایران باشد 

که در روزهای گذشته اعتصابات خود را  
گسترش داده اند تا رانندگان کامیون که  
چهار روز است اعتصاب سراسری خود را  
شروع کرده اند، از معلمان و دانش آموزان  
و خانواده های آنها و از همه مردم انتظار  
میرود هر چه بیشتر با دست زدن به  

اعتصاب و حضور در خیابان ها انقالب را  
 . یاری دهند 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ نوامبر    ۲۹ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۸ 

 

آذر   ۱۶ تا    ۱۴ فراخوان به اعتصاب و تجمعات بزرگ در روزهای    
 

 

آذر    ۱۶ تا    ۱۴ فراخوان پزشکان و کادر درمان به اعتصاب سراسری برای  : آذر   ۱۲   



١٤٠١آذر     ١٤ كارگر كمونيست  ١٠ 

. اعتراض و اعتصاب متحدانه پیش میرود 
شرکت وسیع همه مردم از تمام شهرها در  
این اعتراضات،  شرکت همه بخش های  
کارگران و بخش های مختلف جامعه در  

این فراخوان اعتراض و اعتصابات  
سراسری قدرتمند میتواند یک نقطه عطف  

اعتصابات سراسری  . مهم در انقالب باشد 
در این سه روز در عین حال میتواند به  
تداوم اعتصابات برای فلج کردن اقتصاد  
جمهوری اسالمی و سرنگونی جمهوری  

 . اسالمی یاری رساند 
گفتنی  است که  امروز سیزدهم آذر  
ماه حدود پانصد نفر از نیروهای پیمانکار  

شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر  
با خواسته هایی چون افزایش دستمزد،  

برداری و پاداش، رفع تبعیض؛    حق بهره 
بندی مشاغل و دریافت آیتم    اجرای طبقه 

این  . های مزدی دست به اعتصاب زدند 
کارگران کار تخلیه و بارگیری برای  
صادرات و واردات محصوالت تولیدی و  
خوراک مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی،  
فازهای گازی پارس جنوبی و سایر   

اعتصاب  .  پتروشیمی ها را انجام می دهند 
رانندگان کامیون نیز همچنان ادامه دارد و  
امروز رانندگان قروه ، شیراز و شهرستان  
فارمین در همدان خبر اعتصاب خود را  

 .  رسانه ای کردند 
در اصفهان کشاورزان بار دیگر در  
اعتراض به وضع بد معیشتی و مشکل آب  

پل  (و مافیای آب مقابل اداره آب منطقه  
دامنه اعتصابات  . تجمع کردند ) خواجو 

هر روز گسترده میشود و انقالب با قدرت  
زنده باد  . بیشتر به جلو گام بر میدارد 

 !انقالب زن، زندگی، آزادی 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ دسامبر    ۳ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۱۲ 

 

 حمایت شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از فراخوان سه روز اعتراض و اعتصاب 
 اعتصاب نیروهای شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر  و ادامه اعتصاب رانندگان کامیون    

شورای سازماندهی اعتراضات  
کارگران پیمانی نفت طی بیانیه ای حمایت  

  ۱۴ خود را از فراخوان به سه روز اعتراضی  
در متن این بیانیه  . آذر اعالم داشت   ۱۶ تا  

" چنین آمده است  فراخوانهایی برای  :
داده     ۱۶ آذر تا    ۱۴ اعتراض در سه روز    

معلمان، کادر درمان و  .  شده است 
پزشکان، رانندگان کامیون، کسبه و مغازه  
داران بازار و مردم در شهرهای مختلف  
همبستگی خود را با این فراخوان اعالم  

این اعتراضی به سرکوب  ها  . داشته اند 
ادامه دستگیریها و تیراندازی به سوی مردم  
معترض،  صدور احکام محاربه برای  
جوانان و مردمی که دردی دارند و در واقع  
برای همه ما که از فقر و بی تامینی مچاله  

به مدارس  . شده ایم و اعتراض داریم است 
حمله کرده و کودکان ما را دادگاهی و به  
افساد فی االرض و اعدام محکوم میکنند،  
کودک و زن و مرد را به قتل میرسانند، به  

ساله کیان پور فلک و پدر و    ۱۰ کودک  
مادرش در درون اتومبیل شلیک میکنند، و  
چند ده هزار نفر از مردمی را که  
خواستهای بر حقی دارند دستگیر و  
زندانی کرده اند و احکام سنگین باالی  

ما کارگران پیمانی  . سرشان قرار داده اند 
پروژه ای نفت در کنار همه مردم کشور از  

. این سه روز اعتراضی حمایت میکنیم 
معلمان بازداشتی،  . همه کارگران زندانی 

دانشجویان و دانش آموزان بازداشت شده  
و همه دهها هزار بازداشت شده اخیر باید  

احکام محاربه و زندان باید لغو  . آزاد شوند 
برای  ما مردم راهی جز  . و مردود گردد 

مبارزه متحد برای دفاع از زندگی مان  
. شعار همه ما مشترک است . نمانده است 

 ."زن،زندگی، آزادی 
بدین ترتیب جامعه با فراخوانهایش و  
با اتحاد و همبستگی اش بسوی سه روز  

تا    ۱۴ فراخوان برای سه روز اعتراضی  
آذر بصورت اطالعیه و پوستر  وسیعا    ۱۶ 

در تمام شهرها و در مدیای اجتماعی  
در جاهایی مردم  .  پخش شده است 

پالکاردی با دعوت به اعتراض در این سه  
روز بدست گرفته و در خیابانها  

همچنین پوسترها و بنرهای  . میچرخانند 
مربوط به این روزها درهمه جا نصب شده  

از سوی بخش های مختلف جامعه  . اند  
چون دانشجویان از دانشگاههای  
مختلف، شورای هماهنگی تشکلهای  
صنفی فرهنگیان، شورای سازماندهی  
اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پزشکان  
وکادر درمانی ، کسبه بازار و مغازه داران با  
این اعتراضات اعالم همبستگی شده  

در همین راستا سه تشکل کارگری  . است 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته  
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل  
های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان  

طی بیانیه ای با فراخوان سه روز اعتراض  
چهاردهم و شانزدهم آذر اعالم پشتیبانی  

مردم متحدانه و سراسری به  .  کردند 
استقبال این سه روز مهم  اعتراضی  

دانشجویان دانشگاه آزاد شهر  .  میروند 
قدس اعالم کردند که به یاد حمیدرضا  
روحی، دانشجوی کشته شده این دانشگاه  
و همچنین دانشجویان بازداشتی، در  

آذر دست به    ۱۶ و    ۱۵ ،  ۱۴ روزهای  
اعتصاب زده و به اعتراضات خیابانی می  

 .  پیوندند 
امروز مثل روزهای دیگر اعتراضات  
مردمی در اشکال مختلفش جریان  

تجمعات اعتراضی و شعاردهی  . داشت 
از جمله در  . های شبانه در جریان است 

محالت مختلف تهران چون شهرک  
غرب، تهرانپارس و شهرهای دیگر چون  
بوکان، کنگاور، اردبیل، کرج، شهریار  

در  .  اعتراضات مردمی جریان داشت 

کنگاور مراسم خاکسپاری پیکر احسان  
ساله اهل کنگاور از     ۳۲ فر جوان    قاسمی 

توابع کرمانشاه با شرکت شمار زیادی از  
احسان قاسمی فر چند  .  مردم برگزار شد 

شب قبل در کرج با شلیک مستقیم  
در این  . نیروهای حکومتی به قتل رسید 

روز دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و  
منابع طبیعی نیز با چیدن سرویس غذا از  
دم سلف تا جلوی ساختمان ریاست  

اعتراض خود را به تفکیک  .  دانشگاه 
در اردبیل  . جنسیتی در سلف اعالم داشتند 

جوانان بنر خمینی، در قزوین بنر تبلیغاتی  
وزارت اطالعات و در قشم نماد قاسم  

در کرج  . سلیمانی جنایتکار را آتش زدند 
دانش آموزان دختر به یاد جانباختگان  
انقالب در حیاط مدرسه جمع شدند و  

دختران  .  ترانه های انقالبی سر دادند 
مرگ بر  "شهریاری در تهران با شعار  

بنا بر خبرها  . به خیابان آمدند " دیکتاتور 

 

 آذر   ۱۶ تا    ۱۴ ادامه خیزش مردمی و  تدارک برای اعتصابات سه روزه  : آذر   ۱۳ 
یک هفته از یورش وحشیانه حکومت به  
شهرهای کردستان میگذرد و اکنون مهاباد  
و بوکان حالت حکومت نظامی اعالم  

نیروهای سرکوبگر همە  . نشده را دارند 
راههای ورود و خروج را در کنترل داشته و   
و رفت وآمد مردم و عبور کاالهای  
مغازەداران شهر و روستاهای اطراف را  

پاسداران در  .  بشدت زیر نظر دارند 
خیابانها در حال گشت هستند و  

علیرغم این  .   دستگیریها بسیار است 
شرایط در بوکان مردم با روشن کردن آتش  
و راهبندان به خیابان آمدند و فضای این  
شهرها و دیگر شهرهای کردستان بشدت  

مردم در شهرهای مختلف  . انفجاری است 
با شعار زاهدان، کردستان اتحاد همبستگی  
خود را در برابر سرکوبگری های حکومت  

زنده باد انقالب زن زندگی  . اعالم میکنند 
 !آزادی 

 !نابود باد حکومت اسالمی   
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ دسامبر    ۳ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۱۲ 



 ٧٥٦  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

بنا به اطالع کمیته پیگیری وضعیت    
سال،    ۱۸ کودک زیر    ۱۰ بازداشت شدگان،  

آذر در شعبه یک دادگاه    ۹ چهارشنبه  
برخی  . انقالب کرج محاکمه خواهند شد 
االرض    از این کودکان به محاربه، افساد فی 

تا کنون اسامی بیش  . و قتل متهم شده اند 
سال که پرونده    ۱۸ کودک زیر    ۶۰ از  

آنان تشکیل شده با جرائم      قضایی برای  
های همیشگی    نما و پاپوش دوزی   نخ 

. جمهوری اسالمی علنی شده است 
تمامی این کودکان از داشتن وکیل تعیینی  

اند و قرار است وکالیی که مورد    محروم  
تایید قوه قضاییه هستند به اصطالح از آنان  

 .دفاع کنند 
همه این      و بازداشت     دستگیری   

کودکان، با خشونت شدید همراه بوده  
برخی از بازداشت شدگان در  . است 

اند و نیاز به رسیدگی    حالیکه مجروح بوده 
اند به جای اعزام به      فوری پزشکی داشته 

تعدادی  . اند   بیمارستان به زندان برده شده 
در حمله شبانه ماموران مسلح به منازل،  
همراه با ایجاد رعب و وحشت، شکستن  

    درب منزل، بازداشت شده 
ً
اند که عمال

کودکان  . مصداق  کودک ربایی است 
دستگیر شده در زمان بازداشت، مورد  

روانی و بعضا مورد آزار جنسی      شکنجه 
کودکان مجروح از دارو و  . اند   قرار گرفته 

محل و نهاد  .  اند   درمان محروم بوده 
 نامعلوم است   بازداشت کنندٔه  

ً
. آنان اساسا

شدگان به آزار و اذیت    بسیاری از بازداشت 
 .اند   تهدید گردیده     اعضای خانواده 

این محکمات و پرونده سازیها  برای    
کودکان جزئی از سیاستهای جنایتکارانه و  
سرکوبگرانه رژیم کودک کش جمهوری  
اسالمی است که از جانب مردم پاسخ  

 . کوبنده ای خواهد گرفت 
حکومت جنون و جنایت اسالمی در    

خواهد    به خیال خود می ! لبه پرتگاه است 
خیزش  ! مردم را مرعوب کند و بترساند 

ها و احکام    انقالبی مردم بساط این دادگاه 
اش را بر سر این حکومت    ضد بشری 

خراب خواهد کرد و دستگاه خونریز  
. قضائی را به غلط کردن خواهد انداخت 

اتحاد و همبستگی باشکوه مردم بسرعت  

 !ها را برخواهد چید     تومار این دادگاه 
  

 مردم آزادیخواه و انقالبی 
از همه شما، از نهادها و فعالین مدافع  

های معلمان، از    حقوق کودکان، از تشکل 
دانشجویان و کلیه تشکل های مردمی، از  
وکال و نویسندگان، چهره های شناخته  
مردمی و همه مردم شجاع و آزادیخواه می  
خواهیم که دستگیری و برگزاری دادگاه  
برای کودکان را محکوم کنند و با سازمان  
دادن وسیعترین اعتراضات مانع احکام  

با تجمع اعتراضی  . آن شوند   ضد بشری  
دادگاه شعبه یک در کرج،    مقابل بی 

. خانواده های این کودکان را همراهی کنید 
نشان دهید که همه این کودکان، فرزندان  

همه ما مردم خشمگین و جان به لب آمده  
 باید مورد  . اند 

ً
خانواده این کودکان وسیعا
 .حمایت همه جامعه قرار بگیرند 

تمامی کودکان دستگیر شده، باید    
بدون درنگ و بدون هیچ قید و شرطی از  

همه عاملین و آمرین  . زندان آزاد شوند 
سرکوب و کشتار کودکان و شکنجه گران  

این  . آنها باید دستگیر و محاکمه شوند 
حکومت کودک کش را به زیر خواهیم  

 !کشید 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
  ۲۰۲۲ نوامبر    ۲۹  -۱۴۰۱ آذر    ۸ 

 

 متوقف شود 
ً
!محاکمه کودکان باید فورا  

!کودکان زندانی باید فورا آزاد شوند   

های صنفی    شورای هماهنگی تشکل 
معلمان ایران طی بیانیه ای حمایت خود را  

آذر    ۱۶ و    ۱۵ ،  ۱۴ از اعتراضات روزهای  
که فراخوانش را جمع های محالت  
جوانان در تهران و در شهرهای مختلف و  
دانشجویان دانشگاهها داده اند، اعالم  

قبال نیز کادر درمان و پزشکان  . داشت 
حمایت خود را از این فراخوانها اعالم  

اکنون بخش های مختلف  . داشته اند 
جامعه به استقبال سه روز اعتراض و  

فراخوانهای  . اعتصابات سراسری میروند 
مربوط به این سه روز در مدیای اجتماعی  
و در سطح میدانی وسیعا منتشر شده و به  

 . بنرهای خیابانی تبدیل شده است 
در بخشی از بیانیه همبستگی شورای  
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به  

-۱۴ مناسبت سه روز اعتراض  سراسری  
نوجوانان و  :"... آذر چنین آمده است   ۱۶ 

آموزان نقش    و دانش   جوانان، دانشجویان  

کنند و به    کلیدی را در این جنبش ایفا می 
اند که قلب جهان    درستی تشخیص داده 

مدرن و راه عبور از هر نوع استبداد و  
و    رسیدن به برابری و رهایی، خیابان است  

بنابراین، قلب تپنده این جنبش را خیابان  
در این راه نیز صدها کشته و  . اند   قرار داده 

و بازداشتی را تقدیم کرده و    هزاران زخمی  
شریان خیابان را با خون خویش پر نبض و  

ها با جسارت و    آن . اند   پر تپش نموده 
فهمی و تیزبینی خویش، راه را به ما    خوش 

آموزانی که    ما از دانش : "دهند   نشان می 
دهند، آموزش    کف خیابان خون می 

عالوه بر این، ما معلمان نیز  ". گیریم   می 
طی بیش از بیست سال گذشته و  

های    خصوص چند ماه اخیر، هزینه   به 
تعداد کثیری از همکاران  . ایم   زیادی داده 

اند و تعدادی    ما بازداشت و زندانی شده 
 .  ...اند   نیز به خون غلطیده 

امروز که در آستانه روز دانشجو هستیم،  

نماید که از    شورا اعالم می     این 
های اعتراضی اقشار مختلف    فراخوان 

حمایت کرده و از همکاران گرامی  
نماییم که در کنار    درخواست می 

آموزان خود قرار گیرند    دانشجویان و دانش 
 .".ها باشند   و حامی آن 

خبر دیگر اعتصاب کادر کمک پرستار و  
خدمات شرکت بیمارستان سینا تبریز به  
علت عدم پرداخت دو ماه حقوقشان  

بخش های مختلف کارگری  .  است 
خواستهای پاسخ نگرفته ای دارند و توازن  
قوای امروز فرصتی است برای به میدان  

. آمدن و پیوستن به اعتراضات سراسری 
 !زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ دسامبر    ۴ ،  ۱۴۰۱ آذر    ۱۳ 
 

 

 

آذر و    ۱۶ تا    ۱۴ حمایت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از  فراخوان به اعتراضات سراسری  : آذر   ۱۳ 
 اعتصاب کادر درمان بیمارستان سینا در تبریز 

 



١٤٠١آذر     ١٤ كارگر كمونيست  ١٢ 

به فراخوان هماهنگ دانشجویان و  
آذر    ۱۴ جوانان شهرهای مختلف امروز  

ای در سراسر کشور    اعتصابات بیسابقه 
دانشجویان و جوانان برای  . صورت گرفت 

آذر فراخوان    ۱۶ و    ۱۵ ،  ۱۴ روزهای  
اعتصاب و اعتراض داده بودند و بزرگترین  

سال گذشته پاسخ    ۴۳ اعتصاب در طول  
 .به این فراخوان بود 

های صنفی    شورای هماهنگی تشکل 
فرهنگیان، پزشکان و کادر درمان، شورای  

ای    سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه 
های کارگری و    نفت و بسیاری تشکل 

های مختلف    بازنشستگان و فعالین عرصه 
و برخی احزاب سیاسی از جمله حزب  
کمونیست کارگری و تلویزیون کانال  
جدید به اشکال مختلف از این فراخوان  

در بسیاری شهرها  . حمایت کرده بودند 
هزاران نسخه تراکت فراخوان به اعتصاب  
و اعتراض چاپ و پخش شد و امروز این  

. فراخوان با موفقیت باالیی پاسخ گرفت 
تخمین زده میشود که کسبه و بازاریان در  

شهر دست به اعتصاب زده    ۱۰۰ بیش از  
دانشجویان بسیاری از دانشگاهها و  . اند 

دانش آموزان بسیاری از مدارس نیز در  
اعتصاب به سر میبرند و تجمع در  
شهرهای مختلف همچنان در حال انتشار  

کارگران تعدادی از مراکز بزرگ  . است 
صنعتی از جمله در کارخانه بزرگ  
آلومینیوم المهدی در هرمزگان و کارگران  

و مخازن پتروشیمی بندر      شرکت پایانه 
ماهشهر، پتروشیمی سنندج، سیتی سنتر  
سپاهان اصفهان، کارخانه سیمان دیزیچه  

رانندگان  . اند   اصفهان به اعتصاب پیوسته 
کامیون در نقاط مختلف کشور که از چند  
روز قبل اعتصابشان را شروع کرده بودند  

آذر ادامه    ۱۶ تصمیم گرفتند اعتصاب را تا  
آموزان برخی مدارس نیز    دهند و دانش 

دست به اعتصاب زدند و در یکی از  
را همخوانی  ” برای “مدارس تهران ترانه  

 .کردند 
جامعه تشنه اعتصاب و اعتراض از این  
فراخوان بموقع دانشجویان و جوانان  

این  .  شهرها به گرمی استقبال کرد 
بزرگترین اعتصاب در طول انقالب جاری  

  ۴۳ و بزرگترین اعتصاب سراسری در طول  
  ۱۴ هنوز نیمی از روز  . سال گذشته است 

آذر نیز    ۱۶ و    ۱۵ روزهای  . آذر باقی است 
اعتصابات وسیع امروز و  . در پیش است 

تجمعات در برخی شهرها نشان میدهد  
آذر نیز انقالب با    ۱۶ و    ۱۵ که در روزهای  

دانشجویان و  .  قدرت به پیش میرود 
آموزان نقش مهمی در    جوانان و دانش 

هفته    ۱۱ اند و در    انقالب جاری داشته 
وقفه در تجمع و اعتصاب    گذشته بی 

اند و زنان و دختران با شجاعت با دور      بوده 
انداختن و سوزاندن حجاب و با  

های جمعی و فردی بنیادهای    رقص 
 .اند   ایدئولوژیک حکومت را به باد داده 

امروز یکی از نقاط اوج انقالبی است  
که یازده هفته است در سراسر کشور  

امروز نقطه عطف مهمی در  . جریان دارد 
در نقطه مقابل با  . تاریخ این انقالب است 

حکومتی روبرو هستیم که یک روز دست  
از سبعیت برنداشته اما تمام سرکوبها،  

هزار نفر از مردم معترض،    ۳۰ دستگیری  
هایش ناکام    ها و نقشه   ها، توطئه   تاکتیک 

فرماندهان ارشد حکومت  . مانده است 

اعتراف میکنند که نیروی سرکوبشان  
حداقل  . خسته و بشدت ناراضی است 

نفر از نیروهای سرکوب با انقالب    ۱۱۵ 
. اند   همراهی کرده و بازداشت شده 

شان شکست      میگویند ارتش سایبری 
مینالند که مقامات باالی  . خورده است 
اند و علیه اعتراضات    روحیه   حکومت بی 

ای میگوید    حتی خامنه . حرفی نمیزنند 
برنامه است و    دولت ملیجک رئیسی بی 

اند که گشت ارشادشان را    اخیرا اعالم کرده 
برجامشان بر باد رفته و  . اند   هم جمع کرده 

ترین دوران حیات خود بسر    در منزوی 
 .میبرند 

در یک کالم انقالب با قدرت به پیش  
میرود و صف ضدانقالب حکومتی را  

تر    تر و بحرانی   متششت کرده و متشتت 
ای پیام میدهد که    خامنه . خواهد کرد 

این فراخوان رهبری  . تان را نبازید   روحیه 
و  . اش را باخته است   است که خود روحیه 

انقالب  . این هنوز شروع انقالب است 
نیروهای عظیمی دارد که بتدریج به میدان  

ترین و    ای ترین، انسانی   میایند تا توده 
ترین انقالب تاریخ بشر را رقم    رادیکال 

 زنده باد انقالب ..بزنند 
  ۲۸۵ مندرج در ژورنال شماره  

 

اصغر کریمی  -یک روز مهم دیگر در انقالب   
 

پس از گذشت نزدیک به سه ماه از  
و شروع   " زن زندگی آزادی "جنبش انقالبی  

اعتراضات و اعتصابات سراسری مردم  
ایران برای رسیدن به خواسته های  
برحقشان، حاکمیت همچنان دست از  
کشتار و جنایات برنداشته و با دست زدن  
به قتل و کشتار، سرکوب، زندان، صدور  
احکام وحشیانه اعدام و پیاده کردن انواع  
خشونتهای وحشیانه مانند شلیک به  
چشمها به قصد نابینا کردن معترضین و  
حتی کودکان به جنایات خود ادامه می  

 .دهد 
ضمن اعالم  "  ندای زنان ایران " 

همبستگی با دیگر اقشار جامعه، برای  
حضور در اعتصابات و اعتراضات  

  ۱۵ ،    ۱۴ سراسری در خیابان در روز های  
آذر اعالم میداریم تا پایان پذیرفتن    ۱۶ و  

این جنایات دست از تالش و مبارزه در  
 .این راه بر نمیداریم 

کلیه پرونده های سیاسی و امنیتی باید  *
 سریعا لغو گردد 

کلیه زندانیان سیاسی باید سریعا آزاد  *
 گردند 

 .های زندان شکسته خواهد شد   درب *
 ۱۴۰۱ آذر    ۱۳ یکشنبه  -ندای زنان ایران 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 

 بیانیه ندای زنان ایران  
“زن، زندگی، آزادی ”اعتصاب،اعتراض، برای    
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  صندوق حمایت از  اعتصابات کارگری و کارگران زندانی : کمپین برای آزادی کارگرن زندانی 

خانواده های بازداشت     آذر  ۱۲ روز  
شدگان اخبر مقابل دادگستری آبدانان  
تجمع داشتند و نیروی سرکوب با آنها  

تیام شاهمرادی دختر خردسال  . درگیر شد 
مهدی شاهمرادی نزدیک به پانزده روز  
است که مقابل دادگستری این شهرستان  
در اعتراض به دستگیری پدرش با کتاب و  

او بر روی  . دفتر مدرسه تحصن کرده است 

زیراندازی نشسته و  روز گذشته کاغذی را  
  ۱۴ تیام  : باال گرفته و روی آن نوشته بود 

او امروز بر روی کاغذ  ". روز مدرسه نرفته 
دادگاه آبدانان مدرسه تیام  :"نوشته بود 

.  شد  " جمهوری اسالمی در جریان  .
اعتراضات مردمی شمار بسیاری از مردم  
معترض را بازداشت کرده است و در  
آمارها از رقم سی هزار نفر صحبت  

 

تحصن تیام شاهمردی کودک خردسالی  که بخاطر  بازداشت  
 پدرش در تحصن است 

طبق گزارشات منتشر شده از سوی شورای  
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان  
چهار عضو انجمن صنفی معلمان  

محمدی،    دیواندره به اسامی امید شاه 
پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا  
قریشی، از سوی شعبه یک دادگاه انقالب  

به  " اقدام علیه امنیت ملی "سنندج به اتهام  
بر اساس این  . احکام حبس محکوم شدند 

سال حبس و    ۵ محمدی به    حکم امید شاه 
پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا  

سال حبس تعلیقی    ۵ قریشی هر یک به  
این معلمان در تاریخ  . محکوم شده اند 

خرداد به دلیل  شرکت در تجمعات    ۲۵ 

اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی  
در منزل در شهر دیواندره بازداشت شدند  

روز بازداشت در بازداشتگاه    ۷۶ و پس از  
اداره اطالعات سنندج با قرار وثیقه یک  
میلیارد و پانصد میلیون تومانی موقتا آزاد  

آذر مسعود    ۱۲ بعالوه امروز  .  شدند 
. فرهیخته از معلمن کرج دستگیر شد 

 (FTN)کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
دستگیری و صدور احکام زندان برای این   

معلمان را شدیدا محکوم میکند و همه  
معلمان و مردم را به اعتراض به این احکام  

 . ظالمانه فرا میخواند 
هم اکنون شماری از معلمان زندانی  

 

جلسه ای با کمیته    ۲۰۲۲ نوامبر    ۳۰ روز    
المللی اتحادیه    بی سی    همبستگی بین 

کارمندان دولتی استان بریتیش   ( جی ای یو  
در این جلسه تهمینه  . برگزار شد ) کلمبیا 

صادقی عضو کمپین برای آزادی کارگران  
زدانی و یاسی بیانی از فعالین کارزار  
صندوق حمایت از کارگران اعتصابی و  
خانواده های کارگران زندانی که از سوی  
این کمپین تشکیل شده است، شرکت  

یاسی بیانی در مورد تاریخچه  .  داشتند 
تا به امروز  که با    ۵۷ جنبش زنان از سال  

مرگ مهسا امینی تبدیل به جرقه انقالب  
سپس تهمینه  . فعلی  شد، صحبت داشت 

صادقی در مورد  کمپین  برای آزادی  
کارگران زندانی صحبت کوتاهی داشت و  
سپس آنها به  سواالت شرکت کنندگان در  

اتحادیه بی سی  . این جلسه پاسخ دادند 
جی یو همیشه یکی از پشتیبانان محکم  

کارگران و مردم ایران بوده و بعد از این  
جلسه  نیز با سمپاتی بیشتری از زندانیان  

سیاسی و کارگران زندانی در ایران اعالم  
 . پشتیبانی کردند 

 

گزارشی از شرکت اعضای فری دم ناو در جلسه کمیته  
المللی  اتحادیه کارگری بی سی جی ای یو    همبستگی بین   

 

 

 احکام زندان برای معلمان دیواندره را محکوم میکنیم 
از جمله حدود یک ماه از  .  هستند 

  ۱   بازداشت سهیال خالدی، دبیر هنر ناحیه  
گذرد و علیرغم پیگیریهای    سنندج می 

مستمر خانواده و معلمان او همچنان در  
دو هفته قبل نیز یکی  . بازداشت بسر میبرد 

سنندج به نام    ۱ از دبیران ریاضی ناحیه  
شیوا مفاخری بازداشت شد و همچنان در  

این دستگیریها خللی در عزم  . زندان است 
و اراده معلمان برای اعتراض و حق  

معلمان  . خواهی وارد نکرده و نخواهد کرد 
زندانی، کارگران در بند و همه زندانیان باید  

با  . فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند 
قدرت انقالب خود تمامی دستگیر  

شدگان اعتراضات مردمی را آزاد و در  
 . زندانها را باز میکنیم 

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

 ۱۴۰۱  آذر  ۱۲ 

 

جدا از دستگیری های اعتراضات  . میشود  
خیابانی از طیف های مختلفی چون  
دانشجویان، دانش آموزان، معلمان،  
فعالین کارگری، هنرمندان ، پزشکان  و  
کادر درمان، اساتید دانشگاه در صف  

کمیته پیگیری  . بازداشت شدگان هستند 
  ۴۰ وضعیت هنرمندان از بازداشت حدود  

تمامی بازداشت  .  سینماگر خبر داده است 
 .شدگان باید آزاد شوند 

برگرفته از اطالعیه حزب کمونیست  (
 )کارگری 
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*** 

 

 نامه ای از زندان به کمیته حقیقت یاب حقوق بشر سازمان ملل 
ضمن استقبال از تصویب تشکیل  ! با درود 

کمیته حقیقت یاب توسط شورای حقوق  
بشر سازمان ملل، بدینوسیله اینجانب  
اسامی تعداد اندکی از زندانیان پر شمار  
سیاسی محبوس در زندانهای اوین و  

 .رجایی شهر را اعالم میدارم 
باشد که در صورت امکان از نظریات،  
پیشنهادات و یا مصاحبه حضوری استفاده  

 .شود 
 با سپاس 

 سهراب حسن زاده 
 ۲۰۲۲/۱۱/۲ 

 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
 

 :اسامی 
 نسرین جوادی -۱ 
 اکرم نصیریان  -۲ 
 عسل محمدی  -۳ 
 سپیده قلیان  -۴ 
 ناهید شقاقی  -۵ 
 سهیال حجاب  -۶ 
 نرگس محمدی  -۷ 
 عالیه مطلب زاده  -۸ 
 بهاره هدایت  -۹ 

 ناهید شیر پیشه  -۱۰ 
 مریم محمدی  -۱۱ 
 )مهابادیان ( رضا خندان  -۱۲ 
 پیمان پورداد  -۱۳ 
 ماهان جالل دوست  -۱۴ 

 احمدی راغب ) زرتشت (اسماعیل  -۱۵ 
 ارسالن نادری زاده   -۱۶ 
 حسن صادقی  -۱۷ 
 محمد تقوی  -۱۸ 
 ابوالقاسم فوالد وند  -۱۹ 
 محمدعلی منصوری  -۲۰ 
 پیام شکیبا -۲۱ 
 سعید اقبالی  -۲۲ 
 حمزه سواری  -۲۳ 
 رضامحمدحسینی طام  -۲۴ 
 مطلب احمدیان  -۲۵ 
 نصرالله لشنی  -۲۶ 
 بابک پطروز -۲۷ 
 مجید حسینی زاده  -۲۸ 
 شهریور افشار  -۲۹ 
 الیاس سلطانی  -۳۰ 
 محسن عطار نژاد  -۳۱ 
 سیروس قره چه -۳۲ 
 مجتبی توکل -۳۳ 
 میالد حسنلوئی  -۳۴ 
 هیراد پیربداقی  -۳۵ 
 رضا سلمان زاده  -۳۶ 
 محمود علینقی -۳۷ 
 صادق امیدی  -۳۸ 
 مهدی صالحی  -۳۹ 
 حسین کچلو  -۴۰ 
 حجت الله رافعی  -۴۱ 
 آبتین جعفریان  -۴۲ 

 جوهری ) آرش (جابر   -۴۳ 
 خسرو صادقی بروجنی  -۴۴ 
 مهران رئوف  -۴۵ 
 افشین پور .… -۴۶ 
 نادر افشاری  -۴۷ 
 روزبه مشکین خط  -۴۸ 
 رضا صلواتی  -۴۹ 
 وحید بنی عامریان  -۵۰ 
 کسری بنی عامریان  -۵۱ 
 یاشار دارالشفا  -۵۲ 
 کاوه دارالشفا  -۵۳ 
 جواد الری -۵۴ 
 سعید صمیمی -۵۵ 
 سعید ماسوری   -۵۶ 
 آرش گنجی  -۵۷ 
 احدبرزگر  -۵۸ 
 حمید حاج جعفر کاشانی  -۵۹ 
 علی موسی نژاد فرکوش  -۶۰ 
 رضا نوروزی   -۶۱ 
 رضائی ) آرشام ( محمود -۶۲ 
 مهدی مسکین نواز  -۶۳ 
 ارژنگ داودی  -۶۴ 
 فرهادمیثمی  -۶۵ 
 سهراب حسن خانی  -۶۶ 
 عادل گرجی  -۶۷ 
 ابوالفضل نژاد فتح  -۶۸ 
 دهبانی     میثم  -۶۹ 
 موسیوند   بهنام  -۷۰ 

 محمد ایران نژاد  -۷۱ 
 محسن درودیان -۷۲ 
 یاشار توحیدی  -۷۳ 
 امیر رضا  محمدی -۷۴ 
 اصغر تبریزی  -۷۵ 
 محمد خانی  -۷۶ 
 امیر حسین میرخلیلی  -۷۷ 
 یاسین  جمالی   -۷۸ 
 سید مهدی مصطفوی  -۷۹ 
 مسعود معینی  -۸۰ 
 سعید نسیمی   -۸۱ 
 محمد نوری زاده  -۸۲ 
 یاشارتبریزی ( اکبر قلی زاده  -۸۳ 
 محمد مهدی عبدالله زاده  -۸۴ 
 محمد ابوالحسنی  -۸۵ 
 امیرعباس آذرم وند  -۸۶ 
 میثم محمدی اقدام  -۸۷ 
 رضا شهابی  -۸۸ 
   اسماعیل عبدی  -۸۹ 
 محمد حبیبی  -۹۰ 
 اصغر حسنی راد  -۹۱ 
 مجتبی نائری  -۹۲ 
 ائلوار گلی وند  -۹۳ 
 مجید روشن نژاد  -۹۴ 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

زیر فشار اعتراضات مردمی  
وهمبستگی های جهانی دولتها و مقامات  
و نهادهای دولتی نیز نسبت به انقالب  
ایران واکنش نشان داده و نقض حقوق بشر  

یک گفتمان در این  . را محکوم میکنند 
میان اخراج جمهوری اسالمی از  
کمیسیون مقام زن در سازمان ملل  است  
که درخواست آن به پیشنهاد دولت آمریکا  
به این بخش سازمان ملل متحد برده شده  

است و در مورد این موضوع یعنی اخراج  
یا ماندن جمهوری اسالمی در این کمیته  
در چهاردهم دسامبر تصمیم گیری خواهد  

در هلند نیز پارلمان این کشور طی  . شد 
قطعنامه ای حمایت خود را ازاعتراضات  
مردم ایران اعالم کرد و طرحی را جهت  
اقدام در سازمان ملل با هدف اخراج  
جمهوری اسالمی از کمیسیون مقام زن  

این  .  این سازمان به تصویب رساند 

درخواست قبال از سوی کشورهای دیگری  
 . نیز داده شده است 

جمهوری اسالمی این حکومت ضد  
تازگی دوره    زن و آپارتاید جنسی به 

ساله خود را در این کمیسیون    ۴ عضویت  
 ا .  عضوی آغاز کرده است   ۴۵ 

ز سوی دیگر پارلمان فرانسه روز  
دوشنبه با تصویب قطعنامه ای به اتفاق آرا  
بار دیگر از اعتراضات مردم ایران حمایت  

های اروپایی    این قطعنامه از دولت .  کرد 
خواستار فشار بیشتری روی جمهوری  

اسالمی برای تحقیق در خصوص قتل  
 .. شده است  "«مهسا امینی "

حکومت اسالمی باید از تمام های  
نهادها و مراجع بین المللی اخراج شود و  
سفارتخانه هایش در تمام کشورها بسته  

با فشار انقالب دولتها را به پای  . شود 
بایکوت جهانی جمهوری اسالمی  و   
سران جنایتکار رژیم  را به پای میز  

زنده باد انقالب زن  . محاکمه میکشانیم 
 !  زندگی آزادی 

 

 

 فشار انقالب بر روی دولتها و برخی واکنش ها 

 

جمهوری اسالمی در جریان اعتراضات مردمی شمار بسیاری از مردم معترض را بازداشت کرده است و در آمارها از چند ده هزار بازداشتی صحبت  
جدا از دستگیری های اعتراضات خیابانی از طیف های مختلفی چون دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، فعالین کارگری، هنرمندان ،  . میشود  

سینماگر خبر داده    ۴۰ کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان از بازداشت حدود  . پزشکان  و کادر درمان، اساتید دانشگاه در صف بازداشت شدگان هستند 
 .تمامی بازداشت شدگان باید آزاد شوند .  است 


