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 ! از پرستاران حمايت كنيم
 

هنوز مردم جهان در چنگال پاندمی کرونا 
تحت شرايط رکنان بيمارستانها گرفتارند و کا

کار بشدت خطرناک هر دقيقه با مرگ دست و 
کسانی که اينروزها با .  پنجه نرم ميکنند

عناوين َمَملو از عواطف انسانی از سوی مردم 
تمجيد و بدرقه ميشوند، از سوی دولتها و 
سرمايه داران تحت فشارهای عديده قرار 

ايران يکی از کشورهائی است که .  دارند
پاندمی کرونا يک فاجعه تمام عيار ببار آورده 
و با توجه به زيرساختهای درمانی محدود، بار 

با . آن اساساً روی دوش کادر درمان بوده است
اينحال رفتار جمهوری اسالمی و وزارت 
بهداشت با پرسنل درمان و مشخصا پرستاران 

در جمهوری اسالمی و .  فاجعه بارتر است
نظامی که درمان و بهداشت و آموزش و همه 
چيز را بازاری کرده است، وضعيت حقوقی و 
استخدامی و شرايط کار اين عزيزان غيرقابل 

 . تحمل است
 

در اعتراض به اين شرايط وحشتناک اخيراً 
حدود دو .  پرستاران دست به اعتراض زدند

هزار پرستار از بازگشت به کار و تمديد 
قرارداد تحت شرايط غير ايمن تاکنونی امتناع 

طی سالهای گذشته آنها با .  کرده اند
قراردادهای موقت استخدام شدند و اصطالحاً 

بعبارتی ديگر، .  کار ميکنند"  شرکتی"
شرکتهای واسطه و پيمانی، که حلقه رابط 
صاحبان سرمايه در بنگاههای مختلف 

ً خودشان  اقتصادی اند و عمدتا

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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  ٢صفحه   

 

 تهاجم دولت و دور جديد اعتصابات كارگری
  اعتصاب كارگران معادن كرمان و كارگران دكل های نفتى خوزستان

 مصطفى الكاظمى" بحران در بحران در بحران"كابينه : عراق
 

 ٧صفحه       فاتح شيخ                                                                                                                     

 !رفيق على عجمى زندگى را به درود گفت

 !نماز جمعه، چشم درآوردن و جهش اقتصادی
 

 ٦صفحه    آذر ماجدی                                                                                                                    

 !كارگر افغانستانى توسط مرزبانان رژيم اسالمى ٢٣شكنجه و قتل 

 !جمهوری اسالمى يک حكومت فاشيستى است

 !كارگران معادن زغال سنگ كرمان مدير عامل را فراری دادند

 !چرند ميگويدعلى خامنه ای 

  ١٥صفحه     سعيد يگانه                                                                                                                   

 كارگران و تحريم اقتصادی
 )در رابطه با نوشته جوانمير مرادی(

 ٨صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                         

 !قطره ای در مقابل دريايى محبت
 ٥صفحه    سعيد آرمان                                                                                                                   

 اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 !اعدام ابزار ارعاب جامعه است، عليه حكومت اعدام بايستيم



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

آنرا تاسيس کردند، برای وزارت بهداشت و درمان با شرايط ارزان تر 
و ناايمن تر تامين نيرو ميکنند تا هر وقت خواستند عذر آنها را بخواهند 
و از تعهد امنيت شغلی و پرداخت بيمه و مزايای شغلی هم معاف 

خواهان تغيير قراردادهای موقت کنونی، "  شرکتی"پرستاران .  باشند
تبديل آن به قراردادهای ايمن و رسمی هستند و اعالم کردند تا اين اقدام 

 . صورت نگيرد از بازگشت بکار خودداری ميکنند
 

مسئله بسيار ساده و روشن است؛ بايد جامعه ای را تصور کنيد که 
شهر آن در  ٦١و براساس آمار خود وزارت بهداشت  همين امروز

پاندمی کرونا رو به کشور استان  ١٥وضعيت قرمز قرار دارد، در 
کارنامه دولت .  وخامت دارد و در بقيه استانها هم اوضاع تعريفی ندارد

ً سياه است، آنوقت تمام  و نهادهای مربوطه در اين زمينه تماما
در .  مخاطرات و فشار کار روی سر کادر درمان خراب ميشود

بسياری از بيمارستانها عمده پرسنل و کادر درمان خودشان مجبور 
شدند با هزينه شخصی لباس و وسائل ايمنی حداقلی را تامين کنند و 
بيمارستان و دولت حتی از دادن وسائل ايمنی و بهداشتی ويژه به آنها 

کادر درمان بدليل همين فشارها بعضاً دو شيفت .  خودداری کرده است
و خيلی جاها چند روز متوالی در هفته بدون بازگشت به منزل ناچار به 
کار تحت خطرناک ترين شرايط شدند، دهها نفرشان جان باختند، اما 
وزارت بهداشت و دولت اسالمی هنوز حاضر به انعقاد قرارداد کاری 

واقعا يک .  ايمنی با آنها در اين وضعيت ويژه و بحرانی نيست
حکومت، يک نظام، چقدر بايد جنايتکار، واپسگرا و ضد جامعه باشد 
که حتی در دوره هائی که باالترين نياز به کادر درمان دارد، با منطق 
حداکثر سود و بازار با آنها برخورد کند و از تامين حداقل ايمنی شغلی 
و قرارداد کار سر باز زند؟ پرستاران هزار بار حق دارند در اعتراض 

 . به اين وضعيت غير قابل تحمل از بازگشت به کار امتناع کنند
 

حاال دبير کل خانه پرستار، جناب شريفی مقدم، بجای پاسخ به خواست 
به سياست گروکشی روآورده و می "  شرکتی"پرستاران موسوم به 

ای از زمان پرستاران شرکتی تصميم بگيرند که  اگر در برهه: "فرمايد
از "!  قراردادشان را لغو کنند و اين روند ادامه داشته باشد، فاجعه است

روزه و قابل لغو  ٨٩نظر اين حضرات قرارداد کمتر از سه ماه يعنی 
! نيست"  فاجعه"توسط پيمانکار و شرکتهائی که نيرو تامين ميکنند 

قراردادهای موقت و حداکثر يکساله با کمترين حقوق و مزايا و فاقد 
نفهميدن نياز اساسی جامعه و عدم ! نيست" فاجعه"هرنوع امنيت شغلی 

تقويت کادر درمان و بهداشت، عدم اختصاص بودجه ويژه از سوی 
دولت و وزارت بهداشت، عدم کاهش ساعت کار در ايندوره بحرانی و 

فشار غير قابل تصور کار در اين اوضاع و !  نيست"  فاجعه"حساس 
ها و سکته مغزی و قلبی پرسنل از  بيهوش شدن وسط راهرو و بخش

و تلفات غيرقابل  ١٩مبتال شدن به کوويد ! نيست" فاجعه"فرط خستگی 
نيست، اما امتناع از کار در "  فاجعه"جبران و مرتب کادر درمان 

اين در حالی است که از ماههای ؟  !است"  فاجعه"شرايط برده وار 
بهمن و اسفند پرستاران به طرق مختلف اين خواست را اعالم و به 
روحانی شياد نيز اطالع داده بودند، در دوره های قبل با اعتراض و 

اعتصاب برآن تاکيد کرده بودند، اما هر بار 
اين خواستها با تهديد به اخراج و زندان و 

 . وعده وعيد توخالی فراموش شده است
 

اگر هدف اين تبليغات اينست که مسئوليت 
دولت و کارفرمايان را روی دوش عدم 
بازگشت به کار پرستاران بگذاريد، اين 

مردم .  سياست نخ نمائی است و نميگيرد
ميگويند ُخب درصد کمی از مفتخوری و اختالس را به کادر درمان و 

کارگران اين .  زيرساختهای درمانی اختصاص دهيد تا مشکل حل شود
فرهنگ غنی انسانی را داشته اند که در هر اعتصاب و اعتراض بخشهای 

حتی در دوره های انقالبی نيز .  اورژانس و ضروری را فراموش نکنند
اين سنت آبرومند کارگری قوياً عمل کرده است به اين دليل ساده که 

لذا شريفی مقدم بهتر .  اهداف کارگری با منفعت عمومی تناقضی ندارد
است بجای دفاع جبونانه از شرکتهای پيمانی و اين فرمايشات روی اصل 

پرستاران و کادر درمان در ماههای اخير بسيار بيشتر از .  مطلب برود
توان فيزيکی شان جانفشانی و فداکاری کردند تا بتوانند بيماران و مبتاليان 

دولت و وزارت بهداشت و خانه پرستار بايد دست از .  را نجات دهند
شانتاژ عليه پرستاران بردارد و بجای تبليغات منفی و دروغ، به 

نميشود بخشهای مختلف طبقه .  خواستهای پرستاران فوراً جواب دهد
کارگر را در فقر و گرسنگی و کار تحت کرونا رها کرد، تهديد به 

آنها .  سرکوب کرد و در مقابل خواستهای بديهی آنها شانه باال انداخت
ناچار ميشوند مثل کارگران معادن کرمان و پرستاران به شما کارفرمايان 

. و شرکتهای زالوصفت پيمانی تودهنی بزنند تا حساب کار دستتان بيايد
مطالبه پرستاران و بهياران و کادر درمان بسيار برحق است و اتفاقاً چون 
زورشان االن بيشتر از هر زمانی ميرسد، ميتوانند و بايد به قراردادهای 

اين دولت و وزارت بهداشت و شرکتهای .  مورد نظرشان دست يابند
پيمانِی متخصِص دزدی از حقوق کارگران هستند که اين شرايط را در 
مراکز کارگری و آموزشی و درمانی ايجاد کرده اند تا سهم شير را از کل 

مسئوليت اينکار تماماً برعهده اين نهادها است .  استثمار طبقه کارگر ببرند
ً کارگران و کارکنان را به کشتن  که با جان مردم بازی ميکنند و رسما
ميدهند و حتی حاضر نيستند حقوق حداقل شان را درست و حسابی 

شايد از تعدادی از پزشکان که تجارتخانه باز کرده اند !  پرداخت کنند
انتظاری نباشد اما اکثر نيروهای کادر درمان بايد متحدانه از خواست 
پرستاران و بهياران حمايت کنند و دستجمعی خواهان تامين خواستهائی 
باشند که طی سالها توسط همين نهادها و وزارت بهداشت بفراموشی 

 . سپرده شده است
 

در دوره کرونا، نه سرمايه دار، نه آخوند، نه تجار مفتخور و نه سلبريتی 
اين بخشهای مختلف .  های حامی حکومت يک سر سوزن خاصيت نداشتند

طبقه کارگر بويژه کادر درمان، کارگران توليد مواد بهداشتی، غذائی، 
نظافت و ترانسپورت بودند که ناجيان واقعی جامعه بودند و هنوز بار 

دفاع از خواستهای پرستاران توسط .  سنگينی بردوش آنها قرار دارد
همکاران و هم طبقه ای هايشان و هر آزاديخواه و انسان دردمندی نه فقط 

 .   ضروری بلکه يک امر انسانی و حمايت از جامعه است
 

 .سردبير
 ٢٠٢٠آوريل  ٨

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٤٢شماره    

  

 ...از پرستاران حمايت كنيم 
 



 ١۵امروز دوشنبه .  معدنچيان کرمان مجدداً دست به اعتصاب زدند
نفر از کارگران معادن کرمان برای پيگيری  ٣۵٠٠  ارديبهشت

خواستهايشان و اعتراض به وعده های دروغ مسئوالن دولتی و 
اول ارديبهشت روز .  کارفرماها دست به اعتصاب و اجتماع زدند

نفر از کارگران معادن کرمان برای اولين بار دست به  ٣٠٠٠
روز ششم .  اعتصاب زدند که با وعده رسيدگی اعتصاب خاتمه يافت
رسيدگی به "ارديبهشت در مجلس اسالمی جلسه ای تحت عنوان 

در اين جلسه کذائی نمايندگان کارگران .  تشکيل شد"  مشکالت کارگران
را راه ندادند و آنرا به جلسه هماهنگی مجلس و دولت و امنيتی ها 

تبديل "  برخورد شديد با کارگران اعتصابی"و "  مقابله با اخالل"برای 
امروز کارگران معدنچی جواب اين تمهيدات و تهديدهای .  کردند

حکومتی را با اعتصاب جواب دادند و بر خواست شان پافشاری 
کارگران خواهان لغو فوری واگذاری شرکت به بخش .  کردند

افزايش دستمزدها  بندی مشاغل و  خصوصی، اجرای طرح طبقه 
 .هستند

 

کارگران بيش از صد نفر از  ارديبهشت ١۵دوشنبه همينطور امروز 
در اعتراض به اخراج دستجمعی و "  شرکت ملی حفاری ايران"

خواست بازگشت به کار در شهر اهواز برای سومين بار مقابل شرکت 
شرکت حفاری به بهانه تحريم و عدم .  دست به اعتصاب و تجمع زدند

فروش نفت، فعاليت بخشی از دکل های نفتی را متوقف و تصميم به 
بنا به اظهارات کارگران حدود .  اخراج دستجمعی کارگران گرفته است

 . کارگر قرار است اخراج شوند ٦٠٠
 

رژيم اسالمی از يکسو با واگذاری سهام شرکتها و صنايع دولتی و 
وابسته به سازمان تامين اجتماعی به بازار بورس تحت عنوان 
خصوصی سازی، موقعيت شغلی کارگران را زير سوال ميبرد و آنها 
را بين کارفرمايان و خوديها تقسيم ميکند و از سوی ديگر به بهانه 
تحريم اقتصادی سياست اخراج و بيکارسازی دستجمعی را در صنايع 

از هر سو کارگران و خانواده هايشان .  مختلف در دستور گذاشته است
کارگران .  بايد با فقر و بيکاری بار بحران اقتصادی را بدوش بکشند

برای دفاع از موجوديت و کار و آينده خود راهی جز اعتراض و 

 ٥٤٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

اعتصاب ندارند و تهديدهای امنيتی و کرونا هم نتوانسته مانع اين 
اعتراضات برحق عليه مشتی کارفرمای فاسد و استثمارگر شود که با اتکا 
به چماق سرکوب دولتی ميليونها خانواده کارگری را به خاک سياه نشانده 

 . اند
 

حکمتيست از اعتصاب و اعتراض برحق   -حزب کمونيست کارگری 
کارگران معدنچی و کارگران دکل های نفت حمايت ميکند و بخشهای 
مختلف طبقه کارگر در صنايع بزرگ را که سرنوشتی مشابه در 
انتظارشان است، به حمايت و تحرکی اعتراضی و اعتصابی عليه دولت 

 . اسالمی سرمايه داران فراميخواند
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٠مه  ٤ -١٣٩٩ارديبهشت  ١٥

 اعالميه حزب حكمتيست

 تهاجم دولت و دور جديد اعتصابات كارگری

 اعتصاب كارگران معادن كرمان و كارگران دكل های نفتى خوزستان

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محالت ! همه جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان !  شوراها را برپا كنيد

!مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  



بنا به اخباری که امروز شنبه دوم مه، در سايتها و رسانه های اجتماعی 
 ٥٠منتشر شد، چهارشنبه شب و بدنبال باز شدن موقت مرزها، تعداد 

نفر از کارگران افغانستانی که بخشاً قبل از بحران کرونا اجازه  ٥٧الی 
وارد ايران "  تورغندی"کار و اقامت در ايران را داشتند، از مرز 

همان شب مرزبانان جمهوری اسالمی اين کارگران مهاجر را .  ميشوند
بنا به اظهارات چند نفر از اين مهاجرين در .  دستگير و زندانی ميکنند

گفتگو با رسانه ها، نيروهای مرزبانی جمهوری اسالمی آنها را بشدت 
روز بعد آنها را .  مورد ضرب و شتم قرار داده و شکنجه ميکنند

می آورند، آنان "  هريرود"دستجمعی با ماشين به لب رودخانه مرزی 
متاسفانه بدليل عميق !  را کامال لخت کرده و بزور به آب می اندازند

نفر از آنان غرق ميشوند و مابقی خود را از  ٢٣بودن رودخانه دستکم 
تعدادی از اين مهاجرين نوجوان بودند و يکی از .  آب بيرون می کشند

: يکی از شاهدين اين توحش ميگويد.  ساله بوده است ١١غرق شدگان 
و مابقی را "  نفر زنده ماندند ٢٠نفر از همسفرانش فقط  ۵٠از "

نيروهای نظامی جمهوری اسالمی به زور به آب انداخته و همه غرق 
 .  بنا با اخبار تاکنون هفت جسد از آب گرفته شده است. شدند

 
رفتار جمهوری اسالمی با مهاجرين افغانستانی از جنس رفتار دولت 

کارهائی که .  اسرائيل با فلسطينيان و آلمان هيتلری با يهوديان است
داعش ميکند، بسيار زودتر در ايران توسط جمهوری اسالمی عليه 

از يکسو با .  مهاجرين افغانستانی و زندانيان صورت گرفته است
استثمار شديد و دستمزد بسيار نازلتر از کارگران متولد ايران، کارگران 
افغانستانی را بکار وادار ميکنند و از سوی ديگر از بديهی ترين حقوق 
مانند اجازه اقامت، حق تحصيل، حق ازدواج، پذيرش در بيمارستان و 

با شيوع کرونا اين مهاجرين بی پناهترين بخش .  غيره محروم ميکنند
ً برگشتند و بخش زيادی توسط جمهوری  جامعه بودند که تعدادی راسا

و اکنون دستجمعی شکنجه و تاراج .  اسالمی به افغانستان ديپورت شدند
 . ميشوند و به روش فاشيست ها به رودخانه انداخته ميشوند

 
جمهوری اسالمی با تبليغات مستمر فاشيسم ضد افغان و تحريک 
روحيات عقبمانده و ارتجاعی ناسيوناليسم ايرانی، همواره تالش کرده 
است سپر دفاعی برای جنايات خود عليه شهروندان افغانستانی درست 

هر نوع سکوت در قبال اين اقدام جمهوری اسالمی ميتواند به .  کند
معنی چراغ سبزی به حکومت برای تکرار اين اقدامات جنايتکارانه 
. باشد که دودش به چشم کل طبقه کارگر و مردم آزاديخواه خواهد رفت

اين اقدام جمهوری اسالمی در زمره جنايت جمعی عليه مردم بيدفاع 
ً بخاطر محل .  است دست زدن به قتل عام آگاهانه مردم محروم صرفا

تولد آنهاست و بايد بعنوان يک حرکت فاشيستی کثيف توسط هر کسی 
 .  محکوم شود

 
حکمتيست اين عمل جنايتکارانه و   –حزب کمونيست کارگری 

انزجارآور و کثيف فاشيستی نيروهای جمهوری اسالمی و قتل عام 
عامدانه مهاجرين افغانستانی را قويا محکوم ميکند و از مردم آزاديخواه 
ايران و بويژه بخشهای مختلف طبقه کارگر ميخواهد به آن واکنش 
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اين کيس را بايد بعنوان يک پرونده قتل عام در رسانه .  درخور نشان دهند
ها و افکار عمومی همه جا طرح کرد و برای تشکيل پرونده و شکايت در 

جمهوری .  دادگاههای بين المللی و هر اقدام درخود ديگر تالش کرد
اسالمی را بعنوان يک حکومت فاشيستی قاتل کودکان و مردم بيدفاع همه 

  .جا بايد به افکار عمومی پيشرو در جهان معرفی کرد
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٠مه  ٢ -١٣٩٩ارديبهشت  ١٣

 اعالميه حزب حكمتيست

 !كارگر افغانستانى توسط مرزبانان رژيم اسالمى ٢٣شكنجه و قتل 

 !جمهوری اسالمى يک حكومت فاشيستى است

   حکمتيست -اعالميه حزب کمونيست کارگری

رفيق على 

عجمى 

زندگى را به 

 !درود گفت
 

با کمال تاسف خبر کوتاه و تکان دهنده درگذشت رفيق علی عجمی را 
رفيق علی از نسل .  مرگ نابهنگام او باورنکردنی است.  دريافت کرديم

جوان پرشور دهه هشتاد شمسی در دانشگاه، از پيام آوران جسور آزادی 
در آن سالها به همراه همرزمانش در تشکل دانشجويان .  و برابری بود

آزاديخواه و برابری طلب با ابتکارات و خالقيت و جسارت ارتجاع حاکم 
ورق را به نفع مبارزات آزاديخواهانه و برابری .  را به مصاف طلبيدند

جريانات راست را در .  طلبانه در دانشگاه و در سطح جامعه برگرداندند
. دانشگاه به حاشيه راندند و پرچم سرخ آزادی و برابری را برافراشتند

سيمای جسور او پای بنر بزرگ آزادی و برابری در دانشگاه تهران بازهم 
الهام بخش مبارزان راه آزادی و برابری و رهايی انسان از نکبت سرمايه 

. بدليل مبارزات آزاديخواهانه اش رفيق علی به زندان افتاد.  داری است
بر اهداف و آرمانش .  شکنجه ها و آزار و اذيت فراوان را به جان خريد

تا روز مرگ نابهنگام در راه رهايی انسان از استثمار و ستم و .  پايبند ماند
 . تبعيض، برای ايجاد دنيای بهتر مبارزه کرد

 
حکمتيست عميقا در اندوه از دست دادن   -حزب کمونيست کارگری ايران 
با خانواده و بستگان و دوستان و رفقا و .  رفيق علی عجمی شريک است

همرزمان دوره های مختلف مبارزاتش اعالم همبستگی و همدردی ميکند  
يادش را با پافشاری بر اهداف انسانی و .  و صميمانه تسليت ميگويد

 !مبارزاتی اش گرامی ميداريم
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٠مه  ٨ - ١٣٩٩ارديبهشت  ١٩



درود بی پايان به يکايک شما عزيزان در هر کجای اين کرە خاکی که 
تدارک ديدە بود، به همت و  ١٩تونل مرگ را که ويروس کوويد . هستيد

" سنت توماس لندن"جانفشانی تيم پزشکی و کادر درمانی بيمارستان 
طی کردم و يک بار ديگر به زندگی ارزشمند در کنار شما عزيزانم 

در اين دوران سخت غير قابل وصف وجود اقيانوس عشق و . لبخند زدم
محبت، همکاری و ايستادگی در کنار خودم و همسر عزيزم چيمن 
جلوەهای شورانگيزی از عمق انسانيت و دوستی بی شائبه را بنمايش 

مبارزە کمونيستی که .  البته جز اين انتظار ديگری نميشد داشت.  گذاشت
بالغ بر چهار دهه گذشته مشعل راە زندگی ما بودە است، در چنين 

 .   روزهايی خود را اينچنين زيبا نمايان ميکند
 

بگذاريد ابتدا از دوست عزيزم دکتر راحله توانا فرد شروع کنم که با 
دانش و درايت پزشکی و در اوج مدبری و احساس مسئوليت روزهايی 

بيمارستان با مرگ دست "  آی سی يو مراقبتهای ويژە"که من در بخش 
و پنجه نرم ميکردم روزانه چندين بار با تيم پزشکی معالج من در تماس 
بود و در زندە ماندن من و کسب اخبار روزانه از وضعيت جسمی من، 

راحله عزيز به شما مديونم و مايه .  نقش بی نهايت موثری را ايفا نمود
از بهزاد جواهری عزيز و دلسوزم رفيق ديرين و همسر دکتر . افتخاری

به قول راحله که .  راحله توانا فرد که دلواپسی اش حد و مرز نداشت
وقتی تو را بردن آی سی يو بهزاد مثل گچ سفيد شد و نميدانست "گفت 

و همچنين از جمال کمانگر عزيز که همچون ستونی "  چکار بکند
در  ١٩سترگ همراە با نهال عزيز از لحظات اول مبتال شدنم به کوويد 

کنار من و چيمن عزيز از لحاظ فکری و روحی ايستادند و به اشکال 
مختلف سازمان و تسهيالتی را فراهم کردند که با کمترين آسيب اين 

 . دوران را سپری کنيم
 

جا دارد از حمايتهای بی دريغ رفقای عزيز فرهاد و فريدە رضايی، 
محمود سليمی از فريبرز سلطانی عزيز سرشار از مهر و احساس 
مسئوليت و نوری بشير رفيق و همسنگر دەها ساله مبارزە کمونيستی از 
عراق تا بريتانيا و دوست پرستار مهربان و دلسوز خانم بيگرد مريوانی 

گهرد( و خيلی های ديگر که در اينمدت همسر عزيزم را با ديواری )  ب
از حمايت عاطفی، انسانی و معنوی و با ايجاد سازمانی جهت اطالع 
رسانی و به روز کردن دوستان و اعضای خانوادەام در ايران، عراق، 
سوئد، بريتانيا و ساير کشورهای اروپايی بار سنگين نگرانی را بر 

پيامهای روزانه رفيق جمال کمانگر که بعد از .  دوش آنان سبک کردند
کسب آخرين گزارش پزشکی دکتر راحله عزيز به همه جا ارسال می 
شد و شبکه وسيعی را در بر می گرفت، سرانجام خبر خوب بيرون 

، را در روز ١٩آمدنم از بخش مراقبتهای ويژە و فائق آمدن بر کوويد 
 . آوريل به همه مخابرە کرد ١٨

 
از رفقای هيئت اجرای و دفتر سياسی حزب حکمتيست که در اينمدت 
همراە با رفيق جمال کمانگر دبير کميته مرکزی در تماس بودە و 

 . اقدامات الزم را در حمايت از من و همسرم انجام دادەاند، سپاسگزارم
از رفقای و همسنگران قديمی در احزاب و سازمانهای مختلف و 
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احزاب کمونيست کارگری عراق و کردستان 
که در اين مدت محبت کردەاند و صميمانه 

 .جويای حال من بودەاند بسيار سپاسگزارم
 

در اين مدت پيامهای محبت آميز و دلگرم کنندە 
فراوانی از طريق تلفن، مسنجر فيس بوک و 
کامنتهای زيادی دريافت کردەايم که متاسفانه به 

دليل لطمات دوران بيهوشی و بستری شدن در بيمارستان و طی کردن 
دوران نقاهت قادر به پاسخگويی به اين دريای محبت شما عزيزان 

 .نبودەايم، پيشاپيش پوزش ميطلبم
 

و در پايان رو به شما رفقا و عزيزانی که در بالغ بر چهار دهه تاريخ پر 
افتخار مشترک مبارزە کمونيستی و دفاع از انسانيت را در کارنامه داريم، 
بگويم که ممنونم از يکايک شما عزيزان که در دنيای مجازی و از طريق 
کانالهای متعدد ارتباطی جويای حال ما بودەای و نگران سرنوشت من در 

 . نبرد با ويروس واقعا کشندە کرونا بوديد، عميقا سپاسگزارم
 

از طرف خانوادەام در ايران و همسرم و دخترم الرينا مراتب قدردانی را 
آنان روزهای سخت اما در عين حال بسيار .  از همه محبتهايتان داريم
 . آموزندە را سپری کردند

 
سعيد چکار کردی بابا اشک : "يکی از دوستانم در مکالمهای کوتاە گفت

همه رو در آوردی، من هم در پاسخ به شوخی گفتم، ميبخشيد کرونا گرفتم 
درد و رنج واقعی را از نظر من ".  و باعث رنجش شما عزيزان شدم

همسرم، خانوادە و بستگان و رفقای عزيزی کشيدند که دەها سال با هم در 
يک سنگر مبارزە کردەايم و چشم براە بودن تا از بخش مراقبتهای ويژە 

 .بيرون بيايم
 

رفيق گلزار دمحم رفيق عارف از رفقای نازنين کمونيست که  ٢٠١٧نوامبر 
از بالغ بر سه دەهه قبل افتخار آشنايی با او را در سليمانيه داشتم متاسفانه 
در تورنتو در اثر تصادف ماشين جان عزيزش را از دست داد و مايه 

در مراسمی که در گراميداشت رفيق در .  نگرانی عميق همه ما شد
دانشگاە لندن برگزار شد، سخنان کوتاهی را در تجليل از او ايراد کردم و 

رفقای عزيز مواظب خودمان : "در آخر به رفقای حاضر در جلسه گفتم
باشيم نه تنها به خاطر خودمان فقط بلکه به خاطر کسانی که از فقدانمان 

 ".  رنج می برند
 

پيشاپيش عذرم را پذيرا باشيد به خاطر تاخير در اين يادداشت و !  عزيزان
عدم پاسخگويی به يکايک پيامهای محبت آميزتان و کامنتهايتان و 

کرونا ضربات سختی بر جسم .  يادداشتهايی که در مورد من نوشتهايد
 .  انسان وارد ميکند و من نيز در حال ترميم اين ضايعات هستم

 
در آغوشتان ميگيرم، می بوسمتان و اميدوارم شما و بستگان عزيزتان از 

 .ويروس کرونا و هر نوع مريضی ديگر مصون بمانيد
 

" زندگی گرمی دلهای بهم پيوسته است، تا در آن دوست نباشد همه ... 
 فريدون مشيری"... درها بسته است

 
 .زندە باشيد

 !قطره ای در مقابل دريايى محبت
 سعيد آرمان

 



حتی اگر دو : "دو هفته پيش روحانی در يک جلسۀ داخلی حکومتی گفت
يک "چون بيکاری مثل "  سه ميليون هم بميرند، اقتصاد بايد راه بيافتند

چند .  سياسی منجر خواهد شد  -به انفجار عظيم اجتماعی "  بمب ساعتی
روز بعد اعالم کردند که نماز جمعه ها در نزديک به دويست شهر 
دوباره راه خواهند افتاد؛ دو رو پيش خامنه ای سخنرانی کرد، يک 
مشت دروغ و چرب زبانی آخوندی تحويل کارگران داد؛ يک چاقوی 

از يک سو مثال از کارگان تعريف و تمجيد :  دولبه نثار کارگران کرد
حمايت کرده "  انقالب اسالمی"کرد که هميشه اولين قشری بودند که از 

يعنی هم سعی کرد .  اند و سپس به صحرای کربالی جهش اقتصادی زد
دلشان را بدست بياورد و هم کوشيد شرايط را برای تحميل يک بيگاری 

 . بمراتب شديد تر آماده کند
 

در اين ميان محجوب اين مهره اصلی حکومت اسالمی درون کارگران 
يک نامه باصطالح اعتراضی به مصوبه افزايش دستمزد تنظيم کرد که 
به کمک عناصر خانه کارگر، اين بازوی جمهوری اسالمی درون 

در عمل "  چپ های قانونی"اکثريتی و   -کارگران، و تعدادی توده ای 
 . مدافع رژيم، به جمع آوری امضاء مشغول شدند

 
پس از آن خبری را با آب و تاب درباره درآوردن دو چشم يک زن که 
فی الحال به ده سال زندان بخاطر اسيد پاشی به صورت شوهرش 
محکوم شده بعنوان قصاص اسالمی که همه بايد از آن بياموزند منتشر 

 .کردند
 

. اين رويدادهای مديريت شده از نوع اسالمی طی چند هفته اخير است
پشت اين اخبار و تصميمات چه حقيقتی خوابيده است؟ جمهوری 
اسالمی در هراس از شورش طبقه کارگر و مردم فقر زده و بجان 
رسيده می کوشد خود را قدر قدرت نشان دهد و با ايجاد هراس در دل 

از يک سو مقداری دروغ بشيوه .  مردم جا پای خود را محکم کند
اسالمی آخوندی تحويل کارگران می دهند؛ به کمک بازوی سرکوب 

 -شان در ميان طبقه کارگر، خانه کارگر، و جريانات توده ايستی 
اکثريتی رئيسی جالد را بعنوان حامی کارگران در بوق و کرنا می 

 . کنند؛ از سوی ديگر با تمام قوا يورش می آورند
 

قصاص اسالمی برای هراس !"  ما هستيم و قدرتمنديم"نماز جمعه يعنی 
انداختن در دل ميليون ها انسان است و اعالم اينکه رژيم اسالمی يک 
قدم از سرکوب و کشتار و جنايت عقب ننشسته است و با تمام قوا 
. سرکوب می کند و از حاکميت خود با چنگ و دندان دفاع می کند

وگرنه چه ضرورتی دارد که در اين شرايط بحران کرونا و فقر و 
گرسنگی يک پرونده قديمی را بيرون بکشند و تصميم به اجرای 
قصاص اسالمی بگيرند؛ بويژه در مورد يک زنی که در واکنش به ستم 
های شوهرش به او اسيد پاشيده است؛ خودشان خوب می دانند که مساله 
زن و ستمکشی زن در جامعه و در عرصه بين المللی با چه عکس 
العمل تندی مواجه می شود؛ آيا عقلشان کم است؟ آيا فقط از عشق به 
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اسالم چنين تصميمی گرفته اند؟ آيا دعواهای 
 جناحی چنين تصميمی را واجب کرده است؟ 

 
هيچيک از اين داليل موجب اتخاذ !  خير

اتفاقا عقل شان .  چنين تصميمی نشده است
خوب می رسد و در مورد حفظ حکومت به 
هر قيمت و دزدی و چپاول و جنايت هيچ 

آگاهانه .  اختالف جناحی با يکديگر ندارند
با يک تير دو .  دارند هياهو ساالری می کنند

توجه ها را به قصاص يک زن ستمديده جلب می کنند تا .  نشان می زنند
بتوانند امور مهمترشان را پيش ببرند و در عين حال از جامعه زهر چشم 

اين تصميم يک تصميم کامال حساب شده سياسی است؛ يک .  بگيرند
 . ايدئولوژيک حساب شده است -تاکتيک سياسی 

 
در پس اين تهاجمات و چرب زبانی برای کارگر، از جمله تکرار 

يک تالش " دمحم دست کارگر را بوسيده است"که : اراجيف چهل سال پيش
مذبوحانه برای راه اندازی اقتصاد بحران زده به قيمت کشتار چند ميليون 

اما آگاهند که قادر نيستند با اين اراجيف طبقه کارگر . کارگر خوابيده است
را به بيگاری و بردگی بکشند، لذا چماق سرکوب را با وقاحت کامل در 

فرار بجلو و هياهو ساالری سياست شناخته شده .  هوا می چرخانند
اين سياست تاکنون جمهوری اسالمی را از .  جمهوری اسالمی است

 .سقوط و سرنگونی نجات داده است
 

از العالجی نبايد تسليم عوامفريبی ها و .  بايد اين رژيم را به زير کشيد
اين رژيم .  تالش های مذبوحانه از نوع خانه کارگری و توده ايستی شد

از هر روزنه ای .  جز جنايت و دزدی هيچ زبان ديگری سرش نمی شود
حتی در اين شرايط سخت و وخيم که مردم با گرسنگی .  دارند می چاپند

دست به گريبان اند در روز روشن يک ميليارد يورو گم می شود و احدی 
 . تنها راه سرنگونی اين نظام است. به روی خود نمی آورد

 
تا زمانی که اين رژيم بر جامعه حکومت می کند مردم يک نفس راحت 

اين واقعيت امروز . نخواهند کشيد و يک شب خواب خوش نخواهند داشت
تحکيم صفوف مان، افزايش .  برای اکثريت جامعه روشن شده است

برای حفظ خود .  همبستگی و سازمانيابی تنها راه مقابله با اين نظام است
و فرزندانمان بايد صفوف مان را فشرده تر سازيم و برای مقابله با کليه 

سرنگونی و بدست گرفتن قدرت .  تمهيدات اين نظام بسيج و آماده شويم
بدست خود تنها پاسخ تمام دردهای العالج اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

مبارزه برای ايجاد شوراهايمان را بايد در راس فعاليت .   مان است
جمهوری اسالمی نخواهد توانست در مقابل طبقه .  هايمان قرار دهيم

مصون داشتن صفوف مان از پراکندگی .  کارگر آگاه و متشکل دوام آورد
و فشرده کردن صفوف مان درون تشکالت واقعی مان، شوراها، راهی 

 .*موثر و کارا در مقابله با جمهوری اسالمی است

 نماز جمعه، 

 !چشم درآوردن و جهش اقتصادی
 آذر ماجدی

 

منصور حكمت را بخوانيد و به 
 !ديگران معرفى كنيد
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عراق به مصطفی کاظمی و کابينه اش در آخر وقت ديشب "  پارلمان"
ساعتها تاخير شد تا احزاب حاکم بر سر "  پارلمان"جلسه .  رای داد

زمانی که در .  برسند و نرسند"  توافق"تقسيم وزارتها چانه بزنند، به 
ساخت و پاخت شبانه احزاب شريک حکومت "  پارلمان"کريدورهای 

مذهبی قومی جلو ديد ميديا جريان داشت، در ميدان تحرير بغداد جمعی 
از معترضان با آويختن تصاوير ضربدر خورده مصطفی الکاظمی، 

همزمان اعالم کردند روز .  را فرياد ميزدند"  سقوط نظام طائفی"شعار 
يکشنبه دهم مه برای ابراز مخالفت با کابينه متشکل از احزاب شريک 
. در حکومت سراپا فساد و جنايت تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد

واضح است که ميدان تحرير بغداد و ميدانهای اعتراض شهرهای وسط 
و جنوب عراق بر اثر خطر کورونا از جمعيت خالی است و با تکيه به 
اين اوضاع مصيبتبار است که احزاب حاکم کابينه جديدشان را سرهم 

بحران .  کرده اند تا شايد از پس بحران مرکب گريبانگيرشان برآيند
سياسی حاصل از خيزش وسيع اعتراضی، بحران اقتصادی ناشی از 
کاهش قيمت نفت به اضافه پيامدهای ناگزير بحران اقتصاد جهانی توام 
با پاندمی کورونا مجموعه بحرانهايی است که مجموعه هيات حاکمه 
عراق به اضافه دولت آمريکا و رژيم اسالمی ايران را ناگزير کرده 
است که تن به کابينه متزلزل ديگری بدهند که نخست وزير آن مصطفی 
کاظمی برای روياروئی با معضالت بسيار حادتر و پيچيده تر از سابق، 
از نخست وزير سابق عادل عبدالمهدی، ملزومات حکومتی کمتری در 

کابينه مصطفی کاظمی در زمين سخت اوضاع کنونی .  اختيار دارد
کابينه /  دولت .  عراق در واقع کابينه بحران در بحران در بحران است

دوره بحران ناگزير است تن به کارهايی بدهد متفاوت با کارهای همان 
کابينه در دوره اصطالحا متعارف، با اين يادآوری ضروری که / دولت 

شش کابينه هفده سال گذشته عراق، که ششمين آن با رياست مصطفی 
کاظمی امروز دست به کار شده، در مقايسه با ديگر دولتهای بورژوايی 

 .منطقه، هيچيک متعارف نبوده اند
 

بر اثر خطر  ٢٠١٩در ارتباط با افت موقت خيزش اعتراضی اکتبر 
. کورونا بايد توجه داشت که اين افت معين محدود به عراق نيست

خيزشهای اعتراضی در فرانسه، هنگ کنگ، ايران، لبنان، اردن و يک 
اما از آنجا .  دوجين کشور ديگر هم از چنين افت ناگزيری لطمه ديده اند

که تم مشترک و پايه بنيادی آنها اعتراض توده های به جان آمده به 
فقدان معيشت، بيکاری و سرکوب آزاديهای سياسی و مدنی است، به 

که جهان  ٢٠٢٠ويژه با اضافه شدن پيامدهای سهمگين بحران اقتصادی 
همين ديشب بود .  را فراگرفته، گمانی نيست که از سر گرفته خواهند شد

که نمايندگان معترضان ميدان تحرير بغداد با فراخوان تجديد تجمع 
اعتراضی در يکشنبه آتی سوت از سر گيری خيزش را به صدا در 

کار دشوار مصطفی کاظمی و کابينه سرهم بندی شده اش از .  آوردند
اولين دشواری پاسخگويی به انفجار .  همين امروز شروع شده است

انزجار انباشته شده توده های بپاخاسته ای است که بعضی از احزاب 
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قربانی و زخمی  ٧٠٠شريک در کابينه جديد مستقيما مسئول قتل بيش از 
انسان در جريان اعتراضات همين چند ماه اخير  ٢٧٠٠٠شدن بيش از 

داد که آن مسئوالن را تحويل "  تعهد"بوده اند و کاظمی در سخنان ديشب 
در اينکه او بتواند به چنان تعهدی عمل کند ترديد جدی بايد .  دادگاه دهد

داشت، اما ترديدی نبايد داشت که توده های بپاخاسته از خواست محاکمه و 
 .مجازات قاتالن عزيزانشان کوتاه نخواهند آمد

 
امروز بيش از ماهها و سالهای پيش روشن است که سرنوشت جنبشهای 
اعتراض توده ای تا تحقق رهايی در دو جامعه عراق و ايران درهم تنيده 

از امروز به بعد هم مانند گذشته تحول اوضاع در عراق درگير .  است
بحرانهای مرکب را بايد با احساس هم سرنوشتی کارگران و توده های 

 .بيگمان پی خواهيم گرفت .محروم هر دو جامعه پی بگيريم
 

 ١٣٩٩ارديبهشت  ١٨/ ٢٠٢٠مه  ٧پنجشنبه 

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

 مصطفى الكاظمى" بحران در بحران در بحران"كابينه : عراق
 

 فاتح شيخ

 !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 شهروندان            

دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره سالمت حق             .  است

دادن اطالعات مرتب به جامعه توسط كادر پزشكى        .  شهروندان است 

هر نوع امنيتى   .  يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است          

كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از حق دانستن و اطالع            

از خطر جانى، يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سالمت            

كور كردن ارائه اطالعات علمى و مال اندوزی از طريق          .  شهروندان

. احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است          

وظيفه فوری  .  دولت در قبال سالمت و بهداشت مردم مسئول است         

دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه            

سالمت و جان مردم    .  خدمات پزشكى و داروئى را تمامًا رايگان كند       

 !نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  
 ١٣٩٨اسفند 



انجمن صنفي   -١اخيرا نقد کوتاهی بر قطعنامه ای به امضای 
 -٣سنديکای نقاشان البرز، -٢کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، 

گروهی از کارگران و  -۴کانون کارگران ساختمانی کردستان، 
جوانمير مرادی از فعالين انجمن صنفي .  فعالين کارگری سقز نوشتم

کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، عجوالنه و بدون تعمق کافی با 
. ادبياتی به شدت نازل و سطحی و زمخت ظاهرا به نقد من جواب داد

شتابزدگی ايشان در کارش به نحوی بود، چند ساعت بعدتر مجبور 
شد، نسخه اوليه نوشته اش را اصالح کند و موردی از شانتاژ و 

متن "ادبيات به شدت زننده اش را درز بگيرد و اسم آن را بگذارد، 
عذر بدتر "اما متن اصالح شده اش هم به قول معروف ". اصالح شده

به جای دو کلمه حرف حسابی، آکنده از فضاسازی و حاشيه "  از گناه
سازی و ادعاهای سبک که نه تنها شايسته بروزش از جانب کسی 

کند، بلکه ميمعرفی "  فعال کارگری و سوسياليست"نيست که خود را 
بيان آن کسر شأن هر شهروند مسئول و متعهد در قبال گفته ها و 

هر انسان منصفی با مطالعه نقد من و جوابيه ايشان .  اعمالش است
متوجه فضاسازی فرقه ای گونه و متعصبانه او شده، و ادبيات زشت 
او را به حاشيه ميراند و من هم همين کار را ميکنم و بر محورهای 

 . اصلی مورد اختالف متمرکز ميشوم
 

در شروع اين مطلب تاکيدی بگذارم بر اينکه، چنانکه در نوشته ای 
به امضای فردی جوانميرمرادی آن دو محور سياسی مورد انتقادم 

مساله من .  ميامد، به نظرم آن جايگاه را نميداشت، که به آن بپردازم
و به نظرم هر فعال دلسوز جنبش کارگری اينست، آن لغزشهای 

سه نهاد و "سياسی، طبقاتی قابل نقد در قطعنامه ای به امضای 
منتشر شده در مناسبت اول مه حاوی "  گروهی از کارگران سقز

نگرش غلطی بود که سالهاست در جنبش کارگری به اين شکل بروز 
شاهد اين ادعای من شفافيت ديگر قطعنامه های .  پيدا نکرده است

لذا بسيار .  کارگری امسال و سالهای قبل در مناسبت اول مه است
نگرش "  قطعنامه کارگری"حيف است بار ديگر و در قالب 

غيرکارگری و بورژوايی مجددا به ميان جنبش کارگری انتقال داده 
اکنون هم که اين بحث را ادامه ميدهم، اساسا مخاطبم کارگران .  شود

و به ويژه کارگران همان نهادهای امضا کننده آن قطعنامه است، که 
بدون حساسيت و دقت کافی سياسی و طبقاتی امضا پای چنين سندی 

اميدوارم آن دوستان چشم و گوششان را مثل .  گذاشته اند
نبندند، به اين نقد مطرح شده توجه کنند، برای "  جوانميرمرادی"

تدقيق ديدگاهشان تالش کنند و يا اگر حرف جدی برای گفتن دارند، 
 .به شيوه متين و سالم مطرح کنند

   
اکنون بر چهارچوب نقدم بر قطعنامه مورد اشاره و در رد حاشيه 

 .  سازيها و دفاعيات راست روانه جوانمير مرادی مکثی داشته باشيم
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

در يادداشت قبلی نقدم را بر دو محور از پاراگراف 
قطعنامه چنين .  قطعنامه مورد اشاره متمرکزکردم

در مدت چهل و يک سال گذشته مردم "ميگويد 
ايران به خاطر وجود باندهای مافيائی، رانت 
خواری و دزديهای سازمانيافته، ثروت و اموال 

پولهای .  اجتماعی غارت و چپاول گرديده است
سرسام آوری هزينه بنيادها و مؤسسات زائد، 
هزينه آخوند پروری هم برای داخل و هم برای 
منابع مالی عظيمی مدام . کشورهای منطقه و آسيای شرقی و آفريقا شده است

صرف نيروهای نيابتی و هم پيمانان حکومت در سوريه، عراق، لبنان و 
به خاطر ماجراجوئی های سران، تحريم اقتصادی . يمن و غيره گرديده است

بر کشورتحميل گرديده و به همين خاطر برای مردم جامعه امکان 
 .برخورداری از يک زندگی حداقلی و حتی بخور و نمير باقی نمانده است

طبق اظهارات سران دولت و حکومت قرار است به فرصتی برای وادار 
نمودن دولت آمريکا به لغو تحريم ها، نه برای هزينه معيشت مردم، بلکه 

 ".برای مقاصد خود تبديل کنند
 

هر فعال آگاه متوجه است، آن لغزشهای سياسی و طبقاتی مورد نقد من، در 
اين پاراگراف به هم متصل بيان شده و بر خالف جعل گويی جوانمير 

کسانی که با نقد و بررسی .  مرادی برش دلبخواهی صورت نگرفته است
اعالميه يا نوشته ای آشنايند، درک ميکنند که الزم نيست کل آن نوشته را 

. دوباره نقل کرد، مگر اين بدعت تازه را تازگيها جوانمير کشف کرده باشد
از اين ادعاهای حاشيه ای بگذريم توضيحات  بيشتری بر دو محور مورد 

 .  نقدم را ضروری ميدانم
 

سياست تحريم اقتصادی :  آن  تحريم اقتصادی و نحوه برخورد به  -الف
اقدامی جنايتکارانه در دست دولت آمريکا و متحدان جهانی اش است که هر 
جا منفعت و مصلحتشان ايجاب کند در کشمکشهای خود با همپالگيهايشان 
يعنی دولتهای ارتجاعی و سرکوبگری که با سياست آمريکا و غرب خود را 

در خاورميانه در دهه نود ميالدی عليه .  هماهنگ نميکنند، اعمال ميشود
رژيم فاشيست بعث و بعد سالها است عليه هيات حاکمه سراپا جنايتکار 

در سطح جنبشها و نيروهای سياسی .  جمهوری اسالمی اعمال شده است
اپوزيسيون قبال در عراق و اکنون در ايران، به طور کلی و در سطح 

تقريبا همه جنبشها و .  ماکرو دو نوع بر خورد به اين قضيه شده است
نيروهای راست و پروغربی و بورژوايی اعم از قومی و مذهبی و فرقه ای 

به اين داليل که اوال .  از سياست جنايتکارانه تحريم اقتصادی دفاع کرده اند
بنا به محاسبه گری ضد انسانيشان اين سياست جنايتکارانه را در راستای 

در انطباق با اهداف و "  رژيم چنج"جابجايی قدرت از باال و به اصطالح 
ثانيا جنبشها و .  ارتجاعيشان در جهت نزديک شدنشان به قدرت ميدانند

جريانات بورژوايی و ارتجاعی در پروسه جابجايی قدرت، مطلوبشان 
مستاصل و فقرزده، چشم به باال دوخته، در "اينست که کارگر و مردم 

به همين دليل " صحنه تحوالت سياسی بی نقش و بی اراده و نظاره گر باشند
جبهه متنوع ارتجاع بورژوايی از مجاهد و ناسيوناليستهای سلطنت طلب و 
شورای گذار و فدراليستهای قوم پرست و جريانات ناسيوناليست کرد بی 

ماجراجوييهای نظامی سران "پرده از تحريم اقتصادی و با همين استدالل 
نقطه مقابل آنها هر کارگر و انسان پا روی زمين و ضد . دفاع ميکنند" رژيم

فقر و گرسنگی ميداند، ماحصل عملی تحريم اقتصادی چيزی 
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جز به گرو گرفتن نان و زندگی کارگران و مردم تحت فشار، تحميل 
اين .  فقر و استيصال و تقاليی ضد انسانی برای سلب اراده مردم نيست

پديده تلخ را کارگر و مردم و نيروهای کمونيست و راديکال عراق در 
ميالدی  ٢٠٠٣تا ١٩٩٠جريان تحريم اقتصادی آمريکا و غرب از سال 

فقر و گرسنگی و فقط در يک قلم مرگ .  با گوشت و پوست لمس کردند
سال  ١٣نزديک به .  نزديک به يک ميليون کودک را با چشم خود ديدند

واقعه ضد .  گرسنگی و فقر رنج و محنت به مردم عراق تحميل شد
را اجرا کردند و همزمان رژيم فاشيست "  نفت در مقابل غذا"انسانی 

سرکوبگری و تعرض شنيع معيشتی "  تحريم هستيم"بعث به بهانه اينکه 
و حاکميت سياه خود را ادامه داد و ارتجاع جهانی و محلی زمانی که 

را به سرانجام "  رژيم چنج"ديدند، با اتکا به تحريم اقتصادی نميتوانند 
برسانند، اين بار به سياست اشغال نظامی بر بستر بی اراده شدن مردم 
روی آوردند و نتيجه سناريو سياهی شد که هفده سال است خون مردم 

کارگران و مردم آزاديخواه در عراق و .  عراق را در شيشه کرده اند
منطقه، و مشخصا در ايران در نتيجه آگاهگری صف آزاديخواهی و 
مشخصا فعاليت جنبش کمونيسم کارگری اين تجربه و خودآگاهی را 
بدست آورديم که تحريم اقتصادی سياست جنايتکارانه ايست که بی اما 
و اگر و بدون تبصره و هر نوع توجيه و قيد و شرطی محکوم و مذموم 

اگر کسی و جريانی به نام کارگر و چپ اسير موضعگيری .  است
" راست روانه و مصلحتی، يا فرقه ای بيمارگونه و ضد اجتماعی"

نباشد، ميتواند حرف و اعتراض کارگران در محيط های کار را بشنود 
که به طور عينی تبعات مخرب تحريم اقتصادی را لمس کرده که اوال 
بهانه ای به دست صاحبان کار و جمهوری اسالمی داده برای تشديد 
اخراج دسته جمعی و بيکارسازی، زدن حقوق و مزايا، تحميل دستمزد 

ثانيا ".  تحريم هستيم"زير خط فقر و نپرداختن دستمزدها به بهانه اينکه 
تحميل اين سياست جنايتکارانه مستقيما مراکز کار را با مشکالت و 
محدوديتهای جدی در جريان توليد و مبادله کاال و تهيه قطعات و لوازم 

تحريم اقتصادی . و مواد اوليه کار و نقل و انتقال کاال روبرو کرده است
آمريکا و غرب به بهانه رام نبودن دولتهای مستبد و مرتجع ضد انسان، 
در عراق و ايران و بالکان و هر جای ديگر در سه دهه اخير يک 

گزينه "سالح کشتار جمعی و نسل کشی بوده و عمال پيش درآمد 
و تقويت آلترناتيو راست تا مغز استخوان مرتجع در اين "  نظامی

واضح است .  است"  رژيم چنج"کشورها در راستای تغيير از باال و 
جبهه کارگر و آزاديخواهی و جنبش سرنگونی انقالبی جمهوری 
اسالمی، بی اما و اگر، بی قيد و شرط و بدون هيچ تبصره ای اين 
سياست بيمارگونه را محکوم و مردود اعالم کرده و خواهان لغو آن 

در چنين فضايی و در شرايط وجود فاجعه کرونا، تاسف بار .  است
سياه روی "  کارگر و در مناسبت روز کارگر"است قطعنامه ای به نام 

اين سياست "  ماجراجوييهای سران نظام"سفيد با مکتوب کردن تبصره 
" سوء استفاده سران رژيم در راستای منافع خود"را توجيه و به بهانه 

وقت خودش در عراق مشابه اين .  حتی از مطالبه لغو آن ناخشنود است
موضع را بعضی ها از ميان کارگران متاثر از حزب شيوعی عراق 

ماجراجويی رژيم صدام در اشغال "تحريم اقتصادی عراق را به بهانه 
تاسف بارتر اينکه جوانمير مرادی به جای .  توجيه ميکردند"  کويت

تعمق در نقد دلسوزانه و صميمانه ای که شده، بدون باالنس، به جعل  و 
دولت و حکومت را رها "وارونه گويی پناه برده، که گويا من نوشته ام 

در  ".کنند و با او به جنگ با آمريکا بخاطر اعمال تحريمهايش بروند
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مقابل اين اتهام الزمست به او يادآور شد، رحمان حسين زاده و جنبشی که 
او به آن متعلق است، بيرون از دنيای تعصب و فرقه ای امثال ايشان  از 

سالهای سال و اکنون هم روزمره در .  زير بته و همين ديروز پيدا نشده اند
مورد سياست و مبارزه عليه جمهوری اسالمی از جمله در مقابله با خطر 

. کرونا پالتفرم و خط مشی سياسی و عملی روشنی داشته و اجرا کرده اند
اين اتهامات زمخت غير از سبک کردن خودشان، نميتواند دفاع تاسف 

نتيجه .  بارشان از سياست جنايتکارانه تحريم اقتصادی را پرده پوشی کند
گيری پايانی نوشته جوانمير مرادی حمايت راست روانه زمخت و صريح 

در اين پاراگراف پايانی نوشته او خطاب به .  او از تحريم اقتصادی است
 .من دقت کنيد

 
شما همچنان خواهان رفع تحريم برای سرازير شدن به جيب سران و "

اما ما با افتخار اعالم می کنيم که خواهان .  مقامات و هم پيمانانشان باشيد
ما قاطعانه .  رفع تحريمها برای هزينه شدن در چنين مسيرهايی نيستيم

خواهان لغو تحريم های اقتصادی و هزينه شدن آن برای رفاه جامعه تحت 
 ". نظر سازمانهای بين المللی و مدافع حقوق انسانی هستيم

 
تکرار اتهام بی پايه عليه ما و کارگران آگاه و نيروهای راديکال و 

رفع "سرنگونی طلب مخالف تحريم اقتصادی، که گويا خواستار آنيم 
باشد "  تحريم برای سرازير شدن به جيب سران و مقامات و هم پيمانانشان

نکته قابل توجه که آن را . چنان پوچ و زننده است، احتياجی به پاسخ نيست
اما ما با "در ميان کلمات و  عبارات ظاهرا عامه پسند پيچانده، اينست 

افتخار اعالم می کنيم که خواهان رفع تحريمها برای هزينه شدن در چنين 
" بسيار راديکال ما"معنای عملی حرف اين دوست .  "مسيرهايی نيستيم

اينست در شرايط موجود و به بهانه وجود جمهوری اسالمی، خواهان 
ماندگاری تحريم اقتصادی و با همين منطق مدافع جاری بودن آن در 
بيست و پنج سال گذشته بوده و به زعمشان آن را در راستای تضعيف 

اما همانطور که باالتر .  سيستم حاکم و خالصی از وضع موجود ميداند
اشاره شد، همه شواهد عينی و واقعی نشان ميدهد، جمهوری اسالمی 
بيشترين استفاده برای تداوم تعرض معيشتی و حتی سرکوبگری به بهانه 

را کرده و مهمتر فشار سنگين ناشی از تحريم، دودش "  تحريم هستيم"
راه "  دوست راديکال ما"اما .  مستقيما در چشم کارگر و مردم رفته است

ما ".  دوباره دقت کنيد.  برای رفع تحريمها پيشنهاد ميکند" قاطعانه ای"حل 
قاطعانه خواهان لغو تحريم های اقتصادی و هزينه شدن آن برای رفاه 

 ".جامعه تحت نظر سازمانهای بين المللی و مدافع حقوق انسانی هستيم
به اين !  که تاکنون به عقل کسی نرسيده است"!  راه حل پراتيکی"عجب 
بايد گفت حيف که دو دهه است، اين راه حل راهگشا را از " قاطع"دوست 

شايد زودتر با طرح و اجرای اين !  جامعه و مردم دريغ کرده ايد
ابتکارشان مردم از رنج تحريم و جمهوری اسالمی همزمان نجات پيدا 

شايد بايد پرسيد شما که زيادی !  مانده ام براستی چه بنويسم.  ميکردند
واقعا پايت روی .  و زمينی هستيد"  غير کتابی"طرفدار رفتار و گفتار 

سازمانهای بين المللی و مدافع "زمين است؟ واقعا و صميمانه ميپرسم، 
مورد نظر شما با چه مکانيسمی جمهوری هار و به شدت "  حقوق انسانی

سرکوبگر جمهوری اسالمی را خنثی ميکنند، تا لغو تحريمها را جلو 
چشمان سران جنايتکار رژيم مستقيما اجرا کنند؟ با ديالوگ انتقادی رژيم 

! را قانع ميکنند؟ شدنی است؟ در دوره خاتمی تجربه شد، جواب نداد
اين روش هم !  احتماال بگويد با فشار افکار عمومی جهانی مجبورش کنند

در همين شرايط سخت کرونا زدگی جواب نداد و اين رژيم سفاک حتی 
نهايتا اميدوارم طرفدار اين .  سازمان پزشکان بدون مرز را هم تحمل نکرد

" گزينه نظامی"نباشد که سازمانهای جهانی مورد نظرش با اتکا به 
جمهوری اسالمی را چنان به حاشيه برانند، که نظاره گر 
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در دنيای مبارزه سياسی، .  اجرای لغو تحريم به دست آنها باشد
تشخيص تناسب قوا، حس تناسب و درک سليم برای هر مبارز سياسی 

در اين نوشته جوانمير مرادی اثری ازاين .  قاعدتا جايگاه جدی دارد
از هر سر ميپرسی پيشنهاد او زيادی پادرهوا .  خصوصيات نيست

درست مثل شعار رفراندوم زير نظر سازمان ملل که از جانب .  است
مطرح ميشد و چنان پرت و ...  جريانات راست و سلطنت طلب و 

شخصا متاسفم که .  پادرهوا بود که در محافل سياسی به جوک تبديل شد
يک فعال کارگری و يک انسان کارکن که شب و روز در آن جامعه 
فشار کار و زحمت و مبارزه را تحمل ميکند، چنان غير زمينی و غرق 
شده در مفروضات سطحی و محدود نگرانه و فرقه ای احتماال به 
کمک مشاوران سطحی تر و محدود نگرتر از خود، گير کرده، که 
گفته و نوشته اش هيچ قرابتی با آنچه روزمره تجربه اش ميکند، ندارد 

افراد کم تجربه نوجوان چپ )  نه همه(و بيشتر به گفته و کردار برخی 
در ابتدای شروع زندگی و کار و مبارزه و سياست شبيه است، که در 

نميخواهم از روی همين .  مشهورند"  چپ مريخی"فرهنگ سياسی به 
قرار "  چپ مريخی"يک نوشته اش جوانميرمرادی را در کاتاگوری 

تصور ميکنم احساسات سطحی ناشی از اينکه انتظار نداشت .  دهم
قطعنامه مورد عالقه اش نقد شود، مقداری بر نوشته اخيرش سايه 

بلکه در .  افکنده، اميدوارم روش برخورد اين نوشته اش را ادامه ندهد
دلسوزانه به او پيشنهاد ميکنم به توجيه و ادامه .  اين مباحث تعمق کند

چون ميدان بازی .  تحريم اقتصادی با هيچ تبصره ای افتخار نکند
در اين رابطه محصور به به گفتن .  کارگر مبارز و حق طلب نيست

حيف است قاطی صحنه ای . های کامنت نويسان بی اصول قرار نگيرد
بشويد که کل اپوزيسيون بورژوايی به قيمت تحميل تباهی و سياهی 

کارگران و جنبش کارگری و .  برجامعه صحنه گردان آن هستند
 .  آزاديخواهانه آگاهانه در مقابل اين صف بايد بايستند

      
 ! درک متفاوت از کارکرد سيستم سرمايه داری -ب 

قطعنامه نقد خود را "محور ديگر نقد من در نوشته قبلی اين بود که آن 
از سرمايه داری مستبد و خشن و ضد کارگر حاکم بر ايران، از 

باندهای مافيائی، رانت "جمهوری سرمايه اسالمی را به کارکرد 
خواری و دزديهای سازمانيافته، ثروت و اموال اجتماعی غارت و 

جوانمير مرادی با برافروختگی .  تقليل داده است "چپاول گرديده است
سيستم حاکم "ابتدا دست به تحريف زده که گويا نوشته ام آن قطعنامه  

و زحمت به خود داده و يادآوری  "بر ايران را سرمايه داری نميداند
سرمايه داری جهانی را که سرمايه "ميکند که در مقدمه قطعنامه شان 

بايد بگويم خير دوست .  نقد کرده اند "داری ايران هم جزو آنست
غيرامانتدار، نقد من اين نيست که شما سيستم حاکم را سرمايه داری 

نه تنها کارگر و نهاد کارگری، امروزه همه شاخه های !  نميدانيد
کوچک و بزرگ اپوزيسيون بورژوايی تا خود جمهوری اسالمی و 

نقد من جای ديگری !  جناحهای آن سيستم حاکم را سرمايه داری ميدانند
با پوزش .  با فضا سازی نميشود آن را تحريف و به حاشيه راند.  است

از خوانندگان مجبورم بار ديگر آن پاراگراف مورد نقد من و مورد 
تاييد جوانميرمرادی از متن قطعنامه شان را اينجا دوباره نقل کنم تا 

 . شفافتر بحث را ادامه دهيم
 
اما در ايران شرايط زندگی برای مردم محروم و کارگران به عنوان " 

اکثريت آن، طی چهل و يک سال گذشته به طور وحشتناکی بدتر بوده 
کرونا آخرين بالئی است که تا به امروز توسط سيستم حاکم بر سر .  است

در مدت چهل و يک سال گذشته مردم ايران به .  مردم آوار شده است
خاطر وجود باندهای مافيائی، رانت خواری و دزديهای سازمانيافته، 

پولهای سرسام   .ثروت و اموال اجتماعی غارت و چپاول گرديده است
آوری هزينه بنيادها و مؤسسات زائد، هزينه آخوند پروری هم برای داخل 

منابع مالی . و هم برای کشورهای منطقه و آسيای شرقی و آفريقا شده است
عظيمی مدام صرف نيروهای نيابتی و هم پيمانان حکومت در سوريه، 

به خاطر ماجراجوئی های .  عراق، لبنان و يمن و غيره گرديده است
سران، تحريم اقتصادی بر کشورتحميل گرديده و به همين خاطر برای 
مردم جامعه امکان برخورداری از يک زندگی حداقلی و حتی بخور و 

 )خط تاکيد از من... به نقل از قطعنامه (."نمير باقی نمانده است
 

پاراگراف نقل شده باال نه فقط يک قسمت محدود آن که در نوشته قبلی من 
نقد کردم، بلکه  خط به خط آن با تبليغات و فرمولبنديهای اپوزيسيون 
بورژوا ناسيوناليستی مثل مجاهد و سلطنت طلب ها و شورای مديريت 
گذار و ناسيوناليستهای کرد و کسانی مثل رضا پهلوی، سازگارا و 
نوريزاده و مهتدی در برخورد به کارکرد سيستم حاکم و تحريم اقتصادی 

من به .  تفاوتی ندارد و طبعا جای نقد جدی کارگری و سوسياليستی است
منظور طوالنی تر نشدن نوشته ام به همه اجزای آن، نه در مطلب قبلی و 

در نوشته قبلی ام در مقابل بخشی از آن .  نه در اينجا وارد نشده و نميشوم
در شروع . "قطعنامه که با خط تاکيد معلوم کرده ام اين نقد را مطرح کردم

اين پاراگراف قطعنامه نقد خود را از سرمايه داری مستبد و خشن و ضد 
کارگر حاکم بر ايران، از جمهوری سرمايه اسالمی را به کارکرد 

باندهای مافيائی، رانت خواری و دزديهای سازمانيافته، ثروت و اموال "
اميدوارم تهيه .  تقليل داده است "اجتماعی غارت و چپاول گرديده است

را در کنترل "  ثروت و اموال اجتماعی"ها که کنندگان قطعنامه بپذيرند، آن
دارند، اقليت انگل سرمايه داران و حاکميت و دولت منبعث از آنها است و 
استبداد خشن شان در خدمت سازماندهی استثمار کار ارزان و کسب سود 

 ".است) و نه غارت(نجومی و انباشت سرمايه 
 

مشکل ".  در مقابل نقد من عکس العمل جوانمير مرادی اين بوده است
اساسی رحمان حسين زاده آن است که از درک کارکرد متفاوت سيستمهای 

از نظر .  سرمايه داری در زمانها و مکانها و شرايط متفاوت ناتوان است
های استثمار گر در  او در ايران يک سيستم متعارف از نوع بقيه سيستم

جهان حاکم است و فقط بايد در آن چهارچوب مورد نقد و بررسيش قرار 
آنطور که پيداست از نظر وی نظام سرمايه داری کشور اروپايی ای .  داد

که او در آن زندگی می کند با نظام حاکم بر ايران به يک نوع استثمار می 
کنند، به يک نوع سرکوب می کنند، به يک نوع جامعه را به فالکت می 

من از رحمان .  کشانند و ده ها نوع برخورد مشابه هم با جامعه دارند
حسين زاده می پرسم که اگر وضعيت فالکتبار امروز مردم ايران فقط به 
خاطر حاکميت نظام سرمايه داری است، پس چرا در کشوری که شما 
زندگی می کنيد، مردمش مانند مردم ايران تحت فشار گرسنگی نيستند، يا 
حداقل کمتر هستند؟ چرا دولت و سيستم حاکم بر کشوری که خود شما در 
آن پناهنده هستيد، برخوردش مانند برخورد نظام حاکم بر ايران با 

 ".کارگران افغانستانی در ايران نيست
 

به ايشان بايد يادآوری کنم از چهل سال قبل جنبش مارکسيسم انقالبی و 
بعدا کمونيسم کارگری که من  به آن متعلقم ضمن پافشاری بر ماهيت 
مشترک استثمارگرانه و ضد کارگری کليه جناحها و بخشهای بورژوازی 

در سطح جهان و هر منطقه و کشوری، در عين حال با 

 ...كارگران و تحريم اقتصادی 

  ١١صفحه   



دقت و به روشنی کارکرد متفاوت سيستم سرمايه داری و ترندهای 
مختلف آن در کشورها و جغرافياهای مختلف و به ويژه تفاوت کارکرد 
سرمايه داری در کشورهای پيشرفته صنعتی موسوم به غرب را از 

به آن سئواالت .  جمله با سرمايه داری حاکم در ايران تبيين کرده است
بجايی که در مورد شرايط متفاوت کار و زندگی در کشورهای غربی با 

. ايران مطرح شده، پاسخ روشن داده است که در ادامه به آن ميپردازم
اما پاسخ و تبيينی عميق و انقالبی و کارگری که درست نقطه مقابل 
تبيين مندرج در قطعنامه مورد تاييد شما، که به ارث گرفته شده از 

در اين . تبيين بورژوا پوپوليستی و رفرميستی در چهل سال گذشته است
ترديدی نيست سرمايه داری حاکم در ايران و کشورهايی با شرايط 
مشابه کارکرد ويژه و متفاوت از کارکرد دولتهای سرمايه از جمله در 

اما اختالف آنجا است که قطعنامه شما آن .  کشورهای غربی را دارد
باندهای مافيائی، رانت خواری و دزديهای "ويژگی را در کارکرد  

کرده اند، می "  غارت"که ثروت و اموال اجتماعی را "  سازمانيافته
همانطور که جناحهای جمهوری اسالمی در مقابل هم همين ادعاها . بيند

برادران قاچاقچی "احمدی نژاد تندتر از همه شان گفت مشکل . را دارند
شب و روز رضا پهلوی و مجاهد و سازگارا و ديگر چهره های ".  اند

باندهای "اپوزيسيون بورژوايی تبليغ ميکنند که مشکل کشور حاکميت 
مافيا و تبهکار غير مدير و اختالسگران سازمانيافته  و رانت 

است و مدعی اند اگر آنها بيايند سرکار، به بساطشان پايان "خوارها
در نتيجه ويژگی سرمايه داری حاکم بر ايران با اين .  خواهند داد

کارکردهای مورد اشاره قطعنامه شما که جزو خصلتهای موجود 
صرفنظر از .  درهمه جناحهای سرمايه داری است، قابل توضيح نيست

شدت و ضعف در کشورهای مختلف، اختالس و دزدی سازمانيافته و 
. مافيابازی جزو خصلتهای عمومی نظم کاپيتاليستی در همه جهان است

به خود زحمت دهيد کمی اخبار جهانی را تعقيب کنيد، در آمريکا و 
کانادا و اروپای صنعتی خيلی وقتها از کارکرد باندهای مافيايی بخشا 
در قدرت، دزديهای بزرگ، ماليات نپرداختنهای ميليونی و گاها 

. ميلياردی صاحبان سرمايه ها و کمپانيهای بزرگ افشاگری ميشود
سالها ميلياردری به نام برلوسکونی راسيست اساسا در اتکا به شبکه 
های مافيايی و رسانه ای نخست وزير يکی از هفت کشور صنعتی 

به نظرم ترامپ رئيس جمهور کنونی آمريکا .  جهان يعنی ايتاليا شد
بدون درهم تنيدگی با اختالس و دزدی سازمانيافته و کارکرد مافيايی 

در نتيجه خصلت مافيايی و .  سرمايه داران پيرامونش به اينجا نميرسيد
اختالس و دزدی نميتواند تفاوت ويژگی کارکرد سرمايه داری ايران را 
با سرمايه داری پيشرفته صنعتی نشان دهد، بلکه ويژگی کارکرد 
سرمايه داری حاکم در ايران را در مطلب قبلی به اختصار نوشتم و 

 . اينجا با توضيح بيشتر مجددا برآن تاکيد ميکنم
 

 اری متکی به کار ارزان و استبداد خشن دسرمايه 
اصلی ترين کارکرد ويژه کاپيتاليسم حاکم برايران چه در دوره سلطنت 
و اکنون در دوره جمهوری اسالمی اتکا به نيروی کار ارزان به 

اگر جوانمير مرادی . منظور کسب سود و طبعا کسب سود نجومی است
بيمه )  منظورش کشورهای اروپايی است(چرا آنجا "به درست ميپرسد 

بيکاری و بيمه های اجتماعی و درمانی و غيره هست، اما اينجا خبری 
از آنها نيست؟ چرا آنجا حقوق و دستمزد کارگر را سر موقع می دهند، 
اما اينجا ماهها و سالها به کارگر حقوق نمی دهند و در صورت 
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و من  اعتراض، کارگر را با باتوم می زنند و بازداشت و زندانی می کنند؟
اضافه ميکنم چرا در ايران دستمزد ها چند بار زير خط فقر است، 
دستمزدهای معوقه سرسام آور و کشنده است؟ چرا حق اعتصاب و تشکل 

قابل توجيه "  مافيا بازی و دزديهای سازمانيافته"نيست؟ و غيره پاسخش با 
و توضيح نيست، بلکه دقيقا نياز سرمايه داری ايران به نگه  داشتن طبقه 
کارگر در نازلترين سطح حق و حقوق به منظور تامين کسب سود نجومی 

و برای اينکه  اين بيحقوقی مطلق را بر طبقه کارگر تحميل .  عاملش است
کنند به حاکميت استبدادی خشن تماما ضد کارگر مثل رژيم جمهوری 
اسالمی و قبال استبداد سلطنتی متکی به ساواک و شکنجه و زندان و اعدام 

مهمتر کارگران نبايد ترديد کنند که فردا همين .  و اختناق احتياج دارند
جريانات بورژوايی اپوزيسيون امثال جمهوريخواهان و رضاپهلوی و 
شورای گذار و همپالگيهايشان اگر به قدرت برسند همين بساط کار ارزان 

. و کارگر خاموش را با اتکا به استبداد و سرکوبگری احيا خواهند کرد
واضح است در کشورهای سرمايه داری پيشرفته و صنعتی هم طبقه 
کارگر نيروی اصلی ايجاد سود و ارزش اضافه برای سرمايه داری است، 
اما اساسا به دو دليل کارگران در اين کشورها از شرايط مساعد تر کار و 

دليل .  زيست در مقايسه با شرايط کار طبقه کارگر در ايران بهره مندند
اول، در کشورهای صنعتی پيشرفته و غرب، کسب سود نجومی و مورد 
نياز سرمايه داری، با اتکا به صنعت و تکنولوژی پيشرفته و در دوره 

که ...  معاصر اتکا به پيشرفته ترين سيستم نتی و انفورماتيک و روبوت و 
هر روزه در حال  پيشرفت و تحول است، سهلتر و سريعتر به دست ميايد 
و آن درجه تشديد شرايط سخت کار بر کارگران مثل ايران الزم نيست و 

دليل دوم طبقه کارگر صنعتی در کشورهای غربی طی .  حتی ممکن نيست
چندين دهه مبارزات جانانه، سازمانيافته و هدفمند بسياری از حق و حقوق 
به رسميت شناخته شده فعلی مثل بيمه های بيکاری و اجتماعی و درمانی، 
حق اعتصاب و تشکل و تعيين دستمزد باالتر از خط فقر و بخشا تامين 

اينها داليل واقعی شرايط .  کننده زندگی را بر بورژوازی تحميل کرده اند
متفاوت کار و شرايط بهتر زندگی کارگر و خانواده کارگری در 

اتفاقا همين شرايط متفاوت و نياز به .  کشورهای صنعتی پيشرفته است
نيروی کار ارزان، کمپانيها و قطبهای اصلی بورژوازی جهانی را به اين 
جهت سوق داده است، که مراکز مهم کار را از اروپا و آمريکا و کانادا به 
کشورهای آسيايی و آفريقايی و هر جا که نيروی کار ارزان با کمترين 

نمونه های آن فراوان و الزم به گفتن .  حقوق وجود دارد، منتقل کنند
ناگفته نماند در چهار دهه اخير بورژوازی افسار گسيخته با طرح .  نيست

گام به گام در صدد پس گرفتن دستاوردهای ديرينه جنبش " رياضت کشی"
طبقه کارگر است و تنگناهای جدی را بر جنبش طبقه کارگر در 

 .  کشورهای صنعتی و پيشرفته هم وارد کرده است
 

به عنوان نتيجه گيری پايانی، سرمايه داری متکی به کار ارزان با روبنای 
سياسی استبدادی خشن که  تحميل بيحقوقی مطلق سياسی و اقتصادی به 
طبقه کارگر و حتی بخش عظيم شهروندان جامعه را تضمين کند، ويژگی 

براين اساس در بطن تحول .  اصلی کارکرد کاپيتاليسم حاکم بر ايران است
حکومت جمهوری اسالمی تماما ضد کارگر و ضد  ۵٧سياسی مهم سال 

در .  انسان برای بورژوازی ضربه خورده تا مدتها ضرورت پيدا کرد
مطلب قبلی هم نوشتم، تخفيف دادن اين کارکرد سرمايه داری به وجود 

پرده پوشی "  باندهای مافيائی، رانت خواری و دزديهای سازمانيافته"
ماهيت شديدا ضد کارگری و ضد انسانی سرمايه داری حاکم و هيئت 

کارگران ميدانند که جناحهای جمهوری .  حاکمه جمهوری اسالمی است
اسالمی در مقابل هم و برای از زير فشار بيرون بردن  کل سيستم و 
نظامشان در مقابل نقد و اعتراض کارگری و برحق اتفاقا همديگر را به 

  ١٢صفحه   متهم "  اختالس و دزديهای سرسام آور و مافيا بازی"
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بخشهای متعدد اپوزيسيون .  ميکنند
نظم "  اعاده حيثيت"بورژوايی برای 

سرمايه شان در ايران، جمهوری 
اسالمی را از قالب يک حاکميت 

باند "بورژوايی تمام عيار به يک مشت 
مافيايی، غارتگر و دزد و مافيای غير 

در اين چهارچوب .  تشبيه ميکنند"  مدير
بعضی از مفسرين سطحی چپ متاسفانه 

کمونيست "و به ناحق زير عنوان 
اعتراضشان به سرمايه داری "  کارگری

" کلپتوکراسی، يعنی دزد ساالری"را به 
نظم سرمايه تخفيف ميدهند و خاک در 

آنچه در قطعنامه .  چشم کارگر ميپاشند
مورد انتقاد من  و ظاهرا به نيابت از 
کارگران بيان شده، متاسفانه تکرار 
همين تبيين های سطحی جناحها و 
جريانات بورژوايی است که در اساس 
چيزی جز پرده پوشی ماهيت 
استثمارگرانه و ضد کارگری کليت 

در دوره .  سرمايه داری را در بر ندارد
مصافهای طبقاتی حاد و سرنوشت ساز 
جاری و آينده، کارگران و پيشروان 
سوسياليست کارگری الزمست با 
حساسيت و شفافيت بسيار باال تمايز همه 
جانبه سياسی و طبقاتی را با جنبشها و 
ترندها و آلترناتيو های بورژوايی ترسيم 

حساسيت من در دو نوشته اخير در . کنند
انجمن صنفي کارگران   -١نقد قطعنامه 

سنديکای -٢برق و فلزکار کرمانشاه، 
کانون کارگران  -٣نقاشان البرز، 

گروهی از  -۴ساختمانی کردستان، 
کارگران و فعالين کارگری سقز به 
منظور باال بردن اين حساسيت و در اين 

 .  راستا است
 

*** 

 ٥٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 !اعدام ابزار ارعاب جامعه است، عليه حكومت اعدام بايستيم
 

جمهوری اسالمی حاکميت ارتجاعی و ضد انقالبی اش را با اعدام مخالفين سياسی آغاز کرد و طی بيش 
ماه های بعد از صحرائی از اعدام های .  از چهار دهه، اعدام يک ابزار کليدی سرکوب جامعه بوده است

در کردستان و ترکمن صحرا تا اعدام گسترده زندانيان سياسی در مقاطع مختلف دهه شصت،  ٥٧انقالب 
تظاهرات ها و اعتراضات توده ای، همه يک  در از اعدام های در مأل عام زندانيان عادی تا قتل عام

 !بقای حکومت با اتکا به سرکوب و گسترش ارعاب در جامعه: هدف را دنبال کرده اند
 

توسط فرد تنها تفاوت قتل توسط دولت با قتل توسط افراد اين است که قتل . اعدام يک قتل عمد دولتی است
ممکن است خواسته يا ناخواسته رخ دهد، اما دولت عامدانه و آگاهانه اعدام می کند، با نقشه قبلی و طی 

جاری "  اجرای عدالت"کشد، برای آن دادگاه و قاضی و جالد دارد، و بدتر؛ آنرا بنام  مراسمی شنيع می
حکومت و نظامی که راه حل دردهای اجتماعی را جالد و اعدام می داند، حتی بعنوان يک نظم .  می کند

دولتها، "  مقابله با جرم"قربانيان اعدام، برخالف ادعای .  بورژوائی پوسيده تر از اسالف خويش است
ً مردمی هستند که  اعدام يک جنايت .  سلطه سياسی و فرهنگی قدرت حاکمه تن نمی دهندبه اساسا

سازمانيافته دولتی برای خط زدن صورت مسئله معضالت اجتماعی است که مسبب آن نظم و مناسبات 
 .اقتصادی کنونی است

 
اعدام های اخير در شهرهای مختلف ايران بويژه در وحشت از تالطمات سياسی و اعتراضات توده ای و 
کارگری است و در عين حال پاسخی به شورش زندانيان در زندان های ايران است که بين مرگ در اثر 

جالد برای اجرای سريع احکام "  رئيسی"دستور .  کرونا و شليک زندانبانان، دومی را انتخاب کردند
اعدام صادر شده، تالشی برای نشان دادن دندان تيز و قدرت سرکوب نظام اسالمی به جامعه ای است که 

اعدام های اخير يک سياست پيشگيرانه .  از هم اکنون اعتراض و اعتصاب در آن مجددا آغاز شده است
در اين ميان سياست .  برای جلوگيری از تکرار خيزش های آبانماه است که بسرعت اوج می گيرد

جمهوری اسالمی اين است که خانواده های مقتولين را وسيله و شريک اجرای اعدام و اهداف ارتجاعی و 
با اعدام، هيچ زندگی از دست رفته ای برنمی گردد، با اعدام هيچ درد فقدانی التيام .  جنايتکارانه خود کند

" خون در مقابل خون"نمی يابد، با اعدام تنها چرخ های ماشين جنايت روغنکاری و سنت قرون وسطائی 
هر .  اعدام ارتکاب قتل مجدد و قانونی و دامن زدن به روحيه انتقامجوئی در جامعه است. مرمت می شود

جامعه ای که به آزادی با هر روايتی فکر ميکند، بايد آگاهانه از آن عبور کند و وظيفه خود را درهم 
کوبيدن ريشه های اقتصادی و اجتماعی جنايت و قتل و شانس دادن به افراد برای بازگشت به يک زندگی 

 . مفيد قرار دهد
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، خانواده های قربانيان، آزاديخواهان و بويژه طبقه کارگر و 
. اردوی چپ جامعه را به تقابل آگاهانه با اهداف ارتجاعی حکومت اسالمی و سياست اعدام فرامی خواند

ما از تالش های مردم آزاديخواهی که .  خانواده های قربانيان نبايد وسيله جنايت و اهداف حکومتی شوند
تالش دارند مانع هر اعدامی شوند قدردانی می کنيم و در عين حال بر ضرورت يک اقدام گسترده و 

ما اهداف .  اجتماعی عليه سياست حکومت اسالمی و اهداف ارتجاعی و ضد کارگريش تاکيد داريم
جمهوری اسالمی و اين قتل های حکومتی را قويا محکوم می کنيم و از مردم آزاديخواه ايران در داخل و 
خارج کشور می خواهيم همصدا با ما و با ابتکارات مختلف در مقابل سياست ها و اهداف ارتجاعی 

ما خواهان آزادی فوری زندانيان سياسی، توقف و لغو احکام .  جمهوری اسالمی سد محکمی ايجاد کنند
اعدام بايد ممنوع و ملغی !  نه به اعدام.  اعدام و آزادی زندانيان عادی در شرايط بحران کرونا هستيم

 ! حق حيات يک حق پايه ای انسان هاست و هيچ دولت و قدرت و آتوريته ای حق سلب آنرا ندارد! شود
 

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ١٣٩٩ارديبهشت  ١٧ - ٢٠٢٠مه  ٦
 

حکمتيست، سازمان راه   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاها
 .، هسته اقليت)اقليت ( کارگر، سازمان فدائيان 

 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

عليه اعدام و حكومت 

!اعدام اعتراض كنيد  

 كارگران و 

 ...تحريم اقتصادی 



ارديبهشت مدير عامل  ١۶کارگران معادن زغال سنگ کرمان سه شنبه 
اين بال را .  دست اين کارگران درد نکند.  را از شرکت فراری دادند

کارگران بايد سرهمه اين مفتخورها و زالوصفتهای کارفرما و سرمايه 
حق کارگران معدن است که خود کنترل شرکت را به .  دار در بياورند

معادن يا هر واحد توليدی منابع و ثروت جامعه است و .  دست بگيرند
ابتدا متعلق به کارگرانی است که  شب و روز در آن جان می کنند و 
سود به جيب دولت و سرمايه دار و کارفرما سرازير می کنند و بالی 

اين کارگران هستند که بايد قبل از هر .  جان خود کارگران می شوند
کس از نتيجه کار و زحمت خود سود ببرند نه سرمايه دار و دولت که 
نتيجه کار و زحمت کارگران را به جيب می زنند و هر وقت بخواهند 

اين نظم و .  کارگران را اخراج و بيکار و به روز سياه می نشانند
قوانين کار و سرمايه وارونه را بايد به نفع طبقه توليد کننده يعنی طبقه 

 .کارگرتغير داد
 

نفر از کارگران معادن کرمان در اعتراض  ٣٠٠٠روز اول ارديبهشت 
به واگذاری شرکت به بخش خصوصی و اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل و افزايش دستمزدها دست به اعتصاب زدند و با وعده رسيدگی 

روز ششم ارديبهشت .  به خواست کارگران به اعتصاب خاتمه دادند
درمجلس اسالمی جلسه ای جهت رسيدگی به مشکالت کارگران تشکيل 
شد و از حضور نماينده کارگران در اين جلسه ضدکارگری جلوگيری 
به عمل آمد و آن را به جلسه امنيتی عليه اعتصاب و برنامه ريزی 

 .سرکوب کارگران تبديل کردند
 

نفر از کارگران دوباره در  ٣۵٠٠ارديبهشت  ١۵روزشه شنبه 
. اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند

ارديبهشت به  ١۶فراری دادن مديرعامل شرکت در روز سه شنبه 
دنبال دور جديد اعتصاب، جواب دندانشکن کارگران به عدم رسيدگی 
به خواست و مطالبه آنان و عدم حضور نمايندگان آنان در جلسه 

ارديبهشت  ۶بررسی مطالبات کارگران در مجلس کذايی رژيم در روز 
البد روز بعد کارفرما .  بود"  جلسه تصميم به سرکوب کارگران"بخوان 

با حمايت گارد ويژه و نيروهای حافظ سرمايه برای سرکوب و شکستن 
سياستی روتين که .  اعتصاب کارگران به شرکت هجوم خواهند آورد

دولت سرکوبگر اسالمی در مقابل اعتراض و اعتصاب حق طلبانه 
کارگران در حمايت از سرمايه داران و کارفرمايان انگل و سودجوبه 

 .کارمی گيرند
 

دولت جمهوری اسالمی در نهايت افالس اقتصادی برای تامين بودجه 
سرپا نگه داشتن دستگاههای سرکوب ونظام مذهبی و حکومت  کثيف 
سرمايه داريشان، بيشتر واحدهای صنعتی و توليدی را به حراج گذاشته 

اين سياست که بنام خصوصی سازی سالهاست در جريان است .  است
هجوم وسيعی را به زندگی و معيشت کارگران و به بيکارسازی وسيع 
در ميان آنان دامن زده و زندگی ميليونها کارگر را به نابودی کشانده 

 ٥٤٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

اين صنايع در ميان خوديها و آقازاده ها و .  است
قرارگاهها و بنگاههای وابسته به سپاه پاسداران 

با اجرای اين .  واگذار و حيف و ميل می شوند
سياست تاکنون ميليونها کارگر شغل خود را از 
دست داده و آنان را به فقر و نابودی سوق داده 

مراکز توليدی نيشکرهفت تپه و فوالد و .  اند
هپکو و آذرآب و دهها واحد صنعتی و توليدی 

در نتيجه اين سياست طی سالهای گذشته تاکنون به سرنوشتی مشابه 
دچارشده و معادن زغال سنگ کرمان را نيزميخواهند با اين سرنوشت 

 .روبرو کنند
 

اعتراض و اعتصاب کارگران معادن کرمان برحق و بايد مورد حمايت 
نبايد اجازه داد که اين .  ساير کارگران در واحدهای توليدی قرارگيرند

معادن، تنها سرمايه کارگران که سالهاست نسل اندر نسل در آن کار کرده 
اند به دست مفتخورهای سرمايه دار معامله و حيف و ميل شود و دسترنج 

تجربه مبارزات کارگران هفت تپه، فوالد، آذر آب و .  آنان به تاراج برود
هپکو در سالهای اخير به ما می آموزد که تنها ضامن کارگران برای 
پيگيری و تحقق مطالبات خويش و ممانعت از اجرای سياستها 
ضدکارگری رژيم سرمايه داری اسالمی، مبارزه متشکل، اتحاد و 
هبستگی يکپارچه کارگران از طريق مجامع عمومی و شوراهای کارگری 

 .برای تحميل اراده خود به دولت و کارفرما می باشد
  

 !علی خامنه ای چرند ميگويد
علی خامنه ای رهبر ضد کارگری دولت اسالمی در سخنرانی تصويری 

اسم اسالمی اول ماه مه روز جهانی طبقه "  هفته کارگر"به مناسبت 
خواستار رعايت حقوق طبيعی کارگران و پرداخت منظم و بدون "کارگر، 

تاخير دستمزد عادالنه آنان شد و ثبات و امنيت شغلی، بهداشت و درمان و 
خدمات رفاهی را از جمله مسائل بسيار مهم و حقوق طبيعی کارگران 

 ".توصيف کرد
 

حقيقتا که علی خامنه ای سر دسته استثمارگران و چپاولگران دسترنج 
عوامفريبی سران جمهوری اسالمی !  کارگران، زيادی چرند ميگويد
خامنه ای دم از پرداخت حقوق منظم .  براستی که حد و مرزی ندارد

کارگران می زند، اما کارگران در بخش زيادی از واحدهای توليدی ماهها 
حقوق نمی گيرند و رنج می کشند و دراعتراض به اين بی حقوقی، 

دم ازثبات و امنيت شغلی  .سرکوب و اخراج و زندانی و شکنجه می شوند
می زند که با سياست خصوصی سازی و ضد کارگری ميليونها کارگر را 

درصد اردوی  ٨۵بيش از . از کار محروم و شغل خود را از دست داده اند
کار ايران را با قراردادهای سفيد و موقت به کاراجباری وادار می کنند که 
ازحمايت قانونی، امنيت شغلی و بيمه بيکاری محروم و در چنگ قانون 
جنگل سرمايه داران در ايران جسم و روح آنان به نابودی کشانده شده 

 .است
 

دم از حقوق کارگر نزنيد که همه .  به اينها بايد گفت بساطتان را جمع کنيد
مردم از جنايت و قساوت و سرکوب و ضايع کردن حق آنان به تنگ آمده 

با رفتن و سرنگونی شما، کارگران شايد نفس راحتی بکشند و بر .  اند
ويرانه نظم ستم و استثمارگرانه شما نظمی انسانی بدور از تبعض و 

 !مرگتان باد. نابرابری و استثمار برپا کنند
 ١٣٩٩ارديبهشت  ١٨ 

 دو يادداشت
 

 !كارگران معادن زغال سنگ كرمان مدير عامل را فراری دادند

 !چرند ميگويدعلى خامنه ای 

 سعيد يگانه

 



 

 ٥٤٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٤صفحه    

 !كار را متوقف مى كنيم 
 !آينده از آن ماست، دستجمعى خودكشى نمى كنيم

 

وضعيت .  ما كارگران و كاركنان اسير فقر و فالكت ايم، اما دستجمعى خودكشى نمى كنيم             .  خانه بمانيم و سر كار نرويم     .  كار را تعطيل كنيم   

ما .  در اوضاع كنونى، سازمان كار جامعه بايد حداقلى، اورژانسى و پاسخ به نيازهای ضروری باشد                .  ويژه نيازمند اقدامات ويژه است    

كارگران مراكز توليدی و كاركنان مراكز اداری و خدماتى، بدون تست مرتب و بدون برخورداری از نيازهای پزشكى حاضر نيستيم در                       

دولت و كارفرمايان متعهد و موظف به تامين نيازهای ضروری، پرداخت حقوق ها، تامين سالمت و بهداشت                  .  محلهای كار حضور پيدا كنيم    

 !  كار را متوقف مى كنيم. محيطهای كار هستند

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 
 ١٣٩٨اسفند 

 !نبايد گذاشت كسى گرسنه بماند
بايد رژيم را موظف به     .  در دوره بحرانى كنونى اين وظيفه بى اما و اگر است          .  تامين معيشت و حقوق پايه مردم وظيفه مستقيم دولت است         

نهادهای همياری، كه اينروزها نماد نوعدوستى و همبستگى انسانى اند، نبايد بگذارند كسى بدون غذا و نيازهای                 .  كردمردم  تامين معيشت 

نيازهای غذائى و بهداشتى را به طرق مختلف تامين و توزيع           .  در هر كوی و برزن بداد همسايه و سالمندان و محرومان برسيم           .  اوليه بماند 

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

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

 ١٣٩٨اسفند 

  !عليه مذهب و خرافات

های تجارت و     شيوع كرونا برای هزارمين بار نشان داد كه خرافات مذهبى، امامان و بيوت دايناسورهای اسالمى، همه حجره

آيت الله ها و آخوندها به بيمارستانهای مجلل و محيطهای خوش آب و هوا ميروند اما مردم را بـه      .  تخدير و جنايت هستند

ويروس كرونا در كنار وحشتى كه آفريد در عين حال مذهب را در زمين خودش شكسـت  !  زيارت و خواندن دعا دعوت ميكنند

سرائى پيرامون آن پشيزی ارزش ندارد و فقط دستگاه شيادی و كالهبـرداری   معلوم شد اين  همه بارگاه مذهبى و افسانه .  داد

عليه خرافات مذهبـى و    !  به سخنان جنايتكاران صنعت دين وقعى نگذاريد!  به مساجد، زيارتگاه ها و نماز جمعه نرويد.  است

دستگاه ديـن و      !  آخوندها و تجار دين را از محيط زندگى تان بيرون كنيد!  توصيه های غير علمى و غير كارشناسانه بايستيد

.                                                                             خرافات اسالمى بيشتر از كرونا برای سالمت و  بهداشت جسمى و روانى شهروندان خطرناک است

   

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری  

 ١٣٩٨اسفند 



!اتحاد كارگران شاغل و بيكار عليه بيكاری  

 ٥٤٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٥صفحه    

 

 !ياد كارگران جانباخته معدن يورت گلستان گرامى است
 !در قلب طبقه ما هزاران حفره پرنشدنى وجود دارد



 

 ٥٤٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

 

!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 .  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

 !دولت را موظف كنيم
 

        بيدرنگ شهرها و مناطق بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای درمانى، بهداشتى، معيشتى، تداركاتى و

 ! خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

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

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

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

 ! ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار تضمين شود

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

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

                     كودكان كار و خيابان، 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! 

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

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

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 
 ١٣٩٨اسفند 

 ! 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 


