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 هفت تپه، بعد از خلع يد
 

بدنبال چهل روز اعتصاب کارگران هفت تپه 
برسر خواستهای فوری از جمله اعالم و 
اجرای حکم خلع يد که قبل از سال نو صادر 
شده بود و به دليل محاسبات و بهره داری 
انتخاباتی و سياسی جناح ها و برخی تمهيدات 
ديگر رسما اعالم نشده بود،ً باالخره روز سه 

. شنبه دوم شهريور متن حکم اعالم و علنی شد
مبارزه کارگران هفت تپه برای خلع يد از 
مالک بخش خصوصی به ثمر نشست و 
کارفرمای فاسد و اختالسگر را همراه با تيم 
مديرانش پائين کشيد و از هفت تپه بيرون 

اين يک پيروزی شايان در مبارزه ای . انداخت
سخت و پر پيچ و خم است که تنها با استقامت، 
اتحاد، هشياری، کوتاه نيامدن و پيگيری محقق 

اين پيروزی را به کارگران هفت تپه .  شد
 .صميمانه تبريک می گوئيم

 
کارگران با گرفتن حقوق های معوق و اعالم 
رسمی خلع يد، در آخرين اجتماعشان در 
درون شرکت و طی مجمعی که برگزار 
کردند، تصميم گرفتند که اعتصاب را خاتمه 
دهند و برای تحول کنونی و مسائل مهم مطرح 

. آماده و از شرکت و اموال آن محافظت کنند
در چند ماه کنونی تا مقطع انتخابات و بعد از 
آن، البته دست کارفرمای خلع يد شده باز بود 

از جمله آنچه در .  که هر کاری انجام دهد
انبارها بود از شکر تا ديگر محصوالت سال 
را بفروش برساند و تخليه کند و برای تقابل با 

با اين حال .  کارگران دست به هر کاری بزند
کارگران متحد و هشيار از قبل 

  ٢صفحه   

 بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست 

 تحوالت سياسى جديد ايران

 تعيين تكليف با جمهوری اسالمى سوال روز جامعه است
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 ...هفت تپه، بعد از خلع يد 

از انتخابات دست به اعتصاب و اعتراض زدند و تا رسميت دادن علنی 
 .به خلع يد روی حرفشان ماندند

 
 و تالشهای جديد" نقطه صفر"از 

نقطه ای که اشاره به .  سخن گفتند"  نقطه صفر"کارگران هفت تپه از 
نفی تجربه خصوصی سازی در هفت تپه و آغاز بازسازی مجتمع و 

نقطه ای که تازه سکوئی .  پيگيری مسائل و خواستهای کارگری دارد
معنای .  است برای جهش های بزرگتر و تحکيم دستاوردها و ارتقای آن

طرح اخراج :  پيروزی بر بخش خصوصی در لحظه حاضر اينها هستند
ً اعالم  و باصطالح تعديل دو هزار نفری کارفرما و مديرانش که علنا

مهمتر، نابودی هفت تپه و تغيير کاربری شرکت .  شده بود منتفی شد
توسط کارفرمايان بخش خصوصی که به زندگی تعداد زيادی گره 

شکل دادن به سطحی از نمايندگی از فعالين و .  ميخورد، شکست خورد
رهبران محبوب و مورد اعتماد کارگران در مذاکرات، منزوی کردن 
ً قوی  تمام و کمال شورای اسالمی عامل کارفرما، ايجاد وحدتی نسبتا
ميان کارگران و تکيه کردن به سنت شورائی و خرد جمعی برای 
تصميم گيری ها، عليرغم همه کمبودها و ضعف هائی که وجود داشته 

فعالً از .  اند، از دستاوردهای انکار ناپذير و تاکنونی اين مبارزه است
تاثير مبارزه پرشکوه و تجربه و خط مشی کارگران هفت تپه بر جنبش 

هفت تپه به نماد مبارزه جوئی و . کارگری و کانون های سياسی ميگذرم
حق طلبی کارگری بدل شده و پيروزی امروزش نيز حاصل همين اتحاد 

بازگشت به کار همکاران اخراجی، دفاع .  کارگری و رزم پيگير است
از وکيل شرافتمند کارگران خانم فرزانه زيالبی، خواست واکسيناسيون 
فوری و رايگان کارگران و همه مردم، و ليستی از خواستها بايد 

در ايندوره کارگران هفت تپه يک حامی اعتراضات .  پيگيری شود
شکوهمند کارگری و اعتراضات توده ای در خوزستان بودند و به طرح 

 .  محدوديت و انسداد اينترنت اعتراض کردند
 

 "!خصوصی سازی خوب"تکاپوی طرفداران 
از زمانی که بحث نفی خصوصی سازی جدی شد و مسائل مترتب به 
آن و موضوع فساد مربوط به اين روند در سطح استان و کشور عيان 
تر و علنی شد، درست وقتی که کيس هفت تپه به يک موضوع سياسی 
کشوری بدل شد، هم جناح های حکومتی و هم کارفرمايان متفرقه و 

يکی هفت تپه را ابزاری برای .  عوامل شان به هفت تپه عالقه مند شدند
تسويه حساب های جناحی می ديد و آن ديگری پالتفرمی انتخاباتی و 
حلقه ای آنطرف تر سلب مالکيت از اسدبيگی ها را فرصتی برای 

همه و هر کدام از سر منفعت خويش تالش .  تصاحب هفت تپه می ديد
طرفداران رئيسی و .  داشتند روی اين مبارزه و جهت آن تاثير بگذارند

جليلی و نسخه های بدلی احمدی نژاد ردای ضد فساد و عدالتخواهی 
عدالتخواهی اگرچه در ذهنيت عامه مردم بار مثبتی دارد .  برتن کردند

اما برای اين عدالتخواهان بسيجی و حزب اللهی دانشگاه رفته از يک 
آنها، .  بازنگری به واگذاری ها و روند خصوصی سازی فراتر نميرفت

چه ُمکال و چه ُمعَمم، پيروان ُمتعصب اصِل خصوصی سازی هستند و 
آنها . شکايت دارند" نا اهل"و دادن کار به " خصوصی بازی"صرفاً از 

براين باور سرمايه گذاری کرده بودند که ميتوانند جلودار مبارزه با 
فساد و افشای موردی و سلکتيو فساد باشند، تا هم نظام را از زير 
ضرب بيرون برند و هم اصل خصوصی سازی را و هم خاطر 

بخش سپاهی و .  حضرات اتاق بازرگانی و کارفرمايان را ُمکدر نکنند
نهادهای وابسته به سپاه طرح تعاونی آوردند و سرمايه دارانی چون 
ياراحمدی اميدوار بودند که هفت تپه را با دادن ميزان کمی از سهام آن به 

اين طرح جواب خود را همان .  کارگران با طرح تعاونی تصرف کنند
موقع گرفت اما گاهاً از زبان مسئولينی طرح ميشود، ظاهرا هنوز از تک 

 . و تا نيافتاده اند
 

تپه وارد روال اجرائی شد و در قدم اول و موقتاً  نهايتا تغيير مالکيت هفت 
) ايدرو(مجتمع تحت و زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنايع 

کارگران خواهان ملحق شدن .  قرار گرفت تا مالک قطعی آن تعيين شود
به هفت طرح نيشکر خوزستان و وزارت کشاورزی هستند که بسياری 

مسئله مديريت و نظارت بر .  از مشکالت کنونی هفت تپه را ندارند
 . مديريت بحثی ديگر است که طی همين روند بايد روشن شود

 
در اين ميان باز سر و کله عدالتخواهان بسيجی پيدا شد تا از اصل مقدس 

امثال محسن صباغی .  نظام بورژوائی يعنی مالکيت خصوصی دفاع کنند
که يقه پاره ميکردند که کارگران خواستهايشان فقط صنفی است و 

خصوصی "ميخواهند کارگر صنف بماند، حکم خلع يد را انتقال از همان 
او از انتقال مالکيت .  تبئين می کنند"  خصوصی سازی خوب"به "  بازی

و هدف اين واگذاری را " ی متخصص و متعهد يک مجموعه"هفت تپه به 
همان حرفی .  توضيح ميدهد"  به منظور اصالح ساختار و ارتقای توليد"

که اتاق بازرگانی و سازمان خصوصی سازی و امام جمعه و سپاه و 
اينها خود را به نشنيدن ميزنند که هزار .  مجلسيون و خود رئيسی ميزند

بار تکرار شده که فقط خلع يد از اسدبيگی سوال نيست، خلع يد از بخش 
خصوصی سوال است، اگر اسدبيگی و رستمی هدف کنونی اند دليلی جز 

 . اين ندارد که اينها مالکين کنونی بوده اند
 

کارگران هفت تپه به اين سياستها و اهداف نهادهائی که در کمين باال 
کشيدن مجدد هفت تپه هستند اشراف دارند و در اظهارات شان بسيار 
صريح گفته و نوشته اند که هيچ فرم از بخش خصوصی را در هفت تپه 

" تعهد"و "  تخصص"عدالتخواهان بسيجی بهتر است .  قبول نخواهند کرد
شان را در همان بسيج و حوزه بکار گيرند و اگر هنری در جلوگيری از 
فساد دارند در همان منابع اصلی فساد نشان دهند و خود را قاطی مسائل 

آقايان آوردن نماز جمعه به محل کار و ادای "  تخصص. "کارگری نکنند
. عدالت درآوردن برای کارگری است که از تبعيض و ستم بيزار است

حضرات نيز از تعهد به سود سرمايه دار و کارفرمای استثمارگر "  تعهد"
و قانون اساسی جامعه بورژوائی يعنی استثمار فرد از فرد و مالکيت 

و "  تعهد"کارگران به .  خصوصی بر ابراز کار و توليد فراتر نميرد
شما نياز ندارند و آنرا گوش هم "  تغيير ساختاری"و طرح "  تخصص"

 . نميدهند تا چه رسد به اينکه برسميت بشناسند
 

بعد از خلع يد بازسازی هفت تپه در سطوح مختلف از سازمان کار تا 
سيستم اداری، از شورای مستقل کارگری تا امر نظارت بر امور، از 

. رفاه و امنيت شغلی تا اشتغال بيشتر صورت مسئله هفت تپه است
همينطور هفت تپه و پرچمی که با قدرت بر قله پيروزی کوبيده است، 
بارقه هايش در سراسر کشور عليه خصوصی سازی، عليه شرکتهای 
پيمانی و قراردادهای ناامن و دستمزدهای چند بار زير فقر کران تا کران 

دراين ميان پارازيت "  خصوصی سازی خوب"سخن گفتن از .  پيداست
 . محسوب ميشود

 ٢٠٢١اوت  ٢٦. سردبير
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 ! مردم رنجديده ايران
روز سه .  روزانه عزيزانمان را درو ميکند.  فاجعه کرونا بيداد ميکند

به اصطالح وزارت بهداشت جمهوری  ١۴٠٠شنبه دوم شهريور 
نفر به علت کرونا جان  ٧٠٩اسالمی اعالم کرد، در شبانه روز گذشته 

اما واضح است آمار .  همين آمار قالبی آنها، تکان دهنده است.  باختند
روزنامه .  واقعی مرگ و مير و ابتالء را دهها برابر کمترميگويند

اعتراف کرده، آمار واقعی هفت برابر بيشتر از "  جوان سپاه پاسداران"
يعنی پنج هزار نفر، تازه آنها هم .  رقم کذايی وزارت بهداشت است

تصورش سخت است که !  براستی فاجعه مهيبی است.  دروغ ميگويند
روزانه در ابعاد چند هزارنفر عزيزانمان جان ميدهند و در سطح دهها 

اکنون شيوع قارچ سياه را هم بايد به .  هزار نفر به کرونا مبتالء ميشوند
براستی داغدار شدن انبوه خانواده ها، بستگان، . اين مصيبت اضافه کرد

و دوستان هم محله ای و همشهری و کل مردم ايران غير قابل تحمل 
 .     است

 
رنج و محنت و مرگ جمعی ناشی از کرونا حدود دوسال اخير در دنيا 

اما در .  و در ايران آزاردهنده و وجدان بشريت را تکان داده است
اکثريت باالی کشورها با جاری شدن واکسيناسيون به درجه زيادی 

سئوال اينست چرا در ايران تحت حاکميت جمهوری .  کنترل شده است
همه شنيديم، .  اسالمی اين چنين ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است

اکنون به نسبت جمعيت، ايران کشوری است که رتبه اول  بدترين 
علت بر کسی پوشيده نيست، کارکرد !  شرايط تلفات کرونايی را دارد

جنايتکارانه، نامسئوالنه و ضد انسانی جمهوری اسالمی و سران آن 
آنچه در ايران .  فاجعه کرونا را به سطح غير قابل تحمل رسانده است

زير حاکميت اسالمی ميگذرد، قتل عام جمعی به معنای دقيق کلمه 
مسبب اين وضعيت سران جمهوری اسالمی و به ويژه رأس .  است

حکومت، يعنی خامنه ای جنايتکار مسئول اول و مستقيم سازماندهی قتل 
 . عام جمعی عامدانه ناشی از اپيدمی کرونا است

 
بگذاريد چند مورد از کارکرد ضد انسانی خامنه ای و سران جمهوری 

فراموش نکرديم، .  اسالمی را در برخورد به شيوع کرونا يادآوری کنيم
و در شهر قم، به جای اطالع  ١٣٩٨در آغاز بيماری کرونا در زمستان 

رسانی به مردم و تامين امکانات سالمتی و پزشکی و جاری کردن 
قرنطينه و ديگر اقدامات مقابله با خطر کرونا توسط حکومت، ابتدا 

وقتی ماجرا علنی شد، خامنه ای قصی .  واقعه را از جامعه پنهان کردند
چيزی نيست و "  اين ويروس کذايی"القلب با خونسردی اعالم کرد، 

گله "  رهبر"با تبعيت از .  توطئه دشمنان است و پشت سر گذاشته ميشود
دعا و جادوگری "امامان جمعه و آخوندها و نوحه خوانان توسل به 

به جای رعايت "  ضريح امامان"و خود را بستن به "  اسالمی و خرافه
اقدامات بهداشتی و .  استانداردهای پزشکی و سالمتی را تبليغ کردند

خامنه ای مسئول قتل عام جمعى كرونا، 

 ! بايد مجازات شود
 ) رحمان حسين زاده  -صحبتى با مردم (

  ٨صفحه   

زمانی که .  پزشکی را به سخره گرفتند
نهادهای پزشکی جهانی تصميم به کمک 
رسانی به مردم کرونا زده  کردند، دولت 
جمهوری اسالمی طبق دستور مستقيم خامنه 

. ای راه کمک رسانی به مردم را سد کرد
پزشکان بدون مرز و امکانات آنها را پس 

اين را يکی از مهره های خودشان . فرستادند
 . اعتراف کرده است" زالی"به نام 

 
ضديت خامنه ای و ديگر سران جمهوری اسالمی با سالمتی مردم در اين 

ورود واکسنهای "فراموش نميکنيم که خامنه ای جالد .  سطح باقی نماند
اکنون بعد از اينکه .  تهيه شده در آمريکا و انگلستان را منع کرد"  موثر

فاجعه کرونا سراسر کشور را گرفته، به غلط کردن افتاده، اين بار 
لذا به زبان خودش اعتراف ميکند، دستور ".  واکسن وارد کنيد"ميگويد 

بی دليل نيست همگان .  قبلی اش جنايتکارانه و ديگر بی محل است
ميگويند، خامنه ای مجرم اول و مستقيم قتل عام جمعی کنونی به واسطه 
کرونا است، همانطور که خمينی جانی مسئول اول قتل عام جمعی دهه 

 .  است ۶٧شصت و زندانيان سال 
 
سران جمهوری اسالمی و خامنه ای عامل و بانی تحميل گرسنگی،  

تشنگی، بی مسکنی، بيکاری و بيماری و فقر شديد و تبعيض و نابرابری 
و تحميل جهل و خرافه و سازمانده جنايات تکان دهنده و جنگ و برپايی 
صحنه های صدها هزار اعدام و شکنجه و سربه نيست کردن هزاران 
نفره و در يک کالم تبديل ايران به اسارتگاه بزرگ برای شهروندان 

امروز کشتار جمعی فاجعه کرونا به پرونده سراپا جنايات .  جامعه هستند
همه آنها و به ويژه خامنه ای اضافه شده و در فردای پيروزی به اين جرم 
بزرگ و کل جنايتهای ديگر که مرتکب شدند، به  محاکمه و دادگاه سپرده 

 .ميشوند و به سزای اعمالشان ميرسانيم
  

 ! مردم حق طلب و معترض
بيش از اين نبايد .  اين وضعيت فاجعه بار را بيش از اين نبايد تحمل کنيم

اگر .  شاهد مرگ انبوه و روزمره صدها و هزاران نفره عزيزانمان باشيم
عليه فقر و بيکاری و گرانی در باالتر از  ٩٨و آبانماه  ٩۶در دی ماه 

صد شهر به ميدان آمديم، اگر همين يکماه قبل به دليل بی آبی در دهها 
شهر خوزستان و سراسر کشور به ميدان آمديم، اين بار عليه مسببين قتل 

، ساله گذشته به همه ما ميگويد ۴٣تجربه .  عام جمعی کرونا به ميدان آييم
خامنه ای و رژيمش نه تنها اهل تامين کردن امکانات پزشکی و قرنطينه 
کردن و تامين سالمت شهروندان نيستند، بلکه بانی تباهی حاکم بر جامعه 

راه موثر شوريدن و سازماندهی مبارزه و قيام قاطعانه و متحدانه ما .  اند
ميدانيم و تجربه کرديم، در افتادن با اين .  برای سرنگونی اين رژيم است

اما .  نظام سياه و سرکوبگر هزينه بردار است و تاکنون هزينه هم داده ايم
قبول وضع موجود و نظاره گر هر روزه گسترش مرگ و مير انبوه و 
ابتالی وسيع به کرونا و قارچ سياه هزينه بسيار وسيعتر و باالتر و 

در نتيجه در مراکز کار و زيست، در هر شهر .  دردناک تر از ما ميگيرد
و محله، کارخانه و کارگاه و دانشگاه و محل تحصيل و اداره و هر جا 
اجتماع ما کارگران، زنان، جوانان و مردم متنفر از جمهوری اسالمی 
ممکن است، متحد و متشکل برای تامين معيشت، سالمت،  واکسيناسيون 

 . همگانی و اداره شورايی جامعه به ميدان آييم

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 

  ٤صفحه   



در دوره اخير جنبش اعتصاب کارگری گسترده 
در نفت و پتروشيمی ها، در هفت تپه و تعداد 
قابل توجهی از مراکز کارگری و همزمان 
تظاهراتهای شهرهای خوزستان و تعدادی از 
شهرهای سراسر کشور با ابتکار و همت فعالين 
کارگری و فعالين اعتراضات شهری راه به 
ميدان آمدن واعالم اعتراض را هموارتر کرده 

اکنون وظيفه شبکه فعالين کارگری و .  اند
اعتراضات توده ای، سازماندهندگان اعتصابات 
و اعتراضات تاکنونی است، با برداشتن گامهای 
بلندتر و مبتکرانه تر اتحاد و همگامی و 
همبستگی جنبش اعتصاب کارگری و جنبش 

جنبش .  اعتراضات شهری را ايجاد کنند
کارگری و توده ای هم بسته و متحد را به 
عنوان يک پيکره واحد و کوبنده در مقابل 

 .جمهوری اسالمی قرار دهيم
 

فعالين و پيشروان اعتصابات کارگری و 
 !  اعتراضات توده ای

 
مراکز کارگری و  !اوضاع جديد را دريابيم

محالت شهرها را به کانون گرم مبارزات 
متحدانه عليه وضع موجود و حاکميت سرمايه و 

در مجامع عمومی .  جمهوری اسالمی تبديل کنيم
و شوراها در مراکز کار و رشته های کارگری  

با .   و در محالت شهرها متحد و متشکل شويم
عزم و اراده، خواست فوری سرنگونی 
جمهوری اسالمی و تحقق آزادی، برابری، رفاه 
همگانی و اداره شورايی، را به سرلوحه 

 . مبارزات جاری خود تبديل کنيم
 

در اين مبارزه حزب کمونيست کارگری ايران 
حکمتيست مثل هميشه در کنار شما و همرزم   -

شما و تشکل متحد کننده همه مبارزين آزاديخواه 
و برابری طلب برای پايان دادن به حاکميت 
سرمايه و جمهوری اسالمی و تحقق جامعه 
آزاد، برابر و تامين کننده رفاه و سعادت و 

 . خوشبختی انسانها است
 

در اين نبرد سرنوشت ساز، دست در دست هم 
بگذاريم و به صفوف حزب خود، حزب 

 . حکمتيست بپيونديد
 

*** 

 ٦١٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

خامنه ای مسئول قتل عام جمعى 

 ...كرونا، بايد مجازات شود 

 

 :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

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

 !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         نيازهای
 !به فوريت تامين كند

              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 



سرانجام مجلس شورای اوباش اسالمی مهر تاييد بر مشتی جنايتکار و 
امتحان پس داده را به عنوان کابينه ابراهيم رئيسی سردسته جنايتکاران 
رژيم داد و وزارتخانه های مختلف را بين اين جنايتکاران حرفه ای 

رای باال و سريع مجلس حکايت اورژانسی بودن اوضاع .  تقسيم کرد
در حالی که روزنامه ها و سايتهای .  سياسی و اقتصادی رژيم است

جناحهای مختلف رژيم کابينه رئيسی را در بوق و کرنا کرده اند که با 
تمام معيارها و شاخصهای موجود سياسی، اقتصادی و فرهنگی کاری 

 !به جز عمر خريدن برای رژيم نخواهند داشت
 

رژيم از لحاظ مشروعيت سياسی نزد مردم در نازلترين سطح قرار 
عدم شرکت گسترده در مضحکه انتخابات پايه های رژيم را به .  دارد

اعتصاب کارگران شرکتهای پيمانی .  شدت به لرزه درآورده است
صنعت نفت يک روز بعد از انتخابات پيام روشنی از طرف طبقه 

هرچند آن اعتصاب به نتيجه مطلوب .  کارگر عليه وضع موجود بود
نرسيد اما زمان اعالم آن عدم مشروعيت انتخاب رئيسی را بيشتر از 

مضمحل شدن جناح اصالح طلب رژيم که سالها .  هر زمانی عيان کرد
به عنوان ضربه گير بين مردم و رژيم و نقش سوپاپ اطمينان را برای 
بقاء ايفا ميکرد، نتيجه بالواسطه عبور مردم از اصالح طلبی و استحاله 

ظاهرا رژيم در مجلس اسالمی، قوه قضاييه و دولت .  درونی رژيم بود
همراه با گله اوباش امامان جمعه و نيروهای سرکوبگر سپاه و ارتش و 
انتظامی اش يک دست شده است اما به همان اندازه در مقابل مردم 

 .آسيب پذير تر و بدون حائل است
  

در بعد اقتصادی، اوضاع رژيم به مراتب بحرانی تر و هيچ کورسوی 
ورشکستگی .  اميدی برای بهبود وضعيت معيشتی مردم وجود ندارد

اقتصادی رژيم از دوره روحانی شروع نشده بود، بلکه بحران اقتصادی 
بحران معيشت و بيکاری قبل از .  همزاد و با رژيم متولد شده است

طبق آمارهای رژيم .  پاندمی کرونا با شدت و حدت تمام در جريان بود
درصد از مردم ايران که بالغ بر  ٣٢است  ١٣٩٨که مربوط به سال 

در اين ميان فقر ميان .  ميليون نفر هستند زير خط فقر زندگی ميکنند ٢٦
درصد است و مسئله  سوء تغذيه کودکان و بخشی از مردم   ٣٨کودکان 

. تهديد جدی است که سالها قبل به آرامی در حال ريشه دواندن بوده است
بوده )  آمار رسمی(درصد  ٤٥.2بالغ بر  ١٤٠٠فقط تورم مرداد ماه 

سخنان فاطمی امين وزير صنعت، معادن و تجارت رژيم در .  است
" دو سال طول ميکشد تا تورم را کنترل کرد: "مجلس اسالمی که گفت

آب پاکی بود که روی دست سينه چاکان رژيم ريخت که منتظر بهبود 
زير کاله اين سيد جنايتکار هم هيچ .  اوضاع معيشتی مردم نباشيد

 .خرگوشی نيست
  

در بعد بين المللی هم چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی جهان تا چند 
سال آينده دور از انتظار است و به اين اوضاع به شدت متغير بايد 

افزايش گازهای گلخانه ای شرايط .  تغييرات سريع اقليمی را اضافه کرد

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦١٠شماره    

 !رئيسى در راس كابينه جنايتكاران حرفه ای
 

 جمال كمانگر 

ناپايداری را بوجود آورده است که بشر اگر 
بسرعت دست به کنترل و کم کردن اين 
گازها نزند بحران مهاجرت ميليونی و 
جنگ برسر آب تهديد جدی چند سال آينده 

کشورهايی مثل ايران که .  خواهد بود
صادرات تک محصولی نفت و گاز دارند 

 .بيشتر در معرض فروپاشی قرار ميگرند
 

. و تکنولوژی آن عقب مانده است" انقالب سبز"رژيم اسالمی بسرعت از 
ديگر صاردات نفت ايران !  در نتيجه حتی اگر برجام هم به فرجام برسد

به همين دليل است که رئيسی در اولين جلسه .  به روال سابق نخواهد بود
"! يقين دارم امدادهای غيبی به مدد ما خواهد آمد: "هيئت دولت اعالم کرد

امداد "اما ما و مردم ايران نيک ميدانيم که پاندمی کرونا نشان داد که نه 
و نه "  روغن بنفشه"، نه "شاش شتر"، نه "طب اسالمی"، نه "غيبی

 !به داد رژيم اسالمی نخواهد رسيد" دعای هفتم صحيفه سجاديه"
 

سال است که قدم به قدم برای سرنگونی رژيم اسالمی  ٤٣مردم ايران 
خيز برداشته اند و عليرغم تلفات سنگين، به سياست ارعاب و سرکوب و 

روشنتر از گذشته پا به  ٩٦ازديماه  سال .  زندان و کشتار تسليم نشده اند
رژيم هر چند با .  ميدان مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم گذاشته اند

سرکوب خشن آن اعتراضات برحق را برای مدتی به عقب راند اما پر 
دوباره اين جنبش سرنگونی طلبانه عرصه  ١٣٩٨قدرت تر در آبان ماه 

 ١٣٩٩اعتراضات و اعتصابات کارگری سال .  را بر رژيم تنگ تر کرد
و متاخرترين اعتراض توده ای به کمبود آب در خوزستان نشان داد که 

. اعتراض مردم به کليت رژيم روز به روز راديکالتر و هدفمندتر ميشود
ميرود که به پالتفرم اين جنبش "  مرگ بر جمهوری اسالمی"شعار 

 .سرنگونی طلبانه تبديل شود
 

ما اعالم ميکنيم رژيم اسالمی از لحاظ سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
. رژيمی ورشکسته و منفور نزد ميليونها نفر از مردم ايران است

مد نظر رئيسی جنايتکار هم رژيم را از چنگ مردم "  امدادهای غيبی"
از نظر ما کمونيستها، راه حل بهبود وضع .  عاصی نجات نخواهد داد

موجود نه در درون رژيم و نه بازگشت به گذشته دور دست است بلکه 
راه حلی که ميتواند آزادی، برابری و رفاه و خوشبختی را برای جامعه 
ايران ببار بياورد يک سرنگونی انقالبی و يک راه حل سوسياليستی 

 .است
 

*** 

 



جامعه ايران در منگنه بحرانهای فزاينده و الينحل در اعتراض و   -١
از کوبيدن رژيم در انتخابات تا امواج اعتصابات .  اعتصاب است

ً توده ایکارگری و اعتراضات  نوک کوه يخ پتانسيل قدرتمند  ، صرفا
بحران رژيم اسالمى از .  اعتراضی در جامعه عليه وضع موجود است

. بنيادى ترين خصوصيات جامعه و اوضاع سياسى ايران ناشى ميشود
امروز اين حرف قديمی ما که رفع اين بحران نه فقط در چهارچوب 
جمهورى اسالمى ممکن نيست بلکه با تعميق ناگزير آن زمينه ساز 
. سرنگونی خويش را فراهم می آورد، به آگاهی عمومی بدل شده است

سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياست ايران تبديل شده و مسئله 
حزب .  قدرت سياسی را بعنوان کليدی ترين سوال روز بجلو رانده است

حکمتيست برای سرنگونی انقالبی جمهوری   -کمونيست کارگری
اسالمی، کسب قدرت سياسی و برقراری يک حکومت کارگری، يک 

 .   جمهوری سوسياليستی، مبارزه می کند
 
يک مشخصه مهم وضعيت کنونی تشديد کشمکش طبقاتی و قطبی   -٢

در باال، نياز بورژوازی حاکم به فشرده شدن و .  شدن سياست است
تغيير آرايش سياسی جهت مواجهه با نخواستن جامعه و مبارزات رو به 

لذا رئيسی برای اجرای يک پالتفرم اقتصادی .  رشد کارگری است
متمايز نيامده است، دوره اين حرفها گذشته است، رئيسی چکيده 
ورشکستگی خامنه ای و ناتوانی نظام اسالمی در مقابل يک جامعه 

اما سياست سرکوب و ارعاب، توپ، .  خشمگين و آماده نبرد است
رئيسی قبل از اينکه بيان قدرت .  تانک، مسلسل، ديگر اثر ندارد

جمهوری اسالمی باشد، نشان ضعف و بن بست العالج رژيم اسالمی 
 . است

 
سياست دولتهای آمريکا و اروپا در قبال رژيم اسالمی، تامين کننده   -٣

حمايت از اسالم سياسی در ايران، .  منافع آنی و آتی اين دولتهاست
تالش برای مذاکره و توافق با جمهوری اسالمی، حضور نمايندگان 

از "  عدم اطالع"اتحاديه اروپا در مراسم تحليف رئيسی جالد، بدليل 
. کارکرد جنايتکارانه رژيم و شخص رئيسی از جانب دول غربی نيست

منافع و ترجيح سياست خارجی آنها در منطقه ايجاب ميکند که اوال، 
ثانيا،ً از .  جمهوری اسالمی را حتی االمکان رام کنند و سرپا نگهدارند

. پتانسيل قوی کمونيسم و برابری طلبی در جامعه ايران وحشت دارند
عليرغم اختالفات درون طبقاتی با جمهوری اسالمی، منفعت 
استراتژيک و طبقاتی دولتهای غربی، آنها را کنار تداوم سلطه حکومت 
اسالمی سرمايه در مقابل جامعه ای ميگذارد که يک حاکميت اسالمى و 

هر  .استثمارگر را بيش از اين تحمل نميکند و عليه آن بپاخاسته است
زمان پايان حکومت اسالمی ُمسجل شود، همين دولتها و سياستمداران 
. رياکار پشت بورژوازی در حاشيه حکومت و اپوزيسيون ميروند

 .اپوزيسيون بورژوائی ايران منتظر اين لحظه موعود است
 

 اعتراضات توده ای -اعتصابات کارگری 
 دو رکن نبرد سرنوشت ساز
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اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای دو قلمروی سرنوشت ساز   -٤
همزمانی اعتصابات .  مبارزه انقالبی عليه جمهوری اسالمی است

ادامه ديناميزم خيزش آبان در کيفيت کارگری و اعتراضات توده ای، 
امروز با يک جامعه خودآگاه روبروئيم  ٥٧برخالف سال .  جديدی است

آنچه امروز در .  که جنبشی حرکت ميکند و نياز اتحاد را می شناسد
جريان است، آغاز دور جديدی از حضور فعال جنبش سرنگونی 

اين روند بدون ترديد افت و خيز خواهد داشت و .  جمهوری اسالمی است
جامعه ايران نظر به مشخصات .  شکاِل مختلفى بخود بپذيردميتواند اَ 

سياسی و صفبندی طبقات و کشمکشهای جاری، آبستن يک تحول ريشه 
جنبش سرنگونی رژيم .  ای و زير و رو کننده، يک انقالب اجتماعی است

در سير خود حول افق و راه حل چپ يا افق و راه حل راست اسالمی 
جدال برسر اينکه چه نظامى بايد برجاى رژيم اسالمى .  پالريزه ميشود

بنشيند از هم اکنون در بطِن مبارزه عليه اين حکومت آغاز شده است و 
. در پى سرنگونى رژيم اسالمى تا تثبيت حکومت بعدى ادامه خواهد يافت

در اين جدال هم اپوزيسيون راست پروغربی و هم جنبش کمونيستى 
 .کارگرى شانس عينى پيروزى دارند

 
اپوزيسيون راست پروغرب، با شکست تاکنونی پروژه های آلترناتيو   -٥

و دوره ای سردرگمی، در کنار جمهوريخواهان و "  رژيم چينج"سازی و 
اين .  ناسيوناليست اسالمی ها، خود را با اوضاع جديد هماهنگ کرده اند

نيروها، در هر ترکيبی و تحت هر پرچمی، نمايندگان بورژوازی ايران و 
نيروی اينها را نبايد دست کم .  اعاده نظم قديم در دوره سرنگونی هستند

 .  گرفت، طرحهای ارتجاعی آنها را بايد به شکست کشاند و منزوی کرد
 
جنبش کمونيستی کارگری تنها جنبشی است که با آمال و آرزوهای   -٦

توده های ميليونی کارگران و مردم خواهان برابری و رفع تبعيض 
خوانائی دارد و به راديکاليسم اجتماعی، به حضور گسترده طبقه کارگر، 
به برابری طلبی و آزاديخواهی، به سکوالريسم و ضد اسالمی بودن 

حکمتيست تالش ميکند که   -حزب کمونيست کارگرى .  جامعه متکی است
جنبش کنونى برای سرنگونى انقالبی رژيم اسالمی، حلقه اى در يک 
انقالب عظيم اجتماعى براى برقرارى يک نظام سوسياليستى در ايران 

  .باشد
 

 خط مشی تاکتيکی ما در دوره حاضر
 
در اين دوره حزب حکمتيست همگام با رهبران کارگری راديکال و   -٧

سوسياليست و پيشروان اعتراضات توده ای، در نقشه ای هماهنگ و 
هدفمند برای گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در 

برای متحد و همگام کردن .  سراسر ايران همه توان خود را بکار ميگيرد
مبارزات کارگری و توده ای با اتکاء به شبکه مبارزاتی به هم مرتبط 
فعالين جنبش کارگری و جنبش توده ای، همه ظرفيتهای سياسی و 

اعتصابات کارگری و اعتراضات توده .  تشکيالتی خود را بکار ميگيرد
ای در پيکره ای واحد و هماهنگ، ميتوانند قدم به قدم تناسب قوا را به نفع 
خود تغيير دهند و حول پالتفرم و معنای سرنگونی انقالبی جمهوری 

و "  آزادی، برای، رفاه همگانی"اسالمی و از جمله خواستها و شعارهای 
 . بميدان بيايد" معيشت، سالمت، واکسيناسيون"
 
يک اولويت فوری حزب ما و فعالين کمونيست در اين دوره اقدام به   -٨

برپائی مجامع عمومی منظم و برپائی شوراها در مراکز کار و در 
مراکز کار به عنوان مکان شکلگيری .  محالت است

 بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست 
 

 تحوالت سياسى جديد ايران

 تعيين تكليف با جمهوری اسالمى سوال روز جامعه است

  ٧صفحه   



اعتصابات و محالت شهرها به مثابه مکان شکل گرفتن اعتراضات 
شهری، بسترهای بسيار مساعدی برای ايجاد و گسترش جنبش مجامع 

حزب حکمتيست فعالين کارگری و کمونيست .  عمومی و شورايی هستند
را در مراکز کار و محالت به ايجاد و گسترش مجامع عمومی و 

 . سازمانيابی شورايی فراميخواند
 
شوراها امروز ابزار تشکل و اتحاد و بسيج کارگران و توده مردم و   -٩

تالش ما اينست که .  از ارگانهای قيام در جدال برای سرنگونی هستند
دولت برآمده از قيام دولتی انقالبی باشد که نيروی طبقه کارگر را برای 
تداوم انقالب و حرکت بيوقفه برای خلع يد سياسی و اقتصادی از 
بورژوازی و پيشروی بسوی ايجاد سازمان سوسياليستی نوين جامعه 

 . رهنمون شود
 

حزب کمونيست کارگری حکمتيست کارگران کمونيست و رهبران   -١٠
عملی کارگران را به ايجاد سنگرهای کمونيستی، به متحزب شدن در 
مبارزه جاری برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری يک جامعه 

حزب حکمتيست ظرف . آزاد، خوشبخت و ُمرفه سوسياليستی فراميخواند
کارگران، کمونيست .  اعتراض راديکال کارگری و مبارزه انقالبی است

اين حزب !  ها، زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب، جوانان انقالبی
 !شماست، به حزب تان بپيونديد

 
 مصوب دفتر سياسی باتفاق آرا

 ٢٠٢١اوت  ١٤ - ١٤٠٠مرداد  ٢٣
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 جهان بدون 

 فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت

 بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست  
 

 تحوالت سياسى جديد ايران

 ...تعيين تكليف با جمهوری اسالمى سوال روز جامعه است 
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ت ". دروغ داده ايم بنا به آماری که دول
 ١۴اعالم کرده است تنها در مرداد ماه 

د . هزار نفر بر اثر کرونا فوت کرده ان
ه  ی ن ه هالکوه ه گفت ار را ب ن آم  ٧اي

ه  ر، بلک نی در  ٣براب د، يع برابربکني
م  ت ک اه دس رداد م ر  ۵٠م زار نف ه

ه  تهای جنايتکاران انی سياس قرب
د ده ان م .  جمهوری اسالمی ش ک پنج پي

حبت  هنوز تمام نشده، از پيک ششم ص
 .شده است و اين زنجير نکبت پايانی ندارد

 
ار واردات  ه ای جنايتک ه خامن د ک از ش ايی آغ صوص از آنج ه بخ فاجع
واکسن از آمريکا و انگليس را منع کرد، کمکهای سازمان جهانی بهداشت 

شتر اسباب . و پزشکان بی مرز را رد کردند پز توليد واکسن برکت هم بي
روز .  مسخره شد ه ام ت ک ايعی اس ا فج تها و دروغه ن سياس نتيجه همه اي

از .  دامن جامعه را گرفته است المی از آغ جنايت بزرگی که جمهوری اس
ی  ردم م الی آن را م ی و م سانی، روان ه ان د و هزين ب ش دمی مرتک پان

 .پردازند
 

ا و  دبختی ه ام ب سئول تم ه ای م المی و در راس آن خامن وری اس جمه
ه . فالکت مردم است ه هم د ب ا را باي روس کرون يله وي کشتار مردم به وس

ت،  ده اس ب ش ردم مرتک ق م المی در ح وری اس اکنون جمه جناياتی که ت
ا . اضافه کرد روس کرون بی آبی، بی برقی، گرانی و تورم و فالکت و وي

ت د از .  زندگی مردم را به نابودی سوق داده اس المی را باي وری اس جمه
ده .  سر راه برداشت ردم رنجدي ارگران و م ا ک انتخاب ديگری در مقابل م

ان  المی برايم رمايه داری اس ت س ه حکوم ی ک ی از جهنم رای خالص ب
وری اسالمی . ساخته است وجود ندارد اکنون و در شرايط فعلی بايد جمه

شار  ت ف را برای تهيه واکسن استاندارد و واکسيناسيون سريع همگانی تح
رار .  قرار دهيم اطره ق شتری در مخ سانهای بي ان ان ه ج ازه داد ک نبايد اج

 . بگيرد
 

 ٢٠٢١آگوست  ٢٥

ان . بحران کرونا درايران جامعه را فلج کرده است روزانه صدها نفر ج
فبار  رايط اس ن ش ان اي رای پاي ايی ب د و دورنم ی دهن خود را از دست م

ه .  وجود ندارد سانی ب ه ان ک فاجع ستيم ي اهد آن ه ران ش ا در اي ه م آنچ
روس .  معنای واقعی است ه وي ال ب ر ابت مردمی گرفتار، که روزانه دراث

اکنون .  کرونا مثل برگ خزان می ريزند ت و ت انی اس دمی جه کرونا اپي
م .  بيش از چهار ميليون قربانی گرفته است سال و ني شتر از يک بعد از بي

دامات  ١٩از شيوع کوويد  ا اق شورها ب ی از ک و در شرايطی که در خيل
ه  ات ب يزان تلف به موقع و پيشگيرانه و واکسيناسيون رايگان، شيوع و م
حداقل رسيده است، در ايران به يمن جمهوری اسالمی، بحران کرونا به 
ت دمی اس از اپي اری آغ ده و انگ ديل ش ار تب ام عي . يک فاجعه انسانی تم

ت  امار مبتاليان و مرگ انسانها روز به روز بيشتر و خود سران حکوم
ی  ال فروپاش شور در ح ت ک ستم سالمت و بهداش عنوان می کنند که سي

يری از . است جمهوری اسالمی با اعمال سياستهای غير انسانی و جلوگ
ره  خريد واکسن، از آغاز تاکنون، از پاندمی کرونا برای بقای خويش به

رد ديل ک ترل تب ل کن ير قاب ن .  جست و آنرا به يک بحران فراگير و غ اي
رد ل ک ا دروغ و .  شرايط را جمهوری اسالمی به مردم تحمي د، ب ه عم ب

ع،  ه موق دامات ب ردم را از اق ه ای، م وای خامن ا فت سئوليتی و ب ی م ب
د روم کردن يون مح ات الزم و واکسيناس روس .  امکان ر وي ارت ديگ بعب

کرونا بالی جان مردم و به فرصتی برای جمهوری اسالمی در راستای 
 .اهداف سرکوبگرانه و ضد انسانيش تبديل شد

 
هزار نفر  ۴٠اوت، حريرچی وزير بهداشت اعالم کرد که  ٢۵سه شنبه 

ده  ٧٠٠مبتالی جديد به ويروس کرونا و  ف ش ک روز تل ا در ي ر تنه نف
ه . اند ک فاجع اگر همين آمار را مبنا قرار دهيم که واقعی نيست، عمق ي

ذارد ی گ ايش م ه نم سانی را ب ه .  ان ی ب دم دسترس ل ع ه دلي اران ب بيم
وند ی ش ف م تانها تل از در بيمارس ورد ني ن .  امکانات پزشکی م ق اي عم

پاه  ه س سته ب وان واب ه ج ان روزنام ت از زب بحران و فاجعه را بهتر اس
شنويد داران ب شگاه .  پاس دميولوژی دان تاد اپي ی اس ورش هالکوه تر ک دک

ی  ٧علوم پزشکی تهران از آمار  حبت م برابری مرگ بر اثر کرونا ص
ل .  موج ششم کرونا برای نظام خطرناک است.  کند روزنامه جوان به نق

د  ی گوي ی م ای "ازهالکوه ی ه يزان فوت می م ور رس ار عب اره آم در ب
ت، "  هزار نفر ١٠٠کرونا از  ه اس ری گفت نوشت؛ طبق انچه ايرج حري

ی  آمار فوتی ها را بايد دو و نيم تا سه برابرکرد، اما من می گويم شما م
هالکوهی در ادامه گفته است . برابر کنيد ٧توانيد که آمار فوتی ها را تا 

شور  ف ک اطق مختل ا از من يوع کرون دای ش که طبق آمارهايی که از ابت
ار  وانيم آم ی ت اطق م ی از من ه در برخ دم ک ه ش رديم، متوج ت ک درياف
اه  هريور م يم و در ش رسمی را تا هفت برابر کنيم تا به آمار واقعی برس

ه .  هزار مرگ داشتيم ٣۵٠سال گذشته ما برآورد  از ب وان ب ه ج روزنام
ا  ه ب ات مقابل ده عملي ه فرمان ت ک رده اس اره ک ی اش ا زال سخنان عليرض

ار "کرونا در تهران نيز گفته است که  ت آم انی بهداش ازمان جه ما به س

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 
! ای را همه جا برپا كنيد  

 

در كارخانه ها و محالت شوراها را 
! برپا كنيد  

  

 وقتى روزنامه جوان پنهان نمى كند

 كرونا و جنايت رژيم اسالمى
 

 سعيد يگانه
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تجربه خمينی .  تحميل قدرت خويش است
و جمهوری اسالمی، حزب هللا لبنان و 
بقيه شاخه های جنبش تروريستی اسالم 

هم فرقه "سياسی نشان ميدهند که طالبان 
. خود را نيز تحمل نخواهند کرد"  ای های

اين بخشی از جوهر درونی اسالمگرائی 
در افغانستان هم .  در قدرت است

به نمايش انتخابات .  همينطور خواهد بود
يکدست کردن "در جمهوری اسالمی نگاه کنيد؛ علی خامنه ای برای 

و در مقابله با خيزشهای مردمی حتی از قربانی کردن "  حکومت
نمونه ديگرش .  هم کوتاهی نکرد"  اصالح طلب"سرسپردگان خودی 

او در آغاز از اينکه طلبه ای بيش نيست و قدرت نمی .  خمينی بود
اول .  است، صحبت کرد"  همه با هم"خواهد و طرفدار حکومتی 

بازرگان و سپس بنی صدر را جلو آورد ولی پس از تحکيم پايه های 
قدرت جمهوری اسالمی يکی پس از ديگری از حکومتی تا اپوزيسيونی 

همانطور که آنزمان ناسيوناليست ها و شيفتگان .  را از سر راه برداشت
خمينی برای برابری زن و مرد، آزادی و رفاه و حقوق پايه مردم 
پشيزی ارزش قائل نبودند، امروز همان سناريو در افغانستان در حال 

منتهی بار اول در ايران تراژدی بود و امروز در .  تکرار است
چرا .  کمدی وحشتناکی که کسی نميتواند به آن بخندد!  افغانستان کمدی

که همگان ميدانند که با تثبيت قدرت طالبان چه بالئی بر سر زنان و 
جوانانی که ذره ای اميد به زندگی در يک جامعه قابل تحمل تر در 

" حکومت همه شمول"برای طالبان .  افغانستان داشتند، خواهند آورد
فرصتی است تا پس از تثبيت خود، مخالفان دور و نزديک را قلع و قمع 

 . کند
 

 عليه طالبان و اسالم سياسی 
افغانستان ويران شده در جنگ و عروج نيروهای عهد عتيقی از واقعيت 

عقب .  سرمايه داری و طبقاتی بودن جامعه افغانستان چيزی کم نمی کند
راندن جامعه، واپسگرائی و نابودی ارکان جامعه، بدون ترديد نمودهای 

به همين دليل نسخه .  مبارزه طبقاتی را ضعيف و حاشيه ای می کند
سياسی نيروهای راديکال و سوسياليست در چنين شرايطی آن سياستی 

همانطور .  است که جامعه و هويت انسانی انکار شده را اعاده می کند
" کشور فلسطين"که در فلسطين برای بسط مبارزه طبقاتی بايد تکليف 

حل شود، در افغانستان امروز هم بايد در درجه اول جلوی پاشيده شدن 
با پرتاب شدن طالبان بقدرت .  کامل شيرازه مدنيت جامعه گرفته شود

فرار و بيکاری ميليونی، گرسنگی .  اوضاع بشدت بدتر خواهد شد
بخصوص برای کودکان خيابانی، بيماری و اپيدمی کرونا می تواند در 

امروز بيش از هر زمانی مهم .  ابعاد وسيع در افغانستان قربانی بگيرد
است که از دل جامعه افغانستان، يک مقاومت توده ای، متشکل و 
متحزب در مقابل طالبان و موئتلفين حکومتی سابق و بازيهای سياسی 
دول منطقه و غرب شکل بگيرد و جامعه را حول خواسته های 

پاسخ جامعه افغانستان و جوامع اسالم زده، .  آزاديخواهانه متحد کند
تروريست های "  حکومت همه شمول"و "  اسالم معتدل"طالبان يا 

. متفرقه نيست، يک دولت غير قومی و غير مذهبی سکوالر است
امروز کار هر سوسياليست و راديکال و مخالف جدی حکومت طالبان، 

اين .  سازماندهی حول مقاومت عليه طالبان و هر دولت اسالمی است
پتانسيل در افغانستان موجود است و نيازمند حمايت و همبستگی همه 

 . *جانبه است

و تسليم غنی پس از سقوط برق آسای دولت پوشالی افغانستان، فرار 
به طالبان؛ هزار نفری  ٣٠٠شهرها و مناطق توسط ارتش تا دندان مسلح 

از فرماندهان نظامی که با نزديک شدن نيروهای طالبان اونيفرم ارتشی 
شان را با لباسهای جهادی طالبان عوض کردند، تا معاون رئيس جمهور، 
مشاور رئيس جمهور، رئيس و معاون اجرائی، بخش اعظمی از 
نمايندگان مجلس دولت ساقط شده، همگی طرفدار ديالوگ حول تشکيل 

دمحم محقق و کريم خليلی، عطا دمحم نور، .  شده اند"  حکومت همه شمول"
. اسماعيل خان و احمد مسعود همه از حکومت همه شمول صحبت ميکنند

"احمد مسعود در گفتگو با تلويزيون ايران اينترنشنال می گويد آماده : 
 ".تشکيل حکومت فراگير با طالبان از طريق مذاکرات سياسی است

 
حکومتی است که منافع هرچه " حکومت همه شمول"البته اين استنباط که 

" طرفهای مذاکره"د نظر ميگيرد، حتی برای بيشتر اکثريت جامعه را مَ 
در واقع حکومت همه شمول اسم .  در افغانستان بيشتر به مزاح می ماند

. در حکومت آينده طالبان است"  رهبران جهادی"رمز بازگشت بقدرت 
يعنی عفو خوديها و راه يافتن دوباره بقدرت از طريق دستيابی به مقامی 

برای همين برای رهبران خودخوانده .  افغانستان"  امارت اسالمی"در 
مسائلی مانند آزادی، برابری، حقوق زنان، رفاه، سالمتی و تامين حق 
معيشت زحمتکشان افغانستان اکيدا جايگاهی ندارند چه برسد به اينکه 

اينها، مانند هم .  موضوع بحث و اختالف در مذاکرات با طالبان باشد
خانواده هايشان در ايران از خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، رئيسی و 
صفی از نانخوران مزدور مدافع رژيم اسالمی، تنها بدنبال منافع خودشان 

" خواستها و منافع مردم"هستند ولی منافع قشری و طبقاتی خود را بنام 
طی بيست سال حکومت فاسد "  رهبران"هرکدام از اين .  بيان ميکنند

سرمايه داری در افغانستان، فقط برای خود ثروت اندوزی کرده اند، 
شهرکها و قصرها ساخته اند، با ماشينهای ضد گلوله در خيابانهای کابل 

به اروپا و "  تحصيل"رفت و آمد کرده اند و فرزندان شان را برای 
برای چند پشت شان دزدی کردند، برای چنين .  آمريکا فرستاده اند

روزهائی که از قدرت ساقط می شوند، ويالهای لوکس از استانبول گرفته 
تا دوبی پيش خريد کرده اند و حساب های بانکی شان را در کشورهای 

 .  مختلف انباشته اند
 

برسر حکومت همه شمول، طالبان است "  مذاکرات"مخاطب ديگر اين 
که ظاهراً آنها نيز با مذاکره حول حکومت همه شمول مخالفتی از خود 

طالبان و حاميان شان در پاکستان و قطر در صدد دادن .  نشان نمی دهند
بطور مثال چند .  هستند"  رهبران جهادی"سهم کوچکی به برخی از اين 

تن را در حکومت آينده امارت اسالمی به شکل نمايشی و سمبوليک 
نه طالبان امروز، طالبان "نصب می کنند تا به دنيا نشان بدهند که، 

". ديروز است و نه حکومت ديروز طالبان، حکومت امروز طالبان است
اما برخالف توهمات از سفره رانده شدگان ديروزی، مذاکره حول 

برای طالبان تنها وقت خريدن برای تثبيت و "  حکومت همه شمول"

 حكومت همه شمول
 "مشاركت بر سر سفره خالى زحمتكشان افغان"اسم رمز 

 

 نادر شريفى 
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اين بماند که بسياری طی دستگيری با خوردن .  چطور پيش ميرود
داستان زندگی روزمره در .  ضرباتی به جاهای حساس کشته ميشوند

 .زندان هم ادامه همين وضع به طرق ديگری است
  

زندانبانان "  معذرت خواهی"واکنش تعجب و شوک آور به اين فيلمها و 
رئيس مجلس از خود اين تصاوير آزار دهنده تر "  پيگيری"و قول 

و "  فوق برنامه"، "غير نرمال"يعنی همين سطح ديده شده .  است
اين تصوير جعلی !!  بوده است"  برخورد خالف يک يا چند مامور"

است و هدف هم شايد همين تصوير تقليل گرايانه از وضعيت زندانها 
آنهم وقتی که سرجالد اعظم رئيس جمهور است و حميد نوری .  باشد

 .يک وردستش در دادگاه استکهلم
  

برخورد اين زندانبانان آنهم در تاريکخانه اوين در قياس با برخورد مثال 
اوباش شهرداری عليه کودک دستفروش آنهم جلوی چشم مردم در 

تصور اينکه در زندان و دور از .  بنظر ميرسد"  نرم"خيابان، هنوز 
فعال اين فيلمها قتل عام . چشم افکار عمومی چه ميگذرد نبايد سخت باشد

مسائل بالفصل در .  کرونائی و مسببين آنرا از زير فشار درآورده است
اما حافظه تاريخی دور و نزديک .  فضای رسانه ای حاشيه ای شدند

حتی ليست کردن شکنجه های روزمره .  جامعه که پاک نشده است
 .زندان آزار دهنده است تا چه رسد به توضيح و تشريفات آن

 
*** 

 

 طالبان#عليه 
 

نيست، تالش دارد "  رژيم طالبان"طالبان و امارت اسالمی هنوز   •
رژيم ناميدن طالبان از هم اکنون، آگاهانه يا سهواً، نوعی .  بشود

 .برسميت شناسی سلطه طالبان است
  

ميدانند، "  رژيم طالبان"دولتهای غربی نيز طالبان را غير مستقيم   •
. صرفاً مالحظات و درخواست شان را از طالبان طرح ميکنند

، اين واقعيت را "طالبان را برسميت نشناسيد"درخواست از دولتها که 
اغماض می کند که همين دولتها از آمريکا تا دول مرتجع منطقه با 

اينها خود از مسببين .  طالبان مذاکره و افغانستان را تحويل طالبان دادند
 .اين وضع اند

   
برسميت نشناختن طالبان توسط دولتها و باز کردن مرزهايشان به   •

اينها .  روی آوارگان، مينيمم کاری است که بايد و بفوريت انجام دهند
آنها جامعه .  هنوز جبران ذره ای از گند بزرگی نيست که باال آورده اند

اينها .  افغانستان را طی يک معامله کثيف به گروگان طالبان درآوردند
 !متهم اند و نه حامی

 
طرح به قدرت پرتاب کردن مجدد طالبان، يعنی تا اطالع ثانوی   •

تروريسم اسالمی و اسالم سياسی برای نظام سرمايه داری امروز 
آمريکا و غرب دستور کار سکوالريستی در منطقه .  کارائی دارد

عمليات "بيشتر روکشی شيک برای "  صدور دمکراسی"ندارند، 
و قلدری ميليتاريستی در متن رقابتهای منطقه ای و جهانی "  پيشگيرانه

لذا .  بود که محصوالتش نيروهای تروريستی اسالمی سياسی است
دستور کار کمونيست ها و راديکالها و سکوالرهای 

 !خامنه ای به جرم كشتار جمعى بايد محاكمه شود

 با كرونا هفت صد هزار نفر را به قتل رساندند
 

آمار مرگ و مير "روزنامه حکومتی و راست جوان اعتراف کرد که 
آمار دولتی صد هزار نفر است و ".  کرونا هفت برابر آمار رسمی است

اين .  روزنامه جوان از هفت برابر يعنی هفتصد هزار نفر سخن ميگويد
 . يک نسل کشی است و بايد به همين عنوان با آن برخورد کرد

 
مسئوالن حکومت، در راس آنها خامنه ای، مسئولين وزارت بهداشت، 
کسانی که مانع خريد واکسن و واکسينه کردن مردم شدند، آگاهانه و 
عامدانه دست به قتل عام خاموش شهروندان با استفاده از پاندمی کرونا 

 !خامنه ای و مسئولين اين جنايت هولناک بايد محاکمه شوند. زده اند
 

*** 
 

 در باره فيلم دوربين های زندان اوين
 

فعال معلوم نيست کيست و چيست، اگر بازی کنترل "  عدالت علی"گروه 
شده نيروهای امنيتی برای اهداف ديگر نباشد، از نظر فنی هک دوربين 

اما فيلمهائی که .  ها و سيستم اينترنال و کپی هارد ديسک ها عملی است
لطفا کسانی که از .  است"  معمولی"تاکنون پخش شده خيلی سلکتيو و 

 .برآشفته نشوند" معمولی"ديدن اين فيلم بحق جريحه دار شدند از صفت 
  

برای کسی که تجربه زندان دارد، آنچه که تاکنون پخش شده قطره ای از 
جفتک .  دريا نيست، تصوير واقعی اوين و زندانها اين نيست که ديديم

پرانی يک درجه دار و چند مامور اوباش در زندان، آدمها را بی دليل 
زير رگبار مشت و لگد گرفتن و بعد جسم از حال رفته را گوشه ای پرت 

کهريزک را يادتان .  کردن، از دستگرمی های روزمره زندانبانان است
رفته؟ ترانه موسوی را يادتان رفته؟ اوين و زندانها در دهه شصت را 

را فراموش کرديد؟ خوش "  قيامت"يادتان رفته؟ زندگی در تابوت و 
آمدگوئی به زندانی و پهن کردن فرش قرمز در مسير تونل مرگ و 
وحشت را نشنيديد؟ کشته شدن زير کابل را چطور؟ تجاوز شرعی و 

به گوشتان خورده؟ زير ...  اسالمی به زندانيان، بطری نوشابه و باتوم و 
 هشت های سه برابر مدت زندانهای اسرائيل چطور؟ 

 
بگذار اينطور بگويم که هر آنچه روش و متدهای .  اين ليست ته ندارد

شکنجه و تجربه موساد و سيا بود و در ساواک پهلوی استفاده ميشد، در 
سطح باالتری باضافه توحش اسالمی در زندانهای جمهوری اسالمی 
. ترکيب و با اشکال جديدتر شکنجه و استفاده از دارو آپديت شده است

نحوه رفتار بازجويان و سطح شکجه تابعی از آنست که با چه کسی 
طرف هستند و چی ميخواهند و اينکه جنگ نابرابر در اتاق شکنجه 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

  ١١صفحه   



مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده           "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در           

آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان سعودى      

و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛         

آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده          

شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره           

 ". ميخورد

 منصور حكمت
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 !مرزها را باز كنيد، اين زمين به همه تعلق دارد

 افغانستانى#پناهجويان #در حمايت از 
 

. متاسفانه دنيای امروز حياط و فضای آزاد و کوچه و پس کوچه ندارد
اگر منزل شما آتش بگيرد نميتوانيد به جائی ديگر برای نجات جانتان 

بورژوازی همه چيز را از زمين و هوا و فضا تصاحب کرده .  برويد
آب و خاکی .  است و ُمهر و نشاِن ملی و ناسيوناليسم بر آن کوبيده است

ً با  که امتداد هم و بطور طبيعی غير قابل تفکيک است، مصنوعا
تفکيکی که .  سيمهای خاردار و ديوارها و مرزها تفکيک شده اند

تاريخی از خونريزی برای تعيين اين حياط خلوت قدرت بورژواها را 
آنچه در اين ميان اهميتی ندارد هويت عام و حقوق .  پشت سر دارد

يونيورسال انسانهائی است که برخالف ميل و انتخاب خود در اين يا آن 
گوشه اين کره خاکی چشم به جهان گشوده اند و داغ لعنِت اين يا آن 

 .مذهب و ملت بر پيشانی شان کوبيده شده است
 

صف آزاديخواهی و انساندوستی، صف کمونيستهائی که همواره خود 
را در تقابل با اين تقسيمات ملی و ناسيوناليستی و منافعِ ُمترتب به آن 
دانسته اند، جنبشی که از آزادی سفر و حق انتخاب دفاع کرده و 

نميداند، جنبشی که برای جهانی بدون “  غريبه”و “  بيگانه”هيچکس را 
مرز و آزاد و برابر تالش ميکند، موظف است از حقوق پناهجويان 

پناهجو محصول جنگ و رقابت و کارکرد کشوری . افغانستانی دفاع کند
مادام که دنيا هنوز از زخم .  و منطقه ای و جهانی بورژوازی است

مرزها و ديوارها و توحش مذهب و ناسيوناليسم رنج ميبرد، بورژوازی 
 . موظف است مسئوليت نتايج عملکرد خويش را بپذيرد

 
از جان و حق .  بستن مرزها به روی قربانيان و آوارگان جنايت است

اين انحصار بورژوازی و .  زندگی پناهجويان افغانستانی دفاع کنيد
ناسيوناليسم، اين نژادپرستی و خودپرستی و خودمحوری را نبايد 

مرزها را باز کنيد، هيچ انسانی بيگانه نيست، اين .  برسميت شناخت
 !زمين به همه تعلق دارد

 

*** 

منطقه در گام اول تنها ميتواند سرنگونی دولتهای اسالمی و استبدادی 
 . باشد

 
در افغانستان مقاومت در مقابل طالبان و برسميت نشناختن آن مهمترين   •

طالبان را حتی اگر با اعدام و مانيپوالسيون و بند و .  سوال روز است
تهران و .  بست مستقر کنند، مقاومت برای نپذيرفتن آن خاموش نميشود

مرگ بر طالبان چه در کابل چه . کابل دو جبهه اصلی تر اين مقابله هستند
تهران، بيان وحدت جنبش سرنگونی طالبان ها در ايران و افغانستان 

زنان در افغانستان و ايران يک ستون محکم و اساسی مقاومت عليه . است
 .طالبان اند

 
هر جنبش مقاومت عليه طالبان نيازمند يک حمايت بين المللی ميان   •

تحرکات و تظاهراتهای روزهای اخير در .  افکار عمومی پيشرو است
کشورهای دنيا، حضور بخش مهمی از فعالين زنان و نسل جوان 
افغانستانی در کشورهای ديگر، ماتريال و ظرفيت راه افتادن يک جنبش 

 .   بين المللی عليه طالبان را دارد
 

دولتها تاکنون کنار ارتجاع محلی و دولتهای متفرقه افغانستان و امروز   •
جنبش عليه .  آنها سياستی برای نفی طالبان ندارند.  کنار گروه طالبان اند

طالبان در منطقه اما سياستش نفی طالبان و ايجاد يک دولت غير قومی و 
غير مذهبی و سکوالر، تضمين برابری کامل زن و مرد و برچيدن 

 . قوانين اسالمی است
 
 تهران_چه_کابل_در_چه_طالبان_بر_مرگ#
 

*** 

 ...يادداشتها 

 مرگ بر طالبان، 

!چه در كابل چه تهران  



 ٦١٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 پاندمی کرونا يک ابزار کشتار مردم 
آمار رسمی روزانه مبتاليان کرونا به بيش صد هزار و مرگ بيش از 

روزنامه های دولتی از ده برابر بودن اين آمار سخن .  نفر رسيد ٧٠٠
آنچه در ماهها، هفته ها و روزهای اخير در ايران تحت .  ميگويند

حاکميت سياه جمهوری اسالمی به دليل فاجعه بيماری کرونا ميگذرد، 
خامنه ای مجرم مستقيم و .  قتل عام جمعی به معنای دقيق کلمه است

 !اصلی قتل عام دستجمی مردم از طريق ويروس کرونا است
 

 تپه ابالغ شد يد هفت رای قطعی خلع
حقوقی تهران داير بر  ۵۵مرداد، رای قطعی شعبه  ٣١روز يکشنبه 

بنابراين گزارش، بر اين .  خريدار ابالغ شد  خلع يد هفت تپه به دولت و
شود و  اساس مالکيت هفت تپه از خريدار خلع يد و به دولت واگذار می

 .گردد با حکم صادره اين مجتمع به دولت بازمی
 

 تپه  چهل و يکمين روز اعتصاب کارگران هفت
خرداد کارگران شرکت هفت تپه اعتصاب گستردە را  ٢٨از روز  

شروع کردە بودند و در روز چهل و يکم و بدنبال اعالم رای خلع يد، 
در اين .  محوطه شرکت و مقابل دفتر مديريت دست به تجمع زدند  در

تجمع که بشکل مجمع عمومی برگزار گرديد با توجه تحقق يکی از 
خواستها يعنی صدور رای قطعی خلع يد کارفرمای فاسد موقتا به 
اعتصاب پايان دادە شد و اعالم کردند پيگير خواستهای ديگرشان 

کارگران از جمله اعالم کردند که حراست از ورود .  خواهند بود
مديريت کارفرمای خلع يد شدە به شرکت و خارج کردن لوازم و 

 .امکانات شرکت جلوگيری کند
 

 دومين جلسه محاکمه فرزانه زيالبی وکيل کارگران نيشکر هفت تپه
جلسه دوم دادگاه خانم فرزانه زيالبی وکيل کارگران، در روز يکشنبه 

اتهامات واهی و  .مرداد ماه در شعبه دوم دادگاه انقالب برگزار شد ٣١
"بی اساس وارد شده به خانم زيالبی اجتماع و تبانی برای ارتکاب : 

جرم عليه امنيت کشور، عضويت در گروه های معاند، توهين به 
کارگران معترض  .می باشد"  رهبری و فعاليت تبليغی عليه نظام

مين روز اعتصاب ۴١کارخانه ی نيشکر هفت تپه، روز يکشنبه در 
، وکيل کارگران هفت تپه که مورد پيگرد »فرزانه زيالبی«خود، از 

دستگاه قضائی جمهوری اسالمی قرار گرفته است، اعالم پشتيبانی 
 .کردند

 
 اعتراض کارگران پيمانکاری پااليشگاه هفتم عسلويه

در پااليشگاه هفتم عسلويه در  ١٨و  ١٧کارگران پيمانکاری فازهای 
اجرای .  توجهی به مطالباتشان دست از کار کشيدند  اعتراض به بی

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

های  بندی مشاغل، پرداخت سنوات و افزايش کيفيت وعده  طرح طبقه
های آنهاست که تاکنون از سوی کارفرما ناديده گرفته  غذايی از خواسته

اين سومين بار است که در دو ماه گذشته، کارگران پيمانی .  شده است
 . اند دست از کار کشيده

 
 شهر ٣۵ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت در 

شهريورماه، اعتصاب کارگران پروژه ای و پيمانی  ٤تا روز پنجشنبه 
ها  ها، صنايع پتروشيمی، نيروگاه صنعت نفت و گاز همچنان در پااليشگاه

و تأسيسات وابسته به اين صنعت در شهرهای تهران، اراک، اصفهان، 
ادامه دارد و به ...  اهواز، آبادان، ماهشهر، جاسک، عسلويه، گچساران و 

 .شصت و هشتمين روز خود رسيده است
 

 های نفتی در ايذه  اجتماع بزرگ کارگران پروژه
هفتمين روز از آغاز   چهارشنبه سوم شهريور همزمان با شصت و

ای  ای نفت، جمع زيادی از کارگران پروژه اعتصاب کارگران پروژه
محوطه اشکفت سلمان   ساکن ايذه طبق فراخوان از پيش اعالم شده در

اجتماع بزرگی را در حمايت از اعتصاب خود و تأکيد بر خواست و 
 .مطالباتشان شکل دادند

 
 نشست نمايندگان کارگران اعتصابی هفشجان با پيمانکاران 

ای هفشجان که در  مردادماه نمايندگان کارگران پروژه ٢٨روز پنجشنبه 
اعتصاب به سر ميبرند در نشستی با برخی پيمانکاران به مذاکره و بحث 

در اين نشست  .ای نفت پرداختند و گفتگو حول شرايط کار کارگران پروژه
نفر را بعنوان نماينده انتخاب کرده تا در  ۵مقرر شد که پيمانکاران نيز 

گيری و پيشبرد مطالبات کمپين مشارکت داشته  جلسات پيگيری و تصميم 
 . باشند

 
 نشان   کارگر و يک آتش ١٠مصدوميت 

مرداد در  ٢٩دقيقه جمعه  ۴٧و  ١٩سوزی که حوالی ساعت   در آتش
واقع در شهرک صنعتی اشترجان استان اصفهان رخ  »نيروکلر«شرکت 

نفر از   ۵ .نشان دچار مصدوميت شدند  کارگر به همراه يک آتش ١٠داد، 
مصدومان حادثه که همگی کارگران شاغل اين کارخانه هستند با حضور 

های شهر  امدادگران پس از دريافت خدمات اوليه درمانی به بيمارستان
کارگر ديگر و يک آتش نشان  ۵مبارکه منتقل شدند و مابقی که شامل 

شرايط نا امن محيط . اند بودند، به صورت سرپايی تحت درمان قرار گرفته
کار ساالنه منجر به لطمات جدی به کارگران می باشد که تعداد زيادی از 
کارگران به همين دليل جان خود را از دست ميدهند و يا دچار قطعی 

 .اعضای بدن و معلوليت می شوند
 

  ١٣صفحه   



 ٦١٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٣صفحه    

کارگران شهرداری ِسده در استان اصفهان با اشاره به اينکه هر ماه 
چندين :  کنند، در ادامه گفتند مطالبات مزدی خود را با تاخير دريافت می

در .  شود ماه است که اين شهرداری از طريق سرپرست مديريت می
طول چند سال گذشته روند پرداخت حقوق کارگران با تاخير انجام 

مان به هر  در زمينه مشکالت  .شود و هيچ تغييری نکرده است می
طی .  کند کنيم فقط شنونده است و هيچ اقدامی نمی مسئولی هم شکايت می

يک الی دو روز گذشته نيز تعدادی از کارگران به دفتر برخی مسئوالن 
 .ای نگرفته اند اند اما هيچ نتيجه شهر مراجعه کرده

 
 آهن   اعتراض کارگران شاغل در خطوط ابنيه فنی راه

های  اين کارگران به عدم پرداخت حقوق، بيمه و مطالبات قديمی سال
 .اعتراض دارند ٩٩تا پايان  ٩٨

آهن جنوب  کارگر در خطوط ابنيه فنی راه ٢٧٠حدود :  کارگران گفتند
سال تحت مسئوليت شرکت پيمانکار مشغول  ١۵شرق با سوابق باالی 

کار هستيم که عليرغم مطالبات جاری چندين ماهه از پيمانکار فعلی، 
از  ٩٩تا پايان  ٩٨هنوز موفق به دريافت مطالبات قديمی سالهای 

اين مطالبه قديمی مربوط به چندين ماه  .پيمانکار قبلی خود نشده ايم
حقوق و اضافه کاری، سنوات، حق شيفت و جذب، حق اياب و ذهاب و 

 .شود می… لباس کار و
 

 تجمع رانندگان اتوبوسرانی قزوين مقابل استانداری
شهريور، رانندگان اتوبوسرانی الوند و دمحميه و مهرگان  ٢شنبه  روز سه 

يکی از اين  .با تجمع مقابل استانداری خواستار مطالبات خود شدند
"رانندگان در تجمع گفت ايم؛ طی دو  برای گرفتن حقمان تجمع کرده: 

های زيباشهر، الوند و مهرگان  گذرد اتوبوس سال که از شيوع کرونا می
 ". اند ای دريافت نکرده ماشين هستند هيچ يارانه ۴٠که در مجموع 

 
 ادامه اعتصاب سراسری رانندگان کاميون در مرز خسروی

. اعتصاب رانندگان کاميون در مرز پرويزخان خسروی ادامه دارد
، رانندگان در مرز ١۴٠٠شهريور ماه  ٢شنبه  عالوه بر اين روز سه 

 .اند باشماق نيز با انتشار تصاويری اعتصاب خود را اعالم کرده
رانندگان از روز دوشنبه اول شهريور در اعتراض به انتظار طوالنی و 
ندادن مجوز خروج و همچنين وضعيت نامناسب امکانات استقراری در 

 .مرز در مناطق مختلف کشور دست به اعتصاب زدند
 

 دستگيری رضا بهروزی معترض به عدم واکيسناسيون شهروندان 
مرداد سه تن از ماموران امنيتی لباس شخصی به خانه  ٢٩روز شنبه 

آقای بهروزی مراجعه و وی را بازداشت و با يک دستگاه خودرو 
آقای رضا بهروزی پيش از اين .  سواری به نقطه نامعلومی منتقل کردند

ای خواستار پاسخگويی وی  در چندين ويديو با خطاب قراردادن خامنه
در رابطه با وضعيت نابسامان کشور و به خصوص ممنوعيت واکسن 

 .کرونا شده بودند
 

 رد درخواست اعاده دادرسی وحيد افکاری
سعيد دهقان، وکيل مدافع برادران افکاری طی يادداشتی در صفحه 

حتی اگر يکبار، ولو ”شخصی خود ضمن اعالم اين خبر نوشت؛ 
خواندند، داليل قانونی آنقدر بود که اعاده   وار پرونده را می روزنامه

سال  ٢۵.  دروغ پذيرفته شود ٣تناقض و  ٢۴دادرسی درباره رأيی با 
؛ بدون رعايت ماده »علم قاضی«حبس فقط به استناد 

 مرگ کارگر شرکت داروسازی ارسطو ساوه
اله شمس کارگر شرکت دارو سازی ارسطو ساوه بر اثر انفجار  روح 

رآکتور اين کارخانه دچار مصدوميت شديد شده که متاسفانه پس از 
به بستگان و .  کما، جان خود را از دست داد  روز در ١١گذراندن 

 .همکاران آقای شمش تسليت می گوئيم
 

 مرگ يک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از داربست 
های فلزی از  اين کارگر ساختمانی در حين کار بر اثر شکستن داربست

سال  ٢٢اين کارگر جانباخته .  ارتفاع طبقه پنجم يک ساختمان سقوط کرد
سن داشت و متاسفانه بر اثر شدت جراحات وارده قبل از انتقال به 

همدردی عميق خود را با بستگان و .  بيمارستان جان خود را از دست داد
 .همکاران اين کارگر جوان اعالم ميکنيم

 
 اعتراض کارگران شرکت آذرکام اروميه

مرداد جمعی از کارگران شرکت آذرکام در اروميه، در  ٣٠روز شنبه 
شان، دست به اعتصاب زده و  اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

 .در محوطه اين شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند
 

 اعتصاب کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدهللا
مردادماه  ٣١کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدهللا روز يک شنبه 

کارگران دليل اعتصاب و  .در مقابل شهرداری اين شهر تجمع کردند
حقوق .  اجتماع خود را مطالبه حقوق و مزايای قانونی خود اعالم کردند

، تسويه کامل سال گذشته و همچنين حقوق عقب مانده ٩٩آذر و دی ماه 
 .سال جاری از اهم مطالبات آنان می باشد

 
 اعتراض يکی از کارگران شهرداری بستان

شنبه دوم شهريور يکی از کارگران شهرداری بستان در  صبح روز سه
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و همچنين بيمه درمانی، و 

يکی از کارگران  .نداشتن پول برای درمان دست به حرکت اعتراضی زد
اين شخص به دليل ابتال به کرونا، نداشتن بيمه و :  شهرداری بستان گفت

پرداخت نشدن حقوق از سوی شهرداری، توانايی مراجعه به پزشک را 
نداشت که به نشانه اعتراض، ابراز نارضايتی و درخواست مطالباتش 
جهت درمان خود، در مقابل درب ورودی ساختمان شهرداری بستان 
خوابيد و از ديگر کارگران خواست برای حفظ سالمتی خود و دچار 

 .اداره را ترک کنند ١٩نشدن به کوويد 
 

 کارگران شهرداری ِسده از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند
رسد، با بيان اينکه  نفر می ٣٠ها نزديک به  اين کارگران که تعداد آن

قرار بود :  حدودا دو ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، عنوان کردند
شهرداری از منبع درآمدی که از فروش يک قطعه زمين شهری بدست 
آورده، مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند که تاکنون اقدامی 

 .صورت نگرفته است

ستون اخبار كارگری و حركتهای 

 ...اعتراضى 

  ١٤صفحه   



 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  

 ٦١٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٤صفحه    

 ”.قانون مجازات ٢١١
 

و حبيب  ١٣٩٧شهريور ماه  ٢۶نويد افکاری و وحيد افکاری در تاريخ 
در رابطه با اعتراضات سراسری  ١٣٩٧آذر  ٢٢افکاری در تاريخ 

ها برای اخذ اعتراف  بازداشت شدند و در جريان بازجويی ٩٧مرداد 
اين شهروندان توسط  .اند بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته

دادگاه انقالب و دادگاه کيفری شيراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نويد 
ضربه شالق، وحيد  ٧۴ماه حبس و  ۶سال و  ۶بار اعدام،  ٢افکاری به 
ضربه شالق، حبيب افکاری به  ٧۴ماه حبس و  ۶سال و  ۵۴افکاری به 

نويد افکاری، .  ضربه شالق محکوم شدند ٧۴ماه حبس و  ٣سال و  ٢٧
 ٩٩شهريور ماه  ٢٢کشتی گير ايرانی در نهايت سحرگاه روز شنبه 

عليرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمايت از وی در زندان 
وحيد و حبيب افکاری از اواسط شهريور ماه .  عادل آباد شيراز اعدام شد

که محل نگهداری زندانيان محروم از )  بند دربسته(به بند عبرت  ٩٩
 .تماس تلفنی است منتقل شدند

 
 "وکالی دادخواه"وکيل دادگستری به بازداشت  ۵٠اعتراض بيش از 

ای خطاب به رئيس قوه  شماری از وکالی دادگستری با ارسال نامه
امضاکنندگان اين .  قضاييه، خواستار آزادی فوری وکالی بازداشتی شدند

و خواستار برخورد و   را محکوم کرده"  وکالی دادخواه"نامه، بازداشت 
امضا کنندگان، نه تنها بازداشت  .شدند"  خاطيان"تحت تعقيب قراردادن 

 . اند ها شده اين وکال را محکوم کرده، بلکه خواستار آزادی فوری آن
 

مصطفی ":  وکالی دادخواه"شش نفر از وکالی دادگستری موسوم به 
نيلی، ليال حيدری، آرش کيخسروی، دمحمرضا فقيهی و فعاالن مدنی 

مرداد سال جاری  ٢٣مهدی محموديان و مريم افراز بودند که در روز 
اين افراد بر آن بودند عليه مقامات مسئول جمهوری .  بازداشت شدند

اسالمی در ارتباط با سوءمديريت و عدم اقدام به موقع برای واردات 
ليال حيدری در  .واکسن کرونا و مهار بحران برخاسته از آن شکايت کنند

مرداد آزاد شد و با همراهی با شماری از وکالی دادگستری  ٢۴روز 
 .ای خطاب به رئيس قوه قضاييه کرد اقدام به تهيه نامه

 
*** 

ستون اخبار كارگری و حركتهای 

 ...اعتراضى 

 

جنبش مجمع عمومى كارگری 
!را گسترش دهيم  

!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند


