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  ٤شماره  –اعالميه حزب حكمتيست 
 

 سركوب و درگيری گسترده در اصفهان

اين همه لشكر آمده، به "

 "جنگ رهبر آمده
 

آذر ماه، از صبح زود  ٥امروز جمعه 
گردانهای نيروهای انتظامی و يگان ويژه و 
بسيجی ها با لباس ورزشی در بستر زاينده 

نقاط مختلف شهر مملو .  رود مستقر شده بودند
از نيروهای ضد شورش بود و برای اختالل 
در نقل و انتقال و تجمع مردم تعدادی از 

با اينحال .  ترمينالها را تخليه و بسته بودند
جمعيت نسبتا وسيعی در اطراف پل خواجو و 
زاينده رود تجمع کردند و به جر و بحث با 

. پليس و اعتراض در هر گوشه مشغول بودند
اوباش سرکوبگر با باتوم و چوب و گاز اشک 
آور و تفنگ ساچمه ای به مردم حمله ور شدند 
و از جوان تا پير را زخمی و مورد ضرب و 

اما خشم مردم معترض و .  شتم قرار ميدادند
جوانان بيشتر بود، آنها شجاعانه نيروهای 

. سرکوب را گوشمالی و با خفت فراری دادند
اعتراض بزرگ مردم اصفهان به داخل شهر 

در نقاط مختلف اصفهان درگيری .  کشيده شد
های پراکنده با نيروی انتظامی و يگان ويژه 
در جريان بود و جوانان و مردم معترض 
شجاعانه تعرض ميکردند و در چند مورد 
موتور و چماق و سپرشان را گرفتند و با لگد 

 . روانه شان کردند
  

 

  ٣شماره  –اعالميه حزب حكمتيست 
 

 توافق در باال، سركوب در پائين   
 !با گسترش اجتماعات سياست سركوب و توافق باالئى ها را درهم شكنيم

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 در باره اجتماعات اصفهان و چهارمحال

 ! دست سرمايه داران و مافيای آب از زندگى مردم كوتاه

 مبارزات كارگری ستون اخبار 
 

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تنظيم
  ٢صفحه   

 سياستى فاشيستى عليه زنان “طرح جوانى جمعيت“قانون 

 ٢٠٢١نوامبر  ٢۵متن سخنرانى در كالب هاوس بمناسبت 
 

  ٨ حه پروين كابلى                                                                                                                صف

 جمهوری اسالمى بانى مشقات بى آبى در ايران

 توطئه تفرقه افكنى رژيم زير پای اتحاد و همبستگى مردم 
 

 ٦صفحه  ه                                                                                        گفتگو با رحمان حسين زاد

 : طالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در موردا
  

  اعتراضات  دانشجويان و جوانان در كردستان عراق

 دايه دايه وقت جنگه اما جنگ طبقاتى نه قومى
 

 ١٠جاويد حكيمى                                                                                                             صفحه 

 بيمرزاعالميه سازمان 
 

 يک تراژدی انسانى ديگر در كانال مانش 



 ٦٢٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 سركوب و درگيری گسترده در اصفهان

 " ...اين همه لشكر آمده، به جنگ رهبر آمده"

جمعيت معترضين عليه حکومت و بانيان اين اوضاع از جمله شعار 
ما آمديم بجنگيم، بجنگ تا "، "ننگ ما ننگ ما، پليس الدنگ ما: "ميدادند
، "نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم"، "مرگ بر ديکتاتور"، "بجنگيم

اصفهانی داد بزن، حقتو فرياد "، "اصفهانی، شهرکرد، اتحاد اتحاد"
 ". بزن

 
جمعيت شعاری سر داد که جوهر وضعيت سياسی ايران را بيان می 

لشکر مردم سرنگونی "!  اين همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده"کند؛ 
طلب به جنگ لشکر رهبر و خود رهبر آمده، اينکه دليل آب است يا 

و مسئله مهم اينست که اتفاقا همين .  برق يا گرانی بنزين ثانوی است
رهبر و باندهای سپاه و سرمايه داران متفرقه مسئول وضعيت کنونی و 

"طرف حساب مردم هستند اين شبح که ظاهرا وزير و "  مافيای آب. 
سياست تعيين ميکند و کسی جرات نزديک شدن به آن را ندارد، کسانی 

لذا بدرست خامنه ای .  جز افراد و نهادهای تحت مسئول خامنه ای نيستند
بمثابه چکيده نظام اسالمی مورد هجوم مردم است و بدرست مردم در 

 "!دولت خودش مافياست"شهر کرد شعار دادند که 
 

حکمتيست به زنان و مردان آزاديخواه   -حزب کمونيست کارگری 
قلب اکثريت عظيم .  اصفهان و شجاعت و هشياری آنها درود ميفرستد

مردم منزجر از جمهوری اسالمی با مردم اصفهان است که در جنگ 
سرمايه داران متفرقه حکومتی برسر تصاحب آب، بانيان و مسببين 
حکومتی آنرا هدف قرار دادند و عليه سياست تفرقه و جنگ کاذب 

اين هشياری سياسی سرمايه مهمی برای ادامه .  شهری و قومی ايستادند
مبارزه و پيشروی و کوتاه کردن دست دزدان آب و سرمايه داران از 

 . زندگی مردم است
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 

حكمتيست را بطور زنده -رسانه حزب كمونيست كارگریتلويزيون پرتو، برنامه های 

. از طريق كانال آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و دوستانتان معرفى كنيد

: آدرس خط زنده  

https://alternative-shorai.tv/  



 ٦٢٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

مسئله آب در ايران يک معضل جدی و از سواالت مهم امروز و آينده 
همين چند ماه پيش بود که مردم تشنه در خوزستان با گلوله . کشور است

اعتراض کشاورزان اصفهان نيز مسبوق به .  های حکومت پاسخ گرفتند
مردم زحمتکش در اصفهان .  سابقه است و با سرکوب روبرو شده است

و هر گوشه ايران حق دارند به فقدان و کمبود آب و برق و گاز 
مسئول مستقيم شرايط فالکتبار و مملو از مشقت مردم .  اعتراض کنند

از کشاورز محرومی که چند نسل روی .  ايران جمهوری اسالمی است
زمين کار کرده و امروز بدليل فقدان آب نميتواند زندگی کند تا کارگران 
مهاجر خوزستان و چهارمحال و لرستان، از کودک کار و کولبر و 
سوختبر تا ميليونها حاشيه نشين کالن شهرها، همه زندگی شان توسط 

اين مردم حق دارند اعتراض کنند و .  جمهوری اسالمی نابود شده است
ما همواره حامی و همراه بخشهای .  سهم شان را از زندگی بخواهند
 . محروم و معترض جامعه هستيم

 
اعتراض روزهای اخير در اصفهان و شهرکرد اما به مردم تشنه و يا 
کشاورزان محروم و معترض به کمبود آب محدود نميشود، عقبه 

! مافيای آب:  ديگری هم دارد که خود معترضين هم به آن اشاره ميکنند
و البته حاميان مجلس نشين و دولتی و سپاهی آنها که منافع صاحبان 

جنگ .  صنايع فوالد و ذوب آهن و پروژه های صنعتی را دنبال می کنند
اين باندها برسر تصاحب آب مورد نياز مردم بنفع صاحبان صنايع و 

باز و بسته کردن سرچشمه های آب به هر .  مالکين سرمايه دار است
سمتی، بدواً منافع سرمايه داران و مافيای آب را تامين ميکند و در 
ً حق آبه تعدادی کشاورز محروم هم فراهم ميشود . حاشيه و موقتا

غارتگران طی سالهای طوالنی آب خوزستان و چهارمحال را با 
اين در حالی است که .  مجوزهای دولتی به صد جا منتقل و فروخته اند

کارگران و مردم محروم در بيشتر شهرها و روستاهای اين استانها 
کنترل و اجازه توزيع آب .  هنوز با تانکر به آب شرب دسترسی دارند

آنها تالش دارند منافع .  موجود دست حکومت و باندهای مافيائی است
" فرهنگی  -استانی   -شهری "مشخص طبقه طفيلی خودشان را پوششی 

بدهند و با تکيه به عقب ماندگی و نوستالژی و ايجاد تقابلهای کاذب 
نمايندگان .  قومی مابين شهروندان در استانهای مختلف مانور بدهند

مجلس رژيم در اصفهان و چهارمحال عمالً سخنگوی به جان هم 
انداختن مردم محروم و تشنه برای منافع مافيائی خود و سرمايه داران 

 . بودند
 

 از نظر ما؛
بانی و مسبب وضعيت کنونی، يعنی فجايع محيط زيستی، کمبود آب   -١

آشاميدنی و نيازهای اوليه کار و زندگی مردم، نظم حاکم و باندهای 
آب و خاک و فضا و ثروت و همه چيز تحت .  متفرقه حکومتی هستند

 .  هر دادی داريم بايد سر حکومت و سياستهايش بکشيم. کنترل اينهاست
 

آب و کمبود آن مختص چند استان نيست، معضلی کشوری و   مسئله  -٢
کليه ساکنين ايران در شهر .  حاصل سياستهای ويرانگر و سودمحور است

و روستا، حق دارند به آب شرب سالم و آب لوله کشی دسترسی داشته 
راه حل به جان هم انداختن مردم .  باشند و دولت موظف به تامين آنست

برسر آب نيست، بلکه موظف کردن دولت به تامين نيازها با اولويت 
محيط زيستی و رفاه کليه شهروندان از جمله در مناطق محروم نگهداشته 

 . شده است
 
کشمکش های استانی و تحريک عليه همديگر، شعارهای خطرناک که  -٣

تفرقه و شکاف بين همسايه با همسايه ايجاد می کند، ادامه سياست مافيای 
غارتگران ابتدا .  آب و حکومتی ها و سرمايه داران صاحب صنايع است

آب را می دزدند و سپس با دادن آدرس غلط مردم محروم و تشنه را در 
مردم شريف در اصفهان و لرستان و خوزستان و .  مقابل هم قرار ميدهند

نبايد سر سوزنی به تبليغات .  هرجای ايران هيچ مشکلی با هم ندارند
" بختياری با اصفهانی"کشمکش کاذب .  مسموم و ضد جامعه ميدان داد

 .  تنها بنفع اهداف کثيف مسببين اين اوضاع فالکتبار است
 
به نيروهای حکومتی و کسانی که .  اعتراض و اجتماع حق مردم است  -٤

صف تان را از صف نيروهای حکومتی . آتش بيار معرکه اند ميدان ندهيد
بر همبستگی بخشهای مختلف .  و سخنگويان باندهای سرمايه دار جدا کنيد

 .  مردم در سراسر کشور و حق همگان برای آب و معيشت تاکيد کنيد
 

اگر .  واضح است ايران فرصت ندارد چند دهه با اين وضع سر کند
ميخواهيم سرزمين سوخته تحويل نگيريم بايد حکومت اسالمی و نظم 

جمهوری .  تخريب گر سرمايه داری را هرچه سريعتر از سر راه برداريم
اسالمی يک جامعه را به مرز نابودی کشانده است، سياستی هم برای 
متوقف کردن اين روند ندارد، اقدامات موقت و غير موثر تاکنونی 

راه کوتاهتر .  جوابگو نيست و تنها صورت مسئله را پيچيده تر ميکند
 . تقويت اتحاد و همبستگی مردم و جارو کردن حکومت اسالمی است

 
حکمتيست کارگران و مردم آزاده در سراسر   -حزب کمونيست کارگری 

کشور و بويژه استانهای درگير تنش آبی را به همبستگی و مبارزه متحد 
 . عليه بانيان وضع کنونی فراميخواند

  
 !نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هويت انسانی

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 
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!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 اعالميه حزب حکمتيست

 در باره اجتماعات اصفهان و چهارمحال

 ! دست سرمايه داران و مافيای آب از زندگى مردم كوتاه



شب گذشته سوت پايان اجتماعات اصفهان زده شد و امروز چهارشنبه 
سوم آذرماه، از ساعت اوليه صبح نيروهای انتظامی و امنيتی 
چادرهای کشاورزانی که شبانه در محل می ماندند را جمع و پاره 

بنظر ميرسد سرمايه داران و صاحبان صنايع و دزدان آب از .  کردند
حل "وعده دولت رئيسی و سخنان نمايندگان مجلس رژيم مبنی بر 

خيالشان راحت شده و نيروهای حکومتی ديگر نيازی به "  مسئله آب
آنها ميدانند که نظر به .  وجود محلی برای تجمع کنترل شده نمی بينند

وضعيت سياسی و پتانسيل اعتراضی قوی در جامعه ميتواند کنترل 
کشاورزان عصبانی که هميشه .  اوضاع از دست شان خارج شود

سرشان بی کاله می ماند، نيز دو روز فرصت دادند تا مسئله آب حل 
امروز .  شود و در غير اينصورت مجدداً دست به تجمع ميزنند

ً دولت و سياست ايجاد تفرقه را مورد  معترضين در اظهارتشان عمدتا
حمله قرار دادند و بر همدردی با مردم خوزستان و چهارمحال و 

 .   اصفهان تاکيد کردند
 

اجتماع .  همينطور امروز چهارشنبه اجتماع در شهر کرد ادامه داشت
وسيع مردم از چهارگوشه شهر شروع شد و از مناطق ديگر مانند 

زنان .  مردم فرخ شهر و هزاران نفر از مردم هفشجان به محل آمدند
حضور وسيعی در اجتماع داشتند و در سخنرانی و سر دادن شعار جلو 

از ابتدا اين اجتماعی رسما دولتی بود و عوامل حکومتی .  صحنه بودند
اينجا .  تالش داشتند تماماً آنرا کنترل کنند و تا درجه زيادی موفق شدند

هم مثل اصفهان، خواست صلوات برای خامنه ای با هو کردن حضار 
اينجا چهارمحاله بردن "و "  مرگ بر مافيا"شعارها عمدتا .  مواجه شد
مردم چهار محال خواهان "بودند و در يکمورد اعالم شد "  آب محاله

اين ".  تخريب تونل های انتقال آب توسط سپاه پاسداران هستند
تظاهرات در ابتدا توسط رسانه های حکومت پوشش داده شد و بعد از 

 . ساعتی تمام شد
 

اما بيشتر مردم ميدانند که موضوع اصلی برسر چيست و همينطور 
با پايان .  ميدانند حکومت تحمل اعتراض و شعار دادن مردم را ندارد

يافتن تظاهرات حکومتی اعتراض مستقل مردم در خيابانها و ميدانها 
اينجا از بلندگوهای قوی و باندرولهای رنگارنگ خبری .  شروع شد

اينجا .  نبود، مردم روی چهارپايه رفتند و حرف زدند و شعار دادند
می جنگيم صحبت نکرد، اينجا از "  برنو"هستيم و با "  ايل"کسی از ما 

نفرت پراکنی خبری نبود، برعکس از اتحاد مردم در استانهای 
اينجا در خيابانها و .  اصفهان و خوزستان و چهارمحال سخن گفتند

گفتند دولت !  راهپيمائی شعار دادند اصفهان شهر کرد اتحاد اتحاد
 ! خودش مافياست
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  ٢شماره  –اعالميه حزب حكمتيست 

 

 از تظاهرات دولتى تا اعتراض مستقل مردم

  ً"اصفهان، چهارمحال، خوزستان، اتحاد اتحاد " 

 ! زنان و مردان آزاديخواه
اوال، سياست تفرقه را .  اعتراض مستقل امروز شما بسيار اهميت دارد

کوبيديد که خط باندهای حکومتی و سپاهی و سرمايه داران برای منافع 
ثانيا، .  آگاهی براين امر و استقالل صف ما بسيار مهم است.  خودشان است

با اين شعارها بسرعت بی خاصيتی افق محافل و جرياناتی که روی هويت 
جرياناتی .  محلی و قومی و ايلياتی دکان سياسی باز کرده اند را نشان داديد

که کمترين مسئوليت اجتماعی ندارند و حاضرند سرباز روی زمين جنگ 
ثالثا، بسيار بجا و .  شوند"  دايه دايه وقِت جنگه"و کشمکش استانی با نغمه 

االن وقت آنست .  روشن دولت و حکومت را عامل اين مشقات دانستيد
روی تداوم مبارزه مستقل و شعارهای آزاديخواهانه تاکيد کنيم و 

 . سازمانهای شورائی اعتراض خود را ايجاد کنيم
 

. دسترسی به آب شرب و آب مورد نياز کار و توليد حق همه مردم است
مردم کارگر و زحمتکش در اصفهان و چهارمحال و خوزستان بی 
تقصيرند، مسبب اين اوضاع حکومت و باندهای متفرقه سپاهی و شورای 

ما منفعتی در .  مالکان هستند  -آب و البی های صنايع فوالد و بورژوا
جنگ سرمايه داران و آخوندهای ميلياردر و صاحبان باغها و صنايع 
برای تصاحب آب نداريم، برعکس منفعت ما اقدام متحد عليه کل حکومت 

 . و جوارح و باندهای مزاحم آن همه جای ايران است
 

حکمتيست به جوانان آزاديخواه و پيشروان   –حزب کمونيست کارگری 
فراخوان ما اينست که .  اعتراض مستقل مردم شهرکرد درود ميفرستد

آگاهانه و قاطعانه صف اعتراض را از صف مزدوران حکومتی جدا 
همبستگی با مردم زحمتکش در اصفهان و خوزستان و چهارمحال و ! کنيد

سرمايه داران و دزدان آب و متحدين !  لرستان را از هر سو تقويت کنيد
در ارگانهای اعمال اراده !  کوته نظر محلی آنها را از هر سمت بکوبيد

دست سرمايه داران و دزدان آب از زندگی مردم !  توده ای متشکل شويد
 !کوتاه

 
 !نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هويت انسانی

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 
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  ٥صفحه   

 

!آموزش رايگان برای همگان  

 آموزش يک حق است 

!نه يک امتيار  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  



آذر ماه، نيروهای انتظامی و يگان ويژه با حضور در  ٤امروز پنجشنبه 
بستر زاينده رود اصفهان، با تهديد و زور مبادرت به جمع کردن 

چهارشنبه شب نيز به تخريب تعدادی .  چادرها و آتش زدن آنها کردند
چادر دست زدند که با مقاومت کشاورزان و مردم در محل روبرو 

حکومت از دو شب پيش پايان تجمعات را اعالم و امروز بدون .  شدند
درعين حال با وقاحت تمام از .  وقفه مبادرت به آتش زدن چادرها کرد

تعدادی سودجو و "صدا و سيما و اخبار محلی اصفهان اعالم کردند که 
ضد انقالب که قصد تحريک داشتند چادرها را آتش زدند و عده ای از 

 ؟ "!آنها دستگير شدند
 

امروز اما عوامل حکومتی همزمان با سرکوب از بلندگوها از توافقی 
دروغه "برای انتقال آب و وعده آب به کشاورزان سخن می گفتند که با 

توافق مورد اشاره چيزی جز قول وزير .  جمعيت پاسخ گرفت"  دروغه
نيرو و حاج رسوليها مدير منابع آب ايران و رئيسی برای انتقال آب از 
سرچشمه های چهارمحال برای صنايع فوالد و مراکز صنعتی اصفهان 

بدنبال سرکوب و پراکندن .  و يزد که بانی وضع کنونی اند، نيست
جمعيت در اصفهان، بخشی از کشاورزان و جوانان با ماشين و لودر به 
سمت لوله های انتقال آب به سمت يزد رفتند و آنها را جدا و تخريب 

درگيری های پراکنده ای امروز در شهر اصفهان و اطراف بين .  کردند
در اجتماع شهر کرد مقابل .  مردم و نيروهای انتظامی رخ داد

استانداری مردم معترض بنرهای خمينی و خامنه ای را پائين کشيدند و 
 . از استاندار خواستند بيرون بيايد

 
مردم اصفهان اما اعالم کردند که کوتاه نمی آيند و روز جمعه مجدداً 

در اهواز نيز فراخوان تجمع برای ممانعت از انتقال .  اجتماع می کنند
فراخوان مشابهی در شهر مشهد برای حمايت . آب کارون داده شده است

همينطور فراخوانی در شهرهای .  از مردم اصفهان منتشر شده است
مختلف لرستان برای اجتماع در روز جمعه پنج آذر در خرم آباد منتشر 

اعتراض به انتقال غير موجه آب به "هدف اين اجتماع .  شده است
درازی مافيای آب به منابع استان و سوءمديريت   های ديگر، دست استان

 . اعالم شده است" وزارت نيرو و جهاد کشاورزی در حوزه آب
 

حکمتيست مردم آزاديخواه در شهرهای   -حزب کمونيست کارگری 
مختلف ايران را به حمايت گسترده از اعتراضات و خواستهای 

خامنه ای و .  کشاورزان محروم و عليه بانيان وضع موجود فراميخواند
رئيسی و سپاه و باندهای حکومتی استانهای مربوطه مسئولين اين 

دروغ پراکنی صدا و سيمای و تحريک حکومتی ها را با .  وضعيت اند
شعارهای همبستگی بين .  شعارهای آزاديخواهانه و ضد حکومتی بدهيم

کارگران و مردم زحمتکش در اصفهان و خوزستان و چهارمحال و 
 ! لرستان را به صدر برانيد
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  ٣شماره  –اعالميه حزب حكمتيست 
 

 توافق در باال، سركوب در پائين   

 !با گسترش اجتماعات سياست سركوب و توافق باالئى ها را درهم شكنيم

 !دست دزدان آب و سرمايه داران از زندگی مردم کوتاه
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 
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! زنده باد جمهوری سوسياليستى  



. بحران آب به يک معضل جامعه ايران تبديل شدە است :رضا کمانگر
سه ماە پيش مردم خوزستان برای آب شرب و کشاورزی به خيابان 

در .  ريختند که با سرکوب خشن و بيرحمانه رژيم اسالمی روبرو شدند
روزهای گذشته کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به بی آبی و 
خشک شدن زايندە رود، دست به اعتراض گستردە زدند و به دنبال 

از نظر شما چه .  مردم چهارمحال در شهر کرد دست به اعتراض زدند
 مؤلفه هايی زمينه اين اعتراضات را فراهم کردە است؟

 
پاسخ سرراست است، ابراز خشم نسبت به کمبود و  :رحمان حسين زادە

مشکل .  يا نبودن آب مهمترين فاکتور محرک اين اعتراضات است
نبودن آب در جامعه، چه آب آشاميدنی سالم و يا برای کشاورزی و 
رشته های توليدی مسئله ساده ای نيست، آب درست مثل نان يکی از 

آب را هم مثل اکسيژن و نان از مردم .  ستونهای اصلی حيات است
اين اتفاقی است، جلو چشم ما . بگيری، يعنی مرگ را تحميل و رقم زدی

جنبش اعتراضی گسترده و برحق .  در جامعه ايران در جريان است
مردم خوزستان در تابستان گذشته صدای رسای اين اعتراضات برحق 

خشم کشاورزان اصفهان به نبودن آب برای کشت و زراعت و .  بود
اعتراضات اخير در استان چهارمحال گوشه های ديگر اين اعتراضات 
. برحق مردم تشنه آب آشاميدنی سالم و يا آب مورد نياز کشاورزی است

چاره ای .  مردم چاره ای ندارند، جز اعتراض به اين وضعيت مرگبار
ندارند، جز فشار اعتراضی برای تامين آب و به اين معنا تضمين ادامه 

به عالوه اعتراضشان به بانی اصلی اين وضعيت يعنی جمهوری . حيات
هدف مردم معترض اينست با فشار مبارزاتی دولت را .  اسالمی است

موظف به تامين آب آشاميدنی و آب برای کشت و زراعت مورد نياز 
اينها فاکتورهای اصلی شکل دهنده اين اعتراضات .  کشاورزی بکنند

 . است
 
حزب حکمتيست در رابطه با اين اجتماعات اعالميه ای  :رضا کمانگر 

 صادر کردە است، فوکوس اصلی و محورهای اين اعالميه چيست؟
   

اعالميه ما از اينجا شروع ميکند، که معضل آب  :رحمان حسين زادە
يک مشکل جدی امروز و آينده کشور است و چاره جويی فوری و جدی 

تاکيد مهم ديگر اعالميه ما براين واقعيت است، که نظم .  ميطلبد
سودپرست سرمايه و به شکل عريانی جمهوری اسالمی مسبب مشقات 

ما اعالم کرديم که اعتراضات مردم و .  ناشی از بی  آبی است
دغدغه و .  کشاورزان برحق است و همگام و حامی مبارزات آنها هستيم

مسئله جدی ديگر ما، اعالم هشدار نسبت به شکافها و تفرقه های 
است که دست اندرکاران جمهوری "  استانی و محلی و بعضا قومی"

اسالمی و از جمله پادوهای مجلس نشين آن ميخواهند در ميان مردم 
اين شگرد تفرقه افکنانه وقتی جای نگرانی جدی است که .  دامن بزنند

محلی گری و قومی و ايلی و "مشاهده ميشود، طرز فکر عقب مانده 
در ميان بخش عقب مانده و متعصب در جامعه "  تعصب استانی گری

ما بر .  زمينه دارد و جمهوری اسالمی روی آن سرمايه گذاری ميکند
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خنثی کردن اين تفرقه افکنی جاهالنه توسط مردم حق طلب و مبارزين 
اکنون با خرسندی بايد .  آگاه و ايجاد اتحاد و همبستگی پافشاری کرديم

مردم را "گفت، در تداوم اين اعتراضات، مقابله آگاهگرانه جدی با ترفند 
جمهوری اسالمی و عواملش و خنثی کردن "  به جان هم انداختن

در .  نگرشهای عقب مانده و خرافی تفرقه افکن شکل گرفته است
اعتراضات روزهای اخير اصفهان و شهر کرد فراخوان به اتحاد و 
همبستگی در مقابل تفرقه افکنی با برجستگی در اين اعتراضات قدرتمند 

سخنان اميد بخش آن زن جوانی که با جسارت خطاب .  مطرح شده است
تمام شده و "  دوران تفرقه بينداز و حکومت کن"به حکومتيان اعالم کرد، 

به اتحاد و همبستگی فراخوان داد، نمونه گويای ناکام کردن جمهوری 
و نهايتا فراخوان ما هم اتحاد و .  اسالمی در اهداف شومش است

همبستگی مردم عليه جمهوری اسالمی به عنوان بانی اصلی مشقات و 
به نظر ما مبارزه عليه نبودن آب و نان و .  رنج ناشی از بی آبی است

معيشت و آزادی و رفاه ميتواند و بايد به عنوان صف متحد برای 
پايان دادن به حاکميت سياه .  سرنگونی جمهوری اسالمی به ميدان بيايد

جمهوری اسالمی، راه موثر بهبود و تغييراميد بخش در زندگی جامعه 
 . هشتاد ميليونی ايران است

 
جمهوری اسالمی و مقاماتش و بعضی کارشناسان نان به  :رضا کمانگر

نرخ روز خور استدالل ميکنند، ايران کشور کم آبی است و سالهای اخير 
هم باران نيامده و خشکسالی است و به اين شيوه ميخواهند بی مسئوليتی 

نظر شما در اين رابطه .  خود را در مقابل اين معضل بزرگ توجيه کنند
 چيست؟ 

 
اين استداللها شناخته شده و توجيه گر کارکرد ضد  :رحمان حسين زاده

انسانی جمهوری اسالمی و ارگانهای ذيربط آن در تحميل مشقات ناشی 
واضح است در جغرافيای ايران، مناطق کم آب و .  از کمبود آب است

پرآب وجود دارند، مناطق نفتی و غير نفتی، مناطق صنعتی و غير 
صنعتی و در يک کالم  مناطق با امکانات متفاوت وجود دارند و اين 

مسئله اينست، .  مختص ايران نيست، در بيشتر کشورها همين طور است
دولتی که سرکار است، و کل امکانات آن جامعه را به کنترل درآورده 
است، با در اختيار داشتن همه امکانات و با برنامه ريزی  موظف به 

مگر خشکسالی .  تامين نيازهای زندگی شايسته شهروندان جامعه است
قابل پيش بينی نبود؟ چرا فکری به حال آن نکردند؟ هر کارشناس مسئول 
و همه ميدانند، ازآبهای خزر و دريای عمان و جنوب ايران تحت حاکميت 

در خود همان مناطق کم آب . ايران آب مناطق کم آب را ميشود تامين کرد
نکته ديگر  چرا .  با ابتکارات مختلف راه حلهای جدی وجود دارند

ميتوانند نفت و گاز را برای کسب سود و پول به سراسر جهان صادر 
. کنند، نميتوانند به همان ترتيب اگر الزم باشد آب را به ايران وارد کنند

سئوال ديگر .  کاری که در بسياری از کشورهای کم آب انجام ميدهند
اينست چرا صنايع آب بر را در مناطق کم آب ايجاد کرده اند و با اين بی 
مسئوليتی هم به کشاورزی هم به صنعت هم به زندگی مردم لطمه زده 

خشکسالی و ايران کم "در هر حال استدالالت بی پايه .  اند

 جمهوری اسالمى بانى مشقات بى آبى در ايران

 توطئه تفرقه افكنى رژيم زير پای اتحاد و همبستگى مردم 
 گفتگو با رحمان حسين زادە

  ٧صفحه   
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به عالوه نميتواند، چون رژيم غرق در انواع بحرانها و .  مردم کار کند
در نتيجه .  محدوديتهايی است که امکان حل اين معضالت بزرگ را ندارد

. راه مؤثر سرنگون کردن اين بختک سياه تحميل شده به مردم ايران است
اينکه چرا چنين وانمود ميکرد، که از سر مدارا با حرکت اعتراضی در 
اصفهان برخورد ميکند، ابتدا با گسيل داشتن پادوهای مجلسی و استاندار و 

دزد "مقامات محلی، ميخواست منافع باندهای حکومتی مشهور به مافيای 
از اين کانال مبارزات برحق کشاورزان را به نيروی .  را تامين کنند"  آب

به .  ذخيره تحرک ارتجاعی خود تبديل کنند، که خوشبختانه موفق نشدند
. عالوه در نظر داشتند، قبل از سرکوب توطئه تفرقه اندازی را جاری کنند

طول "برای "  دعای خير"ميخواستند از زبان هزاران انسان معترض 
. خامنه ای جالد بگيرند، بر عکس شد  با هو کردنش روبرو شدند"  عمر

يک مسئله ديگر خود ميدانند، که قدرت سرکوب مثل گذشته را ندارند، و 
اما فايده نداشت و دوباره مثل .  روشهای ديگری را هم سونداژ ميکنند

حمله به کشاورزان و .  روش هميشگی شان به سرکوب متوسل شدند
سوزاندن چادرهای آنها و شروع بازداشت ها از ميان معترضين، رجعت 

اما دوران مرعوب شدن جامعه و مردم .  شان به کار هميشگی شان است
مسير اين مبارزات به پايان عمر جمهوری اسالمی منجر .  گذشته است

 . ميشود
 

در چشم انداز اين مبارزات پيشروی و موفقيت مردم در عقب راندن 
تحرک اعتراضی برای تامين آب، ظرفيت .  جمهوری اسالمی را می بينم

اعتراضات برای آب را در بطن .  گسترش و قدرتمند شدن بااليی دارد
جامعه پرتالطم مبارزاتی، در کنار جنبش اعتصابات کارگری، جنبش 

. اعتراضات شهری و توده ای و در کنار ديگر مبارزات اجتماعی بايد ديد
بارها تاکيد کرديم، .  در نتيجه بخشهای مهم جنبش اعتراضی در صحنه اند

همگامی و اتحاد مبارزاتی بين اين جنبشهای اعتراضی در مقابل جمهوری 
اسالمی و برای پايان دادن به عمر اين رژيم، مسئله محوری اين دوره 

ارتباط و اتحاد شبکه رهبران و فعالين کارگری و دست اندرکاران .  است
مؤثر جنبشهای اعتراضی توده ای در اين دوره ميتواند به لوالی اتحاد 

 . مبارزاتی بزرگ در سطح جامعه را تامين کند
 

*** 

نميتواند توجيه گر کارکرد ضد انسانی و ضد مردمی اينها از "  آب
اين پروپاگاند رسوايی است که بايد . جمله در قبال مردم محتاج آب باشد

 . رسواترش کرد و پشيزی برايش ارزش قائل نبود
 

در اعالميه حزب و اکنون در حرفهای شما اين هشدار  :رضا کمانگر
تفرقه افکنانه  رژيم اسالمی و  تاکيد شده که بايد مواظب تالشهای

عوامل آن  و حتی وجود گرايشهای عقب مانده و محلی گرا بود که 
ميخواهند، تفرقه و کشمکش استانی و محلی ايجاد کنند، هدف رژيم از 
اينکار چيست؟  چگونه بايد اين تالشهای رژيم اسالمی را با شکست 

 مواجهه کنيم؟ وظيفه فعالين و سازماندهندگان اين اجتماعات چيست؟
 

باالتر هم .  هدف رژيم از تفرقه افکنی روشن است :رحمان حسين زاده
اينها به وضوح می بينند، اين مبارزات و کل جنبش .  اشاره کرديم

يکی از حربه های هر .  اعتراضی در جامعه در حال گسترش است
دولت بورژوايی و ارتجاعی ايجاد تفرقه در صفوف جنبش اعتراضی 

مشخصا آنجا که متوجه زمينه شکافهای دست پخت خود .  مقابلش است
در ميان بخشی از مردم متعصب و خرافی هستند، آن را بيشتر دامن 

" استانی و محلی و قومی و ايلی"در اين مورد بر تفرقه .  ميزنند
تا بحال با هوشياری مردم تيرشان به .  ميخواهند سرمايه گذاری کنند

راه خنثی کردن آن را مردم و فعالين آگاه اتفاقا در .  سنگ خورده است
آگاهگری نسبت به توطئه تفرقه افکنانه رژيم، افشای .  پيش گرفته اند

نقشه های رسوای مقامات جمهوری اسالمی و پادوهای مجلس اسالمی 
و استاندارها و ديگر حلقه بگوشان جمهوری اسالمی در اين قضيه، 
فراخوان به اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردم استانهای درگير در 
مسئله کمبود آب، تبليغ و درخواست حمايت مردم سراسر کشور از 

تالش برای ايجاد همگامی و .  جنبش اعتراضی کنونی به کمبود آب
هماهنگی اين مبارزات با مبارزات کارگری و توده ای در حال 
جريان، اينها وظيفه بسيار مهم فعالين و سازماندهندگان اين مبارزات و 

 .   رهبران و فعالين مبارزات کارگری و توده ای در اين دوره است
 
قدرت گستردگی اين اعتراضات موجب شدە است که  :رضا کمانگر 

رژيم اسالمی با آن بنوعی مدارا کند و نتوانست دست به سرکوب بزند 
و از طرف ديگر در رسانه های رژيم گوشه هايی از اين اجتماعات را 

هدفشان از اين کارها چيست؟ چشم انداز .  مهندسی شدە منعکس کردند
اين اعتراضات را چگونه می بينيد؟ آيا رژيم اسالمی توان برآوردە 

 کردن خواسته های مردم را دارد؟
 

جمهوری .  از بخش آخر سئوالتان شروع کنم :رحمان حسين زاده
اسالمی نميخواهد و نميتواند خواسته های برحق مردم معترض به بی 

همانطور که نميتواند، نان و مسکن و معيشت، .  آبی را تامين کند
چون به . واکسيناسيون و طب و سالمت و آزادی مردم را پاسخگو باشد

مثابه حکومت استثمارگر سرمايه بر اساس تامين منفعت اقتصادی و 
سياسی اقليت سرمايه دار خود بانی اين وضعيت و رنج و مشقات 

نميتواند برگردد و عليه منفعت طبقه سرمايه دار و حکومت .  است
کاپيتاليستی و کل دم و دستگاه فاسد سياسی و نظامی خود و به نفع 

 

 جمهوری اسالمى بانى مشقات بى آبى در ايران
 ...توطئه تفرقه افكنى رژيم زير پای اتحاد و همبستگى مردم 

 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود 

!مستقيم و مستمر كارگران است  

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر 

!نيازی برپا كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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من می خواهم از وقتی که دارم در .  با سالم به همگی و سخنرانان عزيز
بعنوان يکی از خشن ترين “  طرح جوانی جمعيت“مورد  قانون 

ابزارهايی که در سالهای اخير رژيم اسالمی برعليه زنان و جامعه جوان 
 .در دست گرفته است صحبت کنم

  
در .  جمعيت ايران بعد از جنگ ايران و عراق بشدت افزايش پيدا کرد

فرزند کمتر “شعار دولتهای مربوطه  ٧٠و اوائل  ۶٠سال های آخر دهه 
. بود و داشتن دو فرزند در بيشتر خانواده ها هدف بود“  زندگی بهتر

در ايران نشان داد که  کاهش جمعيت سرعت  ١٣٩٠سرشماری سال 
از دوره رياست جمهوری احمدی نژاد صحبت از افزايش .  زيادی دارد

احمد نژاد جايی گفته .  جمعيت وارد سياست و تبليغات سران رژيم شد
اگر سياست دو فرزند داشتن پيش برود تا چند سال ديگر ايرانی “:  بود

 . “باقی نمی ماند
 

معلوم شد که رشد جمعيت پائين است  ١٣٩٠وقتی از بعد از سرشماری 
سيستماتيک لحن و بيان سران رژيم بيش از بيش نسبت به جامعه جوان 

اگر ناگهان گفته يکی از آيت اله های متحجر در .  و زنان تندتر شد
دوچرخه سواری گناه کبيره “سوسيال مديا به جوک تبديل ميشد که مثال 

اين گفته ها  از “  شلوار تنگ روی بارداری تاثير می گذارد“يا “  است
تالش برای ممنوعيت پيشگيری .  يک واقعيت ديگری نشات می گرفت

از فروش اقالم جلوگيری از بارداری و سقط جنين بار ديگر موضوع 
در کنار اين بحث ها به .  صحبتهای سران ريز و درشت حکومت شد

شکل گرفت که امسال در آبان “  طرح جوانی جمعيت “مرور قانون 
 . با تصويب مجلس برای اجرا به دولت رئيسی ارسال گرديد ١۴٠٠

 
من چند ساعتی روی اين قانون وقت گذاشتم و می خواست ببينم از منظر 
موقعيت زنان چه اهدافی را دنبال می کند و می خواهد کسری جمعيت 

 ٧٣صفحه تشکيل شده و شامل  ۴۶اين قانون از .  را چگونه جواب بدهد
از .  به نظر من اين قانون دو پايه اساسی دارد. تبصر می باشد ٨١ماده و 

سازماندهی کل دم و دستگاهی دولتی، آموزش و  ٢٩ماده ی اول تا 
تبليغی رژيم را پشت آن بسيج ميکند و برای اجرای آن وعده وعيدهای 

 . دولتی را توضيح می دهد
  

های دو فرزند و کمتر و تجرد زيستی در آگهی  ترويج خانواده  -ب
بازرگانی از سوی سازمان صدا و سيما و تبليغات تجاری و محيطی در 

های برخط و شبکه نمايش خانگی و  بستر فضای مجازی، رسانه
های عمومی ممنوع است و به منظور تشويق آن دسته از سفارش  محيط

های سه فرزند و بيشتر با  دهندگانی که در تبليغات خود به نمايش خانواده 
پردازند، افزايش  های تبليغاتی حوزه کودکان می رعايت ضوابط آگهی

 )بند ب ٢٨ماده ی  . (زمان پخش در نظر گرفته شود
 

دولت در اين بخش سرکيسه خالی خزانه دولت را باز می کند و با تولد 
هر فرزندی پول نقد به حساب والدين می ريزد، زمين مسکونی می 
بخشد و سنوات کاری و حقوقی را باال می برد، اتوموبيل در اختيار 

اين .  خانواده ها قرار می دهد، بليط سينما رفتن را نصف اعالم ميکند
بيمه های زنان دهک ها و عشاير را “بخشش ها تا جايی پيش ميرود که 

تا  ٢٩در بخش دوم اين قانون که از ماده .  “درصد تامين می کند  ١٠٠
شروع می شود قدم به قدم با زير تبصرهای مختلف اهداف واقعی  ٧٣

رژيم چوب قانون .  خود را نشان می دهد“  طرح جوانی جمعيت “قانون 
برای جلوگيری از حاملگی، فروش ارقام مربوط به .  رو علم می کند

پيشگيری از بارداری، کنترل داروخانه ها، بستن و محاکمه داروخانه 
های متخلف، مراکز پزشکی و کادر درمانی، ممنوعيت از عقيم سازی 
زنان و مردان، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری برای تشخيص 
ناهنجاريهای جنسی و با دقت کامل دست دولت و دستگاهای سرکوب را 

 . در زندگی شخصی مردم بيش از بيش باز می کند
 

برای فهميدن  پايه های اصلی اين همه سختگيری و سازمان دادن دخالت 
هرچه بيشتر رژيم در زندگی مردم و چگونگی اجرای اين سياست بايد 
جامعه را نگاه کرد و ديد چرا اين قانون وضع شده و ميخواهد به کدام 
معضل جواب بدهد؟ چرا اين همه ابزار سرکوب برای پياده کردن اين 
قانون وضع شده که عمدتا برای ترساندن جامعه جوان بويژه زنان وضع 

 گرديده است؟
 

بطور واقعی ميانگين سنی به يمن دسترسی بيشتر مردم به دارو و درمان 
اتفاقی که با .  و مراقبت از سالمتی فردی در جامعه ايران باال رفته است

مسئله .  توجه به مکان و شرايط اجتماعی مختلف پديده ای جهانی است
ای که اغلب مراقب از اين جمعيت مسن در کشورهای مختلف به يک 

چرا که نيروی جوانی بايد از اين افراد .  سوال مهم تبديل نموده است
مسئله ای که بطور جدی در دستور دولتهای مختلف در .  پرستاری کند

مسئله مهمتر بازسازی نيروی کار در خدمت .  ايران قرار نگرفته است
اين دو ميتواند هدف هر . سرمايه  که به کارگر جوان و ورزيده نياز دارد

 . کشور و دولت ديگری هم باشد
 

برای جمهوری اسالمی افزايش جمعيت، بر يک اصل پايه ای تر و 
جمهوری اسالمی برای پيشبرد سياست .  استراتژيک تری استوار است

سربازان امام .  جنگی به نيروی جوان با ارزشهای اسالمی نياز دارد
ميليونی يک  ١٠٠جمعيت .  زمان بايد در لبنان و عراق و سوريه بجنگند

طرح جوانی "قانون .  فاکتور قدرت بسيار قوی در منطقه می باشد
 . اين هدف را دنبال می کند" جمعيت

 
حاال بايد ديد اين جامعه در چه حالی است و جامعه ی جوان و زنان در 

چه شرايطی قرار دارند و چرا معاون اموز زنان و 

 سياستى فاشيستى عليه زنان “طرح جوانى جمعيت“قانون 
 ٢٠٢١نوامبر  ٢۵متن سخنرانى در كالب هاوس بمناسبت 

 

 پروين كابلى 

 

  ٩صفحه   
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برای افزايش جمعيت عزل منی که عملی «:  خانواده ی دولت ميگويد
اين «. حرام است در جامعه جرم تشخيص داده شود و با آن برخورد شود

معنايی جز تنهايی مردم را گير آوردن و تنبيه کردن و تا اعماق زندگی 
آمارهای دولتی نشان ميدهد که .  مردم دخالت مستقيم را طلب کردن است

افزايش .  درصد از جوانان در سن ازدواج نمی خواهند ازدواج کنند ٣٨
طالق با وجود مشکالت ناشی از طالق در مقابل خانواده های جوان 

زن  بين  ۵٠٠روزانه فقط در تهران .  نرخ رو به باال را نشان می دهد
 . تقاضای طالق می کنند  ٢٩تا  ٢۵

 
بحران اقتصادی موجود، نرخ باالی بيکاری، زندگی چند نسل زير خط 

اما غير .  مهمترين عوامل بازدارنده است ٣۵تا  ١۵فقر در ميان جوانان 
از همه اينها، يک فاکتور ديگری که مقامات دولتی را مدام به اعتراف 
وادار نموده است، دور شدن جوانان از سنت های اسالمی و تزلزل در 

بطور واقعی بنياد خانواده چندين دهه است که با .  بنياد خانواده می باشد
از داستان باکرگی های جراحی . فرهنگ مدرن دچار دگرگونی شده است

شده تا ازدواج سفيد و شيوه های مختلف ديگری که امروز بطور گسترده 
به سنت های کهنه پشت پا زده می شود و .  در ميان مردم عمل می کند

 . روابط نو رواج بيشتری می يابد
 

در قسمت . مجريان عملی اين قانون  جامعه ی جوان و بويژه زنان هستند
با جزئيات طرح در مورد اجرای آن نقش  ٢٩دوم قانون يعنی از ماده 

برای اجرای آن تمام سازمان های .  باوری زنان را مشخص می کند
 .تبليغی و سرکوبی اسالمی پشت اين طرح بسيج می شوند

 
. ای تبيان ايجاد اپليکيشنی برای ازدواج از طرف موسسه فرهنگی رسانه

دينی که در زمينه فناوری اطالعات و ارتباطات   -ای فرهنگی  مؤسسه
کند و زير مجموعه سازمان تبليغات اسالمی است يک قدم در  فعاليت می

برای اجرای اين طرح بايد در مقابل روند فرهنگی غير .  اين راه است
اين همان پاشنه آشيلی است که .  اسالمی شيوه زندگی جوانان را گرفت

جمهوری اسالمی بشدت از آن می ترسد و در اين  قانون بروشنی روی 
کميته مطالعات جمعيت “حسن مروتی عضو .  آن صحبت کرده است

اين قانون را يک گام بلند و موثر در “  شورای عالی انقالب فرهنگی
جهت ايجاد سبک زندگی مطلوب می داند که ميتواند فرهنگ جامعه را 

 .به نفع نهاد خانواده متحول سازد
 

اين يک .  هرجای اين قانون را که نگاه کنيم يک امر بسيار روشن است
قانون فاشيستی است که حتی اگر يک درصد آن اجرا شود می تواند 
فاکتورهايی مثل سنت های ضد زن و ستمگری و خشونت بر زن را 

چراغ سبزی برای مرد ساالری بيشتر و مقابله با زنانی .  افزايش دهد
است که روز به روز به آموزش، تامين زندگی خود، مستقل زندگی 
کردن، ايستادگی در مقابل دخالت در زندگی شخصی شان، رويگردانی 

اين طرح تجاوز قانونی و . از سنتهای عقبمانده و ضد زن روی آورده اند
. شرعی و ناموسپرستی را ميان کودکان بيش از پيش رواج ميدهد

خانواده های تنگدست و بيکار را تشويق به فروش کودکان دختر می کند 
که از برای توليد فرزند در راستای وعده وعيدهای دولت جرعه ای 

همين ناهنجاری موجود را در .  برای فرار از گرسنگی و فقر می يابند
عدم .  ميان کودکانی که دچار خشونت جنسی هستند افزايش می دهد

غربالگيری به معنی افزايش کودکانی که از همان مرحله ی جنينی دچار 
 .  آسيب های ژنيتکی هستند

 
اين قانون دخالت رژيم را در زندگی خصوصی مردم بيش ازپيش دامن 
می زند و حرمت را له می کند و بدن و رحم زنان را به ماشين جوجه 

مراکز پزشکی را .  نظامی رژيم بدل ميکند  -کشی برای اهداف سياسی 
به اردوگاه نظامی و خبرچينی از زنان بارداری که به آنها مراجعه می 
کنند تبديل می کند و دست دالالن و شبکه های قاچاقچيانی را که در 
کلينک های غير مجاز و مخفی به سرکيسه کردن زنان می پردازند باز 

زنان بسيار هنوز خاطره کلينک های غيرمجاز را در زير .  می کند
زمين خانه ها در دوران جنگ از ياد نبرده اند و هنوز کسی از آمار 

اکنون اين قانون می تواند زمينه .  زندگی های برباد رفته خبری ندارد
ساز سازماندهی يک قتل عام ديگر در ميان زنانی که به هر قيمتی می 

 . خواهند سقط جنين کنند باشد
 

برای پيشبرد اين قانون و افزايش جمعيت بايد قبل از هرچيزی جمهوری 
. اسالمی بر موانع زيادی که در مقابلش قرار گرفته است غلبه کند

اقتصادی جمهوری اسالمی نشان می دهد که اين طرح   -شرايط سياسی 
تهديد و سازمان دادن .  در همان قدم های اول خود به شکست می آنجامد

سرکوب در شرايط زندگی فالکتبار مردم روز به روز به عکس خود 
تبديل گشته است تا جايی که جامعه ايران را در مقابل تحوالت جدی 

مردم ايران بيش از پيش ناقوس مرگ اين رژيم را بصدا . قرار داده است
برای همين است که اين قانون از همان روز اول محکوم .  در آورده اند

به شکست است و جامعه ايران بويژه نسل جوان و زنانی که امروز 
روزانه به تقابل با اسالم و سنت های عقب مانده و پوسيده ی آن پشت 

 . می کنند اين فکر افزايش جمعيت را هم به زباله دانی  خواهند انداخت
 

. اما اگرچه اين طرحی برای شکست است اما نبايد آن را ناديده گرفت
اين وظيفه کارگران پيشرو و رهبران عملی عرصه های مختلف 
مبارزاتی در ايران است که اجازه ندهدد حتی يکدهم درصد از اين طرح 
جای پای خود را باز کند، بلکه با افشا و نشان دادن عمق کثافت آن بايد 

جنبش آزادی و برابری زن بايد .  از همين االن به مقابله با آن پرداخت
برای عقب نشاندن جمهوری اسالمی در اين عرصه هم تمام نيروی خود 

 .*را سازمان دهد و به مقابله با آن بپردازد

سياستى  “طرح جوانى جمعيت“قانون 

 ...فاشيستى عليه زنان 
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جناب وزير، مافيای فوالد، " :يک مقام چهارمحال در حضور وزير نيرو

 "! تونل حفر کرده، آب را نخريده اند
 

اين جوهر اعتراض و دقيقتر غرولند مقامات چهارمحال و بختياری عليه 
مافيای فوالد اصفهان است۔ هيچ چيز مثل اين جمله کوتاه روحيه 
سوداگرانه طرفين معامله و خصلت رياکارانه مقامات حکومتی را در 

به راستی .  همراهی موقت با زحمتکشان استان خودشان عيان نمی کند
هم اگر مافيای فوالد اصفهان، به جای حفر غير قانونی مثال تونل گالب، 
آب را به طرق قانونی می خريدند و سهم شرکای چهارمحالی را 
پرداخت می کردند، بی گمان مشکل بااليی ها حل می گشت اگرچه 

" ناموس"باری، آب و خاک هميشه .  پايينی ها از تشنگی هالک می شدند
سرمايه داران بوده است اما هر چيز را در اين سيستم می شود خريد و 

بديهی است چنانچه معامله سر نگرفت دوباره می توان توده . فروش کرد
 .به صف نمود" ناموس"ها را برای جنگ برسر 

 
خشکسالی بی سابقه سال جاری سبب شد تا بار ديگر ناتوانی اين 
حکومت در تامين اوليه ترين مطالبات مردم ابتدا در خوزستان و اکنون 

بحران آب در .  در استان های مجاور بيش از پيش بر همگان عيان گردد
خبرنگاران روزی نامه نويس ادعا می کنند به   -ايران نه آنچنانکه بازجو

بلکه نتيجه مديريت "  کويری بودن برخی مناطق'يا " بارش اندک"خاطر 
ظاهرا .  ابراختالسگران در تمام عرصه ها از جمله منابع آب است

سياست گذاری در خصوص تامين، توزيع و مصرف آب کشور و نيز 
تخصيص حقابه و سهم هر کدام از مناطق به عهده شورای عالی آب 
است و رياست اين شورا به عهده چه کسی بوده است؟ اسحاق 
جهانگيری بزرگتربن رشوه بگير دوران و پيگيرترين حامی 

آن شورايی که به رياست چنين شخصی تشکيل شود چه    .ابرختالسگران
هدفی را می تواند مد نظر داشته باشد جز غارت منابع طبيعی متعلق به 

جالب تر اينکه همين رئيس شورای رشوه بگير، اکنون !  زحمتکشان
خشکسالی را بهانه کرده و برای کشاورزان اصفهان دايه دلسوزتر از 

 . ترديدی نيست وی اصلی ترين حامی مافيای فوالد است. مادر شده است
 

بنا به گفته نمايندگان استان چهارمحال که خودشان در دزدی و ارتشاء 
دست کمی از بقيه ندارند، اسحاق جهانگيری تدارکات الزم برای 
تحريک شهروندان اصفهانی جهت تجمع مسالمت آميز را فراهم کرده 

همان تجمعی که حاال قصد دارند به شيوه ای خشن و غير مسالمت . است
يک مقام چهارمحال و .  آميز و با آتش زدن چادرها پراکنده اش کنند

متوجه : "بختياری رو به وزير نيرو و خطاب به مافيای فوالد می گويد
باشيد اين روشهای قطع و وصل گاه و بيگاه آب زاينده رود جهت 
تحريک شهروندان اصفهان و به خيابان کشاندن آنها، برای نظام هزينه 

 دايه دايه وقت جنگه 

 اما جنگ طبقاتى نه قومى
 

 جاويد حكيمى 

! اعدام قتل عمد دولتى است  

خب مردم ما هم اعتراض .  سياسی دارد
ساکنين استان ما چهل سال .  می کنند

آبی مواجه هستند و   است با  مشکل کم
متاسفانه هر جا رفتيم و داد کشيديم 
صدايمان به جايی نرسيد و علت آن 
وجود مافيای آب و مافيای فوالد در 
استان مجاور است که همه جا نفوذ کرده 

 ". است
 

مقامات چهارمحال البته راست می گويند که پای توده ها را به ميدان 
کشيدن شيوه خطرناکی است و باز راست می گويد که حکومت متبوع 
آنها چهل سال تمام يعنی به قدمت طول عمر ننگينش، هنری نداشته جز 

ليکن دروغ می گويند وقتی ادعا می کنند .  غارت نان و آب زحمتکشان
در اين چهل سال همواره مدافع حق و حقوق شهروندان استان خود بوده 

حقيقت اين است آنها همواره درد پول داشته اند و دنبال سهمشان از .  اند
 .اين غارت بوده اند

 
اعتراض عليه انتقال و در واقع غارت آب همانند ساير اعتراضات  

بيست سال پيش منابع آب   .مردمی چنانکه گفته شد قدمت چهل ساله دارد
اليگودرز را ظاهرا جهت تامين آب شرب شهر قم به يغما بردند ليکن 
طبق گزارش ها بخش اعظم آن صرف کشاورزی و امور صنعت و 

اليگودرز ماند و سرزمين خشک و کودکان تشنه و چشم .  سياحت گرديد
حاال ديگر بر تمام زحمتشکان و شهروندان مناطق کم .  به راه تانکرها

آب آشکار شده است که تامين آب شرب اهالی، برای اعضای شورای 
عالی غارت آب آخرين اولويت است همانا چون کمترين سود را 

آن زمان اعتراضاتی در اليگودرز صورت گرفت که به .  برايشان دارد
در سال نود و سه بيست هزار .  علت شدت خفقان در نطفه خفه گرديد

همچنين .  نفر از مردم شهرکرد عليه انتقال بی رويه آب تظاهرات کردند
در بيست و نهم تير نود و پنج گروهی از مردم بلداجی نيز با تجمع در 

گذاری پروژه انتقال  نزديکی تاالب چغاخور مانع از آغاز عمليات لوله
حکومت اين بار .  اصفهان شدند  -آب به کارخانه فوالد سفيد دشت

. بالدرنگ فرمان حمله به تجمع کنندگان را از زمين و هوا صادر کرد
دهها نفر زخمی و دستگير شدند و در بيدادگاههای اسالمی به جرم 

همچنين ناصر صادقی به گفته مردم با گلوله .  مطالبه حکم شالق گرفتند
در کمتر جايی از جهان، .  ساچمه ای شليک شده از هليکوپتر کشته شد

همان .  توده ها چنين سبعانه و بی دليل به خاک و خون کشيده شده اند
موقع استانداری چهارمحال و بختياری اعالم کرد که طی اين درگيری 
شمار کثيری مجروح شده اند که بيشتر مصدومين از نيروهای انتظامی 

حتی پليس هم به چاپلوسی !  را می بينيد"  غيرتمند لر"استاندار .  اند بوده
: وقعی ننهاد و با تبختر و از موضع قدرت اعالم نمود"  استاندار لر"

 .است  پليس، نيروهايش آسيب جدی نديده
 

زحمتکشان شهر و روستای حل بحران آب در گروی اتحاد کارگران و 
درست به همين دليل مقامات .  هر چهار استان درگير در اين ماجراست

هر چهار استان سعی در ايجاد تفرقه و کوبيدن بر طبل هويت محلی و 
اين همان سياستی است که عوامل .  قومی بين زحمتکشان دارند

ابرختالسگر به پشتيبانی همين جهانگيری رشوه خوار سعی کردند در 
جوی "  لر و عرب"شوش پياده کنند و بين کارگران 

  ١١صفحه   
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 . خون راه بياندازند ليکن مفتضحانه شکست خوردند
 

واقعيت اين است کل بورژوازی در قدرت و در اپوزيسيون ادعا می 
قدمت    .است تا جامعه را کثيرالشقه کنند"  کثير المله"کنند ايران کشوری 

چنين تبليغات مسمومی، جامعه را همواره مستعد جدالهای خونين ميان 
مسئله بحران آب و .  کرده است"  کرد و ترک و فارس و عرب"مردم 

جدل برسر مقدار حقابه اکنون بهانه ای بدست جريانات ارتجاعی قوم 
گرا داده است و افتادن در دام تبليغات آنان برای کارگران و کشاورزان 

به دليل خشکسالی و کم شدن آب، گرگ ها . محروم مهلک ترين سم است
جدال مقامات استانهای مختلف برسر غارت منابع .  به جان هم افتاده اند

آب واقعی است اما اهدافشان ربطی به اهداف زحمتکشان بومی هر 
منفعت ما در کوتاه کردن دست همه اينها از زندگی مان .  منطقه ندارد

 . متحقق ميشود
 

 دايه دايه وقت جنگه 

 ...اما جنگ طبقاتى نه قومى 

!آموزش رايگان برای همگان  

نماينده اصفهان علت تعويق سفر رييس جمهور به اصفهان   دمحم مقتدايی
را دخالت معاون اجرايی رييس جمهور می داند که وابستگی زادگاهی 

اين درست که صدر تا ذيل حکومت اسالمی جملگی .  چهارمحالی دارد
اختالسگر و رشوه بگير هستند اما تاکيد نماينده اصفهان روی زادگاه 
معاون اجرايی رئيس جمهور، با هدف تحريک شهروندان اصفهانی 

اين سياستی است .  عليه کل ساکنين استان چهارمحال و بختياری است
که متقابال مقامات چهارمحال نيز در آن استاد هستند و سعی در 

خواندن دسته جمعی .  شوراندن مردم اين خطه عليه اصفهانی ها دارند
توسط جوانان چهارمحال يحتمل "  دايه دايه وقت جنگه"ترانه حماسی 

اشک شوق در چشمان همه جاری ميکند مشروط بر اينکه هدف، جنگ 
هر رزمنده چهارمحالی بايد الگويش آن زن آزاده .  با غارتگران باشد

اصفهانی باشد که شجاعانه و در محاصره مافيای آب، عليه سياست 
تفرقه حکومت حرف ميزند و دعوت به اتحاد زحمتکشان هر چهار 

کارگران و .  اين جواب درست و واقعی است.  استان درگير می کند
زحمتکشان نه فقط در ايران که در سراسر جهان هيچ خصومتی با هم 

. ندارند، سهل است، متحد يکديگرند؛ همانا چون منافع واحدی دارند
يگانه جنگ مقدسی که زحمتکشان بايد در آن شرکت کنند جنگ طبقاتی 
است و منفعت طبقه ما در اين لحظه اينست که عليه بانيان اين اوضاع و 
غارتگران آب يعنی طبقه سرمايه دار و حکومت اسالمی شان همه جا 

 . برخيزيم



 

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری   

!كمک مالى كنيد  
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چندين شهر و شهرک ديگر در  طی روزهای گذشته شهر سليمانی و 
کردستان عراق به ميدان اعتراض توده ای دانشجويان و جوانان عليه 

دانشجويان و جوانان در .  سياستهای دولت اقليم کردستان تبديل شده است
اعتراض به قطع کمک های مالی و نبود خدمات اجتماعی در محل 

ها ريخته و عليه بی مسئوليتی مقامات  سکونت و تحصيل خود به خيابان
 . دولتی دست به اعتراض زدند

  
. اما جواب مقامات دولتی همان جوابی بود که به معلمان معترض دادند

خشونت و گاز اشک آور، باتوم الکتريکی و کتک کاری معترضين و 
در مقابل جوانان خشمگين و متنفر، ناچارا به بارگاه .  دستگيری آنها

حزب اتحاديه ميهنی و نيروهای امنيتی حمله ور شدند و نشان دادند در 
 . مقابل اراده و اتحاد مردم، اين نيروها تا چه اندازه پوشالی اند

 
اعتراض دانشجويانی که هزاران نفر از آنها حتی بعد از اتمام دانشگاه و 
فارغ التحصيل شدن، بيکار و بی آينده رها شده اند، اعتراضی برحق و 

اينها جوانان بی آينده ای هستند که بخش بزرگی از .  قابل پشتيبانی است
نداشتن افق و آينده ای برای زندگی ای انسانی، با جان  آنها بعلت فقر و 

 . خود بازی کرده و راهی سفر پر خطر به طرف اروپا شده اند
 
شورش اخير جوانان و دانشجويان کردستان عراق بخشی از مبارزه و  

اعتراض توده ای در کردستان عراق است عليه حق کشی و فساد احزاب 
حاکم که در مقابل تامين کوچکترين مايحتاج زندگی آنها احساس 

در جريان اعتراضات امروز در شهرهای کردستان .  مسئوليت نمی کند
عراق عده ای از تظاهر کنندگان و از جمله پنج نفر از رفقای حزب 
کمونيست کارگری کردستان  دستگير شده اند که تا اين زمان خبری از 

 .  آزادی آنها منتشر نشده است
 

کميته کردستان حزب حکمتيست از مبارزات عادالنه جوانان و 
دانشجويان برای احقاق حقوق ابتدايی آموزش و تحصيل پشتيبانی می کند 
و از همه احزاب و جريانات و شخصيت های آزاديخواه می خواهد 

 . پشتيبانی خود را از مبارزات برحق آنها دريغ نکنند
 

ما اَعمال سرکوبگرانه نيروهای امنيتی دولت اقليم کردستان در سرکوب 
و ضرب و شتم معترضين را به شدت محکوم می کنيم و خواستار آزادی  

فوری تمامی دستگير شدگان روزهای اخير و محاکمه مسببين و دست 
 . اندرکاران سرکوب مردم و دانشجويان هستيم

 
 حکمتيست -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 ٢٠٢١نوامبر  ٢۴

 : طالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در موردا
  

 اعتراضات  دانشجويان و جوانان

 در كردستان عراق 

 

 يک تراژدی انسانى ديگر در كانال مانش
 غرق شدن دهها پناهجو در اثر غرق شدن قايق در دريای مانش

 
نوامبر در اثر غرق شدن قايق پناهجويان که از  ٢٤ديروز چهارشنبه 

کاله به سمت بريتانيا در حرکت بودە در همان اوايل مسير خود در 
نفر از  ٣١سرنشين قايق متاسفانه  ٣٣سواحل کاله غرق شدە است که از 

 . تن از آنان نجات يافتهاند ٢آنان غرق شدەاند و تنها 
 

اين تراژدی در حالی اتفاق افتادە است که در چند ماە گذشته طی توافقی 
ميليون پوند را بمنظور تشديد گشتهای دريايی به فرانسه  ٥٤بريتانيا 

پرداخت کردە است و عليرغم آن موج روی آوری پناهجويان به بريتانيا 
فشارهای موجود دست .  نه تنها کم نشدە بلکه رو به ازدياد است

قاچاقچيان را برای سو استفادە بيشتر و رعايت نکردن آن حداقل 
استاندارد استفادە از قايقهای بادی و اطمينان از سالمت جان پناهجويان 
و همچنين نقل و انتقال تعداد معينی که جان آنان را به خطر نياندازد، باز 

 .کردە است
 

جنگ دولتها از ترکيه تا يونان و ساير کشورهای اروپايی با پناهجويان 
به وسعت کل اروپای شرقی و غربی از مرزهای بالروس و ليتوانی و 
لهستان تا همه کشورهای اسکانديناوی وجود دارد که متاسفانه از دريای 
اژە و مديترانه تا جنگلهای مرز بالروس و لهستان تا دريای مانش، 
روزانه از فراريان حکومتهای ديکتاتور و وحشی، جنگ و ناامنی، 
تبعيض و بيعدالتی، بحران اقتصادی و فقر و تغييرات اقليمی و غيرە 

 . قربانی می گيرد
 

شرايط پناهندگی با توجه به دژهای مستحکم و ديوارهای بتونی و 
سيمهای خاردار مرتفع و پليسی و سگهای درندە از يکسو و از سوی 
ديگر وضع قوانين سختگيرانه در پارلمانها و هيئت حاکمه کشورها، 
شرايط دهشتناکی را برای پناهجويان به وجود آوردە است که در قريب 

 .به يک قرن گذشته کم نظير بودە و غير قابل تحمل
 

لذا ضمن تسليت به بستگان قربانيان اخير، سياست دولتهای اروپايی و 
بويژە بريتانيا که بانی سختگيری و شرايط ناامن برای پناهجويان شدە 
است، را محکوم و خواهان تالش جدی سازمانهای مدافع پناهندگی و 
اتحاديههای کارگری هستيم تا دولتها را تحت فشار قرار بدهند و به اين 

 .شرايط غير انسانی پايان بدهند
 

 بی مرز –سازمان سراسری پناهندگان ايرانی 
 نوامبر ٢٥پنجشنبه 
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 کارگران ايران خودرو تبريزاعتصاب 
کارگران ايران خودرو تبريز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و 
چهارم آذر اعتصاب کردند و در محوطه شرکت تجمع کرده و عليه 

کارگران ايران خودرو تبريز  طی سه هفته گذشته . مديريت شعار دادند
کارگران چهارشنبه شب را در محل ماندند و .  چند بار اعتراض کردند

خواهان تحقق خواستهايشان از جمله طبقه بندی مشاغل،  تشکل مستقل 
 . و افزايش دستمزدها هستند

 
 تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی آبادان

ماه کارگران مجموعه پتروشيمی آبادان در اعتراض  آبان ٢٩روز شنبه 
افزايش .  مطرح شده، دست به تجمع زدند به عدم رسيدگی به مطالبات 

حقوق و مزايا، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی و ايجاد تشکل 
کارگران پتروشيمی آبادان .  های کارگران است کارگری از خواسته

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته نيز تجمع برگزار کرده 
هرسال برای کارگران اين مجتمع تنها پايه حقوق افزايش پيدا .  بودند

در ادامه روز .  کرده است و افزايشی در مزايا صورت نگرفته است
ماه کارگران مجموعه پتروشيمی آبادان در اعتراض   آبان ٣٠يکشنبه 

 .شان مجدداً دست به تجمع زدند به عدم رسيدگی به مطالبات
 

 اعتصاب دو هزار نفر از کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان  
آجين، مبين، نوآوران، زحل و ديگر  کارگران شرکتهای پيمانکاری آهن

 ۶٠آبان در اعتراض به اخراج  ٣٠يکشنبه  ٢٢ها از ساعت  شرکت
نفر از فعالين کارگری اين مجتمع دست به اعتصاب زده و استخراج 

روز شنبه از کارت زدن حدود .  در اين معدن را کامال تعطيل کردند
نفر از کارگران جلوگيری کرده و با اعالم پايان قرارداد به آنها،  ۶٠

 .مانع از ورود اين کارگران به محل کار شدند
 

روزه کارگران مجتمع مس  ٣الزم به ذکر است که پس از اعتصاب 
بندی  مهرماه، که خواهان اجرای صحيح طرح طبقه ١۴سونگون در 

های اقماری معدن  مشاغل، رفع تبعيض بين نيروهای رسمی و شرکت
های خود شده بودند، سعد دمحمی مديرعامل شرکت ملی  و ديگر خواسته

های  مس طی مذاکره با نمايندگان کارگران وعده تحقق خواست
طبق آخرين .  کارگران و يکساله شدن قراردادها را اعالم کرده بود

های خدمات اکتشافی و پارس اولنگ هم به اعتصاب  خبرها شرکت
های سعد دمحمی  نمايندگان کارگران با اشاره به وعده.  اند پيوسته

آبان که تضمين امنيت شغلی و  ١٩مديرعامل شرکت ملی مس در 
تحقق مطالبات کارگران را وعده داده بود و با توجه به عدم تمديد 
قرارداد تعدادی از همکاران بخصوص نمايندگان کارگران، اعالم 
کردند تا تمديد قرارداد همکاران اخراج شده به اعتصاب خود ادامه 

های کارگران مبنی بر  در نهايت و با پذيرش خواسته.  خواهند داد

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

بازگشت نمايندگان و همکاران اخراجی، ممنوعيت ورود چهار مدير 
اخراجی به معدن و تحقق ديگر مطالبات، کارگران به اعتصاب سه روزه 

 .خود پايان دادند
 

آذر کارگران معدن آسمينون منوجان در اعتراض به عدم  ٢شنبه   روز سه
بندرعباس پيگير -رسيدگی به مطالباتشان، با بستن جاده بين المللی منوجان

حکومت مثل هميشه با ارسال نيروهای سرکوب .  هايشان شدند خواست
 . يگان ويژه كرمان به محل واکنش نشان داد

 
 کارگران شرکت تراورس خط قطار گلشهر به هشتگرد را بستند

ماه کارگران شرکت تراورس شاغل در حراست  آبان ٢٧روز پنجشنبه 
مترو خط گلشهر به هشتگرد در حريم ريلی اين مسير دست به تجمع زدند 

. ظهر به بعد تردد قطار در اين مسير را متوقف نمودند ١٣و از ساعت 
شان نيز پرداخت  های اين کارگران چند ماه حقوق معوقه دارند و حق بيمه

 .نشده است
 

 اند کارگران فضای سبز شهرداری شهرکرد چهار ماه حقوق نگرفته
هاشمی مديرعامل فضای سبز شهرداری شهرکرد در اين باره گفت، 

ميليارد تومان به پيمانکار بدهی دارد و تا کنون خود پيمانکار  ۶شهرداری 
 .دو ماه ديون اين کارگران را پرداخت کرده است

 
نفر از کارکنان شرکتی مخابرات استان خوزستان به  ٧٠ممنوع الورود 

   اداره
ها برای  ی اين کارکنان مخابرات يک مکان عمومی است اما آن به گفته

. توانند وارد اداره مخابرات شوند پيگيرِی کارهای شخصی خود نيز نمی
اين کارکنان در اعتراض به قراردادهای سه ماهه و با توجه به الزام قانون 
برای بستن قرارداد دائم در کارهای مستمر، دو ماه قرارداد کار را امضا 

  کارفرما همچنان اجازه.  نکردند و بدون قرارداد به کار خود ادامه دادند
 . دهد حضور اين کارکنان در محل کار را نمی

 
نفر از کارگران معدن طالی زرکان آق دره به بهانه پايان  ١٠٠اخراج 

 فصل استخراج
کارگر شاغل در بخش استخراج معدن طالی  ١٠٠از يکم آذرماه دست کم 

آق دره در شهر تکاب استان آذربايجان غربی اجازه ورود به اين واحد 
به گفته اين .  شوند فصلی بودن کار بيکار می  معدنی را ندارند و به بهانه

دره شروع  ها در بهار هر سال فعاليت خود را در معدن آق کارگران آن
کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به کار در اين واحد معدنی ادامه 

سال سابقه کار دارند،  ١۵شدگان تا   ها با يادآوری اينکه تعديل آن.  دهند می
افزودند، استدالل کارفرما اين است که سرمای فصل زمستان مانع فعاليت 

  ١٥صفحه   شود به همين دليل به  استخراج و کار کارگران فصلی می

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط باالبر در کوهرنگ
در يک ساختمان در حال ساخت در کوهرنگ، يک کارگر با استفاده از 
دستگاه باالبر مشغول حمل بار به طبقات بود که به يکباره به دليل نقص 

پس .  فنی کارگر به همراه باالبر از ارتفاع، به طبقات منفی سقوط کرد
از انجام معاينات اوليه از سوی امدادگران اورژانس، مشخص شد اين 

ساله در همان لحظات اوليه جان خود را از دست داده ٣٠کارگِر حدوداً 
 .است

 
 سقوط کارگران از باالبر ساختمان نيمه کاره در تبريز

آبان، بر اثر سقوط از باالبر يک ساختمان نيمه  ٢٧ظهر روزپنجشنبه 
 ٣کاره در فلکه ايرداک شهرک وليعصر تبريز، يک کارگر کشته و 

کارگر مصدوم نيز تحت اقدامات  ٣.  کارگر ديگر مصدوم شدند
 .اورژانس به بيمارستان تبريز انتقال يافتند

 
مصدوميت و فوت بدليل ريزش ديواره فلزی سيلوی گندم در حال 

 ساخت در آوج
آبانماه اتفاق افتاد،  ٢٩بامداد روز شنبه  ١:٢٣در اين حادثه که ساعت 

کارگران در سيلوی گندم در حال احداث روستای لک بخش حصار 
شهرستان آوج دچار حادثه شده و در پی ريزش داربست فلزی به کانال، 

نفر از آنها جانش را از دست  ١نفر زير داربست فلزی مانده که  ١٣
کارگران مصدوم نهايتا در .  نفر هم زير آوار محبوس شدند١٢داده و 
 . آبان ماه از زيز آوار بيرون اورده شدند ٢٩صبح روز  ۶ساعت 

 
 مرگ کارگر جوان بر اثر برخورد با قطار

مترو صبح امروز دوم آذرماه بر اثر  ۴يک کارگر تعميرکار خط 
اين کارگر مشغول تعمير .  برخورد با قطار جان خود را از دست داد

با اين حال به داليلی .  سوزن ورودی ايستگاه مترو ارم سبِز تهران بود
همکاران وی نام .  که مشخص نيست، قطار با وی برخورد کرد

ها  آن.  اعالم کردند »گودرزی«خانوادگی اين کارگر جانباخته را 
 .سال سن داشت ٢۵همچنين گفتند که وی حدود 

 
 خودکشی يک نوجوان کولبر بر اثر فشارهای روانی

ساله با هويت  ١۵آبان يک کارگر نوجوان  ٢۶غروب روز چهارشنبه 
از توابع نوسود شهرستان "  گرمله هانی"سروش رحمانی اهل روستای 

پاوه، چند روز پس از کشته شدن چند راس قاطر توسط هنگ مرزی که 
به منظور کولبری با پرداخت پول قرض گرفته بود به زندگی خود پايان 

به گفته يک منبع مطلع، خانواده سروش رحمانی به دليل فقر و .  داد
بدهکاری منزلشان در گرو بانک بوده و از آنجايی که پدرش به سرطان 

چند راس   مبتال شد، وی چندی پيش برای تامين زندگی خود و  خانواده
قاطر را قرض گرفته و در مرز نوسود مشغول کولبری بوده که چند 
روز پيش نيروهای هنگ مرزی قاطرهای قرضی وی را به رگبار 

اين منبع در ادامه اعالم کرد که سروش طی .  اند بسته و تلف شده
روزهای گذشته از اين بابت دچار لطمات شديد روحی بوده و روز 
گذشته در حالی که تنها بوده در بالکن منزل پدريش خود را حلق آويز 

 .کرده است
 

  يکشنبه های اعتراضی
آبانماه نيز جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  ٣٠روز يکشنبه 

صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان و اصفهان جهت 

دهد و اين در حالی است که معادن ديگری  ها خاتمه می قرارداد کاری آن
در نزديکی همين معدن وجود دارند که کارگرانشان فصلی نيستند و به 

صبح روز دوشنبه يکم آذر ماه تعدادی .  کنند صورت چهار فصل کار می
از کارگران بيکار شده معدن در اعتراض به تصميم کارفرما در 
. خصوص تعديل خود و شمار ديگری از همکارانشان تجمع کردند

ها حاکی از آن است که تعداد کارگرانی که تا ماه آينده بيکار خواهند  شنيده
 .نفر خواهد رسيد ٢٧٠تا  ٢۵٠شد به 

 
مقابل فرمانداری  »نينا«تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی 

  سيرجان
ی کارخانه  نفر از کارگران بيکار شده ٣۵٠آذرماه، حدود  ١روز دوشنبه 
بخش خصوصی مجتمع کارخانجات  فريکو واقع در  »نينا«روغن نباتی 

در اعتراض به وضعيت شغلی .  سيرجان در اين شهر دست به تجمع زدند
و مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان فرمانداری سيرجان دست به تجمع 

کم سه ماه مطالبات  کارگران قراردادی شاغل در کارخانه دست.  زدند
 .مزدی پرداخت نشده دارند و خواستار بازگشايی محل کار خود هستند

 
 کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروتک کيشمجدد تجمع اعتراضی 

شنبه دوم آذرماه جمعی از کارکنان شرکت حفاری گلوبال  روز سه
ماه حقوق و بيمه مقابل  ٧پتروتک کيش در اعتراض به عدم پرداخت 

اين کارگران در همين رابطه قبال نيز در .  اداره کار اهواز تجمع کردند
 .آبان تجمع داشتند ٢٥

 
 تجمع اعتراضی کادر سالمت ايالم مقابل دانشگاه علوم پزشکی

کادر سالمت خواهان رسيدگی به مطالبات قانونی خود، از جمله 
 .العاده خاص کادر بهداشت و درمان با ضريب سه هستند برقراری فوق

 
 اند ماه است که حقوق دريافت نکرده ٨کارگران شهرداری ياسوج 

ماه است که  ٨های منتشر شده کارگران شهرداری ياسوج  طبق گزارش
 اند و در شرايط معيشتی بسيار نامناسبی قرار دارند حقوق دريافت نکرده

 
 سوزی در شرکت نفت و گاز مسجد سليمان و مصدوميت  آتش

  سوزی در واحد شرکت بهره آبانماه در جريان يک آتش ٣٠روز يکشنبه 
کارگر به همراه يک آتش نشان  ۵برداری نفت و گاز مسجد سليمان 

شرکت، در ابتدا يک  HSEبنا به گزارش کارشناسان .  مصدوم شدند
  شود که به دستگاه تانکر مکنده در تعميرگاه ترابری دچار آتش سوزی می

دستگاه خودروی واقع در محوطه و قطعات  ۵های آتش به  سرعت شعله
های الستيک مستعمل سرايت کرد و دود سياه آن  يدکی از جمله حلقه

از شش نفر مصدوم اين حادثه .  محدوده وسيعی از شهر را در بر گرفت
نفر به صورت سرپايی مداوا شده و نفر ششم دچار سوختگی شده و به  ۵

 .بيمارستانی در اهواز اعزام شده است
 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٥صفحه   



 ٦٢٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٥صفحه    

تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی خود مقابل ساختمان اين صندوق در 
در اين يکشنبه اعتراضی در .  شهرهای اهواز و اصفهان تجمع کردند

. خوزستان، فرزندان متوفيان نيز با بازنشستگان همصدا شدند
بازنشستگان صندوق فوالد هر يکشنبه در اعتراض به عدم رسيدگی به 

 .زنند شان دست به تجمع می مشکالت
 

 تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی اهواز  
آبانماه بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی  ٣٠روز يکشنبه 

اهواز مقابل اداره کل تامين اجتماعی اين شهرستان تجمع اعتراضی برپا 
بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به سطح .  کردند

ها ،مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد معيشتی  نازل حقوق و مستمری
بازنشستگان تأمين اجتماعی خواهان افزايش و .  خود معترض هستند

 .ها هستند همسان سازی کامل حقوق
*** 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 
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 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

!زنده باد سوسياليسم  

را بطور زنده و از طريق تلفن و يا اينترنت همه جای جهان تلويزيون آلترناتيو شورايى كانال 

ساعته شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست را  ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای . دنبال كنيد

:به دوستانتان معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  

 

اعتصاب دو هزار 

نفر از كارگران 

مجتمع مس 

 سونگون ورزقان  


