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 اعتصاب معدنچيان كرمان

 آغاز يک جدال بزرگ كارگری
 

کارگر شرکت  ٣٥٠٠اعتصاب و اجتماع 
معادن زغال سنگ کرمان صرفا آغازی بر 
يک مبارزه گسترده کارگری در سراسر ايران 

دور جديدی از کشمکش کارگری برای .  است
مقابله با واگذاری سهام شرکتها به بازار 

خصوصی "بورس و آنچه که در ايران 
. ناميده ميشود، آغاز شده است"  سازی

روحانی و خامنه ای برسر واگذاری شرکتها، 
صنايع، بانکها و صندوق های بيمه تحت 

حرفشان را زدند و قرعه اول "  شستا"پوشش 
بنام معادن کرمان درآمده است، اما نه به آنها 
محدود ميشود و نه دولت راه حل ديگری 

پرونده واگذاری و باالکشيدن و فساد در .  دارد
هفت تپه، هپکو، آذرآب و دهها هيلدينگ و 
شرکتهای بزرگ و کوچک نشان ميدهد نه اين 
سياست جديد است و نه سياست ديگری در 

آنچه جديد .  مجموعه حاکميت مطرح است
است دور تازه اين واگذاريها در شرايط 
ورشکستگی اقتصادی حکومت، تالش برای 
تامين هزينه های جاری و ترميم کسری بودجه 

. از طريق واگذاری امول عمومی است
سياست دولت روحانی برای واگذاری 
شرکتهائی که در مالکيت دولت هستند، سهام 
صندوقهای بيمه با تخفيف سی درصدی به 
بازار بورس ادامه خواهد يافت و عواقب 
وخيمی بر کار، امنيت شغلی، بيکاری، 

قراردادها، تشديد فقر و انهدام 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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  ٢صفحه   

 

 !رئيسى -كميته های همياری و هراس روحانى 
 ٤فحه ص  آذر ماجدی                                                                                                                    

 در باره خواب و خيالهای ناسيوناليسم كرد؛
 !از زاويه يك زن كمونيست

 ٧صفحه   ملكه عزتى                                                                                                                    

 اعتصاب پرستاران در گيالن، ماهشهر و تهران

 !جنايت در بيمارستان اوج توحش و بربريت

 با كدام سياست و راه حل؟! بحران كرونا و بازسازی دنيا
 )٢٠٢٠فشرده سخنرانى در سمينار اول مه (

 ٥رحمان حسين زاده                                                                                                         صفحه 

 !پيام تان شنيده شد
 در رابطه با سخنان خالد عزيزی از رهبران حزب دمكرات

  ٩صفحه     سعيد يگانه                                                                                                                   

 طوفان اجتماعى در راه است
 اين طوفان را به انقالب كارگری تبديل كنيم

 ١١صفحه    نادر شريفى                                                                                                                   

 اعتصاب كارگران معدن كرمان 

 آن غروب جنايت بار را هرگز نمى بخشم
 ١٥صفحه          رحمان حسين زاده                                                                                                              



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

اعتراضات کارگری نيز برسر .  خانواده های کارگری خواهد داشت
متوقف کردن اين روند و تقابل با تشديد فقر و بيکاری و پيامدهای اين 

 . روند است
 

سازی و  کارگران معادن کرمان با اعتصاب ده روزه شان به خصوصی
قرار است با واسطه (سياست واگذاری سهام اين شرکت در بورس 

درصد سهام صندوق بيمه فوالد در  ٤٥شرکت سرمايه گذاری داالهو 
، دستمزدهای پائين برای کار سخت يکماهه و )بورس گذاشته شود

بندی مشاغل، عدم باال بردن ضريب  پرخطر، عدم اجرای طرح طبقه 
سنوات کاری و رده بندی در شغلهای سخت و زيان آور اعتراض 

کارگر معادن زغال سنگ  ٣٠٠٠دور جديد اعتصاب بيش از .  کردند
کرمان در سه شهرستان راور، کوهبنان و زرند کار از روز دوشنبه 
اول ارديبهشت در اعتراض به تصميم مديران برای واگذاری سهام آن 

اگرچه از ابتدا کارفرمايان واگذاری .  به بخش خصوصی آغاز شد
 ١٤معادن و خصوصی سازی را تکذيب کردند، دو هفته بعد در 

ارديبهشت، مديرعامل صندوق بازنشستگی فوالد کشور اعالم کرد که 
در ماههای آتی شرکت سرمايه گذاری اين صندوق از جمله 

کارگران سه .  های زغال سنگ کرمان وارد بورس خواهد شد شرکت
شهرستان اعتراضاتشان را متمرکز کردند و مقابل شرکت اجتماع 

در چند روز گذشته خانواده های کارگران نيز وارد اجتماع و .  کردند
از هم اکنون بحث بيکاری بخشی از کارگران مطرح و . اعتصاب شدند

 . نگرانی زيادی ايجاد کرده است
 

 کدام چشم انداز، کدام سياست
ما کارگران ناچاريم تصوير بزرگتری از مبارزه جاری داشته باشيم، 
طرحی برای پيشروی و امکان موفقيت داشته باشيم و سياستها و 

اولين مسئله اينست که ما بعنوان .  تاکتيکهای مشخصی را بکار بريم
کارگران معادن کرمان با سوال واگذاری سهام شرکت به بخش 
خصوصی و بازار بورس روبرو شديم اما شرکتهای مهم مثل ما يا قبال 

هفت تپه، هپکو، آذرآب، مجتمع فوالد اهواز و (درگير اين مشکل بودند 
مجموعه صنايع و (و يا بزودی درگير ميشوند )  بسياری ديگر

به اين معنا، ).  شرکتهای زير مجموعه شستا
سياست دولت و حاکميت روشن است و 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شان نيز 

نبايد گول چند وعده دروغ، .  همينطور
محاکمه يکی دو نفر از شبکه فساد، يا ادا و 

" ناجی کارگران"اطوار حکومتيها بعنوان 
هدف اينها وقت خريدن، هدايت .  را بخوريم

اعتراضات کارگری به مجاری عريضه 
نويسی و سردوانی، و اعاده حيثيت از کارفرمايانی است که هر روز حکم 

ما بايد به خودمان، نيروی توده ای مان در .  به سرکوب کارگران ميدهند
مجمع عمومی، خانواده هايمان، مردم شريف شهر، و بقيه طبقه کارگر 

 . اتکا کنيم
 

دومين مسئله اينست که چطور ميتوانيم تنها نمانيم و از مبارزات رفقايمان 
در فوالد و هفت تپه يا هپکو و آذرآب برسر مقابله با خصوصی سازی و 
همينطور تجارب اعتراضات قبلی مان درس بگيريم؟ حمايت فوری 
کارگران مراکزی که قرار است واگذار شوند، صندوقهای بازنشستگی و 
بيمه که سهامشان واگذار شده است، اعالم حمايت از همديگر و از 

يک .  کارگران کرمان که درگير اعتراض اند يک ضرورت حياتی است
 .  هماهنگی فکری و عملی حول مسئله مشترک يک نياز مبرم است

 
مسئله ديگر و مهمتر طرح سياست و تاکتيکی برای پيروزی اين مبارزه 

اينکار نيازمند درجه بيشتری از کنترل کارگران . در قلمرو سراسری است
مثال شرکتی را .  بر حساب کتابها و افشای فسادها و روابط اقتصادی است

با قيمت يکهزارم با اتکا به رانت و پارتی واگذار کردند، تازه برای همين 
پول کم هم وام دريافت کردند و هيچوقت پس ندادند، تاکنون نصف اموال 
شرکت را فروختند، حتی بيمه کسر شده از حقوق کارگران را هم 
نپرداختند، حاال يا اعالم ورشکستگی کردند و يا سهام باقيمانده را واگذار 

اين روال کمابيش معمول، اوال خصوصی سازی به معنی رايج آن ! ميکنند
هم نيست، اساسا يک راهزنی و پروسه تقسيم اموال عمومی بين خوديهای 

ثانيا، موقعيت .  حکومت و بچه حاجی ها و سرمايه داران متفرقه است
شغلی، بيمه و آينده ميليونها خانواده کارگری را در معرض تهديد جدی 

ثالثا دولت کارگزار اين روال و حامی سرمايه داران است . قرار داده است
پيروزی .  و با اتکا به نيروی سرکوب در مقابل کارگران صف کشيده است

ما در اين جدال با مبارزات باشکوه اما تک افتاده بسيار سخت بنظر 
 . نيروی قويتری الزم داريم که روال را معکوس کنيم. ميرسد

 
تاکتيک گسترش اعتصاب و اعتراض در هر شهر، منطقه و سراسری، 

قرار است ما تصميم مديران .  جوابگوی اين مشکل در مرحله کنونی است
شرکتها و دولت را برای واگذاری سهام شرکتها به بخش خصوصی و 

ما نميتوانيم از دولت بخواهيم که اين شرکتها .  بازار بورس پس بزنيم
دولتی اند و دولتی بايد نگاه داشته شوند، در حالی که خود دولت و 
حاکميت دارد اين سياست را پيش ميبرد و راسا در آن در جستجوی تامين 
نيازهای اقتصادی خودش و سود سرشار از چوب حراج زدن به اموال 

پس نميتوانيم سياست مان صرفا به مطالبه گری از دولت !  عمومی است
لذا بايد برسر مالکيت و .  خالصه شود، اين حرکت در دايره بسته است

نظارت اين شرکتها مبارزه مان را پيش ببريم و از کنترل کارگران بر 
صندوقهای بيمه و بازنشستگی و حساب و کتاب اقتصادی 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٤٣شماره    

  

 اعتصاب معدنچيان كرمان

 ...آغاز يک جدال بزرگ كارگری 

 

  ٣صفحه   



دولت چه حقی دارد که يکجانبه تصميم ميگيرد و .  شرکتها حرف بزنيم
شرکتی را واگذار ميکند؟ دولت چه حقی دارد دست روی اموالی 
ميگذارد که به او تعلق ندارد؟ دولت نهايتا کنترل بر اموالی آنهم برسر 

دولت  مالک اموال عمومی و تقسيم و .  استفاده عمومی از آنها را دارد
 ! بذل و بخشش آنها به افراد خانواده و خوديها نيست

 
اما دولت سرمايه داری، برای مکيدن خون کارگران هزار راه 

روسای شرکتها، خود يا دوستانشان شرکت جانبی .  تسهيالنی باز ميکند
پيمانی ميزنند، از اين طريق تامين نيروی ارزان و خارج از هر نوع 

بعد سهام .  طبقه بندی مشاغل و بيمه و قراردادهای رسمی ميکنند
شرکتها و صندوق ها را واگذار ميکنند و با پول بيمه و بازنشستگی و 
اموال عمومی تجارت سهام ميکنند و هيج مسئوليتی در قبال هيچ کسی 

کارفرمايان از دولت ارز ميگيرند، وام ميگيرند، پس نميدهند، .  ندارند
دولت هم حامی و مجری آنهاست، باهم ميخورند، يگان ويژه دارند و 

 . چماق بدستانشان هميشه آماده اند
 

ما بايد بگوئيم نمايندگان کارگران بايد بر اموالشان کنترل داشته باشند و 
هر نوع دخل و تصرف در اين صندوقها بدون اجازه و تصميم 

وظيفه .  کارگران ممنوع و قانونا بايد دستبرد اقتصادی محسوب شود
ما راهی نداريم جز .  دولت نهايتا حراست از اين اموال عمومی است

دولتی "اينکه امروز بطور سلبی بگوئيم مخالف واگذاريها هستيم اما 
جواب نيست چون دولت خودش معرگه گير "  بشود يا دولتی بماند

ما بايد بسمت کنترل کارگران به . ما راه سومی الزم داريم. اصلی است
هردرجه که ممکن است برويم و مرتبا اين کنترل و اعمال قدرت را 

ما بايد .  بازار بورس توسعه دهيم  -دولت  -در مقابل مانور کارفرما
 . سياست گسترش مبارزه اعتصابی را داشته باشيم

 ٥٤٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

از نظر عملی، تعطيلی هفت تپه و يا معادن کرمان روی اقتصاد منطقه 
لذا صنايع ديگر و بخشهای مختلف طبقه کارگر در هر .  تاثير جدی دارد

گام اول سياست .  شهر و منطقه را بايد آگاهانه وارد اين مبارزه کرد
ها است که در کرمان و  گسترش مبارزه اعتصابی، ملحق شدن خانواده

گام بعدی ملحق شدن کارگران صنايع .  شهرهای ديگر تجربه آن را داريم
ديگر، کارگران بيکار، مردم شهر و تالش برای اشکالی از سازماندهی 

مبارزه کارگری در هر شهر بايد بتواند فضای شهر و استان را .  شهری
حول خود قطبی کند و خواست مرکزی کارگران را به صدر خواست و 

 .  حمايت عمومی براند
 

جنبش مجمع عمومی و سنت شورائی کليد پيشروی بخشهای مختلف 
کارگری در شهر و منطقه و شهرستانها برای ايجاد هماهنگی و همقدمی با 
شرکتهای مختلف است که کارگران در آنها با معضل يکسانی روبرو 

خواست .  خواستهای کارگران روشن و هزار بار گفته شده است.  هستند
مرکزی و خواستهای مشخص را بايد به اتکا مجامع عمومی کارگران 

بايد تالش کنيم مجمع عمومی در هر زمينه .  جمعبندی کرد و به جلو راند
ای تصميم بگيرد تا دخالت توده وسيع کارگران برای امر روز خودشان را 

راه انداختن مجامع عمومی، هماهنگی و وصل کردن مجامع .  تضمين کنيم
کارگاهها و شرکتها به حرکت شهری و منطقه ای و سراسری، کار فعالين 

 .    و رهبران عملی اين جنبش است
 

: چند خواست را بايد جلو برانيم و برای هر کارگری روشن باشد
دولت نميتواند !  خصوصی سازی و واگذاری ها فورا بايد متوقف شود

دولت در مقابل اقدامات کارفرمايان و !  اموال عمومی را واگذار کند
شان  کارگران و نمايندگان منتخب! خسارت وارده به کارگران پاسخگو است

بايد بر صندوقهای بيمه، بازنشستگی و تعاونی ها کنترل داشته باشند و اين 
کارگران بايد بر فعل انفعاالت اقتصادی !  کنترل تماما به کارگران برگردد

شرکت، تعيين دستمزدها، طبقه بندی مشاغل، ايمنی محيط کار، انعقاد 
 ! قرادادها، استخدام و اخراج و دفاتر مالی نظارت داشته باشند

 
 .سردبير

     ٢٠٢٠مه  ١٤

 اعتصاب معدنچيان كرمان

 ...آغاز يک جدال بزرگ كارگری 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم 

! توده ای را همه جا برپا كنيد

در كارخانه ها و محالت 

!  شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و 

!قيام و فردا ارگان حاكميت  

 

 تجمع معلمان بازنشسته در مقابل وزارت كار در تهران
 

ارديبهشت در مقابل اداره کل تعاون وزارت کار تجمع اعتراضی  ٢۴معلمان بازنشسته روز چهارشنبه 
 .سال است معطل تعاونی مسکن هستند ١٩گويند که  معلمان بازنشسته معترض می. برگزار کردند

 
سال است که بالتکليف و  ١٩کنندگان تجمع اعتراضی گفته است، معلمان بازنشسته  يکی از شرکت
های معلمان  دهد و خانه اند و تعاونی مسکن تعهداتش را در قبال اعضای خود انجام نمی سرگردان مانده
ها که  تعداد محدودی از اين خانه"اين معلم معترض همچنين توضيح داده است که .  است  را تحويل نداده

 ."تحويل شده ناقص و پر از کاستی است
 

دار شدن عضو تعاونی شدند، اما اکنون  سال پيش به اميد خانه ١٩او همچنين تاکيد کرد که معلمان 
 .اند ولی هنوز از خانه خبری نيست اکثريت اعضا ديگر بازنشسته شده

 
*** 



دو سر جنايتکار رژيم اسالمی، روحانی و رئيسی هشدار داده اند که 
اين !  در کميته های همياری نفوذ کرده اند"  عناصر ناسالم و دشمن"

 هشدار به چه معناست و خطاب به کيست؟
 

بدنبال علنی شدن پاندميک کرونا در کشور و مشاهده القيدی و بی 
توجهی مطلق رژيم، تشکالت کوچک و بزرگی برای مقابله با عواقب 
کرونا در گوشه و کنار کشور شکل گرفت؛ اين تشکالت عمدتا توسط 
جوانان و با هدف ضد عفونی کردن امکان و کمک رسانی به مردم 

اوجگيری .  آسيب پذيرتر ساخته و به کميته های همياری معروف شدند
روحيه همبستگی و تالش برای گرفتن امور جامعه بدست خود دو وجه 

 . مهم اين کميته ها است
 

در ابتدا رژيم اسالمی واکنشی نشان نداد؛ شايد حتی احساس آرامش و 
رضايت داشت، زيرا مردم خود با مشکالت دست و پنجه نرم می کردند 

تنها اخباری که از .  و رژيم می توانست مشغول چاپيدن و سرکوب باشد
اقدامات حکومت در دوره کرونا پخش می شد ساختن بازار سياه برای 
ماسک و مواد ضد عفونی کننده و قاچاق کمک های دولت های اروپايی 

اخباری هم شايع شده بود که عده .  به کشورهای همسايه توسط سپاه بود
ای سود جو نيز تحت عنوان کمک به مردم بساط مال اندوزی و سوء 

اما .  استفاده از نوعدوستی و احساس همبستگی مردم براه انداخته اند
طولی نکشيد که کميته های همياری بعنوان سمبل همبستگی و اعمال 

 .اراده شهروندی شناخته شدند و گسترش يافتند
 

رئيسی را بايد در اين پيشروی و موفقيت کميته های   -هشدار روحانی
اين دزدان سرگردنه که از هيچ فرصتی برای باال . همياری جستجو کرد

کشيدن حق مردم فروگذار نمی کنند؛ روحانی جنايتکار که دو هفته پيش 
او "  دو سه ميليون نفر هم بميرند"در جلسه حکومتی اعالم کرده بود 

نزديک به انفجار "  بمب ساعتی بيکاری"اقتصاد را راه می اندازد چون 
است؛ چند ماه مردم را در بيخبری نگاه داشتند، دروغ گفتند و قدمی در 
جهت رسيدگی به نيازهای مردم برنداشتند، حاال که متوجه گسترش 
کميته های همياری و محبوبيت آنها در ميان مردم شده اند، داد و فغان 

 .برآورده اند
 

اين هشدار را بايد بعنوان پيش درآمد اقدامات عملی برای ارعاب و 
سخن می گويد منظورش "  دشمن"وقتی اين رژيم از .  سرکوب فهميد

سرنگونی طلبان است؛ مقصودش آزاديخواهان و برابری طلبان، 
در صورت تداوم فعاليت، .  کمونيست های راديکال و انقالبی است

گسترش بيشتر و افزايش محبويبت اين کميته ها، رژيم اسالمی اقدامات 
همبستگی و اتحاد مردم و .  سرکوبگرانه اش را سازمان خواهد داد

تالش برای گرفتن امور جامعه به دست خود يک خطر جدی برای 
اين حکومت قادر نخواهد بود در برابر مردم .  رژيم اسالمی است

اين کميته ها ظرفيت آنرا .  متشکل، متحد و عزم جزم کرده دوام بياورد
دارند که چنين فضای همبستگی، اتحاد و اعتماد به نفس را در جامعه 

 .ايجاد کنند و عمال ظرفهای تشکل را نشان دهند
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پس از مدت کوتاهی اعتراضات کارگری و 
در همين هفته .  مردمی اوج گرفته است

کارگران معدن کرمان اعتصاب کردند و با 
خانواده های خود در شهر دست به تظاهرات 

بدنبال دو روز اعتصاب و اعتراض .  زدند
مستحکم کارگران و خانواده هايشان رژيم 

در همين هفته .  مجبور به عقب نشينی شد
همچنين شاهد تظاهرات بازنشستگان، 

 . پرستاران و کارگران شهرداری در چند شهر بوديم
 

بيکاری وسيع، گرانی و تورم باال .  ابعاد فقر بشدت گسترش يافته است
بدنبال پاندمی کرونا .  مردم را با شرايط غيرقابل تحمل روبرو کرده است

است "  بمب ساعتی"اين شرايط همان .  شاهد اپيدمی گرسنگی خواهيم بود
ليکن شورش مستاصالنۀ گرسنگان را .  که روحانی از آن سخن می گويد

می توان وحشيانه سرکوب کرد؛ اما زمانيکه اين گرسنگان نه مستاصل، 
بلکه متشکل، نه نااميد، بلکه متحد باشند آنگاه سرکوب خيزش و شورش 

سياسی   -و اين حقيقت اجتماعی .  شان بسيار سخت و پر هزينه خواهد بود
است که رژيم اسالمی را به هراس مرگ انداخته است و هشدار نفوذ 

 .دشمن در کميته های همياری سر داده است
 

حال که حکومت اين چنين از تشکل و اتحاد ما به لرز و هراس می افتد 
شوراهای .  بايد با تمام انرژی بر ساختن تشکالت توده ای مان تمرکز کنيم

محالت، کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و محالت کار را بسازيم و 
کميته های .  بکوشيم اراده خويش را از طريق اين تشکالت اعمال کنيم

همياری که در دل يک بالی اجتماعی شکل گرفته اند عمال به اثبات 
. رساندند که مردم متحد، همبسته و متشکل توانايی های بيشماری دارند

بدون اين روحيه همبستگی باال جامعه در چنين باليی، در استيصال 
. محض فرو می رفت و جامعۀ استيصال زده دست به خودکشی می زند

اما مردم توانستند سدی محکم در برابر هجوم استيصال بسازند و عمال 
مقابله با ويروس و عواقب آن يک پديده .  فضا را به عکس آن تغيير دهند

است؛ اما عواقب فقر و گرسنگی، هراس از آينده، نااميدی و تنهايی پديده 
سازماندهی کميته های همياری .  ای به همان اهميت و سنگينی است

 . توانست تاثيرات دسته دوم را کاهش دهد
 

نبرد نهايی می تواند هر زمان از راه برسد؛ اين نبرد آمادگی بسيار بااليی 
نقش فعالين و رهبران عملی راديکال سوسياليست در .  از ما انتظار دارد

نقش آنها در گسترش تشکالت توده .  اين شرايط حائز اهميت بسيار است
بايد همچنين توجه جدی به صفوف مان .  ای، شوراها تعيين کننده است

بويژه .  مبذول داريم و برای مقابله با نفوذی ها و پروواکتورها آماده باشيم
در اين شرايط يکی از ترفندهای رژيم اعزام نفوذی به کميته ها و 

 . تشکالت خود جوش و مردمی خواهد بود
 

رئيسی دارند به رژيم هشدار می دهند تا خود را برای   -اگر روحانی 
مقابله با دشمن نفوذ کرده در کميته های همياری آماده کنند؛ ما نيز بايد 
خود را برای محکمتر کردن صفوف، گسترش تشکالت خود؛ افزايش 
اتحاد و تعميق همبستگی اجتماعی برای نبرد نهايی با رژيم اسالمی و 

 .سرنگونی آن آماده سازيم
 
 

*** 

 !رئيسى -كميته های همياری و هراس روحانى 
 

 آذر ماجدی

 



خطر ويروس کرونا موانع و محدوديتهای .  اول مه را تبريک ميگويم
زياد در مقابل متينگها و رژه های کارگری امسال ايجاد کرده و به اين 
معنا به داد کاپيتاليسم و دولتهايش رسيده تا فشاراعتراض کارگری را 

با وجود اين .  موقتا هم بوده در اول مه امسال از سر بگذرانند
محدوديتها، اما تحرک و جنب و جوش کارگری در مناسبت اول مه از 
جمله در جنبش کارگری ايران قابل مشاهده است و بايد درود فرستاد به 
سازماندهندگانش که به سرمايه داری و دولتهايش اعالم ميکنند، 

 . نميتوانند ماه مه را از ما بگيرند
 

اما در اين سمينار و در اين فرصت معين قرار است من در نوبت خودم 
سخنران قبلی رفيق آذر .  به جنبه های ديگری از موضوع بپردازم

ماجدی به کارکرد ضد انسانی سرمايه داری در قبال پديده کرونا 
واضح است، اشاعه ويروس .  پرداخت، آن نکات را تکرار نميکنم

کرونا از هم اکنون و در ادامه هم تاثيرات عميقی بر سيمای اقتصادی، 
بعضی از .  سياسی، اجتماعی و ايدئولوژيک دنيا گذاشته و ميگذارد

مولفه های اين تاثيرات منفی خود را نشان داده و اما بسياری مولفه های 
مخربتر آن بعدا بروز پيدا ميکند و تنگناهای بزرگی بر سوخت و ساز 

اما هر چه باشد از اين دوره عبور . کار و زندگی نرمال جوامع ميگذارد
بازسازی دنيای ضربه خورده از کرونا و بعد از کرونا در .  ميشود

تصور من اينست ضرباتی که فاجعه کرونا بر نان .  دستور قرارميگيرد
و جان و سالمت انسان و بر پيکر اقتصاد جهانی وارد ميکند، عقب 
گردی که بر بشريت تحميل کرده و ميکند، با  بحران و تالطمات بزرگ 

کاپيتاليسم ضد انسان که با .  امثال جنگ جهانی دوم قابل مقايسه است
عدم پاسخگويی خود به نيازهای پزشکی، بهداشتی و معيشت مردم 
تشديد کننده اين اوضاع است، در راستای سازماندهی مجدد سودآوری و 
تحکيم سلطه سرمايه داری ازهم اکنون نقشه بازسازی دنيای ضربه 

لذا در اين .  خورده از کرونا و بعد از کرونا را در دستور گذاشته است
شرايط سئوال گرهی در مقابل جنبش طبقه کارگر و مشخصا جنبش 
سوسياليستی طبقه کارگر اينست، آيا طبقه کارگر و کمونيستها در قبال 
چنين اوضاعی نظاره گرند يا دخالتگر؟ ترديدی ندارم پاسخ فعالين 

آنوقت سئوال بعدی .  کارگری و کمونيست تاکيد بر دخالتگری است
اينست با کدام افق سياسی و مهمتربا کدام ابزار؟ در پاسخ من دو محور 

 . را در مناسبت اول مه امسال و در اين سمينار برجسته ميکنم
 

تجربه کرونا بيشتر از هر رويداد فاجعه بار ديگر برمال کرد، آنچه 
جنگهای .  برای کاپيتاليسم مهم است ترجيح سود بر حيات انسان است

جهانی اول و دوم، با همه قتل عامها و مصائب بيشمارشان با شفافيتی 
که در اين دوره می بينيم، نتوانستند سودپرستی سرمايه را در سطح 

به همين دليل در بازسازی جهان بعد از .  جهانی اينچنين آشکار کنند
جنگ جهانی دوم، بخشهای وسيعی از طبقه ما و بشريت دنبال ليبراليسم 
به عنوان شاخه ديگری از کاپيتاليسم در قامت شکست دهنده فاشيسم 

بخشهای وسيعی به دنبال دولت گرايی اقتصادی تحت نام .رفتند
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رفتند و تازه اين تجربه مثبت تر "  سوسياليسم"
بخشهای وسيعی زير پرچم سوسيال .  بود

يعنی .  دمکراسی با الگوی دولت رفاه آنها رفتند
بخش اعظم بشريت به اين خودآگاهی نرسيده 
بود، که برای همين ترندهای بورژوايی که زير 
پرچم آنها قرار گرفته اند، سود بر انسان 

اما در اين فاجعه کرونا مخرج .  ارجحيت دارد
ترجيح سود . مشترک همه اين ترندها يکی است

اين فرصتی است برای يک تعرض همه جانبه به همه .  بر انسانيت
اگر يک محور هويتی اول مه روز جهانی کارگر .  ترندهای کاپيتاليسم

امسال شفافتر از هر دوره ای پيام طبقه .  گفتن به سرمايه داری است"  نه"
کارگر جهانی و طبقه کارگر ايران بايد نه گفتن قاطع و همه جانبه و عميق  

گفتنی را تنها "  نه"چنين .  به همه ترندهای کاپيتاليسم ضد انسان باشد
جنبشی و افق و آلترناتيوی ميتواند، بگويد که در ماندگاری هيچ بخشی از 
بورژوازی نفعی نداشته باشد و اين چيزی جز افق و آلترناتيو کمونيستی 

اما نه هر کمونيسمی؟ به معنای دقيقتر بايد مشخص کرد، کدام .  نيست
کمونيسم مانيفست !  کمونيسم؟ واضح است کمونيسم لغو کار مزدی

و البته !  کمونيسم کارگری آغاز قرن بيست و يکم!  کمونيست و مارکسی
اگر اين نوع کمونيسم هم در حصار طرح نقد و افق و تبليغ و ترويج باقی 

 . بماند، کافی نيست و کار به جايی نمی برد
 

 ! مبرميت کمونيسم متشکل و متحزب
اگر طبقه کارگر و کمونيسم بخواهد مهر خود را بر بازسازی دنيای لطمه 
خورد از کرونا و بعد از آن بکوبد، به کمونيسم متشکل و متحزب و 

واقعيت تلخ .  سازمانده و رهبر در راس جنبش طبقه کارگر نياز است
اينست، جنبش طبقه ما در سطح جهانی، منهای جامعه ايران، با خالء و 

نقطه اميدی که هست، به .  کمبود چنين کمونيسم متحزبی روبرو است
و تاکنون گام به گام  مارکسيسم و نهايتا کمونيسم  ۵٧دنبال انقالب سال 

اما با اذعان به بسياری .  کارگری متحزب در ايران قد علم کرده است
به نظرم امروز و .  کمبودها و محدوديتهايی که داريم و سد راهمان است

الزمست هر فعال و کارگرکمونيست در هر  ٢٠٢٠در مناسبت اول مه 
. جای اين دنيا بر پرکردن خالء کمونيسم متشکل و متحزب پافشاری کند

بر مبرميت تالش بی وقفه برای ايجاد تحزب کمونيستی در جنبش طبقه 
تا آنجا که به ما کمونيستها در ايران مربوط است، برای .  کارگر تاکيد کند

فايق آمدن بر محدوديتهای فراوان سد راه حزب و جنبشمان فعاليتهای 
خالصه کنم، .  گسترده و موثر و دگرگون کننده را بايد در دستور بگذاريم

ابزار جنگ طبقاتی مان را برای بازسازی دنيا در مسير منافع طبقه 
کارگر و انسانيت، در راستای دگرگونی اساسی همانا سازماندهی انقالب 

به نظرم اين ميتواند قطب نما و پيام اصلی کارگران . کارگری حدادی کنيم
مصائب فاجعه .  کمونيست در اول مه امسال در بطن فاجعه کرونا باشد

کرونا بار ديگر توجه به آلترتيو رهايی انسان از نکبتهای دنيای موجود را 
آلترناتيوی که همه سوخت و ساز جامعه، از جمله .  جلب کرده و ميکند

توليد در خدمت رفاه، سعادت و سالمت و تامين زندگی و معيشت انسان 
انسانيت به چنين .  باشد، نه اينکه جزو حاشيه های سودپرستی نظم موجود

چشم انداز و آلترناتيوی می پيوندد و اينجا به محور دوم بحثم که تاکيد بر 
 . همبستگی طبقاتی و انسانی است، ميرسم

 
در شروع فاجعه کرونا بخشی از رهبران و ايدئولوگهای بورژوازی جار 
زدند، دوره بازگشت به بستن مرزها و محدوده های ملی، دوره 

انزواطلبی و به هم زدن مناسبتها و قراردادهای 

 ! بحران كرونا و بازسازی دنيا

 با كدام سياست و راه حل؟
 )٢٠٢٠فشرده سخنرانی در سمينار اول مه (

 

 رحمان حسين زاده 
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 -دولت "دوره تفرقه و تقديس .  فراکشوری و جهانی است
طبعا ترند راست افراطی کاپيتاليسم به چنين .  است"  ملت ها

اما نقطه .  جهتی نيازمند است و آگاهانه  آن را صيقل ميدهد
مقابل اين حرکت ضد تاريخی و ضد انسانی، حتی برای 
مقابله با خطر ويروس کرونا بسيار زود معلوم شد، 
همبستگی انسانی چه جايگاه بزرگی را در سطح جهان و در 

همکاری و ياری رسانی انسانی در سطح . خود کشورها دارد
جهانی و از جمله در ايران نشانه های گويای عطش انسان به 

 . همسرنوشتی  و همبستگی است
 

بر بستر چنين زمينه ای آلترناتيو کمونيستی و کارگری 
ميتواند پرچمدار احيای اتحاد و همبستگی بين المللی طبقه 

اما چنين روندی صرفا با تبليغ .  کارگر و صف انسانيت باشد
آلترناتيو سوسياليستی و کمونيسم .  و ترويج حاصل نميشود

کارگری بايد در کشور مشخص و در جغرافيايی به قدرت 
الگوی آزاديخواهانه و برابری طلبانه خود را به .  برسد

. توجه طبقه کارگر جهانی را به خود جلب کند.  کرسی بنشاند
از اين زاويه طبقه کارگر و کمونيسم ايران اولين و 
مستعدترين کانديد سازماندهی انقالب کارگری و کسب قدرت 

حضور جنبش سوسياليستی کارگری سرزنده و .  سياسی است
تجربه کسب کرده در جدال طبقاتی چهار دهه اخير، سابقه و 
پيشينه معتبر کمونيسم و وجود کمونيسم کارگری متحزب و 
متشکل و قابل انتخاب ما، اهرمهای مهم ساقط کردن 
بورژوازی و قدرت گيری آلترناتيو کمونيستی و کارگری در 

اين واقعيت رسالت تاريخی طبقاتی مهمی را در .  ايران است
. مقابل طبقه کارگر و ما کمونيستها در ايران قرار داده است

در  روز اول مه امسال با چشمان باز اين موقعيت را بايد ديد 
 . و برای تحقق اين رسالت آستينها را باال زد

  
*** 
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 اعالميه حزب حكمتيست

 اعتصاب كارگران معدن كرمان

 عقب نشينى كارفرمايان، پايان موقت اعتصاب 
 

هماهنگی برای سرکوب "کارگران معادن کرمان برای تهديدات گروه ويژه مجلس و 
وقعی نگذاشتند و نه فقط با اعتصاب مجدد جواب اين تهديدها را دادند "  اخالل گران

اعتراض و ارديبهشت ماه،  ٢٢و  ٢١شنبه و دوشنبه بلکه در روزهای يک
کارفرمايان و دولت در برابر اتحاد صفوف .  اعتصابشان را به خيابان کشاندند

کارگران چاره ای جز عقب نشينی نداشتند و خواستهای کارگران را فعالً برسميت 
 .  به کار برگشتندامروز سه شنبه  شناختند و کارگران از

 
پايان اعتصاب بدنبال مذاکره و جلسه ای هفت ساعته ديروز دوشنبه در اداره کار 
کرمان صورت گرفت که در آن از جمله فرمانداران سه شهرستان، کارفرمايان و 

دراين جلسه اين .  مديرعامل صندوق بازنشستگی فوالد، مسرور، حضور داشته اند
 : توافقات صورت گرفته است

 
اجرای فوری طرح طبقه بندی مشاغل از تاريخ ابتدای سال جاری، پرداخت حقوق 
های معوق و انعقاد مجدد قراردادها طبق قانون کار، صرف بخش مشخص و مهمی 
از درآمدهای معادن برای هزينه های پرسنلی، باال بردن سنوات با توجه به تغيير 
در ماده قانونی، توجه کارفرمايان به مسائل رفاهی و حقوقی کارگران، عدم 

 .شرکت داالهو و صندوق فوالد به بخش خصوصیبه واگذاری سهام 
 

استقامت و وحدت کارگران در کشاکش چند هفته اخير موجب شد مجموعه عوامل 
اما کارگران نبايد به وعده های اين استثمارگران .  دولتی و کارفرمائی عقب بنشينند

اينها اگر زور باالی سرشان نباشد مثل دور قبل نمايندگان .  سرکوبگر دلخوش باشند
بايد حواسمان .  کارگران را به جلسه هم راه نميدهند و چماق سرکوب می چرخانند
کارگران يک .  باشد بار ديگر داستان هفت تپه و هپکو و آذرآب اينجا تکرار نشود

هفته و يا زمانی محدود وقت ميدهند تا اين توافقات اجرا شود، در صورتی که 
سياست سردواندن و جنگ فرسايشی در دستورشان باشد، مجدداً اعتصاب قدرتمندتر 

 ! زنده باد اتحاد و رزم کارگران معدنچی کرمان. آغاز خواهد شد
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٠مه  ١٢ - ١٣٩٩ارديبهشت  ٢٣

 

 تماع خانواده های كارگران معادن زغال سنگ كرماناج   
 

های کارگران شرکت معادن زغال سنگ  ارديبهشت، خانواده ٢۴امروز چهارشنبه 
کرمان در اعتراض به خلف وعده های جلسه روز دوشنبه در اداره کار کرمان، 

. که معلوم شده دروغ و برای سردوانی است، دست به اجتماع و اعتراض زدند
کارگران بدنبال توافق روز دوشنبه روز سه شنبه به کار برگشتند اما کارفرمايان و 

کشمکش در معادن کرمان و بسياری از صنايع ديگر .دولت ساز خودشان را ميزنند
ايران بدنبال سياست واگذاری سهام شستا ادامه دارد و وارد ابعاد جديدی خواهد 

" ٩٩برای مقابله با آشوبهای سال "هشدار فرمانده يگان ويژه و اعالم آمادگی .  شد
  .از تصميم دولت سخن ميگويد

 
"حرف کارگران روشن است خصوصی سازی و واگذاری ها فورا بايد متوقف : 

 ! *دولت نميتواند اموال عمومی را واگذار کند! شود

 ! بحران كرونا و بازسازی دنيا

 ...با كدام سياست و راه حل؟ 

 

 منصور حكمت را بخوانيد 

 !و به ديگران معرفى كنيد
http://hekmat.public-archive.net  

  www.hekmat.com 



جمعی از پيشمرگان "  شوخيهای سكسيستی"چند سال قبل ويديويی از 
حزب دمكرات کردستان ايران در رابطه با زنان پيشمرگِ كومله در 

سخنانی شنيع با واژه ها و نگاهی بشدت !  فضای مجازی پخش شد
همانزمان در نوشته ای به نقد اين فرهنگ .  متجاوز و ضد زن

بعنوان يك زن كمونيست، اين فرهنگ و .  مردساالر و ضد زن پرداختم
اين نگاه سكسيستی از جانب پيشمرگان و اعضای حدكا بعنوان جريانی 

اما برای من كه .  ناسيوناليستی و واپسگرا برايم غريب و بيگانه نبود
عصيان عليه سنت و قوانين عقبمانده و زن ستيز در جامعه مردساالر 

ازهمان .  سالگی شروع كرده بودم بسيار غيرقابل تحمل بود ١٣را از 
سالها تا به امروز جز برابری كامل زن و مرد در همه عرصه های 
اجتماعی سياسی، حقوقی شغلی و کل زندگی هيچ تعبير و تفسير ديگری 
از برابری که  مشروط به قيد و بند و مرزبندهای نامربوط باشد را 

برهمين مبنا اراجيفی را که پيشمرگان حدكا در جمع .  نپذيرفته ام
خصوصيشان ردوبدل كرده بودند مطلقا ساده نديدم و آن را به حساب 

اما فرهنگ .  ناآگاهی و عدم آموزش يا درك و شعور پايين آنها نگذاشتم
ضد زن تنها درد و معضل سياست اين نمايندگان متحزب ناسيوناليسم 

خالد عزيزی عالقه دارد مردم ساكن كردستان توسط شكنجه . كرد نيست
چه ايرادی دارد؟ !  گرانی كه به زبان كردی حرف ميزنند شكنجه شوند

در همان راستا استثمار سرمايه !  باالخره هرچه نباشد هردو همزبانند
هرچه از ُكرد به .  دار كرد از كارگر كرد مجاز و خيلی هم خوب است

 !ُكرد رسد نيكوست
 

شكنجه، زندان، استثمار، نابرابری، فقر، تبعيض و هرآنچه كه شايسته و 
در شان انسان نيست، تازمانيكه طرف قدرتمند و طرف فاقد قدرت 

اما ماجرا به اينجا هم ختم .  ميشود"  كردايتی"همزبانند، شامل ارفاق 
ايشان .  خالد عزيزی کارتهای سياسی بيشتری در آستين دارد.  نميشود

آرزوهای شوم متعددی برای كردستان مورد نظرش را درسر می 
چند روز پيش در ويديويی نه چندان جديد که در فضای .  پروراند

مجازی دست بدست ميشود، ايشان دوباره در راستای نظرات و نگاه 
عزيزی ميگويد احمد مفتی زاده .  کلی ناسيوناليسم  کرد داد سخن داده اند

يك كرد مسلمان بود، ناسيوناليست بود اما با جهت و سياست خاص 
اگر كمونيستها چپ روی نميكردند ايشان ميتوانست دراحقاق !  خودش

دقت کنيد اصل ماجرا ...  حق مردم كرد چه شجاعتها از خود نشان دهد
مفتی زاده و ناسيوناليسم ايشان نيست، داستان کوبيدن کمونيستها و چپ 

اين  .روی آنها در برهم زدن اوضاع مورد عالقه عزيزی است
كمونيستها اگر نبودند احتماال ائتالف حدكا و مكتب قرانی ها ملت كرد 

 !را به خوشبختی و سعادت رهنمون ميكردند
 

احمد مفتی زاده و اعضای مكتب قرآن برای من و هم نسل های من 
نقش آنها در رويدادهايی كه در اواخر سال .  بسيار شناخته شده هستند
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در شهرهای كردستان خصوصا در  ٥٩و  ٥٨و بعد از آن سالهای  ٥٧
غسل تعميد "نسل ما .  سنندج اتفاق افتاد در حافظه ما هنوز موجودست

را "  كاك احمد"در حوض مسجد جامع سنندج توسط شاگردان "  كمونيستها
هنوز ائتالف صفدری و رهروان مفتی زاده را مردم كردستان .  بياد دارد

بخاطر دارند، آنها هنوز ارسال سالم و صلوات مفتی زاده به خمينی را 
برای مردم زخم خورده از اعدامهای فرودگاه، برای مردمی که  .بياد دارند

جوانانشان را جمهوری اسالمی زير شکنجه کشت، برای اين مردم مفتی 
زاده نسخه سنی جمهوری اسالمی، مفتی زاده هم مكتب اخوان المسلمين 
در مصر، مفتی زاده پيرو قرآن و دستورات امام شافعی، و مفتی زاده 

 .جنگ با کفار کمونيست است
 

ناسيوناليسم کرد معيار آزاديخواهی و مدينه فاضله كرديش تا همين حد و 
شكنجه گر كرد، مالی كرد، سرمايه دار كرد، فرماندار کرد و . حدود است

رياست ژاندرمری كرد، بيشتر از اين را نه حق كرد ميداند و نه خواهان 
خالد عزيزی با وجود ترور تعدادی از رهبرانش توسط حکومت .  آن است

جنايت و ترور از همان حکومت با عجز و البه درخواست مذاکره دارد، 
اين روزها .  مخفيانه پای ميز بند و بست می نشيند آنهم بدون قيد و شرط

البته نياز چندانی به افشاگری ما کمونيستها نيست، با وجود افشاگريهای 
سران و رهبران ريز و درشت حدکا مردم بايد دستشان آمده باشد با چه 
مناسبات و با چه ظرفيتی از جنايت و انتقامجويی در اين سيستم حزبی 

 . روبرو هستند
 

کريم خالدار از فرماندهان سابق حدکا در يک افشاگری مفصل پرده از 
ترورهايی برميدارد که بدستور مستقيم رهبری حزب دمکرات جهت 

ترور کسانی که تا .  تسويه حسابهای شخصی و سياسی انجام گرفته است
اعضايی .  آخرين روزهای عمرشان با اين حزب همراه و همسو بوده اند

که بخش عمده ای از حيات سياسيشان با آن حزب گره خورده اما در نيمه 
ترور و حذف فيزيکی خوديها بعنوان .  راه در چشم رهبری زيادی آمده اند

. گزينه رهبری اين حزب در بزنگاههای حساس رسما انتخاب شده است
چنان ساده دستور و طرح ترور اين و آن عضو و کادر حزب صادر شده 

جامعه ای که به .  تو گويی جابجايی اشيا مقرشان را برنامه ريزی کرده اند
شما اعتماد کند و سرنوشت سياسی خود را بدست شما بسپارد بايد مريض 

حتی در غياب کمونيستها و صف آزاديخواهی اين جامعه تن به .  باشد
نه با .  شما برنامه هايتان را دقيق تنظيم نکرده ايد.  خودکشی نخواهد داد

ا نه با پولهای شيوخ سعودی و نه با ايجاد ارعاب در جامعه .حمايت ج
سوال اين است ما هزاران زن .  شانسی برای حکومت و قدرقدرتی نداريد

و مرد كمونيست كجای نقشه قدرتگيری شما به واسطه مذاکره يا حل 
مسالمت آميز مسله کرد قرار داريم؟ از نظر شما هيچ جای اين نقشه شوم 
جايی برای ما و هزاران انسان آزاديخواه ديگر، نه مرد و نه زنش وجود 

ندارد، مگر زندان و شکنجه کردی اما حسابتان بغايت 

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

 در باره خواب و خيالهای ناسيوناليسم كرد؛

 !از زاويه يك زن كمونيست

 ملكه عزتى

  ٨صفحه   



برای ناسيوناليسم کرد موجوديت ما بعنوان  .سطحی و فکر نشده است
زنان و مردان كمونيست و خواسته هايشان تنها مانع و سد راه 

 . حكومت دلخواه آنان است
 

من حجاب مكتب قران مورد عالقه و احترام عزيزی را نميپذيرم، 
لطفا جزای اين نپذيرفتن را همين امروز اعالم كنيد كه من تكليف 

من قوانين قرآن  .خودم را با شما و حكومت مورد نظرتان روشن كنم
و شريعت چه شافعی و چه علوی را كثيف و سكسيستی و ضد زن و 
ضد انسان ميدانم، من قانون هر مرد چهار زن را تهوع آور ميدانم، 
من حاضر نيستم از يك اپسيلون آزادی بيقيد و شرط و برابری كامل 
زن و مرد کوتاه بيايم، من شكنجه گر كرد نميخواهم به صورتش تف 
ميکنم، سرمايه داری كرد را همسو با هر سرمايه داری غير كردی 

از نظر من هر باوری كه انسانها را از سر تعلق قومی و .  ميدانم
کارگر کرد و سرمايه دار .  جغرافيايی تقسيم بندی كند ارتجاعی است

اينها دو طبقه متخاصم اند و در مقابل هم .  کرد عقد برادری نبسته اند
کارفرما و کارگر، حاجی بازاری و "  برادری"کاله .  قرار دارند

باور کنيد کارگران .  پاسدار و کارگر و زحمتکش، زيادی گشاد است
 ! کردستان به ريش تان ميخندند

 
و اما بی دليل نيست شما هرازچند گاهی تعدد چراغ سبزهايتان به 

. جمهوری اسالمی به طرز سرسام آوری سير صعودی پيدا ميکند
مفتی زاده ديگر زنده نيست و اظهار تاسف شما از چپ روی 
كمونيستها جهت عذرخواهی از مفتی زاده و تمايالت احتمالی 
ناسيوناليستی وی جايی ندارد، مقصود چيز ديگريست مفتی زاده 

حتما جمهوری اسالمی و مفتی زاده ها از اين .  بهانه است
خودشيرينی حزب دمکرات و حمله به کمونيست ها خوشحال خواهند 

اما خوبست بدانيد . شد، هدف پخش اين ويدئو هم پخش همين پيام است
که مستقل از اينکه چه خواب و خيالهائی در سر داريد، مستقل از 

با حكومت جنايت در "  مذاكره"اينکه چه آينده شومی با بند و بست و 
بايد بدانيد ما .  نظر گرفته ايد، با سد همان کمونيست ها مواجه ميشويد

زنان و مردان كمونيست از جامعه كردستان و سنت مبارزاتيش حذف 
شدنی نيستيم، اينرا شما و هز ناسيوناليست متفرقه ای در گوشش فرو 

ما ميدانيم متحدان احتماليتان از هر تيپ و قماش مكتب قرآن، .  کند
سرمايه داران كرد، اصالح طلبان كرد، اتحاديه ماليان كرد، جمع 
مرتجعينی هستند که ما آنها را ادامه دهنده سياست ج ا در سركوب 

اما فكر كرده ايد مخالفين شما .  آزاديخواهی و برابری طلبی ميدانيم
 كيانند؟

 
ما کمونيستها نه در مقابل شوخی وقيحانه اعضايتان، نه التماستان 
برای مذاکره و نه نشستن مودبانه در بارگاه نمايندگان وزارت 
اطالعات بعنوان مذاکره، نه تشويق مردم به شرکت در انتخابات، نه 
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

استفاده از شکاف منطقه ای و دريافت دالرهای عربستان، نه ديدارهای 
ای گاه و بيگاهتان با مامورين دون پايه اطالعات سپاه در کردستان  واسطه

ناسيوناليسم  کرد با همه جناحهايش .  ساکت نخواهيم نشست...  عراق و 
حکومتی که نه . رويای حکومتی شبيه به هريم کردستان را درسر ميپروراند

تنها در مقابل قتل عام زنان سکوت کرد که بيدادگاههايش هم در حمايت از 
حکومتی که حرمت و کرامت انسانها جز با پول .  قاتلين سنگ تمام گذاشتند

حکومتی که حاکمان کرد، کارگر و .  با هيچ معيار ديگری سنجيده نميشود
زن و روزنامه نگار کرد را بی محابا در روز روشن ترور ميکنند و به 

اما کور خوانده ايد، خيالی خام که هرگز به ثمر .  کسی هم جواب نمی دهند
کمونيزم و آزاديخواهی در کردستان از بدو قدرتگيری .  نخواهد نشست

پرچم کمونيزم در اداره .  حکومت اسالمی در آن جامعه حضور داشته است
شورايی شهرهای کردستان، در حضور مسلحانه و دفاع از دستاوردهای 

در اعتصابات کارگران کوره پزخانه های کردستان، در  ،۵٧انقالب 
مارس و اول مه، در برپايی اعتصابات و در گسترش  ٨بزرگداشت 

. آزاديخواهی و برابری زن و مرد در دست مدافعين اين سنت بوده است
ريشه کمونيزم و سنت های کمونيستی در کردستان قويتر و تنيده تر از 

شما يکبار نبرد برای از ميان برداشتن .  آنست که شما تصورش را ميکنيد
ناسيوناليسم  کرد با جنگ .  کمونيستها را امتحان کرديد و بدجوری باختيد

تحميلی حزب دمکرات عليه کومله به صف کمونيسم و آزاديخواهی در 
کردستان حساب کرده بود يکبار و برای هميشه کمونيزم و کمونيستها را از 

شادی و شعف .  ميدان مبارزه بدر خواهد کرد و پرونده آنها را خواهد بست
شما از کشتن زنان و مردان کمونيست در صفوف کومله را از حافظه مان 

اما بياد داشته باشيد پيروزی کمونيزم و شکست ناسيوناليسم .  پاک نکرده ايم
در مقابل يکه تازی و قدر قدرتی .  را ما کمونيستها تضمين کرديم

ناسيوناليسم سدی بستيم که امروز در تاريخ مبارزه برای تامين آزادی و 
 .برابری در کردستان ثبت شده است

 
درست حدس زده ايد صف مخالف سرسخت شما در حکومت آتی و احتمالی 

چراغ سبزتان به جمهوری اسالمی و .  مد نظرتان ما کمونيستها هستيم
خيال خام شکنجه گر .  سازمان پيشمرگان مسلمان و سلفی ها از آن روست

بياد داشته .  کرد و حجاب کردی و استثمار کردی را از سرتان بيرون کنيد
باشيد قبل از شکل گيری هر حکومت و اتحاد شومی مقابله با مخالفين تان، 

چنان سدی از مقاومت، .  بسادگی توافق با همنظران تان نخواهد بود
راديكاليسم كمونيستی و سنت شورايی در مقابلتان ايجاد خواهد شد كه 

پيروز .  نظيرش را فقط در كمون پاريس و رزم بلشويكها پيدا خواهيد كرد
اين ميدان قطعا صفی خواهد بود که از مبارزه تا به آخر و سرنگونی 

 .انقالبی حکومت جنايتکار اسالمی هيچ زمان حتی يکقدم عقب ننشسته است
 

 ١٣٩٩ارديبهشت  ٢۵

 در باره خواب و خيالهای ناسيوناليسم كرد؛

 ...از زاويه يك زن كمونيست 

 زندانى سياسى 

!آزاد بايد گردد  



اخيرا اليف تصويری از خالد عزيزی يکی از رهبران حزب دمکرات 
کردستان در مديای اجتماعی پخش شده است که در آن  از احمد مفتی 

مکتب قرانی و همکار جمهوری اسالمی در مقطع  -زاده جريان مذهبی 
تاريخی مورد اشاره او دفاع کرده و از مواضع  چپها و کمونيستها و 

انتقاد کرده و سرزنش ميکند که "  تندروانه به اين دار و دسته"برخورد 
دفاع حزب دمکرات از ارتجاع و .  چرا با آنها تعامل به خرج نداده اند

مذهب در کردستان و اتکای هر دو شاخه حزب دمکرات به گرايش 
مذهبی و ارتجاع در تقابل با جنبش آزاديخواهی و سوسياليستی در 
کردستان شناخته شده، سابقه دار و پديده جديدی نيست و حزب دمکرات 

اينکه خالد عزيزی به .  هيچوقت در اتخاذ اين سياستها کم نياورده است
خود جرات ميدهد از دار و دسته منفوری مثل احمد مفتی زاده دفاع کند 
و آن را بی ضرر و پاکدامن معرفی کند براستی که مايه شرم است و 
ظرفيت بااليی از تفکر و سياست و فرهنگ ميدان دادن به ارتجاع و 
مذهب و جريانهای مخرب مذهبی در جامعه کردستان و درجه بااليی 
از بی ربطی احزاب ناسيوناليست به منفعت مردم آزاديخواه کردستان 

 .را بار ديگر به نمايش گذاشت
 

اما دفاع امروز خالد عزيزی از دارو دسته منفور احمد مفتی زاده و 
مراجعه به اين تاريخ و سرزنش کمونيستها و سوسياليستها و درس 
گرفتن ايشان از اين تاريخ، اساسا ارزش مصرف روز در تحوالت 
سياسی پيش رو برای حزب متبوع ايشان دارد و روراست پيامی است 

بقای خود را مديون "سلفی گری در کردستان که بايد   -به گرايش مفتی
و اطمينان ميدهند "  حاکميت سياه جمهوری اسالمی در کردستان بدانند

که در آينده تحوالت سياسی کردستان جايگاهی نزد اين حزب و 
مورد نظر آقای "  کردايتی"ناسيوناليستها خواهند داشت و برای جنبش 

اين سياست را مدتهاست که حزب .  خالدی به خدمت خواهند گرفت
 .به کار گرفته است" اصالح طلبان کرد"دمکرات برای جلب توجه  

 
ما بايد از گذشته درس "او دربخشی از اين مصاحبه عنوان می کند 

بگيريم و تجربه بکنيم که در تفکر کمونيستی و سوسياليستی به طرفهای 
ديگر مجال کم می دهند، ولی حقيقت اين است که در کردستان ايران 

می توانند در سياست نقش داشته )  مذهب(بخواهيم و نخواهيم آئين 
 ".باشند

 
موضع خالد عزيزی ظاهری مودبانه اما تماما وارونه و عوامفريبانه 

اوال برخالف نظر خالد عزيزی، احمد مفتی زاده هرچه بود از .  است
. نظر ما و مردم آزاديخواه کردستان يک مرتجع مذهبی بيش نبود

همکار جمهوری اسالمی و پايه گذار .  عقبمانده تر از خمينی بود
و در دستگيری و اعدام انسانهای خوشنام و "  پيشمرگ مسلمان کرد"

چپ و آزاديخواه در سنندج توسط خلخالی جنايتکار نقش داشت و بعدا 
خيلی از اين دار و دسته در قالب مکتب قرآنيها در سنندج و مريوان به 
عنوان پيشمرگ مسلمان کرد همدست با سپاه پاسداران در سرکوب 
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رفتار و کردار و .  مردم نقش فعال ايفا کردند
مواضع ضد مردمی احمد مفتی زاده و اين 
دارودسته در سرکوب آزاديخواهی در 
کردستان و حمايت و همکاری بی شائبه آنان 

ماده ای خطاب به هيئت مذاکره  ٨در اعالميه 
کننده جمهوری اسالمی در کردستان مکتوب 
و به عنوان سند در پايان اين مطلب خواهم 

انزجار و نفرت مردم آزاديخواه .  آورد
کردستان بخصوص در شهرهای سنندج و مريوان از دارودسته مرتجع 
احمد مفتی زاده فقط با اشغال نظامی کردستان و حاکميت رژيم سياه 
اسالمی موقتا به بايگانی سپرده شد و در سايه رژيم اسالمی اين دارو دسته 

 . اسالمی و سلفی گری به بقای خود ادامه دادند و پروبال گرفتند
 

دوما او مدعی است که تفکر کمونيستی و سوسياليستی به مخالفين کم 
اين ديگر شوخی بيمزه ای و يکی از ترفندها و عوامفريبی .  مجال می دهد

کسی .  احزاب ناسيوناليست در برخورد به احزاب چپ و کمونيست است
که مقداری با سياستهای حزب دمکرات و احزاب ناسيوناليست آشنايی 
داشته باشد ميداند که نه افکارکمونيستی و سوسياليستی که اين احزاب 
ناسيوناليست اند که به مخالفين سياسی خود کمترين مجال برای اظهار 

به ياد داريم و مردم درکردستان فراموش نکرده اند که هر .  وجود نميدهند
جا حزب دمکرات حضور داشت آخوند و ارتجاع و مذهب دست باال را 
داشت و هر نوع مخالفتی با سياستهای اين حزب با سرکوب و تهديد جواب 

خالد عزيزی فراموش کرده است که حزب دمکرات هر جا .  ميگرفت
حاکميت داشت هوادران کومله را دستگير، زندانی و اذيت و آزار می 
دانند ولی هوادران حزب دمکرات در مناطقی که کومله حضور داشت در 
امان بودند و فضای باز سياسی حاکم بود و زنان احساس امنيت می 

خالد عزيزی خوب بياد دارد که تا قبل از فتوای خمينی و حمله .  کردند
جنايتکاران اسالمی به کردستان بخصوص شهرهای جنوبی کردستان که 
در آن کمونيستها و سوسياليستها دست باال را داشتند فضای باز سياسی 
حاکم بود، آزادی واقعی حاکم بود، کسی اعدام نميشد، زنان بيشترين آزادی 
را داشتند و مردم از طريق شوراها امورات خود را اداره می کردند، نه 
تنها همه اين معادالت با سياستهای حزب دمکرات بيگانه بود در عين حال 
اگر آقای خالد عزيزی فراموش کرده است افکار عمومی و نسل انقالبيون 
ان تاريخ خوب به ياد دارند که حزب دمکرات مخفيانه با جمهوری 
اسالمی در تماس بود و ستونهای ارتش و سپاه را برای سرکوب اين 

اين شرايط انقالبی اگرچه کوتاه .  دستارودها به کردستان اسکورت ميکرد
بود ولی بدون نسل انقالبی آن تاريخ و بدون حضور کمونيستها و 

 .سوسياليستهای مورد سرزنش آقای خالد عزيزی غيرممکن بود
 

خالد عزيزی بايد به افکارعمومی توضيح دهد که جنگ تحميلی حزب 
دمکرات به کومله و جنايتی که خلق کردند برسر چه بود؟ چرا مقر 
سازمان پيکار را در بوکان به آر پی جی بستند و چرا هر جا که زورشان 

نميدانند؟ اين حزب "  مجال اظهار وجود"می رسيد به مخالفين خود 
دمکرات بود که به مخالفين خود کم مجال می داد يا اصال مجال نميداد، يا 

 کمونيستها و سوسياليستها؟
 

به هر حال خالد عزيزی در دو سه سال گذشته دسته گل زياد به آب داده 
بزار کرد، "او در يک فايل تصويری ديگر به صراحت گفت که .  است

به شرطی که کرد حکومت و کشور "  کرد را اعدام بکند

 !پيام تان شنيده شد
 در رابطه با سخنان خالد عزيزی از رهبران حزب دمكرات

 

 سعيد يگانه 

  ١٠صفحه   
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تاريخ فعاليت حزب دمکرات از روز اعالم  .خود را داشته باشد
لبيک به خمينی رهبر کبير انقالب "موجوديت خود در کردستان با 

ارتجاع و کهنه .  از طرف قاسملو فعاليت خود را آغاز کرد"  اسالمی
پرستی و کهنه فئودال و سرمايه داران محلی پايگاه اصلی حزب 
دمکرات در کردستان بوده است و سياست هر دو شاخه حزب دمکرات 

. سال پيش آغاز کردند ۴١امروز نيز برهمين پايه می چرخد که 
مماشات و سازش آشکار و پنهان با ارتجاع حاکم و سرمايه گذاری بر 
ارتجاع محلی سياست اين احزاب و همه جريانهای ناسيوناليست و 
برادران آنان در کردستان عراق در امروز و آينده تحوالت سياسی در 

 .کردستان است و برهمين مبنا بايد با آنها روبروشد
 

تا به  ۵٧تاريخ تحوالت سياسی درکردستان بخصوص از مقطع انقالب 
امروز، تاريخ جدال جنبش و احزاب چپ و کمونيست در مقابله با 
جنبش و احزاب ناسيوناليستی و ارتجاع مذهبی حاکم و محلی در دفاع 
از آزاديخواهی و برابری طلبی و حقوق کارگران و زنان بوده و مقطع 
مورد اشاره خالد عزيزی  و دفاع او از احمد مفتی زاده گوشه ای از 
اين تاريخ پرافتخار آزاديخواهان و کمونيستها در مبارزه با ارتجاع 

خالد عزيزی در عين .  محلی از جمله دارو دسته احمد مفتی زاده است
حال تالش می کند که  در قالب ادبيات و تندروی چپها و کمونيستها، آن 
جدال واقعی و طبقاتی ميان چپ و راست و کارگر و سرمايه دار در 
جامعه کردستان را پرده پوشی و ناديده بگيرند، که هر دو شاخه حزب 
دمکرات يکی از طرفهای اين جدال و همواره جانب ارتجاع و کهنه 
پرستی و سرمايه داران و اصالح طلبان کرد را گرفته اند و فرهنگ 

جنگ .  عقبمانده و ناسيوناليتسی را در کردستان نمايندگی کرده اند
تحميلی حزب دمکرات به کومله نيز نتيجه اين کشمکش در جامعه 
کردستان برسر هژمونی سياسی و زورگويی حزب دمکرات و دفاع از 
منفعت کارگر و زحمتکش در کردستان رخ داد که در آن شکست 

 .قاطعی از کومله خورد
 

واقعيت اين است جامعه ايران و کردستان در دو ساله اخير وارد دوره 
. نوينی از جنبشهای انقالبی در مقابله با جمهوری اسالمی شده است

چپ و راست جامعه در تالشند هژمونی خود را بر اين تحوالت و از 
احزاب ناسيوناليست نيز مشغول .  جمله در کردستان نيز اعمال کنند

بازسازی خود برای ورود به اين جدال برسر قدرت و با حمايت 
در فضای .  پسمانده های ارتجاع و اسالم در جامعه کردستان هستند

تنفر عميق از جمهوری اسالمی و در شرايطی که مردم در ديماه دو 
سال گذشته عزم و خيزشهای قدرتمند برای سرنگونی را در خيابانها به 
نمايش گذاشتند، احزاب و جريانات ناسيوناليست و از جمله حزب آقای 
خالد عزيزی مخفيانه مشغول نشست و برخاست و بند و بست با عوامل 
سران جنايتکار جمهوری اسالمی بودند و خالد عزيزی با افتخار از 

در اين اوضاع جمهوری اسالمی برای پس .  اين سياست دفاع می کرد
زدن اين اعتراضات و دست گذاشتن روی احساسات و تمايالت ملی، 

در دانشگاه کردستان   ١٣٩٨را در تير ماه "  کنگره مشاهيرکرد"

-پيام خالد عزيزی در اين فايل تصويری به جريان مفتی.  برگزار کرد
سلفی در کردستان و دفاع ايشان از احمد مفتی زاده در شرايط سياسی 
امروز کردستان و فاکتورهای که برشمرده شد را در راستای تقويت به 

در کردستان و مقابله با جنبش آزاديخواهی، " جنبش کردايتی"گفته خود او 
آينده کردستان .  کارگری و سوسياليستی در کردستان ديد و در نظرگرفت

بعد از جمهوری اسالمی نه احزاب ناسيوناليست و ارتجاع و مذهب که 
جامعه .  کمونيستها و سوسياليستها و حاکميت شورايی مردم بايد رقم بزند

 .کردستان از چنين پتانسيلی برخوردار است
 

 ٢٠٢٠ماه مه  ١٤
 

 ماده ای احمد مفتی زاده ٨اعالميه "و اينک 
 

﷽ 
 
ما خواهان اقدام قاطعانه دولت جهت سرکوب مطلق خود فروختگان   -١

 .حزب دمکرات و چريکهای فدايی خلق و کومله و امثال آن هستيم
ما خواستار تقويت نيروهای مردمی و انقالبی بخصوص پيشمرگان   -٢

 .مسلمان کرد در جهت باز پس گرفتن کردستان از دست رفته مان هستيم
ما خواهان اقدام نيروهای مسلح در زمينه همکاری با پيشمرگان   -٣

 .مسلمان در جهت بازگشت مهاجرين هموطن خود می باشيم
ما خواهان عدم فرصت بيشتر به احزاب فوق جهت تا آنان مسلح شدن   -٤

 .برای تجزيه کردستان و اهداف ضد اسالمی آنها هستيم
ما خواهان متوقف کردن هر گونه مذاکره جهت سازش با سردمداران   -٥

کفر در منطقه و دادن امتيازهای يک جانبه از طرف هيات حسن نيت می 
 .باشيم

ما خواهان پاکسازی سريع آموزش و پرورش کرمانشاه و کردستان از   -٦
 .عناصر چپ نما و ضد انقالبی هستيم

ما خواهان فرمان سريع مقامات مملکتی در جهت پاکسازی هر چه   -٧
زودتر پرسنل سازشکار و منافق که در نيروهای ژاندارمری مسلح 

 .بخصوص ژاندارمری مانع خاتمه دادن فاجعه کردستان می شوند هستيم
ما خواهان اجرای فرمان قطعنامه امام خمينی مبنی بربستن مرزها ی   -٨

توسط ارتش به منظور جلوگيری از عبورضد انقالب ورود اسلحه به 
منطقه که در اوايل وقايع کردستان در هفت ماه پيش داده شده است می 

 ".باشيم
 
۶ . ١٣ .١٢۵٨ 

 !پيام تان شنيده شد
 ...در رابطه با سخنان خالد عزيزی از رهبران حزب دمكرات 



روان شناسان معتقدند که تنفس عميق برای بازيابی انرژی و دفع سموم 
اما در دنيای جامعه شناسی .  و حتی بهبود سالمت بسيار موثر است

تنفس عميق يک جامعه را چگونه ميتوان تفسير و تعبير کرد؟ اصوال 
چه هنگام ميتوان ادعا کرد که يک جامعه برای بازيابی انرژی اش، 
برای دفع سموم از پيکر اجتماعی اش و برای بهبودی سالمتی اش در 
چنين پروسه ای وارد شده است؟ آيا ميتوان شيوع به يکباره پاندمی 

و توقف چندماه مبارزات ضد حکومتی و اعتراضات  ١٩کوويد 
اجتماعی تا آبان ماه سال گذشته را تنفس عميق اجتماعی در جامعه 

 ايران شمرد؟ 
 

مبارزات اجتماعی، تظاهرات و اعتصابات  ١٩با شيوع پاندمی کوويد 
. کارگری و اعتراضات گرسنگان در ايران بناچار فروکش کرد

برای خود "  موهبتی"را  ١٩جمهوری اسالمی در ابتدا، پاندمی کوويد 
استفاده کرد که با حمله به تشکها و "  فرصت"خواند و از اين 

اعتصابات کارگری، سرکوب اعتراضات زندانيان تا تحت تعقيب قرار 
دادن بازنشستگان و معلمين و غيره، جامعه را زير فشار بيشتری 

برای "  آخر زمان"اما پاندمی کرونا رفته رفته از موهبت به .  بگذارد
جمهوری اسالمی با تقبل اجباری فروش نفت از قرار .  نظام  تبديل شد

دالر به ورشکستگی اقتصادی کامل رسيد، بی برنامگی و  ٥بشکه ای 
شانه باال انداختن جمهوری اسالمی برای حفظ جان و معيشت مردم 

اعدام زندانيان گرفتار به بيماری .  جلوی چشمان همگان عيان تر شد
کرونا، نه تنها کسی را در جامعه مرعوب نکرد، بلکه تنفر از نظام 

. اسالمی و همپالگيهايش مثل حکومت اقليم کردستان را صدچندان کرد
" شورش"و دست آخر جامعه بار ديگر متوجه شد که حکومت از ترس 

بيست ميليونی و سی ميليونی "  آشوب"و "  فتنه"و "  خروش"و 
کارگران و مردم گرسنه و فقر زده بخود می پيچد، مرتبا هشدار و 

اين آخری، ويژگی مهمی در !  چيست"  خطر"شعار ميدهد و ميگويد 
 . فعل و انفعاالت آتی سياسی ايران است که نبايد به آن کم بها داد

 
بنابراين جمهوری اسالمی با تقويت نيروهای سرکوب خود از جمله 

(يگان ويژه" ، با جلوی دوربين )شما بخوانيد يگان تيرخالص زن" 
تبهکار خود برای باالبردن رعب و وحشت در "  قضات"فرستادن 

، با استفاده از رسانه های "اصالح طلبان"جامعه، با به خط کردن 
حافظ نظام مانند تلويزيون آيت هللا بی بی سی، با اعالم حمايت مانند 

تا "  وطن پرستی"و "  ملی گرائی"اردشير زاهدی برای باال بردن حس 
برای جمع آوری نقدينگی در جامعه و "  سهام عدالت"مضحکه فروش 

هزار دالر، تالشهای  ٢٥٠فروش حق اقامت پنج ساله در ازای 
مذبوحانه ای برای ترميم ورشکستگی اقتصادی و سياسی است و 

 . همينطور خود را برای مقابله با طوفان اجتماعی آماده ميکند
 

در اين ميان بنظر می آيد نه تنها جمهوری اسالمی بلکه بخش عمده 

 ٥٤٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

اپوزيسيون هم توافق دارند که آبان ادامه 
دارد و مسئله بود و نبود جمهوری اسالمی 

در اين ميان .  هنوز در دستور روز است
اپوزيسيون راست بخشا بدور رضا پهلوی 
جمع شده با ذکر اينکه با ارتش، سپاه و 
دستگاههای سرکوب در جمهوری اسالمی 
مشکلی ندارند، به طرح نوعی ائتالف ملی 

اين بخش .  و يا دولت انتقالی روی آورده اند
از اپوزيسيون همانند جمهوری اسالمی از 

انقالبات اجتماعی بشدت هراسان و منزجرند و در دوره های تحول سعی 
جلوی سرنگونی قهرآميز نظام اسالمی را "  مديريت"دارند که از باال و با 

گرفته و با حفظ دستگاههای سرکوب و اساس دولت، دست بدست شدن 
بخش ديگری از همين ناسيوناليستها اما نوع محلی . قدرت را صورت دهند

و قومی اش، نيز وسط مبارزه مردم عليه حکومت با همان حکومت به 
اين بخش از اپوزيسيون راست .  نشست مخفی و بده و بستان می نشينند

بخصوص در کردستان تاريخا با اسالم و مذهب و جنبش اسالمی مشکلی 
مثال حزب دمکرات هميشه برنامه .  نداشته و از آن دفاع کرده است

راديوئی اش را با قرآن آغاز ميکرد و خودش اتحاديه آخوندهای سنی 
قديم ترها از خوانين و شيوخ دفاع ميکرد و امروز هم .  درست کرده است

از سرمايه داران و اصالح طلب ها و اخوانی ها و خالصه از هر جک و 
امروز نسخه پ ک کائی .  جانور حکومتی و حاشيه حکومتی دفاع ميکند

اين ناسيوناليسم، دوآتشه تر از تشيع، طرفدار امام حسين و پرداخت خمس 
خالد عزيزی با سلفی ها بده بستان سياسی .  و زکات به خودشان است

همه شان در دوره های مختلف با حکومت نشست و برخاست .  ميکند
همين سلفی ها امروز بزور خمس و زکات و حمايتهای بيدريغ هم .  داشتند

جنبشی هايشان پاکتهای حمايتی بين زحمتکشان جامعه کردستان پخش 
ميکنند، همان دست کارهائی که بازاريان در حمايت از خمينی و جنبش 

چندی پيش خالد .  اسالمی قبل از بقدرت رسيدن جمهوری اسالمی ميکردند
" کرد"عزيزی دبير حزب دمکرات کردستان اعالم کرد که بهتر است 

 !اعدام و يا کشته شود تا بدست يک غيرکرد" کرد"توسط 
 

ناسيوناليسم ايران و قومی هر دو در تحوالت جاری و پيش رو آگاهانه 
آنها عليه تحوالت انقالبی و خواهان اعاده .  عليه کمونيسم و برابری اند

اين نيروهای اپوزيسيون يا طرفدار رژيم . قدرت ارتجاع در شکلی جديداند
در هر حالتی، ميخواهند جلوی حرکت .  چينج هستند يا با رژيم الس ميزنند

برای اينکار بايد به .  انقالبی و تحرک اجتماعی از پائين به باال را بگيرند
کارگر و کمونيسم حمله کنند تا منفعت مشترک طبقاتی کل بورژوازی را 

اتفاقی هم نيست که اين روزها از ناسيوناليست ها .  در اين تحول تاکيد کنند
در کردستان گرفته تا هواداران شيخ عزالدين "  چپ های ناسيوناليست"تا 

و مفتی زاده، به تاريخ چند دهه مبارزه کمونيستی و مشخصا کمونيستی 
! کارگری در کردستان و بويژه به خود منصور حکمت حمله ميکنند

هرچقدر که اين نيروها در زدوبند با حکومت و اردوی نيروهای مرتجع، 
در يک صف قرار ميگيرند و با زبانهای مختلف ناچارند از منافع 
بورژوازی بعنوان يک طبقه دفاع کنند، به همان اندازه نيازمند اين هستند 
به کمونيسم حمله کنند و کمونيسم کارگری و منصور حکمت را بيشتر 

بنابراين وظيفه ماست که با هوشياری، با افشای .  مزاحم خود می بينند
اهداف ناسيوناليسم، فرقه گرائی و نژادپرستی، با تقويت اتحاد و همکاری 
جنبش کمونيسم کارگری و کارگران انقالبی، از يک طرف جلوی زدوبند 

  ١٢صفحه   سياسی را برعليه طبقه مان بگيريم و از "  بازيگران"اين 

 طوفان اجتماعى در راه است
 اين طوفان را به انقالب كارگری تبديل كنيم

 

 نادر شريفى

 



طرف ديگر کمک کنيم که طبقه کارگر در 
دوره انقالبی قدرتمند به اهداف خود دست 

 .ببرد
 

دست آخر ما بايد با روشن کردن تفاوتهای 
سياسی و عملی جنبش طبقاتی مان نشان 
دهيم که بين انقالب اجتماعی ما با طرحهای 
کودتائی ناسيوناليستها، نژادپرستان و ملی 
گرايان و سرنگونی طلبان بورژوا، آسمان تا 

تنها ما کارگران .  زمين تفاوت وجود دارد
تنها ما !  مخالفين جدی ديکتاتوری سرمايه ايم

خواهان الغای بردگی و لغو کامل کار مزدی 
ما خواهان باالترين دست آوردهای !  ايم

بشری در ارائه رفاه اجتماعی برای تک تک 
ما خواهان لغو !  شهروندان جامعه ايم

مالکيت خصوصی بر ابزار توليدی جامعه 
ما طرفدار برابری کامل زن و مرد، !  ايم

حقوق کودک و دفاع از حفظ محيط زيست 
ما بساط دستگاه تحميق انسان توسط .  ايم

ما پرچمداران .  مذهب را جمع خواهيم کرد
ما .  جدائی بی قيد و شرط دين از دولت ايم

مخالف ارتش حرفه ای و سياست اليتيستی 
ما با سيستم شورائی و آزادی از .  هستيم

بردگی ميتوانيم جامعه را از سلطه طبقه 
ما با کسب قدرت .  بورژوازی آزاد کنيم

سياسی، نميخواهيم قوانين عادالنه در کشور 
را مطالبه کنيم، بلکه خود قوانين کارگری 
برای آزادی جامعه را اعالم و جاری 

کسب قدرت سياسی و تشکيل دولت .  ميکنيم
برای جنبش و طبقه ما، کسب قدرت در 
دوره انقالبی، ابزاری است کارا برای بجلو 
بردن انقالبی مبارزات طبقاتی و عقب راندن 
و درهم شکستن قدرت بورژوازی در 

 . سياست و اقتصاد و مناسبات اجتماعی
 

*** 
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 اعالميه حزب حکمتيست
 

 !جنايت در بيمارستان اوج توحش و بربريت
 

در غرب " صد تختی دشت برچی"مرکز درمانی  ٢٠٢٠مه  ١٢برابر با  ١٣٩٩اردبيهشت  ٢٣روز 
اين مرکز درمانی، ويژه درمان کودکان .  کابل پايتخت افغانستان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت

ابتدا درب ورودی را منفجر  تروريست ها .و زايشگاه ميباشد که توسط پزشکان بی مرز اداره ميشد
کرده و سپس وارد بخش مامايی بيمارستان شدند و در کمال خونسردی و توحش اسالمی کودکان 

نفر کشته شدند  ١٦در اين حمله تروريستی .  تازه بدنبا آمده و مادران بيمار را به رگبار گلوله بستند
در همين روز در استان .  نوزادان و مادران بوده اندجملگی که بجز يک مرد از پرسنل بيمارستان 

اين .  نفر زخمی شدند ٦٨نفر کشته و  ٢٤ننگرهار بدنبال  حمله انتحاری به يک مراسم تشييع جنازه 
حمله در شرايطی اتفاق می افتاد که دولت افغانستان در چند ماه گذشته با ابتکار آمريکا و همکاری 
عربستان مشغول بند و بست با طالبان است و برای نشان دادن حسن نيت تعدادی از زندانيان طالبان 

 . را نيز آزاد کرده است
 

که هنوز چند دقيقه ای از تولدشان نگذشته است، اعدام مادران روی تخت ی قتل عام نوزادان
بيمارستان، حمله انتحاری به مراسم عروسی و عزاداری تنها نشاندهنده اوج توحش و جنون 
آدمکشی تروريستهای متفرقه نيست بلکه درعين حال بيانگر گوشه ای از جنون حاکم بر عقل جامعه 

اين تروريسم و آدمکشی کور که قربانيانش را از ميان بيدفاع ترين انسانها انتخاب ميکند، .  است
اينها از .  سياستی جز عقب بردن جامعه و اعمال توحش و تروريزه کردن زندگی مردم عادی ندارد

آزادی کارگران و .  محصوالت دمکراسی غربی اند که زندگی مردم منطقه را به اسارت گرفته اند
محرومان کشورهای منطقه نيز از سرنگونی دولتهای اسالمی و تقابل با نيروهای تروريست 

 .  ميگذرد
 

حکمتيست اين توحش و جنايت تروريستی را قويا محکوم و با   -حزب کمونيست کارگری ايران
مردم و نسل جوان افغانستان ناچارند برای رهائی از .  قربانيان آن عميقا ابراز همدردی ميکند

مذهبی مانند مردم آزاديخواه در عراق و لبنان   -نظامی و دولت طايفه ای   -گانگسترهای سياسی 
 .    بپاخيزند و برای سرنگونی حکومت حامی ترور و تحجر بميدان بيايند

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 ٢٠٢٠مه  ١۴ - ١٣٩٩ارديبهشت  ٢۵

!اعدام قتل عمد دولتى است  

عليه اعدام و حكومت 

!اعدام اعتراض كنيد  

 طوفان اجتماعى در راه است
 ...اين طوفان را به انقالب كارگری تبديل كنيم 

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو                    

دادن .  دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره سالمت حق شهروندان است             .  حقوق پايه شهروندان است   

هر نوع امنيتى   .  اطالعات مرتب به جامعه توسط كادر پزشكى 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                    

كور كردن ارائه اطالعات علمى و مال اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه              .  برای تهديد سالمت شهروندان   

وظيفه فوری  .  دولت در قبال سالمت و بهداشت مردم مسئول است         .  بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است     

. دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را تمامًا رايگان كند          

 !سالمت و جان مردم نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  

 ١٣٩٨اسفند 
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 اعالميه حزب حكمتيست
 

 !پرستاران بندر ماهشهر نيز دست به اعتراض زدند
 اعتراض به حقوق معوقه، اعتراض به واگذاری بيمارستان

 
پرستاران و کارکنان بيمارستان صنايع ارديبهشت،  ٢٢امروز دوشنبه 

پتروشيمی در بندر ماهشهر در اعتراض به عدم دريافت يکماه حقوق و 
مزايا، وضعيت وخيم معيشتی و سختی شرايط کار، دست از کار کشيدند و 

همينطور پرستاران .  در مقابل بيمارستان دست به اعتراض و اجتماع زدند
 . به وضعيت استخدامی و شرايط قراردادها و سختی کار اعتراض دارند

 
کليه کادر درمان بيمارستان صنايع ارديبهشت،   ٢١همينطور روز شنبه 

پتروشيمی دست به اعتراض و اعتصاب زدند و مقابل بيمارستان اجتماع 
در اينروز بجز بخش اورژانس هيچ بيماری ويزيت نشد و کليه .  کردند

اعتراض روز شنبه پرستاران مربوط به خبر .  خدمات درمانی متوقف شد
اين .  واگذاری اين بيمارستان و همينطور افزايش هزينه های درمان بود

بيمارستان وابسته به وزارت نفت است و با توافق اوليه وزارت نفت 
عنوان کرده "  شايعه"واگذار شده است هرچند مسئولين وزارت نفت آنرا 

 .  اند
 

آغاز اعتراضات پرستاران در استانهای گيالن و خوزستان گوشه هائی از 
اعتراض سراسری هزاران پرستار به قراردادهای موقت کمتر از سه ماه 
و صد روزه توسط شرکتهای پيمانی و خواست انعقاد قراردادهای رسمی 

همزمان در ميان بخشهای مختلف طبقه کارگر اعتراضی گسترده به . است
از کارگران .  دور جديد واگذاری صنايع توسط دولت در جريان است

هپکو و آذرآب و هفته تپه و مجتمع ملی فوالد اهواز تا کادر بهداشت و 
درمان و کارگران معادن کرمان، کشمکش قديم و جديد و ادامه دار طبقه 

 . کارگر برسر اين مسئله است
 

حزب حکمتيست از اعتراض پرستاران و خواستهای برحق آنها حمايت 
ميکند و پرستاران در شهرها و استانهای مختلف را به اعتراض هماهنگ 
و سراسری برای تحميل خواست استخدام رسمی و عليه واگذاری ها 

طی بيانيه ای خواهان "  روز پرستار"پرستاران در مناسبت .  فراميخواند
اعتراض پرستاران بايد .  حمايت بخشهای مختلف طبقه کارگر شده اند

. مورد حمايت کادر درمان و بخشهای مختلف طبقه کارگر قرار گيرد
پرستاران و کادر درمان در دوره کنونی از ناجيان جامعه اند و شايسته 

 .بيشترين حمايت اند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٠مه  ١١ - ١٣٩٩ارديبهشت  ٢٢

 اعالميه حزب حكمتيست
  

 اجتماع و اعتراض پرستاران گيالن 
 

روز شنبه بيستم ارديبهشت، بخشی از پرستاران استان گيالن در 
روزه در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه  ٨٩اعتراض به قراردادهای 

بيمارستانهای .  علوم پزشکی گيالن دست به تجمع و اعتراض زدند
دولتی اين پرستاران را با قراردادهای موقت کمتر از سه ماه و صد 
روزه توسط شرکتهای پيمانی استخدام ميکنند و فاقد هر نوع امنيت 
شغلی و مزايا و بيمه هستند و هر زمان کارفرما بخواهد آنها را اخراج 

پرستاران خواهان استخدام رسمی و قراردادهای ايمن با بيمه و .  ميکند
های علوم پزشکی از استخدام رسمی  مزايای شغلی هستند و دانشگاه

پرستاران طی بحران کرونا شغل پيشين خود .  پرستاران سر باز ميزنند
را در مراکز خصوصی و درمانگاهها رها کرده و برای خدمت به 
بيمارستانهای دولتی با وعده استخدام رسمی پيوسته بودند اما اکنون با 

مجموعه اين پرستاران در سراسر .  روزه مواجه شدند ٨٩قراردادهای 
و موقت کار "  شرکتی"نفر هستند و بصورت  ٢٠٠٠کشور بيش از 

ميکنند و تحت کار در شرايط بحران کرونا با اين وضعيت رها شده 
اعتراض پرستاران گيالن گوشه ای از اعتراض سراسری .  اند

 . پرستاران عليه ناامنی شغلی طی بحران کنونی است
 

حزب حکمتيست از اعتراض پرستاران و خواستهای برحق آنها 
حمايت ميکند و پرستاران در شهرها و استانهای مختلف را به 
اعتراض هماهنگ و سراسری برای تحميل خواست استخدام رسمی و 

ضروری است اعتراض پرستاران مورد . قراردادهای ايمن فراميخواند
. حمايت کادر درمان و بخشهای مختلف طبقه کارگر قرار گيرد

پرستاران و کادر درمان در دوره کنونی از ناجيان جامعه اند و شايسته 
 .بيشترين حمايت اند

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٠مه  ١٠ - ١٣٩٩ارديبهشت  ٢١

 اجتماع در روز پرستار مقابل وزارت بهداشت

سه شنبه ٢٣ ارديبهشت ماه، گروهی از #پرستاران همزمان با 
#روز_جهانی_پرستار، در اعتراض به نداشتن امنيت شغلی و 
عدم رسيدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت بهداشت 

.دست به تجمع زدند  

 اجتماع در روز پرستار مقابل وزارت بهداشت



 

 ٥٤٣شماره  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  

 ٥٤٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٥صفحه    

از بد شانسی .  ماموريت داده شده بود، به آنجا بروند و بقيه نبايد بروند
قبولش برايمان سخت .  اعضای ارگان ما تکش نمی بايست به آنجا بروند

نزديکيهای ظهر اسامی .  يادم است تک تک مان بيقراری ميکرديم.  بود
خبر رسيد به .  آتش به جانمان افتاده بود.  بيشتر جانباختگان  به دستمان رسيد

نرفتن به آن مناسبت و . زودی رفقايمان در همان نزديکی خاکسپاری ميشوند
به دور .  آخرين وداع را با رفقای عزيزم به جای نياوردند، برايم سخت بود

از چشم دبيرخانه و با علم بر موازين شکنی، خود را قاطی واحد چند نفره 
يکی شان گفت فالنی .  مهاباد و ماشين تويوتای آنها کردم ٢۴ای از گردان 

گفتم رفقای تکش هم رفتند و ماشين !  شما جزو واحد ما نيستی و نبايد بيايی
خوب شد سخت گيری نکرد و بعد . آنها جا نداشت، گفته اند، همراه شما بيايم
سال قبل اين عزيزان ما در آنجا  ٣٢از مدت کوتاه به محلی رسيديم که از 

چه سخت بود لحظاتی که بيل به دست می بايست پيکره .  آرميده اند
قبول اين جنايت تنها با اتکا به !  عزيزترين رفقايمان را خاک باران ميکرديم

اراده، آگاهی و اعتقادات مشترک کمونيستی مان و همدردی و همبستگی 
همه .  بيدريغ مردم شهر رانيه و حومه با اين رفقا و ما قابل تحمل بود

ميدانستيم، در قبال اين لحظات سخت همين رفقای جانباخته مان چنين اراده 
دو روز گذشت و نامه ای از دبيرخانه کميته .  و تعهدی را از ما توقع دارند

نامه توبيخ به . نامه ای که انتظارش را داشتم. مرکزی کومه له دريافت کردم
دليل اينکه بدون رعايت موازين تشکيالتی و سرخود به محل دفن رفقا رفته 

دبيرخانه حق داشت من را توبيخ کند و من هم حق داشتم سرخود به .  بودم
در فضای احساسی و درونيم، بی انظباطی ام را قابل توجيه .  آنجا رفته بودم

اکنون .  آن توبيخ نامه را تا سالها در آرشيوم حفظ کردم.  و توبيخ را پذيرفتم
اثری از رژيم فاشيست بعث .  سال از آن غروب جنايت بار گذشته است ٣٢

تحوالت و جابجايی قدرت بعد از نماندن آن رژيم سياه .  هم باقی نمانده است
از جمله در عراق و کردستان عراق و منطقه، هنوز اين واقعيت را برجسته 
ميکند، تا زمانی که نظم و حاکميت وارونه کاپيتاليستی و ضد انسانی پابرجا 
است که ما و رفقای جانباخته مان عليه آن شوريده ايم، راهی نيست جز 
تعهد به پيگيری اهداف و مبارزه مشترکمان و جانفشانی به منظور تحقق 

هرچند وقت گاهی که راهم به .  اهداف برحق و کمونيستی خود و رفقايمان
" حمه حاجی"کردستان عراق افتاده، با همراهی دوست و رفيق عزيزم 

ساکن رانيه بر مزار اين عزيزان حاضر شده و در مقابل مبارزه و 
عکسهای ضميمه به همراه صالح .  فداکاريشان سرتعظيم فرود مياورم

 .  سرداری و حمه حاجی از آخرين ادای احتراممان بر مزار اين رفقا است
 

 . يادتان هميشه زنده است! درود بر اهداف و مبارزه و پيکرتان! رفقای عزيزم
  ٢٠٢٠مه  - ٩٩ارديبهشت 

 . اولين بار اين يادداشت را سال گذشته نوشتم و امسال با اندکی اصالحات باز تکثير ميشود* 

 آن غروب جنايت بار را هرگز نمى بخشم
 

 رحمان حسين زاده 
 ٢٣يادآور جانباختن )  سی و دوسال قبل(، ١٣۶٧ارديبهشت سال  ٢۵

تن از همرزمان عزيزم، کمونيستهای پرشور صفوف حزب 
در نتيجه بمباران )  کومه له(کمونيست ايران و سازمان کردستان آن 
چهره اين .  است"  دره بوتی"شيميايی دولت فاشيست بعث عراق در 

فراموش نشدنی اند، به ويژه زمانی که . عزيزان، هنوز جلو چشمم اند
با همه آنها از نزديک آشنايی و رفاقت داشته باشی و با بعضی شان 
مدتهای زياد از رفاقت عميق و همکاری و همرزمی شب و روزی 

برايم ياد !  در ارگان و تشکيالت و گردان پيشمرگی بهره مند باشی
عزيزشان هميشه زنده و جای افتخار و رفاقت و همرزميشان را در 

آن غروب شوم و روز تلخ .  پيگيری اهداف کمونيستی شان متعهدم
اگر درست بياد داشته باشم، :  به اين شکل.  بعدی را همواره بياد دارم

له  شب قبل از حادثه تا نيمه های شب جلسات پايانی کنگره ششم کومه
به دليل خطرات امنيتی و احتمال بمبارانها جلسات . (را به پايان برديم

در طول روز بيست پنجم ارديبهشت، ).  کنگره شبها برگزار شد
نمايندگان کنگره که از اردوگاهها و تشکيالتهای ديگر به محل کنگره 
آمده بوديم، در ليست نوبتی اعزام و بازگشت به مکانها و محلهای 

من و اسد گلچينی هر دو .  استقرار کار تشکيالتی مان قرار گرفتيم
ظهر  ٢تا  ١در فاصله ساعت )  تکش(عضو کميته تشکيالت مخفی 

نزديک به همين "  گوالن"نوبت انتقالمان به محل کارمان در اردوگاه 
به محل کارمان و جمع رفقای عزيز همکارمان .  اردوگاه بوتی رسيد

. که چند روز بود آنها را نديده بوديم و دلتنگ هم بوديم،  برگشتيم
هنوز در فضای موفقيت کنگره و گفتگو حول مباحث آن با رفقای هم 

جستجوگری و سواالت رفقا را پاسخ ميداديم، .  ارگانی بوديم
به روال !  کنجکاوی بعضی رفقا که پايانی نداشت و هی ميپرسيدند

معمول قرار گذاشتيم به زودی جلسه ای رسمی در مورد انتقال 
در اين فضا، به نزديکيهای آن وقت .  مباحث کنگره ششم داشته باشيم
جنگنده .  غروب بود، نزديک شديم ۶شوم که فکر کنم حوالی ساعت 

يا جنگنده های حامل گاز شيميايی مرگ رفقايمان از باالی سر 
اردوگاهمان به طرف بوتی در حرکت بودند، چند لحظه ای نگذشت، 
صدای انفجار البته نه با ارتعاش و بزرگی صدای بمبارانهای معمولی 

هنوز نميدانستيم چه نوع بمبارانی و در چه مکانی .  شنيديم)  ناپالم(
ساعتی در بيم و دلهره گذشت و بعد اطالع پيدا !  صورت گرفته است

کرديم که اردوگاه ما در بوتی با بمباران شيميايی رژيم بعث روبرو 
اعضای کميته مرکزی به جلسه اضطراری در اردوگاه .  شده است

در ميان .  ديگری که با ما نيم ساعت فاصله داشت، فراخوانده شديم
شب و پس از جدل و بحثها  ١٢ناراحتی و نگرانيهايمان تا نزديکيهای 

هر کس و هر بخش .  در جلسه، اقدامات عاجل در دستور قرار گرفت
هنوز در آن شب از کل .  عازم اجرای ماموريتی شديم که محول شد

فردا و تا نزديکيهای ظهر طول کشيد، تا از .  ابعاد فاجعه خبر نداشتيم
. تعداد جانباختگان و تعداد زياد مسمومين و مصدومين خبر پيدا کرديم

برای رفتن به محل حادثه در بوتی و کمک به نجات رفقايمان همه 
به منظور کاهش تلفات به درست دبيرخانه کميته .  بيقراری ميکرديم

مرکزی کومه له نظم و نسقی تعيين کرده بود و به واحدهايی 



 

 ٥٤٣شماره  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 


