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 اعتراضات معلمان

 ...عليه فقر و تبعيض 

مصطفی نيلی وکيل افتخاری فرهنگيان زندانی شده و هنوز ده نفر .  اند
تهران، /از معلمان و بازنشستگان فرهنگی از جمله؛ اسماعيل عبدی

مهاباد، /  تهران، حسن حسينخانی/  تهران، زينب همرنگ/  ناهيد فتحعليان
فارس، عزيز /  فارس، غالمرضا غالمی/ البرز، مهدی فتحی/ دمحم ارکيان
خراسان رضوی، دمحم رضا رمضان /  گيالن، نصرت بهشتی/  قاسم زاده

. خراسان شمالی در زندان هستند/  يعقوب يزدانیو خراسان شمالی /  زاده
روز يکشنبه چهارم مهر، در فردای اجتماعات سراسری معلمان، با 
يورش شبانه نيروهای امنيتی به منزل عزيز قاسم زاده، سخنگوی کانون 
فرهنگيان استان گيالن، وی را بدون مجوز و حکم بازداشت دستگير 

 . کردند
  

معلمان ايران مانند ديگر شهروندانی که حقی را مطالبه می کنند، با سد 
در اين مملکت دزدی، فساد، اختالس، .  ديوار سرکوب روبرو ميشوند

تجاوز گروهی، تعدی و آزار جنسی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، 
انواع جرائم شناخته شده برای حکومتی ها و سرمايه داران در معيّت 

اما معلمی که از تحصيل رايگان، درمان .  قانون و اسالم آزاد است
رايگان، آموزش غير مذهبی و علمی، حقوق و معيشت کافی، قرارداد 
کاری متناسب، رفع تبعيض و استخدام معلمان شرکتی و پيمانی و حق 
التدريسی، حق اعتراض و تشکل سخن ميگويد، با پليس و زندان و 

 . شکنجه و پرونده سازی و اخراج روبرو ميشود
 

آموزش و پرورش را از يک حق همگانی به يک امتياز براساس توانائی 
امر اجتماعی و همگانی آموزش به يک صنعت .  مالی تبديل کردند

پرسود و بازاری تبديل شده که نه فقط آموزش را از محتوای علمی و 
آينده نگری تهی می کند بلکه هر سال فشار شهريه و هزينه تحصيل و 
اخيرا کرونا و نيازهای آموزش آنالين، ميليونها دانش آموز خانواده های 
. کارگری و مردم زحمتکش را از حق درس خواندن ساقط کرده است

تحميل فضای مذهبی به مراکز آموزشی، اجبار معلم به تدريس متون 
، به امری زجر آور برای معلم بدل "شئونات اسالمی"مذهبی و رعايت 

معلم برای نان خوردن ناچار است بين وجدان علمی و .  شده است
آموزشی و نيازهای يک سيستم سراپا فاسد و ضد علمی تعادلی ايجاد 

، "فرهنگ شهادت"تعدی به روان کودک و مغزشوئی و تبليغ .  کند
محروم کردن کودکان از تحصيل و پرتاب کردنشان به خيابان و بازار 
کار، مدارس بی کيفيت و شلوغ و غير ايمن و در استانهای محروم تر و 
بيشتر روستاها مدارس کپری، فقدان ابتدائيات آموزشی، حقوق های چند 

همه شرايط اسفناکی است که ...  بار زير خط فقر و کار شيفت دوم و 
 .  معلم در جامعه ايران با آن دست و پنجه نرم ميکند

 
به اينها بايد تعداد زيادی از سازمانهای حکومتی منتسب به معلمان را 
اضافه کرد که از طريق رانت و حقوقهای نجومی تالش دارند بعنوان 

اين .  يک بازوی سرکوب در مدارس عليه معلمان معترض عمل کنند

سازمانهای حکومتی خوشبختانه پايه ای 
ميان معلمان ندارند و همان نقشی را ايفا 
ميکنند که شوراهای اسالمی کار در 

 . کارخانه ها عليه کارگران معترض دارند
 

از اعتراضات و خواستهای برحق معلمان 
برای يک سيستم آموزشی علمی، آموزش 
رايگان، مدارس ايمن و استاندارد، حق 
تشکل و اعتراض و اعتصاب، حقوق و 

. معيشت مکفی و آزادی فوری معلمان زندانی صميمانه حمايت کنيم
 ! درود بر رزم و اتحاد معلمان

 
 .سردبير

   ١٤٠٠مهر  ٨

 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

!آموزش رايگان برای همگان  

!آموزش يک حق است نه يک امتيار  

!معلمان زندانى آزاد بايد گردند  
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در دو هفته اخير، بار ديگر شاهد موجی از احضارها، دستگيری فعالين 
دولت رئيسی، .  سياسی و اجتماعی در شهرهای مختلف ايران بوديم

همانطور که انتظار ميرفت، فشار امنيتی و سرکوب را تشديد کرده 
در تهران، گيالن، اصفهان، شهرهای کردستان، مرتباً اخباری از .  است

اطالعات رژيم به افرادی که سابقه فعاليت .  بازداشت و احضار ميرسد
سياسی دارند و يا فعال اجتماعی اند، به سياست تهديد و اعمال فشار و 

برای تعدای از زندانيان پرونده های .  پرونده سازی روی آورده است
جديدی باز کردند، محدوديتهای زندانيان بيشتر شده و سياست تبعيد و 

 . انتقال زندانيان به زندانها و بندهای ويژه گسترش يافته است
 

هنوز جوهر نمايش عذرخواهی رئيس زندان اوين و دستور اژه ای و 
مقامات حکومت برای بررسی ضرب و شتم زندانيان در زندان اوين 

چند روز تنها .  خشک نشده که دو جوان را زير شکنجه به قتل رساندند
از کشتن شاهين ناصری زير شکنجه در زندان شيراز، که در باره نويد 
افکاری و شکنجه شديد وی قبل از اعدام سخن گفته بود، گذشت که يک 

بعد از ساله را بدون هيچ دليلی  ٢٢جوان ديگر، اميرحسين حاتمی 
جسد .  در زندان فشافويه زير ضربات باتوم بقتل رساندندبازداشت 

مهرماه در شهر سيروان در استان  ۴اميرحسين حاتمی روز يکشنبه 
شاهين ناصری و امير حسين حاتمی سياسی  .ايالم به خاک سپرده شد

امير .  نبودند، شاهين از حقيقتی سخن گفت و جانش را برسر آن داد
حسين حاتمی هنوز روشن نيست به چه دليلی با توحش تمام بعد از 

سرپوشی بر "  سکته قلبی"و "  مرگ مشکوک. "بازداشت به قتل رسيد
 . اين دو جنايت و قتل عمد زندانبانان است

 
اينبار جمهوری اسالمی عمده فعالين و کسانی را که احضار می کند به 
ارتباط با احزاب سياسی اپوزيسيون و فعالين آن متهم ميکند و يا از آنها 
ميخواهد که تعهد دهند که ديگر ارتباطی برقرار نمی کنند يا قصد 

مضحک آنست که حکومت در اوج توحش قالب تهی !  ارتباط ندارند
دهها .  کرده و هر فعال اجتماعی را به ارتباط با اپوزيسيون متهم ميکند

مورد افراد را بدليل فعاليت در فضای مجازی بازداشت و احضار و 
در : "اينها پاسخ به فرمان خامنه ای جالد است که گفت.  زندانی کردند

آتش به اختياران چک سفيد گرفتند و "! فضای مجازی جهادی عمل کنيد
. به هر طريقی که به عقل معيوب شان خطور ميکند، وحشت می آفرينند

در کنار اينها، اعدام در زندانها گسترش يافته و گزارشها از وضعيت 
بسيار وخيم زندانهای ايران، زندانيان بيمار و بدون دسترسی به پزشک 

وقتی .  و درمان، آزار جنسی و تجاوز و تهديد به تجاوز سخن ميگويند
در خيابانها ماموران اوباش حکومت با قساوت به جان دستفروش 
گرسنه و کودک کار می افتند، ميتوان تصور کرد پشت ديوارهای 

 . زندان و اتاق های شکنجه چه می گذرد
 

 اعالميه حزب حكمتيست

 گسترش فشارهای امنيتى بر فعالين سياسى و اجتماعى

 قتل دو جوان زير شكنجه در زندانهای ايران

حکمتيست قتل دو جوان، شکنجه و اذيت و   -حزب کمونيست کارگری 
آزار سيستماتيک زندانيان، احضارها و اعمال فشار به فعالين و تالش 

. برای گسترش اختناق سياسی و فکری و فرهنگی را محکوم ميکند
اين سياستهای سرکوبگرانه .  جنايتکاران بدون ترديد تاوان پس خواهند داد

دهه های متمادی آزموده شده و به نتايج مورد نظر نرسيده و نخواهد 
اکثريت عظيمی که ديگر چيزی برای از دست دادن ندارد، با .  رسيد

ترديدی نبايد داشت که اين .  تشديد سرکوب و اختناق ساکت نخواهد شد
فشارها جائی معکوس ميشود و نفرت عميقی که هر روز فربه تر ميشود، 

حکومتی .  بصورت امواج خروشان و انفجارهای اجتماعی بيرون ميزند
که خشونت و قتل و شکنجه را تنها راه بقا ميداند، بدون ترديد با قهر 
انقالبی جامعه و مردمی روبرو خواهد شد که برای خالصی از اين 

عليه اين اوضاع بايد بپاخاست و اين .  اوضاع لحظه شماری می کنند
 . ماشين سرکوب و جنايت را درهم کوبيد

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
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!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



اين روزها در پی افشاگری يک فعال حقوق زنان به اسم ناسکه افخمی و 
پرده برداشتن از تجاوز گروهی به زنان در شهرستان سردشت و افشای 

شاهدان .  اسامی متجاوزين اين خبر به تيتر اول رسانه ها تبديل شده است
سال  ١۵:  و قربانيان تجاوز گروهی در سردشت اينگونه روايت ميکنند

است اين وضعيت و شرايط غير انسانی در اين شهر کوچک در جريان 
سال  ١۵زن و دختر جوان در طی اين  ۴۵کسانی که به بيش از .  است

تجاوز کرده اند رسما از اعضای سپاه پاسداران يا بسيج و يا از مخبرين 
 .و جاسوسان همکار اين ارگانها هستند

 
در افشاگری ناسکه افخمی در رابطه با اين فاجعه چنين آمده است؛ 
متجاوزين با کمين در حاشيه شهر و تعقيب زنان و دختران با تهديد و 
استفادە از سالح اقدام به تجاوز جنسی به زنان کردە و سپس با گرفتن فيلم 
از تجاوز تهديد به پخش آن کردەاند؛ زنانی كه از طرف اين باند متجاوز 
مورد تعرض جنسی، کالمی و فيزيكی قرارگرفته اند در طی اين پانزده 

ترس بدنام شدن، ترس زن بودن، وحشت .  سال لب به سخن نگشوده اند
حمل آبروی خانواده بر شانه هايشان با مهر سکوت بر لب، در خود 
شکسته اند و به جرم ناکرده در وحشت از افشاگری جانيان متجاوز 
وابسته به سپاه پاسداران در جهنمی از ناآرامی و اضطراب زندگی کرده 

آنهايی که توان و تحمل زيستن با اين فاجعه را نداشتند دست به .  اند
اکنون بايد ديد چرا آمار خودکشی زنان و دختران .  خودکشی زده اند

ساکن سردشت در قياس جمعيت اين شهر کوچک تا اين حد باال بوده 
 .زن خودکشی کرده اند ١٠زن حداقل  ۴۵از اين  است؟

 
سلب اختيار از زنان و نگاه تحقيرآميز به آنان از زمانی اوج و شدت 
گرفت که جمهوری جنايت و اعدام اسالمی با تمام توان به جنگ زنان 

. هدف اوليه اين حکومت ضد زن حذف زنان از کل جامعه بود.  رفت
دهه  ۴کاری که طالبان امروز مشغول انجام آن است، جمهوری اسالمی 

زنان در ايران اما تن ندادند و در صحنه .  قبل قصد اجرای آن را داشت
با زندانی شدن، با قربانی دادن، با سرپيچی از قوانين آپارتايد .  ماندند

تحصيالت عالی .  جنسی، خود را به اين قوانين عهد عتيقی تحميل کردند
عرصه .  را انتخاب کردند و کار در خارج از خانه را تحميل کردند

ورزش و فعاليتهای هنری را عليرغم هر سختگيری و سنگ اندازی 
ترک نکردند و اجازه ندادند دايناسورهای از گور برخواسته اسالمی 

در مقابل جبهه ارتجاع و مردساالری هم .  حاکم بر سرنوشت آنان باشند
ساکت ننشست و هر آنچه در توان داشت برای سرکوب و تحقير زنان 

اين جنگ نابرابر .  قانون نوشته و ناننوشته جهت اسارت آنان وضع کردند
بين جمهوری اسالمی و زنان در طول حيات ننگين اين حکومت در 

فرودستی و نابرابری زنان در جامعه و بخشا در .  جريان بوده است
خانواده ريشه در قوانين پوسيده ضد زن نظم کنونی و نگاه اين حاکميت 
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 قوانين اسالمى، 

 !مجوز رسمى تجاوز به زنان
 

 ملكه عزتى 

نتيجه وجود قوانين .  به زنان ريشه دارد
رسمی ضد زن در سيستم حاکم، تسری و 
اعمال خشونت بيسابقه به زنان در جامعه 

خشونت فيزيکی و ضرب و شتم .  است
وحشيانه زنان در چهارديواری خانه و در 
فضای عمومی جامعه، سلب اختيار از 
زنان در انتخاب شريک زندگی و تجاوز 

در زندگی مشترک و خارج از زندگی مشترک، بازتاب اين نگاه خشن 
زمانی که مادران، حق .  و وحشيانه به زنان و موجوديت آنان است

تحويل گرفتن مدارک تحصيلی فرزندانشان را از مدارس ندارند، زمانی 
که مادران از حق سرپرستی فرزندانشان محروم هستند و مردان 
خانواده پدری در اولويت هستند، زمانيکه زنان بدون اجازه مردان 
خانواده حق سفر ندارند، آنجا که زنان نيمه مردان هستند مجوز تجاوز 

تجاوز .  به حريم شخصی آنان عمالً و با حمايت قانون صادر شده است
سال و سکوت قربانيان شاهد اين واقعيت شنيع و  ١۵گروهی در طی 

 .تلخ است
 

در سردشت متجاوزين ارگانهای قدرت و سرکوب را در حمايت از 
اين بار اول نيست كه زنان با حمايت خود همراه داشته اند و صد البته 

زنان روزانه با تجاوز .  قانون مورد سركوب و تجاوز قرار ميگيرند
حقوقی، فيزيكی، كالمی و جنسی در جغرافيائی به وسعت ايران روبرو 

حضور شوم حکومت اسالمی همه جا را به مکانی ناامن برای .  هستند
تفريح گاههای محدودی که .  زيست و زندگی زنان تبديل کرده است

زنان در سردشت در اختيار داشته اند و توانسته اند آنجا تردد داشته 
يکی از کسانی که با . باشند به محل تجاوز جنسی به آنان تبديل شده است

ما زنان در اين شهر کوچک هيچ جا را برای : وی مصاحبه شده ميگويد
نه کافه ای، نه تفريحگاه امنی، .  ديدار و گذراندن اوقات فراغت نداريم

اين محدوديت بيسابقه، !  نه پارکی که بشود در آنجا قرار مالقاتی گذاشت
 ١۵فجايعی در پی داشته که تجاوز سازمان يافته در سردشت در طول 

زمانيکه زنی سکوت را ميشکند و .  سال تنها يکی از تبعات آن است
دست به افشای اين جنايات بطور علنی ميزند از طرف عوامل سپاه و 
همکاران متجاوزين مورد تهديد قرار گرفته و خانه پدريش مورد حمله 

مردمی که عليه اين خشونت عريان قصد .  اين افراد قرار ميگيرد
اعتراض در سطح شهر را دارند عمال توسط فرمانداری و نيروهای 

حق تجمع و اعتراض خيابانی "امنيتی تهديد ميشوند و تذکر ميگيرند که 
اين اگر صدور مجوز تجاوز قانونی و اسالمی نيست، پس "!  را ندارند

چيست؟ يکی از اين افراد متجاوز و از عناصر اصلی گروه چند سال 
ساله وی به قتل ميرساند  ۴پيش خواهر خود را در مقابل چشمان فرزند 

آزادانه در سردشت به زندگی ادامه ميدهد و " دفاع از ناموس"و با حکم 
حمايت از قاتلين و متجاوزين ميدانی که جمهوری !  جنايت ميافريند

 . اسالمی گوی سبقت را از طالبان و داعش و بوکو حرام هم ربوده است
 

جمهوری اسالم تنها بانی تجاوز گروهی نيست، اين حكومت ننگين بانی 
اين .  اسيد پاشی و سنگسار و قتل زنان به بهانه های مختلف است

حكومت و قوانين شنيع آن بانی تن فروشی رسمی و قانونی زنان به نام 
بانی سلب اختيار در انتخاب پوشش .  هم هست"  عقد موقت"و "  صيغه"

اين حكومت .  و تحميل حجاب اسالمی اين سمبل بيحقوقی زن هم هست
نه تنها حامی متجاوزين است بلكه مشوق تجاوز و خشونت فيزيكي به 

  ٥صفحه    .زنان است

 



 
سال تحت حمايت  ١۵تجاوز گروهی در طی 

مردم .  ارگانهای نظامی و امنيتی را بايد جواب داد
و فعالين اجتماعی عرصه زنان از قربانيان حمايت 
می کنند و خانواه هايشان خواهان پيگيری پرونده 
اين جنايت تا صدور حکم قطعی برای آنان و 
محبوس کردن اين پارازيتها در پشت ميله های 

تا زمانيكه اما آنچه که واضح است .  زندان هستند
جانيان اسالمی حافظ سرمايه در حاكميت و قدرت 
هستند زنان به  عنوان انسانهای فرودست و به 
. مثابه جنس دوم تحت ستم و آزار خواهند بود

تصور اينکه دستگيری و محاکمه اين گروه اوباش 
و متجاوز اوضاع را بطور کامل تغيير خواهد داد 
و زنان منبعد امنيت خواهند داشت توهمی بيش 

ضامن برابری کامل زن و مرد درهمه ابعاد . نيست
اجتماعی، اقتصادی و سياسی و تضمين برابری 
جنسيتی در نهايت سرنگونی جمهوری اسالمی و 

 .برقرای يک جامعه آزاد و برابراست
 

 ٢٠٢١سپتامبر  ٣٠

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦١٥شماره    

 قوانين اسالمى، 

 ...مجوز رسمى تجاوز به زنان 

 اعالميه حزب حکمتيست
 

 اعدام قتل عمد دولتى است

 اكتبر روز جهانى عليه اعدام ١٠در مناسبت 
 

تالش برای لغو کامل مجازات اعدام ابتدا توسط سازمان عفو بين الملل، ائتالف جهانی عليه 
با ارائه قطعنامه ای به  ٢٠٠٧مجازات اعدام و سازمانهای غير دولتی، اولين بار در سال 

در مجمع عمومی  ٢٠٠٨اين قطعنامه برای بار دوم در سال .  سازمان ملل متحد شروع شد
مجرم، به "از جمله تاکيد شده است که   در اين قطعنامه.  سازمان ملل متحد بتصويب رسيد

اعتبار انسان بودن، دارای حق حيات و بسياری حقوق ديگر است و قانونگذار و سيستم 
". قانونگذاری، حق سلب اين حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد

، دومين پروتکل الحاقی به ميثاق بين المللی حقوق سياسی اجتماعی ١٩٨٩قبلتر در سال 
 . درباره لغو مجازات اعدام به تصويب مجمع عمومی اين سازمان رسيده بود

 
از ميان کشورهائی که قانون اعدام را دارند،  ٢٠٢٠بر اساس گزارش عفو بين الملل در سال 

اين کشورها شامل؛ چين، ايران، مصر، .  کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند ١٨تنها 
عراق، عربستان سعودی، سومالی، آمريکا، سودان جنوبی، يمن، هند، عمان، بوتسوانا، 

بنا به آمارهای ثبت شده اعدامها .  بنگالدش، قطر، تايوان، سوريه، ويتنام و کره شمالی است
حکم اعدام، به تنهايی نيمی از کل موارد  ٢۴۶، جمهوری اسالمی با اجرای ٢٠٢٠در سال 

 .های جهان را به خود اختصاص داده است اعدام
  

قتل در .  اعدام است"  مجازات"در ايران و در برنامه سياسی، کمونيسم کارگری پيشرو لغو 
هر جامعه ای و به هر دليلی رخ ميدهد، ريشه آدمکشی و نفس اينکه فرد ميتواند جان کسی 

و "  اجرای عدالت"اما وقتی دولت تحت عنوان .  را بگيرد، ريشه در مناسبات اجتماعی دارد
. با تشريفات و در کمال خونسردی آدم ميکشد، قتل عمد جديدی مرتکب ميشود"  قصاص"

نيست، سلب حق زندگی است، مجازات نميتواند اصِل اصالح و بازگشت به " مجازات"اعدام 
کشورهائی که .  اعدام يک جنايِت عامدانه و آگاهانه دولتی است.  جامعه را لحاظ نکرده باشد

در حقيقت اعدام نه .  هنوز اعدام می کنند ميزان جرم و جنايت در آنها گسترده تر است
، برعکس، يک ابزار طبقات "مصون کردن جامعه"است و نه راهی برای "  اجرای عدالت"

بيشترين اعدامها بدالئل سياسی .  حاکم برای کنترل و سربزير نگهداشتن مردم معترض است
بايد تصريح کرد که دولت و هيچ قدرتی حق .  و فرهنگ ارتجاعی حاکم صورت ميگيرد

اعدام بايد تماماَ .  کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و بهانه ای را ندارد
"لغو و ممنوع شود ای که توسط جالد اجرا شود، عدالت نيست، قانونيت دادن به "عدالت. 

 . جنايت و عادی کردن آدمکشی است
 

در روز دهم اکتبر عليه جمهوری اسالمی حکومت صد هزار اعدام، عليه طالبان و دولتهائی 
ً آدم می کشند بميدان بيائيم مبارزه برای لغو کامل اعدام در جهان، بدون سازمان .  که قانونا

اکتبر  ١٠در .  دادن مبارزه ای همه جانبه عليه رژيم اسالمی صد هزار اعدام ممکن نيست
همراه با کارگران و اردوی مردم آزاديخواه جهان يکصدا و متحد عليه اعدام اعتراض کنيم و 
بويژه رژيمهای اسالمی در ايران و افغانستان را بعنوان سمبلهای جنايت و توحش محکوم 

 . کنيم
 

حکمتيست در اينروز همراه بشريت آزاديخواه و پيشرو، عليه   -حزب کمونيست کارگری
مبارزه برای توقف و ممنوعيت کامل .  بربريِت آدمکشی رسمی و قانونی اعتراض می کند

اعدام، لغو کليه احکام اعدام صادر شده توسط رژيم اسالمی، هدف فوری اين "  مجازات"
 !فراخوان ما اينست همه جا عليه اعدام بعنوان قتل عمد دولتی اعتراض کنيد. مبارزه است

 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢١سپتامبر  ٢٩ – ١٤٠٠مهر  ٧



مهلت شرکت در نوزدهمين انتخاب  ١٨ساعت  ٢٠٢١سپتامبر  ٢٦
حزب در انتخابات  ٤٢در مجموع . سراسری مجلس آلمان به پايان رسيد

سراسری آلمان شرکت کردند که در آن حزب سوسيال  ٢٠٢١
درصد آرای داده شده  ٢٥.١با ) SPD(دموکرات به رهبری اوالفشولتز 

و پس از آن آقای آرمين الشت از ائتالف حزب سوسيال دموکرات 
حزب برادر در بايرن   -مسيحی و اتحاد دموکرات مسيحی

CDU&CSU)  ( مقامهای نخست و دوم را در انتخابات  ٢٤.١با
در مجموع چيزی .  را بدست آوردند ٢٠٢١سراسری آلمان در سال 

درصد واجدان شرايط در انتخابات اين دوره مجلس  ٦١بيشتر از 
سراسری آلمان شرکت داشتند که تقريبا درصد هم سطح از شرکت 

بدين ترتيب با پايان انتخابات .  کننده با انتخابات قبل را نشان ميدهد
) CDU(عصر خانم مرکل از حزب سوسيال دموکرات مسيحی  ٢٠٢١

دوره ای که عده ای .  پس از شانزده سال صدر اعظمی به پايان رسيد
" مقبولترين"و عده ديگری ايشان را "  بی لياقت ترين"ايشان را به 

 . صدر اعظمی تاريخ آلمان فدرال نام ميگذارند
 

بطور حتم مفسران سياسی و خبرگزاريهای مختلف آلمانی انتخابات 
ما می .  را از زوايای مختلفی بررسی کرده و خواهند کرد ٢٠٢١

توانيم، بعنوان مثال، از اولين دور کانديداتوری مستقيم حزب سبزها 
وقايع انتخابات اين دوره "  مهم ترين"خانم آناله نابربوک بعنوان يکی از 

شايد نگاهی به انتخاب احزاب توسط جوانانی که برای اولين .  نام ببريم
در )  سالگی است ١٨حداقل سن شرکت در انتخابات سراسری (بار 

در ميان جوانانی که برای .  انتخابات شرکت کردند هم قابل بررسی باشد
اولين بار در انتخابات شرکت کردند، ميتوان گفت که آنها در درجه اول 

، بخاطر تاکيد اين حزب بر حفظ محيط )die Grüne(به حزب سبزها 
در اين .  رای داده اند (FDP) زيست و پس از آن به حزب ليبرال آزاد

(درصد به حزب نئوفاشيستی  ٧راستا جوانان آلمانی خوشبختانه تنها 
AFD  ( درصد در مجموع  ١٠.٤رای داده اند که درمقابل رای ميانگين

 . درصد نسبتاً کمتر فاجعه باری را نشان ميدهد
 

بطور حتم نشستهای مشترک احزاب برای رسيدن به توافقی برای 
و انستيتوهای خبری امکانی "  خبرسازان"تشکيل دولت آتی، برای 

و پايان عصر خانم مرکل که با  ٢٠٢١خواهد بود که حول انتخابات 
آغاز گرديده بود،  قلم  ٢٠٠٥پايان عصر گرهارد شرودر در سال 

هرچند که بقدرت رسيدن حزب سوسيال دموکرات خطر .  فرسائی کنند
حمله دوباره سوسيال دموکراتهای آلمانی به سطح معيشت طبقه کارگر 

طبقه کارگر و مردم کم .  و زحمتکشان را بار ديگر باال خواهد برد
درآمد آلمان فراموش نکرده اند که حزب سوسيال دموکرات آلمان به 
رهبری گرهارد شرودر بزرگترين حمله به سطح معيشت کارگران و 

شروع کرد که با تصويب مجموعه  ٢٠٠٠زحمتکشان را از سالهای 
، دست کارفرمايان را در اخراج و دادن "هارتز چهار"قوانينی بنام 

وی در اين سالها ادعا .  دستمزد بسيار نازل به کارگران بازگذاشت

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦١٥شماره    

 در آلمان ٢٠٢١انتخابات 
 

 نادر شريفى

" مالياِت ماليات دهندگان"داشت که نيمی از 
خرج بيکاران می شود که دليلی نميبينند تا 

يکی ديگر از حمالت سوسيال !  کار کنند
دموکراسی در دوران حکومت شرودر و حتی 
پس از آن به اتحاديه های کارگری بود که تا 
قبل از حمله اين حزب به دستآوردهای 
مبارزاتی کارگران بيشترين رای دهندگان 
. خود را در ميان همين اتحاديه ها داشت

بعنوان مثال حمله به اتحاديه لوکوموتيورانان بود که خار چشم سوسيال 
آنان معتقد بودند که بايد دست اتحاديه گ د ال را .  دموکراتها شده بود

کوتاه کنند تا اين اتحاديه برای خواسته های اعضای خود هر دوره ای 
 Harz(بهرصورت با تصويب قوانين .  دست به اعتصاب و مبارزه نزند

توسط دولت موئتلف سوسيال دموکراتها و حزب سبزها، جامعه را به )  ٤
مقاومت گسترده ای عليه آنان کشاند که دست آخر دولت شرودر مجبور 

قدرت را بدست حزب دموکرات مسيحی برهبری  ٢٠٠٥شد در سال 
تشکر "روشن است حزب دموکرات مسيحی با .  خانم مرکل بسپارد

از سوسيال دموکراتها در حمله به سطح معيشت طبقه کارگر، "  فراوان
همان راهی را ادامه داد که دولت سوسيال دموکرات با حمله به 
دستاوردهای کارگران و محرومان و بيکاران از يک طرف و معاف 

. کردن سرمايه داران در پرداخت ماليات از طرف ديگر آغاز کرده بود
برای همين با بقدرت رسيدن محتمل دوباره حزب سوسيال دموکرات در 
آلمان، برخالف شادی و شعف تعدادی رفرميست چپ، احتمال حمله 

 . دوباره به سطح معيشت و زندگی طبقه کارگر آلمان زياد است
 

در آلمان همانند انتخابات دوره های قبل برجستگی  ٢٠٢١اما انتخابات 
عيان ديگری نيز داشت که کمتر مورد اشاره نويسندگان مزدبگير رسانه 
های بورژوائی قرار ميگيرد و آن اينست که مطلقا هيچ حزبی، طبقه 
کارگر آلمان را نه در مجلس سراسری و نه در جامعه بطور حقيقی 

وقتی به ليست احزاب که در انتخابات اين دوره شرکت . نمايندگی نمی کند
بعنوان حزبی که خود را )  MLPD(کرده اند، تنها به حزب ام ال پی دی 

مينامد، برخورد ميکنيم که يک حزب استالينی است و ابداً هيچ "  چپ"
در .  پايگاهی در ميان طبقه کارگر و حتی اتحاديه های کارگری ندارد

مقابل اين فقدان عظيم، تعدد و فراوانی احزاب بورژوائی، راسيستی و 
حتی فاشيستی هستند که در دفاع از سرمايه و سرمايه داری از يکديگر 
سبقت گرفته و در راه تضمين سودآوری بيشتر سرمايه، هر روزه قوانين 
جديدتری برای حمله به سطح معيشت طبقه کارگر را در دستور و برنامه 

 . خود می گذارند
  

بنابراين خارج از اينکه دولت آتی متشکل از کدام احزاب باشد، يا چه 
کسی رهبری دولت فدرال در دوره بعد در آلمان را بعهده خواهد گرفت، 
و يا کدام احزاب اجاره دارند در مجلس سراسری نماينده خود را داشته 
باشد، طبقه کارگر آلمان از طرف هيچ حزبی نه در مجلس و نه در 

اين يک فقدان بزرگ در قلمرو سياسی در .  جامعه نمايندگی نميشود
جامعه آلمان است که حتی خود طبقه کارگر آلمان گوئی فراموش کرده 
است که برای اعاده حقوق اش، برای دفاع از خودش، نياز مبرمی به 

بی ربط هم نيست که از رسانه .  کمونيستی خود دارد  -حزب کارگری
هائی که بخش اعظم آن توسط دو کارتل رسانه ای خريداری شده اند، تا 
احزاب حاکم و موجود همگی امرشان نه دفاع از طبقه کارگر که دفاع از 

سرمايه و مصون نگهداشتن آن در قبول حداقل وظايف و 
  ٧صفحه   
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 اعالميه حزب حكمتيست
 

 دستگيری يک مدير ارشد امنيتى سوئد به جرم جاسوسى

 كدام اطالعات از اپوزيسيون به حكومت ايران منتقل شده است؟
 

روز دوشنبه صبح بيستم سپتامبر در شهر اپساالی سوئد يک مرد ايرانی االصل و يکی از 
روز .  ، به اتهام جاسوسی از نوع سنگين دستگير شد)سپو(مديران ارشد پليس امنيتی سوئد 

پنجشنبه بيست و سوم سپتامبر، دادگاه استکهلم تصميم گرفت او را به جرم سوءاستفاده 
فاحش و غيرمجاز از موقعيت و دسترسی به اطالعات محرمانه و نقض امنيت ملی، در 

 .بازداشت نگه دارد تا امکان از بين بردن مدارک يا فرار از کشور را نداشته باشد
 

پيمان "در حکم بازداشت توسط پليس و همينطور رسانه ها نام اين فرد متهم به جاسوسی 
او بعنوان يک مدير ارشد امنيتی و همينطور سابقه کار در .  ، چهل ساله قيد شده است"کيا

وزارت دفاع، به اطالعات بسيار محرمانه و طبقه بندی شده و فوق سری در فاصله 
وی و "  جرم سنگين"هنوز جزئيات و دامنه .  دسترسی داشته است ٢٠١۵تا  ٢٠١١سالهای 

نوع استفاده از اين اطالعات توسط سازمان امنيت و پليس سوئد منتشر نشده است، اما 
 .اخبار منتشر شده در رسانه ها از همکاری وی با جمهوری اسالمی سخن ميگويند

 
دولت و پليس امنيت سوئد در جزئيات به اطالعات کامل از فعالين نيروهای اپوزيسيون 

اطالعاتی که مورد عالقه شديد جمهوری اسالمی و شبکه . جمهوری اسالمی دسترسی دارد
اما آنچه برای ما و نيروهای مخالف و تحت تعقيب .  های امنيتی و اطالعاتی آنهاست

جمهوری اسالمی حياتی است، اينست که چه اطالعاتی توسط اين جاسوس و مدير ارشد به 
عناصر اطالعاتی جمهوری اسالمی منتقل شده است و چگونه بايد مخاطرات ناشی از آن 

 کور و منتفی شود؟ 
 

شناسائی و شکار جاسوس خبری خوشحال کننده است اما واقعيت اينست آنچه اتفاق افتاده 
در عين حال يک مسئله .  است يک اسکاندال سياسی و امنيتی برای سپو و دولت سوئد است

. جدی برای شهروندانی است که همواره مورد تهديد و تروريسم جمهوری اسالمی اند
ً و بدون هيچ مالحظه ای توسط پليس امنيت سوئد علنی شود و  امری که بايد صريحا

اين حق شهروندان سوئد و فعالين اپوزيسيون .  تمهيدات الزم در مورد آن صورت گيرد
جمهوری اسالمی است که از مشروح اطالعات فروخته شده يا انتقال داده شده مربوط به 

اين وظيفه بی اما و اگر و مسئوليت دولت سوئد است که تروريسم .  خود مطلع شوند
جمهوری اسالمی و شبکه های ذيربط و نقش سفارت جمهوری اسالمی و افراد درگير در 

 . اين موضوع را وجه المصالحه روابط سياسی و تجاری با رژيم اسالمی ايران نکند
 

ما دولت و پليس امنيت سوئد را در قبال مخاطراتی که از پس اين واقعه شهروندان و 
اين وظيفه ارگانهای دولتی از جمله .  مخالفين سياسی را تهديد ميکند، تماماً مسئول ميدانيم

نمايندگان پارلمان سوئد و رسانه ها است که برای مقابله با تروريسم اسالمی اقدامات الزم 
ً متوجه عناصر و فعالين مخالف حکومت اسالمی ايران .  را انجام دهند اين تهديد صرفا

 . نيست بلکه جامعه سوئد را بيش از پيش درگير تروريسم اسالمی می کند
   

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢١سپتامبر  ٢٨ – ١٤٠٠مهر  ٦

 .تعهد در قبال جامعه است
 

گفتيم که حکومت شرودر مدعی بود که نيمی از 
مالياتی که توسط شهروندان جامعه پرداخت می شود، 
صرف هزينه های بيکاران، بازنشستگان، از کار 

با حمله به سطح معيشت طبقه کارگر .  افتادگان ميشود
اما، اين طبقه سرمايه دار بود که از دادن ماليات آزاد 

کارگران و محرومان مجبور به قبول کارهائی .  شد
شدند که حتی با آنان نمی توانستند و همچنان نمی 
توانند هزينه های زندگی خود را تامين کنند ولی بجای 
آن امتيازات بيشتری به صاحبان کار و کارفرمايان 

. داده شد که بر درآمدهای افسانه ای خود بيافزايند
بطور کلی با تصويب و اجرای قوانين دولت سوسيال 
دموکراسی شرودر، فقر و بيحقوقی به بخش اعظم 
جامعه تحميل و ثروت و اطمينان بيشتری به اقليتی 

 . واگذار گرديد
 

در آلمان امروز، همانند بقيه نقاط جهان شکاف طبقاتی 
و فاصله بين ثروتمندان و نداران روز بروز بزرگتر 

از يک طرف بازنشستگان، خيل بيکاران، .  می شود
زحمتکشان و کارگرانی را داريم که باوجود تحمل کار 

ساله و حتی بيشتر و ماليات و  ٣٥طاقت فرسای 
هزينه های سنگين حکومتی بر دوش آنان، داشتن 
حداقل سطحی از معيشت برای آنان به رويائی دست 
نيافتنی تبديل شده است و از طرف ديگر ثروتمندانی 
که حتی پاندمی کرونا نه تنها بر روند افزايش تروت 
آنان تاثيری نگذاشته است که حتی در زمانی نسبتا 
کوتاهی ثروتهای افسانه ای آنان را چند برابر کرده 

 .است
  

و متاسفانه بايد اضافه کرد تا زمانی که طبقه کارگر با 
حزب سياسی و طبقاتی خود وارد جنگ برای کسب 
قدرت سياسی نشود و سلطه سياسی و اقتصادی طبقه 
سرمايه دار بزير نکشيده است، داستان همان داستان 
ادامه بهره کشی اقليتی از اکثريتی خواهد بود و 

 . انتخابات صرفا تشريفات اين تداوم است
 

اگر انتخابات قرار بود چيزی را تغيير "بله  بقولی، 
 ".دهد، بطور حتم تاکنون غير قانونی شده بود

 ٢٠٢١سپتامبر  ٢٨

 ...در آلمان  ٢٠٢١انتخابات 

 

 !سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل ميشود» خطر«جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، بدون 

 منصور حكمت



  ٦١٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

جمهوری نکبت اسالمی کشتار و زندان و ارعاب را تشديد کرده است تا 
دولت سرکوبگر اسالمی با لگدمال کردن و سلب ابتدايی .  زنده بماند

ترين حق زندگی و آزادی از مردم، تالش می کند به حيات ننگين خود 
اين سبک و روش دولتهای انگلی و سرکوبگر و استثمارگر .  ادامه دهد

است که کوچکترين مخالفت را تحمل نميکنند و هر حرکت آزاديخواهانه 
چنانکه پيش بينی می .  را با سرکوب و زندان و شکنجه جواب می دهد

شد دولت جنايتکار رئيسی نيز همچون اسالف خود بعد از يک تنفس 
انتخاباتی، دستگيری و احضار و زندان آزاديخواهان را سرعت بخشيده 

 . است
 

شاهين ناصری به دليل گفتن حقايقی در دادگاه در مورد شکنجه نويد 
ساله  ٢٢امير حسين حاتمی جوان . افکاری، در زير شکنجه به قتل رسيد

. بعد از کشتن شدن زيرشکنجه، جنازه اش را تحويل خانواده اش دادند
اين جنايتکاران آدم . مرده است" سکته قلبی"بيشرمانه گفته اند که در اثر 

مزورانه .  می کشند ولی جرئت بعهده گرفتن مسئوليت آن را هم ندارند
" مرگ های مشکوک"کشتن آدمها را زير شکنجه های قرون وسطايی، 

ستار بهشتی و .  عنوان ميکنند تا از زير بار اين جنايتها شانه خالی کنند
صدها جوان معترض در .  دهها زندانی ديگر را زير شکنجه کشتند

فقط به سر نزديم به پا هم "خيزش آبانماه را با گلوله جنگی کشتند و گفتند 
و هنوز که هنوز است شهامت آن را ندارند که آمار قربانيان را "  زديم

اخيرا، دهها نفر از فعالين را در شهرهای مختلف به اداره .  اعالم کنند
اطالعات احضار و خواسته اند که سکوت بکنند و يا امضا بکنند که 

وسيعا دستگيری .  وابسته به احزاب هستند و حق هيچگونه فعاليتی ندارند
فعالين و معلمين مبارز را آغاز کرده اند و با تشکيل پرونده های امنيتی 
و وثيقه های سنگين، به اميد اينکه مردم را مرعوب و دست از اعتراض 

 .بردارند به اين وحشيگری ادامه می دهند
 

واقعيت اين است که دولت جمهوری اسالمی از آغاز تا به امروز با 
کشتار و زندان و شکنجه و ايجاد ارعاب و وحشت در جامعه، جنگی 
تمام عيارعليه مردم براه انداخته است و اين سياست سرکوبگرانه، با 
گسترش نارضايتی و اعتراض مردم هر روز دامنه بيشتری به خود می 

چندی پيش فيلمهايی از شکنجه و آزار و بيحرمتی به زندانيان در .  گيرد
سال است با  ۴٢برای مردمی که .  زندان اوين به بيرون درز کرد

. رژيمی شکنجه گر و جنايتکار روبرو هستند، البته جای تعجب نبود
آنچه افشا شد و مردم ديدند فقط گوشه بسيار کوچکی از جنايت و قتل و 
تجاوزی است که در زندانهای رژيم جنايتکاران اسالمی طی ساليان 

 . طوالنی صورت گرفته است
 

عليرغم پروپاگاند و ادعاهای پوچ رئيسی، چنانکه پيش بينی می شد 
تورم و گرانی افسار .  اوضاع اقتصادی مردم وخامت بيشتری يافته است

قدرت خريد مردم بخصوص .  گسيخته و زندگی مردم را فلج کرده است
قيمت اجناس و مايحتاج عمومی .  افشار تهيدست بشدت سقوط کرده است

بيکاری و فقر بيداد می کند و .  در صد گرانتر شده است ٩٠تا  ٣٠مردم 

!زنده باد شوراها  
 

 ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای

! را همه جا ايجاد كنيد   

! در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان 
!حاكميت  

در طول هفته گذشته چندين کارگر به دليل عدم 
پرداخت حقوق ماهانه و عدم توانايی در تامين 
نيازهای خود و خانواده دست به خودکشی زده 

 .اند
 

ما گفته ايم که دولت جديد در جمهوری 
اسالمی به دليل بحرانهای الينحل سياسی و 

اقتصادی با سرنوشت دولتهای پيشين روبرو خواهد شد و چنانکه مشاهده 
ما بدرست گفته ايم که .  می شود راهی جز ادامه سياست سرکوب ندارد

بحران سياسی و اقتصادی سيستم سرمايه داری و دولت جمهوری 
اسالمی در ايران ريشه ای تر از آنست که توسط دولت جمهوری 

ريشه اعتراض و نارضايتی ميليونی مردم در .  اسالمی قابل حل باشد
. همين بحرانهای فلج کننده و عدم مشروعيت و مقبوليت رژيم نهفته است

دامنه احضار و زندان و قتل زندانيان از جانب دستگاههای امنيتی و 
اطالعاتی رژيم، اقداماتی پيشگيرانه و پيش بينی اوجگيری اعتراضات و 

بی دليل نيست که خامنه .  نارضايتی مردم در دوره پس از کرونا هست
ای جنايتکار اخيرا در پيامی خطاب به آتش به اختيارها، گفته است که 

يعنی فعالين و مخالفين را "!  فضای مجازی جهادی عمل بکنيد"در 
 .شناسايی، دستگير و زندانی بکنيد

 
حقيقت اين است که جمهوری اسالمی عليرغم تهديد و ارعاب و خشونت 

از حل مشکالت عديده مردم ناتوان .  عليه مردم از درون پوسيده است
از دست اعتراض و .  است و تنها راه را سياست سرکوب ميداند

نارضايتی کارگران و اقشار زحمتکش به تنگ آمده و راه حلی ولو کوتاه 
لذا مردم کارگر و زحمتکش نيز .  مدت برای رفع اين مشکالت ندارد

تجربه بيش از چهار .  راهی جز گسترش اعتراض و اعتصاب ندارند
دهه حاکميت سياه اسالمی، بيانگر اين واقعيت است که تا اين رژيم هست 
مردم روی خوشی به خود نخواهند ديد و اين دور باطل بدتر و بدتر 

اين رژيم را بايد .  به اين اوضاع بايد پايان داد.  ادامه خواهد يافت
اين کارمردم معترض، کارگران به تنگ آمده از فقر و .  سرنگون کرد

حکومت ارعاب و وحشت .  نداری و زنان زير ستم و لگد اسالم است
 . قابل دوام نيست، سرنگونی قاطع و انقالبی گام اول رهائی است

 
 ٢٠٢١سپتامبر  ٢٩

 !حكومتى كه ارعاب و وحشت ضامن بقای آنست
 

 سعيد يگانه

 



 ٦١٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 تپه   اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت  
  شنبه ششم مهرماه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در  روز سهاز 

 .محوطه شرکت و مقابل دفتر مديريت دست به تجمع و اعتصاب زدند
های معوقه، تعيين تکليف  کارگران هفت تپه خواهان پرداخت حقوق

فوری مديريت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمديد 
بخش دفع آفات، انجام عمليات کشت و ترميم   قرارداد کارگران فصلی و

مهرماه  ٧روز چهارشنبه  .کارخانه از خواسته های اين کارگران است
محوطه شرکت و   همزمان با دومين روز از اعتصاب، کارگران در

مقابل دفتر مديريت دست به تجمع و اعتصاب زدند و در ادامه، در 
اقدامی اعتراضی درب دفتر شورای اسالمی را ِگل گرفتند و شعار سر 

 "! شورای ضد کارگر نميخواهيم: "دادند
 

امروز پنجشنبه هشتم مهر سومين روز اعتصاب کارگران با جمعيت 
 .  وسيعی برگزار شد و بر مطالبات خود تاکيد کردند

 
 عسلويه ١۴فاز  IGC ای شرکت اعتصاب مجدد کارگران پروژه

های  شاغل در پروژه IGC روز شنبه سوم مهرماه کارگران شرکت
عسلويه در اعتراض به ُخلف وعده پيمانکاران و کارفرمايان  ١۴فاز 

کارگران  .در تحقق مطالبات کارگران مجدداً دست به اعتصاب زدند
ای خواهان افزايش دستمزد مطابق ليست پيشنهادی مزدی از  پروژه

روز  ١٠روز کار و  ٢٠طرف خوِد کارگران و تغيير نوبت کاری به 
ای نفت، گاز و پتروشيمی که از  کارگران پروژه .استراحت هستند

خرداد دست به اعتصاب سراسری زده بودند، هنوز بخشا  ٢٩تاريخ 
 . در اعتصاب به سر ميبرند

 
 تپه  اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس هفت

روز يکشنبه چهارم مهرماه کارگران شرکت کاغذ پارس و شرکت 
تپه در اعتراض به  آن، شرکت پارس طبيعت سلولز هفت  زيرمجموعه

اخراج تعدادی از همکاران در محوطه شرکت دست به اعتصاب و 
  نفر از ١۴اين شرکت از روز اول مهرماه اقدام به اخراج  .تجمع زدند

سال کار  ٢٠سال تا  ١٠کارگران نموده است که همگی سوابقی از 
ی آن از زمانی که به  شرکت کاغذ پارس و شرکت زيرمجموعه .دارند

بخش خصوصی واگذار شد هيچ کدام از کارگران را به صورت 
قراردادی در استخدام ندارند و کارگران بعنوان نيروهای پيمانکاری 

نفر  ۵٧کارگران اين شرکت که  .کار هستند  در اين شرکت مشغول به
بندی مشاغل محروم هستند و همگی آنها با سوابق  هستند از طرح طبقه

باال پايه حقوق دريافت ميکنند که دريافتی کامل کارگران پنج ميليون 
به همگی اين کارگران که از اهالی منطقه هستند اعالم .  تومان است

 .گردند شده است که به زودی از کار اخراج می

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

 سازی و معدنی مبين  اعتراض کارگران شرکت راه
سازی و معدنی مبين، از  کارگران شرکت پيمانکاری شرکت راه

پيمانکاران دست اول شرکت ملی صنايع مس ايران، در اعتراض به 
کارگر مقابل اداره کار و اداره اماکن شهر  ۴وضعيت خود و بازداشت 

شرکت پيمانکاری شرکت مبين، مسئوليت معدن  .بابک تجمع کردند
اختالف ميان .  شهر بابک استان کرمان را برعهده دارد »ميدوک«

کارفرمای مادر و شرکت پيمانکاری سبب بروز مشکالتی برای 
پيش از اين، کارگران نسبت به وضعيت خود .  مزدبگيران شده است

ها داشت اما در نهايت  معترض بودند و پيمانکار تصميم به اخراج آن
تصميم بر اين شد تا کارگران با همان شرايط به کار خود ادامه دهند و 

نفر از  ٧اما شرکت پيمانکار .  کارفرما هيچ کارگری را اخراج نکند
اخراج اين کارگران  سبب .  کرد کارگران را روز اول مهرماه اخراج 

نفر  ۴ايجاد تنش ميان مديران شرکت و ديگر کارگران شد و به دنبال آن 
 .از کارگران بازداشت شدند

 
 خانه شماره پنج قلعه قاضی اخراج کارگران تلمبه

دهها کارگر اهل قلعه قاضی توسط شرکت پيمانکار طرح انتقال نفت گوره 
به گفته يکی از  .خانه شماره پنج اخراج شده اند به جاسک از تلمبه

کارگران اين شرکت پيمانکار به بهانه های مختلف در حال تعديل نيرو و 
نفر از کارگران قراردادی  ١٠٠وی گفت تا کنون .  اخراج کارگران است

نفر از آنها اهل قلعه قاضی  ٧٠اين شرکت اخراج شده اند و از اين تعداد 
 . بوده اند

 
 تجمع کارکنان و پرسنل شرکتی مخابرات منطقه گيالن  

روز پنجشنبه اول مهرماه کارگران و پرسنل شرکت مخابرات منطقه 
گيالن همزمان با سفر قاليباف رئيس مجلس به اين استان، در اعتراض به 

 .مشکالت و وضعيت نامناسب شغلی و معيشتی خود دست به تجمع زدند
کارکنان شرکت مخابرات گيالن خواهان تبديل وضعيت و عقد قرارداد 

بندی مشاغل و تحقق  ها، اجرای طرح طبقه سازی حقوق مستقيم، همسان
 .ديگر مطالبات خود هستند

 
 وضعيت نامناسب کارگران شهرداری ايالم 

کار  از ابتدای سال تاکنون اضافه:  يکی از کارگران شهرداری ايالم  گفت
نشده که اين امر مشکالت و   کاری به بسياری از کارگران پرداخت و شب
کش  عنوان يکی از اقشار زحمت های بسياری را برای کارگران به سختی

متأسفانه اين دستمزد حداقلی نيز :  او اضافه کرد .است  جامعه در پی داشته
 .است ساز شده  شود و اين امر برای کارگران مشکل موقع پرداخت نمی  به

از خرداد ماه تا کنون :  يکی از کارگران فضای سبز شهرداری ايالم گفت
نشده و   حقوق کارگران فضای سبز شهرداری پرداخت

  ١٠صفحه   
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 .تاخير در تيرماه به حسابشان واريز شده است
 
 تجمع اعتراضی کارگران معادن زغال سنگ کرمان 

سنگ   مهرماه جمعی از کارگران معادن شرکت زغال ۶شنبه  روز سه
کرمان در اعتراض به پايين بودن ميزان حقوق و مزايا، مقابل مسجد 

اکثر اين کارگران از .  راهی دشتخاک تجمع کردند ابوالفضل در سه
معادن خصوصی پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، 

گويند در حالی که توليد معادن  ها می آن.  بودند ١۴-١٢گله توت و 
ها نصف  خصوصی دو برابر معادن دولتی است؛ اما حقوق آن

 .هاست دولتی
 
 مرگ کارگر کارخانه سيمان نائين بر اثر سقوط از ارتفاع 

روز پنجشنبه هفته گذشته يک حادثه منجر به فوت يکی از کارگران 
سال  ٢٩کارگر متوفی .   شاغل در کارخانه توليد سيمان سفيد نائين شد

های عباس عابدی  سن داشت و علت مرگ وی هم بر اساس گفته
سقوط از ارتفاع تاسيسات )  سخنگوی فوريتهای پزشکی استان اصفهان(

اين کارگر  .کارخانه بوده که او در دم جان خودرا از دست داده است
جوان که متاهل است، چندين سال در کارخانه سيمان سفيد نائين سابقه 

 .کار دارد و به روال کار محيط کار خود آشنا بود
 
 مرگ يک کارگر در مهاباد در حين کار بر اثر سقوط  

ساله  ٢١عصر روز چهارشنبه بر اثر حوادث ناشی از کار، يک جوان 
از ساختمان هشت طبقه در کوی پتوبافی مهاباد سقوط کرد و جان خود 

يعقوب پاتينی استاد کار آرماتوربندی بود و حين قالب   .را از دست داد
. گيری، از روی داربست سقوط کرد و در دم جان خود را از دست داد

اينجا الزم است تاسف عميق خود را نسبت به درگذشت دو کارگر در 
نتيجه سوانح کار که اساسا در نتيجه عدم توجه صاحبان کار به امنيت 

 .  محيط کار است، ابراز کنيم و به بستگانشان تسليت می گوييم
 

 اجتماعات سراسری معلمان
روز شنبه سوم مهر به فراخوان کانونهای صنفی فرهنگيان تجمعات 
سراسری با خواستهای، آزادی معلمين زندانی، تحصيالت رايگان، رتبه 

درصد هيئت علمی، تحقق خواستهای  ٨٠بندی حقوق به ميزان 
بازنشستگان فرهنگی، تهيه صندلی و نيمکت برای هر دانش آموز، تهيه 
گوشی هوشمند برای دانش آموزان و معلمين، تهيه ماسک و الکل 

، لغو “کارنامه سبزها“روزانه برای دانش آموزان و معلمين، استخدام 
خصوصی سازی تحصيالت و حذف نگاه های امنيتی به اعتراضات 

بعد از برگزاری تجمعات .  فرهنگيان در چهل شهر ايران برگزار گرديد
بزرگ و سراسری سوم مهر، دولت با کمک نيروهای امنيتی برای 
ايجاد فضای رعب و وحشت دست به دستگيری و تهديد فعالين و 

در مقابل فرهنگيان در .  سازماندهندگان اجتماعات فرهنگيان زدە است
مهر اجتماعات سراسری و بزرگتری برگزار  ١١روز معلم يعنی 

خواستها و مطالبات فرهنگيان، خواست اکثريت کارگران و  .ميکنند
بهر طريق ممکن از اجتماعات فرهنگان حمايت !  مردم ايران است

 !کنيم
 
 لقمان پيرخضرانيان بازداشت و روانه زندان شد 

تشويش "شهريور لقمان پيرخضرانيان که به اتهام  ٢٨روز يکشنبه 
به دو سال حبس که پانزده ماه آن به "  اذهان عمومی

او با بيان اينکه  .است مشکالت معيشتی بسياری را برايمان بدنبال داشته 
آيا مسئوالن شهرداری حاضرند بدون پرداخت حقوق به فعاليت خود ادامه 

متأسفانه مسئوالن شهرداری هيچ توجهی به اين امر :  دهند اضافه کرد
 .شود ای در اينباره به کارگران داده نمی کننده ندارند و پاسخ قانع 

 
 کارگر شهرداری ايرانشهر ٧٠٠معوقات مزدی و بيمه ای  
نفر از کارگران مجموعه شهرداری ايرانشهر در استان  ٧٠٠در حدود  

سيستان و بلوچستان به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود اعتراض 
ماه مزد معوقه طلبکارند، در  ۵اين کارگران که در حال حاضر .  دارند

هر يک از کارگران از بدو استخدام عيدی و سنوات خود :  گويند ادامه می
در عين حال شهرداری از پرداخت کامل حق اضافه . اند را دريافت نکرده

  .کند ها خوداری می کاری ها و تعطيل  کاری 
 

عدم پرداخت منظم دستمزد در مجموعه شهرداری ايرانشهر مشکالت 
همچنين .  خانوادگی و معيشتی زيادی برای کارگران به وجود آورده است

کارفرما حق بيمه آنها را نيز در اين بازه زمانی به سازمان تامين 
اين کارگران که برای دريافت معوقات  .اجتماعی پرداخت نکرده است

اند، هنوز هيچ پاسخی  مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده
 .اند دريافت نکرده

 
 ماه گذشت ۵طلب کارگران کارخانه پارس پامچال از مرز  

در قزوين از تأخير در  »پارس پامچال«يکی از کارگران کارخانه 
نفر از  ٣۵ماه حق بيمه حدود  ٧ماه دستمزد و  ۵پرداخت بيش از 

کارخانه پارس پامچال در شهر :  اين کارگر گفت .همکارانش خبر داد
صنعتی البرز قزوين واقع است سابقه طوالنی در توليد انواع رنگ و 

وی با بيان اينکه کارخانه پارس پامچال به دليل بازار فروش .  رزين دارد
خوبی که برای محصوالت خود پيدا کرده است بايد از توليد مطلوبی 
برخودار باشد، اما از چند سال پيش به دليل مشکالت مالی، برای 

های توليد با مشکالتی مواجه  پرداخت مطالبات کارگران و ساير هزينه
ای در پرداخت حقوق، سازمان  ماهه ۵عالوه بر تاخير بيش از .  است

. تامين اجتماعی بابت بيمه کارگران مبالغ زيادی از کارفرما طلبکار است
های بيمه  به همين دليل تمامی کارگران پارس پامچال برای تمديد دفترچه

 .تامين اجتماعی خود دچار مشکل هستند
 

 حقوق های معوق کارگران پروژه تونل آزاد منجيل رشت
که پيمانکار اجرای تونل محور منجيل به رشت در آزاد  »کاريز«شرکت 

 ٢٠٠ماه پيش معوقات مزدی بيش از  ۴راه قزوين به رشت است، از 
به گفته اين کارگران؛ عليرغم تاخير  .کارگر خود را پرداخت نکرده است

چهارماه دستمزد، سختی کار کارگران شاغل در اين مجموعه پرداخت 
شود و در زمينه بيمه تامين اجتماعی هم کارگران دچار مشکل  نمی

اند مربوط به دستمزد  آخرين حقوقی که کارگران دريافت کرده .هستند
کارگران با دو ماه   ارديبهشت ماه سال جاری بوده که با فشار و اعتراض

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١١صفحه   



جنبش مجمع عمومى كارگری 
!را گسترش دهيم  
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ماه حبس  ٩مدت پنج سال تعليق شده است محکوم شده بود برای گذراندن 
ساز،   لقمان پيرخضرانيان هنرمند نقاش و مجسمه .روانه زندان اوين شد

های گسترده فعالين کارگری به همراه  سال گذشته در جريان دستگيری
دختر خود ندا پيرخضرانيان بازداشت، و پس از مدتی به قيد وثيقه موقتاً 

 .آزاد شده بود
 

 عزيز قاسم زاده بازداشت شد
مهرماه عزيز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگيان  ۴روز يکشنبه 

گيالن در حين مصاحبه زنده تصويری توسط نيروهای امنيتی در منزل 
همچنين لوازم شخصی .  ی نامعلومی منتقل شد پدری دستگير و به نقطه

خانواده اين معلم پس از چند روز بی خبری از او و  .وی ضبط شده است
پيگيريهای فراوان، نهايتا مطلع  شدند که ايشان در اداره اطالعات 

بازداشت آقای قاسم زادە با واکنش .  شهرستان رودسر بازداشت هستند
 .وسيع در دنيای مجازی روبرو شد

 
 اجتماعات بازنشستگان

روز شنبه سوم مهرماه جمعی از بازنشستگان و کارکنان شرکت 
هواپيمايی هما در اعتراض به وضعيت خود مقابل وزارت راه و 

کارکنان و بازنشستگان هما نسبت به وضعيت بد .  شهرسازی تجمع کردند
معيشتی و شغلی خود اعتراض دارند و خواستار افزايش حقوق شاغالن و 

 .شان هستند سازی حقوق بازنشستگان و رسيدگی به ديگر مشکالت همسان
 
 تجمع بازنشستگان فوالد خوزستان و اصفهان 

مهرماه نيز جمعی از  ۴بر طبق يکشنبه های اعتراضی روز يکشنبه 
بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان 

اين  .مقابل ساختمان اين صندوق در اهواز و اصفهان تجمع کردند
 . بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی خود هستند

 
 اعتراض و تجمع سراسری بازنشستگان وزارت بهداشت  

شنبه ششم مهرماه جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت  روز سه
گيالن، گلستان، آذربايجان غربی، خوزستان و اصفهان در   استانهای

شان در محوطه دانشگاه  اعتراض به عدم رسيدگی به خواست و مطالبات
بازنشستگان  .علوم پزشکی اين استان در رشت دست به تجمع زدند

ها، پرداخت پاداش و  درمان خواهان همسان سازی حقوق  بهداشت و
 .شان هستند العاده و ديگر مطالبات فوق

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 



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           

 منصور حكمت".                           ميخورد
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های نظامی و خصوصی در کشور با بحران نقدينگی مواجه  بانک
تری به راه خواهد انداخت و اين  ها بحران تازه  هستند؛ ادغام اين بانک

بحران .  است)  يعنی همان خودمانی سازی(مصداق اقتصاد رفاقتی 
ای پيش رفته که جمهوری اسالمی بخوبی  ورشکستگی بانکی به اندازه

می داند که اين بحران حکومت اسالمی را با مخاطرات جدی در جامعه 
تنها گرانی بنزين جامعه را به  ٩٨اگر در سال .  روبرو خواهد کرد

اعتراضات عظيمی اجتماعی رساند، ورشکستگی بانکی که يک بروز 
 .بحران و ورشکستگی اقتصادی است، کار او را تمام خواهد کرد

 
 "!تنها اختالف ما با دنيای پيشرفته، علم و دانش است"
 
حکومت طالبان تحصيل و درس خواندن دختران و زنان را ممنوع  

عليرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش . اعالم کرده است
ی آغاز جنگ  مهرماه همزمان با هفته ۶شنبه  طالبان ايران هم روز سه

در مدارس اعالم کرده که  »ايثار«ايران و عراق در مراسم زنگ 
توسط  »فرهنگ شهادت«های درسی با هدف تبليغ بيشتر برای  کتاب

اينها تنها شباهتهای اتفاقی نيستند، حقيقت .  شوند بازبينی می »بنياد شهيد«
در همين راستا .  جهالت و کپک زدگی اسالم را بنمايش می گذارند

تنها :  طالبان اسالمی در ايران اعالم کرده است که"  وزير علوم"
 .اختالف آنها با دنيای پيشرفته، علم و دانش است

 
 حکومت ترور و اعمال خشونت 

 
بنياد عبدالرحمن برومند در گزارش مرداد ماه خود عنوان کرده که 

شهروند ايرانی تبار را   ۵۴٠تاکنون جمهوری اسالمی حداقل بيش از 
در خارج از مرزهای ايران ترور کرده و يا ربوده و به ايران منتقل 

برخی از ربوده شدگان به ايران پس از شکنجه و مستند .  کرده است
از جمله ميتوان به روح هللا زم، خبرنگار، فعال .  سازی اعدام شده اند

تحليلی آمد نيوز اشاره -سياسی و مؤسس سايت و کانال تلگرامی خبری
کرد که به ايران ربوده شد و پس از چندين مصاحبه تلويزيونی در 

وسيله طناب دار در زندان رجائی شهر   به ١٣٩٩آذر  ٢٢سحرگاه 
 .تهران اعدام شد

 
*** 

 گرانی و تورم برای خانواده های کارگری غير قابل تحمل شده است
 

مرغ را هم  خانواده های کارگری حتی توان خريد شير و ماست و تخم
يک املِت بدون گوجه و يک کاسه ماست برای يک خانواده .  ندارند

يک کارگر .  هزار تومان هزينه دارد ٣٠کوچک سه نفره، الاقل 
ايم؛ ماست و شير را  گوشت قرمز ماه هاست نخورده:  شهرداری ميگويد

فساد اقتصادی و عدم .  هم مجبوريم از ليست غذائی مان حذف کنيم
پرداخت حقوقهای شش برابر زير خط فقر، وضعيت غير قابل توصيفی 

فشار اقتصادی و .  را برای زحمتکشان در ايران بوجود آورده است
اجتماعی آنچنان بر سر خانواده های کارگران زياد شده است که خانواده 

همسر يک .  های کارگری دست به خودکشی و حتی خودسوزی ميزنند
کارگر در پی نداشتن توان مالی برای خريد لوازم مدرسه، چهارشنبه شب 

اين کارگر شهرداری .  شهريور ماه امسال دست به خودسوزی زد ٣١
هزار تومان  ٨٠٠ميليون و  ۵اش  دهدشت اعالم کرده که حقوق ماهيانه

ماه گذشته حقوقی دريافت نکرده  و اگر يک روز هم  ۵است ولی در 
در همين راستا .  شد شده برايش غيبت رد می ديرتر برسر کار حاضر می

کارگر ايالمی به دليل مشکالت مالی از بلندی ساختمان  ٢هفته گذشته 
به گزارش سالم نو، اقدام به خودکشی .  نيمه کاره اقدام به خودکشی کردند

دو کارگر ايالمی گويا عدم دريافت مطالبات و حق الزحمه در ساختمان 
سابق بيمارستان طالقانی در فاتحان ميمک دليل اقدام به خودکشی بوده 

جمهوری اسالمی بهشت آقازادگان و جهنم کارگران و زحمتکشان .  است
راه حل سرنگونی !  نه خودکشی و نه خودسوزی راه حل نيست!  است

 .  نظام منحوس سرمايه داری  اسالمی و برقراری حکومت کارگری است
 

 بانکهای جمهوری اسالمی در ورشکستگی کامل بسر ميبرند
 

حاشيه سود  ٩٧بسياری از مفسران اقتصادی براين باورند که از سال 
همچنين ديگر بر .  های بانکی بوده است درصد زير سود سپرده ١۵توليد، 

کسی پنهان نيست که در ايران همواره بازارهای طال، ارز، سکه و 
در اين .  گذاران کالن داشته اند مسکن بيشترين اقبال را از جانب سرمايه

ها  توان تامين نقدينگی مورد نياز جامعه را ندارند زيرا خود  ميان بانک
هزار ميليارد تومان مطالبات معوق از  ٢۵٠رقمی در حدود 

اين در حالی است که بدهی .  و دولت دارند)  يعنی نکبت زاده ها" (مردم"
درصد نسبت به خرداد سال گذشته رشد  ٦٤دولت تنها به بانک مرکزی 

رسد کالف سردرگم توليد و نظام بانکی در کشور  به نظر می. داشته است
کند  فاجعه زمانی عمق پيدا می.  هم خورده استديگر حاال چند گره کور 

گو با  و يزد، مديرعامل اسبق بانک صادرات، در گفت   که احمد حاتمی
های کشور مرز ورشکستگی را هم رد  بانک:  گويد اعتماد آنالين می

يزد  حاتمی .  اند، اما دولت جسارت اعالم اين ورشکستگی را ندارد کرده
های  کدام از بانک  هيچ:  برای مصداقی شدن اظهار نظر خود توضيح داد

خصوصی و دولتی کفايت سرمايه الزم را ندارند و بر اساس قانون 
در حال حاضر همه :  او اضافه کرد.  تجارت، بايد اعالم ورشکستگی کنند

 در حاشيه رويدادها
 

 نادر شريفى
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 اعتصاب و اجتماع كارگران هفت تپه 
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تنها چند .  اخيرن زير شکنجه حکومتگران اسالمی به قتل رسيده اند
روز از کشتن شاهين ناصری زير شکنجه در زندان شيراز، که در باره 
نويد افکاری و شکنجه شديد وی قبل از اعدام سخن گفته بود، نگذشته 

ساله را بدون هيچ دليلی  ٢٢است که يک جوان ديگر، اميرحسين حاتمی
 .بعد از بازداشت در زندان فشافويه زير ضربات باتوم بقتل رساندند

 
اعدام، قتل، شکنجه و اذيت و آزار سيستماتيک زندانيان، احضارها و 
اعمال فشار به فعالين و تالش برای گسترش اختناق سياسی و فکری و 

اين سياستهای سرکوبگرانه دهه های .  فرهنگی در ايران محکوم است
متمادی آزموده شده و به نتايج مورد نظر برای جمهوری اسالمی 

اکثريت عظيم جامعه ايران که ديگر چيزی .  نرسيده و نخواهد رسيد
برای از دست دادن ندارد، با تشديد سرکوب و اختناق ساکت نخواهد 

ترديدی نبايد داشت که اين فشارها جائی معکوس ميشود و نفرت .  شد
عميقی که هر روز توده ائی تر ميشود، بصورت امواج خروشان و 

حکومت اسالمی که خشونت و قتل و . انفجارهای اجتماعی بيرون ميزند
شکنجه را تنها راه بقا ميداند، بدون ترديد با قهر انقالبی جامعه و 
مردمی روبرو خواهد شد که برای خالصی از اين اوضاع لحظه 

عليه اين اوضاع بايد بپاخاست و اين ماشين سرکوب و . شماری می کنند
 .جنايت را درهم کوبيد

 
حکمتيست،   -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری

که در روز دهم اکتبر روز جهانی فراميخواند آزاديخواهان جهان را 
مبارزه بر عليه اعدام به خيابانها بيايند و حکومتهای ضد مردمی و 
بخصوص جمهوری اسالمی ايران را بخاطر سياست سرکوب وحشيانه 

جمهوری اسالمی بدنبال گردن برای طنابهای .  و اعدام محکوم کنند
. دارش ميگردد و ما مصمم هستيم اين ماشين سرکوب را درهم بکوبيم

در مناسبت دهم اکتبر با شرکت در تظاهراتها و برنامه های مختلف 
عليه حکومت اسالمی بميدان بيائيم و خواهان لغو اعدام و لغو احکام 

 !اعدام قتل عمد دولتی است. صادر شده اعدام شويم
  

 !اسالمی_جمهوری_بر_مرگ#
 حکومت کارگری_برابری_آزادی#
 سوسياليستی_جمهوری_باد_زنده#

 
 حکمتيست -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری

 ٢٠٢١سپتامبر  ٢٩

. شوند ساالنه هزاران نفر به مجازات اعدام، قتل عمد دولتی، محکوم می
کنند، زير شکنجه و يا با تزريق سم  آويزند، تيرباران می آنان را به دار می

همبستگی جهانی عليه "الملل و سازمان  سازمان عفو بين.  کشند می
را روز )  مهر ماه ١٨(روز دهم اکتبر  ٢٠٠٨در سال "  مجازات اعدام

هدف از برگزاری .  جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعالم کردند
در اين روز اينست که همگان به تالش برای لغو مجازات اعتراضات 

به گزارش سازمان عفو  .اعدام در همه کشورهای جهان فراخوانده شوند
ايران .  شود کشور جهان مجازات اعدام اعمال می ۵٨الملل، هنوز در  بين

در رديف اول اعدام کنندگان در جهان قرار دارد، هرچند که ارقام واقعی 
در ميزان اجرای حکم اعدام در جمهوری اسالمی روشن نيست ولی حتی 

 ٢٠٢٠آمار رسمی، جمهوری اسالمی نيمی بيش از کل اعدامها در سال 
با وجود شيوع پاندمی کرونا در سال .  را بخود اختصاص داده است

. هيجده دولت همچنان به اعدام مخالفان خود ادامه داده اند ٢٠٢٠
جمهوری اسالمی در اين عرصه نيز مقام اول را بخصوص در مورد 

کشته  ١٥٠٠به اين تعداد حداقل .  جوانان به خود اختصاص داده است
روزانه بخاطر ابتال به پاندمی کرونا که مستقيمن به دستور مستقيم خامنه 
ای بر ممنوعيت ورود واکسنهای استاندارد برای مبارزه برعليه پاندمی 

جمهوری اسالمی در کنار حکومتهای فاشيستی .  کرونا را اضافه کنيد
 . همانند ناسيونال سوسياليست آلمانی و موسولينی قرار ميگيرد

 
دهد که بيشتر کسانی که به مجازات  های جهانی نشان می تحقيقات سازمان

. اند های کارگری و محروم بوده  اند، از خانواده اعدام محکوم شده
مجازات اعدام در کشورهائی مثل ايران رابطه مستقيمی به حفظ حکومت 

جمهوری اسالمی با احساس خطر در سرنگونی حکومت اش، به .  دارد
در همين راستا .  ميزان اعدام ها برای ايجاد ارعاب در جامعه می افزايد

رئيسی جالد توسط خامنه ای به رياست جمهوری منصوب شد که بخاطر 
سابقه جنايت بارش جامعه مصمم به سرنگونی رژيم اسالمی را به عقب 

انتصاب جالد رئيسی اما نه تنها جامعه مصمم به سرنگونی .  براند
حکومت را به عقب نراند، بلکه بعد از همان روز نمايش انتخابات تا 
امروز، بخشهای مختلف جامعه از کارگران، معلمان، زنان، 

با گسترش اعتراضات و اعتصاباتشان ...  بازنشستگان، مال باختگان و 
 . در مقابل حکومت صدها هزار اعدام ايستاده اند

  
در دو هفته اخير، بار ديگر شاهد موجی از احضارها، دستگيری فعالين 

دولت رئيسی، .  سياسی و اجتماعی در شهرهای مختلف ايران بوديم
. همانطور که انتظار ميرفت، فشار امنيتی و سرکوب را تشديد کرده است

ً اخباری از  در تهران، گيالن، اصفهان، شهرهای کردستان، مرتبا
اطالعات رژيم به افرادی که سابقه فعاليت .  بازداشت و احضار ميرسد

سياسی دارند و يا فعال اجتماعی اند، به سياست تهديد و اعمال فشار و 
برای تعدای از زندانيان پرونده های .  پرونده سازی روی آورده است

جديدی باز کردند، محدوديتهای زندانيان بيشتر شده و سياست تبعيد و 
دو جوان  .انتقال زندانيان به زندانها و بندهای ويژه گسترش يافته است

 دهم اكتبر، در 

 متحد و يكصدا عليه اعدام تالش كنيم
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 انقالب اجتماعى و كمونيسم
 جامعه آزاد كمونيستى

تالش عظيم و هر .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست.  با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است
انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد .  روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند

رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين .  مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است، .  نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بى .  رقابت سلطنت ميکند
قانون، اراده و منفعت طبقه .  حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت، مقوله اى در .  حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است
 .جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

 
 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت

 
انقالب کمونيستى به .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است

بجاى توليد براى سود، توليد .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند.  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد
کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى .  براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند

 ردنناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر ک
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى .  زندگى انسانى ميدهد
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود

 
شکوفايى هر فرد به .  کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود.  نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود

مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است.  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود
جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد .  انسانى ميگيرد

 .انسان ها
 

جامعه کمونيستى جامعه اى .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند.  از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند
 .امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود. است بدون دولت

 
آزادى، نه فقط از ستم .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند

آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها و عواطف .  و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى
 .برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه. برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه. واالى انسانى

 
تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست

توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و .  فراهم شده اند
انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى و .  تامين آسايش همگان کامال مقدور است

اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش از 
بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار .  پيش ميسر ساخته است

اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى .  بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود
م نظاخالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که 

 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است. موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند
 

قدرت شگرف سرمايه که در .  سرمايه دارى خود آن نيروى عظيم اجتماعى را که ميتواند اين افق رهائى بخش را عمال متحقق سازد شکل داده است
جامعه کمونيستى محصول انقالب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام بردگى . مقياس جهانى گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهانى است

طبقه کارگر، برخالف کليه .  به اين اعتبار انقالب کارگرى انقالبى اجتماعى است که بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند.  مزدى است
جامعه کمونيستى اتوپى نيست، بلکه محصول و .  طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشرى، نميتواند آزاد شود بى آنکه کل بشريت را آزاد کند

 *.مبارزه اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوايى است. هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعى عليه سرمايه دارى است
 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب



 ٦١٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٦صفحه    

 دور جديد اعتراضات كارگران هفت تپه
 سياوش دانشور

 

هفت تپه .  کارگران هفت تپه از روز سه شنبه ششم مهر ماه دور جديدی از اعتراض و اعتصاب را شروع کردند
کارگران نه فقط .  بدنبال يک کشمکش سنگين و طوالنی موفق شد از بخش خصوصی و کارفرمايان فاسد خلع يد کند

کارفرمايان را بيرون کردند بلکه با افشای اختالس و فسادشان دست همکاران دولتی و بانکی آنها را رو کردند و 
بعد از اين پيروزی، انتقام جوئی از کارگران توسط حاميان و شرکای دولتی .  کارفرمايان را بدادگاه کشاندند

آب را بروی مزارع بستند، حقوق ها را نپرداختند، رای خلع يد را رسماً اعالم و جاری نکردند و اقدامات مختلفی از حمله .  کارفرمايان شروع شد
کارگران با اعتصابی نفس گير دولت .  فيزيکی به رهبران کارگران تا پرونده سازی برای آنها و خانم فرزانه زيالبی وکيل کارگران صورت دادند

در مرحله بعد، باز روال اجرائی نقل و انتقال را در .  رئيسی را وادار به اعالم رای خلع يد، بازگرداندن مجتمع به دولت و پرداخت حقوق ها کردند
کارگران اما پيشنهاد خودشان يعنی واگذاری به هفت . تالش اينبود که مجتمع را به نهادی مشابه بخش خصوصی واگذار کنند. کرويدورها معطل کردند

نهايتاً هفت تپه به ايدرو واگذار شد و دراين فاصله بين دو وزارتخانه، يعنی صمت و اقتصاد، پشت پرده کشمکش وجود . طرح خوزستان را پيش بردند
 . باز حقوق ها را نپرداختند، مشغول توطئه شدند و نوعی بالتکليفی را به شرکت تحميل کردند. داشت

 
مت اعتصاب مجدداً از روز سه شنبه با اولويت بقای هفت تپه و تعيين تکليف قطعی آن، تعيين تکليف فوری مديريت شرکت و شفاف سازی نحوه و قي

بانک، پرداخت فوری حقوق های معوقه و ساير مطالبات عرفی، تسريع در انجام عمليات کشت و اورهال کارخانه،   -واگذاری شرکت به دولت
 هایبازگشت به کار کارگران اخراجی؛ آقايان اسماعيل بخشی و دمحم خنيفر و ايمان اخضری و ساالر بيژنی، تمديد قرارداد کارگران فصلی در بخش

رستمی در پرونده اختالس، مختومه شدن پرونده   -دفع آفات و غير نيشکری و کارخانه و امور فنی، اعالم و اجرای حکم صادر شده عليه اسدبيگی
 . خانم فرزانه زيالبی وکيل کارگران هفت تپه، با شمار وسيعی از کارگران شروع شد

 
 در دومين روز اعتصاب کارگران عصبانی از شورای ضد کارگری اسالمی که گزارشاتی عليه رهبران کارگران به مسئوالن شهر و استان داده بود،

اين شورا دو سال قبلتر با بيش از دو هزار امضا توسط !  درب اين نهاد ضد کارگری را گل گرفتند و شعار دادند شورای ضد کارگری نميخوايم
کارگران اعالم کردند که مجمع نمايندگان کارگری تنها تشکل مورد قبول ماست و کليه تصميمات ما با خرد جمعی و .  کارگران منحل اعالم شده است

 . شورائی صورت ميگيرد
 

. نام گذاشتند"  پايتخت اعتصاب جهان"هفت تپه ای ها اين مجتمع را 
اتحاد کارگران و رابطه رهبران و بدنه کارگری در نوع خود بی نظير 

اتحاد ايجاد شده در هفت تپه، سنت مبارزاتی، تاثيراتی که روی .  است
جنبش کارگری و سياست بطور کلی دارد، هفت تپه را به نمونه ای 

از .  تيپيک از مبارزه اصيل و کالسيک کارگری بدل کرده است
درود بر .  اعتصاب و اعتراض برحق کارگران هفت تپه حمايت کنيم

 !           رزم و اتحاد کارگران قهرمان هفت تپه
    
  ٢٠٢١سپتامبر  ٣٠

!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 

 

 گل گرفتن درب شورای اسالمى كار در اعتراض به گزارش عليه كارگران


