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 !چيزی در فضا مى چرخد
 

در دو هفته اخير در روانشناسی کلکتيو جامعه 
. تغييری ُرخ داده، يا دقيقتر، نمايان شده است

چرخ دنده ُکشنده فقر و بيکاری و گرانی و 
بيماری، حقوقهای پرداخت نشده و باجگيری 

. روزانه حکومتيها، نَفِس مردم را بريده است
اشتهای اعتراض و زمزمه اعتراض از 

جالب است؛ حکومت خود .  هرسوئی بلند است
واقف است که خيزشهای ُخرد کننده پشت در 
است، برای آن شال و کاله کردند، از سوئی 

اعمال ميکنند و از سوی " محدوديت کرونائی"
ديگر اوباش سرکوبگر را در نقاط حساس 

آزاد کردن سريع .  شهرها مستقر ميکنند
کارگران هفت تپه، واکنش قوه قضائيه به 

نکنيد، همينطور ظرفيت باال و _اعدام#هشتگ 
سريع ابراز وجود عليه اعدام را بايد در قاِپ 

حتی الصاق جرم .  اين وضعيت گذاشت
به محکومين به اعدام توسط " سرقت مسلحانه"

اعدام "قوه قضائيه، يک عقب نشينی در باره 
اين وضعيتی است که . است" معترضين آبانماه

به معنی دقيق کلمه قابل دوام نيست، آستانه 
تحمل کمتر شده و امکان سرريز کردن مجدد 

. نارضايتی و اعتراض محتمل و قوی است
يک چيز معلوم است، جامعه خودکشی نميکند، 
هيچ جامعه ای بدون جنگ تسليم نميشود، 
جنگ با جمهوری اسالمی تمام نشده و نظر به 
مجموعه مشخصات اوضاع، بسرعت موج 

 . جديدی از آن در راه است

 
  ٢٠٢٠ژوئيه  ١٦. سردبير

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 !قدرت كارگران در تشكل و اتحاد آنان است

 يادداشتى در رابطه با هفت تپه

 ٣صفحه        سعيد يگانه                                                                                                                   

 

 " سپاه ملى كرد"طرح تشكيل 

 نسخه كردی حشد الشعبى 
 

 ٤صفحه     جمال كمانگر                                                                                                                  

 !حمايت سراسری از اعتصاب هفت تپه فوری و ضروری است

  !يک طبقه، يک منفعت، يک سنگر

!اعدام قتل عمد دولتى است  

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

 در يک نگاه 

 ! تناسب قوا در حال تغيير جدی است

 !  اعتراضات سرنوشت ساز در راه است
 ٢ رحمان حسين زاده                                                                                                          صفحه

 !كارگران بازداشتى را بقدرت اعتراض و مبارزه آزاد مى كنيم

 !كارگر هفت تپه آزاد بايد گردد

 عليه حكم اعدام و رژيم جنايتكار جمهوری اسالمى بايستيم

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 نه به فقر، فالكت و بيكاری 
 !حرمت، معيشت و سالمت كليه ساكنين ايران بايد تضمين شود

 

 عليه فقر، فالكت و بيكاری 
 

 سياوش دانشور



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 !اعتصاب هفت تپه، همقطاران خود را آزاد کرد -١
   

، در سی امين روز اعتصاب و اعتراض ٩٩تير  ٢۴در روز سه شنبه 
محکم کارگران هفت تپه، چهار تن از فعالين کارگری اين مبارزه، 

 -۴دمحم خنيفر   -٣ابراهيم عباسی منجزی   -٢يوسف بهمنی   -١يعنی 
مسلم چشم خاور توسط سرکوبگران جمهوری اسالمی فقط به دليل 
مبارزه جويی و همراهی فعال با ديگر همقطاران خود در اعتصاب و 

به خيال .  مبارزه پرشور اين دوره کارگران هفت تپه بازداشت شدند
واهی فکر ميکردند با دستگيری و حذف اين چند فعال کارگری 
ميتوانند، موانع جدی در مقابل تداوم اعتصاب هفت تپه ايجاد کنند، به 
زعمشان اگر چند نفراز سرجنبانان اعتصاب را حذف کنند، اين حرکت 

اما اوال، واکنش متحدانه و پر قدرت کارگران و مردم .  را فلج ميکنند
کارگرزندانی "شوش در روز سی و يکم اين اعتصاب با شعار رسای 

در خيابانهای شهر جمهوری اسالمی را مجبور کرد، "  آزاد بايد گردد
اين .  اين موفقيت مهمی است.  ساعت آنها را آزاد کند ٢۴در کمتر از 

عزم و اراده مبارزاتی نشان ميدهد، که ميشود، تناسب قوا را به نفع 
اين ميتواند سرآغاز تغيير بيشتر به نفع .  مبارزه در حال جريان چرخاند

مبارزه جويی کارگران و تحميل همه خواسته هايشان و نهايتا متحقق 
ثانيا جمهوری اسالمی .  نيشکر هفت تپه باشد"  اداره شورايی"کردن، 

بايد بفهمد، اعتصاب و مبارزات کارگران هفت تپه زمينه و ريشه 
عميقی در ميان کل کارگرن هفت تپه دارد و به ويژه در سالهای اخير 
دهها و صدها کارگر مبارز و فعال آگاه و پرشور و جسور پا به ميدان 

اينها .  گذاشته و الهام بخش اين مبارزات و اعتصابات برحق هستند
ميبايست درس بگيرند، مگر زندان و اذيت و آزار و فشار عليه فعال 
آگاه کارگران هفت تپه اسماعيل بخشی و ديگر همگامان او و حاميان 
هفت تپه در هيات تحريريه نشريه گام و سپيده قليان و بقيه توانست 

  !واضح است نهمانع تحرک مبارزاتی هفت تپه شود؟ 
 

اعتصاب بيش از يکماهه اخير هفت تپه و حمايت مردم شوش که توسط 
طيف جديدی از فعالين کارگری هدايت ميشود، همانند پتکی برسرشان 
فرود آمده و گيج سری و سردرگمی فعلی را بر دست اندرکاران 

ثالثا با بازداشت چهار .  سرمايه و جمهوری اسالمی تحميل کرده است
فعال کارگری ميخواستند اين پيام را برسانند که قصد تن دادن به 

کارگران اين نتيجه را ميگيرند .  خواسته های برحق کارگران را ندارند
که برای تحميل همه خواسته هايشان و پيروزی اعتصاب بيش از 
. يکماهه به قدرت بيشتر و نيروی متحد تر در صفوف خود نيازمندند

هنوز همه کارگران و مزدبگيران مجتمع هفت تپه در صف اعتصاب و 
وقت آنست همه به همراه خانواده .  اعتراض برحق شان حضور ندارند

هايشان به صف اين اعتصاب و مبارزه 
حمايت وسيع و و به عالوه اعالم   .  بپيوندند

موثر بخشهای مختلف جنبش کارگری و 
 .اردوی آزاديخواهان بسيار ضروری است

اميدوارم  بسياری از مراکز و رشته های 
کارگری و به ويژه مراکز کليدی کارگری به 

توقع .  هرنحو ممکن حمايت خود را اعالم کنند
آن است، جنبش معلمان، رانندگان کاميون، 
پرستاران، بازنشستگان، دانشجويان آزاديخواه 

از دانشگاههای مختلف و در يک کالم هم طبقه ايها و همسرنوشتان 
کارگران هفت تپه از اقصی نقاط کشور به هر شکل ممکن حمايتهای 

بايد کاری کنيم، اعتصاب هفت تپه به .  عملی و مبارزاتی را اعالم کنند
پيروزی برسد، اين رسالت مهم جنبش طبقه کارگر و صف آزاديخواه 

 . جامعه است
 
 ! کار خود را کرد" اعدام نکنيد"تحرک و هشتگ  -٢
 

اعالم اجرای حکم اعدام سه جوان اسير دست جمهوری اسالمی ، امير 
حسين مرادی، سعيد تمجيدی، و دمحم رجبی، تحرک اعتراضی پردامنه و 

در ابعاد .  احساس مسئوليت باالی جبهه انسانيت جامعه را نشان داد
اعترض وسيع به اجرای احتمالی اين "  اعدام نکنيد"ميليونی با خواست 

اين واقعه در .  حکم سراپا جنايتکارانه در سراسر جهان بازتاب پيدا کرد
فشار تاکنونی اين حرکت تا هم اکنون درجه .  صدر اخبار جهانی نشست

ای از عقب نشينی  و سردرگمی را به سران جمهوری اسالمی تحميل 
نفس توقف اجرای فوری حکم ضد انسانی اين سه نفر و .  کرده است

دسترسی مجدد وکال به پرونده هايشان و احتمال بررسی مجدد اين پرونده 
ساعته در رسانه های  ٢۴ها، مستقيما حاصل تحرک مبارزاتی مهم 

است که ميليونها انسان حق "  طوفان توئيتری"اجتماعی و بخشا از کانال 
 . طلب و ضد اعدام نيروی فعاله آن بودند

 
در اين واقعه انسانيت و مبارزه آگاهانه ضد اعدام مردم ايران و همگامان 

ابتکارات نوين .  آن در جهان پيکره قوی و درخشان خود را نشان داد
مبارزاتی و استفاده موثر از مديای مدرن و اجتماعی وزن موثر خود را 

سه "  مرگ و زندگی"به نمايش گذاشت و باالخره در اين جدال برسر 
و امکانپذيری تغيير تناسب قوا )  ولو محدود(جوان هم تحميل عقب نشينی 

به نفع جبهه انسانيت و آزاديخواهی و جبهه کارگر و مردم تشنه رهايی را 
به طور واقعی نشانه های قوی و جدی انفجار جامعه بر عليه .  شاهد بوديم

فقر و فالکت و بيکاری و برای جارو کردن جمهوری اسالمی قابل 
اخبار همين امروز رسيده از اعتراضات شهرهای . مشاهده و ملموس است

بهبهان، اروميه، تبريز، مشهد، شيراز و بعضی مناطق تهران، ميتواند به 
سرآغاز جنبش اعتراضی توده ای بسيار گسترده تر و تعيين کننده تر از 

ميتواند به سرآغاز روند .  تبديل شود ٩٨و کوبنده تر از آبانماه  ٩۶دی ماه 
. تعيين تکليف نهايی با سرمايه داری حاکم و جمهوری اسالمی منجر شود

طبقه کارگر و کمونيسم کارگری به دوره ايفای نقش تاريخی و رهايی 
 ! اين فرصت را دريابيم. بخش پاگذاشته ايم

 
*** 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٥٢شماره    

 در يک نگاه  

 ! تناسب قوا در حال تغيير جدی است

 !  اعتراضات سرنوشت ساز در راه است
 

 رحمان حسين زاده

 



وی  ٢٤روز سه شنبه  ارگران جل اع ک تراض و اجتم ان اع دنبال پاي تير، ب
فرمانداری شوش، پليس امنيت شوش چهار نفر از  نمايندگان کارگران را 
ول  دان دزف ه زن ا را ب با ضرب و شتم بازداشت کرد و بعد از ساعاتی آنه

تير، کارگران مثل روزهای گذشته اما  ٢٥امروز چهارشنبه .  منتقل کردند
عار  ا ش د و ب ه دادن تراض ادام ه اع شتری ب البت بي صبانيت و ص ا ع ب

ردد" زدوران آزاد "  کارگر زندانی آزاد بايد گ گ م ود را از چن ای خ رفق
 .کردند

 
ا و  ارگران از رفق د ک ام ق اع تم ختی و دف دون سرس زان ب آزادی اين عزي

ود ن نب ود ممک دگان خ ا .  نماين ه ب ارگران را اگرچ ه ک د ک ار ش م ناچ رژي
د شی آزاد کن د و .  کفالت و گروک د کردن شيدند و تهدي شه ک م نق ران رژي س

ارگران  د ک دگان و تهدي رفتن نماين ان گ ه گروگ ا ب د ب تند و دارن صد داش ق
شانند ست بک ه شک ان را ب صاب آن تراض و اعت ه .  اع ت ک اه اس ک م ي

ای  ارگران در دم ه  ۵٠ک ايی ب خت کرون رايط س ا ش تاُن ب ه خوزس درج
د ه دادن ارزه ادام د .  مب ارگران و تهدي ه ک ه مطالب سئولين ب ی م ی توجه ب

ا  ر روز ب رد و ه د نک ا امي دستگاههای امنيتی آنان را از ادامه اعتراض ن
ای  ود پ ق خ ات برح برپايی تظاهرات در خيابانهای شوش بر تحقق مطالب

رای . فشردند ايی ب های گرانبه اکنون درس اعتراض و اعتصاب هفت تپه ت
ران دارد ارگری اي ش ک ق .  جنب سته و الي ه شاي ت تپ ه هف ور ک ف آنط حي

اير  ود در س ای خ ه ه م طبق رف ه شتيبانی از ط ت و پ شترين حماي بي
ورت  واحدهای توليدی بود، روبرو نشد و حمايت همه جانبه ای از آن ص
ود  ه از خ داری ک تقامت و پاي نگرفت، وگرنه اعتصاب هفت تپه با اين اس
ارگری  ش ک ود و جنب رای خ شتری ب نشان داد، ميتوانست دستاوردهای بي

 .داشته باشد
 

آنچه که هفت تپه و اعتراض و اعتصاب کارگران را تا به امروز با دست 
خالی و جيب خالی در مقابل اين جانوران، تهديد و تفرقه انداختن در ميان 

ت  ه داش داری نگ تقامت و پاي اد و تصميم "کارگران، با صالبت و اس اتح
ی امع عموم ق مج ارگران از طري ی ک خنگويان و "  جمع ود س و وج

د دايت کردن ه .  نمايندگان اليقی است که تاکنون اين اعتراض را ه د ک گفتن
ه اعتراض  ار و ب ابق آن رفت ت و مط تصميم، تصميم جمعی کارگران اس

م ی دهي ه م تگيری .  ادام ل از دس ک روز قب ت ي ل، و درس ن دلي ه اي ب
کارگران، از نمايندگان خواستند که در جلسه شورای تامين شرکت کنند و 

د: "در جواب گفتند ارگران بزني ع ک د در جم ". اگر حرفی با ما داريد بيائي
ته  ا دارودس ارگران ب شم ک آنان نمی خواستند پشت درهای بسته دور از چ

د ی .  رستمی و اسدبيگی بنشينند و در مورد کارگران تصميم بگيرن حکومت
 . ها اما به دنبال آن بودند که اين نمايندگان را دستگير و روانه زندان کنند

 
ه  ن منطق ردم اي وش و م امروز هفت تپه و کارگران هفت تپه نه تنها به ش

د ق دارن ران تعل ارگر در اي ش .  بلکه به کل جنبش طبقه ک ه و جنب ت تپ هف

 ٥٥٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

ان  وا آنچن ب ق کارگری اگرچه هنوز تناس
ر  روم تغيي ردم مح ارگران و م ع ک ه نف ب
ران  ت اي شه سياس ا در نق نکرده است، ام

ت رده اس راز ک ی اح ان مهم ون .  مک اکن
ر در  هفت تپه و داستان هفت تپه، حتی اگ
ه  اً ب د تمام تراض نتوان ن دوره از اع اي
طح  ا در س ه تنه د، ن تهايش برس خواس
ت و  منطقه ای و کشوری که آوازه مقاوم
دا  انی پي هره جه ارگران ش ن ک ارزه اي مب

ت رده اس د.  ک ارزه ندارن ه مب ز ادام ی ج ارگران راه ش و .  ک چ جنب هي
ست ه ني دون هزين . مبارزه و اعتراضی در حاکميت جمهوری اسالمی ب

ان  امی آن رکوب ح رمايه داران و دستگاههای س جمهوری اسالمی و س
هر چقدرهم زور بزنند و تهديد کنند، می بينيم که اين اعتراض و مبارزه 
نه تنها در هفت تپه که در گوشه و کنار جامعه برسر معيشت و دستمزد 
ه  اه  بيوقف و تورم و گرانی، عليه اختناق و سرکوب و برای آزادی و رف

 . ادامه دارد
 

ه  شان ادام ه مطالبات ا رسيدن ب اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه ت
حمايت از کارگران هفت تپه وظيفه همه . هنوز دير نيست. خواهد داشت

ت دی اس ت .  کارگران در ساير واحدهای تولي ارگران هف ه ک رايطی ک ش
روم  ردم مح ارگران و م ت ک تپه با آن مواجهند، شرايطی است که اکثري

ستند رو ه ا آن روب هرداريها ب دی و ش دهای تولي ز، واح . در ساير مراک
ه  روم آن جامع سان مح درد کارگران هفت تپه، درد ميليونها کارگر و ان

ت اری .  اس ی و بيک رض تعطيل ه در مع ت تپ ان آور  ۵هف ر ن زار نف ه
رار دارد ورده ق ره خ رکت گ ن ش ار در اي . خانواده که زندگی آنان به ک

خصوصی سازی، تعطيلی و ورشکستگی يکی بعد از ديگری واحدهای 
ش  ت پي توليدی، اخراج و بيکاری سازی و حقوقهای معوقه، فقر و فالک
از حد، زندگی امروز اکثريت اردوی کار ايران را به نابودی سوق داده 

ن . است ت از اي ه در حماي ت تپ ارگران هف د ک دست در دست هم، همانن
شکل .  مبارزه برخيزيد ستگی و ت اد و همب درت اتح ز ق کارگر چيزی ج

دارد ار ن يروزی در اختي ه .  برای ادامه مبارزه و پ ت تپ ارگران هف از ک
 .زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری. حمايت کنيد

 
 ١٣٩٩تير  ٢۵

 !قدرت كارگران در تشكل و اتحاد آنان است

 يادداشتى در رابطه با هفت تپه
 

 سعيد يگانه

!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  

 



. جمهوری اسالمی در سراشيبی سقوط و فروپاشی قرار گرفته است
بحرانهای چند اليه و تو در توی سياسی، اقتصادی و فرهنگی الينحل 

بحران .  چشم اندازی برای بهبود اوضاع وجود ندارد.  مانده است
اعتراضات كوبنده .  مشروعيت سراپای رژيم اسالمی را فراگرفته است

كه از اعماق جامعه و محالت كارگری  ١٣٩٨و آبان ماه  ١٣٩٦ديماه 
شروع شده بود بسرعت طرحهای ارتجاعی و ضد خواستهای مردم 

جنبش اعتراضی در ايران برای . برای آينده ايران را به عقب رانده است
جنبش .  آزادی و برابری و رفاه همگانی پا به ميدان گذاشته است

اعتراضی کنونی مردم در ايران اين پتانسيل را دارد كه جامعه را از 
 . سموم ناسيوناليستی و تعلقات عقب مانده مذهبی و سنتی نجات بدهد

 
نيروهای سناريو سياهی زيادی در كمين نشسته !  اما اين كل ماجرا نيست

اند كه هم سرنوشتی وسيع  مردم كارگر و زحمتكش ايران را تحت نام 
قوم و مذهب و مليت تراشی ناالزم و ارتجاعی از هم بپاشانند و بذر تنگ 

 .نظری قومی و مذهبی را به جامعه تسری دهند
 

يكی از معضالت قديمی جامعه ايران است كه كماكان "  مسئله كرد"
طبقات حاكم در قدرت و اپوزيسيون براساس .  الينحل باقی مانده است

چهارچوبهای فكری و سياسی كه به آن تعلق دارند راه حلهای گوناگونی 
در جهت "  باال دست"ملت به اصطالح .  برای اين معضل ارائه ميدهند

انكار آن پيش ميرود و احزاب ناسيوناليست كرد هم اشتراك نظری برای 
دكان دونبشی است "  كردايه تی"بلكه .  ندارند"  مسئله كرد"حل ريشه ای 

برای شريك شدن در قدرت و باال کشيدن دسترنج مردم زحمتكش 
ناسيوناليسم كرد دنبالچه بلوك "من در مطلبی تحت عنوان .  كردستان

مفصل تر به آن پرداخته ام كه "  بندی های ارتجاعی خاورميانه
 .عالقمندان ميتوانند آنرا مطالعه كنند

 

سپاه ملی "بعد از شكست داعش در عراق و سوريه بحث تشكيل 
توسط يكی از احزاب حاشيه ای ناسيوناليست كرد به نام "  كردستان

كه تماما تحت كنترل نهاد امينتی حزب دمكرات " حزب آزادی كردستان"
اما بدليل مهجور .  كردستان عراق به رهبری بارزانی است مطرح شد

بستر اصلی ناسيوناليسم كرد .  بودن اين جريان مورد توجه قرار نگرفت
حول دو حزب دمكرات كردستان گرد هم آمده اند كه در حال حاضر با 

مركز همكاری احزاب كرد را تشکيل "  سازمان  زحمتكشان"دو شاخه 
اين احزاب تا چند ماه گذشته در مذاكره مستقيم با رژيم جنايتکار . داده اند

اسالمی بوده اند و چه بسا هنوز در پشت پرده مشغول بده و بستان با 
خالد عزيزی دبيرکل حزب دمکرات صريحترين !  رژيم اسالمی هستند

" دولت کردی"نماينده ناسيوناليسم کرد در ايران است که آرزوی داشتن 
شريک شدن در قدرت استراتژی !  را دارد"  اعدام زندانيان کرد"برای 

خالد عزيزی در يک .  اصلی اين جنبش ارتجاعی در خاورميانه است
مشاركت در سرنگونی رژيم اسالمی در "مناسبت ديگری گفته است که 

در چارچوب رژيم اسالمی قابل "  مسئله كرد"دستور کار آنها نيست و 
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نقل به مضمون از مصاحبه ."  حل است
 .كردی

 
بادبان احزاب قومی و ناسيوناليستی كرد 
براساس جهت باد اوضاع سياسی در 

نان به "ايران و خاورميانه تغيير ميكند و 
بخشی از سياست اين "  نرخ روز خوردن

بعد از اعتراضات كوبنده .  احزاب است
در ايران كه رژيم اسالمی را در  ١٣٩٨

چند قدمی سرنگونی قرار داد، سرها را دوباره به طرف جنبش 
"اعتراضی و سرنگونی طلبانه مردم ايران برگردانده است مركز . 

كه در بلوك بنديهای ارتجاعی خاورميانه در كنار "  همكاری احزاب كرد
تركيه، عربستان، بارزانی و آمريكا و دوجين دولت مرتجع ديگر قرار 

. دارند برای فردای بعد از سرنگونی رژيم اسالمی خود را آماده ميكنند
طرح "  سازمان زحمتکشان"عبدهللا مهتدی رهبر يکی از شاخه های 

اين طرح تماما در .  را مطرح کرده است"  سپاه ملی كردستان ايران"
خدمت سناريوی سياهی است كه به منظور به خانه فرستادن مردم 

سپاه ملی "تشكيل پليس و .  انقالبی در كردستان تدارک ديده شده است
قرار است با پول و اسلحه تركيه و عربستان و بارزانی و "  كردستان

فردا قرار است .  آمريكا، كارگر و زحمتكش كرد را به خانه بفرستند
صدای هر "  منافع ملی كرد"باندهای فاالنژ و مسلح و مزدور تحت نام 

 .آزايخواهی را در آن منطقه در نطفه خفه كنند
 

راه انداختن باندهاى فاالنژ مسلح و مزدور در خاورميانه به بخشی از 
هيچ کدام از اين دولتها قصد .  سياستهای دول امپرياليستی تبديل شده است

رودرويی نظامی مستقيم با همديگر را ندارند، بلکه از طريق نيروهای 
نيازی نيست کل تاريخ .  مزدور سياست منطقه ای خود را پيش ميبرند

. تسليح باندهای مسلح و فاشيستی در جهان را مورد بررسی قرار دهيم
فقط به سوريه و عراق در ده سال گذشته نگاه کنيد و انواع دارو دسته 
های مسلح و تا مغز استخوان ارتجاعی توسط آمريکا و ترکيه و رژيم 
اسالمی و عربستان و قطر و دهها کشور مرتجع ديگر سازماندهی شده 

ارتش "، "ارتش ملی سوريه"نسخه کردستانی "  سپاه ملی کردستان. "اند
" جبهه النصره"، "حزب هللا"، "زينبيون"، "حشد الشعبی"، "آزاد سوريه

تسليح چند هزار .  و دهها سازمان مسلح و آدمکش در خاورميانه است
نفر مزدور مسلح که رزق و روزيشان را نهادهای امنيتی دول منطقه 
پرداخت کنند کار سختی نيست و ميتوانند موى دماغ هر آدم متمدنى در 

در صدد "  مرکز همکاری احزاب کرد. "جامعه کردستان و ايران  بشوند
مکتب "اعاده حيثيت از باندهای مزدور و مرتجع و ضد مردمی نظير 

 .هستند" سپاه رستگاری"مفتی زاده و " قرآن
 

سال جنايت رژيم اسالمی را همين امروز ناديده ميگيرند  ٤٢اين احزاب 
با " مسئله کرد"و حاضر هستند که  پشت ميز مذاکره بنشينند و برای حل 

نبايد ترديد داشت که !  جنايتکاران حاکم اسالمی در ايران به توافق برسند
شان در تهران گاوبندى "فارس"فردا به طريق اولی حاضرند با همتاى 

"کنند و شرايط اسفباری را به مردم کردستان حقنه کنند سپاه ملی ! 
قرار است از همين امروز تروريسم سياسى و نظامى را "  کردستان

سازمان بدهد و آگاهانه ميخواهد ناسيوناليسم را به يک سطح فاالنژ ارتقا 
سال گذشته کمونيسم و چپگرايی اجتماعی به بخشی  ٤٢هرچند در .  بدهد

از سياست و خودآگاهی مردم در اين مناطق تبديل شده و 

 " سپاه ملى كرد"طرح تشكيل 

 نسخه كردی حشد الشعبى 

 جمال كمانگر

 

  ٥صفحه   



سنت مبارزاتی قوی طبقاتی در جامعه بشدت 
تحزب يافته کردستان ديده ميشود، اما مردم اين 
مناطق هم در مقابل سم ناسيوناليستی واکسينه 

 !نيستند
 

از کانال مبارزه طبقاتی "  مسئله کرد"حل عادالنه 
و هم سرنوشتی با مردم سراسر ايران قابل وصول 

ناسيوناليسم کرد در صد سال گذشته نشان .  است
برای شريک شدن در "  ستم ملی"داده است از 

قدرت و استثمار طبقه کارگر در کردستان استفاده 
سال اخير نمونه  ٣٠کردستان عراق در .  ميکند

بارز اين تفکر ارتجاعی است که مردم را به خاک 
احزاب و جريانات چپ و .  سياه نشانده اند

کمونيست فعال در جامعه کردستان ايران بايد 
تحرکات ناسيوناليسم کرد را جدی بگيرند و طرح 
های ارتجاعی آنها برای خون پاشيدن به جامعه 

 .کردستان را همين امروز به شکست بکشانند
   

*** 
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 عليه حكم اعدام و رژيم جنايتكارجمهوری اسالمى بايستيم
 

. ماشين کشتار جمهوری اسالمی از بدو تولد تاکنون دمی از کشتار معترضان باز نايستاده است
در ادامه کشتارها اخيرا دستگاه قضايی بعنوان يکی از اصلی ترين عوامل اين کشتار 

تن از آنها  ١٢بيش از .  را نشانه رفته است ٩٨و  ٩٦معترضيين و دستگيرشدگان سالهای 
تير دو زندانی  ٢٤و در روزدوشنبه .  به اعدام محکوم شده اند »مفسد فی االرض«تحت عنوان 

. را در زندان اروميه اعدام کردند....  سياسی به اسامی دياکو رسول زاده و صابر شيخ عبدهللا 
اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و دمحم رجبی سه تن از دستگيرشدگان آبان ماه هستند که حکم 

 .  اعدامشان تاييد و به اجرا نزديک شده است
 

جمهوری اسالمی در چنگ بحران های متعدد و استيصال روزافزون در مقابل کارگران و 
زحمتکشان که در فقر و بيحقوقی دست وپا ميزنند بوحشت افتاده و مثل هميشه جز کشتار 

سالهاست که معجزه ترساندن و سرکوب آخرين .  معترضين راهی در مقابل خود نمی بيند
ديگر نمی توان با گلوله و زندان و اعدام پاسخ گرسنگی . ذخيره هايش را نيز شليک کرده است

بيکاران، کارگران و زنان و .  و فقر و بيحقوقی و تبعيض را داد و آنرا به سکوت وادار کرد
عالوه بر کشتارهای .  بازنشستگان بارها به خيابان آمده اند وتا پای جان ايستادگی کرده اند

نفر در آبانماه بر سنگفرشها باقی است وهزاران دستگيری و  ١٥٠٠تاکنونی هنوز خون تازه 
صدها ناپديد شده نه تنها کسی را خانه نشين نکرده است، بلکه همه به روشنی می دانند که 

دستگيری و زندانی کردن کارگران و احکام شالق .  کابوس رژيم عروج مجدد معترضين است
در تمام اين مدت کارگران لحظه ای از اعتراضات .  و اعدام گواه اين وحشت از مرگ است

اعتراض قدرتمند .  خويش عقب نشينی نکرده اند و همچنان غول اعتراض مهيای خيابان است
کارگران هفت تپه در سی و يکمين روز مبارزه پرشورشان، سرکوبگران را مجبور کرد، در 

اعتراض گسترده و جهانی .  ساعت چهار فعال کارگری دستگير شده را آزاد کنند ٢٤کمتر از 
فشاری را "  اعدام نکنيد"به حکم اعدام اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و دمحم رجبی تحت نام 

اما .  بر جمهوری اسالمی وارد کرده، که صحبت از بررسی مجدد پرونده آنها مطرح است
فشار و اعتراض گسترده تر و محکمتر هنوز الزم است .  ترفندهای اين رژيم شناخته شده است

 . تا مجازات اعدام به طور اساسی و حکم اعدام اين سه نفر لغو شود
   

شورای همکاری مجازات اعدام را عملی جنايتکارانه ميداند وهمه آزاديخواهان را به مقابله 
. عليه اين اقدام غير انسانی و برای رهايی همه زندانيان سياسی و کارگران زندانی فراميخواند

از همه کارگران و زحمتکشان ميخواهد بهر طريق ممکن در مقابل اين احکام انزجار خود را 
 . اعالم و برای الغاء آن تالش کنند

  
در هرکجا هستيد در سازمانيابی :  آزاديخواهان و نيروهای انقالبی و رفقای شورای همکاری

 .اعتراض عليه اين جنايات فعاالنه شرکت و کوشش کنيد
  

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

 ٢٠٢٠جوالی  ١٥
 

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

فورًا و بدون تعلل زندانيان را 

 !آزاد كنيد
 !عليه قتل عمد دولتى و كشتاری ديگر

 

زندانها .  زندان های رژيم مملو از زندانى اند      

يكى از غير بهداشتى ترين و خطرناک ترين         

زندانيان فورًا و    .  اماكن شيوع كرونا است    

كليه زندانيان بايد . بدون تعلل بايد آزاد شوند

. تست شوند و مراتب آن با شفافيت اعالم شود        

هر نوع تعلل در اين زمينه، اقدام آگاهانه و          

عامدانه دولت به قتل عمد و كشتار جمعى          

 .  است
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 
 

 ١٣٩٨اسفند 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

!عليه اعدام و حكومت اعدام اعتراض كنيد  

 " سپاه ملى كرد"طرح تشكيل 

 ... نسخه كردی حشد الشعبى 



تير ماه، کارگران هفت تپه بيست و نهمين روز  ٢٣امروز دوشنبه 
امروز تعداد زيادی از کارگران هفت تپه .  اعتصاب را برگزار کردند

مجدداً مقابل فرمانداری اجتماع کردند، بعد از سخنرانی و سر دادن 
شعار به سمت شهر شوش و ترمينال اهواز و هفتم تير راهپيمائی 

شعار مرکزی کارگران لغو خصوصی سازی و محاکمه .  کردند
سخنرانی فعالين کارگری و شعارهای اجتماع حول اتحاد .  اسدبيگی بود

کارگران، ضرورت حمايت از اعتصاب تا خلع يد از بخش خصوصی 
 . در هفت تپه بود

 
پرداخت يکماه از حقوق ها و وعده پرداخت حقوق ماههای ديگر در 
مرداد ماه، همينطور تهديد جلسه وزارت تعاون در تهران نتوانست 

مطالبات اصلی کارگران يعنی بازگشت به کار .  کارگران را ساکت کند
همکاران اخراجی، مجازات اسدبيگی و رستمی و بيرون انداختن بخش 

همينطور بنا به خبر کارگران، امروز .  خصوصی سرجايشان هستند
عصر دوشنبه قرار است جلسه ديگری با شورای تامين استان در 
فرمانداری شوش برگزار شود که از مديران هفت تپه و شورای اسالمی 

اين جلسه نيز .  کارخانه برای شرکت در اين جلسه دعوت شده است
مانند جلسه تهران از پيش ُمهر شکست را بر پيشانی دارد، مديران 
اسدبيگی همراه خود وی بايد بروند و بطريق اولی چماق دست کارفرما 

در "  از جانب کارگران"يعنی شورای اسالمی ضد کارگر بيخود ميکند 
تصميمات اين جلسه از نظر کارگران اعتبار .  اين جلسه شرکت ميکند

 .ندارد
 

 يکماه اعتصاب در شريط بحرانی
اين اعتصاب .  تير يکماهه ميشود ٢٤اعتصاب هفت تپه فردا سه شنبه 

درجه و بيشتر با مخاطرات گسترش بيماری  ٤٠در گرمای باالی 
عليه تهديد و تفرقه .  کرونا تاکنون متحدانه و با استقامت پيش رفته است

هرچه "ايستادگی کرده و تنها اتکايش مجمع عمومی کارگران و 
تاکنون چه فردی و چه جمعی تشکل ها و .  بوده است"  کارگران بگويند

محافل و کارگران بخشهای مختلفی از خوزستان تا ديگر استانها از 
در مواردی اقدامات عملی حمايتی صورت .  اعتصاب حمايت کردند

در شهر شوش از خانواده ها تا بخشی از بازاريان، از .  گرفته است
در واقع .  کارگر دستفروش تا عشاير از کارگر هفت تپه حمايت کردند

هفت تپه بدليل حقانيت خواستهايش و سابقه مبارزه درخشانش، موفق 
شده است بدرجه ای فضای سياسی شهر و استان را حول خود قطبی 

اين يک پيشروی است که بايد از آن برای ايجاد يک وحدت طبقاتی . کند
کارگران هفت تپه در آستانه يک تحول در . قدرتمند کارگری سود جست

الغای خصوصی "آينده شرکت هستند و آنرا در خواست تاکتيکی 
کارگران اينروزها شعارهايشان را آگاهانه روی .  بيان ميکنند"  سازی

 .  اين خواست و دفاع از همکاران اخراجی متمرکز کرده اند
 

 يک حمايت عملی سراسری ُمبرم است 
کارگر هفت تپه و هر بخش ديگر عليرغم هر فداکاری نميتواند به 

هر اعتصاب کارگری سنگری .  تنهائی به يک مصاف تعيين کننده برود
از مبارزه سراسری جنبش طبقه کارگر و هر پيروزی و شکست در هر 
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کارگران هفت تپه .  جبهه، پيروزی و شکستی برای کل طبقه کارگر است
در باره حمايت مردم شوش و سراسر ايران، حمايت کارگران و 

کارفرما از سوی دولت و انواع .  جنبشهای اعتراضی حرفشان را زده اند
کارگران گرسنه و بيمار اما . البی های دولتی و غير دولتی حمايت ميشود

باصالبت و متحد هفت تپه، بجز هم طبقه ای هايشان همسنگر و متحدی 
ضروری است اوالً، کارگران اين فراخوان حمايت سراسری و .  ندارند

ثانيا، در .  عملی از هفت تپه را مجدداً اعالم و بر فوريت آن تاکيد کنند
فاصله روز يا روزهائی مشخص اقداماتی عملی در حمايت از اعتصاب 

فعالين کارگری ميتوانند .  و خواستهای کليدی کارگران صورت گيرد
دست به ابتکارات مختلفی بزنند؛ از حضور کنار کارگران هفت تپه و 
حمايت مالی از اعتصاب و خانواده هايشان تا کمپين شهری دفاع از 
کارگر هفت تپه، از ايجاد فضای اعتراضی و صدور بيانيه های روشن 
تر و محکم تر تا شعارنويسی گسترده در دفاع از اعتصاب هفت تپه، از 
سازماندهی اعتصاب کوتاه مدت و حمايتی تا اقدامات ديگر در محلهای 

 .کار، امروز نياز مبرم اعتصاب هفت تپه است
 

آنچه در مرکز کشمکش اين اعتصاب و مبارزات باشکوه سالهای گذشته 
قرار دارد، تعيين تکليف وضعيت شرکت و مسئله امنيت شغلی و آينده 

الغای .  بيش از پنج هزار کارگر و به اعتباری آينده شهر شوش است
خصوصی سازی و خلع يد بخش خصوصی از هفت تپه، بازگشت شرکت 
به دولت با نظارت کامل کارگران، تنها موضوعی مربوط به مجتمع هفت 

. تپه نيست بلکه يک جبهه سراسری تر مبارزه کارگری در ايران است
نيست، هفت تپه   -دولتی يا خصوصی   -اين جنگی برسر شکل مالکيت 

مال کارگران است، بلکه جنگی برسر بقای هفت تپه و دفاع از امنيت 
به اين معنا اين جنگی با کل .  شغلی و ايجاد تغيير بنفع کارگران است

سياستهائی است که طی اين سالها کارفرمايان و دولتهای حامی شان عليه 
امروز دل هر انسان آزاديخواه و .  طبقه کارگر اجرا و پيش برده اند

. اعتصاب هفت تپه ميتواند و بايد پيروز شود.  منصفی با هفت تپه است
اين پيروزی، همانطور که کارگران هر روز فرياد ميزنند؛ در گرو اتحاد 

اتحاد در هفت تپه و شهر شوش و مراکز کارگری .  کارگران است
خوزستان تا اتحاد در همه جای ايران از موضع منفعت اجتماعی طبقه 

 . کارگر
 

حکمتيست به مبارزه و استقامت و اتحاد   -حزب کمونيست کارگری 
فراخوان ما اينست که جنبش حمايت از .  کارگران هفت تپه درود ميفرستد

هفت تپه را بسرعت و با ابتکارات مختلف گسترش دهيم، از کارگران 
حمايت مادّی و معنوی کنيم، در هر اعتصاب و اعتراض ديگر آگاهانه از 
هفت تپه و درد مشترک طبقه مان ياد کنيم، اعتراض خود به بيحقوقی را 
به اعتراض به بيحقوقی عليه کل کارگران و کارگر هفت تپه بدل کنيم، 
مشخص تر در حمايت از اعتصاب و خواستهای آن دست به اقدامات 

ما يک طبقه ايم، يک منفعت داريم و عليه بورژواها و . عملی متنوع بزنيم
کارگر هفت تپه امروز .  دولت حامی شان در يک سنگر واحد قرار داريم

 !حمايت شان کنيم. نگين جنبش کارگری ايران است
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٠ ژوئيه ١٣ – ١٣٩٩ تير ٢٣

 !حمايت سراسری از اعتصاب هفت تپه فوری و ضروری است 

 !يک طبقه، يک منفعت، يک سنگر



، بعد از اجتماع و ١١تير ماه حوالی ساعت  ٢٤امروز سه شنبه 
تظاهرات کارگران، پليس امنيت شوش چهار نفر از کارگران هفت تپه 
آقايان يوسف بهمنی، مسلم چشمه خاور، ابراهيم عباسی و دمحم خنيفر را 

تير ماه  ١٣ديروز دوشنبه .  بازداشت و به زندان دزفول منتقل کرد
اسماعيل دمحم ولی خبرنگار حوزه کارگری همراه با يک عکاس توسط 

اين خبرنگار مجوز تهيه گزارش از .  پليس امنيت شوش دستگير شدند
 . هفت تپه را داشت

 
ديروز دوشنبه عصر جلسه شورای تامين استان در فرمانداری با 

عوامل .  شرکت نمايندگان کارفرما و شورای اسالمی برگزار شد
کارفرما با فعالين و نمايندگان کارگران تماس می گيرند و آنها را دعوت 

کارگران از شرکت .  به شرکت در جلسه شورای تامين استان می کنند
در اين جلسه امتناع و پاسخ ميدهند که اگر حرفی داريد بيائيد ميان 

امروز کارگران بعد از تظاهرات برای گرفتن خبر از .  کارگران بزنيد
وضعيت خبرنگار بازداشتی اسماعيل دمحم ولی به پليس شوش مراجعه 

پليس امنيت شوش خبرنگار بازداشتی را آزاد ميکند اما يوسف .  ميکنند
بهمنی، مسلم چشمه خاور، ابراهيم عباسی و دمحم خنيفر را بازداشت و به 

الزم به ذکر است که آقايان دمحم خنيفر و .  زندان دزفول منتقل ميکند
يوسف بهمنی طی هفته های قبل دچار بيماری کرونا شدند و در دوران 

همينطور بنا به اظهارات خانم .  نقاهت بيماری بودند که بازداشت شدند
فرزانه زيالبی وکيل کارگران هفت تپه، دمحم رضا دبيريان از ديگر 

ضربه  ٢٢٢دادگاه کيفری شوش به  ١٠١کارگران هفت تپه توسط شعبه 
توهين به "اين حکم براساس اتهامات ساختگی .  شالق محکوم شده است

 . صادر شده است" مقامات، نشر اکاذيب و افترا
 

 !کارگران هفت تپه
امروز اعتصاب هفت تپه يکماهه شد و دولت مدافع کارفرما بدنبال 
انواع توطئه برای ايجاد تفرقه و شکست اعتصاب، نهايتا به کاری که 

اقدام ديروز و امروز پليس !  بلدند رو آوردند؛ بازداشت و پرونده سازی
کارفرمائی با   -امنيت شوش حاصل تصميمات جلسه های حکومتی
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. همکاری افراد شورای اسالمی است که در اين جلسات شرکت داشتند
اما .  هدف اين جلسه امنيتی تالش برای خواباندن و سرکوب اعتصاب بود

سناريونويسی و اخراج امتحان شد و .  اين سياست شکست خورده است
يوسف بهمنی، مسلم .  جواب نداد، اعتصاب يکماهه اخير گواهی است

چشمه خاور، ابراهيم عباسی و دمحم خنيفر را به قدرت اعتراض و 
سياست سرکوب موجب حاشيه ای شدن .  اعتصاب آزاد می کنيم

خواستهای اساسی کارگران مانند بازگشت به کار همکاران اخراجی و 
خلع يد از بخش خصوصی در هفت تپه نخواهد بود بلکه آزادی فوری 

کارگر در هفت تپه و در .  همکاران به راس اعتراض و اعتصاب ميرود
چهارگوشه ايران در منگنه فقر و فالکت و بيماری و بيکاری دست و پا 

اين .  ميزند، ديگر بطور واقعی چيزی برای از دست دادن نمانده است
دولت روی بشکه باروت نفرت کارگران و مردم فقر زده و گرسنه نفس 

نه فقط هفت تپه و شوش ساکت نمی شود بلکه همه جا کارگران .  ميکشد
اين اقدام دولت و نيروهای .  عليه اين وضعيت صدايشان بلندتر خواهد شد

امنيتی از وحشت سمپاتی روزافزون به اعتصاب هفت تپه در جنبش 
کارگری و جامعه، در هراس از قطبی شدن فضای شوش و خوزستان 

 . حول اعتصاب هفت تپه صورت ميگيرد
 

حکمتيست بازداشت و زندانی کردن کارگران   -حزب کمونيست کارگری 
هفت تپه را قويا محکوم ميکند و کارگران هفت تپه و بخشهای مختلف 
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به گسترش اعتراض و اعتصاب برای 

اين دولت .  آزادی کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسی دعوت ميکند
استثمارگران، رشوه بگيران، اختالسگران و کارفرمايان فاسد است و 

. وظيفه اش تحميق و تطميع و سرکوب هر اعتراض آزاديخواهانه است
. اما تنها راه ما کارگران ادامه مبارزه و دفاع متحد از همسنگرانمان است

 !کارگر هفت تپه آزاد بايد گردد
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٠ ژوئيه ١٤ – ١٣٩٩ تير ٢٤

 اعالميه حزب حکمتيست  
 

 !كارگران بازداشتى را بقدرت اعتراض و مبارزه آزاد مى كنيم

 !كارگر هفت تپه آزاد بايد گردد

تير ماه  ٢٥چهارشنبه    

 آزادی كارگران بازداشتى هفت تپه

 يوسف بهمنى، مسلم چشمه خاور، ابراهيم عباسى و محمد خنيفر

!مقدمتان مبارک  



سونامی فقر و فالکت و بيکاری همراه با استبداد و سرکوب و فجايع 
اجتماعی ناشی از آن، زندگی طبقه کارگر و اکثريت عظيم شهروندان 

ميليونها بيکار و بی مسکن، .  جامعه ايران را به لبه پرتگاه کشانده است
کارتن خواب و گور خواب و کودکان کار، زندگی زير خط فقر بيش از 
نيمی از جمعيت ايران که فاقد بيمه های اجتماعی و درمانی و محروم 
از کمترين امکانات سالمت و بهداشت و پزشکی هستند، تصوير اوليه 
از موقعيت تکاندهنده زندگی اکثريت عظيم شهروندان جامعه ايران 

کاپيتاليسم عميقا بحران زده ايران و اقتصاد در حال فروپاشی .  است
جمهوری اسالمی سرمنشاء اين تراژدی است که با پيدايش و گسترش 

بر .  ويروس کرونا، شرايط فاجعه بارتر و غيرقابل تحملتر شده است
و  ٢٠٢٠بطن موج جديد بحران اقتصادی سرمايه داری جهانی سال 

ادامه مصيبت بار پاندمی کرونا، گسترش فقر شديد، فالکت و بيکاری 
مرگ و نيستی در ابعاد ميليونی .  انبوه از پيامدهای نگران کننده آن است

 . انسانها و جامعه را تهديد ميکند
 

نظم استثمارگر سرمايه داری بيش از هر دوره ای ارجحيت سودپرستی 
و فقط تامين سود بيشتر را بر انسان و همه وجوه زندگی وی در مقابل 

اين نظم وارونه ميخواهد پيدايش و گسترش پاندمی . خود قرار داده است
کرونا را به دستاويزی برای شانه خالی کردن از زير بار فجايع به بار 
آمده و به روال همه دوره های بحرانزدگيش به فرصتی برای سرشکن 
. کردن پيامدهای بحران جاری عليه طبقه کارگر و بشريت تبديل کند

سناريوی هولناک تحميل فقر و فالکت و بيکاری، در اين دوره هم، 
فوری ترين دستور کار بورژوازی جهانی و به ويژه سرمايه داری 

 . مستبد و متکی به کار ارزان در ايران است
 

. سناريوی ضد انسانی کاپيتاليسم در جهان و در ايران پذيرفتنی نيست
رسالت طبقاتی و تاريخی طبقه کارگر و کمونيسم ايجاب ميکند، در 
مقابل طرحهای رفع بحران و بازسازی نظم کاپيتاليستی بحران زده و 
لطمه خورده از کرونا و در دوره پسا کرونا، جنبش کمونيستی و 

اما .  کارگری آلترناتيو رهايی از کليت نکبت سرمايه را به ميدان آورد
برای مقابله با طرحهای انباشته از رنج و مرگ و محنت کاپيتاليستی 
آلترناتيو کارسازی، غير از ايستادگی و مبارزه سازمانيافته و هدفمند 
طبقه کارگر و مردم تحت فشار به منظور به شکست کشاندن طرحهای 
. سبعانه و نهايتا ساقط کردن بورژوازی از اريکه قدرت موجود نيست

و ابراز وجود اميد  ٩٨و آبانماه  ٩۶در ادامه مبارزات گسترده دی ماه 
بخش جنبش کارگری و اردوی طبقه کارگر در سالهای اخير، مشاهده 
جنب و جوش تظاهراتها و اعتراضات کارگری و توده ای بر بستر 
خشم و انزجار عميق تلنبارشده، فاکتورهای واقعی و قوی عروج مجدد 
انفجارات اجتماعی و اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای در 

نظام .  مقابل بورژوازی افسارگسيخته و رژيم جمهوری اسالمی است
اسالمی سرمايه در ايران يکی از ضعيفترين حلقه های سرمايه داری 
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جهانی است و ميتواند و بايد با نيروی مبارزاتی کارگران و مردم تشنه 
 .رهايی جامعه به زير کشيده شود

 
 ! يک قلمرو عاجل نبرد طبقاتی: عليه فقر، فالکت و بيکاری

جنبش طبقه کارگر و جنبش توده ای راديکال در نبردی مستمر برای  
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و ساقط کردن کامل بورژوازی از 

اين پاسخ قطعی جنبش آزاديخواهانه ما برای .  اريکه قدرت در تالشند
پايان دادن به همه مصائب ناشی از حاکميت سياه کاپيتاليستی موجود و 

اين هدف پايه ای و استراتژيک طبقه کارگر در .  جمهوری اسالمی است
. هر مقطع در عرصه های نبرد تاکتيکی مشخص برجسته و جاری ميشود

در اين مقطع حساس مقابله و سنگربندی جنبش طبقه کارگر و جنبش 
اعتراضی توده ای عليه فقر و فالکت  و بيکاری به مثابه عرصه های 

براين .  تاکتيکی عاجل نبرد جاری بيش از هر دوره ای مبرميت دارد
 : حکمتيست اينست -اساس فراخوان حزب کمونيست کارگری ايران 

 
را به "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"جنبش سازمانيافته و هدفمند   -١

  !ميدان بکشيم
عرصه های مبارزات جاری عليه وضع موجود، عليه تعرض معيشتی، 

طبقه کارگر .  اقتصادی و  سياسی حاکميت جمهوری اسالمی متنوع است
و مردم تحت فشار به طور مستمر، در جبهه های متعدد مبارزه اجتماعی 
و طبقاتی از جمله عليه فقر و دستمزدهای ناچيز، عليه بيکاری ميليونی و 
بيکارسازيهای گسترده اين دوره، عليه تعرض به حقوق پايه و گرانی و 
نبودن امکانات سالمتی و پزشکی و بهداشتی و در يک کالم عليه اوضاع 

هر تک اعتصاب و .  فالکت بار زندگی در مبارزه ای بی وقفه اند
اعتراض و موفقيتی در اين عرصه های نبرد مبارزاتی مهم و با ارزشند، 

يک صفبندی و سنگربندی موثرتر و متحدتر و گسترده .  اما کافی نيستند
فصل مشترک همه اين مبارزات ايستادگی در مقابل تحميل .  تر الزمست

اکنون وقت آن است همه .  فقر و فالکت و گرسنگی و بيکاری است
بخشهای مختلف اين مبارزه، آگاهانه و مبتکرانه و سازمانيافته، با 

به "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"خواست و شعار سلبی و محوری 
نيروی فعاله و ستون فقرات شکل دادن به چنين صفبندی .  ميدان بيايند

فراخوان ما اينست رهبران و .  مبارزاتی، جنبش طبقه کارگر است
پيشروان آگاه جنبش کارگری و کمونيستهای طبقه کارگر با ابتکار و 
خالقيت و همگامی و اتکا به پالتفرم روشن، سازماندهی و رهبری  

 .    را تضمين کنيم" نه به فقر و فالکت و بيکاری"مبارزه و جنبش 
 
 ! حرمت، معيشت و سالمت کليه ساکنين ايران بايد تضمين شود -٢

خواسته های برحق متعددی عليه شرايط فالکتبار زندگی در مبارزات 
" نه به فقر و فالکت و بيکاری"اما مبارزه و جنبش .  جاری مطرحند

خواستی که در . الزمست حول خواست اثباتی و محوری شفاف متحد شود
اين دوره ميتواند شرايط زندگی طبقه کارگر و مردم زير فشار را به 

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران  
 

 نه به فقر، فالكت و بيكاری 
 !حرمت، معيشت و سالمت كليه ساكنين ايران بايد تضمين شود

  ٩صفحه   



فوريت بهبود بخشد، و در اين دوره ميتواند مبنای اتحاد و همبستگی 
حرمت، معيشت و سالمت "بخشهای مختلف مبارزاتی باشد، خواست 

منظور از تامين حرمت؛ .  است  "کليه ساکنين ايران بايد تضمين شود
برابری کامل شأن افراد در مقابل قانون و منظور از معيشت و سالمت 
به معنای وسيع کلمه، يعنی تامين همه وجوه زندگی شايسته انسان 
مطابق آخرين دستاوردها و استانداردها که انسان امروز به آن نياز 

يعنی هيچ شهروند و ساکن ايران تحت هر شرايطی دغدغه تامين .  دارد
غذا و پوشاک کافی، مسکن مناسب، طب و سالمت و بهداشت، تحصيل 
و آموزش رايگان، امکان و زمان فراغت و تفريح، دسترسی به 

با اتکا به .  ترانسپورت و ديگر مايحتاج ضروری زندگی را نداشته باشد
تضمين بی "اراده و مبارزه موثر و قدرتمند ميتوان و بايد دولت را به 

 .   موظف کرد" حرمت، معيشت، و سالمت کليه ساکنين ايراناما و اگر 
  

 !شوراها را در مراکز کار و محالت بايد ايجاد کرد -٣
در "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"پيشروی و پيشبرد مبارزه و جنبش 

ايجاد شوراها در هر .  گرو اتحاد و سازمانيابی توده ای اين جنبش است
مرکز کار و رشته کارگری و هر محله و شهر، سازماندهی و تقويت 
يک جنبش شورائی، ابزار و پايه اصلی متشکل شدن و قدرتمند شدن 

الزمست رهبران . است" نه به فقر و فالکت و بيکاری"مبارزه و جنبش 
و فعالين کمونيست جنبش طبقه کارگر و اردوی انقالبی درهر جا که 
هستند، در مراکز کار و رشته های کارگری، در محالت، در مراکز 
آموزشی و دانشگاهها و ميان نسل جوان محروم از کار و معيشت و 
. توده عظيم بيکاران، ابتکار سازماندهی شوراها را بدست بگيرند

سازماندهی شوراها و جنبش شورايی ضرورت حياتی پيشبرد مبارزه 
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 . اين دوره و مبارزه عليه فقر و فالکت و بيکاری است
 
بخش الينفک نبرد برای "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"جنبش   -۴

 !سرنگونی جمهوری اسالمی و ساقط کردن حاکميت بورژوايی است
، "نه به  فقر و فالکت و بيکاری"هدف مستقيم و فوری مبارزه و جنبش 

به شکست کشاندن تعرض اقتصادی و سياسی حکومت اسالمی و ايجاد 
بهبود جدی و سريع در شرايط کار و زندگی طبقه کارگر و مردم محروم 

ترديدی نيست هر قدم پيشروی اين جنبش در گرو يک . جامعه ايران است
نهايتا بهبود جدی شرايط زندگی .  قدم عقب راندن جمهوری اسالمی است

کارگران و مردم در گرو به زير کشيدن حاکميت جمهوری اسالمی و 
نه به فقر و "به اين ترتيب مبارزه و جنبش .  نظام سرمايه داری است

بخش الينفک جنبش انقالبی سرنگونی جمهوری "  فالکت و بيکاری
اسالمی با اتکا به جنبش طبقه کارگر و اردوی آزاديخواهی است که حول 

 . کمونيستی بسيج شده اند -سياست و رهبری کارگری 
 

حکمتيست توجه کارگران و مردم را به   -حزب کمونيست کارگری ايران
تهديد "  فقر و فالکت و بيکاری"اين واقعيت جلب ميکند که هيوالی 

فراخوان ما .  بزرگی عليه طبقه کارگر و شهروندان جامعه ايران است
نه به فقر و فالکت و "اينست با سازماندهی مبارزه و جنبش قدرتمند 

حرمت، معيشت و سالمت کليه ساکنين ايران "و با خواست،"  بيکاری
اين تهديد و سرمنشاء اين تهديد سرمايه داری حاکم و "  بايد تضمين شود

جمهوری اسالمی را به شکست بکشانيم و تحقق آزادی، برابری و رفاه 
 . همگانی را ممکن کنيم

 

 ٢٠٢٠ژوئن  ۵ - ١٣٩٩خرداد  ١۶

 نه به فقر، فالكت و بيكاری 
 ...حرمت، معيشت و سالمت كليه ساكنين ايران بايد تضمين شود 



مبارزه عليه فقر و فالکت اقتصادی يکی از عرصه های حاد نبرد 
بيکاری وسيع تنها يکی از پيامدهای فقر و .  طبقاتی در ايران است

پيامدهای .  فالکت عمومی و از نتايج تشديد بحران اقتصادی است
اجتماعی فقر روزافزون محدود به بيکاری گسترده نخواهد بود و 
عواقب بسيار دهشتناکی در نرخ سالمت عمومی، در الگوهای رفتاری 
و مناسبات اجتماعی، در رابطه زن و مرد، در موقعيت اجتماعی 
ً فرودست و ناامن از جمله کودکان و بازنشستگان و  بخشهای قانونا
زنان، در عادی سازی خشونت فرد عليه فرد، در ايجاد فرجه های 
تعرض بيشتر به حلقه های ضعيف اقتصادی و اجتماعی، در افزايش 
بزهکاری و جنايت، در قلمرو تفکر از موضع و نگاه دارا به ندار، در 
رشد اخالقيات دون پايه اعم از تحقير عمومی و فردی و تبعيض و رشد 

" وظيفه"دولت و قانون نيز، به حکم .  نگرشهای فاشيستی خواهد داشت
بی "و مسئوليِت حمايت از قدرتمداران و تامين امنيت آنها از دست 

، به سرکوب وقيحانه تری روی خواهد آورد و خشونت دولتی "پاها و سر
بايد نگاه يک .  را بيش از پيش تشديد خواهد کرد"  اعاده نظم"برای 

بعدی به فقر را جدّی نگرفت، فقر صرفا مقوله ای اقتصادی نيست، 
کند و به تشديد  هرچند از اقتصاد سياسی جوامع امروز سربر می

تمايزات اقتصادی دامن ميزند، اما همزمان سلطه سياسی و فرهنگی و 
نگرش زمخت فرد بورژوا به حق و آزادی فردی و جمعی را تقويت و 

 . حدّادی ميکند
 

جنبشهای ناسيوناليستی و بورژوائی عالقه ای به صورت مسئله فقر و 
فالکت اقتصادی ندارند، چون با تمايالت و جهت سياسی و نيروی 

اگرهم آنرا صوری قبول کنند، .  اجتماعی مخاطب شان تناقض دارد
منشأ و نقطه .  بيشتر بعنوان يک کارت انتخاباتی به آن می نگرند

جنبشهای بورژوائی .  عزيمت اين ديدگاه معرفتی نيست، طبقاتی است
ايران، اعم از حکومتی و اپوزيسيونی، نظر به پالتفرم اقتصادی 
تاچريستی و ضد کارگريشان، نميتوانند منادی هيچ نوع تغيير در شرايط 
فقر و فالکت اقتصادی کنونی باشند، سهل است، بسياری از آنان انتظار 

سری در "دارند کارگران بيشتر جان بکنند و کمتر بگيرند تا ايشان 
فصل مشترک "!  وطن عزيز را دوباره بسازند"و "  ميان سرها درآورند

طبقاتی و پالتفرم اقتصادی تقريبا يکسان، اجازه نميدهد که اختالفات 
ناسيوناليسم چپ، .  خانوادگی سايه بر منافع طبقاتی واحدشان بياندازد

پوپوليسم، کمونيسم ملی، وارياسيونهای شبه سوسيال دمکراتيک جهان 
سومی، عشيره مداران و هويت طلبان فدراليست، دعوايشان برسر سهم 
. از خوان يغمای فالکت اقتصادی طبقه کارگر در بازار داخلی است

اينها ممکن است از همديگر هم بکشند و تاريخا چنين کرده اند اما 
عليرغم سايه روشنها سياست متمايز طبقاتی ندارند و اشتراکاتشان بر 

 . اختالفاتشان می چربد
 

وقتی ار قلمروهای اصلی نبرد طبقاتی حرف ميزنيم، به اين نقطه 
ً يکسان جنبش های سياسی  -عزيمت های اجتماعی و طبقاتی تقريبا

طبقاتی رجوع ميدهيم و نه اختالفات نظری و سياسی و يا سنتهای 
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متفاوتی که اين يا آن نيرو از آن آمده 
در جامعه طبقاتی و در نبرد طبقاتی .  اند

تعارف وجود ندارد، چرخشهای سياسی 
بی پايه و فی البداهه "  محيرالعقول"

نيستند، از نيات بد و نفهميدن اوضاع 
سرچشمه نمی گيرند، بلکه از آگاهی و 

" روح جان سختی"غريزه طبقاتی و از 
سربرمی کنند که بدرازای تاريخ نقش 

 . ايفا کرده اند
 

 تصوير حال و آتی
فقر پديده ای نسبی است، همه جا و در هر قلمرو حاضر است، از اقتصاد 
و سياست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی و حقوقی و قضائی تا شاخص 

بسياری از مردمی که .  های متعدد هر دوره زندگی اجتماعی و اقتصادی
ظاهرا ثروتی دارند و مرفه اند، از نظر فرهنگی و بينشی و همراهی با 
دستاوردهای پيشرفته انسان امروز بشدت فقر زده و اُُمل و عقب مانده 

در ايران امروز به روايت آمار حکومتی بيش از نصف جامعه زير .  اند
خط فقر اقتصادی .  خط فقر اقتصادی رسمی با زجر روزگار می گذرانند

در تهران و کالن شهرها باز به روايت آمار حکومتی و بانک مرکزی، و 
نه با معيارهای تامين يک زندگی در شأن انسان امروز و حفظ کرامت 
وی، بيش از شصت درصد است و درآمدها و دستمزدها کفاف ده روز 

. را برآن نهاده اند، نميکند"  زندگی"زنده ماندنی که نام بی مثمای 
گسترش نجومی آمار جنايت، زورگيری، فساد فردی و جمعی، ريختن 
ستونها و نرمهای اخالقی و انسانی، خودمحوربينی، بيرحمی و قساوت، 
زن کشی، کودک آزاری، بازگشت به رفتارهای عهد عتيق، همه از 

جامعه ايران در سطح شاخص های تعريف .  پيامدهای فقر و فالکت اند
شده جهان امروز در هر قلمرو در سطح کشورهای بسيار عقب 

. نگاهداشته شده، عشيره ای و قبيله ای و در قعر جدولها قرار دارد
ترديدی نيست اينها محصول ديکتاتوری پشت ديکتاتوری، رژيمهای 
مستبد، نيازهای کارکرد سرمايه داری در کشورهائی مانند ايران، و در 
چهار دهه اخير محصول جنايت مستمر و کثافت فرهنگی و ارتجاع اسالم 

چشم انداز اوضاع نظر .  سياسی بعنوان روبنای سرمايه داری ايران است
به حاد شدن بحران اقتصادی و پروژه تماماً ورشکسته جمهوری اسالمی، 

ايران با سونامی بيکاری، با فروپاشی اقتصادی، با .  بسيار وخيم است
انهدام ميليونها خانواده کارگری، با حاشيه نشينی دهها ميليونی، با فقر 

. شديد و مطلق و با يک فالکت اقتصادی توده های عظيم روبرو است
تشديد شونده برای آن "  شکاف طبقاتی"ايران از جوامعی است که عنوان 

ما با نظامی روبرو هستيم که اکثريت عظيمی را به .  لوکس تلقی ميشود
نداری، بيماری، بيکاری، حقارت، تنگدستی، فروپاشی روانی، خودکشی، 

آن روبرو کرده "  عادی کردن"جنايت، بی ارزشی مطلق جان انسان و 
 . است

 
 سازماندهی مبارزه عليه فقر و فالکت 

ترديدی نبايد داشت که توجه اکيد به اين مسئله حياتی و حضور فعال در 
جبهه مبارزه عليه فقر و فالکت اقتصادی و هدف قرار دادن مسببين و 

پرچم .  بانيان اين وضعيت يک شاخص تفکيک نيروهای سياسی است
مبارزه عليه فقر و فالکت اقتصادی و بيکاری مزمن همواره دست 

مسئله بحدی عيان است .  کمونيسم و جنبش رهائيبخش کارگری بوده است
که حکومتی ها مرتباً از شورش سی ميليون گرسنه، از انقالب کارگری، 

مسئله بحدی جدّی .  از انفجار جامعه فقرزده سخن ميگويند

 

 عليه فقر، فالكت و بيكاری 
 

 سياوش دانشور

  ١١صفحه   

 



شده اند و "  مستضعف پناه"است که منحط ترين جناحهای حکومتی 
تالش دارند با سياستهای نمايشی جلوی شکستن سدها و فوران سيل را 

آنها تجارب خيزشهای ديماه نود و شش و آبان نود و هشت را .  بگيرند
اما .  دارند و در کابوس تکرار وسيع تر و قريب الوقوع آن هستند

اظهارات حکومتی ها تنها بر واقعيات مسلم و غير قابل انکار تاکيد 
تناقض اينست که نميشود جامعه ای را در فقر و فالکت اسير .  دارند

ً برويشان شليک کرد هيچ چيز مشروع تر، واقعی تر و .  کرد و مرتبا
نيروی اين .  فوری تر از مبارزه برای زندگی و دفاع از خود نيست

جنبش وسيع است و پتانسيل و جرم انفجاری عظيمی را گرد آورده 
ما بر سازماندهی توده ای و شورائی، بر تامين بی اما و اگر و .  است

فوری حرمت، يک زندگی شايسته انسان و تخفيف فوری و رفع بنيادی 
ما از هر ابتکار و تالش برای بسيج .  اين شرايط دهشتناک تاکيد داريم

توده های عظيم به فقر و فالکت کشيده شده، به بسيج خيل وسيع 
بيکاران، به سازماندهی مردمی که مانند برده با آنها رفتار ميشود 

ما بهبود فوری اين . استقبال ميکنيم و راساً فعاالنه برای آن تالش ميکنيم
اوضاع تا نفی بنيادهای مادی و واقعی فقر و فالکت را اجزأ الينفک 
يک مبارزه واحد ميدانيم و کارگران کمونيست و اردوی سوسياليست 
جامعه را به سنگربندی حول اين مسئله و سازماندهی در اشکال مختلف 

عليه فقر و فالکت و بيکاری و بيماری بايد متحد شويم، .  فراميخوانيم
بايد .  بايد سازمانهای توده ای متناسب در محالت و مناطق ايجاد کرد

توده های ذينفع و وسيع را بميدان کشيد، بايد شورش گرسنگان را 
فرض گرفت و شورش کور را به عمل آگاهانه و راديکال برای تغيير 

بايد جنبش شورائی و افق سوسياليستی نفی فقر و فالکت را .  بدل کرد
 .        در قلمرو سياست و مبارزه طبقاتی بميدان کشيد

 
 !سوسياليسم نياز فوری است

ً هيچ راه برون رفتی از  ايران امروز با جمهوری اسالمی مطلقا
هيچ بخش بورژوازی ايران حتی ادعای اينرا . بحرانهای تو در تو ندارد

. ندارد که ميتواند جامعه را از بحران و انهدام کنونی عبور دهد
بورژوازی ايران فاشيست مسلک، آنتی کمونيست، مذهب زده، سنتی و 

تا به مسئله فقر روزافزون، .  مشروطه است  -ادامه خاندان مشروعه
بيکاری نجومی و چشم انداز فالکت اقتصادی مربوط است، نه در کوتاه 

با .  مدت و نه در ميانمدت بورژوازی ايران راه حل قابل اعتنائی ندارد
آمريکا می سازيم، سرمايه ها وارد ميشوند، اشتغال ايجاد ميکنيم، آزادی 
ميدهيم، ليبرال دمکراسی می آوريم و بازار آزاد مسائل را حل ميکند، 
چرندياتی بيش نيستند که بيشتر به وعده های انتخاباتی و تبليغات بنگاه 

کليه جناحهای متفرقه بورژوازی ايران، از سنتی تا .  دارها می مانند
شبه مدرن آن، دشمن طبقه کارگر و آزاديخواهی و برابری طلبی 
سوسياليستی اند و از هم اکنون و بدون تعارف بعنوان يک طبقه واحد 
عليه کارگر و راه حل سوسياليستی آزادی جامعه در صفی واحد قرار 

 . دارند
 

طبقه کارگر و حزب کمونيستی کارگری در کشمکش طبقاتی جاری و 
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مبارزه برای برانداختن سرمايه داری و حکومت حافظ آن جمهوری 
اسالمی، بر صف مستقل طبقاتی و بر اهداف متمايز طبقاتی خويش تاکيد 

هيچ زمان در تاريخ صد سال اخير ايران، بورژوازی تا اين حد .  دارد
هيچ زمان در تاريخ يک سده .  ضد کمونيست و ضد کارگر نبوده است

گذشته، کارگر و کمونيسم مانند امروز با تمام کمبودها و محدوديتهای 
هيچ زمان در .  واقعی اش بعنوان يک راه حل عينی مطرح نبوده است

اهداف کارگری  ٥٧تحوالت سياسی يک قرن گذشته از جمله در انقالب 
و سوسياليستی از اهداف و سياست طبقه بورژوا و اردوی سرمايه داران 

 . بروشنی متمايز نبوده است
 

زمانی دولتهای .  سرمايه داری هيچ جای دنيا برای بيکاری راه حل ندارد
را داشتند، مدتهای مديدی است که "  اشتغال کامل"رفاه ادعای بی پايه 

همين دولتها با نرخ بيکاری دو رقمی و بيکاری روزافزون و العالج 
يک واقعه مانند ويروس کرونا در خوشبينانه ترين بررسی ها .  روبرويند

تحوالت .  چند صد ميليون به آمار بيکاران کنونی اضافه کرده است
تکنولوژيک و ساختاری سرمايه داری و پيامدهای آن دنيا را با بيکاری و 

فقر شديد .  بيکارسازی و نابودی شغلهای وسيعی روبرو کرده است
امروز ديگر پديده ای ويژه کشورهای معينی نيست و در کشورهای مبتنی 
بر ديکتاتوری عريان و استثمار خشن نيروی کار ارزان، فقر شديد و 
فالکت اقتصادی به يک جزء الينفک زندگی صدها ميليون انسان بدل شده 

در جهان قرن بيست و يکم بردگی نوين در قلب دمکراسی بيداد .  است
ميکند و فاشيسم و جنايت و خشونت سازمانيافته مقابل چشمان مردم جهان 

اگر تاچندی پيش ظاهراً نيازهای رشد سرمايه داری افسار .  رژه ميروند
فاشيسم را کشيده بود، امروز نيروهای اولترا راست در جهان يا در 
حکومت اند و يا پالتفرمشان توسط دمکرات ترين دمکراسی ها کم و بيش 

لذا بورژوازی در اپوزيسيون ايران حرف زيادی نميتواند .  اتخاذ ميشود
برای گفتن داشته باشد، اينها هنر کنند پيراکپی و مشتق سوم و چهارم 

کارگر تکليف اش بايد روشن باشد و گرنه راهی .  ترامپ و برلسکونی اند
پوپوليسم .  جز بدل شدن به سرباز دون پايه ناسيوناليسم و فاشيسم ندارد

راست و چپ امروز در دست هم بازی ميکنند و کمابيش به يک کمپ 
 . واحد تعلق دارند

 
لذا مبارزه با بيکاری کشنده کنونی، تقابل با فقر و فالکت اقتصادی و چشم 
انداز نابودی اجتماعی، راهی جز سازماندهی و مبارزه ای قاطع و 
راديکال برای انهدام تمام عيار نظامی ندارد که کمر به انهدام دستجمعی 

مبارزه با فقر و فالکت اقتصادی و بيکاری .  جامعه ايران بسته است
وسيع، بعنوان يک جبهه مهم و تعيين کننده مبارزه طبقاتی، با جنبش برای 

برخالف نگرش دُمدّه و عهد عتيقی .  سوسياليسم گره خورده است
، تشديد فقر و فالکت مبارزه برای سوسياليسم را تسهيل "سوسياليسم فقر"

نميکند، برعکس آنرا سخت ميکند و به فاشيسم و راست افراطی نيرو 
اما مبارزه برای کم کردن آالم و مشقات تعرض سرمايه، باال .  ميدهد

بردن توقع انسان امروز، بسيج عمومی حول آزادی و رفاه با پرچم 
سوسياليسم، گره خوردگی مبارزه برای بهبود و اصالحات با مبارزه 
برای نفی ريشه های تبعيض و فقر و بيکاری و استثمار کار مزدی، بدون 
پرچم سوسياليسم، بدون دفاع قاطع و روشن از سوسياليسم، بدون 
فراخوان سوسياليسم و بدون سازماندهی نيروی سوسياليسم غير ممکن 

 . است
 ٢٠٢٠ژوئن  ١٨

 

 ...عليه فقر، فالكت و بيكاری 

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



 

 :دولت را موظف كنيم
 

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

 ! تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

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

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

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

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

 ! شود

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

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

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

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

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

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

 !شود

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

 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 ١٣٩٨اسفند 
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!زنده باد سوسياليسم  


