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 اعتصاب هفت تپه،

 تالش های كارفرما و دولت
 

کارگران هفت   ١٣٩٩تيرماه  ١٣امروز جمعه 
تپه نوزدهمين روز اعتصاب خود را با اجتماع 

تحول .  مقابل فرمانداری شوش برگزار کردند
جديدی که رخ داده و از سيزدهمين روز 
اعتصاب بحث آن وجود داشت، پرداخت 

کارفرما زير فشار .  حقوق های معوق بود
حقوق بخش کمی از اعتراض وادار شد که 

کارگران را پرداخت کند، اما همين هم با 
مانّور و امتيازگيری و نشر اکاذيب عليه 

اوال، کارگران .  کارگران همراه بوده است
حقوق ماههای فروردين و ارديبهشت و خرداد 
را طلب دارند و کارفرما فقط حقوق فروردين 

ثانيا، حقوق فروردين .  را پرداخت کرده است
نيز بطور کامل پرداخت نشده بلکه حقوق 
کارگران چند کارگاه هفت تپه از جمله 
کارگران کارخانه، بخش حراست و بخشی از 
کارگران کشاورزی پرداخت شده است که 

ثالثا، همين پرداخت .  کمتر از چهارصد نفرند
محدود حقوق يکماهه بخشی از کارگران را 
وسيله شايعه پردازی و اخبار کذب و اقدامات 

 . ضد اعتصاب کرده اند
 

پرداخت حقوق "از طرفی اسدبيگی به بهانه 
آزاد است، شرکت را توسط عواملش "  ها

اداره ميکند و عليه کارگران تبليغات سوء 
ميکند و از طرف ديگر فروش و اجاره 

زمينهای اصلی نيشکر هفت 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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  ٢صفحه   

 مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست
 

 جانباختن سه جوان در آتش سوزی جنگل در منطقه پاوه

 !كابوس حكومت اسالمى از تكرار آبانماه

  !سياست اعدام زندانيان سياسى را شكست ميدهيم

 

 ناسيوناليسم كرد دنبالچه بلوك بندىهاى ارتجاعى خاورميانه
 

 ٦صفحه                                                                                                                     جمال كمانگر

 

 رژيم اسالمى در كابوس تكرار آبانماه
 

 ٩صفحه                                                                                                                         سعيد يگانه

!اعدام قتل عمد دولتى است  

!نابود باد حكومت اعدام. هدف  اعدام ارعاب جامعه است. كليه احكام اعدام بايد لغو شود  

 ! در يک نگاه

 موفقيتهای تاكنونى اعتصاب كارگران هفت تپه
 

 ٣رحمان حسين زاده                                                                                                       صفحه 

 فاجعه آتش سوزی در پاوه، جنايت جمهوری اسالمى
 

 ٨صفحه   پروين كابلى                                                                                                                  

 تراژدی كلينيک سينای تهران



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

رسانه های فاسد حکومتی .  تپه را وثيقه پرداخت حقوق ها کرده است
مرتبا با وی مصاحبه ميکنند و او دروغ تحويل مردم ميدهد و عليه 

مقامات استان نيز به نقل از وی و .  کارگران پرووکاسيون ميکند
ادعاهايش در رسانه ها ميگويند مسائل را حل کردند، از جمله فرماندار 

حقوق "مزدور و بی شرم در گفتگو با تلويزيون اعالم کرده که 
، اين در حالی است که "فروردين و ارديبهشت کارگران پرداخت شده

رسانه هائی که با اين .  حقوق کامل فروردين هنوز پرداخت نشده است
وقاحت عليه کارگران دروغ ميگويند و علناً به تريبون رسمی کارفرما 
تبديل شدند، توسط همان بازجوهائی اداره ميشوند که برای کارگران و 

 .فعالين کارگری پرونده سازی ميکنند
 

يک اقدام ديگر اسد بيگی در هفته اخير اجاره و فروش زمين های 
اين .  مرغوب هفت تپه با نظارت مديران بازنشسته و سرسپرده است

کار از يکسو با توجيه تامين هزينه برای پرداخت حقوق ها صورت 
ميگيرد و از سوی ديگر تداوم سياستی است که هفت تپه را به تعطيلی 

هدف فروش و اجاره اين زمينها تغيير کاربری هفت تپه است .  ميکشاند
در حالی که .  که بالفاصله به بيکاری بخشی از کارگران ترجمه ميشود

در حسابهای وی سرمايه های نجومی وجود دارد و پرونده يکی از 
هر روز از کارگاههای مختلف وسائلی .  بزرگترين اختالسها را دارد

برای فروش بيرون ميرود، مثال در حالی که کارگران و خانواده 
هايشان در متن بيماری کرونا به الکل نياز دارند، الکل موجود توسط 
. تعدادی پيمانکار مزدور کارفرما به بيرون شرکت منتقل ميشود

سياست فروش و اجاره زمينها و تغيير کاربری هفته تپه و بقول 
، راسا توسط اسدبيگی هدايت "سياست زمين خواری جديد"کارگران 

ميشود و توسط يکی از مديران بازنشسته بنام مصطفی شفيعی، آميلی 
نماينده اسدبيگی در شرکت و رئيس حراست و عوامل آنها اجرائی 

همه اين اقدامات و دروغ گوئی ها ظاهرا برای پرداخت سه ماه . ميشود
تازه همان حقوق ناچيز پرداخت شده يکماهه تعداد !  حقوق معوق است

معدودی از کارگران نيز توسط بانک و طلبکاران برای اقساط 
پرداخت نشده از حساب کارگران بلعيده شده و فقر و تنگدستی کارگر 

در اين ميان قاضی و دادستان و دادگاه و استاندار و . کماکان ادامه دارد
فرماندار و اطالعات و رسانه ها در خدمت اسدبيگی است و دروغ 

 . تحويل مردم ميدهند
 

کارفرمائی شکست اعتصاب کارگران   -هدف کل اين نمايش دولتی
همين روزها در کنار هفت تپه ای ها، پرستاران اعتراض کردند .  است

که با توحش نيروی سرکوب و دستگيری موقت تعدادی از آنها روبرو 
کارگران شهرداريهای بخشهای مختلف خوزستان حقوق های .  شد

معوقه دارند و اعتراضات يک هفته اخيرشان تاکنون بی پاسخ مانده 
بخشهای مختلف کارگران با همين مشکل روبرو هستند و کسی .  است

بازنشستگان شرکتهای مختلف در فقر و فالکت و .  پاسخگو نيست

بيماری دست و پا ميزنند و اجتماع و 
روحانی هم با وقاحت .  اعتراض داشتند
"آخوندی ميگويد اينکه سفره کارگران : 

کوچک شده مسئله اول نيست، اصال مسئله ای 
نيست، مهم اينست که اعتمادشان را به نظام 

دولت و قوه قصابيه و "!  از دست نداده اند
رسانه های مزدور و قلم به مزد جانب امثال 
اسدبيگی و کارفرمايان را ميگيرند چون کميته 

آنها عقب نشينی در .  اجرائی همين سرمايه داران فاسد و استثمارگر هستند
 . هر سنگر را خطری برای عقب نشينی در بخشهای ديگر ميدانند

 
مسئله هفت تپه اعم از موضوع حقوق ها و خواست لغو خصوصی سازی 
امری موردی نيست و يک قلمرو مبارزه کارگری در سراسر کشور و 

لذا حمايت .  مراکز کارگری متعدد و بخش مهمی از کارگران ايران است
مادی و معنوی از اعتصاب کارگران هفت تپه و جنبش اعتراضی 

اعتصاب هفت تپه به اين معنا يک .  کارگری به طرق مختلف حياتی است
زنده باد اعتصاب و اتحاد .  جبهه وسيع تر مبارزه کارگری در ايران است

 ! کارگران
 

 .سردبير
  ٢٠٢٠ژوئن  ٣

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٥٠شماره    

  

 اعتصاب هفت تپه،

 ...تالش های كارفرما و دولت 

 

 فردا شنبه منتشر ميشود؛

در باره بحث ٥٥٠ضميمه كمونيست   

تعاونى كارگری در هفت تپه   

 زنده باد مجمع عمومى 

!و اعمال اراده مستقيم و مستمر كارگران  



بار !  با درود به شرکت کنندگان و سازماندهندگان اعتصاب در هفت تپه
ديگر سرها به طرف مبارزه باشکوه کارگران نيشکر هفت تپه در داخل 

بار ديگر حق طلبی کارگری و انسانی با .  و خارج کشور چرخيده است
اراده و  صدای رسای اين نبرد طبقاتی را .  برجستگی مطرح شده است

اگر چه هنوز در پايان .  اينبار هم کارگران هفت تپه نمايندگی ميکنند
اعتصاب نيستيم و سرمايه داران و دستگاه قضايی و دولتشان با ترفندهای 
مختلف و از جمله مانوور دادگاهی اسد بيگی، رستمی، تا اين لحظه تن به 
اجرای فوری مطالبات برحق کارگران نداده اند، اما در هفدهمين روز 
اعتصاب، موفقيتهای جدی در وهله اول برای کارگران هفت تپه و به 

بگذاريد به .  طور کلی برای جنبش کارگری ايران به دست آمده است
 ! مواردی اشاره کنيم

 
در دوره شرايط سخت معيشتی و تحميل مصائب بحران و   -١

ورشکستگی اقتصادی توسط سرمايه داری حاکم و جمهوری اسالمی، 
دردوره فاجعه شيوع کرونا و به وجود آمدن محدوديتهای فراوان در قبال 
سوخت و ساز جامعه و از جمله در مقابل روند مبارزات کارگری و توده 
ای، يک بار ديگر اراده متحدانه کارگر هفت تپه، اين محدوديتها را به 
هيچ گرفت، سرمايه داران و دولت را به مصاف طلبيدند و اين هشدار را 
دادند که از فاجعه کرونا برای تداوم استثمارگری و تعرض سخت 
معيشتی و به بازی گرفتن بيحد و مرز زندگی کارگران و مردم نميتوانند 

براين اساس خواسته .  بيش از اين سوء استفاده کنند و بايد پاسخگو باشند
های واقعی، برحق و منطبق با تناسب قوای مبارزاتی کنونی را طرح 

طرح پرداخت حقوقهای معوقه، تمديد دفترچه بيمه، بازگشت .  کردند
همکاران بيکارشده، اسماعيل بخشی، دمحم خنيفر، ساالر بيژنی، ايمان 
اخضری، تاکيد بر مجازات اختالسگران، حق شيفت و اياب و ذهاب فورا 

اما در قاموس سرمايه داری متکی به کار .  و هم اکنون قابل اجرا است
ارزان و بيحقوقی  مطلق چنين سطحی از استثمار خشن جاری ميشود و 
سپس در مقابل مطالبه برحق آن از جانب کارگران جان سختی نشان 

اما کارگران هفت تپه بارديگر اين جان سختی سرمايه داری تا .  ميدهند
 . مغز استخوان ضد انسان را درهم خواهند شکست

 
خنثی کردن موانع سر راه بيشترين اتحاد کارگری، از جمله منزوی   -٢

کردن اقدامات تفرقه افکنانه عوامل کارفرما و دولت در صفوف کارگران 
و در مسير سازماندهی مجدد اعتصاب اخير، بی آبرو کردن مجدد 
عملکرد ضد کارگری و نفاق افکنانه عناصری چون رضا رخشان و 
نيکوفرد، خنثی کردن روشهای تفرقه افکنانه بر اساس روشهای نخ نمای 
کارگر بومی و غير بومی و هويت سازی کاذب ملی و مذهبی در صفوف 
کارگران در جريان مبارزه  و اعتصاب اخير، نشانه هوشياری و موفقيت 

به نحوی که اکنون و در هفدهمين روز اين اعتصاب .  مهمی است
بيشترين اتحاد و همبستگی در صفوف کارگران اعتصابی هفت تپه به 

 . وجود آمده است
 

 ٥٥٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

احيای مجمع عمومی و اتکا به تصميم   -٣
جمعی گام موفقيت آميز مهم ديگر اعتصاب 

وقتی که کارگران هفت تپه در .  اخير است
مکان شناخته شده تجمعاتشان با نام شايسته 

تصميم گرفتند، بر اساس حرف و "  سنگر"
تصميم جمعی حرکت ميکنند، در واقع اتکا 
به مجمع عمومی و دخالت مستقيم تک تک 
کارگران در تصميماتی که به شرايط کار و 

مبارزه و سرنوشت شان مربوط است پافشاری ميکنند و اين نقطه قوت 
در واقع اتکا به .  هر حرکت کارگری و کارگران نيشکر هفت تپه است

مجمع عمومی و تصميم جمعی تجسم اراده متشکل کارگران هفت تپه و 
 .از موفقيتهای مهم اين دوره است

  
کارگران هفت تپه با اتکا به :  جاری شدن ابتکارات مبارزاتی مهم  -۴

. تجارب دوره گذشته اعتراض خود را فقط به اعتصاب محدود نکردند
سازماندهی راهپيمايی اعتراضی و سر دادن شعارهای کوبنده در صحن 
کارخانه و مهمتر کشاندن راهپيمايی اعتراضی به شهر شوش و جلو 

اين راه موثر جلب حمايت توده مردم .  فرمانداری، گام مهم ديگری است
 . از مبارزات کارگران است

 
" دادگاه"حضور دو کارگر آگاه دمحم خنيفر و يوسف بهمنی در بساط   -۵

اسد بيگی و رستمی و بيان اعتراض کارگری و حق طلبانه عليه 
اين واقعه به نحو .  صاحبان سرمايه هفت تپه موفقيت مهمی است

سمبليک انعکاس تناسب قوای جدال طبقاتی کنکرت و مشخص در 
نبايد گذاشت اين حقيقت پنهان شود، هر .  مجتمع نيشکر هفت تپه است

درجه کشمکش جناحهای جمهوری اسالمی تاثيری در به محاکمه 
گذاشته باشد، اما کل اين پديده و به دادگاه  "  اسد بيگی، رستمی"کشاندن 

اسد بيگی از "کشيده شدن اينها و اعالم معذرت خواهی رياکارانه 
زير فشار اعتراض کارگران هفت تپه "  ديرکرد در پرداخت حقوقها

اين صحنه که صاحبان سرمايه هفت تپه در صندلی .  اتفاق افتاده است
پاسخگويی و محاکمه قرا دارند و کارگر آگاهی عمال به نيابت از 
همقطاران خود با ندای رسا عليه او اعالم جرم ميکند، نشانه موفقيت 

صحنه واقعی محاکمه اسد بيگی در واقع . مهم ديگر در اين مبارزه است
لحظه های آخر آن جلسه و سخنان حق طلبانه بهمنی بود و نه چيز 

قطعا کارگران هفت تپه با اعتماد بنفس بيشتر اين مبارزه را به .  ديگر
 .فرجام منطقی خود ميرسانند

  
به صحنه آمدن تعداد بيشتری از فعالين و رهبران دلسوز اعتصاب و  -۶

جمهوری .  مبارزه کارگری هفت تپه از موفقيتهای ديگر اين دوره است
اسالمی با به زندان کشاندن و انواع توطئه عليه کارگران مبارز هفت 
تپه و يکی از رهبران جسور آنها اسماعيل بخشی به عبث فکر ميکرد، 
نوک پيکان مبارزاتی هفت تپه را ميزند و سدی در مقابل تداوم اين 

پا پيش گذاشتن فعالين .  طبق معمول کور خواندند.  مبارزات ايجاد ميکند
و رهبران دلسوز و جسور جديد، بيهودگی نقشه شومشان را برمال کرده 

اعتصاب و مبارزه و اجتماعات و مجمع عمومی اين بار، شاهد .  است
ابراز وجود رهبران و فعالين آگاه و جسوری است، که پرچم سنت 
مبارزاتی دوره قبل را به دست گرفته و به ستون محکم اين مبارزه 

 .تبديل شده اند
 
بازتاب گسترده اعتصاب و مبارزه کنونی کارگران   -٧

 ! در يک نگاه 
 

 موفقيتهای تاكنونى اعتصاب كارگران هفت تپه
 

 رحمان حسين زاده

 

  ٤صفحه   



حمايت علنی .  هفت تپه در داخل و خارج کشور موفقيت ديگری است
کارگران فوالد و تعدادی از نهادها و تشکلهای کارگری و يا مدافع حقوق 
کارگر در داخل و همبستگی ها و حمايتهای تاکنونی در سطح خارج 
تقويت کننده اين اعتصاب و مبارزه است، هر چند کافی نيست و به آن 

 .برميگردم
  

مواردی که به طور فشرده در باال اشاره کردم، به نظرم موفقيتهای 
اين اعتصاب هنوز .  تاکنونی اعتصاب کارگران هفت تپه را نشان ميدهد

برای تضمين پيروزی آن .  به پيروزی قطعی نرسيده و ادامه دارد
 : از جمله. گامهای محکم ديگری الزمست، برداشته شود

 
حمايت وسيع و موثر بخشهای مختلف جنبش کارگری و اردوی   -الف

هنوز جای حمايت سياسی و عملی بخشهای مهم   .آزاديخواهان الزم است
و مبارز جنبش کارگری و اردوی کار و آزاديخواهان خالی است، محقيم 
بپرسيم، چرا شاهد انتشار پيامهای پشتيبانی و ابتکارات حمايتی ولو 
سمبليک، مثال نيم ساعت دست از کار کشيدن از جانب بسياری از 
. مراکز و رشته های کارگری و به ويژه مراکز کليدی کارگری نيستيم

توقع اين بود که شاهد حمايت جنبش معلمان، رانندگان کاميون، 
پرستاران، بازنشستگان، دانشجويان آزاديخواه از دانشگاههای مختلف و 
در يک کالم هم طبقه ايها و همسرنوشتان کارگران هفت تپه از اقصی 
نقاط کشور باشيم، هنوز فرصت هست و پيروزی اعتصاب کارگران 

با گسترش .  هفت تپه به همبستگی طبقاتی و عملی گسترده نيازمند است
حمايت و همبستگی به پيروزی کارگران هفت تپه و از اين طريق کل 

 .جنبش کارگری ياری رسانيم
  

 :ضرورت پيوستن موثر خانواده های کارگری به مبارزه جاری  -ب
تجربه دوره قبل نشان ميدهد، پيوستن و حضور موثر خانواده های 
کارگران، هم ممکن و هم بسيار تقويت کننده اعتصاب و مبارزه جاری 

هيچ چيز موجه تر از حضور اعضای خانواده . کارگران هفت تپه ميشود
های کارگران در صف مبارزه و اعتصاب نان آوران خانواده شان 
نيست و اميدواريم به زودی خانواده های کارگری نقش موثر خود را در 

 . اعتصاب و مبارزه کارگران هفت تپه ايفا کنند
  

مجمع  :منظم و سازمانيافته کردن مجمع عمومی کارگران هفت تپه  -ج
عمومی و از اين طريق تصميمات جمعی هر روزه کارگران اعتصابی، 

اين دستاور . پايه محکم اتحاد و همبستگی به وجود آمده در هفت تپه است
بزرگ، يعنی مجمع عمومی را الزمست و ميتوان در اين روزهای 
اعتصاب و مهمتر در دوره بعد از اعتصاب هم منظم و سازمانيافته 

به اين ترتيب .  تصميمات الزم را گرفت و اجرايش کرد.  برگزار کرد
به اين ترتيب زندگی .  شورای کارگری هفت تپه را محکم جا انداخت

 . شورايی مورد نظر اسماعيل بخشی و همقطارانش را نهادينه کرد
 
 :افشای ترفندها و مانورهای فريبکارانه جناحهای جمهوری اسالمی  -د

يک جنبه بسيار مهم و مثبت در جريان اعتصاب و مبارزه کنونی، خنثی 
شدن ترفندها، تفرقه افکنيها و مانورهای فريبکارانه عوامل کارفرما و 
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تا اين جدال و کشمکش طبقاتی .  جمهوری اسالمی در هفت تپه بوده است
و حاد هست، چنين ترفندها و مانورهای ضد کارگری هم وجود خواهد 

به ويژه کارگران ميدانند، جناحهای جمهوری اسالمی بر اساس .  داشت
رقابت و مصلحتهای ضد کارگری خود، چنين ترفندهای رياکارانه و 

کارگران هوشيارتر از هميشه در پس .  ضد انسانی را ادامه ميدهند
کشمکشهای جناحی آنها ميتوانند و بايد منافع و صف متحد و مستقل خود 
را تعقيب کنند و الزمست اجازه ندهند، کوچکترين توهمی نسبت به اين 

 .  يا آن عملکرد جناحهای  جمهوری اسالمی و عواملش ايجاد شود
  
عطف توجه به اعتصاب کارگران هفت  :گسترش حمايت بين المللی  -و

در سطح بين المللی وسيع است، اما محدوديتهای ويروس کرونا، 
نميگذارد، مثل گذشته و دوره قبل در ابعاد قابل توجه آکسيونهای 

وظيفه ما کمونيستها و .  اعتراضی و حمايتهای عملی شکل بگيرد
نيروهای چپ و کمونيست و نهادها و سازمانهای کارگری و مترقی است 
با ابتکار و خالقيت محدوديت ايجاد شده را خنثی کرده و بار ديگر وزنه 
حمايت موثر از اعتصاب کارگران هفت تپه را باال برد و فشار موثری 

 . بر جمهوری اسالمی اعمال کرد
 

پيروزی اعتصاب و مبارزه اميد بخش کارگران هفت تپه در چشم انداز 
بار ديگر به کارگران رزمنده و آگاه هفت تپه دست مريزاد . نزديک است

 . و خسته نباشيد بايد گفت
*** 

 موفقيتهای تاكنونى 

 ...اعتصاب كارگران هفت تپه 

 

  ٥صفحه   

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و ! همه جا برپا كنيد

!  محالت شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا 

!ارگان حاكميت  



ژوئن اعالم شد که حکم اعدام سه زندانی  ٢٤تير برابر با  ٤روز 
سياسی؛ اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و دمحم رجبی، از 

اين .  تائيد شده است"  ديوان عالی کشور"شدگان آبانماه توسط  بازداشت
توسظ قاضی صلواتی به اعدام محکوم  ٩٨سه جوان ابتدا در اسفند سال 

ژوئن دمحم رضا حبيبی رئيس دادگستری  ٢٧تير برابر با  ٧روز .  شدند
 ٩٦پرونده مربوط به اعتراضات سال  ٨که برای "اصفهان، اعالم کرد 

خرداد برابر با  ٢٦روز  ."االرض ثابت شده است حکم مفسد فی ٩٨و 
نفر از  ۴٢کيفری شهر اراک برای  ١٠۶ژوئن دادگاه شعبه  ١٥

کارگران شرکت پيمانکاری آذرآب که در اجتماع و راهپيمايی در مرکز 
شهر اراک در سال گذشته شرکت داشتند، حکم زندان و شالق و کار 

 . اجباری صادر کرده است
 

ديوان عالی "بدنبال انفجار خبر حکم اعدام سه جوان اعالم شد که 
همينطور کارگران اراک خبر "!  کشور حکمی را تائيد نکرده است

دادگستری اراک حکم کارگران آذرآب را تکذيب کرده "ميدهند که 
 ٩٦واقعيت اينست که اعالم خبر اعدام زندانيان و اسرای ديماه "!  است

و همينطور اعالم خبر حکم شالق و زندان و بيگاری  ٩٨و آبان 
با اعالم خبر سونداژ ميکنند و اگر با واکنش .  کارگران آگاهانه است

درخوری روبرو نشدند، اجرا ميکنند و اگر به اين نتيجه رسيدند که 
در .  منکر ميشوند تا نگويند که عقب نشينی کردند"  هزينه دارد"

صورتی که کارگران آذرآب حکم دادگستری و ليست اسامی کارگران 
تکذيب "دادگستری زير فشار افکار عمومی و واکنش ها .  را ديده اند

تائيد حکم اعدام سه جوان را "  ديوان عالی کشور"همانطور که "  ميکند
 "! تکذيب ميکند"
 

بدنبال .  جمهوری اسالمی بدون سرکوب و اعدام قابل تعريف نيست
شورش در زندانها رئيسی جالد دستور اجرای سريع حکم زندانيان 

هدف اينبود که هم از .  عادی که به اعدام محکوم شده بودند را داد
زندانيان سر به شورش برداشته زهر چشم بگيرند و هم جامعه در حال 

هدف .  انفجار را که موقتاً بدليل بيماری کرونا محدوديت دارد، بترسانند
احکام شالق و بيگاری و زندان برای کارگران معترض ظاهرا 
سرکوب و تحقير طبقه کارگر است اما انعکاس وحشت حکومت 
اسالمی سرمايه داران از پتانسيل عظيم اعتراض کارگری و خيزش 

سياست سر به نيست کردن اسرای .  ميليونی کارگران و گرسنگان است
، چه بصورت قتل زير شکنجه و انداختن ٩٨و آبان  ٩٦جنبش ديماه 

پيکر آنها در آبها و جنگلها و بيابانها، چه قتلهای پنهانی و صحنه سازی 
شده، چه اعدام در زندان، تالشی بيهوده برای جلوگيری از شعله ور 

 . شدن مجدد آتش زير خاکستر آبانماه است
 

کل تاريکخانه های جمهوری اسالمی  ٩٨کابوس تکرار و ادامه آبانماه 
. را درنورديده و هر روز سران حکومتی در اينمورد سخن ميگويند
. اينها حتی وحشت دارند آمار قربانيان و مکان زندانيان را اعالم کنند

جوان و  ١٥٠٠مردم آزاديخواه و طبقه کارگر قتل جنايتکارانه بيش از 
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. کودک و کارگر مبارز و دستگيری هزاران معترض را فراموش نميکنند
ترديد نکنيد که اينبار آتش خشم طبقاتی بمثابه آتشفشانی عظيم که کل پيکر 

کابوس شما .  منحوس حکومت اسالمی را خواهد سوزاند، فوران ميکند
جامعه با قربانيان بيشمار فقر و .  واقعی است، اما راه حل تان پوچ است

فالکت و بيماری و بيکاری و تداوم اين سياستها، هيچ راهی جز دوباره 
تا آنوقت مثل تخم چشم از زندانيان و .  برخاستن برويش باز نيست

اسرايمان دفاع خواهيم کرد و حکومت اسالمی را از هر حرکت احمقانه 
کليه زندانيان .  آبانماه ادامه دارد.  و جنايتکارانه پشيمان خواهيم کرد

 . سياسی بدون قيد و شرط بايد آزاد شوند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٠ ژوئن ٢٨ – ١٣٩٩ تير ٨

 اعالميه حزب حكمتيست  
 

 !كابوس حكومت اسالمى از تكرار آبانماه

 !سياست اعدام زندانيان سياسى را شكست ميدهيم

 مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست
 

 جانباختن سه جوان در آتش سوزی جنگل در منطقه پاوه
 

در چند روز اخير بر اثر آتش 
سوزی و با شدت آن از بامداد 
امروز در مناطق حفاظت شده 
بوزين و مرخيل شهر پاوه بيش از 

هکتار از مراتع و جنگلهای  ٧٠٠
. اين منطقه در آتش سوخته است

ژوئن در  ٢٨عصر امروز يکشنبه 
جريان مهار اين آتش سوزی، 
مختار خندانی سخنگو و عضو 

انجمن زيست "هيئت موسس 
و دو تن ديگر از "  محيطی ژيوای

فعاالن محيط زيست به اسامی بالل امينی و ياسين کريمی جان خود را از 
دست داده و دو تن ديگر به اسامی عارف خدادی و جميل عبدی هنگام 

مردم شهر پاوه هنگام بدرقه .  اطفاء حريق دچار سوختگی شديد شده اند
 .جانباختگان اين حادثه دلخراش تجمع بزرگی برپا کردند

 
کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن تسليت و اظهار همدردی با 
خانواده، دوستان و بستگان اين حادثه دلخراش، ناکارآمدی و بی 
مسئوليتی دولت و دواير مربوطه در مقابله بحرانها و آتش سوزيها را 
عامل جانباختن اين عزيزان و دهها جانباخته ديگر در حوادث مشابه در 

در شرايط بحرانی امروز ايران به دليل ناکارآمدی .  سالهای قبل می داند
و القيدی دولت و عدم مسئوليت پذيری در قبال جان و سالمت مردم و 
حفاظت از محيط زيست، مردم و فعالين ناچارند خود را سازمان دهند و 
به مقابله با حوادث پيش آمده بپردازند و در اين راه جان خود را از دست 

 .دهند
 
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 

 حکمتيست -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٨

 



است كه در "  مسئله كرد"يكی از قديمى ترين معضالت خاورميانه 
مسئله كرد در هركشورى .  سال اخير الينحل باقى مانده است ١٠٠

ويژگی خود را دارد و راه حل آن نيز ُمهر چهارچوبهای سياسی 
همين مسئله باعث شده .  مشخص آن كشور را بر پيشانى خود دارد

است كه جنبش ناسيوناليستی كرد علي العموم و احزاب مختلف آن 
تاکنون نتوانسته اند سياست مشتركى براى حل مسئله كرد در پيش 

سياست شناخته شده و سنتی "  جنگ، مذاكره، جنگ"سياست .  بگيرند
بخشهاى مختلف جنبش ناسيوناليستی برای شريک شدن در قدرت 

ارتزاق جنبش ناسيوناليستى كرد از شكاف دولتهاى منطقه .  است
انتگره شدن بورژوازى كرد با باصطالح .  شاخص اصلى بقاى آنهاست

در دهه های اخير، پديدار شدن سرمايه داران گردن "  ملت باال دست"
كلفت كرد که شريک تجاری و اقتصادی دولتهای مرکزی هستند، 
. محدوديتهاى زيادى به بخش اپوزيسيونی اين جنبش تحميل كرده است

هر چند در نهايت بخش ميليتانت و روشنفكران ناراضى كرد در خدمت 
بورژوازى خودى هستند اما هنوز از جايگاه خود در تقسيم بندى قدرت 

 .و ثروت رضايت ندارند
 

زندگی در شكاف دولتهاى خاورميانه امكانت مالى و لجستيكى فراوانى 
براى احزاب ناسيوناليست کرد در كردستان بوجود آورده است كه 

اين وابستگى، احزاب مسلح .  بدون اين کمکها امكان بقاء وجود ندارد
ناسيوناليستی را وارد توافقات و بلوك بندىهاى ارتجاعى ميكند كه تماما 

كافى است . با تمايالت و خواستهاى مردم عادى در تضاد قرار ميگيرند
به اتفاقات بعد از شكست بلوك شرق نگاهى بياندازيم، ناسيوناليسم كرد 

ساله اخير بگذاريم و دورى و نزديكى احزاب  ٣٠را در متن تاريخ 
مسلح به دولتهاى سركوبگر تركيه، سوريه، عراق و ايران كه مردم 
كرد زبان در آنها زندگى ميكنند، تا سرنخى به بيربطى اين احزاب به 

 .بوضوح روشن شود" مسئله كرد"زندگی و معيشت مردم و حتی 
 

بعد از حمله صدام حسين و اشغال كويت فرصتى براى ناسيوناليسم 
دنياى تك "و "  نظم نوين جهانى"كرد در عراق فراهم شد تا در سايه 

. فراهم شود ١٩٩١به سركردگى آمريكا منطقه امنى در سال "  قطبى
بالفاصله جنگى خونين بين حزب دمكرات كردستان عراق به رهبرى 
بارزانى و اتحاديه ميهنى به رهبرى جالل طالبانى برسر هژمونى در 

اين جنگ چهار سال طول کشيد و باعث .  منطقه امنگ آغاز شد"
زمانى كه حزب دمكرات از .  كشتار هزاران نفر از طرفين شد

نگهداشتن توازن ميدان جنگ با اتحاديه ميهنی ناتوان شد، دست به 
 ١٩٩٦آگوست  ٣١دامن صدام حسين ديكتاتور وقت عراق شد و در 

نيروهاى !  سوار بر تانكهاى گارد رياست جمهورى عراق پيروزمندانه
بازپس گيری اربيل .  اتحاديه ميهني را تا مرزهاى ايران فرارى دادند

هزينه اش کشتار اپوزيسيون عراقی در آن شهر توسط نيروهای صدام 
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اتحاديه ميهنى بالفاصله دست !  حسين بود
به دامن رژيم اسالمى شد و سوار بر 
تانكهاى سپاه پاسداران تا دروازه هاى 

احزاب جنبش !  اربيل پيش رفتند
ناسيوناليستى كرد برای بقاى خود حاضر 

 !به تن دادن به هر نوع رذالتى هستند
 

ربودن و زندانى كردن عبدهللا اوجاالن 
باعث  ١٩٩٨تركيه در سال " ميت"توسط 

در سنندج تعدادى از .  بروز اعتراضات زيادى در شهرهاى كردنشين شد
پ ك ك آنزمان اعتراضات .  جوانان كشته و تعداد بيشترى دستگير شدند

عوامل امپرياليسم و "و در سنندج به "  كماليستها"جوانان را در ترکيه به 
هر دو حزب  ٢٠٠٠در  سال !  نسبت داد و آنرا محكوم كرد"  صهيونيسم

بارزانى و طالبانى اينبار در تبانى با دولت تركيه جنگ خونينى با حزب 
. كارگران كردستان تركيه شروع كردند و صدها نفر از طرفين كشته شدند

خلق "تمام اين سر سپردگى به دولتهاى سركوبگر و ارتجاعى در زرورق 
 .پيچيده شده و تحويل عوام الناس داده ميشود" كرد

 
كردستان عراق دو فاكتو از استقالل  ٢٠٠٣بعد از اشغال عراق در سال 

ستم ملى "احزابی که فلسفه وجوديشان برسر .   نسبى برخوردار شده است
بود خود جزو حاکمين جديد شدند و دولت باصطالح کردی "  و مسئله ملی
اما كماكان مسئله كار و معيشت مردم الينحل باقى مانده .  تشکيل دادند

اين موقعيت، رقابت بين احزاب جنبش ناسيوناليستى كرد براى !  است
كنترل درآمد حاصله از فروش نفت و ورود و خروج كاال به اين منطقه را 

دعواى ناسيوناليسم  ٢٠٠٥اگر تا قبل از سال .  به اوج خود رسانده است
درصد  ١٧بود، اينبار كنترل كامل بر "  ابراهيم خليل "كرد بر سر گمرك 

از درآمد نفت عراق كه به اين منطقه ساالنه ارسال ميشد، بخشهاى مختلف 
بحث صدها .  خود ميفرستاد"  دوستان حال و آينده"اين جنبش را به دنبال 

براى باال كشيدن اين پول چه چيزى بهتر از !  ميليارد دالر پول نقد است
 ميكند؟" حالل"آنرا توجيه و " كوردايتى"
 

خاورميانه به عنوان شاهراه انتقال انرژى فسيلى از موقعيت ويژه 
اعتراضات وسيع توده اى در سال .  ژئوپولتيكى در جهان برخوردار است

از تونس و مصر شروع "  نان و آزادى و كرامت انسانى"كه براى  ٢٠١١
دومينوى شعله ورشدن .  شد به سرعت كل منطقه را دربرگرفت

سوريه به .  اعتراضات مردمى اكثر كشورهاى عرب زبان را در برگرفت
عنوان کوتاه ترين پل ارتباطى انتقال گاز و نفت كشورهاى حاشيه خليج به 
اروپا بيش از همه مورد توجه و دخالت كشورهاى جهانى و منطقه اى 

اعتراضات مردمى سوريه به سرعت توسط عوامل مزدور .  قرار گرفت
. اين كشورها وارد فاز مسلحانه شد و مردم از روند سياسی قيچى شدند

جنگ داخلى سوريه مركز تالقى بلوك بندىهاى ارتجاعى در خاورميانه 
بلوك تركيه، قطر و عربستان و كويت و در راس آنها آمريكا و .  شده است

ناتو، و بلوك ديگر؛ رژيم اسالمى، سوريه، عراق، حزب هللا لبنان و 
عروج و .  انصارهللا يمن به سركردگى روسيه و چين شكل گرفته است

صورت مسئله مشترك اين بلوك بندى را به محاق برده "  داعش"افول 
جنبش ناسيوناليسم كرد بدليل سرسپردگى تاريخى كه با خود حمل .  است

 .ميكند به دنبالچه اين دو بلوك ارتجاعى در خاورميانه تبديل شده است
 

دو حزب اصلى كردستان عراق كه تمايالت اسالمى شديدى 

ناسيوناليسم كرد دنبالچه بلوك بندىهاى 

 ارتجاعى خاورميانه
 

 جمال كمانگر

 

  ٧صفحه   



حزب دمكرات كردستان به .  هم دارند هركدام به يك بلوك پيوسته اند
رهبرى بارزانى تماما به كمپ تركيه، عربستان، قطر و اتحاديه ميهنى 

اپوزيسيون بخشهاى . به كمپ رژيم اسالمى، سوريه و عراق پيوسته اند
ديگر كردستان بنا به دورى و نزديكى به دو حزب اصلى حاکم در 

حزب .  کردستان عراق هر كدام به يكى از اين محورها پيوسته اند
كارگران كردستان تركيه و اقمارش برخالف ادعايى كه ميكنند كه آنها 

هستند، تاريخا به كمپ رژيم اسالمى و اتحاديه "  نماينده نيروى سوم"
هر دو حزب دمكرات كردستان .  ميهنى و بشار اسد تعلق داشته و دارند

احزاب "  مركز همكارى"ايران و دو سازمان زحمتكشان كه در 
ناسيوناليست كرد ايرانى جمع شده اند، هر روز صريح تر از قبل خود 

اين تعلق خاطر .  را در كمپ بارزانى، تركيه و عربستان پيدا ميکنند
ديگر از سطح تحليل و گمانه زنى فراتر رفته و جنبه سياسی و عملى 

در نتيجه اقمار پ ك ك در ايران و سوريه كامال .  به خود گرفته است
. سياست مستقلى ندارند.  تحت هژمونى بلوك رژيم اسالمى هستند

حزب "و  ٢٠٠٤در سال )  پژاك" (حزب حيات آزاد كردستان"تاسيس 
در همان سال براى تحت فشار گذاشتن رژيم "  اتحاد دمكراتيك سوريه

اسالمى و رژيم اسد و درعين حال برای حاشيه ای کردن احزاب 
هر چند مقاومت .  اصلی ناسيوناليست کرد دراين کشورها بوده است

اتحاد "كوبانى در مقابل داعش وجهه بين المللى خوبى به حزب 
داده است اما رقابت احزاب اصلى ناسيوناليست كرد " دمكراتيك سوريه

برای رهبری جنبش ناسيوناليستی در هر چهار بخش كردستان آنها را 
آش به قدرى شور شده است .  بيشتر در ارتجاع منطقه حل كرده است

كه اتحاديه ميهنى بعد از كنگره اخيرشان كه جناح طرفدار رژيم 
از "  الالمركزيه"اسالمى اكثريت را بدست آورده است، خواهان 

اين حزب خواهان جدا كردن مناطق !  حكومت اقليم كردستان شده است
حكومتى كه دست تركيه را .  تحت كنترل خود از حكومت پارتى هستند

 .باز گذاشته تا دهها پايگاه نظامى را در منطقه آنها برای خود برپا كنند
 

سازمان كردستان حزب كمونيست ايران و استقرار   -موقعيت كومله
اردوگاهی در خاک کردستان عراق، آنها را در اين معادالت قرار داده 

اين جريانى است که با ناسيوناليسم .  و دچار تناقضات شديد کرده است
اما چه علنی و چه در پشت پرده يك روز با .  علنا نميخواهد برود

و "  سازمان خبات اسالمى"ميرود و روز ديگر با "  كنگره ملى كرد"
با آنها عكس .  را تاسيس کردند"  مركزهمكارى"چهار حزب که بعدا 

يادگارى ميگيرد و اطالعيه مشترك در مورد انتخابات در ايران صادر 
اقمار "  كميته ديپلماسى"ميكند و دور از چشم اعضا و كادرهايشان در 

با پژاک برسر برنامه مشترک جلسه ميگذارند .  پ ك ك شركت ميكند
كومله !  در همان حال با کمونيستها هم جلسه و کنفرانس برگزار ميکنند

اما جناح .  اند چپ باشد ميخواهد در مقايسه با کسانى که از آن جدا شده
از نظر .  اصلی و راست آن هويتش را عليه چپ ترسيم کرده است

طرفدارانی که اتفاقا .  مادى در جامعه طرفداران خودشان را دارند
مربوط به دهه اول عمر اين سازمان هستند که سياست سازش ناپذير 
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کومله به دليل ناتوانی از چرخش به چپ، .  کمونيستی مشخصه آن بود
از خود بر جاى گذاشته  ٢٠٠٠تاكنون سه انشعاب از زاويه راست از سال 

له يا بايد به چپ برود يا نيرويش را به زحمتكشاني ها ميدهد يا  کومه. است
جديدا هم به ضربه گير پژاك تبديل شده .  اعضايش خانه نشين خواهند شد

له روى موضع بينابينى فعلى كه دارد عمال در بلوك اتحاديه  کومه.  است
اين نزديکی كومله به اين .  ميهنى، پ ك ك و اقمارش قرار گرفته است

کمپ با هر محاسباتی که باشد، برايش هزينه دارد و هزينه اين 
را كومله بايد در ميدان سياست و نزديكى به سياستهاى اتحاديه " ديپلماسی"

 .ميهنى و ناسيوناليسم كرد پرداخت كند كه ديگر قابل دوام نيست
 

مردم مناطق كردنشين خاورميانه حق دارند از احزاب جنبش ناسيوناليستى 
"كرد بپرسند بگو دوستانت چه كسانى هستند تا بگويم تو چه كسى : 

مردم نبايد بيشتر از اين در دام دامن زدن به احساسات عقب مانده !" هستيد
ساله اخير نشان داده است كه  ٣٠تاريخ .  ملى و مذهبى و زبانی بيفتند

دكان دو نبشى است براى شريك شدن در قدرت و باال كشيدن "  كوردايتى"
كردستان عراق در سه دهه اخير نشان داد فرقى .  دسترنج مردم زحمتكش

فرقى بين نيروى سركوبگرى كه .  بين بورژوازى كرد با غيره كرد نيست
دستور هر دو .  به زبان كردى حرف ميزند با نيروى غير كرد زبان نيست

. نيرو محافظت از قداست سرمايه و بازار آزاد و ارتجاع مذهبى است
مناطق كردنشين مثل هر جاى كره خاكى از منطق نظام سرمايه دارى 
پيروى ميكنند و آنچه بايد سازمان يابد، مبارزه طبقاتى عليه طبقه سرمايه 

 .دار است
 

*** 

ناسيوناليسم كرد دنبالچه بلوك بندىهاى 

 ...ارتجاعى خاورميانه 

 !كار را متوقف مى كنيم

 !آينده از آن ماست، دستجمعى خودكشى نمى كنيم
 

ما كارگران و   .  خانه بمانيم و سر كار نرويم      .  كار را تعطيل كنيم   

. كاركنان اسير فقر و فالكت ايم، اما دستجمعى خودكشى نمى كنيم           

در اوضاع كنونى، سازمان    .  وضعيت ويژه نيازمند اقدامات ويژه است     

كار جامعه بايد حداقلى، اورژانسى و پاسخ به نيازهای ضروری             

ما كارگران مراكز توليدی و كاركنان مراكز اداری و خدماتى، . باشد

بدون تست مرتب و بدون برخورداری از نيازهای پزشكى حاضر            

دولت و كارفرمايان متعهد و . نيستيم در محلهای كار حضور پيدا كنيم

موظف به تامين نيازهای ضروری، پرداخت حقوق ها، تامين سالمت و 

 !  كار را متوقف مى كنيم. بهداشت محيطهای كار هستند
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

 ١٣٩٨اسفند 



در تاريخ مردم پاوه و مناطق اطراف  ١٣٩٩تير  ٨بدون شک روز 
در اين روز سه نفر .  بعنوان يک روز سياه در حافظه مردم خواهد ماند

از عزيزانی که برای کمک به خاموش کردن آتش سوزی منطقه 
جان باختگان .  حفاظت شده بوزين و مره خيل رفته بودند جان سپردند

اين آتش سوزی ياسين کريمی، بالل امينی و مختار خندانی از اعضای 
انجمن محيط زيست ژيوای بودند که برای کمک به خاموش کردن آتش 

 .  سوزی اعزام شده بودند
 

هکتار منطقه حفاظت شده در  ٣۵٠به گفته رسانه های ايران بيش از 
قبل از اين دو هفته پيش در منطقه .  اين آتش سوزی از بين رفته است

خرم آباد يک فعال محيط زيست ديگر در تالش و کمک رسانی برای 
در  ٢٠١٨در سال . خاموش کردن جنگهای زاگرس جانش از دست داد

منطقه مريوان شريف باجور از چهره های سرشناش محيط زيست 
ايران و سه نفر ديگر که برای کمک رسانی رفته بودند به همين طريق 

 . جان باختند
 

در سه دهه اخير با افزايش نابودی محيط زيست در نقاط مختلف 
ايران، از بين رفتن منابع طبيعی و استفاده بی رويه از ذخيره های 
طبيعت که بنا به سياستهای معامله گرانه جمهوری اسالمی پيش برده 
ميشود، ضرورت ايجاد انجمنها و گروه های مردمی برای دفاع و 

ادامه کار و گسترش .  محافظت از محيط زيست را ايجاد نموده است
فعاليت اين انجمها و ادامه کاری آنها دقيقا در رابطه با توجه به خطری 

افزايش .  است که مردم روز به روز در اطراف خود احساس ميکنند
آلودگی کالن شهرها در ايران، از بين بردن جنگها در ابعاد وسيع، 
نابودی تعداد وسيعی از گونه های حيوانی و گياهی چالشهای جدی را 

پيامد اين وضعيت از بين رفتن تنوع .  در مقابل مردم قرار داده است
آب و هوايی، خشکسالی، سيل و آتش سوزی جنگها، فرسايش زمين، 
افزايش جدال برسر تقسيم آب در ايران، ديگر نه يک پديده نادر بلکه 

بطور .  دائمی است که جان و مال مردم را به نابودی کشانده است
امری که .  خالصه اکوسيستم ايران در خطر نابودی قرار گرفته است

از جمله از دالئل افزايش جمعيت شهرها و گسترش حاشيه نشينی با 
مردمی که دچار فقر و بيکاری و بی مسکنی هستند را سرعت بخشيده 

بی جهت نيست که مردم بحق جمهوری اسالمی را بانی و مسبب . است
 .اين وضعيت می دانند

  
پاوه و اورمانات يکی از زيباترين مناطق ايران است و در سه دهه 

افزايش .  اخير به يکی از جاذبه های گردشگران ايرانی تبديل شده است
توريستم و رشد جمعيت توجه عمومی حفاظت از محيط زيست و 

از يک .  جنگهای اين منطقه را با مسئله ای جدی تبديل کرده است
طرف نفرت و انزجار مردم از جمهوری اسالمی که عمال خود را 
بری از هر مسئوليتی نموده است و از طرف ديگر خطر تهديد از بين 
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رفتن محيط زيست که ربط مستقيم به کار و 
معيشت مردم دارد، مردم منطقه را به فکر 
ايجاد شبکه های حفاظت از منطقه زيست خود 

نتيجه آن بوجود آمدن و گسترش .  انداخته است
انجمن های محيط زيستی است که تالش ميکنند 
با گسترش اطالعات در مورد محيط زيست و 
استفاده از امکانات بسيار ناچيز و ابتدايی در 
جلوگيری از تخريب زمين و يا آتش سوزی 

فاجعه آتش سوزی در مريوان و اکنون پاوه نشان داد که .  فعاليت کنند
مسئوليتی که دولت بايد در راس آن باشد و با برنامه و تخصيص امکانات 
مدرن، آموزش و دادن اطالعات دائما سياست و برنامه ريزی خود را در 
مورد حفاظت از محيط زيست اجرا کند، عمال بردوش انجمن هايی افتاده 
است که از سر عالقه و تعلق خاص جوانان و مردم منطقه تشکيل شده 

انجمنهائی که از کمترين امکانات برای مقابله با چنين فجايعی .  است
 . برخوردار نيستند و اصوال کار آنها نيست

 
هزار هکتار در حوزه  ١۶١بنا به آمار محيط زيست کرمانشاه اين سازمان 

هزار هکتار در منطقه بوزين و  ٢٣حفاضتی خود دارد که از اين ميزان 
مره خيل قرار دارد که به لحاط گونه های جانوری و گياهی در نوع خود 

در .  محيط بان کار ميکنند ۴٨در اين منطقه کال .  منحصر بفرد هستند
برگزار ميشود  ضمن تقدير از فعاالن محيط  ١٣٩٨جلسه ای که در سال 

زيست برای رفع  اين کمبود و اختصاص امکانات و زياد کردن محيط 
و انجمن های مردمی پناه برده و از آنها طلب "  خدا و امام جمعه"بانان به 

بسيار واضح است در کشوری که تمام منابع ثروت کشور .  کمک کردند
در دست اقليتی چپاولگر و دزد قرار دارد  و برای نمايش در ويترين ها 
محافظت محيط زيست را به دست انجمن هايی می سپرند که از جيبشان 
هزينه تبليغات برای حفاظت از محيط زيست را سازمان ميدهند، با 
کمترين امکانات برای خاموش کردن آتش در بوزين و مره خيل بسيج 
ميشوند، در دامن آتش گرفتار ميشوند و جان عزيزشان را از دست 

البته بجز اين، بخش وسيعی از جنگلها و منابع طبيعی امروز در .  ميدهند
دست مقاطعه کاران است يا به سرمايه داران برای بهره برداری واگذار 

 .  گرديده است
 

سوالی که اکنون بطور جدی مطرح ميشود و بايد بيشتر روی آن فکر کرد 
اينست که چگونه ميشود جای تجهيزات آتش نشانی، مثل هواپيما و 
هليکوپترهای ويژه بمب های آبی، پايگاههای اضطراری برای مقابله با 
حريق و گروه های ورزيده و مجهز به آخرين لباسهای ضد حريق، استفاده 
از نصب سيستمهای هوشمند و هشدار دهنده را ميتوان با چند جوان با 
دستهای خالی عوض کنيد و آنها را به دام مرگ بکشانيد؟ تعدادی فعال 
دلسوز محيط زيست در گوشه و کنار ايران نميتوانند بار اين وظائف و 
مخاطرات را بدوش بکشند، اصوال کار اين فعالين اين نيست و نبايد نقش 

جمهوری اسالمی بانی و مسبب تمام .  دولت و وظيفه آن به سايه برود
بازهم تکرار ميکنيم .  بالهايی است که امروز بر سر مردم ايران می آيد

که هرچه جمهوری اسالمی به زندگی ننگين و پر از فساد و دزدی و 
اين مردم هستند .  غارت خود ادامه دهد اين مردم هستند که قربانی ميشوند

که به بيکاری، خانه خرابی و از دست دادن محل کار و زيست خود دچار 
تنها شرط جلوگيری از تمام اين مصائب بزيرکشيدن اين .  ميشوند

 . *جنايتکاران غارتگراست

 فاجعه آتش سوزی در پاوه، 

 جنايت جمهوری اسالمى
 

 پروين كابلى 

 



. رژيم جمهوری اسالمی در بحرانی ترين دوره حيات خود بسر می برد
. با نگاهی به اوضاع جامعه اين تصوير را به سادگی ميتوان ديد

جمهوری اسالمی در حل ابتدايی ترين مشکالت مردم از هر لحاظ 
فقر و فالکت و تنگناهای معيشتی گريبانگير .  ناتوان و درمانده است

اکثريت مردم کارگر و طبقه محروم جامعه را گرفته است تا جايی که 
. کارگر به دليل عدم تامين نان روزانه اش دست به خودکشی می زند

اکثريت مردم بجز اقليتی سرمايه دار نوکيسه، آقازاده ها و محافظين 
وضع برده وار موجود، امنيت شغلی و اقتصادی ندارند و اين اوضاع 
هرروز بحرانی تر و با بيماری کرونا نيز شتاب بيشتری پيدا کرده و 

ماحصل اين اوضاع، از .  تاثيرات روانی مخربی بجای گذشته است
يکطرف خودکشی به خاطر نان، گسترش اعتياد، تن فروشی و کودک 
فروشی، ياس و نااميدی و از طرف ديگر، مقاومت و مبارزه و تالش 

 . برای تغيير و پايان دادن به اين وضع جهنمی در جريان است
 

تحوالت سياسی سه ساله اخير از آغاز اعتراضات ديماه تاکنون، مبارزه 
و تالش برای پايان دادن به فقر و تبعيض و نابرابری از جانب 
جنبشهای اجتماعی در جريان است و تاکنون بجز دو خيزش توده ای 

اين به اين معناست .  هزاران اعتراض و اعتصاب کارگری را داشته ايم
که جامعه خودکشی نميکند و تالش برای تغييرعليرغم مانع سرکوب 

بن بستی که رژيم جمهوری اسالمی .  مستمر بيوقفه در جريان است
بخصوص به لحاظ اقتصادی در آن گرفتارآمده نه تنها قابل حل نيست 

رژيم اسالمی .  حتی کاهش موقت آن نيز بطور مقطعی ممکن نيست
که البته معيشت مردم در پايان  ٩٩برای تامين و کسری بودجه سال 

ليست مخارجش است، مراکز کار و معادن و غيره را به اسم خصوصی 
سازی به حراج گذاشته و با اين سياستها می خواهند از جيب مردم 

: حسين راغفر در گفتگو با ايلنا گفته است.  خزانه دولت را پر کند
برای نجات کشور از وضعيت اقتصادی حاضر راهی جز سهميه بندی "

کاالها باقی نمانده و به گمان او دير يا زود اين سياست در کشور اجرا 
منافع گروههای زيادی در مجلس، "او در ادامه ميگويد که ".  می شود

در دولت و حتی قوه قضائيه به خطر می افتد و به همين دليل 
دستگاههای دولتی خود اولين مانع برای اعالم تدابير اضطراری در 

 ."کشور هستند
 

جمهوری اسالمی در مواجه با اين وضعيت بحرانی و مقابله با 
نارضايتی مردم مثل هميشه تنها راه حل را در سرکوب و گسترش 

در ادامه اين سياست، رژيم سرکوبگر اسالمی اخيرا و .  اختناق می داند
با مخفی کردن  ٩٨بعد از گذشت چندين ماه از خيزش گرسنگان آبانماه 

و ترس از علنی کردن آمار واقعی کشتار و دستگيريهای اين 
اعتراضات، به خودش جرئت داد که سه تن از جوانان معترض و 
اسيران اين شورش انقالبی به نامهای امير حسين مرادی، سعيدتمجيدی 

جمعه گذشته رئيس .  و دمحم رجبی را به اعدام محکوم و رسانه ای کند
دادگستری استان اصفهان نيز در نماز جمعه اين شهر از صدور حکم 

برای هشت نفر از بازداشت شدگان اعتراضهای سه " مفسد فی االرض"

 ٥٥٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

دمحم رضا حبيبی يکی از .  سال اخير خبر داد
قاتلين جوانان مردم در عين حال تهديد کرد 
در صورت تکرار اعتراضهای مشابه، 

همزمان با .  قاطعانه برخورد خواهند کرد
شروع دور جديد اعتراضات کارگران در 

کيفری اراک  ١٠۶نيشکرهفت تپه، شعبه 
برای زهر چشم گرفتن از کارگران، در 

نفر از کارگران  ۴٢خرداد برای  ٢۶تاريخ 
شرکت آذرآب اراک که دراعتراضات سال گذشته شرکت داشتند، برای 

ماه کار اجباری در  ١ضربه شالق و ٧۴سال زندان،  ١هر کارگر حکم 
اگرچه هنوز جرئت نکرده اند که اين احکام .  راه آهن اراک صادر کردند

  .جنايتکارانه را به اجرا درآورند و اخيرا منکر شده اند
 

وحشت از تکرار کابوس آبانماه و گسترش اعتراضات کارگری و 
نارضايتی عميق مردم از وضع موجود، رژيم اسالمی سرمايه را 
هراسان کرده است و پشت سرهم حکم شالق و اعدام صادر می کند، 
فعالين را احضار و يا با هجوم به منازل فعالين، آنها را دستگير و روانه 
زندان ميکنند و همانند حبيبی قاضی جنايتکار مردم را تهديد می کنند که 

اين اعمال جنايتکارانه و .  گرسنه بمانند و ديگر اعتراض نکنند
سرکوبگرانه که در طول عمر جمهوری اسالمی بيوقفه ادامه داشته، فقط 
و فقط اين واقعيت را بطور عيان نشان می دهد که يک حکومت مفلوک و 
درمانده، جز سرکوب ابزار ديگری برای ادامه بقا و حيات ننگين خود در 

جمهوری اسالمی از يک طرف با سرکوب و اختناق و از .  اختيار ندارد
طرف ديگر با تحميل فقر و فالکت می خواهد مردم را مستاصل و فلج 

 .جلو اين روند را بايد گرفت. کند
 

واقعيت اين است که اين وضعيت نه برای رژيم اسالمی و نه برای مردم 
مردم و کارگر و تهيدستان .  ناراضی و جان به لب رسيده قابل دوام نيست

جامعه ديگر نمی توانند و نميخواهند اين وضعيت را قبول کنند و ناچارا 
به مبارزه و کشمکشی روزمره و بيوفقه با رژيم هار سرمايه وارد شده 

واقعيت ديگر اينست و درچند سال اخير به تجربه ثابت شده است که .  اند
سرکوب نمی تواند وقفه ای جدی در مبارزه و اعتراضات مردم ايجاد 

به يک معنا آن ديوار وحشتی که رژيم اسالمی ايجاد کرده بود .  کند
با شروع پاندومی کرونا و نگرانی مردم از ابتال به اين .  شکسته است

. ويروس باز دست از اعتراض و مبارزه عليه وضع موجود برنداشتند
همه چيز از حرمت، .  ديگر مردم چيزی برای از دست دادن ندارند

جامعه در .  انسانيت، حقوق و زندگی عادی تماما از آنان سلب شده است
 .لبه پرتگاه قرار گرفته است

 
همه .  مسئله اصلی اما چگونگی عبور از جهنم جمهوری اسالمی است

ميدانيم که بدون برداشتن اين مانع بزرگ کاری از دستمان ساخته نيست 
. اين در هر صورت کار مردم است.  و مردم گرسنه و بيکار می مانند

کار .  کار طبقه کارگر متشکل و سازمانيافته و احزاب سياسی جدی است
همين جوانان و مردم کارگر و زحتکش است که آبانماه را خلق کردند و 

بايد با .  بايد به اين مبارزه ادامه داد.  به مصاف رژيم وحشی اسالمی رفتند
اعتراض و مبارزه متشکل بحرانها و تناقضات رژيم را عميقتر کرد و 

روشن است که هر حزب و جنبش طبقاتی . ابزار سرکوب را از او گرفت
برخالف راستها، به دخالت آمريکا و دول .  برنامه و اهداف متفاوتی دارد

رژيم اسالمی با کمک همين آمريکا و .  ديگر نبايد دل بست

 رژيم اسالمى در كابوس تكرار آبانماه
 

 سعيد يگانه

 

  ١٠صفحه   



اين دوره به يک معنا دوره انتخاب نيز .  غرب به مردم ايران تحميل شد
مردم نبايد قبول کنند که رفاه و آزادی و برابری برای همه آحاد .  هست

جامعه ممکن نيست، نبايد قبول کنند فقر و فالکت اقتصادی و تبعيض و 
نابرابری هميشه وجود داشته است، نبايد قبول کنند که آزاديهای وسيع 

ما به يک جنبش .  است، نبايد به کم راضی شوند"  مخل امنيت"سياسی 
قدرتمند و سازمانيافته و اتحاد و يکپارچگی برای اين مبارزه و پيروزی 

مبارزه متحدانه کارگران نيشکرهفت تپه نمونه ای از .  نياز داريم
حکمتيست -حزب کمونيست کارگری .  خروش ميليونی اين طبقه است

همراه با طبقه کارگر و نيروی اجتماعی سوسياليسم برای اين پيروزی 
 . تالش ميکند

 
 ٢٠٢٠ژوئيه  ١
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 تراژدی كلينيک سينای تهران
 

اينروزها ايران در هر گوشه شاهد آتش سوزی جنگلها، انفجار و حوادث 
شامگاه سه شنبه دهم تيرماه، انفجار و آتش سوزی .  مشکوک است

نفر و  ١٩کلينيک سينای تهران در خيابان شريعتی به کشته شدن 
بيش از نيمی از قربانيان متعلق به پزشکان  .نفر منجر شد ١۴مصدوميت 

هنوز دليل واقعی اين تراژدی هولناک روشن .  و کادر اتاق عمل است
با تسليت به .  بوده است"  نشت گاز"نيست، آنچه تاکنون اعالم شده 

خانواده ها و بستگان کادر درمان و عزيزان جانباخته و با آرزوی بهبود 
 . سريع مصدومين

 

 ...رژيم اسالمى در كابوس تكرار آبانماه 

 

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست             

مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو حقوق پايه             

دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره          .  شهروندان است 

دادن اطالعات مرتب به جامعه توسط      .  سالمت حق شهروندان است

. كادر پزشكى يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است            

هر نوع امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از حق            

دانستن و اطالع از خطر جانى، يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای 

كور كردن ارائه اطالعات علمى و مال       .  تهديد سالمت شهروندان  

اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل           

دولت در قبال سالمت و بهداشت مردم مسئول        .  جنايتكارانه است 

وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى            .  است

كنونى، بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را تمامًا رايگان  

سالمت و جان مردم نبايد تجاری شود، جان قابل معامله            .  كند

 !نيست
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری  
 

 ١٣٩٨اسفند 

!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار! يا كار يا بيمه بيكاری  

 !نبايد گذاشت كسى گرسنه بماند

در دوره  .  تامين معيشت و حقوق پايه مردم وظيفه مستقيم دولت است            

بايد رژيم را موظف به تامين      .  بحرانى كنونى اين وظيفه بى اما و اگر است        

نهادهای همياری، كه اينروزها نماد نوعدوستى و         .  كردمردم  معيشت  

همبستگى انسانى اند، نبايد بگذارند كسى بدون غذا و نيازهای اوليه              

. در هر كوی و برزن بداد همسايه و سالمندان و محرومان برسيم             .  بماند

. نيازهای غذائى و بهداشتى را به طرق مختلف تامين و توزيع كنيم                

 ! مبتكرانه راه های كمک رسانى را پيدا كنيم و به همديگر اطالع دهيم

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

 ١٣٩٨اسفند 



 

 :دولت را موظف كنيم
 

               ،بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی

 ! تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

             تداوم فعاليت  .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 !مراكز ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

              حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت

 ! شود

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

                  كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل

 !كرامت انسانى و تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

                      پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو

 !شود

 كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود! 
  

 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 ١٣٩٨اسفند 

 ٥٥٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

!زنده باد سوسياليسم  
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 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

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

 .دريافت شده باشند

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  


