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د   و د    ھان    ان    !کار  

 "انتخابات" 

 ! شكست مفتضحانه
  

ه  رديم ک د ک صابات تاکي ايش انت ل از نم ا قب م
ذير را از  شت ناپ دهائی برگ ران رون ه اي جامع

ت رده اس ح ک . سر گذرانده و سنگرهائی را فت
ت  رنگونی حکوم رای س ی ب های انقالب خيزش
ه  ار حرف شتی جنايتک مجالی برای عنتربازی م
واد  ی م ن الملل اقچی بي ست و قاچ ای، تروري

ذارد ی گ م .  مخدر باقی نم سئله رژي ورت م ص
رای  ر ب ت ت تی يکدس اسالمی اينست که حکوم
ی  ه و انقالب مقابله با اعتراض سرنگونی طلبان

اورد يرون بي ارگران و .  ب سئله ک ورت م ص
ت  ه حکوم ست ک ی اين اردوی آزاديخواه
د  ب برانن شکست خورده را گام جديتری به عق

وند اده ش ل از .  و برای زدن ضربه نهائی آم قب
ردم  ٢٨ ست و خرداد عدم شرکت وسيع م شک

ود سجل ب المی م ت اس ک .  حکوم دف تاکتي ه
طالح  ی در باص ی و اعتراض رک سياس تح

رکت در روز   -فضای پيشا دم ش انتخاباتی و ع
، اينبود که شکست حکومت در اين "انتخابات"

 .نمايش را آگاهانه همه جانبه تر کنيم
 

ردم در  ٢٨روز  خرداد با عدم شرکت وسيع م
ان و  کل عري نمايش انتخابات اين شکست به ش

ورد م خ م اسالمی رق ار .  فاحش برای رژي يکب
ه  ت رد ب ديگر و در ابعادی گسترده جامعه دس
سينه جمهوری اسالمی و کل سرمايه گذاری و 

رتجعش زد . ادا و اطوار تبليغاتی کانديداهای م
طالح  ان باص ای "هم تريبونه

 خامنه ای مستأصل
 

 ٣صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                      

  ٢صفحه   
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 "انتخابات"  

 ...شكست مفتضحانه 

راه "  آزاد يری ب ه گ ن معرک ور اي ردن تن رم ک رای گ ا ب ه در خيابانه ک
ی  واه و انقالب ردان آزاديخ ان و م ط زن انداختند، وسيله محاکمه شان توس
د ام را ندارن ن نظ ت اي ساد و جناي . شد که ديگر تحمل فريب و دروغ و ف

ات "  رای"خالی گذاشتن اماکن اخذ  رای تبليغ ائی ب شور، ج در سراسر ک
جمهوری . باقی نمی گذارد" حضور پرشور مردم در انتخابات"مضحک 

اسالمی به شهادت مردم ايران و نگاه جهانيان با بی رمق ترين و ضعيف 
 . ترين نمايش انتخاباتی طول عمر ننگين اش روبرو شد

 
م  ود ه ار خ سی جنايتک خامنه ای چکيده و فشرده اين شکست است و رئي
س  وان رئي روز بعن ه ام ت ک ه ای اس يع جامع رت وس ورد نف ميداند که م

رار . جمهور به آنها تحميل شده است مستقل از اين مسئله، کانديدائی که ق
دی  ود، بح وم ب ال معل ود قب يرون آورده ش ازی ب ندوق رای س ود از ص ب
دهای  ب غرولن ان آن در قال ار از بي ا ناچ تی ه ود حکوم ه خ عيان بود ک

د انوادگی بودن ی .  درون خ ام جعل ار و ارق ب و آم ازی و تقل ذا رای س ل
وان  م بعن س "حکومتی، صرفا کاغذ کادوی حقوقی گماشتن قاتل اعظ رئي

 . حکومت اسالمی است" جمهور منتخب
 

ر،  ده ت عيف ش ی ض وان رژيم ات بعن ن انتخاب المی از اي وری اس جمه
صوالت .  نامشروع تر، متشتت تر و وحشت زده تر بيرون آمد اين از مح

ديگر جنبش آبان و اعتراضات وسيع کارگری عليه حکومت فقر و نکبت 
ت .  و فساد و فالکت است رنگونی حکوم رای س ی ب ش انقالب روز جنب ام

ت المی و .  اسالمی قويتر و با اعتماد بنفس تر از ديروز اس وری اس جمه
د،  ه بگوين ات هرچ دستگاه دروغ پراکنی تبليغاتی اش راجع به اين انتخاب

خامنه ای : صورت مسئله برای اکثريت عظيم مردم شفاف و روشن است
ار  ر جنايتک رين عناص ع ت رين و مطي ان رذل ت دش را از مي گماشته جدي
ی  حکومتی تعيين کرده و مضحکه انتخابات تنها تشريفات و پوشش حقوق

 . آنست
 

م ن کني د روش يز باي ست را ن ن شک اه اي ا .  اما جايگ المی تنه ات اس انتخاب
م .  ابزاری برای کسب مشروعيت فرمال حقوقی است ست رژي ترديدی ني

ا  از دارد ام ی ني ال حقوق شروعيت فرم اسالمی برای بقای نظام به اين م
ست ه آن ني سته ب ام واب ات نظ ات و مم بی از .  حي ر ترکي ا ه م ب ن رژي اي

ای  از و کاره ا و س ا مکانيزمه تی اش، ب ب حکوم اران در مناص جنايتک

ا  د و اساس ار ميکن ده ک بشدت کنترل ش
ت رکوب سرپاس ه دستگاه س ا ب . با اتک

ا  امی ب ر ن ا ه تی ب دهای حکوم بان
المی،  ام اس ز نظ وط قرم ت خط رعاي
ت و  ابع لف ه من شتر ب برای دسترسی بي
ه  د و يق ت ان گ و رقاب س در جن لي

د ی دهن ر م ديگر را ّج ی .  هم ا وقت اينه
وده ای  ات ت واج اعتراض ا ام ه ب ک

ر"روبرو و  ی "  خط س م قوط را ح س
د ی دهن رکوب م وان س يرون محاسبات .  کنند، جميعاً فراخ ا ب ار م ذا ک ل

ود و .  باالئی ها صورت ميگيرد ال ن ات س ش و اعتراض ود و ش ديماه ن
روج  ا ع ه آنه ر علي ا و ب االئی ه هفت و آبان نود و هشت بيرون جدال ب

ال .  کرد شروعيت فرم سب م ان ک لب هم شرکت نکردن آگاهانه برای س
ات  حقوقی، صرفا لحظه و مومنتمی از اين سلب انقالبی در مقطع انتخاب

. است و نه اساس يک خط مشی سياسی انقالبی برای مبارزه با حکومت
ه  د ب ت، نباي ورده اس ت خ ه حکوم ربه ای ک ات و ض د از انتخاب بع

ان . انتخاباتی فرصت دهيم -عوامفريبی پسا  ست عري وقت آنست که شک
حکومت در نمايش انتخابات را به سکوئی برای تداوم مبارزات خيابانی 
ل  و گسترش اعتصابات کارگری و سازماندهی اعتراضات توده ای تبدي

 . کنيم
 

س  ازه رئي ار و ت ه ک الد کهن المی و ج م اس ات، رژي ردای انتخاب در ف
ا  رای خواستهای دهه جمهور شده اش حرفی برای گفتن ندارد، جوابی ب
ب و  دام و فري رکوب و اع دارد، س ش ن سان زحمتک ارگر و ان ميليون ک

ت ت اس شمکش .  وقت خريدن کماکان اساس کار حکوم ديم و ک سائل ق م
نمايش انتخابات . های قطبی سياسی و طبقاتی قويتر از ديروز مطرح اند

شمکش  ندوق رای، ک يفتگان ص بری و ش سران خ تمام شد، اگر مانند مف
المی و  وری اس م، جمه دود کني مارش آرا مح ه ش سياسی در ايران را ب
ه  وت خامن ه دع ه ب سانی ک خامنه ای و اعوان و انصارش بازندگان و ک
ل  ت تحمي ه حکوم ضحانه را ب ست مفت ن شک ای ها وقعی نگذاشتند و اي

ما قبالً در خيابانها اعالم "  رای. "کردند، برندگان اين بازی انتخاباتی اند
ت ده اس رای .  ش وده ای ب يع ت های وس ارگری و خيزش ات ک اعتراض

د المی ان ا .  سرنگونی انقالبی ريشه دارتر از انتخابات قالبی رژيم اس ام
ات .  بايد کار را تمام کنيم دوران جديدی از خيزشهای انقالبی و اعتراض

ت  ه سرنوش رار داد ک توده ای در چشم انداز و در دستور روز جامعه ق
 .جمهوری اسالمی را رقم ميزند

 
 . سردبير

     ١٤٠٠خرداد  ٢٩

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند
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ترس و استيصال و التماس، سه جزء سخن پراکنی خامنه ای جالد، در 
جمهوری " انتخابات"دو روز مانده به اجرای پرده آخر نمايش مضحک 

بر خالف لفاظی آخوندی اش، ترس او فراتر از ديدن .  اسالمی بود
نشانه های مسلم عدم شرکت اکثريت عظيم مردم، بلکه مهمتر از آن، 

دهها ميليونی مردم "  رأی ما سرنگونی"هراس عميق او  از اعالم 
کابوس برچيده شدن نظام اسالمی، خواب از چشم او و همه .  است

جنايتکاران جمهوری اسالمی از شاخه ها و جناحهای مختلف ربوده 
تقالهای آخر برای حفظ اين نظام سياه و پوسيده آنها را به طرف .  است

هر بار و اين بار .  کشانده است"  يکدست کردن حاکميت"ترفند 
مذبوحانه تر از هميشه، اجرايی کردن خيمه شب بازی شديدا معماری 

" رئيس جمهور"شده، و از صندوق بيرون کشيدن رئيسی قاتل به نام 
روز جمعه و با رأی "طبق تاکيد خامنه ای در همين سخنرانيش در 

، ظاهرا پاسخ آنها "دوردوم"يعنی بدون حواله دادن به بازی "  مطلوب
برای تامين بقای نظام در مقابل موجهای اعتراضی و توده ای کوبنده 

اما اين پاسخ نخ .  در مسير کنونی و آينده تحوالت سياسی ايران است
. نما، دقيقا استيصال خامنه ای و جانيان و قاتالن جمهوری اسالمی است

همه شواهد و فاکتهای واقعی، خبر از به ميدان آمدن گسترده و کوبنده 
توده کارگر و مردم جان به لب رسيده، برای جارو کردن کليت 

اين را خامنه ای به وضوح فهميده و نتوانست .  جمهوری اسالمی است
 . در سخنرانی کذايی چهارشنبه بيست وششم خرداد، آن را پنهان کند

 
و دست آخر با آسمان و ريسمان بافتنهای آخوندی به التماس از مردم 

" انتخابات"و در مضحکه "  صندوق رأی قهر نکنند"روی آورد، که با 
بسرعت و به نحو "  رأی"اما دريوزگی خامنه ای برای .  شرکت کنند

رأی ما سرنگونی "و "  رأی نميدهيم"سمبليکی در تشديد فعاليتهای 
شهرها در داخل و در شبکه های اجتماعی "  تريبونهای آزاد"در "  است

و تبليغی و در فعاليت جريانات اپوزيسيون و مشخصا نيروهای قطب 
ريخته "  نظامش"پشم و پيله خامنه ای و .  چپ و آزاديخواه تشديد شد

سرنگونی جمهوری اسالمی رأی واقعی و قطعی کارگران و .  است

 : در يک نگاه

 خامنه ای مستأصل
 

 رحمان حسين زاده 

 .مردم ايران است
  

 "با صندوق قهرنکنيد"مثلث * 
روز چهارشنبه، جنايتکاران شناخته شده، خاتمی و روحانی هر کدام دو 

جمهوری مخوف اسالمی، تحت عنوان پوچ رياست "  تدارکاتچی"دوره 
با سخنرانی "  نظامشان"جمهوری، با حس کردن موقعيت ضربه پذير 

درست مثل او ناله "  رهبر"کذايی خامنه ای همنوا شدند و در تبعيت از 
اين کودنها و ناکامهای سياسی خوب .  را سر دادند" با صندوق قهر نکنيد"

گذشته و عبور از جمهوری "  قهر با صندوق"ميفهمند، که کار مردم از 
اسالمی و به زير کشيدن کليت اين نظام فاسد در دستور کار جنبش 

 . انقالبی و اعتراضی جامعه است
 

        ١۴٠٠خرداد  ٢٧

 

! كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  
!جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيد  

!مرگ بر جمهوری اسالمى  
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 عكسهائى از اعتراضات در خارج كشور 

 رژيمى ها حتى جرات رای دادن به حكومت شان را نداشتند 

 لندن 
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 تورنتو كانادا 
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 استكهلم

 به حزب حكمتيست 

!كمک مالى كنيد  
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 گوتنبرگ
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 برلين، بن:  آلمان



ما بارها و در نوشته های متعدد از پيچيدگی وضعيت هفت تپه صحبت 
کرده ايم و گفته ايم اين وضعيت بغرنج نتيجه سيطره يک حکومت 
. نامتعارف و قرون وسطايی بر حيات و ممات هشتاد ميليون انسان است

زالو از ابتدا برای غارت هفت تپه آمده بود و چون خلع گرديد قصد 
سلب مالکيت از مالک شرکت، سنگ بسيار .  ويران کردنش را دارد

بزرگی بود که کارگران توانستند با تالش هرکولی آن را از جای 
جايی که صاحبان بانک ها و مديران موسسات مالی، پول .  بردارند

سپرده گذاران را روز روشن باال می کشند و مال باختگان حتی نمی 
توانند به کارمند دون پايه آن نهادهای مالی تعرض کنند، هفت تپه ای ها 
به اتفاق، مالک يک مجتمع عظيم توليدی را با خفت و خاری از شرکت 

قابل پيش . اخراج کردند؛ اين جلوه ای است از قدرت اجتماعی پرولتاريا
بينی بود فرصت طلبان برای سوار شدن بر موج و زالوی زخم خورده 

هفت تپه .  برای نابودی هفت تپه از هيچ تالشی فروگذار نخواهند کرد
سهل است سرمايه داران کل کشور عزيزشان را به تلی از خاک بدل 

  .نها  سلب مالکيت شودآ  می کنند اگر از 
 

" جريان بخشی"نمايندگان و پرچمداران خلع يد که در هفت تپه به 
معروف شده اند درست از فردای جشن پيروزی تحت شديدترين فشارها 

مخالفان سرخ پوش و پادرهوای خلع يد و واضعان تز .  قرار گرفته اند
دولتی تحقيرشان می کنند و پيروزی شان   -علی السويه بودن خصوصی

اين چندان .  را به حساب قوه قضاييه و دانشجويان عدالتخواه می نويسند
زالوی زخمی اما قدرت اجتماعی دارد و برای تبديل هفت . اهميتی ندارد

او به کمک عناصر خويش .  تپه به زمينی لم يزرع عزم جزم کرده است
در ادارات مختلف، هفتاد درصد حقابه را کاهش داد و پرداخت حقوق 

می گويد برويد دستمزدتان را از جريان بخشی .  ها را معلق کرد
کنايه می زند که اينها می گفتند بعد از خلع يد هفت تپه گلستان .  بگيريد

جماعت بی شرم، اسماعيل بخشی را مسئول و مقصر .  می شود
وضعيت فالکت بار شرکتی می دانند که حق ورود به آن را ندارد؛ 

هفت تپه اکنون تشنه .  فالکتی کامال تصنعی و طراحی شده توسط زالو
. است و دارد می ميرد، کارگران بشدت نگران امنيت شغلی خويش اند

اوضاع طوری شده که جليل احمدی رئيس فعلی شورای اسالمی منحل 
شده، ادای ليدر اعتصاب در می آورد، برای رهبران واقعی کارگران 
رجز می خواند، و وارونه تر و مضحک تر از همه اينست که اين نوع 

شورای اسالمی هوادارانی ميان مدعيان چپ و -اعتصاب کارفرمائی
 ! طرفدار هفت تپه دارد

 
خلع يد کنندگان اما همزمان بايد برای نجات هفت تپه و  دفاع از حيثيت 

اتهام ها کثيف و غير قابل تصور است تا جايی که .  خويش بجنگند
يوسف بهمنی رو به عوامل زالو فرياد می زند هر چه تاکنون نصيب 

پانزده پرونده امنيتی را به تساوی ميان خود تقسيم .  من شده از آن شما
راستی که چه روزهای تلخ و سختی را می گذرانند هفت تپه ای .  کنيد
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چپ پوپوليست هم قمه کشی عليه .  ها
ياران بخشی را به کارگران راديکال 
نسبت می دهد فقط برای آنکه کارگر 
چاقو خورده به قدر کافی سرنگونی 

همان کسانی که نقش .  طلب نبوده است
وکيل مدافع را برای دست راستی ترين 
شخصيت ها ايفا می کنند به کارگران 
که می رسد در قامت دادستان ظاهر 

تازه طرف وقتی متوجه خطا .  می شوند
و پرت بودن مفرط خود ميشود، می 

بدينسان هفت تپه !  نويسد کارگران درسهای خوبی از اين واقعه گرفتند
 . نقاب از چهره چپ پوپوليست برمی دارد

 
 هشدار و خطای مهلک

تحت تاثير قيل و قال مضحکه انتخابات، به نظر می رسد افرادی از 
ياران خلع يد کننده بدور از چشم همرزمانشان ساز ديگری را کوک کرده 

حضور تلفنی مسلم چشمه خاور در تريبون انتخاباتی جليلی که توسط .  اند
عدالتخواهان بسيجی راه افتاده بود، اظهارات بشدت نسنجيده و نادرست و 

کارگران هفت تپه .  ضد هفت تپه وی از مخاطرات ديگری سخن ميگويد
در برخورد به اين سواستفاده سياسی عدالتخواهان و اين خطای مهلک 

آنها برخالف .  چشمه خاور، برخوردی سنجيده و قاطع و روشنگر داشتند
قاضی القضات های خودگمارده فورا حکم صادر نمی کنند، از شيوه کار 
و روابط اين و آن بيشتر اطالع دارند، نمی خواهند به حکومتی ها کادر 
تقديم کنند و راه برگشت از خطا را باز گذاشتند و درعين حال اتمام حجت 

جريانی و کسانی که بخواهند از روی سر و دوش هفت تپه ای ها .  کردند
باال برود تا ثمره تالش و مبارزه حماسی خود و رفقايشان را به حساب 
نظام و گروه و جناحی از آن بگذارد، خودکشی سياسی کرده است و 

جای تاسف بسيار است، اما . عاقبتی جز رخشان و نيکوفرد نخواهد داشت
مبارزه کارگری و نبرد طبقاتی لحظات و اوضاع متضاد و متناقض زياد 

است، حتی موقتی "  تاکتيک"اگر فرض بگيريم که اين برخورد .  دارد
است و نه نهائی، فقط تير زدن به پای خويش و تير زدن به شقيقه هفت 

تاکتيک باشد نمی گيرد چرا که مقامات ذره ای تعهد ندارند تا به   .تپه است
قول و قرارهای بين خودشان عمل نمايند، عمل به وعده هايشان در قبال 

 . کارگر پيشکش
 

و هشدار ما اينست که جريان عدالتخواهی که امروز در هيئت رئيس 
" نمايندگان کارگری"جمهوری قاتل بيشتر وارد صحنه ميشود، بدنبال 

خويش در صنايعی باشد که تاکنون اينها توانسته اند افرادی را در 
برخی از فعالين ممکن است اين توضيح يا تصوير را .  تورشان بياندازند

بدهند که از آنها استفاده می کنند اما در واقع برعکس است و اين آنها 
هستند که شرافت سياسی و مبارزات کارگران هفت تپه را لگدمال و 

اما اگر پشت اين .  وسيله رسيدن به مقام و منصب خويش می کنند
تحرکات تصميم يا اراده ای آگاهانه باشد، که هزار بار ما هم اميدواريم 
نباشد، آنوقت تبديل شدن به اعضای جديد شورای اسالمی و يا نهاد 

ترديدی نيست .  عدالتخواهان در هفت تپه تنها تف سرباالست"  کارگری"
اين راه را ديگران رفته .  در هفت تپه اين نوع سياستها جائی پيدا نميکند

بخشی از اعضای هيئت مديره سابق سنديکای نيشکر هفت تپه اين .  اند
راه را در خدمت رستمی و اسدبيگی رفتند و امروز بجز بدنامی و نفرت 

حيف است کسانی که ميان کارگران ارج و قربی دارند، .  چيزی ندارند
تاکنون زحمت کشيدند و هزينه دادند، وارد اين محاسبات 

 وضعيت بغرنج هفت تپه 

 هشدار و خطای مهلک 
 

 جاويد حكيمى 

  ١١صفحه   

 



 ٦٠٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٠صفحه    

 
در سايه سيستم .  ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک است ١٢

سرمايه داری حاکم بر جهان ميليونها کودک دختر و پسر از سن های 
از بهداشت، تحصيل، کودکی نرمال، .  بسيار پايين درگير کار اجباری اند

طبق آمار .  بازی و شادی کودکانه بی بهره اند ،آموزش و پرورش
رسمی نيمی از اين کودکان درگير کارهای سخت و خطرناک، بردگی 

 .جنسی، قاچاق و مواد مخدر، فحشا و سرباز کودکی هستند
 

در ايران کار کودکان يک پديده قديمی است، بواسطه حکومتهای فاسد و 
بی کفايت همواره کودکان يکی از بی دفاع ترين و آسيب پذيرترين اليه 

فقر و فشار اقتصادی، عدم عدالت در .  های اجتماعی بوده و هستند
دسترسی به امکانات نسبت به جغرافيای زندگی، اعتياد والدين، عدم 
دسترسی به امکانات آموزشی از جمله داليل عمومی اجبار کودکان به 

 . تن دادن به کار در سنين پايين است
 

در جمهوری اسالمی برطبق آمار حکومتی هفت ميليون کودک از سن 
بواسطه سيستم فاسد حاکم بر .  هشت سال به باال کودک کار هستند

کشور، حدود پانزده ميليون کودک بی سواد يا بد سواد هستند و پتانسيل 
بيکاری و فقر گسترده، اعتياد .  پيوستن به جمع کودک کار رادارند

افسارگسيخته، مردساالری متاثر از فرهنگ اسالمی حاکم، فروپاشی 
خانواده که دالئل متعددی دارد، نبود حمايت مالی و روانی و امنيتی از 
جانب دولت از عواملی است که کودکان را ناچار به ورود بسيار زود به 

ميليونها کودک در سخت ترين و غير انسانی ترين  .بازار کار ميکند
وضعيت از کوره پزخانه ها تا سرچهار راه ها، از زباله گردی تا دست 

آنها کودکی را .  به دست شدن بين باندهای مافيايی سرگردان هستند
گزارشگری از يک .  تجربه نمی کنند و هيچ رويای کودکانه ای ندارند

و چه !  کودک کار پرسيد آرزويت چيست؟ پاسخ داد آرزو يعنی چه؟
سرنوشت غمبار و اتفاق های شومی درکمين اين کودکان است و صد 

 .البته آينده ای تيره تر
 

کودکانی که سرچهارراه التماس می کنند که ازشان خريد کنيد، يا شيشه 
ماشينتان را درازای مبلغی ناچيز تميز کنند، کودکی که تمام سرمايه اش 
يک ترازوی وزن کشی است، آن يکی گل ميفروشد، يکی درميان زباله 
ها ميگردد، يکی پادوی نانوايی و مکانيکی است، ديگری در کارگاه 

تازه اينان نسبت به کودکانی .  های خشت زنی و کوره پزخانه کار ميکند
که بعنوان برده جنسی و مايملک گروهای مافيايی هستند به مراتب 

تمام مصائب گريبانگير امروز جامعه ايران و تنها راه . ترند" خوشبخت"
عالج و رفع اين معضل تراژيک در ايران نابودی سيستم سرمايه داری 

تا زمانی که بنيان اين .  است و توجيه و روکش جناياتش مذهب است
سيستم کنده نشود، عدالت و برخورداری از امکانات برای تمامی طبقات 
جامعه فراهم نگردد؛ کارمزدی بعنوان منبع تامين سرمايه و انباشت 
سرمايه حذف نگردد و دست مذهب از جامعه کوتاه نگردد، نمی شود 

توقع تغييری بنيادی و ايجاد يک دنيای بهتر برای همه ازجمله کودکان 
 .را داشت

 
با اندک تعمقى ميتوان ديد که : "برنامه ما کمونيست ها بروشنی ميگويد

رابطه ميان کاالها .  چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است
تالش عظيم و هر روزه بشريتى که .  مبناى رابطه ميان انسان هاست

کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر 
انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد مايحتاج انسان .  هستى اش مجسم ميکند

رشد روزافزون تکنولوژى و .  ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است
دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين نظام به 

. بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است، 

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر .  رقابت سلطنت ميکند
ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى 
فرد، بى حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت 

قانون، اراده و .  و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد
منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده 

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و .  است
حقيقت، مقوله اى در جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين 

 ) يک دنيای بهتر، برنامه حزب". (وارونگى را بر خود نداشته باشد
 

بر همين اساس تالش .  شرايط کودکان در ايران بايد بسرعت تغيير کند
ما کمونيست ها برای تحقق يک دنيای عاری از تبعيض و فقر و ستم و 

. استثمار طبقاتی يگانه راه برون رفت از بحرانهای متعدد کنونی است
کودکان بايد .  کودکان بايد از يک زندگی شاد و مرفه برخوردار باشند

دست اندازی مذاهب و سرمايه .  حقوق برسميت شناخته شده داشته باشند
داران به کودکان بايد ممنوع شود و زندگی و امنيت و پيشرفت کودک 

در ايران نه .  يکی از معيارهای يک جامعه آزاد و پيشرو و انسانی باشد
فقط رهائی کودکان بلکه هر نوع رهائی از ارتجاع و استبداد اسالم و 
سرمايه به انقالب کارگری و ايجاد يک حکومت کمونيستی گره خورده 

 . است
 

 ٢٠٢١ژوئن  ١٧

 كودكان كار، ننگ نظم سرمايه داری
 

 وريا روشنفكر
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده 
مستقيم توده ای را همه 

! جا برپا كنيد  
 

در كارخانه ها و محالت 
! شوراها را برپا كنيد  

  

امروز شورا ارگان 

مبارزه و قيام و فردا 

!ارگان حاكميت  

اما اگر شدند بايد بدانند برخورد قاطع و .  شوند
چنانکه .  بدون تخفيف با آنها صورت ميگيرد

گفتيم برخالف پوپوليست ها ما دادستان هيچ 
کارگری نخواهيم شد، حکم قلع و قمع و 
تقاضای اشد مجازات برايشان نمی کنيم، 
رفيقانه ميگوئيم اين راه که ميروی بدون 
بازگشت است، با حرمت و تاريخ خودت و 
رفقايت بازی نکن، اما اگر رفتی ديگر بايد 

 . عواقب و مسئوليت عملت را بپذيری
 

 ١٤٠٠خرداد  ٢٨

 وضعيت بغرنج هفت تپه 

 ...هشدار و خطای مهلک  

اعتراضی بزرگی به فراخوان احزاب و سازمانهای چپ و راديکال در مقابل النه جاسوسی 
حکمتيست از   –حزب کمونيست کارگری ايران .  جمهوری اسالمی در استکهلم برگزار گرديد

در اين گردهمايی سخنرانان احزاب مختلف صحبت .  سازماندهندگان اين تجمع اعتراضی بود
از طرف حزب حکمتيست رفيق رحمان حسين زاده عضو رهبری حزب سخنانی ايراد .  کردند
گستردگی تجمع مردم در مقابل النه جاسوسی جمهوری اسالمی، پليس را بنا به مقرارت .  نمود

نفر ممنوع است را مجبور به دخالت نمود و چندين بار از تجمع  ١٠٠پاندمی که تجمع بيش از 
مردم عليرغم فشار پليس به تجمع و شعار دادن برعليه جمهوری . کنندگان خواست که متفرق شوند

اسالمی ادامه دادند که پليس با دخالت و  دستگيری چهارتن از شرکت کنندگان تجمع اعتراضی را 
 . بهم زد

 

 سوئد، گوتنبرگ 

تظاهرات وسيعی از طرف سازمانها و احزاب چپ و کمونيست   ٢٠٢١ژوئن  ١٨روز جمعه  
همراه با ديگر نيروهای اپوزيسيون در مقابل محل صندوق رای که در جنب اداره پليس گوتنبرگ 

 .قرار دارد فراخوان داده شد

  

جمهوری اسالمی .  تشکيالت حزب حکمتيست از نيروهای فراخوان دهنده اين تظاهرات بود
سالهای سال است که تالش می کند در گوتنبرگ کنسولگری يا دفتری ايجاد کند که با اعتراض و 

امسال عوامل سفارت جمهوری اسالمی .  مقاومت نيروهای چپ مجبور به عقب نشينی شده است
از يک هفته پيش از .  تمام تالش خود را بکار بردند که محل صندوق رای را مخفی نگهدارند

روز پنجشنبه باالخره رفقای ما موفق .  انتخابات تالش برای يافتن محل صندوق رای آغاز گرديد
صندوق انتخاباتی بوسيله گروهی .  شدند محل را شناسايی کنند و بالفاصله به اطالع عموم رسانند

. از مزدوران و دست اندرکاران جمهوری اسالمی از لوند در جنوب سوئد به گوتنبرگ منتقل شد
بعدازظهر رفقای ما حزب حکمتيست و احزاب ديگر و انسانهای  ١۵روز جمعه از ساعت 

از طرف حزب .  آزاديخواه و برابری طلب تجمعی باشکوه در مقابل محل رای گيری برپا گرديد
پليس تخمين زده است که جمعيت شرکت کننده .  حکمتيست رفيق کريم نوری سخنران حزب بود

نفر بوده اند  ۵٠نفر بوده است و تعداد رای دهندگان حدودا  ۴٠٠تا  ٣۵٠در اين اعتراضات بين 
اين تجمع اعتراضی .  که تک تک به همراهی پليس به داخل محل رای گيری انتقال داده می شدند

بعدازظهر پايان رای گيری ادامه داشت و عوامل جمهوری اسالمی با اسکورت  ٢٠تا ساعت 
 . پليس محل را تحرک کردند

 

تشکيالت خارج کشور حزب حکمتيست به مردم آزاديخواه و شرکت کنندگان در اعتراضات 
فراخوان ما اينست .  تازه مبارزه فعال عليه حکومت آغاز شده است.  خارج کشور درود ميفرستد

برای بستن در سفارخانه ها و مراکز جمهوری اسالمی و يک تعرض همه جانبه به حکومتی ها 
به صفوف حزب حکمتيست بپيونديد و در مبارزه برای سرنگونی .  در خارج کشور آماده شويم

 !انقالبی جمهوری اسالمی و برپائی يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستی همراه شويد

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی 

 زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران تشکيالت خارج کشور 

 ٢٠٢١ژوئن  ١٩

 حضور فعال تشكيالت خارج كشور حزب 

 ...عليه مضحكه انتخابات 
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ژوئن، واحدهای تشکيالت خارج کشور  ١٨خرداد برابر يا  ٢٨روز 
حزب در کشورهای مختلف فعاالنه مقابل کنسولگری ها، مراکز اخذ 
رای و سفارتخانه های رژيم اسالمی همراه با جريانات چپ و کمونيست 

شکست جمهوری اسالمی در .  و معترضين انقالبی فعاالنه حضور يافتند
اگر در داخل همه جا سوت و .  خارج سنگين تر از شکست در داخل بود

کور بود و تعدادی قليل و حکومتی طبق وظيفه رای دادند، در خارج 
بيشتر مزدوران حکومتی حتی جرات حضور در اطراف اين مراکز را 

آن تعداد انگشت شمار هم که آمدند با نفرت و مخالفت و .  پيدا نکردند
 . شعار کوبنده مخالفين روبرو شدند

  

 ، تورنتو کانادا

حكمتيست، واحد کانادا آكسيون   -حزب کمونيست کارگری ايران 
همراه با چريک  ٢٠٢١ژؤين  ١٧اعتراضي عليه انتخابات بعدازظهر 

های فدايی خلق، حزب کمونيست ايران و فعالين چپ منفرد در پالزای 
در اين اكسيون اعتراضي فخری جواهری از .  ايرانيان برگزار گرديد

وی در صحبتهايش با تاکيد بر .  طرف حزب حکمتيست سخنرانی کرد
انتخاب مردم ايران اينست که جمهوری اسالمی بايد گورش را «:  اينكه

گم کند و برود، در ادامه سخنانش گفت کارگران بازنشستگان جوانان و 
بان، کارگران با اعتصابات و  مادران خاورانها و کشته شدگان 

برای .  اعتراضاتشان، همگي رای به رفتن جمهوری اسالمی داده اند
جمهوری اسالمی تعداد آرا مهم نيست بلکه ترس از قيام مردم و خيزشي 

تنها يک راه در مقابل مردم .  دلهره رژيم است ٩٨شبيه به خيزش آبانماه 
با سازماندهی و برپايی شوراها در کارخانه، در محل .  ايران قرار دارد

ود در ادامه تاكيد كرد .  کار و زندگي آماده اين رويارويی با رژيم باشند
ازادی از صندوق انتخابات در نميايد، از خيابان از خيزش، از قيام از 
اتحاد و مبارزه طبقه کارگر آزادد حاصل ميشود و يک حکومت شورايی 

در  ».و کارگری ميتواند متضمن ازادی و برابری و رفاه همگان باشد
 اين آکسيون نمايندگان احزاب و سازمان های ديگر هم صحبت کردند

 

  بن آلمان، 

حکمتيست و ديگر   -آکسيون اعتراضی حزب کمونيست کارگری ايران
ژوئن در مقابل سفارت سابق جمهوری اسالمی در  ١٨احزاب چپ روز 

در اين تظاهرات چند .  قبل از ظهر آغاز گرديد ١٠بن آلمان از ساعت 
سخنران از جمله همايون گدازگر، نادر شريفی و صالح سرداری از 

سيرک انتخاباتی .  اعضای رهبری حزب حکمتيست سخنرانی کردند
جمهوری اسالمی تا اين لحظه با بی محلی شهروندان ايرانی تبار روبرو 
شده و در مجموع کمتر از سی نفر تا به اين لحظه در مضحکه انتخابات 

و "  مرگ بر جمهوری اسالمی"شرکت کرده اند که با شعارهای 
. شرکت کنندگان در تظاهرات  امروز روبرو شدند" مزدور برو گم شو"

اعتراض احزاب و سازمان ها در محوطه سفارت سابق جمهوری 
دو تن از جوانان تظاهر کننده از جمله .  اسالمی همچنان در جريان است

دمحم عذيری و کارو مصطفی سلطانی توسط پليس آلمان  دستگير و از 
 . محل تظاهرات  اخراج شدند

 

 برلين آلمان، 

ژوئن  ١٨حکمتيست واحد برلين امروز   -حزب کمونيست کارگری 

به مثابه ديگر کميته های حزب، در شهر برلين در مقابل سفارت  ٢٠٢١
جنايتکار جمهوری اسالمی از دو ساعت قبل از زمان مقرر در محل 
حضور بهم رساند و از ساعت پانزده همراه با کانون پناهندگان سياسی و 

با  شعارهای مرگ )  مهمان(  کانون کنشگران سوسياليست هانوفر
اعتراض خود ...  برجمهوری اسالمی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد و

شايان ذکر است جريانات راست  .  را به مضحکه انتخابات اعالم کردند
 . در طرف ديگر پيکت اعتراضی داشتند

 

تشکيالت واحد برلين همچنين اقدام به تکثير تعداد هزار و دويست نسخه 
از اعالميه ی حزب در رابطه مضحکه انتخابات به زبان آلمانی نمود و  
يک هفته قبل از طريق قرار دادن در صندوق پستی منازل وهمچنين با 
هماهنگی دو نفر از دوستان حزب، از طريق سفارشات پستی افراد و 
سفارش غذا، مشتری های رستوران و همچنين پخش تعدادی ديگر در 
مقابل  سفارت به افراد حاضر در آکسيون اقدام به پخش اعالميه ها 

 .نمودند

  

همچنين رفيق سعيد يگانه عضو رهبری حزب حکمتيست مصاحبه ای 
 .  را به صورت تصويری با تلويزيون انترناسيونال انجام داد

 

 انگلستان، لندن 

به دعوت سازمان و احزاب چپ و ديگر نيروهای اپوزيسيون تظاهراتی 
.  بزرگ در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در شهر لندن برگزار گرديد

يکی از تظاهرات کنندگان  بنام هاشم حسينی در حاليکه شعارهای مرگ 
برجمهوری اسالمی می داد با پاشيدن رنگ و پرتاب تخم مرغ ساختمان 

مردم جمع شده با .  سفارت جمهوری اسالمی مورد حمله قرار داد
فريادهای مرگ برجمهوری اسالمی مرگ بر دولت فاشيستی ايران از 

هاشم حسينی که توسط پليس بريتانيا دستگير شد با .  وی حمايت کردند
شعارهای مرگ بر جمهوری اسالمی و مرگ بر تروريستهای اسالمی 

. به يکی از قرارگاه های پليس منتقل گرديد که بعد از چند ساعت آزاد شد
در اين اجتماع از طرف حزب حکمتيست رفيق سعيد آرمان سخنرانی 

همچنين خبرنگاران بی بی سی که در محل حضور داشت با وی .  نمود
 . مصاحبه ای انجام داد

 

طبق اخبار رسيده کنسولگری جمهوری جنايتکار اسالمی همچنان در 
حلقه ی محاصره معترضين قرار دارد و شعارهای مرگ بر جمهوری 

طبق اين خبر تا ساعت .  اسالمی همه خيابانهای اطراف را گرفته است
. نفر در کنسولگری رای داده است ٣٠بعدازظهر حدودا  فقط  ١٢

شعبه انتخاباتی باز نموده  ۵سفارت جمهوری اسالمی  امسال در لندن 
کنسولگری جمهوری اسالمی محل رای دادن مزدورانی مانند فرخ . است

نگهدار بوده است که امسال تاکنون در ميان رای دهندگان ديده نشده 
است و به نظر می رسد که از ترس مردم معترض و خشمگين در گوشه 

 .ای ديگری رای می دهد که کمتر محل تجمع ايرانيان معترض می باشد

  

 سوئد، استکهلم 

از ساعت يک بعدازظهر تجمع  ٢٠٢١ژوئن  ١٨امروز 

 حضور فعال تشكيالت خارج كشور حزب عليه مضحكه انتخابات

!زنده باد سوسياليسم  

  ١١صفحه   


