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 سرمايه " رهبران جهان"

 "ملكه خوش قلب"در سوگ 
 

بريتانيای کبير با مرگ ملکه اليزابت دوم و 
تاجگذاری چارلز سوم و نخست وزيری ليز 
تراس به کانون خبری رسانه های جهان بدل 

کاخ باکينگهام و داونينگ استريت .  شده است
و کليسای کانتربری به هزينه طبقه  ١٠شماره 

کارگر انگليس مشغول مراسمهای ارتجاعی با 
 . تشريفات مفصل است

 
ملکه اليزابت دوم که امروز با تمجيد سران و 
نمايندگان سرمايه های بزرگ و دنيای 

سال  ٧٠دمکراسی مشايعت ميشود، بعد از 
سلطنت .  سالگی درگذشت ٩٦سلطنت در سن 

و نظام سلطنتی، اين ميراث برده داری و 
جهالت و خونريزی و کولونياليسم، هنوز در 
قرن بيست و يکم و در دنيای پست ديجيتال با 
رايحه مذهب و کليسا بمثابه دوقلوی تاريخی 

و توسط دمکراسی بازار "  متبرک"اش، 
سلطنت با هر توجيهی نظم .  رسميت می يابد

يک دستگاه .  مبتنی بر حقارت عمومی است
بريز و بپاش و مفتخوری با هزينه های 
نجومی از جيب طبقه کارگر و ماليات دهندگان 

ملکه اليزابت دوم تنها بر بريتانيای کبير .  است
سلطنت نميکرد، وی تا روز مرگش و منبعد 
پسرش چارلز سوم، پادشاه کشورهای موسوم 

، يعنی "اتحاديه کشورهای مشترک المنافع"به 
همان مستعمرات قديم امپراطوری بريتانيای 

کبير بود، که در حال حاضر 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 اعالميه حزب حكمتيست

 عليه پرونده سازی 

 !و حكم اعدام همجنسگرايان اعتراض كنيم

 

 اعالميه كميته كردستان حزب حكمتيست 
 

 هشدار به حزب دمكرات كردستان ايران،

 !از گذشته درس بگيريد 

 حكمتيست در روزهای-كنگره دهم حزب كمونيست كارگری ايران

 ! در اسكانديناوی بطور علنى برگزار ميشود ٢٠٢٢اكتبر  ٩و  ٨ 

 اجتماع كارگران نفت در تهران سركوب شد

  ٢صفحه   

 عليه جنگ و رقابت دولتهای سرمايه داری
 

 ٤ ه  نادر شريفى                                                                                                                صفح



پانزده کشور اين اتحاديه با قريب يک سوم جمعيت جهان را سرپرستی 
 . ميکند

 
چارلز سوم در سلطنت موروثی جانشين ملکه اليزابت دوم است و بزودی 
مراسم تاجگذاری و سوگند به تداوم اين بربريت کاپيتاليستی را برگزار 
ميکند تا با تحويل گوی و عصای سلطنتی و برسر نهادن تاج طالئی 
خالص توسط اسقف اعظم کليسای کانتربری، سند سلطه بر طبقه کارگر 

 .  و مردم تحت قيموميت اش را امضا کند
 

مرگ ملکه اليزابت دوم با برکناری بوريس جانسون اين دلقک فاشيست و 
ليز .  همزمان شد ١٠ليز تراس به داونينگ استريت شماره خانم ورود 

تراس، اين شاگرد و طرفدار پروپاقرص مکتب فون هايک و بازار آزاد، 
: در اولين اظهاراتش خطاب به پادشاه جديد چارلز سوم عنوان کرده است

کنيم، همچون مادر او که  ما به او وفاداری و التزام خود را اعالم می"
خانم "!  برای بسياری و به مدت مديدی بيدريغ از خود گذشتگی کرد

تراس که در اذهان عمومی خاطره مارگارت تاچر دوم شير دزد بچه ها 
را تداعی ميکند و از بوريس جانسون با دل گشاده ای قدردانی کرد، هدف 
اولش را درهم کوبيدن کارگران معترضی قرار داده است که شيپور 
اعتراضات برعليه جنگ و سياست رياضت اقتصادی را در اروپا بصدا 

 .  درآورده اند
 

اما اين تملق و چاکرمنشی رهبران دمکرات جهان به ليز تراس محدود 
نشد، از جو بايدن و باراک اوباما و دونالد ترامپ و جاستين ترودو تا 
امانوئل مکرون و اوالف شولتز و مايکل دی هيگينز رئيس جمهور 
ايرلند، از وليم الکساندر پادشاه هلند و ملکه ماکسيما تا شاه فيليپ و ملکه 
ماتيلدا در بلژيک و نارندرا مودی نخست وزير هند به تمجيد از ملکه 

حتما در مراسم تشييع ملکه و بمناسبت تاجگذاری .  اليزابت دوم پرداختند
چارلز سوم، خاندانهای طفيلی سلطنت و رهبران دولتهای سرمايه داری 
هر کدام بسهم خود در تمجيد از اين نماد ارتجاع و بيحقوقی و استعمار و 

اما از آنجا که خاندان .  استبداد و جنگ طلبی سنگ تمام خواهند گذاشت
سلطنتی، تاريخا بجز مفتخوری و جنايت هنر ديگری نداشته اند، در 
پيامهای تاکنونی بجز عباراتی فرمايشی و ديپلماتيک و شخصی چيزی از 

ملکه باوقار و "، "ملکه خوش قلب"کارنامه ملکه دستگيرتان نمی شود؛ 
يک "، "باذکاوت و مهربان"، "شخصيتی باثبات و خردمند"، "شوخ طبع

، تمام آنچه بود که در "بانوئی بی همتا و زيبا"، "بديل حاکم با ثبات و بی
 . وصف وی بيان شد

 
بدون ترديد از کسانی که کارنامه قطوری از تحميل فقر و جنايت عليه 

قرار نبود و نيست .  بشريت در کره خاکی دارند، انتظار ديگری نميرفت
سابقه جنايت بريتانيای کبير در مستعمرات و جنگهای متعدد، نقش کاخ 
باکينگهام در اشاعه ارزشهای واپسگرای ويکتورين و سرکوب طبقه 

 ٦٦٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 سرمايه " رهبران جهان"

 " ...ملكه خوش قلب"در سوگ 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

کارگر از زبان اسالف و متحدين 
قرار نيست .  آنها جاری شود

رسانه های قلم بمزد از کودکان 
گرسنه در بريتانيا و نژادپرستی و 
تربيت و اشاعه تروريسم اسالمی 
و کودتاها و جنگها کلمه ای بزبان 

اينها چه جمهوريخواه چه . بياورند
سلطنت طلب، چه دمکرات يا 
کانسرواتيو، از يک طبقه واحدند 
و منافع و سلطه سياسی و 

آنها در تمجيد .  اقتصادی طبقه بورژوازی را حراست و نمايندگی ميکنند
از ملکه و هفتاد سال سلطنت و چاپيدن اموال عمومی، ناچارند تحت 

نام "  خود را وقف انجام وظيفه و خدمت به مردم کرد"عنوان کسی که 
 . ببرند چون خودشان نيز از همين جنس اند

 
سلطنت و نظام سلطنتی به دوران عتيق و حاکميت جهالت دستگاه 
مسيحيت و مذهب تعلق دارد که در بخشی از کشورهای جهان در 
عصر سرمايه داری نونوار شده و حتی بصورت نمادين بمثابه يک 

. سوپاپ اطمينان برای دوره های بحران سياسی حاد تر و خشک ميشود
هر زمان طبقه کارگر در اين کشورها و حرکت برای برهم زدن نظم 
کنونی اوج بگيرد، همين دمکراتها درب پارلمان را تخته ميکنند و 
پادشاه را بعنوان ناجی و حافظ ملک و ملت و کشور به جلو صحنه 

تا به طبقه کارگر و امر سوسياليسم مربوط است، سلطنت و .  ميرانند
نظم سلطنتی يک خاکريز بورژوازی برای تداوم وضع موجود است که 
در طويله دمکراسی های ليبرال پروار ميشود تا حافظ منافع امروز و 

ملکه اليزابت دوم بعنوان کسی که رکورد دار .  فردای سرمايه باشد
طوالنی ترين زمامداری سلطنتی در جهان بود، تنها يک عنصر از اين 

 . دستگاه مخوف و واپسگرا و ضد کارگری است
 

 .سردبير
 
    ٢٠٢٢سپتامبر  ٩

 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون 

 !   به چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حكمت



  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٤شماره    

گفتگوی مصطفی هجری رئيس اجرائی حزب دمکرات کردستان ايران 
در بی بی سی و بويژه اظهارات وی در باره جنگ حزب دمکرات عليه 
کومه له، نشان داد که حزب دمکرات کردستان ايران و شخص ايشان 

نه فقط به حداقل سالمت سياسی و تعهد به  .کمترين تغييری نکرده اند
وقايع و تاريخ مستند پايبند نيست، بلکه حاضر است از تريبون بی بی 
سی رسما دروغ بگويد، تاريخ را وارونه جلوه دهد و يک جريان سياسی 
را با صدها شاهد زنده متهم به آغاز جنگی کند که سياست رسمی و 

حزب دمکرات، .  اعالم شده رهبری حزب دمکرات کردستان ايران بود
خود را قيم و حاکم خودگمارده مردم ميدانست و تحمل حضور هيچ 
جريانی را نداشت و با زبان زور و اسلحه با هر مخالف و منتقدی 

دستگيری فعالين سياسی منتقد و معترض به سياستهای آن .  روبرو ميشد
حزب و در موارد متعدد زندانی کردن اعضای شوراهای منتخب مردم، 
حمله به مقر و دفاتر و فعالين سازمانهای چپ از پيکار و فدائی و راه 
کارگر تا حمالت مکرر به نيروهای کومه له جزو تاريخ مستند آن جامعه 

اما اعالم جنگ سراسری حزب .  است ٦٢تا  ٥٨در فاصله سالهای 
دمکرات با کومه له بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران سياست رسمی 
حزب دمکرات از مقطع کنگره ششم و پلنوم بعد از آن به رهبری 

قرار بود يا کومه له را تابع سياستهای .  عبدالرحمن قاسملو بود
ناسيوناليستی و ارتجاعی خود کند و يا هر نوع تبليغ عليه سرمايه داران 
و ارتجاع، خوانين و شيوخ بجامانده و مبارزه سياسی عليه افکار و آرا 
ناسيوناليستی و کارکرد ارتجاعی حزب دمکرات را با زور اسلحه 

 .  منکوب کنند
 

بزرگترين شکست سياسی .  اما اين سياست حزب دمکرات زمين گير شد
و نظامی را در تاريخ خود از کومه له و حزب کمونيست ايران وقت 

صفوف حزب دمکرات دچار ريزش و در کنگره هشتم .  دريافت کرد
نهايتا اين حزب کمونيست ايران و کومه له بود که با .  دچار انشعاب شد

اعالم آتش بس يکجانبه، جنگ را پايان يافته اعالم کرد و حزب دمکرات 
بعد از چهار دهه از آن وقايع .  ناچار شد ناکامی و سرخوردگی را بپذيرد

تلخ، سخنان امروز مصطفی هجری مو به مو تکرار سخنان عبدالرحمان 
قاسملو و رهبری وقت حزب دمکرات در مقطع کنگره ششم ناکام مانده 

اگر مصطفی هجری صرفاً بدليل سطحی .  و سپری شده آن جريان است
گری و تعصب کور ناسيوناليستی و ضد کمونيستی چنين سخنانی را 
بزبان می آورد، ميشد با تذکر و توضيح رهبران و فعالين آشنا و متعهد 
به واقعيات آندوره و با رجوع به اسناد فراوان و پروتکل های مذاکرات 
نشان داد، که ايشان به کاهدان زده و بنا به اظهارات خودشان در مورد 

اين اظهارات "!  در گوش گاو خوابيده اند"هنوز  ٥٧رويدادهای انقالب 
نشان ميدهد که نه فقط ايشان و رهبری حزب دمکرات از اين رويدادها 

ساده .  درسی نگرفته است، بلکه خود را برای تکرار آن آماده ميکنند
انديشی و خام انديشی است اگر اين اظهارات را به اشتباه و تعصب 
ناسيوناليستی هجری محدود کرد، خير، ايشان دارد راجع به آينده حرف 

در کردستان همان است که بود و "  قوائد بازی"دارد ميگويد .  ميزند
حزب دمکرات کسی را تحمل نخواهد کرد و پيشاپيش اعالم ميکند که 
سياست جنگ طلبانه عليه هر کسی را دارد که عليه حزب دمکرات 

 

كارگران و معلمان زندانى، كليه 

!زندانيان سياسى آزاد بايد گردند  

 . سخنی بگويد
 

ما به حزب دمکرات و موئتلفين ناسيوناليست آن جريان هشدار ميدهيم 
. که اگرچه آنها در گذشته مانده اند اما زمانه و جامعه عوض شده است

سياست قلدری نظامی شما در .  به نفعتان است که از گذشته درس بگيريد
کمونيسم و .  روز خودش از کمونيسم در کردستان شکست سنگينی خورد

راديکاليسم در جامعه کردستان امروز به مراتب آگاهتر و گسترده تر 
است و به طريق اولی سياست زورگويی امروز و در آينده بجائی 
نميرسد و با صفی محکم از کمونيست ها و کارگران و مردم آزاديخواه 

بی بی سی هم که بوق ارتجاع .  کردستان و سراسر ايران روبرو ميشود
و بنگاه جعل و نشر دروغ شده است، بهتر است معرکه گير ماجرا 
نشود، خود را به ندانستن و بی اطالعی نزند و در قلدری سياسی و شاخ 

 . و شانه کشيدن حزب دمکرات سهيم نشود
 

فراخوان ما به کارگران، کمونيست ها و مردم آزاديخواه کردستان و 
سراسر کشور اينست که بايد هشياری و آمادگی الزم را در قبال 
سياستهای ارتجاعی و جنگ طلبانه حزب دمکرات و ناسيوناليسم کرد و 
ديگر جريانات بورژوايی مرتجع ايران باال برد و از هم اکنون آماده بود 
که هر تالش زورگويانه احزاب بورژوائی عليه آزاديهای سياسی را در 

 .نطفه خفه کرد
 

 حکمتيست –کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران 
 

  ٢٠٢٢چهارم سپتامبر  – ١٤٠١سيزدهم شهريور 

 اعالميه كميته كردستان حزب حكمتيست 
 

 !هشدار به حزب دمكرات كردستان ايران، از گذشته درس بگيريد
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اين تهاجم .  بيش از شش ماه از حمله نظامی روسيه به اوکراين ميگذرد
نظامی نه آغاز جنگ محدود و منطقه ای دو کشور بلکه پرده ای از 
جنگ و رقابت قدرتهای بزرگ سرمايه داری برسر تعيين تکليف 

جنگ و رقابتی که طرفين تاکنون .  چهارچوبهای آينده جهان است
نتوانسته اند آنرا به جنگی مستقيم با همه ظرفيتهای مخرب شان گسترش 

در شش ماه گذشته روشن شد که دو طرف مجادله در محاسبات .  دهند
تحريمهای اقتصادی نه چندان متحدانه اتحاديه .  خود در اشتباه بوده اند

اروپا به فروپاشی اقتصادی روسيه و وعده نابودی روسيه بزرگ 
نيانجاميد و ارتش دوم جهان هم در مقابل تجهيز چند ده ميليارد دالری 
تسليحات و آموزش ارتش اوکراين توسط ناتو، نتوانست به پيروزی 

بنابراين اتحاد مقطعی دول غربی .  قطعی نظامی در اوکراين دست يابد
در تحريم روسيه هر روز شکننده تر شد و دولتهائی که شش ماه قبل علناً 
خواهان شکست روسيه شده بودند و تصور ميکردند با تحريم خريد گاز 
و نفت از روسيه اين کشور را بزانو درخواهند آورد، امروز زير فشار 
افکار عمومی، عدم خريد گاز ارزان از روسيه را بار ديگر به گردن 
روسيه می اندازند و حتی حاضر شده اند چند برابر قيمت قبل، گاز مورد 
نياز خود را از نروژ، کانادا و آمريکا و حتی از روسيه دوباره 

 . خريداری کنند
 

بعنوان مثال دولت جديد آلمان از همان ابتدای بقدرت رسيدنش سردمدار 
تحريم روسيه، ارسال اسلحه به اوکراين و بستن خط گازی شماره دو 

امروز اما با فرا رسيدن زمستان و .  نورد استريم روسيه به آلمان بود
غيرقابل کنترل شدن قيمتها و خطر گسترش اعتراضات اجتماعی، برای 
عبور از تحريمهائی که خود يکی از اجرا کنندگان اصلی آن بود، گاز 
روسيه را آنهم نه بميزان دلخواه ولی بسيار گرانتر از نروژ خريداری 

همين دولت، گاز خريداری شده با قيمت بسيار نازل از روسيه را . ميکند
شش ماه قبل حتی به دولت اوکراين دوباره می فروخت و يا بهتر بگوئيم 

... ضروری نيست که اينجا از نقش ترکيه، مجارستان و .  واگذار ميکرد
سخنی بميان بيآوريم که هيچگاه بصورت دوفاکتو هم به آمريکا و 

بهر رو، تا به امروز .  متحدين اروپائی اش برای تحريم روسيه نپيوستند
نه آمريکا و متحدينش به اهداف ناشی از جنگ و تحريم رسيدند و نه 

بازنده اصلی در .  روسيه به موفقيتهای قابل توجهی دست يافته است
جنگ و رقابت ارتجاعی دول سرمايه داری، همانطور که انتظار 
ميرفت، طبقه کارگر جهانی است که بار پرداخت هزينه های انسانی و 

 . فشارهای عظيم اقتصادی را بدوش کشيده است
 

 شکست سياست سانسور و خبر رسانی يکجانبه رسانه های غربی
بقول يک زبان شناس معروف، هرچند ميديای جهان سرمايه بسيار 

رسانه ها .  قدرتمند است، اما قادر نيست حقايق را برای هميشه مخفی کند
اينبار هم نتوانست با سانسور   -همانطور که در جنگ خليج هم نتوانست-

و حذف رسانه "  خبرنگاران متعهد"مطلق و پمپاژ اخبار جعلی، با حذف 

 

 عليه جنگ و رقابت دولتهای سرمايه داری
 

 نادر شريفى

های حريف؛ برای مدت زيادی اذهان 
عمومی را منحرف و مسئوليت بحران 
و جنگ در اوکراين را متوجه دولت 
روسيه و تشديد تنش در تايوان را 

بنابراين قابل .  متوجه دولت چين کند
انتظار بود که رفته رفته شهروندان 
جوامع غربی از زير آوار تبليغات 
مسموم کمر راست کنند و اهداف 
طرفين و ماهيت ارتجاعی جنگ را 

اين جنبه از اين نظر مهم است .  دريابند
که با واکنش طبقه کارگر و مردمی روبرو ميشد که در اين جنگ 

برای همين بتدريج با اعتراضات اجتماعی .  ارتجاعی نفعی نداشتند
گسترده و کارگری برعليه جنگ و سياستهای آمريکا و اتحاديه اروپا 
روبرو شدند و در آينده نزديک با اعتراضات قويتری روبرو خواهند 

 . شد
  

دو هفته قبل شولتز، صدراعظمی که نماينده سياست خارجی اياالت 
متحده آمريکا در آلمان است، و ناگفته نماند که بر اساس يک آمارگيری 
به واقعيت نزديک تنها حمايت هفت درصد رای دهندگان در آلمان را 
پشت سر خود دارد؛ در يکی از حوزه های انتخاباتی در نويروپين آلمان 

البته نه تنها !  بدرقه شد"  برو گمشو"توسط هزاران نفر با سوت و فرياد 
شولتز که تقريبا همه اعضای دولت و مجلس بی کفايت حزب سبز و 
ليبرال آلمان اين روزها هر جائی که سر و کله شان پيدا شود، مورد 

در همين راستا هفته قبل .  تمسخر و حمله مردم خشمگين قرار می گيرند
نفره بر عليه ناتو، اتحاديه اروپا و  ٢٠٠٠٠برلين ميزبان تظاهرات 

در .  سياستهای جنگ افروزانه سياستمداران اروپائی متحد آمريکا شد
نفر از مردم در پراگ پايتخت  ٧٠٠٠٠هفته جاری نيز، بيش از 

جمهوری چک به خيابانها آمدند تا مراتب انزجار خود را از گرانی، 
پتر فياال نخست وزير .  جنگ طلبی ناتو و اتحاديه اروپا اعالم کنند

حکومت راست چک که موئتلف پنج حزب دست راستی است، اعالم 
. کرد که تظاهرات کنندگان وابسته به نيروهای طرفدار روسيه می باشند

البته اعتراضات .  چيزی که تنها ميتواند باعث خشم بيشتر مردم شود
مردمی همچنان در هيچ ميديای رسمی غربی انعکاس پيدا نمی کنند ولی 
معترضين به وضعيت موجود آن چنان زياد شده اند که آنها را ديگر نمی 

به تظاهراتهای چند دهه هزار نفره .  توان از اخبار و رويدادها حذف کرد
مورد اشاره، تظاهرات در درسدن، اليپزيک، ماگدبورگ آلمان و 

شيپور اين اعتراضات .  تظاهرات عظيمی در پاريس را هم اضافه کنيد
قبلتر با اعتصابات کارگران ترانسپورت انگلستان و بنادر آلمان زده شده 

 . بود
  

مضافا اينکه سانسور اخبار جنگ يک ويژگی مهم ديگر داشت و اينکه 
. شده اند"  سانسور دموکراتيک"مردم در غرب متوجه دستگاه عظيم 

بعنوان مثال مدت زمانی پس از آغاز حمله نظامی روسيه به اوکراين، 
اما ارتش .  زاپوريژيا به تصرف ارتش روسيه درآمدنيروگاه هسته ای اي

نيمه فاشيست اوکراين بدون توجه به باالبودن خطر رخ دادن مجدد 
با پرتاب موشک بارها به اين نيروگاه حمله فاجعه ای مشابه چرنوبيل، 

در نتيجه چهار باطری از پنج باطری اين نيروگاه خاموش و .  کرده است
تعطيل شد و خسارات وارده آمده به اين نيروگاه از چشم جهانيان بدور 

البته پر واضح بود دولت زلنسکی برای .  نمانده است

 

٥صفحه     
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 عليه جنگ و رقابت 

 ...دولتهای سرمايه داری 

پيروزی بر ارتش روسيه آماده است صدها هزار نفر از مردم آن 
مناطق و حتی اروپا را قربانی واقعه هولناکی ديگری همانند چرنوبيل 
کند ولی ميديای خودفروخته و سانسورچی با اينکه از عواقب انفجار 

زاپوريژيا آگاهند و ميدانند که اين حمالت تنها در مجموعه اتمی اي
توسط ارتش اوکراين صورت ميگيرد، همچنان اطالع رسانی ميکنند 

معلوم .  که اين ارتش روسيه است که به اين نيروگاهها حمله ميکند
نيست چطور ارتش روسيه که اختيار کامل اين نيروگاه را در دست 
گرفته خودش به آن حمله ميکند تا اپراتورها و کارکنان اين نيروگاه که 

! همگی در استخدام دولت روسيه هستند را مورد حمله قرار دهد
دمکراسی غربی بدل شده "  هنر"تبليغات وارونه و دروغ امروز به 

 .است
 

اما صرف نظر از اين تبليغات، روشن است که اعتراضات ضد جنگ 
در اروپا و مردمی که خواهان ختم جنگ هستند، به هيچکدام از اين دو 
قطب سرمايه داری احساس نزديکی نمی کنند، چرا که اصوالً دليلی 
قانع کننده بر توليد نفرت ضد روسی در بنگاههای تبليغاتی ميديای 
. غرب نمی بينند و يا خود را در سياست دولت روسيه دينفع نمی بينند

برای مثال يک نمونه زنده اظهارات اخير وزير امور خارجه آلمان در 
خانم بربوک علناً اعالم ميکند که حمايت .  کنفرانسی در پراگ می باشد

از دولت نيمه فاشيستی اکراين از تعهد به رای دهندگان در آلمان مهم 
و در حمايت از ايشان عضو مجلس حزب دموکرات مسيحی !  تر است

نتيجتاً .  اعالم ميکند که مردم اظهارات خانم بربوک را اشتباه فهميده اند
ً عواقب اقتصادی  بسته شدن کامل دو خط گاز به آلمان که مطمئنا
ناهنجاری را بخصوص برای مردم به ارمغان می آورد، نه بعهده 
روسيه که بعهده مستقيم سياستمداران  دنباله رو سياست خارجه آمريکا 

پرواضح است که در اين ميان کسی به .  در اتحاديه اروپا است
طرفداری پوتين و دولت روسيه به خيابان نمی آيد، بلکه مردم معترض 
خواهان پايان سياست ادامه جنگ و گسترش آنند و نگران فجايع 

 . بزرگتر از جمله استفاده از سالح اتمی اند
 

 گرانی و تورم اهرم فشار روسيه يا ابزار غارت کنسرنهای اقتصادی؟
گرانی بخصوص افزايش حداقل سيصد درصدی انرژی و چند ده 
درصدی مواد غذائی نه تنها اقتصاد کشورهای غربی را بشدت بخطر 
انداخته، بلکه زندگی و حداقل معيشت بخش اعظم آسيا و کل افريقا را 

دراين ميان بطور مثال يکی از .  با خطرات جدی روبرو کرده است
آلمانی که برای سوخت پاکيزه )  AdBlue(توليد کنندگان اصلی آدبلو 

 ٦٠٠تر موتورهای ديزلی مورد استفاده قرار ميگيرد، اعالم کرد که با 
مزدبگير، ورشکستگی خود را اعالم کرده و بزودی اين کارخانه برای 

بنابراين انتظار ميرود که ماشينهای با .  هميشه تعطيل خواهد شد
احتراق سوخت ديزل نه تنها با گرانی مواد سوختی خود روبرو شوند، 

دست .  بلکه با کمبود کاالی نسبتا ساده ای مثل آدبلو دست و پنجه نرم کنند
. آخر بدون اين فرآورده هيچ موتور ديزلی جديدی بکار نخواهد افتاد

روشن است که دول غربی، گرانی و تورم، کمبودها و حتی نارضايتی 
مردم اروپا را به حساب دولت روسيه می گذارند ولی قطع و يا خارج 
شدن کاالی مورد نياز در جريان پروسه توليد جهانی سرمايه را نمی 

 ! توان تنها به گردن روسيه انداخت و منتظر عواقب آن نيز نبود
 

وزير  ٠٦/٠٩/٢٠٢٢چهارشنبه شب .  به مثال زنده ديگری بپردازيم
اقتصاد آلمان آقای هابک از حزب سبز، در مصاحبه تلويزيونی اعالم 

" طبقه متوسط"ميکند که بله ايشان تصور ميکند که بخش مهمی از 
بزودی قادر نخواهند بود توليدات خود را بخاطر گرانی بيش از حد مواد 

اما ايشان متصور نيست ! سوختی ارائه دهند و در نتيجه بيکار خواهند شد
در جواب .  که اين صاحبان کار با اين وجود اعالم ورشکستگی کنند

سئوال مصاحبه گر خوب وقتی بعنوان مثال نانوا قادر به توليد نان مطابق 
با وسع خريد جامعه نيست و در نتيجه نميتواند نان خود را بفروشد، 
چطور ميشود که اين شرکتها اعالم ورشکستگی نکنند با وجود اينکه 
هزينه های آنان نسبت به شش ماه قبل چند برابر شده است؟، جواب وزير 

فاکتور مهم ديگر در !  اقتصاد آلمان فقط يک سکوت معنی دار است
عرصه اقتصادی اينست که فقدان هر کاالئی که در پروسه توليد جهانی 
نقش حتی نه چندان مهمی بازی ميکند، ميتواند بصورت زنجيره ای يکی 
پس از ديگری چرخهای توليد جهانی را از کار انداخته و نتايج فاجعه 

همانند يک رگ انسان که می .  باری برای کل پروسه توليد ببار آورد
تواند از کار افتادنش برای بدن انسان خطرات جانی غير قابل انتظاری را 

بعنوان مثال شرکتهائی که برای توليد کاال و يا کاالهای خود .  ببار آورد
وابسته به گاز و انرژی زيادی می باشند، ورشکستگی آنان رعد و برقی 

سرمايه در جنگ افروزی امروز نيست و "  بی ابر اقتصاد"در آسمان 
پيامدهای آن نه دقيقا قابل بررسی و نه بسادگی برطرف شدنی خواهند 

 . بود
 

اما بيائيم و لحظه ای تصور کنيم که بحران در اوکراين و جديداً در 
تايوان، فقدان مواد توليدی، گرسنگی و تشديد فقر در آفريقا، گرانی 
انرژی و حتی احتمال بروز جنگ هسته ای بخشی از آن تصميماتی است 
که نه تنها دول حافظ سرمايه، بلکه شرکتهای بسيار قدرتمند اقتصادی در 

با بروز پاندمی کرونا روشن شد . آن سهيم اند و حتی از آن استقبال ميکنند
ميليون کارگر در سراسر جهان  ١٥٠که براساس آمار رسمی جهانی کار 

شرکت مولتی ميلياردی با کسب سودهای کالن به سرمايه  ١٥٠بيکار و 
درگيرهای نظامی و انهدام زندگی و .  های خود چند برابر اضافه کرده اند

محل کار طبقه کارگر، خارج از اينکه بنفع صنايع نظامی و نفتی است، 
از جمله ميتوان به .  بنفع قشر جديدی از سرمايه داران جهانی نيز هست

صاحبان صنايع توليد برق از طريق خورشيدی و آبی نام برد که صنايع 
اينها هرچند در فوکوس جهانيان بعنوان .  می نامند"  سبز"خود را صنايع 

جنگ طلبان اصلی قرار ندارند ولی بهمان اندازه که صنايع نظامی از 
بحرانهای عميق اقتصادی و جنگهای موضعی و منطقه ای استفاده می 

بی ارتباط نيست که درست هنگامی که اروپا با .  برند، امروز سودمندند
بحران انرژی روبرو است بخش اعظم نيروگاههای هسته ای فرانسه از 

کار افتاده اند و حزب سبز در آلمان متحد سوسيال 
  ٦صفحه   
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 . دموکراتها اجازه راه اندازی سه نيروگاههای اتمی آنان را صادر نميکند
اما قبلتر هم بارها گفته شده که جنگهای ترکيبی در ابعاد وسيع 
امروزيش، بمراتب وحشتناکتر از انهدامی است که جنگ جهانی دوم با 

صحنه گردانان و جنگ طلبان امروز در فرم .  خود بهمراه آورده بود
کنسرنهای .  کالسيکش تنها دولتهای مدافع صنايع و منافع خودی نيستند

عظيم اقتصادی، بنگاههای تبليغاتی و صنايع مذهبی، ميدياهای اجتماعی 
و حتی فروشندگان توليدی همانند آمازون در جنگهای مدرن امروزی 

بايد  ٢٠٢١فوريه  ٢٤اما از .  يکطرف ديگر اين جنگ به حساب می آيند
به جنگ افروزان جنگهای ترکيبی، صنايع نسبتا جديد که خود را حتی 

با گسترش و رشد .  حامی محيط زيست معرفی ميکنند، اضافه کرد
روز به روز اين صنعت هم با البيستهای "  انرژی تجديدپذير"صنايع 

. خود بيشتر و بيشتر در تصميمات کشوری و جهانی نقش بازی ميکند
فشار بر افزايش !  جلوگيری از فروش گاز و نفت بيشتر تا سرحد ممکن

سرمايه گذاری روی صنايع انرژی تجديدپذير و بستن شير گاز نورد 
هرچند کسی در دنيا پيدا .  استريم يک و دو بنفع اين صنايع نيز هست

نشود که مخالف دستيابی به فن آوری و استفاده از دانش دستيابی به 
انرژی پاکيزه و تجديدپذير در جهان باشد، اما همانطور که هيچ صنعتی 
در جهان سرمايه در اختيار رفع نيازهای واقعی مردم نيست، اين بخش 
از صنعت هم با اعمال فشار بر کشورهای اروپائی نشان ميدهد که با 
صنايع جنگی برای دستيابی به منفعت و سود بيشتر تفاوت قابل عرضی 

روشن است امروز آرای حزب سبز آلمان در درجه اول از .  ندارد
آکادميکرهای بورژوازی و صنايع قدرتمند انرژی تجديدپذير جمع آوری 

 . شده است
 

و بازهم با تاکيد بر تئوری اقتصاد سرمايه مبنی بر اينکه اگر منفعتی 
با گرانی چند صد درصدی مواد سوختی !  اينجا نيست، آنجا حتما هست

فسيلی و گرانی دهها درصدی مواد غذائی، قشری از آن منفعت می برند 
که هيچ، "  معجزه"بنابراين در انتظار .  و بخش اعظم ديگر بازندگان آنند

نبايد در انتظار تصميم گيری عاقالنه ای از سياستمداران جهان سرمايه 
منفعت اين جنگ ترکيبی بنفع هرکسی باشد، ضرر و عواقبش را . نشست

پيشنهاد پوپوليستهای .  ميلياردها زحمتکش امثال من و شما تقبل می کنيم
" شبه آنتی کاپيتاليستهای اروپائی"بدرگاه سرمايه دخيل بسته از جمله 

ماليات بيشتر بر صنايعی است که طی حداقل شش ماه گذشته درآمد چند 
صرف نظر از اينکه چنين خواسته ای اجرايش .  صد درصدی داشته اند

در جهانی بودن سرمايه غير ممکن است و بايد از خود دولتها شروع 
کرد، قرار است اين ماليات که صد درصدش بجيب صاحبان شرکتهای 

! نفتی و غيره رفته است، چگونه به جيب پرداخت کنندگانش بازگردد؟
اين آن چيزی است که دخيل بستگان به جهان سرمايه به آن نمی توانند 

 .جواب قانع کننده ای بدهند
 

ميليارد يوروئی حکومت  ٦٧دست آخر نگاهی بيندازيم به پاکت حمايتی 
دولت آلمان اعالم کرده است که از اين .  آلمان که اين هفته معرفی شد

درصد ماليات  ٧ببعد بجای ماليات نوزده درصدی از گاز و برق، تنها 
" خود گذشتگی"در نگاه اول بنظر می آيد که دولت از .  خواهد گرفت

کرده و آماده است که از بخشی از درآمدهای خود صرف نظر کند، اما 
فرض بگيريم که يک کيلووات برق در سال .  حقيقت چيز ديگری است

بنابراين دولت با حساب نوزده .  گذشته يکصد يورو قيمت داشته است
يورو ماليات بابت يک کيلو وات برق ماليات  ١٩درصدی، سال گذشته 
امروز اما همان يک کيلو وات برق نه يک صد .  دريافت ميکرده است

بنابر اين امروز دولت بابت يک کيلو .  يورو که پانصد يورو قيمت دارد
بايد .  يورو ماليات دريافت ميکند ٣٥وات برق نه نوزده يورو بلکه 

روشن باشد بحران انرژی بعنوان معلول بحران بزرگتر جنگ و رقابت 
دول سرمايه داری، نه حاصل فجايع طبيعی که ساخته و پرداخته 

چرا که .  سياستهای اقتصادی است که بشدت جيب دولتها را نيز پر ميکند
با گران شدن هر کاالئی دولت از طريق ماليات درآمدی بيشتری را نيز 

 .کسب ميکند
 

و باز هم بايد جمالت قدرتمند ولی عميق منصور حکمت را يادآور شد 
جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و "که ميگفت 

وقتش است که "! سوسياليسم به چه منجالبی تبديل می شود" خطر"بدون 
با تحزب و تشکل و با قدرت بسيج کارگران و مردمی که در تداوم اين 
اوضاع منفعتی ندارند، با انقالب بساط نظام کهنه و پوسيده سرمايه را 
سرنگون کنيم و جهانی خوشبخت و عادالنه را برای زيستن بشريت در 

 . کره خاکی برپا کنيم
 
  ٢٠٢٢سپتامبر  ٥

!اساس سوسياليسم انسان است  

 عليه جنگ و رقابت 

 ...دولتهای سرمايه داری 



مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده         "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در         

آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان        

سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى        

و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به        

امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى          

 ".انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت

 

!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  

!نه به حجاب اسالمى  

  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٦٤شماره    

جمهوری اسالمی در روزهای اخير و بدنبال تبليغات شنيع رئيسی و 
خامنه ای عليه همجنسگرايان، حکم اعدام زهرا صديقی همدانی 

در توضيح اين حکم .  و الهام چوبدار را صادر کرده است)  ساره(
" اعضای باند قاچاق دختران جوان و زنان"جنايتکارانه از آنها بعنوان 

و رابطه با "  ترويج مسيحيت"از ديگر اتهامات آنها .  نام برده شده است
ساله فعال  ٣١زهرا صديقی .  عنوان شده است"  رسانه های معاند"

حقوق همجسنگرايان اهل نقده و دارای دو فرزند است که حق حضانت 
ساله و اهل اروميه  ٢۴فرزندانش نيز از وی سلب شده و الهام چوبدار 

همينطور عليرضا کيانی نيا و سهيال اشرفی نيز به اعدام محکوم .  است
اين احکام اعدام بدنبال .  شدند اما حکم آنها هنوز اعالم نشده است

شکنجه و اعتراف گيری از الهام چوبدار، سهيال اشرفی و عليرضا 
 . آنها صادر شده است کيانی نيا با وعده آزادی 

"  مجمع جهانی اهل بيت"هفته گذشته رئيسی جالد طی  سخنرانی در 
که از نهادهای ارتجاعی تحت امر خامنه ای است، به همجنسگرايان 

. ناميد"  زشت ترين اخالق و جاهليت مدرن"حمله کرد و آنها را دارای 
يک هفته بعد از اين نشست، اين احکام اعدام توسط دادگاهی در اروميه 

 . صادر شد
 

اذيت و آزار روزمره ال بی جی تی ها در ايران، انکار گرايش جنسی 
آنها بعنوان خصوصی ترين وجه زندگی و پرونده سازی با اتهامات 

رژيم اسالمی تالش دارد اختناق و .  پوچ امنيتی برای همه روشن است

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 عليه پرونده سازی و 

 !حكم اعدام همجنسگرايان اعتراض كنيم

سرکوب را در جامعه تسری دهد و هر روز به بهانه های مختلف حکم 
دولت، هيچ دولتی نبايد حق .  اعدام و زندان و مصادره امول صادر ميکند

تمايل و گرايش جنسی .  داشته باشد در زندگی خصوصی افراد دخالت کند
امری خصوصی است و سلب حقوق شهروندان و يا تبعيض براين اساس 

افراد بزرگسال حق دارند در انتخاب شريک .  مطلقا قابل قبول نيست
. اين اولين و بديهی ترين حق هر انسانی است.  زندگی خود آزاد باشند

هيچ قدرت دولتی و غير دولتی نبايد مجاز باشد تحت هيچ عنوانی اين 
 .  حقوق اوليه را سلب کند

 
جمهوری اسالمی حکومت اعدام و نسبت به جمعيت در صدر دولتهای 

اين احکام اعدام قتل عمد دولتی است و بايد .  آدمکش جهان قرار دارد
بدون قيد و شرط محکوم و برای لغو آنها و آزادی اين زندانيان تالش 

 .کنيم
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢٢سپتامبر  ٦ -١٤٠١شهريور  ١٥
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 مريوان، تجمع اعتراضی بزرگ مردم و فعالين زن 
ساله که برای فرار از دست فردی که قصد تعرض و  ٣۶شلير رسولی

تجاوز به وی را داشت خود را از طبقه دوم يک ساختمان به پايين 
پس از  ١۴٠١شهريور ١٧شنبه  پرت کرده و به ُکما رفته بود، روز پنج

شلير رسولی روز .  روز در يکی از مراکز درمانی سنندج جانباخت ۶
پور اهل روستای  توسط گوران قاسم ١۴٠١شهريور  ١٢شنبه 

شود با نيروهای امنيتی  گوشخانيو ساکن مريوان، فردی که گفته می
همکاری دارد به بهانه بيماری همسر و درخواست کمک از شلير به 

اما پس از آنکه شلير به طبقه دوم ساختمان آنها .  منزل آنها رفته بود
و قصد تعرض به وی را   فهمد همسر گوران خانه نيست رود و می می

دارد، خود را از پنجره ساختمان به پايين پرتاب کرده و به ُکما می 
شهريور فعالين زن در مريوان مقابل دادگاه  ١٥روز سه شنبه .  رود

زنان در جامعه تجمع اعتراضی   اين شهر و در اعتراض به عدم امنيت
پس از .  زنان شعار ميدادند که ما امنيت ميخواهيم.  برگزار کردند

شهريور ماه هزاران نفر از  ١٧شنبه  جانباختن شلير رسولی، روز پنج
مردم مريوان ضمن مشايعت وی به نشانه اعتراض به نبود امنيت زنان 

در اين اجتماع عليه ناامنی و بانيان اين .  ها آمدند در جامعه به خيابان
مردم از .  وضعيت شعار دادند و فعالين زن نيز بيانيه ای قرائت نمودند

مردساالری و سرمايه "، "ما همه شلير هستيم"جمله شعار ميدادند؛ 
 ". از کردستان تا تهران ستم بر زنان"و " عامل اين وضعيت است

 
 اعتصاب کارگران کشت و صنعت نيشکر کارون شوشتر 

" زور و تهديد"کارگران کشت و صنعت نيشکر کارون به اعمال 
بنا بر .  کارفرمايان در مقابل درخواست مطالباتشان اعتراض دارند

شهريور ادامه پيدا کرد و  ١١گزارشات رسيده اعتصاب تا روز جمعه 
. کننده از کار تعليق شدند نفر از کارگران تحصن ١۴متعاقب آن 

های اخير بارها نسبت به شرايط ناامن خود  کارگران اين شرکت در ماه
های  سازی حقوق ها با شرکت همسان.  اعتراض و اعتصاب کردند

 .نيشکر همجوار و تبديل وضعيت از جمله مطالبات اين کارگران است
 

 اعتراض کارکنان رسمی عملياتی سکوهای گازی پارس جنوبی
کارکنان رسمی شاغل در سکوهای  ١۴٠١شهريور ماه  ١٢روز شنبه 

شان با در دست گرفتن  گازی پارس جنوبی در همراهی با همکاران
شان دست به  هايی نسبت به عدم تحقق مطالبات پالکارد و کاغذ نوشته

کارکنان رسمی نفت نسبت به مشکالت معيشتی و .  اعتراض زدند
دستمزدهای ناکافی و عدم اجرای قوانين مصوب و ساعات کاری 

زياد و کيفيت پايين خدمات بهداشت و درمان   غيرعادالنه و ماليات
قانون وظايف و  ١٠اعتراض دارند و خواهان اجرای کامل ماده 

قانون  ١٠اجرای ماده .  اختيارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند
وظايف کارکنان وزارت نفت، کارکنان بخش عمليات وزارت نفت را 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

همچنين .  کند از چارچوب قانون خدمات مديريت کشوری مستثنی می
کارکنان رسمی ضمن خواستی اجرای فوری اين قانون، خواستار پرداخت 

 .هستند ١٠ی ناشی از اجرای ماده  کل حقوق معوقه
 

 کارگر   ٦٧ممانعت از تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت و بازداشت 
هايی از کارکنان رسمی صنعت  جمع ١۴٠١شهريور ماه  ١٢روز شنبه 

نفت شاغل در مراکز عملياتی در نقاط مختلف کشور، طبق فراخوان از 
پيش اعالم شده به تهران آمده و قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل 
ساختمان وزارت نفت را داشتند که با برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی 

نفر از کارکنان رسمی نفت  ٦٧های دريافتی  بنابر گزارش.  روبرو شدند
تجمع مقابل وزارت نفت توسط نيروهای سرکوب بازداشت و به ابتدای که 

اين .  منتقل شدند)  شهيد قندی  -نيلوفر(پايگاه سوم پليس اطالعات و امنيت 
 .کارگران بعد از ساعاتی با اخذ تعهد آزاد شدند

 
 اعتراض کارگران سيمان اردستان

ها نفر پرسنل کارخانه سيمان اردستان برای گرفتن حق سختی  بيش از ده
نماينده . کار و ايجاد شورای کارگری مقابل اداره کار اردستان تجمع کردند
جالب .  فرماندار و مسئولين امنيتی جهت بررسی موضوع حضور داشتند

های شهرستان که در اين تجمع حضور داشتند قبل از  اينکه خبرگزاری
رسانی عمومی، اين اخبار را به مسئولين شهرستان و سيمان  اطالع 

الزم به يادآوری است که مشابه همين تجمع با تعداد .  اردستان اطالع دادند
آميز و تهديد به  کمتری طی سنوات گذشته انجام شد که با برخورد توهين

اخراج کارگران مربوطه از طرف مدير اداری کارخانه سيمان، اصغر 
گری مديران  با توجه به افزايش نفرات در تجمع و البی.  شريفی منجر شد

های  العمل اين کارخانه و مسئولين شهرستان، بايد منتظر عکس
 .سرکوبگرانه دوباره سيمان اردستان باشيم

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کارون مقابل استانداری خوزستان 

کارگران شهرداری کارون با تجمع مقابل درب استانداری خوزستان نسبت 
 .ماه بيمه و حقوق معوقه  خود اعتراض کردند ٣به 
 

 تجمع اعتراضی پرسنل و کارگران شهرداری زرنه مقابل استانداری ايالم
ماه حقوق و  ۶پرسنل و کارگران شهرداری زرنه نسبت به عدم پرداخت 

 .ماه بيمه تامين اجتماعی اعتراض دارند ٧٠
 

ماه حقوق  ۵رئيسی در اعتراض به   اعتصاب کارگران شهرداری قلعه
 معوقه

ماه است که حقوق دريافت  ۵کارکنان شهرداری قلعه رئيسی بيش از 
يکی .  اند اند و چند روزی هست که به همين دليل کار را تعطيل کرده نکرده

  ٩صفحه   ماه مشکالت  ۵در اين :  از کارکنان شهرداری عنوان کرد

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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زيادی داشتيم و از مغازه های شهر قرض می کنيم اما االن به دليل بدهی 
ايام :  وی افزود.  دهند زياد به ما کارکنان شهرداری ديگر قرض هم نمی

مهرماه است و دانش آموزان ما بايد وسايل نوشت افزار و پوشاک تهيه 
کنند اما واقعا شرمنده آنها هستيم و توان خريد برای آنها نداريم و 

 .اميدواريم مسئوالن فکری به حال ما کنند
 

 تاير در اعتراض به حقوق معوقه تجمع اعتراضی کارگران شرکت کيان
تاير با تجمع در  کارگران شرکت کيان ١۴٠١شهريور ١۴روز دوشنبه 

محوطه اين کارخانه در چهاردانگه اسالمشهر و با به آتش کشيدن 
بنا بر .  الستيک خواستار تعيين تکليف و پرداخت حقوق خود شدند

شهريورهم، کارگران کارخانه  ١۵شنبه  های رسيده، روز سه گزارش
تاير برای سومين روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  کيان

ماه گذشته در محوطه شرکت دست به تجمع زده و اعتصاب خود را ادامه 
شان و تعيين  اند که تا پرداخت حقوق معوقه اين کارگران اعالم کرده. دادند

تکليف وضعيت شرکت به اعتصاب ادامه داده و هر روز تجمع خواهند 
تاير هنوز حقوق مردادماه را دريافت  کارگران کارخانه کيان.  کرد

اند که از ماه آينده هم ديگر امکان  اند و مسئولين شرکت عنوان کرده نکرده
اين امر سبب نگرانی شديد .  پرداخت دستمزدها را نخواهند داشت

 .کارگران و اقدام به تجمع اعتراضی آنها شد
 

آهن فيروزان محروم از استراحتگاه و سرويس   کارگران نگهداری راه
 بهداشتی

آهن فيروزان که روزانه در طول  کارگران تعميرات و نگهداری راه 
خطوط ريلی فعاليت دارند، در زمان رفع خستگی فاقد استراحتگاه و 

 .سرويس بهداشتی هستند
 

 های حمل و نقل در پی کاهش سهميه سوخت اعتصاب شرکت
بنا بر اظهارات رضا نورانی، رئيس اتحاديه ملی محصوالت کشاورزی، 

های حمل و نقل از يک هفته پيش تاکنون به دليل کاهش سهميه  شرکت
کنند و اين امر سبب اختالل در روند صادرات کشور  سوخت، فعاليت نمی

رئيس اتحاديه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با برخی .  شده است
های حمل محصوالت فسادپذير، يک هفته  شرکت:  ها عنوان کرد  رسانه

کنند و  است که به دليل کاهش سهميه سوخت و کمبود گازوئيل فعاليت نمی
: وی افزود.  اين موضوع به زودی صادرات را مختل خواهد کرد

داری  محصوالت فسادپذير صادراتی مانند ميوه و سبزيجات قابل نگه
. نيست و اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند، ايست صادراتی خواهيم داشت

اگر دولت برای سوخت کانتينرهای يخچالی صادراتی امروز تصميم 
 .بگيرد، بسيار بهتر از فردا است

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان اراک مقابل دفتر نماينده مجلس

لشکری اراک  بازنشستگان کشوری و  ١۴٠١شهريور ١٢روز شنبه 
اين .  مقابل دفتر نماينده مجلس اين شهر دست به تجمع اعتراضی زدند

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

بازنشستگان خواستار رسيدگی به وضعيت نامناسب معيشتی و اجرای 
 .ها هستند سازی حقوق و مستمری کامل همسان

 
 زخمی شدن دو کولبر اهل سقز و بانه در نوارمرزی بانه

شنبه دهم شهريورماه دو کولبر اهل سقز و بانه با تيراندازی  روز پنج
هويت .  مرزی در نوار مرزی بانه زخمی شدند  مستقيم نيروهای هنگ

) فاميلی نامشخص(“  محسن”اهل بانه و “  کريم رسولی”اين دو کولبر 
حدوداً چهل ساله و اهل روستای “  کريم رسولی”.  باشد اهل سقز می

از توابع بانه از ناحيه سر، دست، شکم و پا مورد هدف “  خشکه دره”
اهل زرينه “  محسن”.  ای قرار گرفته و زخمی شده است سالح ساچمه

از توابع سقز نيز از ناحيه پا مورد هدف تيراندازی مستقيم نيروهای 
 .مرزی قرار گرفته و زخمی شده است  هنگ

 
 ژال بانه زخمی شدن يک کولبر در نوارمرزی هنگه 

، يک کولبر اهل منطقه سرشيو ١٤٠١شنبه دهم شهريور ماه  روز پنج
ساله با شليک مستقيم نيروهای  ٣٠حدوداً "  رضا حسنی"سقز با نام 

ژال بانه از ناحيه لگن و باسن به   مرزی در نوار مرزی هنگه  هنگ
نامبرده از فاصله نزديک مورد هدف تيراندازی . شدت زخمی شده است

الدين ايوبی شهر  قرار گرفته است و جهت مداوا به بيمارستان صالح
 .بانه منتقل شده است

 
 زخمی شدن يک کولبر در نوارمرزی نوسود

از توابع شهرستان پاوه با "  تين"اهل روستای "  ايوب مولودی"
نوسود "  ميله"مرزی در نقطه مرزی  تيراندازی مستقيم نيروهای هنگ 

  ، نيروهای هنگ١٤٠١شنبه دهم شهريور ماه  روز پنج.  زخمی شد
نوسود از فاصله يک متری وی را "  ميله"مرزی رژيم در نوار مرزی 

مورد هدف تيراندازی مستقيم قرار داده و او را از ناحيه هر دو ران و 
نامبرده جهت مداوا به بيمارستان قدس .  دست چپ زخمی کردند

 .شهرستان پاوه منتقل شده است
 

کولبر با تيراندازی نيروهای مرزبانی در  ٩زخمی شدن دستکم 
 سردشت، بانه و نوسود

کولبر در مناطق مرزی سردشت،  ٩روز در هفته گذشته  ۴در مدت 
غربی، کردستان و کرمانشاه در  ذربايجان های آ بانه و نوسود در استان

بنا به گزارشهای .  نتيجه تيراندازی نيروهای مرزبانی زخمی شدند
شهريور در نتيجه تيراندازی نيروهای  ١٣منتشرشده، روز يکشنبه 

مرزبانی به سوی کولبران در سه منطقه مرزی نوسود استان کرمانشاه 
يک کولبر اهل مريوان به نام اقبال عليزاده و سه کولبر اهل ثالث 

های همت عبدی، علی احمدی و پرويز مرادی زخمی  باباجانی به نام
شهريور در نتيجه تيراندازی  ١١در مورد ديگری، روز جمعه .  شدند

نيروهای مرزبانی به سوی کولبران در دو منطقه مرزی شهرستان بانه 
ساله و صاحب دو  ٣۶اصالنی، )  شهباز(های دمحم  سه کولبر به نام

ساله و  ٢٣زاده  سردشت، ناصح کريم"  زوران"فرزند اهل روستای 
 .رزگار مجيدی هر دو اهل بانه زخمی شدند

 
 اقدام به خودسوزی يک دستفروش به دليل فشار ماموران شهرداری 

زمانی که ماموران شروع به اذيت و آزار اين شهروند دستفروش اهل 
های خود اقدام به  کنند، وی با ريختن بنزين بر لباس سنندج می

١٠صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  
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 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

خوشبختانه در پی مداخله به موقع شهروندان حاضر .  کند خودسوزی می
 . در مقابل دانشگاه کردستان، از يک فاجعه جلوگيری شد

 
 رها عسکری زاده جهت تحمل حبس راهی زندان اوين شد

زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان،   عسکری)  راحله(رها 
شهريورماه، جهت تحمل دوران محکوميت دو ساله خود  ١٢روز شنبه 

شهريورماه، جهت تحمل  ١٠وی روز پنجشنبه .  راهی زندان اوين شد
دوران محکوميت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوين احضار شده 

 .بود
 

 ! گويد جان پسرش در خطر است مادر بهنام موسيوند می
بهنام موسيوند زندانی سياسی مدافع حقوق کارگران و کودکان کار و 

به گفته مادر بهنام .  خيابان را به زندان رجايی شهر تبعيد کرده اند
موسيوند، وی از خونريزی شديد معده رنج ميبرد و نياز به مراقبت و 

 .رسيدگی فوری پزشکی دارد
 

*** 

!ليال حسين زاده آزاد بايد گردد  

ليال حسين زاده با مريضى كه طبق نظر پزشک نبايد در 

. زندان باشد، تحت فشار و آزار و بازجوئى است  

!ليال حسين زاده بدون قيد و شرط بايد آزاد شود  

 



!آموزش يک حق است نه يک امتياز  
نپرداختن حقوق كارگران، گرانى روزمره و هزينه شهريه ها، صدها هزار دانش آموز 

معلمان شريف در . را از درس خواندن در آستانه سال تحصيلى محروم كرده است
!آموزش رايگان حق همگان. زندانند و دانش آموزان از تحصيل محروم  

!مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و مستمر كارگران است  

!در اعتراضات كارگری به مجمع عمومى متكى شويد    

! مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر نيازی برپا كنيد   

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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بدنبال چند بار تغيير در تاريخ اجتماع کارگران و کارکنان 
رسمی نفت و انتظار برای اجرای وعده های وزير و مقامات و 
وزارت نفت، نهايتا از روزهای قبل فشار اعتراضی کارگران به 

شهريور مقابل وزارت نفت  ١٢تصميم به برگزاری اجتماع در 
 ١٢امروز .  در تهران و حمايت در سکوهای عملياتی منجر شد

شهريور کارگران و کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل 
وزارت نفت در تهران دست به تجمع زدند اما قبل از شکلگيری 
کامل اين اجتماع پليس امنيت و نيروی انتظامی که کل منطقه را 

. قرق کرده بودند مبادرت به بازداشت گسترده کارگران کردند
نفر از کارگران نفت در اجتماع امروز  ۶٧بنا به آمار و اخبار 

بازداشت شدند که بخش مهم آنها به پايگاه سوم پليس اطالعات و 
تعدادی از بازداشتی ها با  ١۴از ساعت .  امنيت قندی منتقل شدند

اخذ تعهد که احتماال مضمون آن عدم تجمع مجدد باشد، آزاد 
شدند و وعده دادند که مابقی بازداشتی ها نيز همين امروز آزاد 

کارگران نفت خواهان اجرای کامل و بدون تبعيض .  ميشوند
قانون وظايف و اختيارات کارکنان رسمی وزارت  ١٠ماده «

 .هستند »نفت
 

حکمتيست از اعتراض برحق   –حزب کمونيست کارگری 
کارگران نفت حمايت و تالشهای مختلف برای عدم برگزاری 
تجمع و همينطور سرکوب تجمع و بازداشت کارگران را محکوم 

 اعالميه حزب حكمتيست

 

 اجتماع كارگران نفت در تهران سركوب شد

 كارگر معترض بازداشت شدند ۶٧

تجربه عينی کارگران ميگويد که داالنها تاکنون جوابی نداده است، ديد و .  ميکند
بازديدها در کريدورهای مجلس تنها به سکوت و انتظار کارگران منجر شده 

نفس اعتراض و تجمع کارگران نفت و سکوهای عملياتی توليد و استخراج .  است
تحرک کارگر نفت اميد در جامعه را .  و بارگيری تعيين کننده و کليدی است

ممانعتٰ سرکوبگران از اجتماع و اعتراض .  تقويت و انتظارات را باال می برد
 .کارگران نفت گويای اين واقعيت است

 
اهرمی که نفتی ها در دست دارند .  کارگران بازداشتی بايد فورا آزاد شوند

جامعه و کارگران بخشهای مختلف از هر حرکت .  ميتواند کوه را از جا بکند
درود بر رزم و اتحاد و .  جدی و پيش برنده کارگران نفت بشدت استقبال ميکند

 .اعتراض کارگران نفت
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٢سپتامبر  ٣ – ١۴٠١شهريور  ١٢
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! 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 منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

حجاب اسالمى لوگوی نظام آپارتايد جنسى و پرچم 

!حجاب ها را بسوزانيد. فرودستى و تحقير زن است  

!نابود باد نظام آپارتايد اسالمى   

 

 حكمتيست  -كنگره دهم حزب كمونيست كارگری

 !در ماه اكتبر برگزار ميشود
 

در اسکانديناوی به  ٢٠٢٢اکتبر  ٩و  ٨حکمتيست در تاريخ   -کنگره دهم حزب کمونيست کارگری ايران 
 .  طور علنی برگزار ميشود

 
دفتر سياسی حزب حکمتيست، احزاب، تشکلها، نهادهای سياسی و اجتماعی، شخصيتهای سياسی 
اپوزيسيون جمهوری اسالمی، نيروهای چپ و کمونيست و نهادها و فعالين سوسياليست و کارگری را، 

ما از همه مبارزين سياسی و از همه دوستداران حزب دعوت ميکنيم .  رسماً به کنگره حزب دعوت ميکند
 . که در کنگره دهم حزب حکمتيست فعاالنه شرکت کنند

 
هيئت برگزار کننده کنگره مهمانان و شرکت کنندگان را از فرودگاهها و ايستگاههای مرکزی قطار 

 .شهرهای استکهلم و گوتنبرگ و اسلو به محل کنگره انتقال ميدهد
 

در اطالعيه های بعدی اطالعات الزم در مورد نحوه ثبت نام و هزينه شرکت در کنگره، جنبه های فنی و 
برای کسب اطالعات ميتوانيد با آدرس ايميل .  عملی ضروری در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت

 .دفتر مرکزی حزب حکمتيست تماس بگيريد
 

daftaremarkzy@gmail.com 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٢اوت  ٥


