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 برجام تمام شد،

 !مسئله جامعه سرنگونى است
 

جمهوری اسالمی انتخاب بايدن را عاملی 
. برای فرصت خريدن و بقای نظام می بيند

اظهارات مقامات دولت جديد آمريکا، سران 
دول اروپائی، رئيس اتحاديه اروپا و روسيه 

بار ديگر اميدها و "  احيای برجام"در مورد 
جمهوری اسالمی .  توهماتی را دامن زده است

از همه مشتاق تر هم شعار ميدهد و هم برای 
آنچه .  بازگشت به برجام لحظه شماری می کند

طرفين بعنوان شرط و پيش شرط و غيره 
آنچه مهم است اميد .  ميگويند، ثانوی تر است

جمهوری اسالمی و طرفهای برجام به آغاز 
مجدد دور ديگری از سازش با جمهوری 
اسالمی از دريچه برجام برای مسائل بنيادی 

 .تر و استراتژيک تر منطقه ای است
 

ابتدا اين توهمات را که گويا احيای برجام 
سرمايه ها "  توافقی محکم و طوالنی"براساس 

را به ايران سرازير ميکند و به اين اعتبار 
نوعی گشايش اقتصادی و ايجاد کار و غيره 

. در چشم انداز است، بايد دور ريخت
بازسازی سرمايه داری ايران در گرو مسائل 
بمراتب تعيين کننده تر در منطقه است و 
مهمتر جمهوری اسالمی رژيم سياسی ناظر 

ما قبل .  بر اين بازسازی نيست و نخواهد بود
از برجام اعالم کرديم که از برجام و رفع 
تحريمها و ارسال هواپيمای دالر چيزی عايد 

مردم ايران و طبقه کارگر 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www 

 اهميت اجتماع سراسری بازنشستگان 
 

 ٦ه حصف   سعيد يگانه                                                                                                                   

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !اجتماعات سراسری و پرشور بازنشستگان برگزارشد

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 اجتماع كارگران نفت در تهران
 حق سالمت و واكسيناسيون -لغو خصوصى سازی  -افزايش دستمزدها 

  ٢صفحه   

 !جامعه آزاد مقدسات ندارد
 

 ٧صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                        

 های اخير در كردستان دستگيری

 !دست سركوبگران از زندگى مردم كوتاه

 جنگ است اسماعيل، نفت از كنار حجره ها باال مى آيد
 

 ٨ه جاويد حكيمى                                                                                                               صفح

 اطالعيه مشترک
 

 دستگيری های گسترده  در كردستان،

 !ضرورت اقدام جمعى بر عليه آن

 بهمن بازنشستگان ٧تجمعات های قطعنامه 

 اجتماع و اعتراض كارگران فوالد اهواز



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

احيای مرده برجام به طريق اولی سرنوشت بهتری .  نميشود و نشد
 . نخواهد داشت

 
مسئله کارگران و مردم آزاديخواه ايران پروژه اتمی و موشک سازی و 
توافق برسر برجام نيست، بلکه کار و برخورداری از معيشت در شأن 
انسانی، سالمتی و بهداشت و درمان، حقوق پايه ای انکار ناپذير فردی 

يعنی تمام آنچه که جمهوری اسالمی از يک جامعه .  و اجتماعی است
مسئله آگاهانه جامعه ايران سرنگونی تمام و کمال اين .  سلب کرده است

بازگشت آمريکا به برجام و رسيدن به هر توافقی با .  حکومت است
جمهوری اسالمی، صورت مسئله اساسی جامعه ايران را جواب 

جمهوری اسالمی در احيای برجام دريچه های تنفس و بقا را .  نميدهد

جستجو می کند و جامعه در کشمکش برسر 
گرفتن نفس جمهوری اسالمی و به زمين 
کوبيدن مرتجع ترين حکومت سرمايه داری 

 .  است
 

اما دير است، احيای برجام هم بدادتان نميرسد، 
حکومت اسالمی نيز چنين فرجه ای ندارد، جامعه نيز چنين فرصتی را 

يادتان باشد که خيزش ميليونی ديماه نود و شش در اوج توافق .  نميدهد
امروز بعد از پشت سرگذاشتن آبان نود و هشت و .  برجام به صحنه آمد

خروش طبقه کارگر در چهارگوشه ايران، آويزان شدن به برجام و 
تبليغات کذب حول آن بی خاصيت است؛ شيپور را از سر گشاد زدن 

سرنوشت جامعه ايران را توافق بين حکومت اسالمی و آمريکا رقم . است
نميزند، سياست ايران را کشمکش جاری طبقاتی و اوج يابنده و جدال 

 . برای سرنگونی انقالبی رقم ميزند
 

 .سردبير
   ٢٠٢١ژانويه  ٢٨

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٨٠شماره    

 برجام تمام شد،

 ...مسئله جامعه سرنگونى است 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، 

 !سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل ميشود » خطر«بدون 
 منصور حكمت

 !واكسن بخريد

 !واكسيناسيون همگان وظيفه دولت است
 

تعلل و  .  هيچ مانعى برسر راهتان نيست    .  اين اولويت اورژانس هر دولتى است     .  تامين واكسن كرونا وظيفه فوری دولت است      

حكومتى كه عرضه تامين اين بديهى ترين و ساده ترين نياز            .  بهانه جوئى برای تهيه واكسن سازماندهى كشتار جمعى است         

برای دستگاه خرافه و ماشين     .  مقامات آن بايد استعفا دهند و محاكمه شوند      . همگانى را نداشته باشد بايد فورا گورش را گم كند

با .  دروغ مى گوئيد  !  سركوب و تروريسم پول داريد اما برای ميليونها بيمار و دهها ميليون انسان در معرض خطر پول نداريد                  

 . اين اقدام يک جنايت آشكار دولتى عليه ساكنين ايران است. جان مردم بازی مى كنيد
 

واكسيناسيون .  تامين و ارائه سريع واكسن رايگان با استاندارد سازمان بهداشت جهانى حق فوری كليه ساكنين ايران است                   

 !اين خواست طبقه كارگر است! همگان وظيفه فوری دولت است
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 
 ٢٠٢٠دسامبر  ٢٥

 



 ٥٨٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

بهمن در تهران، بيش از هفتصد نفر از کارگران نفت مقابل  ۴روز شنبه 
به گروهی از  پليسدر آغاز اين تجمع .  وزارت نفت اجتماع کردند

کارگران که زودتر به محل رسيده بودند حمله کرد و دوازده نفر از آنان 
را با ضرب و شتم بازداشت کرد که حوالی عصر با تعهد و تالش 

 .همکاران آزاد شدند
 

يک نقطه قدرت اين تجمع اتحادی بود که بين کارگران رسمی و پيمانی 
و قراردادی شکل گرفت و پيگيری متحدانه خواستهائی که در اعتصابات 

اين اتحاد بين کارگران با موقعيت شغلی و .  مرداد ماه طرح شده بود
قراردادهای مختلف، خواست بهبود و ارتقای دستمزدها و امنيت شغلی 
همه کارگران، دقيقا اهداف ضد کارگری کارفرمايان و شرکتهای پيمانی 
را هدف قرار ميدهد که کاهش عمومی دستمزدها و ارزان تر کردن 

کارگران .  مرتب نيروی کار ارزان فعلی را هدف خود قرار داده است
 . ميليون تومان هستند ١٢نفت خواهان افزايش دستمزدها به 

 
در   يک خواست مهم ديگر اين اجتماع پايان دادن به خصوصی سازی

صنعت نفت و تبعات آن مانند شرکتهای پيمانی، قوانين برده وار مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی، اخراج ها، ناامنی شغلی و ايجاد تفرقه ميان 

نبرد عليه خصوصی سازی در صنايع مهم ايران هر .  کارگران است
روز گسترده تر ميشود و اين يکی از تاکتيک های مهم جنبش کارگری 

و باالخره اعتراض به فضای   .در کشمکش جاری طبقاتی در ايران است
پادگانی در صنايع نفت و گاز و ممنوع بودن هر نوع تشکل و سازمان 

کارگران نفت .  کارگری، يک ستون مهم خواستهای کارگران نفت است

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 اجتماع كارگران نفت در تهران
حق سالمت و  -لغو خصوصى سازی  -افزايش دستمزدها 

 واكسيناسيون

بر حق تشکل و اعتصاب تاکيد کردند و خواهان تشکلهای مستقل 
 .کارگری و برسميت شناخته شده و حق اعتصاب و اعتراض هستند

 
اين اجتماع و خواستهای آن تداوم اعتصابات مرداد ماه است که بيش از 

کارگر در آن شرکت داشتند و با فريب و وعده وعيد  ٢۵٠٠٠
کارفرمايان بصورت تکی و شرکتی پايان يافت اما هيچکدام از 

کارگران رسمی، پيمانی و   .خواستهای اساسی کارگران محقق نشد
قراردادی صنعت نفت در بيانيه و فراخوانی که منتشر کردند ليستی از 
خواستهايشان را طرح کردند که مهمترين و محوری ترين آنها عبارتند 

 :  از
 
افزايش   -٢.  تبديل قراردادهای موقت و پيمانی به قراردادهای دائم  -  ١

، هيچ کارگری نبايد )ميليون تومان ١٢(ها به باالتر از خط فقر  حقوق
پرداخت به موقع حقوق،   -٣.  کمتر از ده ميليون مزد دريافت کند

برخورداری کارگران موقت و   -۴.  پرداخت فوری مطالبات معوقه
رعايت   -۵.  پيمانی از امکانات درمانی وزارت نفت به طور رايگان

های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کرونا، واکسيناسيون  پروتکل
پايان   -۶.  رايگان و همگانی با خريداری واکسن مورد تائيد اين سازمان

به رسميت شناختن حق   -٧.  دادن به فضای امنيتی در صنعت نفت
 . اعتصاب، تشکل و تجمع کارگران

 
حکمتيست به مبارزه و اتحاد و آگاهی   -حزب کمونيست کارگری 

اتحاد .  کارگران نفت درود ميفرستد و قاطعانه از آن حمايت می کند
ما .  کارگری تنها راه پيشروی و تحقق خواستهای کارگران است

کارگران نفت و صنايع تابعه را به تشکيل مجامع عمومی کارگری در 
مجمع عمومی رمز ايجاد وحدت گسترده .  هر شکل ممکن دعوت ميکنيم

ميان کارگران، ابزار دخالت توده کارگران در امر خويش و تقويت 
 !درود بر رزم و اتحاد کارگران نفت. اتحاد کنونی است

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢١ژانويه  ٢۴ -١٣٩٩بهمن  ۵

 همگانى  -رايگان  -فوری  :واكسن كرونا
 به نقل از؛ کانال مستقل کارگران هفت تپه  

سرمايه داران .  کارگران اما تاوان هر سياست غير مسئوالنه و سودپرستانه را می پردازند.  مسئول نابودی و تخريب طبيعت و جامعه، سرمايه داران و دولتها هستند
سرمايه داران بيمارستان و امکانات و .  در کاخ هايشان نشسته اند، به بيشترين امکانات درمانی و پزشکی دسترسی دارند، کارگران اما بايد آنها را تر و خشک کنند

ممانعت از واکسيناسيون شهروندان، اقدام به کشتار محرومان در ميدان .  تيم پزشکی را به منزل می آورند، کارگران اما بايد سپر بال شوند و بيشترين تلفات را بدهند
  .مين کرونا است

 

حاکميت و مجموعه ای که قدرت و همه چيز را در دست دارد، مسئول مستقيم وضعيت .  دولت حق ندارد شعار بدهد و شانه باال بياندازد و از جان ما مايه بگذارد
هيچ حکومتی حق ندارد ساکنين يک سرزمين را از حق زندگی و امرار .  دولت حق ندارد شهروندان يک کشور را به مرگ دستجمعی محکوم کند.  کنونی است

  .هيچ قدرتی حق ندارد عقايد شخصی خود را بر منافع ساکنين يک کشور ترجيح دهد. معاش محروم کند
 

ون اکندر ايندوران سخت که حاکمان در اتاق های شيشه ای و کاخ های خود پنهان شده اند، کارگران در خط مقدم جبهه کارخانه ها و بيمارستانها ت.  ديگر بس است
  .سهم ما تاکنون سرکوب و مرگ و مير بيشتر بوده است. سياست دولت و سرمايه داران تشديد بيکار سازی و تحميل فقر و گرسنگی بود. جنگيده اند

 

ين کشور با اولويت اکنکارگران هفت تپه همراه با طبقه کارگر خواهان تامين فوری واکسن تائيد شده توسط مراکز بهداشتی معتبر جهانی، ارائه رايگان برای همه س
  .بخشهای آسيب پذير هستند

  
 همگانی_رايگان_استاندارد_واکسن#

 جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف
 ١٣٩٩ديماه  ٣٠



اخبار تاکنون رسيده، حاکی است، فراخوان سراسری از قبل اعالم شده، 
تجمع بزرگ بازنشستگان و مستمری بگيران اجتماعی، برای "تحت نام 

وزارت "، در تهران جلو "دست يابی به مطالبات و حقوق از دست رفته
شهرهای "  تامين اجتماعی"و در مقابل مراکز "  تعاون و رفاه اجتماعی

تبريز، کرج، رشت، سنندج، ساری، خرم آباد، نيشابور، ايالم، اراک، 
اهواز، شوش و هفت تپه، قزوين، مشهد، کرمانشاه، اصفهان، کرمان با 

شرکت کنندگان در .  اجتماعات پرشور و حق طلبانه برگزار شده است
، "فرياد فرياد، از اين همه بيداد"اين تجمعات، با سردادن شعارهای ،

ظلم و ستم کافی يه، سفره ما خالی "، "گرانی، تورم، بالی جان مردم"
تاحق خود نگيريم، از پای "، "سفره هامان خاليه، وعده وعيد کافيه"، "يه

و در "  بازنشسته بيدار است، از تبعيض بيزار است"، "نمی نشينيم
سخنرانيهای متعددی که ارائه شد، عمق اعتراض تلنبار شده بازنشستگان 
و حقوق بگيران تحت فشار فقر، گرسنگی و بيماری و بيکاری و شرايط 

 . سخت زندگی را با اراده محکم و صدای رسا اعالم کردند

اجتماعات اعتراضی و سراسری امروز عليه گرانی و تورم و پايين 
بودن قدرت خريد بازنشستگان و پايين بودن حقوقهای چند بار زير خط 
فقر مزدبگيران و مستمری بگيران، در واقع صدای اعتراض ميليونها 
مزدبگير و حقوق بگير و بازنشسته عليه شرايط سخت معيشتی است که 
دولت جمهوری اسالمی به بخشهای وسيع چند ده ميليونی انسانهای 

اعتراضات پرشور امروز نشان .  کارکن در جامعه تحميل کرده است
داد، بازنشستگان و کارگران و معلمان و ديگر بخشهای زير فشار سخت 
معيشتی و اقتصادی در ايران، بيش از اين اجازه نخواهند داد، حکومت 
سرمايه و زالوصفتان از محدوديتهای دوره کرونا برای تحميل گرسنگی 
و مرگ تدريجی استفاده کنند و با خروش اعتراضی خود همانطور که 

واقعا از پای نمی "  تا گرفتن حقوقمان از پای نمی نشينيم"شعار دادند 
تجمعات سراسری و هماهنگ و متحدانه امروز نشانه عزم و .  نشينند

اراده محکم برای گرفتن حقوق از دست رفته و تامين معيشت آتی زندگی 
در اجتماع تهران و بعضی شهرستانها قطعنامه .  محرومان جامعه است

چند ماده ای عليه فقر و گرانی و تبعيض و نابرابری و بيحقوقی قرائت 

 ٥٨٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

تجمعات همگام و متحدانه امروز تجربه مهمی برای گسترش .  شد
 . اعتراضات سراسری کارگری و توده ای در سراسر ايران است

 
حکمتيست، به سازماندهندگان و شرکت  -حزب کمونيست کارگری ايرن 

کنندگان در اجتماعات پرشور و قدرتمند و موفقيت آميز امروز 
تجمع "ما بسيار خرسنديم، که فراخوان به .  بازنشستگان درود ميفرستد

بزرگ بازنشستگان و مستمری بگيران اجتماعی، برای دست يابی به 
با جسارت و اتحاد و همبستگی واقعا "  مطالبات و حقوق از دست رفته

بازنشستگان و شرکت کنندگان و حاميان وسيع تجمعات .  عملی شد
اعتراضی امروز راه گسترش مبارزات برحق جاری برای گرفتن 
حقوقهای از دست رفته و عليه وضع موجود و عليه حاکمان سرمايه و 

اين مسير مبارزاتی را با گامهای .  جمهوری اسالمی را نشان دادند
 . محکمتر، آگاهانه تر و سازمانيافته تر ميتوانيم و بايد طی کنيم

 
 درود بر اجتماعات پرشورو سراسری بازنشستگان

 مرگ برجمهوری اسالمی
 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢١ژانويه  ٢۶ - ١٣٩٩هفتم بهمن 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

اجتماعات سراسری و پرشور 

 !بازنشستگان برگزارشد

دولت موظف به تامين نيازهای 

معيشتى، درمانى و بهداشتى 

شهروندان در شرايط گسترش پاندمى 

 ! كرونا است

 



به آن اشاره  ١های وسيع که در اطالعيه شماره  بدنبال موج دستگيری
کرديم، طی هفته گذشته نيز هجوم نيروهای سرکوبگر جمهوری 
اسالمی برای دستگيری فعالين و جوانان در بيشتر شهرهای کردستان 

ماموران رژيم سرکوبگر اسالمی با زيرپا گذاشتن حريم .  ادامه داشت
محل کار آنها، با غارت وسايل  خصوصی مردم و تفتيش منازل و 

شخصی و کارشان، همانطور که خصوصيت ضد انسانی هميشگی شان 
است، دگرباره نشان دادند که تا چه اندازه با جامعه و خواستهايش 

و مقررات رژيم  اينها حتی بصورت فرمال هم قوانين .  ضديت دارند
وحشت و نگرانی و گريه و .  سرکوبگر خويش را رعايت نمی کنند

نفر از فعالين عرصه های مختلف  ١٠٠فرياد خانواده و فرزندان حدود 
در کردستان که جنايتکاران حتی اطالع دادن از مکان و محل زندانی 

و شناخته  کردن آنها را هم از عزيزانشان دريغ کرده اند، البته شيوه آشنا 
 .  سال حاکميت ددمنشانه جمهوری اسالمی در کردستان است ۴٠شده 

 
بمانند صدها مورد پيشين اين سوال همه جا در گردش   اما اينبار هم  

های وسيع چيست؟  چرا؟ هدف رژيم اسالمی از اين دستگيری.  است
ماموران سرکوبگر در اين مورد چيزی نمی گويند و جوابی به خانواده 

اما مردم .  در واقع جوابی ندارند.  وابستگان دستگير شدگان نمی دهند
جامعه ای که چهل سال است .  علت اين تعرض ضد انسانی را می دانند

در برابر موج کشتار و سرکوب ايستاده و سالهای وحشت و قدرقدرتی 
رژيم هار اسالمی که خود .  رژيم را تجربه کرده و زانو نزده است

واقف است که چه جناياتی در کردستان مرتکب شده است، از برگشتن 
از مقاومت .  ورق و تعرض و انتقام مردم مبارز در کردستان می ترسد

چهل سالی می ترسد که هر روز و سال آن شهرهای کردستان ميدان 
اعتراض زن بيحقوق و پايمال شده توسط قوانين ارتجاع مذهبی، جوان 
بيکار شده و بی آينده، فعال مدنی و مدافع محيط زيست، کارگر به فقر 

 . رانده شده و مادران داغديده و مقاوم بوده است
  

چهل سال است نتيجه سرکوبگری طبقاتی و ستم ملی، نابودی محيط 
زيست و به قهقرا بردن جامعه و به خاک سياه نشاندن زندگی دو نسل 
از کارگران و مردم زحمتکش اعم از زن و مرد و پير و جوان و 
کودک، برای جمهوری اسالمی حاصلی غير از تنفر جامعه از حکومت 
و موجی از همدردی و اتحاد در ميان مردم کردستان عليه سرکوبگران 

جمهوری اسالمی در کردستان با يک جامعه حزبيت يافته .  نداشته است
روبرو است که در آن مبارزه متشکل و جمعی از هر گرايش سياسی 
چپ و راست به يکی از سنت های آن در مقابله با سرکوبگريهای رژيم 

 . تبديل شده است
  

بخصوص در شرايطی که در سطح سراسری و به پهنای ايران اين 
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رژيم ارتجاعی در محاصره نفرت و اعتراض مداوم قرارگرفته است، 
ترس رژيم از شعله ور شدن اعتراض، او را به تکاپوی اقدامات 

های  اين يکی از تاکتيک.  پيشگيرانه و ايجاد رعب و وحشت انداخته است
اما دوران .  شناخته شده جمهوری اسالمی در همه جای کشور است

. عوض شده است و ترس رژيم از تعرض مردم پنهان شدنی نيست
جوانان و فعالين را دستگير می کنند اما از رسانه ای کردن آن وحشت 

معترضين را اعدام می کنند اما بستگانشان را با تهديد از مراسم .  دارند
 . خاکسپاری برحذر می دارند

 
 ! کارگران، مردم زحمتکش

  ! جوانان آزاديخواه
های  همه جا، در کردستان و خارج از کردستان بايد عليه موج دستگيری

اين .  اخير صدای اعتراض خود را بهر شيوه ممکن بلند کنيم
. های پيشگيرانه ناشی از ترس رژيم از بميدان آمدن شماست دستگيری

نيروی متحد شما در شرايط حاضر می تواند فرزندانتان را از چنگ 
مقابله با جمهوری اسالمی و کم کردن .  رژيم سرکوبگر اسالمی برهاند

شر آن از روی سر جامعه و مقدرات زندگی امروز و نسلهای آينده وظيفه 
 .  همه ما است و تنها به کردستان مربوط نمی شود

 
از کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن محکوم کردن اين دستگيری ها 

احزاب سياسی و تشکلها و سازمانهای آزاديخواه وانساندوست می خواهد، 
بهر شيوه ای که برايشان ممکن است برای آزادی دستگير شدگان اخير 

  .   در کردستان و کليه زندانيان سياسی تالش کنند
  

 ٢٠٢١ژانويه  ٢٩ -١٣٩٩بهمن  ١٠

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 :كميته كردستان حزب حكمتيست در مورد ٢اطالعيه شماره 
 

 های اخير در كردستان دستگيری

 !دست سركوبگران از زندگى مردم كوتاه

 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده        "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه         

در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان       

سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى،          

نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر          

سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت         

 ". حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد
 

 منصور حكمت



اجتماع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران جان به لب رسيده در 
و در روند آنها بهمن، رويدادی با اهميت در ادامه اعتراضات  ٧روز 

در اين روز، بازنشستگان .  تحوالت سياسی رو به پيش جامعه ايران بود
مطابق فراخوان و وعده ای که داده بودند، در اعتراض به فقر و تورم و 

وسيعی را در  اعتراضی گرانی و زندگی فالکتبار اقتصادی، تجمع های
تهران و تعداد زيادی از شهرهای ايران برگزار کردند و خواهان حقوق 

شرکت .  پايمال شده و رسيدگی به وضعيت فالکتبار معيشتی خود شدند
فرياد ، "کنندگان در اين اجتماعات اعتراضی با شعارهائی از جمله 

تا حق "، "گرانی و تورم، بالی جان مردم"، "از اين همه بيداد  -فرياد 
و دهها شعار و مطالبه حق طلبانه "  خود نگيريم، از پای نمی نشينيم

ديگر در رابطه با معيشت و سالمت، اعتراض و نارضايتی خود را 
 .  نسبت به فقر و فالکت و بانيان وضع موجود به نمايش گذاشتند

 
اعتراض و اجتماع بزرگ بازنشستگان و مستمری بگيران همزمان در 
چندين شهر به دليل گستردگی آن بازتاب وسيعی در جامعه پيدا کرد و 

اين اعتراض وسيع و هماهنگ که با عظم و .  مورد استقبال قرار گرفت
اراده ای قوی و سازمانيافته برگزارشد يکی از رويدادهای مهم اين دوره 
در ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری بود که موجب خشنودی 
بسيار است و بايد آنرا به سازماندهندگان و شرکت کنندگان آن تبريک 

بهمن، نسبت به اوضاع نابسامان  ٧حق طلبی بازنشستگان روز .  گفت
معيشتی خود، در عين حال، اعتراض و نارضايتی ميليونها کارگر و 
معلم و مردم فقر زده جامعه ايران است که از اين زندگی جهنمی به تنگ 
آمده اند و بيوقفه در واحدهای توليدی و صنعتی، معادن، مراکز آموزشی 
و مدارس، در مقابل ادارات دولتی برای حقوق از دست رفته خود به 

 .اعتراض و اعتصاب روی آورده اند
 

بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی بخش ضعيف 
تر و محروم تر طبقه کارگر هستند که هر روز فقيرتر می شوند و از 

آنها که سالهای طوالنی کار کردند به .  اين همه بيعدالتی به تنگ آمده اند
اميد روزی که پير شدند از امکاناتی برخوردار باشند و دغدغه معيشت 

در جامعه تحت حاکميت جنايتکاران اسالمی، نه تنها از .  نداشته باشند
و اهميت جدی نسبت به معيشت و زندگی آنان وجود اين خبرها نيست 

، تازه برای تامين حداقلی از زندگی در سن پيری بايد اعتراض ندارد
عالوه براين در شرايط کنونی جامعه ايران که بيکاری و .  کنند و بجنگند

فقر بيداد می کند، خانواده بازنشسته ها و مستمری بگيران ناچارند با 
وجود تنگناهای معيشتی، هزينه زندگی فرزندان بيکار خود را نيز تقبل 

هزاران دختر و پسر جوان تحصيلکرده، به دليل بيکاری، ناچارند .  کنند
بازنشسته ای که ماهی دو ميليون و هفتصد .  با خانواده خود زندگی کنند

درصدی و گرانی سرسام آور  ۴۵هزار تومان حقوق می گيرد، با تورم 
ميليونی، چگونه می تواند زندگی کند و هزينه زندگی خود  ١٠و خط فقر
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و خانواده را تامين کند؟ آنهم درشرايطی 
که هزينه مسکن نيز همزمان با تورم و 

 . گرانی بيوقفه سير صعودی دارد
از هر زاويه ای به جامعه نگاه کنيد، بايد 
همه نابسامانيهای مردم را پای جمهوری 
اسالمی و حکومت مذهبی و عده قليلی 

جمهوری .  سرمايه دار مفتخور گذاشت
اسالمی حتی در دوره ای که شيوع 

ويروس کرونا جان هزاران انسان را با خطر مرگ روبرو کرد، 
مسئوليتی به عهده نگرفت و رفتار و سياستهای غيرانسانی اش تلفات 

در ادامه شاهد بوديم که خامنه ای .  سنگينی را به مردم تحميل کرد
چگونه به بهانه ضديت با آمريکا با زندگی مردم بازی کرد و تاکنون از 

در شرايطی که مردم .  خريد و تهيه يک واکسن معتبر خودداری کرده اند
برای نان شب محتاجند و از فقر وعدم امکانات بهداشتی و درمانی رنج 
می برند، فساد و دزدی و اختالس از سر و کول جامعه باال رفته و 
سران و آقازاده ها و وابستگانشان پولهای هنگفت را می دزدند و به 

بجای تامين معيشت مردم و واکسن، به .  خارج کشور منتقل می کنند
تروريستها و وابستگان خود در عراق و لبنان و سوريه پول و دارو می 

 .  فرستند
 

. مردم حق دارند و بايد از رفاه و آسايش و سالمت برخوردار باشند
دولت، هر دولتی مادام که اسمش دولت است، موظف است که معيشت و 

دشمنی جمهوری .  واکسن و امکانات سالمتی مردم را تضمين کند
مردم اين دشمنی را نه .  اسالمی با امريکا و هرکسی به مردم ربط ندارد

توليد موشک و بمب اتم را مردم .  خواسته اند و نه خواهان آن هستند
سفارش نکرده اند تا امروز تنش ميان جمهوری اسالمی و ارتش و سپاه 

جمهوری .  با دولت امريکا و موشک پرانی سپاه را امر خود بدانند
اسالمی با سياستهای مخرب و جنگ طلبانه در خارج مرزها و با 

زندگی مردم را با ، سياست سرکوب و تحميل فقر در درون کشور
. بايد به اين اوضاع نابسامان پايان داد.  مشکالت جدی روبرو کرده است

اين کار مردمی است که به همه چيز اين رژيم، به اقتصاد، به فرهنگ و 
 .به همه زوايای سياستهای آن معترضد و آن را قبول ندارند

 
. انسانها سازنده آينده خود در هر مرحله از تاريخ زندگی خود هستند

مکانيزم هر تغييری ولو کوچک به اين اعتبار خود مردم و تالش و 
جمهوری اسالمی زخمهای عميقی بر .  مبارزه آنان برای اين تغيير است

پيکر و روان مردم ايران وارد کرده است و در تناقضی مهلک با جامعه 
اين تناقضات و زخمها روز به روز عميق تر و زندگی .  ايران است

اکثريت مردم را با مخاطرات جدی تر اقتصادی، اجتماعی و روانی 
جامعه برای نجات خويش ناچار است و بايد .  روبرو خواهد کرده است

به تحولی عميق و دگرگون کننده بيش از هر . که از اين شرايط عبور کند
اجتماع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران در .  زمان نياز هست

بهمن، گوشه ای از اعتراض برحق بخشی از ستمديگان جامعه و  ٧روز 
 .در امتداد تحولی است که ميرود به اين شرايط جهنمی پايان دهد

 
 ١٣٩٩بهمن  ٩

 اهميت اجتماع سراسری بازنشستگان  
 

 سعيد يگانه

 

!جنبش مجمع عمومى را دامن بزنيم و تقويت كنيم  



به ابزاری عليه "  احترام به مقدسات"و "  مقدسات"در دنيای امروز 
. ابراز وجود آزادانه انسانها در ظرفيت فردی و جمعی تبديل شده است

" ايدئولوژی و عقايد آسمانی يا زمينی"نه صرفا زاده "  مقدسات تراشی"
بلکه متکی به منفعت زمينی طبقات استثمارگر در هر مقطع تاريخی و 

که اساسا متکی به هويت  در دنيای معاصر در خدمت منفعت کاپيتاليسم
سازی وارونه و جعلی مذهبی، ملی، نژادی، جنسی و عشيره ای دست 

نظم حاکم سرمايه داری به تفرقه در صفوف طبقه کارگر و .  ساز است
ابزار ايجاد اين تفرقه ها در تمام .  صفوف مردم آزاديخواه نيازمند است

دنيا بيش از هر عامل ديگری، ابتدا تفرقه مذهبی و تفرقه ملی و قومی 
نظم حاکم هويت مذهبی و هويت قومی را ساخته و می تراشند و .  است

هيچ .  آنرا به خورد مردم می دهند که زمينه ای برای تفرقه ايجاد کنند
يک از شهروندان جامعه با هويت ملی و يا هويت مذهبی و نژادی و 

ما به عنوان انسان و موجود انسانی پا به .  عشيره ای به دنيا نيامده است
به طورطبيعی در سرآغاز زندگی چيزی از .  زندگی و حيات ميگذاريم

هويتهايی که بعدا ساخته و پرداخته ميشود و به گردنمان آويزان ميکنند، 
اگر در محيط آزاد و انسانی بزرگ شويم و هويتهای کاذب را .  نميدانيم

به تک تک ما انسانها تحميل نکنند، با همان هويت مشترک انسانی و به 
دور از تعصب، حيات اجتماعی و سياسی و آموزشی را طی ميکنيم و 

اما جامعه طبقاتی و .  سعی ميکنيم سرنوشت خود را در دست بگيريم
از سن معين و .  طبقه و افکار حاکمه نميگذارد اين روند طبيعی طی شود

جايی معين، از محيط خانواده تا مدرسه و جامعه در همه کشورها و در 
ايران هم، عمدتا هويت ملی و يا مذهبی را به انسان عرضه می کنند و 

يا " فارسی"شما " آمريکايی و چينی"يا " روسی"به او می آموزند که تو 
از تکلم !  هستی"  کاتوليک"و " سنی"و " شيعه"و يا " ترکی"و " کردی"

فارسی و يا کردی و ترکی و عربی،  به زبانهای مختلف و از جمله 
براين اساس بحث اصلی ما کمونيست ها اين است . پرچم سياسی ميسازند

که اين هويتهای مذهبی و قومی و جعلی يک معضل اساسی است و آنرا 
می سازند و بين مردم رواج می دهند، دسته بندی و بيگانگی و دوری 

به "  مقدسات"انسانها از هم را تعريف می کنند و اين مفاهيم را بعنوان 
جامعه ارائه می کنند، مشکالت اجتماعی و سياسی جدی بر جوامع 

 .تحميل ميشود
 

ساله جمهوری اسالمی شاهد تشديد انواع  ۴٠در ايران طی حاکميت 
در .  دسته بندی مذهبی و قومی بوده ايم و شکاف بين آنها تشديد شده است

به خوبی بياد دارم در .  اين دسته بندی ها تفرقه و کينه و نفرت هست
هويت قومی و هويت  ۵٧مقطع سرنگونی حکومت سلطنتی و انقالب 

مردم خود را بيشتر هم .  ملی به اندازه حال حاضر برجسته نبود
سال گذشته اين  ۴٠در .  سرنوشت و همگرا و نزديک به هم می دانستند

شکافها را تشديد کردند و اين هويت ها را گسترش دادند و بر گردن 
مردم آويختند و اين چاشنی کشمکش و مطرح کردن شعارهای ارتجاعی 

طنز تلخ قضيه اين است که اين هويتهای کاذب را به .  در مقابل هم است
يکی هويت مذهبی برايش .  به خورد جامعه می دهند"  مقدسات"عنوان 

می شود، يکی هويت ملی و ديگری خاک و سرزمين و محدوده " مقدس"
" مقدس"جغرافيايی که در آن زندگی می کند و ديگری شهرش برايش 

در چهارچوب اين هويتها و دسته بندی های جعلی و .  می شود
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. ساخته شده نمی توان قدم برداشت"  مقدسات"
به عنوان توهين به "  برخی"هر حرکتی را 

ديگری حساب ميکنند و مبنای کشمکش و جدال 
دنيا را نگاه .  و خونريزی می شود و شده است

کنيد و در همين اروپا و در اين فضای نسبتا 
آزادتر، کاريکاتوری از دمحم رهبر مسلمانان 
کشيدند، بعد انواع تهديدها و کشمکشها در اين 

در دانمارک و هلند "  توهين به مقدسات مسلمانان"کشورها، به بهانه 
چند .  پيش آمد و جريانات اسالمی به ميدان آمدند و شاخ و شانه کشيدند

سال قبل تروريستهای اسالمی با بهانه مشابه به دفتر تحريريه شارلی 
در اين .  ابدو حمله کردند و متاسفانه دوازده نفر از کارکنان آنرا را کشتند

عده ای توهين "  مقدسات"شرايط در مورد هر مسأله ای صحبت کنيم به 
. عده ای است"  مقدسات"کاريکاتور پيامبر کشيدن توهين به .  شده است

ناسيوناليسم ايرانی "  مقدسات"طنز و نقد شاهان ستمگر ايران توهين به 
صحبت درباره بند و بست سران ناسيوناليسم کرد توهين به .  است

در اين دنيای .  هاست"ترک"طنز ترکی گفتن توهين به .  است"  کردها"
چيزی که اسارت پيدا می کند تحرک و تپش جامعه و انسان "  مقدسات"

در اين فضای مسموم، نقد و کاريکاتور کشيدن، جوک گفتن، طنز، . است
تئاتر و فيلم و نقد و هجو کردن سمبلهای مختلف موجود در جوامع به 

در جامعه هارمونيک و نرمال و آزاد، زمانی که .  فاجعه تبديل می شود
وجود نداشته باشد همه خود را براساس "  هويتهای کاذب مقدس"اين 

در اين شرايط اگر کسی، طنزی گفت .  هويت انسانی تعريف می کنند
کسی آن را به خود نمی گيرد و همه اينها بعنوان تفريحات شنيده می شود 

در نتيجه هويت قومی و هويت مذهبی، .  و جامعه هم اين را می پذيرد
تبديل "  مقدسات"هويتهای کاذب و جعلی است که آنها را ساخته اند و به 

 .کرده اند تا تفرقه را بين مردم گسترش بدهند
 

جامعه ای ميتواند آزاد و ايمن باشد که .  نداريم"  مقدسات"بايد اعالم کرد 
داده های اجتماع را اعم از واقعی يا غير .  ندارد"  مقدسات"اعالم کند 

هر پديده .  واقعی در هاله ای از تقدس نپيچد و دور آنها خط قرمز نکشد
اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و سياسی را قابل نقد، طنز، هجو و جوک 

خط قرمزی وجود ندارد و "  مقدس"بداند، حول کدها و سمبلهای ظاهرا 
با رساترين شيوه بايد مورد نقد و هجو و طنز قرار بگيرند و طبعا 
مدافعين اين خرافه ها به جای نفرت پراکنی و ايجاد تفرقه و تهديد فردی 
و جمعی در همان ظرفيت سياسی و فرهنگی و گفتاری و نوشتاری پاسخ 

جامعه آزاد جامعه ايست که تحمل شنيعترين حرفها و پاسخ به آن .  دهند
پيش شرط اينکار .  را به دور از تهديد فيزيکی و ايجاد نفرت داشته باشد

و مذموم اعالم شدن هرنوع نفرت "  مقدسات"منسوخ اعالم کردن 
 .است" مقدسات"پراکنی، تهديدات فيزيکی به بهانه 

 
نکته آخر مرز بين توهين و افترا را بايد شناخت و به درستی از هم 

افترا به فرد حقيقی و حقوقی ممنوع است و هر قانون نسبتا . تشخيص داد
اما .  پيشرو در دفاع از حرمت شهروندان آنرا ممنوع و قابل تعقيب ميداند

به بهانه توهين نميتوان و نبايد دامنه ابراز وجود اجتماعی و سياسی 
و سپس توهين "  مقدسات"اگر داعيه .  انسانها را قالب زد و محدود کرد

را با روايت مذهبيون و ملی گرايان و ناسيوناليستها بپذيريم، آنوقت بايد 
چون به زعم آنها هر نقد و طنز و حرف و .  دهن همه مردم را ببنديم

اين .  ديگری تلقی شود"  مقدسات"اظهار نظر کسی ميتواند توهين به 
رفتار و نگرش را نيروهای پيشرو اجتماعی و کمونيستها بايد به 
خودآگاهی توده وسيع شهروندان جامعه تبديل کنند، نه اينکه خود به 

 .*تبديل شوند" مقدسات و هويتهای کاذب و توهين به آنها"توجيه گر 

 !جامعه آزاد مقدسات ندارد 
 

 رحمان حسين زاده 

 



کارگران صنعتی گورکنان بورژوازی اند و کارگران نفت توانمندترن 
بدا به حال دولِت متکی به نفت اگر کارگران نفت  .طيف اين گورکنان

از ميان .  متحد و متشکل گردند، به ميدان بيايند و خيابان را تصرف کنند
بيشمار اخبار ريز و درشت و اغلب ناخوشايندی که بيوقفه مانند بمب 
برسرمان فرود می آيد، هفته گذشته يک خبر، برای دو طبقه در حال 

شنبه چهارم .  جدال، بی نهايت حائز اهميت بود؛ تجمع کارگران نفت
بهمن ماه حدود هشتصد تن از کارگران رسمی و پيمانی نفت در تهران 

 .مقابل وزارت نفت اجتماع کردند
 

حکومت در هراس از شکل گيری و گسترش تجمع، فرمان هجوم را 
حتی پيش از استقرار پيشقراوالن کارگران و باز کردن بنرهايشان، 

سرکوبگران سيراب شده از دسترنج کارگر، به پنجاه .  صادر کرده بود
نفر از کارگران به صرف حضور زودتر در محل و بی آنکه هنوز لب 

جنگ و گريزی از ابتدا .  به اعتراص بگشايند، با خشونت حمله کردند
آغاز شد و در نهايت توانستند دوازده تن از کارگران را دستگير و تا 

جنگ طبقاتی .  عصر اينروز در بازداشتگاهای کالنتری زندانی کنند
قوای سرکوبگر موظف به پراکندن پرولتارياست پيش از .  يعنی همين

. آنکه متحد شوند، تجمع کنند و اعتراضشان را به گوش جامعه برسانند
برغم تمام اين بگير و ببندها، چنانکه گفته شد، کارگران موفق شدند در 
يک اجتماع هشتصد نفره به حکومت اخطار دهند و به همسنگرانشان در 
هفت تپه اين پيام را منتقل نمايند؛ اسماعيل، اينجا هم جنگ است، هفت 

 .تپه، تو تنها نيستی
 

و به امر اربابان جهانی، "  آقا"چنانکه می دانيم حکومت اسالمی به اِذِن 
پروژه خصوصی کردن اقتصاد، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و 
. ساير عرصه های زندگی اجتماعی را در دستور کار قرار داده است

پروژه جهانی، آن بخش از دولت که متعهد به تامين حداقل   مطابق اين
رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و طبقه توليد کننده است کوچک می شود 
و بخش مختص به دفاع از سيستم و سرکوب مخالفين از کمونيست ها 

دراين شکل ويژه .  گرفته تا هر جنبده معترضی، تقويت می گردد
حاکميت بورژوايی، از تاچر و ريگان گرفته تا پينوشه و خامنه ای، 
استراتژيکی يک سياست دارند و آن تبديل کارگر مدرن به بردگان 
عصر يونان باستان است؛ تاکتيک ها صد البته متناسب با مختصات 
مکانی و زمانی متفاوت و درجه اعمال خشونت در اين روند تابعی از 

 .  مشخصات سرمايه داری در اين کشورهاست
 

هفت تپه از جمله جايی بود که کشتی جهانی خصوصی سازی با اهداف 
فوق الذکر به صخره سخت و سنگين تشکل مجمع عمومی کارگران 

نمايندگان منتخب مجمع عمومی پس از .  برخورد کرد و به ِگل نشست
اثبات غير قابل انکار آن همه فساد آشکار و تباهی توليد گفتند؛ اگر دولت 
نمی تواند و شايستگی اداره شرکت را ندارد ما خودمان کارخانه را 

بورژوازی اسالمی هم سنخ تاچر و ريگان و مورد .  مديريت می کنيم
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حمايت اخالف آنها، مجمع عمومی را قلع و 
قمع و نمايندگانش از جمله اسماعيل را 

داستان .  اخراج، دستگير و شکنجه کردند
پرفراز و نشيب هفت تپه را اکنون ديگر نه 
فقط توده توليد کننده در ايران که 

. پرولتاريای بسياری کشورها نيز می دانند
اما هنوز يک "  پايتخت اعتصاب جهان"

 .لحظه آرام ندارد و همچنان می خروشد
 

و حاال کارگران نفت با خواست پايان دادن به چپاول و دزدی ها تحت 
عنوان خصوصی سازی به ياری همسنگرانشان در فوالد و هفت تپه آمده 

می گويند دست پيمانکاران با قراردادهای تحميلی و برده وارشان .  اند
می گويند واگذاری صنايع دولتی به شرکت های خصوصی و از !  کوتاه

می گويند ناديده گرفتن ابتدايی ترين !  بين رفتن امنيت شغلی موقوف
تجمع چهارم بهمن !  حقوق کارگران در مناطق ويژه اقتصادی ممنوع

کارگران نفت و نيز بازنشستگان در هفتم بهمن ماه، ادامه اعتراضات 
مگر .  فوالد و هفت تپه و پاسخی است به فراخوان ياری آنان از جامعه

 !نه اينست که ما يک طبقه واحديم با خواستها و منافعی مشترک
 

هنوز اين گفته اسماعيل آتش به جان تمام انسانهای شريف می زند که 
گفت؛ چهار کارگر به خاطر يک و دويست خودشان را آتش زدند؛ لعنت 

اين زندگی لعنتی را آنها به کل توده کارکن جامعه از !  به اين زندگی
خرداد .  جمله کارگران شاغل در بخش صنعت نفت نيز تحميل کرده اند

ماه سال جاری، يک کارگر نفت کنار چاههای هويزه خودکشی کرد به 
خاطر عدم پرداخت دستمزد و رد تقاضای فقط پانصد هزار تومان 

آيا آنها نيز نبايد همچون اسماعيل بغض در گلو فرياد بزنند .  مساعده
لعنت به اين زندگی؟ همان روز و در همان منطقه زرخيز، کارگر 
ديگری نيز اقدام به خودکشی کرد که گفتند خوشبختانه نجات يافته است۔ 

 !آيا نبايد گفت لعنت به اين خوشبختی! چه خوشبختی غم انگيزی
 

. کارگران بايد يک زندگی متناسب با شأن و کرامت انسانی داشته باشند
هيچ کارگری نبايد کمتر از ده ميليون تومان حقوق بگيرد۔ اين نيز يک 
مطالبه به حق و بشدت انسانی کارگران نفت در اجتماع چهارم بهمن ماه 

وقتی می گوييم رفاه و رهايی کارگر، رفاه و آزادی تمام بشريت .  بود
است، وقتی می گوييم طبقه کارگر نمی تواند آزاد گردد مگر آنکه تمام 

 .جامعه را آزاد نمايد يعنی همين
 

تجمع چهار بهمن در عين حال ادامه اعتصاب بيست و پنج هزار نفره 
حکومت آن اعتصاب را با وعده و وعيد و اين تجمع را با .   مردادماه بود

 .هجوم و سرکوب پاسخ داد
  

در مقابل يورش بورژوازی به پرولتاريا آنچه اکنون ما بايد انجام دهيم 
تالش برای ايجاد همبستگی طبقاتی ميان بخشهای مختلف کارگران و 

اين اتحاد و يگانگی از جمله با اتخاذ   مردم زحمتکش جامعه است۔
اگر    .تاکتيک مناسب و دقيق و انتخاب شعارهای توده گير ميسر می شود

ما بتوانيم خواست لغو خصوصی سازی را به سياست تاکتيکی غالب در 
ميان کارگران صنعت نفت نيز تبديل کنيم، نه فقط بخش خصوصی که 

آنها که . تمام حکومت را در ضعيف ترين حلقه خود به مصاف طلبيده ايم
مدام ساز بد آهنگ مخالفت با تکروی را می نوازند، به جای نق زن به 

جان اسماعيل، خوب است به فکر يافتن اسماعيل های 

 جنگ است اسماعيل،  

 نفت از كنار حجره ها باال مى آيد
 

 جاويد حكيمى 

 

  ٩صفحه   



طی دو هفته اخيرموج جديدی از دستگيری فعالين سياسی و اجتماعی در 
شهرهای کردستان توسط اداره اطالعات رژيم براه افتاده و همچنان 

تن  ١٠٠طبق گزارش ها تاکنون آمار دستگيرشدگان به .  ادامه دارد
دستگيری ها همراه با خشونت صورت گرفته و وسائل .  رسيده است

 .شخصی آنها از جمله لپ تاپ و موبايل و غيره ضبط شده است
 

دستگيرشدگان ساکن شهرهای مهاباد، بوکان، مريوان، سنندج، ربط، 
هستند و رژيم تاکنون هيچ دليلی ...  سردشت، سروآباد، پيرانشهر، نقده و

شده ارائه نکرده  ها و محل نگهداری افراد بازداشت  برای اين بازداشت
خانواده های دستگيرشدگان از سرنوشت و از محل نگهداری .  است

 .عزيزانشان بی خبر هستند
 

اين اقدامات در ادامه سياست ارعاب و تهديد رژيم در سراسر ايران، 
همزمان با اعدام ها و تشديد فشار در زندان ها بر فعالين سياسی و 
اجتماعی، صدور احکام طوالنی مدت برای بازداشت شدگان سياسی در 

 .بيدادگاه های رژيم است
 

در مورد موج دستگيری های اخير در کردستان، رژيم سکوت اختيار 
اما واقعيت اين است .  کرده و از هرگونه اطالع رسانی سر باز می زند

که دليل اين دستگيری ها، صرفنظر از هر سناريويی که رژيم در حال 
سرهم بندی کردن آن باشد، از جمله اقدامات پيشگيرانه در برابر خطر 
. به حرکت درآمدن امواج اعتراضات و نارضايتی های مردمی است

جمهوری اسالمی می داند که کردستان به داليل مختلف يکی از کانون 
های فوران خشم و نفرت توده های مردم معترض خواهد بود، از اين رو 

به سراغ جوانان پر شور، .  به خيال خود می خواهد دست پيش بگيرد
فعالين و چهره های سرشناس جنبش های اجتماعی و حتی شهروندان 
عادی می رود و به بهانه های واهی آنها را بازداشت می کند، تا از اين 

مبارزات سياسی .  طريق فضای ترس و سکوت را بر جامعه حاکم سازد
و اجتماعی در کردستان، طی سال های اخير عليرغم تهديدها و بگير و 
ببندها روندی رو به رشد داشته است و همين واقعيت در شرايط کنونی 

 .رژيم را بيش از پيش نگران کرده است
 

اش، به دليل به قهقرا  ساله ۴٢رژيم جمهوری اسالمی به دليل جنايات 
داری،  سرمايه  ايران و به دليل تشديد مصائب جامعه  بردن جامعه

های  بيکاری، فقر، اعتياد و دهها آسيب اجتماعی ديگر، مورد نفرت توده
اين .  مردم است و چنين رژيمی جز با سرکوب و کشتار امکان بقا ندارد

رژيم  که از سايه خود نيز می ترسد، می داند که در چه مخمصه ای از 
اين رژيم از خشم . بحران سياسی، اقتصادی و اجتماعی گرفتار شده است

انباشته شده مردم آگاه است و می داند که چگونه کارد را به استخوان 
با فروکش کردن بحران کرونا، رژيم انفجار اين .  مردم رسانده است

خشم را انتظار می کشد، از اين رو با تشديد فضای امنيتی تالش می کند 
امروز .  اما اين تالش ها ديگر بی فايده است.  وقوع آنرا به عقب بياندازد
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در کنار اعتصابات و اعتراضات کارگری برای مطالبات روزمره، در 
سراسر ايران، فعالين کارگری، دانشجويان، زنان مبارز، روشنفکران و 
هنرمندان پيشرو، وکالی دادگستری و فعاالن محيط زيست، جسورانه، 
آشکارا در برابر رژيم ددمنش سينه سپر می کنند و رنج دستگيری، 

. زندان و شکنجه را بر خود هموار می سازند، اما از پای نمی نشينند
جمهوری اسالمی به َعبَث ميکوشد با اينگونه اقدامات، جامعِه بيدار شدِه 

 .ايران را خاموش سازد
 

بايد جلو گسترش موج اين دستگيری ها را سد کرد و همزمان به ياری 
نبايستی اجازه داد انسان هايی .  جوانان در بند جمهوری اسالمی شتافت

که به خاطر فعاليت های مدنی، به دليل دفاع از عقايد و باورهايشان، به 
خاطر اعتراض به نابرابری و تبعيض، يا حتی بدون دليل و تنها به 
خاطر مرعوب ساختن ديگران، به زندان افتاده اند، خود را تنها احساس 

پژواک صدای اعتراض مردم در بيرون زندان ها، نيروی مقاومت .  کنند
و اراده زندانيان سياسی در پشت ميله های زندان را صد چندان خواهد 

ضروری است خواست آزادی فوری همه دستگيرشدگان روزهای .  کرد
در .  اخير و آزادی کليه زندانيان سياسی، به خواستی توده گير تبديل شود

اين روزها بويژه ضروری است که خانواده های دستگيرشدگان را تنها 
در اعتراض آنها به دستگيری ها و در تالش آنها برای کسب .  نگذاريم

در خارج کشور نيز بايد .  اطالع از سرنوشت عزيزانشان شريک شويم
با انجام اقداماتی که با شرايط شيوع کرونا امکان پذير باشد، جمهوری 

. اسالمی را برای آزادی فوری بازداشت شدگان، تحت فشار بگذاريم
جريانات سياسی ترقی خواه، اتحاديه های کارگری، شخصيت ها و 
چهره های خوشنام بين المللی، فعاالن حقوق بشر می توانند در متن يک 

 .کمپين سراسری با ما همراه شوند
 

 !کليه زندانيان سياسی بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند
 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 ٢٠٢١ژانويه  ٢۵

 
اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب :  امضاها

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئيان   -کمونيست کارگری
 .و هسته اقليت) اقليت(

 اطالعيه مشترک 
 

دستگيری های گسترده  در كردستان، ضرورت 

 !اقدام جمعى بر عليه آن

صنعت نفت باشند؛ به جای سخنان انتزاعی و مالل انگيز در باب علی 
دولتی خوب است به فکر محکم تر کردن   -السويه بودن خصوصی
اين تصور که با متوقف ساختن پروژه .  صفوف کارگران باشند

خصوصی سازی و خلع يد از پيمانکاران و آقازاده ها، کارگران دوباره 
تمام شواهد حاکی از .  به استبداد دولت گردن می نهند واقعی نيست

گسترش روحيه تعرض و آمادگی کل طبقه کارگر برای هجوم به کل 
پس از هفت تپه و فوالد، اکنون کارگران نفت برای خلع .  حکومت است

يد از خلع يد کنندگان به ميدان آمده است۔ براستی که تمام جامعه آماده 
 . است اسماعيل  جنگ

  ٢٠٢١ژانويه  ٢٨

 جنگ است اسماعيل، 

 ...نفت از كنار حجره ها باال مى آيد 



!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه 

در كارخانه ها و محالت شوراها ! جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام !  را برپا كنيد

!و فردا ارگان حاكميت  

گسترده تر شدن فقر و فالکت در جامعه، بنيان های زندگی بازنشستگان 
تبعيض . را همچون ساير اقشار زحمتکش به سوی فروپاشی کشانده است

و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی فاصله ميان اکثريت زحمتکش 
. جامعه با ثروتمندان و صاحبان قدرت را به شکل عريانی نشان می دهد

اين تضادها و تفاوت ها موجب گرديده است که بازنشستگان نيز از اين 
مناسبات رنج برده و نارضايتی خود را به شکل تجمع های مکرر اعالم 

 .نموده و به بيان خواست های خود بپردازند
 

ناتوانی در تأمين هزينه های زندگی و پايين بودن سطح حقوق و 
مستمری و وجود تبعيض های گوناگون، نيروهای بازنشسته را به صف 

برآيند اين اعتراضات، از جمله .  معترضان پی گير جامعه کشانده است
تجمع های متعددی می باشد که بازنشستگان برای رساندن صدای خود 

تجمع های خيابانی .  در مقابل نهادهای رسمی مختلف برپا می دارند
ِ  بالفعل آنها  نشان دهندۀ عملی اجتماعی است که بر پيگيری و تالش
. برای تغيير اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داللت دارد

بازنشستگان برای نتيجه بخش بودن و تأثيری گذاری ِ بيشتر اين 
تجمعات، بايد تالش کنند تشکل های فراگير و مستقل خود را ايجاد نمايند 
و با تدوين خواست های خود بر پايۀ يک منشور مشترک، همبستگی و 
اشکال اعتراضات خود را نيز ارتقاء داده، به سمت ايجاد وحدت و 
تشکل فراگير که اساسا ابزار مبارزه برای خواست های اقتصادی، 

 :اجتماعی و رفاهی خود می باشند، پيش بروند
 

بازنشستگان نبايد پس از پايان دورۀ اشتغال خود دغدغۀ تأمين هزينه  _
هزينه مسکن و درمان، بهداشت، پوشاک، مسافرت و تحصيل   –زندگی 

 .داشته باشند –فرزندان خود 
 

مستمری و حقوق بازنشستگی بايد هزينه زندگی خانواده شان را تأمين  _
تورم و گرانی روز افزون بازنشستگان را برای تهيه هزينه های .  کند

به همين منظور برای تامين هزينه های .  زندگی در تنگنا قرار داده است
ميليون  ١٢زندگی، بازنشستگان نبايد از حقوق و مستمری کمتر از 

 .تومان در ماه برخوردار باشد
 

داشتن بيمه همگانی و درمان رايگان جزء حقوق اوليه همۀ  _
اداره و نظارت بر صندوق های بازنشستگی که .  بازنشستگان است

سرمايه گذاری و اندوخته خود بازنشستگان می باشد، از طريق منتخب 
و  اعضای صندوق ها و سازمان تامين اجتماعی، توسط بازنشستگان 

 .نيروهای شاغل بايد انجام شود
 

بازنشستگان معترض نبايد تحت هيچ گونه فشارهای امنيتی، پيگرد  _
 .پليسی و قضائی قرار بگيرند

 
. اجرای همسان سازی واقعیِ حقوق ها خواسته بازنشستگان می باشد _

ميليون تومان  ١٢پيش از هرنوع همسان سازی، حقوق ها بايد تا سطح 
 .برای همه بازنشستگان اعمال شود
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دولت ها بدون هيچ مشکلی قادر به اصالح و افزايش حقوق ها هستند؛  _
“ مديران و سرپرستان“همچنانکه برای پرداخت چندين برابری حقوق 

هيچ محدوديتی ندارند و حتی برای افزايش چند برابری حقوق آنها الزام 
بازنشستگان بايد بتوانند راه خروج از فقر و .  قانونی تصويب کرده اند

فالکتی که بر زندگی شان سايه انداخته است را از طريق مبارزه هموار 
 .ساخته و سطح زندگی خود را متناسب با رفاه متوسط جامعه ارتقا دهند

 
شفاف سازی وضعيت صندوق های بازنشستگی بايد صورت گيرد و  _

اموال غارت شده که سرمايه های متعلق به بازنشستگان است بايد به 
 .بازنشستگان باز گردانده شود

 
قانون تامين اجتماعی، کارگرانی که در  ٧۶بر اساس تبصره يک ماده  _

سال سابقه بيمه  ٢٠آور مشغول به کار هستند، با  مشاغل سخت و زيان
کارفرما موظف است که در هنگام .  توانند بازنشسته شوند می

درصدی خود را  ۴آور، سهم  بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زيان
 .به سازمان تامين اجتماعی پرداخت کند

آور در دوران اشتغال خود شرايط سختی   کارگران مشاغل سخت و زيان
آور  ها به معنای واقعی سخت و زيان کنند و ماهيت کار آن را تجربه می

 .است
 

آزادی تجمع، تشکل مستقل، آزادی بيان، اعتصاب فارغ از شرايط  _
 .امنيتی حق همه بازنشستگان می باشد

 
 ١٣٩٩بهمن ماه  ٧
 

 گروه اتحاد بازنشستگان

 بهمن  ٧قطعنامه تجمع  

 گروه اتحاد بازنشستگان



 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

و پارچه نوشته )  به دو زبان ترکی و فارسی(در اين تجمعات شعارها 
وعده وعيد کافيه، سفره «، »گرانی، تورم، بالی جان مردم«هايی نظير 

تا حق خود «، »وسط خيابون، به دست مياد حق مون«، »هامون خاليه
شعارمان اين زمان، معيشت است و «، »نگيريم، از پا نمی نشينيم

 .، به چشم می خورد و در شعارها تکرار می شد»درمان
 

 : خواسته اصلی بازنشستگان
 
بر اساس افزايش نسبت  ١٣٩٩سازی از ابتدای سال  اصإلح متناسب-

هزار  ٣٣همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشکری از محل تتمه 
ميليارد تومان و اضافه کردن بر پايه حقوق مستمری در حکم 

 بازنشستگان
 

سازی در احکإم و فيش حقوقی  دائمی نمودن قانون متناسب _
 بازنشستگان

 
قانون تامين اجتماعی، درصد افزايش حقوق  ٩۶براساس ماده  -١

ها به تناسب  بازنشستگان بايد يکسان بوده و هريک از اين بازنشسته
شوند؛ سازمان تأمين  پرداخت حق بيمه از افزايش حقوق برخوردار 

مکلف به افزايش و ترميم عقب  ١٣٩٩اجتماعی تا قبل از پايان سال 
ماندگی حقوق بازنشستگان همتراز با نرخ تورم و افزايش هزينه های 
زندگی و خط فقر است که االن به ده ميليون تومان رسيده است از ابتدای 

 .می باشد ١٣٩٩سال 
 
قانون تامين اجتماعی مسئول  ۵۴سازمان تامين اجتماعی طبق ماده - ٢

پرداز اجباری به طور مستقيم است  تامين درمان کامل بازنشستگان بيمه 
 .وما خواهان اجرايی شدن اين ماده قانونی هستيم

 
برنامه ششم توسعه اقتصادی  ١٢ماده )  ب(ما خواهان اجرای بند  -٣

هستيم که سازمان تامين اجتماعی را مکلف به متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگيران بر اساس افزايش هزينه زندگی و همانند 

 .بازنشستگان کشوری و لشکری می نمايد می باشيم
 
ما خواهان رفع تبعيض بين بازنشستگان همکار و غيرهمکار  -۴

آيين نامه استخدامی سازمان  ۶٩سازمان تامين اجتماعی و لغو ماده 
 .تامين هستيم

 
ماه  ٢ما خواهان پرداخت عيدی برابر با شاغلين کارگری به ميزان  -۵

مستمری به بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی 
 .هستيم

 
سازمان تامين اجتماعی مسئول اجرای وظايف حمايتی و دولتی از  -۶

های  های حمايتی از گروه و بايد هزينه.  باشد های حمايتی نمی گروه
حمايتی را از دولت اخذ نمايد و نبايد از دسترنج بازنشستگان و شاغالن 

لذا الزم است از اين .  های حمايتی هزينه گردد پرداز برای گروه بيمه
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 .ها جلوگيری شود کاری گونه اهمال
 
سازمان تامين اجتماعی موظف است به وضعيت از کار افتادگان و  -٧

مستمری بگيرانی که در شرايط سخت مالی بسر می برند و توان اداره 
امور خود و انجام شغل ديگری را ندارند رسيدگی نموده و مشکل 

 .معيشتی و بيمه آنها را حل نمايد
 
با اينکه در آذر ماه وعده داده شده بود که افزايش مستمری مشاغل  -٨

شود اما اينکار  درصد پرداختی، انجام می ۴سخت و زيان آور بابت 
صورت نگرفته و ميبايست که بابت مشاغل سخت وزيان آور اين 

 .افزايش صورت بگيرد
 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  ١١٢اجرای بند ج ماده   ما خواهان -٩

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان 
 .سازمان تامين اجتماعی در مناطق جنگی هستيم

 
 : در پايان بر دو نکته ميخواهيم تاکيد کنيم

 
هر گونه اظهار نظر غيرکارشناسانه و غيرقانونی از جانب برخی :  يکم

مسئولين و يا مجريان صداوسيما در مورد حقوق بازنشستگان را محکوم 
 .کرده و از آنها ميخواهيم در بيان مطالب دقت نظر الزم را مبذول کنند

 
در صورتی که به خواسته های فوق ترتيب اثر داده نشود حق تجمع : دوم

 .و اعتراض مجدد برای بازنشستگان و مستمری بگيران محفوظ است
 

*** 

 بهمن ٧قطعنامه تجمع بازنشستگان در تبريز در 
 اين تجمع اعتراضى باحمله وحشيانه نيروی انتظامى مواجه شد



 به نقل از؛ صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد
 

 گزارش تجمع امروز در گروه ملی
به دنبال فراخوانی که ديشب از طرف عوامل وابسته به کارفرما منتشر 
ميشود، امروز صبح هشتم بهمن تعدادی از نيروهای طرفدار مديران 

مقابل  »مرگ بر فتنه گر«خلع شده، با بنر حمايت از يوسفی و شعار 
 .تاالر روابط عمومی تجمع ميکنند

 
ماجرا از اين قرار است که مديران شرکت شفق و روابط عمومی 
شرکت پس از بيرون کردن مديران فاسد، برای سيصد نفر از پرسنل که 
اخيراً از سوی شرکت شفق و به طور مشکوک استخدام شده اند، با 
محتوای حمايت از مديران اخراجی پيامک ميفرستد و آنان را برای 

اما با آغاز اين تجمع فرمايشی که تعدادی از !  تجمع دعوت ميکند
سرپرست ها هم مبلّغ آن بودند، معلوم ميشود مهم ترين هدف اين تجمع 
برگرداندن يوسفی و همدستانش به شرکت نيست، بلکه هدف اساسی 
مقابله با حرکت اعتراضی کارگران مستقل و باغيرت شرکت بوده 

توطئه ای که البته با هوشياری و حضور به موقع جمعيت .  است
 .بزرگتری از کارگران آگاه خنثی شد

 
عوامل کارفرمايی و امنيتی برای ايجاد تفرقه ميان کارگران :  شرح حال

در پيامک فراخوان به .  از نيروهای تازه استخدامی سو استفاده ميکنند
اين نيروها وعده داده شد که اگر برای حمايت از نادر يوسفی تجمع 
کنيد، وضعيت تان از قراردادی با شرکت شفق به قرارداد با گروه ملی 

اين بار دوم است که عوامل مديريتی شرکت که وابسته . تبديل خواهد شد
به ادارات فاسد دولتی و نظامی هستند، مانند ماجرای انتخابات فرمايشی 
شورای اسالمی کار، برای تضعيف حقوق کارگران توطئه چينی 

برای اين تجمع حتی پای نيروی انتظامی را هم به شرکت باز .  ميکنند
به نظر ميرسد .  ميکنند تا امنيت حاميان فساد و مافيا نيز تامين شود

نيروهای استخدامی به دليل وضعيت ناامن شغلی گروگان گرفته شده اند 
تا در مواقع حساس و برای بيان مواضع مافيا و کارفرما از آنها 

اما اين بار هم اين برنامه ضدکارگری با سر به زمين .  رونمايی شود
خورد و کارگران مستقل در پی فراخوان ديشب مديران شرکت، امروز 
در همان محوطه تجمع گسترده تری انجام ميدهند و فضای متشنج و 

بدين ترتيب که !  تفرقه انداز را به مکالمه و گفتگو تغييرشکل ميدهند
نماينده هايی از هر دو جناحِ تجمع به نوبت صحبت هايشان را در ميان 

 .تمام کارگران در ميدان روبروی تاالر بيان ميکنند
 

در حقيقت، پرسنل شريف گروه ملی با در نظر گرفتِن منافع مشترِک 
کاری، صدای دروغين نيروهای حامی يوسفی را خاموش کردند و 

در ميان ارائه ديدگاه ها، اسناد تازه ای .  تريبون آزاد را به وجود آوردند
از تخلفات درون شرکت رو ميشود که به پول های در گردشی مربوط 

همچنين طيف مستقل کارگران با تاييد .  است که به چرخه کار نيامده

 ٥٨٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

اخراج مديران فاسد، انتقادات صريح خود را درباره نحوه مديريت 
ناکارآمد بيان ميکنند و تمام کارگران را به جای حمايت از يوسفی و 

 »حمايت از توليد و بقای کارخانه زير نظر کارگران«مديريت، به 
اين اتفاقات در نهايت به اتحاد بيشتر صفوف کارگران .  ترغيب ميکنند

تبديل شد به طوريکه در نهايت شمار کثيری از آن گروه که حامی يوسفی 
شده بودند، اظهار پشيمانی و ناآگاهی نموده و با علنی شدِن فسادها و 

 .تخلفات مديريت، منافع تمام پرسنل را در يک جناح ديدند
 

 .خسته نباشيد و درود به همکاران باشرف و آگاه گروه ملی فوالد
 

 آدرس کانال-صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد
https://t.me/sedayemostaghelfolad 

 :تماس با کانال
https://t.me/sedayefolad 

 !والدی های قهرمان امروز توطئه مديريت را خنثى كردندف

 درود بر رزم و اتحاد كارگران گروه ملى فوالد

!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 منتشـر  .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند


