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٦٦٣

کار ان ھان

در يک نگاه:

د ود !

هزيمت از افغانستان:
ميخ آخر بر تابوت هژمونى طلبى جهانى آمريكا!
صفحه ٣

رحمان حسين زاده

سقوط وحشتناک مدافعان سنديكا پس از عروج جنبش مجمع عمومى
پيرامون اظهارات اخير على نجاتى

 ١١شهريور  ٢ - ١٤٠١سپتامبر ٢٠٢٢

جاويد حكيمى

عليه ناامنى محيط كار

كشته شدن  ١۶كارگر كشاورزی

ضرورت يک پﻼتفرم كارگری
کمتر روزی است که ﻻبﻼی ستون اخبار
"حوادث کار" از مرگ و نقض عضو
کارگران خبری منتشر نشود .آمارها از
"سانحه کار" در هر  ٧ثانيه خبر ميدهد .اين
جنگی بشدت گرم و "نامرﺋی" و "برسميت
نشناخته شده" است که بيش از هر جنگ و
هولوکاست از کارگران قربانی ميگيرد.
آمارهای سازمان جهانی کار که بنا به فقدان
تشکل و نهادهای ذيربط در کشورهاﺋی مانند
ايران هنوز نادقيق و گوشه ای از واقعيت اند،
از "حوادث کار" بعنوان سومين عامل مرگ
در جهان و دومين عامل مرگ در ايران سخن
ميگويند" .روزانه حدود  ٣٧۴ميليون حادثه
ناشی از کار و حدود  ٢٨٠.٠٠٠فوت"! به
اينها ميزان نقض عضو ،از کار افتادگی،
بيماريهای ناشی از آن ،فقر و بی امکاناتی و
پاشيدن خانواده های کارگری ،و هزينه مادی
و معنوی که روی دست خانواده کارگری
ميگذارد را اضافه کنيد .اگر به اينها مرگ و
مير کارگران در جاده ها و حين رفتن به کار
را ﻻاقل در ايران محاسبه کنيد ،به رقم
دهشتناک تری ميرسيم .کارفرمايان و ادارات
دولتی در همدستی باهم ،دليل اين جنايات را
بيشرمانه "خستگی و يا اشتباه سهوی"
کارگران اعﻼم ميکنند .در قاموس کارفرمايان
و سرمايه داران در بحث "سوانح کار"
همواره اين کارگران هستند که
صفحه ٢

صفحه ٤

 ١٠زن و  ۶مرد كارگر در شوشتر جان باختند!
كنگره دهم حزب كمونيست كارگری ايران-حكمتيست در روزهای
 ٨و  ٩اكتبر  ٢٠٢٢در اسكانديناوی بطور علنى برگزار ميشود!
ضميمه كمونيست شماره  ٦٦٣منتشر شد
پاسخ به دروغ پراكنى مصطفى هجری و بى بى سى در باره جنگ دمكرات عليه كومله

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

يادداشتها،
زنان پرسپوليسى در ورزشگاه
ورود كودكان افغانستانى به مدارس ممنوع است
اوضاع عراق ،فدراليسم مشكل اصلى است
سپيده رشنو موقتا آزاد شد! آينده از آن سپيده هاست!
سياوش دانشور

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٦

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

عليه ناامنى محيط كار
ضرورت يک پﻼتفرم كارگری ...
"مجرم" قلمداد ميشوند ،کارگرانی که با "سهو" و "اشتباه" و "بی دقتی"
موجب خسارت به خود و کارفرما شده اند!
محيطهای ناامن کار قتلگاه کارگران اند
آمار دقيق و منصفانه ای از ميزان قربانيان ناامنی محيط کار وجود
ندارد .آی ال او سازمان جهانی کار از وقوع ساليانه  ٢۵٠ميليون حادثه
در محيطهای کار ،کشته شدن دو ميليون و سيصد هزار کارگر و مصدوم
شدن قريب  ١٢٨ميليون کارگر سخن ميگويد .واضح است که اين آمار با
فرض موقعيت بهتر جنبش کارگری در کشورهای پيشرفته برای تحميل
درجه ای از استانداردهای ايمنی محيط کار و آموزش های ضروری به
کارگران و گزارشهای جنبش سنديکاﺋی ،همينطور آمار غير دقيق و
آگاهانه تعديل يافته توسط دولتها و کارفرمايان از ميزان قربانيان محيط
کار در کشورهاﺋی تهيه شده که کارگران از بديهی ترين حقوق کار
محروم است .کارگر در کشورهاﺋی مانند بنگﻼدش و ترکيه و ايران و
هند و چين که بايد ارزان کار کند و صدايش درنيايد و از حداقل ايمنی
محيط کار برخوردار نيست ،بسيار بيشتر قربانی محيط ناامن کار ميشود.
جمهوری اسﻼمی در هر شاخصی ته ليست کشورهای جهان باشد ،در
اعدام و در قتل در محيط کار و در ميزان شکاف طبقاتی رکورددار
است!
عنوان " حوادث ناشى از کار" که ليستی از اتفاقات و "اشتباهات کارگر"
و مساﺋل غير مترقبه را در تعريف خود جای داده است ،عنوان مناسبی
برای قتل عام مستمر و روزمره ای که در جلوی چشم دنيا از کارگران
صورت ميگيرد ،نيست .همين آمار و ارقام از وجود يک جنگ گرم و
خونين و بيوقفه سرمايه داران و حکومتهايشان عليه کارگران سخن
ميگويند .در کدام جنگ و در کدام تروريسم کور ساليانه حداقل دو ميليون
و چهارصد هزار نفر کشته ميشوند؟ کارفرمايان و سرمايه دارانی که با
انگيزه کسب سود بيشتر ،هزينه های توليد از جمله دستمزد و بيمه و
ايمنی محيط کار و آموزش و بازرسی را کاهش ميدهند و با جان و
زندگی کارگران بازی ميکنند .به عبارت ديگر قاتلين کارگران که به دليل
عدم تامين امکانات ايمنی ضروری و ﻻزم در محيط کار که حتی
بصورت فرمال قانونا به آن متعهد شده اند ،راست راست در جامعه راه
ميروند و مورد احترام و جزو "عاليجنابان" شمرده ميشوند و کارگرانی
که با مسئوليت اينان به قتل رسيده اند" ،مقصر" قلمداد ميشوند که با "بی
دقتی" و "عجله" و "اشتباه" موجب "ضرر به توليد و توقف موقتی توليد
و ايجاد هزينه های ديگر" شده اند!
آيا کارگران حين کار اشتباه نمی کنند؟ واقعيت اينست که هر کسی که دو
روز مشغول کاری بوده باشد ،ميداند که اشتباه و بی دقتی در کار ُرخ
ميدهد و حتی بطور آمپريک و ساده هم ميتواند اشتباهات احتمالی را پيش
بينی کند .ضريب فاکتور "اشتباه و سهو و بی دقتی" در کل پروسه کار و
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اتفاقات ناگواری که ُرخ ميدهند،
بزور به چند درصد ميرسد و
تعيين کننده و توضيح دهنده
ميزان قربانيان دهشتناک محيط
کار نيست .کارفرمايان اين
فاکتور و ضريب خطای ناچيز
کارگر در کل پروسه کار را
برجسته ميکنند تا شانه از زير
بار مسئوليت جنايتی که رسما و
قانونا مرتکب ميشوند خالی کنند.
حتی اشتباه کارگر بخشا با تجهيزات ايمنی و آموزش قابل پيشگيری
است .فشار کار و استرس از موارد ديگری هستند که توسط کارفرما به
کارگر تحميل ميشود .اين فشار به سهم خود امکان "اشتباه" کارگر را
باﻻ ميبرد و نميتوان وقتی "حادثه" رخ داد کارگر را "مقصر" ناميد!
ضرورت يک پﻼتفرم کارگری
مسئله ايمنی محيط کار يک از خواستهای قديمی جنبش کارگری ايران
است .با توجه به ميزان گسترده قربانيان محيط کار در ايران بويژه در
بخش ساخت و ساز پروژه های صنعتی و مسکن و ساختمان ،همينطور
باﻻ رفتن مرتب و ساليانه قربانيان محيطهای ناامن کار و چشم انداز
بدتر شدن اوضاع ،بيش از هر زمان ضروری است که خواست تامين
ايمنی محيط کار در مرکز خواستهای مبارزاتی جنبش کارگری قرار
گيرد .از نظر هر کارگر و انسان منصف ،به محيطهای ناامن کار
نميتوان "محيط کار" اطﻼق کرد .محيط ناامن کار قتلگاه کارگران
است .انگيزه و نيروی محرکه جنايت کارفرما عليه کارگر سود است و
بﺲ .متقابﻼ تﻼش کارگر برای برخورداری از محيط کار ايمن تقابل با
جنايت و سودپرستی کارفرمايان و سرمايه داران و دفاع از موجوديت
خويش است .کارگر تن و جانش را به سرمايه نفروخته است ،کارگر
نيروی کارش را در ازای دستمزد به سرمايه دار فروخته است و
سرمايه دار حق ندارد و نميتواند بخاطر هدف کسب سود بيشتر با جان
و زندگی کارگر و خانواده کارگری بازی کند .جمهوری اسﻼمی در
قانون کار و آﺋين نامه های بيمه و بهداشت محيط کار و تعريف "حادثه
محيط کار" و مسئوليت آن ،از جمله با بحث "بيمه و مسئوليت مدنی" و
انواع شرکتهای بيمه و بسته های مختلف بيمه ،که متناسب با منافع
دولت بعنوان بزرگترين کارفرما و ديگر سرمايه داران است ،عمﻼ
شرايطی فراهم کرده است که کارفرمايان را از تامين سر راست ايمنی
محيط کار و تامين استانداردهای ويژه ايمنی هر مرکز توليدی و محيط
کار معين ،معاف و يا راه فرار از قبول مسئوليت را برای آنها باز
ميگذارد .به اينها اگر خيل "کارشناسان" وزارت کار و تامين اجتماعی
و غيره را که با رشوه کارفرما گزارش وارونه ميدهند را اضافه کنيد،
دست آخر کارگر قربانی محيط ناامن کار بدهکار هم ميشود!
پﻼتفرم کارگری برای ايمنی محيط کار بايد از جمله شامل چند محور
شود که بايد از نظر فنی و عملی توسط کارگران در هر رشته و محيط
کار معين بسط داده شود:
اول ،برخورداری از يک محيط کار و زيست ايمن حق پايه ای

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٥
صفحه ٥

كمونيست هفتگى

صفحه ٣
در يک نگاه:

هزيمت از افغانستان:
ميخ آخر بر تابوت هژمونى طلبى جهانى آمريكا!
رحمان حسين زاده
دو روز قبل  ٣١اوت  ٢٠٢٢اولين سالگرد هزيمت مفتضحانه ارتش
آمريکا و ناتو از افغانستان بود .همانوقع در دو يادداشت کوتاه زير
نگاهم را به اين تحول پر از رنج و درد برای مردم افغانستان توضيح
دادم .در سالگرد اين رويداد عﻼقمندان را به مطالعه مجدد اين دو نوشته
کوتاه جلب ميکنم.
درست يک دقيقه به  ١٢شب کابل در  ٣١اوت ،آخرين واحدهای ارتش
آمريکا "منظم و مرتب" به تعهد خود در مقابل طالبان عمل نموده و
افغانستان را ترک کردند .تحليل و تفسيرها در مورد اين رويداد متنوع و
فراوانند .به سهم خود تبيين کاملتر اين رويداد و پيامدهای آن را در
معادﻻت جهانی و منطقه ای و به ويژه مصاﺋب تحميل شده بر مردم
افغانستان و راه برون رفت از اين سناريوی سياه را در مطالب ديگری،
پی ميگيرم .اما آنچه مسلم است ،شکست تروريسم دولتی آمريکا ،از
تروريسم اسﻼمی و طالبانی و هزيمت مفتضحانه و سراسيمه دولت و
ارتش آمريکا از افغانستان ،ميخ آخر را بر تابوت هژمونی طلبی جهانی
از مدتها قبل شکست خورده آمريکا کوبيد .اکنون تروريسم دولتی آمريکا
و ناتو و تروريسم اسﻼمی نه در تقابل باهم بلکه همسو و درفاز معامله با
همند .کارکرد جنايتکارانه دو طرف چه آنزمان که دو قطب مقابل هم و
چه امروز که همسو و در آشتی اند ،مستقيما زندگی مردم افغانستان و
ميليونها انسان را در منطقه به تباهی کشاند .اين عاقبت سخت طرحهای
شکست خورده "نظم نوين جهانی" و "خاورميانه بزرگ" ابداعی هيأت
حاکمه امپرياليستی آمريکا ،در پايان جهان دو قطبی و در دنيای بعد از
يازده سپتامبر  ٢٠٠١برای بشريت بود .با هزيمت دولت آمريکا از
افغانستان و در آينده نزديک از عراق و به تعبيری از خاورميانه ،جهان
معاصر وارد دوره جديد ،با مختصات جديد و قطب بنديهای جهانی و
منطقه ای جديد شده است .نگرانی اينست ،از هزيمت دولت آمريکا و
ناتو ،تاکنون قطبهای سوپرارتجاعی چون چين و روسيه و متحدانشان،
بربريت تروريسم اسﻼمی و طالبانی دولتی و غير دولتی و دولتهای
مربوطه شان در منطقه نفع برده اند .اکنون صورت مسئله برای قطب
سوم ،يعنی بشريت آزاديخواه و مترقی و انساندوست متنفر از وضع
موجود در جهان و خاورميانه و افغانستان اينست ،ورق را بر گردانيم.
در نبرد و مبارزه ای جانانه و همه جانبه و سازمانيافته قطب
آزاديخواهی و برابری طلبی انسان محور را عروج دهيم .
 ٣١اوت ٢٠٢١
تروريسم دولتی آمريکا و تروريسم اسﻼمی طالبان در فاز همکاری
هزيمت مفتضحانه و سراسيمه ارتش آمريکا از افغانستان ،در دوشنبه
شب سی ام اوت  ، ٢٠٢١به نقطه پايانی رسيد .آنچه مسلم است ،بربستر
افت موقعيت آمريکا درمعادﻻت جهانی و در کشاکش با قدرتهای بزرگ
رقيب  ،بر بطن ناکامی اش از تحقق اهدافش در افغانستان و عراق و
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خاورميانه ،آمريکا و ناتو با قبول شکست
و ناکامی افغانستان را ترک کردند .قرار
داد "سازش" بين دولت آمريکا و جريان
تروريست طالبان در دوحه قطر ،سند
قبول اين عقب نشينی و شکست بود.
آمريکا به زعم خود با به رسميت شناسی
سهم تروريسم اسﻼمی طالبان در قدرت،
ميخواست با بازگرداندن طالبان به قدرت
سياسی و شريک کردن اﺋتﻼفی آنها در
دولت مرکزی افغانستان  ،موازنه جديدی برقرار کند وبه نحو ميان بر،
شکست و ناکاميش را پرده پوشی کند .در جبهه مقابل طالبان تحت
هدايت ارتش و دولت وسازمان امنيتی پاکستان و مورد حمايت چين و
روسيه و بعضی دولتهای مرتجع منطقه ،با تشخيص اين مسئله که با
خروج قطعی آمريکا و ناتو در مقطع  ٣١اوت از افغانستان تناسب قوا
به شدت به نفع آنها ميچرخد و با اطﻼعشان از اينکه ارتش و دولت
پوشالی دست ساز غرب و ناتو در کابل توان مقاومت را نخواهد داشت،
عمﻼ به قرارداد "سازش دوحه" و شريک شدن با ديگران در حاکميت
پايبند نماند .در نتيجه به منظور يکسره کردن کامل قدرت سياسی به نفع
خود در کابل ،در دو ماهه اخير بر شدت تعرضات نظامی شان به
مناطق و شهرهای تحت کنترل دولت مرکزی افزودند و به سرعت غير
قابل انتظار خودشان و در مقابل ديدگان نگران و حيرت زده جهانيان
کنترل افغانستان را به دست گرفتند .اکنون طالبان تروريست به عنوان
يگانه نيروی تصميم گيرنده ،قرار است به زودی "دولت امارات
اسﻼمی" را اعﻼم کند .به اين ترتيب يکبار ديگر سيکل "جنگ ،آشتی،
معامله" تروريسم دولتی آمريکا و ناتو با تروريسم اسﻼمی ،دودش
مستقيما به چشم مردم بخت برگشته جامعه چهل ميليونی افغانستان رفت.
يکبارديگر ضديت سياست و کارکرد جريانات قومی و مذهبی سرهم
بندی شده در "دولت دست ساز" افغانستان با منافع مردم به شکل عريان
خود را نشان داد .يکبار ديگر مردم قربانی سياست اتکاء به دخالت
نظامی آمريکا و ناتو و قدرتهای امپرياليستی و دولتهای مرتجع منطقه
شدند.
اکنون تروريسم دولتی آمريکا و ناتو و تروريسم اسﻼمی نه در تقابل
باهم بلکه همسو و درفاز همکاری با هم بسر ميبرند .کارکرد
جنايتکارانه دو طرف چه آنزمان که دو قطب مقابل هم و چه امروز که
همسو و در آشتی اند ،مستقيما زندگی مردم افغانستان و ميليونها انسان
را در منطقه به تباهی کشاند .اين عاقبت سخت طرحهای شکست خورده
"نظم نوين جهانی" و "خاورميانه بزرگ" ابداعی هيأت حاکمه
امپرياليستی آمريکا ،در پايان جهان دو قطبی و در دنيای بعد از يازده
سپتامبر  ٢٠٠١برای بشريت بود.
مردم افغانستان متاسفانه و بار ديگر دوره سختی را تجربه ميکنند .اما
همه شواهد نشان ميدهد ،حاکميت طالبان تحمل شدنی نيست .مقاومت و
مبارزه عليه حاکميت سياه طالبان تنها راه خﻼصی از اين دوره سخت و
حلقه مهمی از نبرد بشريت آزاديخواه و مترقی و برابری طلبان منطقه و
جهان عليه تروريسم اسﻼمی است .اما حلقه کليدی مسئله تﻼش برای
برپايی جنبش مقاومت توده ای مسلحانه عليه تروريسم اسﻼمی تادندان
مسلح و تا مغز استخوان انسان کش است .در شکل دادن به چنين جنبشی
چشم اميد به نقش زنان آگاه و جسور و نسل جوان پرشور در افغانستان
دوخته شده است.
***

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

سقوط وحشتناک مدافعان سنديكا پس از عروج
جنبش مجمع عمومى
پيرامون اظهارات اخير على نجاتى
جاويد حكيمى
مجمع عمومی تشکل نيست ،شورا هم جز در دوره های انقﻼبی تشکيل
نمی شود .پﺲ آن جنبش واقعی که به نام مجمع عمومی ،فی الحال
کارخانه ها و مراکز توليدی را درمی نوردد و در هفت تپه با شعار اداره
شورايی به ميدان آمده است چه می شود .آن را بايد جنبشی من درآوردی
خواند و انکار کرد ،دستاوردهايش را ناديده گرفت ،نقاط ضعف و
خطاهايش را برجسته ساخت ،سازماندهندگانش را همزمان عمال
کارفرما و عوامل احزاب غيرقانونی معرفی نمود ،دست آخر به اميد
قلع و قمع جنبش توسط حکومت نشست و شکست آن را نشانه حقانيت
انگ و اتهامهای خود دانست .اين استراتژی برخی از مدافعان سنديکا و
تشکل های باصطﻼح پايدار در برابر عروج جنبش مجمع عمومی است.
کسی اگر ذره ای ترديد در اين خصوص دارد می تواند مصاحبه علی
نجاتی با "صدای کارزار" را بشنود.
صدای کارزار اخيرا مصاحبه ای با علی نجاتی کرده که بی اغراق بايد
بگوييم پﺲ از طراحی سوخته سيمای اسﻼمی کثيف ترين برنامه
پيرامون وقايع هفت تپه است .اينجا مصاحبه کننده و مصاحبه شونده
مبتنی بر يک تقسيم کار برنامه ريزی شده رسالت لجن پراکنی عليه
کارگران هفت تپه را عهده دار شده اند .نجاتی در کمال وقاحت نمايندگان
مجمع عمومی را عمال کارفرما و حکومت معرفی می کند و مرتضی
فاتح وقيح تر از او می گويد کل داستان مجمع عمومی ،خرد جمعی و
اداره شورايی از ابتدا تا انتها چيزی نبود جز ترفند حکومت برای تشکيل
شورای اسﻼمی .سند اثبات ادعايشان هم شرکت برخی اعضای مجمع
نمايندگان در شورای اسﻼمی است .اينکه اعضای مجمع نمايندگان
جملگی با خشونت تمام و ضرب و شتم در خيابان دستگير شدند ،اينکه
اسماعيل بخشی تا پای اعدام رفت و سپيده قليان هنوز در زندان است،
اينکه باند زالو به کمک دادستان و عوامل وزارت اطﻼعات برای
سازماندهندگان اعتراضات پاپوش دوختند و پرونده سازی کردند ،اينکه
فرزانه زيﻼبی به خاطر دفاع از کارگران حکم حبﺲ تعزيری گرفت و
ممنوع الکار و ممنوع الخروج شد ،اينکه کارگران با مطالبه خلع يد و
اعتصابات نود روزه کارفرما را به دادگاه کشاندند و حکم خلع يدش را
گرفتند ،اينکه در حضور نماينده دولت ،ابراهيم عباسی شورای اسﻼمی
را تشکل زرد خواند و فردای آن روز درب آن گل گرفته شد ،هيچ يک
از اين موارد برای اينها پشيزی ارزش ندارد .از هيچکدام از اينها سخنی
به ميان نمی آيد تا فرضيه حکومتی بودن مجمع عمومی و شورای پنج
هزار نفره اثبات گردد .واقعا اين حجم از تحريف تاريخ حی و حاضر،
اتهام زنی و شيادی در يک رسانه منتسب به چپ و حامی کارگر
شاهکار است.
نجاتی در اظهارنظر عجيب ديگری ادعا می کند جربان مجمع عمومی
و شورا سازی در هفت تپه ،جنبش کارگری را دهها گام به عقب و به
ماقبل سال هشتاد و هفت برده است .دهها گام!! عجبا؛ آنچه را که کل
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چپ ايران باﻻتفاق نقطه عطفی در
تاريخ جنبش کارگری می داند جناب
نجاتی يک حرکت ارتجاعی و رو به
پﺲ ،نه يک گام و دو گام ،دهها گام
معرفی می کند .اما چرا اين حرکت
ارتجاعی است .حاﻻ مرتضی فاتح در
مقام مصاحبه کننده در صدد تئوريزه
کردن افکار مغشوش علی نجاتی و
پراکنده گويی وی برمی آيد و توضيح
می دهد که؛ مجمع عمومی ها با
انتخاب نماينده از هر قسمت عمﻼ باعث تفرقه ميان بخش های مختلف
اين مجتمع توليدی شدند .حقا که ايشان مجتمع توليدی پنج هزار نفره
پيشکش ،يک محفل دوستانه پنج نفره را به مدت پنج روز سازمان نداده
است .بنا به استدﻻل ايشان ساختار شورايی مبتنی بر تقسيمات کارخانه
ای ،منطقه ای ،ايالتی و کشوری نيز جملگی يعنی ايجاد تفرقه در ميان
کارگران يک کشور .به راستی که اين خزعبﻼت ارزش صرف وقت و
نقد کردن ندارند .يادآوری می کنيم مرتضی فاتح همان کسی است که در
کﻼپ هاوسی با حضور اسماعيل بخشی برای کوچک شمردن مبارزات
هفت تپه و اعتصابات حماسی گفته بود اعتصاب کارگری مثل نفﺲ می
ماند ،آن خودبخود و بدون تشکل و سازماندهی هم رخ می دهد .اين تمام
درک ايشان از چگونگی شکل گيری يک اعتصاب کارگری است ،بی
هيچ سازماندهی از پيشی ،گردآوری نيرويی ،خون جگر خوردنی ،بحث
و استدﻻل و قانع کردنی؛ آن مثل نفﺲ خودش می آيد .فاتح همچنين از
اسماعيل خواسته بود به صورت علنی و شفاف از نحوه سازماندهی
مبارزات در هفت تپه بگويد؛ پرسشی که هر بازجويی پﺲ از دستگيری
رهبران عملی از آنان می کند.
ما بارها گفته ايم و دوباره تاکيد می کنيم کارگر در هر ظرف و قالبی
خود را متشکل کند قابل حمايت و پشتيبانی است ليکن سياست ما برپايی
جنبش مجامع عمومی به مثابه رکن اساسی شوراهای کارگری است .از
نظر ما اين و فقط اين شکل از سازماندهی طبقه است که می تواند در
مواجهه با خشن ترين و ضد کارگری ترين حکومت استبدادی جهان ،هم
مدافع حق و حقوق کارگران باشد و لقمه نانی به سفره آنان بياورد و هم
سپری باشد برای حفاظت از رهبران عملی طبقه .چپ غير کارگری و
بيگانه با طبقه ،سی سال است سياست ما را انکار و آن را ايدﺋولوژيک
و من دراوردی می خواند .اکنون که طبقه اگاهانه در صدد کاربست اين
شکل سازماندهی اعتراض و ابراز وجود اجتماعی است ،اين چپ به
جای تمکين به واقعيت ،سياست سخت تر را انتخاب کرده و آن لجن
پراکنی عليه احزاب کارگری و رهبران عملی است .مصاحبه صدای
کارزار با علی نجاتی ،اين شخصيت حاشيه ای در هفت تپه و جنبش
کارگری ،نه فقط اقدامی ضد کارگری بلکه حتی می توان گفت پروژه
ای امنيتی در راستای پرونده سازی عليه هفت تپه ای ها و شخص
اسماعيل بخشی است .متاسفانه خصومت ديرينه چپ غير کارگری با
منصور حکمت و آموزه های کمونيزم کارگری می رود تا به صورت
مقابله مستقيم با طبقه کارگر و رهبران آن متجلی گردد .ما شريف ترين
کارگران و کمونيست ها را با هر نحله فکری و سمت گيری
ايدﺋولوژيک فرا می خوانيم تا عليه اين گرايش خطرناک ضدکارگری و
کمونيستی بايستند.
 ٢سپتامبر ٢٠٢٢
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عليه ناامنى محيط كار
ضرورت يک پﻼتفرم كارگری ...
شهروندان است و دولت و نظام موجود موظف به تامين آنست .هر
پروژه صنعتی و غير صنعتی که امنيت و سﻼمتی و بهداشت
شهروندان را عموما و کارگران را در محيط کار به مخاطره می
اندازد ،بايد متوقف شود .به طريق اولی ،برخورداری از يک محيط
ايمن کار و مجهز بودن محيطهای کار به استانداردهای ايمنی کار يک
حق پايه ای کارگران و يک خواست قديمی جنبش کارگری در ايران و
جهان است.
دوم ،کارفرمايان حق ندارند به هر دليلی کارگران را وادار به کار
کردن در محيط کار ناامن کنند .قربانی شدن کارگران در محيط کار
غير ايمن بايد توسط کارگران تحت عنوان اقدام آگاهانه کارفرمايان به
قتل عمد کارگر تلقی شود.
سوم ،کارگران حق دارند از کار کردن در هر محيط کار ناامن،
قاطعانه امتناع کنند و کارفرما نميتواند تحت فشار و تهديد به اخراج و
بهره برداری از صف عظيم بيکاران کارگر را وادار به تمکين در
محيط کار غير ايمن و خطرناک کند.
چهارم ،تشخيص ايمنی محيط کار در صﻼحيت نهادهای منتخب

کارگران است .کارفرمايان صرفا موظف به تامين سيستم و استانداردهای
ايمنی کار بعنوان جزﺋی از پروسه فنی کار و توليد هستند .تنها کميته های
ويژه ايمنی محيط کار و منتخب نهادهای مستقل کارگران ،که آموزش
کافی برای چک کردن ايمنی و تشخيص مخاطرات را دارند ،صﻼحيت
بررسی و تاﺋيد ايمنی محيط کار را دارند.
پنجم ،در فقدان تامين استانداردهای ايمنی محيط کار ،مسئوليت کامل هر
حادثه ناگواری برعهده کارفرماست و بايد با محاکمه ُمسببين بجرم قتل
عمد پاسخ گيرد .خانواده های قربانيان بايد از بيمه های کامل و معيشت
برخوردار شوند ،مصدومين بايد بتوانند کار و زندگی شان را بعد از
مصدوميت ادامه دهند ،و کارفرما و دولت مستقيما در قبال هزاران
کارگری که هر سال مصدوم و نقص عضو ميشوند ،مسئول اند.
بيش از هر زمان ضروری است که فعالين و رهبران جنبش کارگری
برای تحقق خواست ايمنی محيط کار و مقابله با جنايت روزمره
بورژوازی اسﻼمی دست بکار شوند و در قلمرو سراسری و رشته ای و
حقوقی و مفاد قراردادهای کار از حقوق کارگران در حين کار دفاع کنند.
ضروری است حول اين مسئله اساسی و خواست ديرينه جنبش کارگری
حرکتی در مراکز کار و توليد با شرکت توده کارگران آغاز شود .يک
مکانيزم در دسترس اتکا کارگران هر مرکز صنعتی به مجامع عمومی و
انتخاب کميته های ايمنی محيط کار برای تقابل و کاهش تراژديهاﺋی است
که تحت عنوان "سوانح محيط کار" خانواده های کارگری را نابود ميکند.
سردبير.
 ٢سپتامبر ٢٠٢٢

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم
توده ای را همه جا ايجاد كنيد!
در كارخانه ها و محﻼت شوراها
را برپا كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و
فردا ارگان حاكميت!
برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى!

صفحه ٦
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يادداشتها،
سياوش دانشور
زنان پرسپوليسى در ورزشگاه
بدنبال جمعيت محدود چند صد نفره زنان هوادار تيم استقﻼل در استاديوم
ازادی ،امروز زنان هوادار پرسپوليﺲ وارد ورزشگاه شدند .تعداد عﻼقه
مندان ظاهرا از کوپن در نظرگرفته شده مسئولين بيشتر بود و تعداد
زيادی پشت در ماندند که با هجوم به ورزشگاه تﻼش کردند به بقيه
ملحق شوند.
ورود زنان به ورزشگاه زير فشار مبارزه زنان و قوانين فيفا دستکم قبل
از مسابقات جام جهانی ،تحميل يک عقب نشينی ديگر به حکومت
آپارتايد جنسی توسط زنان است .اين آزادی هنوز بسيار محدود است و
نه فقط بر اساس اصل جداسازی زن و مرد پيش ميرود بلکه زنان را در
گوشه ای قرنطينه کردند و عده ای خواهر زينب را بعنوان نگهبان و
تذکر بده روی سرشان گذاشتند که محجوب فوتبال تماشا کنند و جيغ و
داد نکنند!
جمهوری اسﻼمی جامعه را با سرعت نور عقب برده است و استيفای
هر ذره از حقوق بديهی و پيش و پا افتاده را تابع زور و مبارزه و فرياد
زدن کرده است .اما کسی که حقی را هرچند محدود بدست آورد ديگر
عقب راندن وی کار ساده ای نيست.
#حق_ورود_زنان_به_ورزشگاه
#نه_به_آپارتايد_جنسی
 ٣١اوت ٢٠٢٢
ورود كودكان افغانستانى به مدارس ممنوع است
"افغانی" داغ لعنتی است که فاشيسم اسﻼمی در ايران و افغانستان بر
پيشانی اين مردم کوبيده است .تحصيل کودکان دختر در افغانستان تحت
حاکميت طالبان ممنوع است .فراريان از طالبان در ايران وضعيت
بدتری دارند ،در ايران مدرسه رفتن دختر و و پسر افغانستانی ممنوع
است .طی يکسال گذشته و بازگشت طالبان ،مهاجرينی که به ايران آمدند
هنوز نمی توانند در مدرسه ثبت نام کنند .اداره اتباع شرايطی را اعﻼم
ميکند که ممنوعيت ثبت نام و درس خواندن را برای مهاجرين
افغانستانی عموما سخت تر ميکند و فراريان از طالبان را کﻼ خط
ميزند.
بين خامنه ای و طالبان تورنمنت تحجر برقرار است .طالبان در کابل و
تهران يک مانع زندگی روزمره اند .در دنياﺋی که حقوق کودک ،حق

آموزش ،نه جزو حقوق مسلم و
غير قابل بحث بلکه توسط عده ای
تروريست و فاسد اينگونه لگدمال
ميشود ،راهی جز سرنگونی
حکومتهای اسﻼمی وجود ندارد.
اسﻼم با نفﺲ زندگی و حيات بشر
در تناقض قرار دارد.
عليه فاشيسم ضد افغانستانی
اعتراض کنيد .مرگ بر طالبان
چه در کابل چه تهران!
 ٣١اوت ٢٠٢٢
اوضاع عراق
فدراليسم مشكل اصلى است
ظاهرا ً مقتدا صدر با فرمان عقب نشينی و متعاقب آن "آرام شدن"
اوضاع عراق ،ابتکار تعرض و عقب نشينی را در دست گرفت .نفﺲ
اينکه دولت فروپاشيده و بی آتوريته و ارتش نظاره گر است ،خبر از
تقويت جبهه بازگشت عراق به صفوف "جهان عرب" و کوتاه کردن
دست جمهوری اسﻼمی ميدهد .اينکه کدام بند و بست و توافق پشت پرده
صورت گرفته در روزهای آتی بيشتر روشن ميشود .اما مشکل عراق با
تظاهرات و جنگ اخير شروع نشده است بلکه اين جنگ يک نتيجه بن
بست توافقات قبلی و مشخصا بن بست فدراليسم و نظام توافقی در عراق
است
.
صورت مسئله اصلی بحران عراق بن بست نظام فدرالی دست ساز
آمريکاست .مردم عراق و لبنان و کشورهای منطقه مدتهاست شعار
اسقاط نظام و نفی دولت قومی ،مذهبی ،فدرالی و توافقی را سر دادند و
برای آن در چند نوبت از جمله ماه اکتبر بميدان آمدند .عراق يک نمونه
ورشکستگی فدراليسم بعنوان نظام سياسی و تشديد تخاصمات قومی و
مذهبی و دامن زدن به جنگ فرقه ای "تشيع -تسنن" و اخيرا ً دو شاخه
"شيعه" طرفدار جمهوری اسﻼمی و طرفدار عراق عربی است.
ناسيوناليسم عرب از آنجا که خود يک پای اين نظام ورشکسته است و تا
مغز استخوان مذهبی و با نهادهای مذهبی عجين است ،نمیتواند سنگر
مناسب و محکمی در مقابل حکومت مبتنی بر قوميت و مذهب باشد.
ناسيوناليسم کرد نيز نقش ميانجی و بهم نخوردن چهارچوبهای کنونی را
دارد .هر ترکيب ديگری از هيئت حاکمه دولت بعدی عراق را تشکيل
دهند ،هر توافق ديگری ميان نيروهای متفرقه ميليشيا صورت گيرد،
مردم کارگر و زحمتکش عراق روی خوش نخواهند ديد.
همراه با سياست بيرون راندن جمهوری اسﻼمی از عراق ،دفاع از يک
دولت سکوﻻر و غير قومی و غير مذهبی که به حقوق پايه همه
شهروندان مستقل از تعلق ملی و قومی و مذهبی متعهد است ،سياست
درست در شرايط بحرانی امروز عراق است .دولت
صفحه ٧

اساس سوسياليسم انسان است!

صفحه ٧
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يادداشتها ...
فدرالی تحت هر نوع بند و بست و توافقی نبايد مجددا
پا بگيرد و خود را تحکيم کند .بدون اين ،تغييری
درخور در صحنه سياسی عراق رخ نمیدهد.
 ٣٠اوت ٢٠٢٢
#سپيده_رشنو موقتا آزاد شد!
آينده از آن سپيده هاست!
بدنبال "تفهيم اتهام" در روز دوشنبه ،امروز سهشنبه
 ٨شهريور  ،١۴٠١سپيده رشنو با توديع قرار وثيقه
 ٨٠٠ميليون تومانی ،به صورت موقت آزاد شد.
 ٢٠ميليون سپيده را هيچ قدرتی نمیتواند اسير کند و
فرودست نگاهدارد .آينده از آن سپيده هاست!
 ٣٠اوت ٢٠٢٢
***

اعﻼميه حزب حكمتيست

كشته شدن  ١۶كارگر كشاورزی
 ١٠زن و  ۶مرد كارگر در شوشتر جان باختند!
بازهم ناامنی جاده ها و ماشين های غيرايمن آتش به زندگی و خانواده های کارگران زد.
روز سه شنبه هشتم شهريور ماه ،مينی بوس حامل کارگران فصلی کشاورزی در اثر
تصادف با يک دستگاه تريلی در محور شهرک انديشه و پل کابلی شهر شوشتر در استان
خوزستان١۶ ،نفر کشته و  ٩نفر مصدوم شدند .اين کارگران کشاورزی توسط سرويس
در حال حرکت به محل کار بودند .در اين تصادف وحشتناک  ١٠نفر زن و  ۶نفر مرد
کارگر جان خود را از دست دادند و  ٩کارگر ديگر مصدوم شدند .محل کار ناامن،
قراردادهای برده وار و ناامن ،جاده های ناامن ،ماشينها و سرويس های ارزان و ناامن،
دولت و کارفرمايان دزد و نهادهای حامی آنان ،شرايط وحشتناکی که سرمايه داری
ايران برای زنده ماندن ايجاد کرده است ،اينها عوامل قتل کارگران در کارخانه ها و
مزارع و جاده ها است.
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست اين تراژدی و فاجعه قتل عام کارگران را به
خانواده های جانباختگان و همکاران آنها و کارگران ايران تسليت ميگويد .قاتلين اين
کارگران کارفرمايان و سرمايه داران حريص و زالو صفت هستند که ديگر بخشی شان
با هواپيمای خصوصی اينور و آنور ميروند اما کارگران را در سرويس های ناامن و
ارزان بدون هيچ استاندارد ايمنی منتقل ميکنند و در محل های ناامن کار مثل برجهای
متروپل به کار وادار ميکنند .فجايع و تراژدی های محل کار را نميتوان با »سوانح
کار« توضيح داد ،اسم واقعی قتل عمد کارفرمايی يا حمايت دولتی و قانونی در محيط
ناايمن کار است.
مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٩شهريور  ٣١ -١۴٠١اوت ٢٠٢٢

جهان بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر« سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

نه به حجاب اسﻼمى!

صفحه ٨
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
اعتراض کارگران شرکت آباد راهان عسلويه به عدم پرداخت حقوق
جمعه  ۴شهريور ماه  ١۴٠١کارگران شرکت آباد راهان عسلويه در
اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقهشان دست به اعتصاب
زده و درب ورودی شرکت را بستهاند .گفته میشود ،اين کارگران
شرکتی از ارديبهشتماه تاکنون ،حقوق دريافت نکردهاند و به دليل عدم
پرداخت معوقات توسط شرکت آباد راهان عسلويه با معضﻼت معيشتی
مواجه شدهاند.
شرکت عمران مارون  ١١٠کارگر را بدون تسويه حساب اخراج کرد!
 ١١٠تن از کارگران شرکت عمران مارون بيش از  ۵ماه است اخراج
شدند و هنوز به حقوقشان نرسيده اند! کارفرمای شرکت عمران مارون
که مدتهاست با شرکت آب منطقه ای استان قرارداد داشته و در تونل
انحرافی رودخانه کانی سيب پيرانشهر انتقال آب به درياچه اروميه
مشغول فعاليت بود بدون پرداخت مطالبات کارگران ١٠٠ ،الی ١١٠
کارگر را از مورخه  ١۴٠١/١/١اخراج کرده و تاکنون از پرداخت
ديون کارگران شانه خالی می کند .هر کارگر بين  ٨٠الی  ٩٠ميليون
تومان از کارفرما طلب دارند.
اعتراض کارگران معدن ذغالسنگ البرز شرقی به روند بازنشستگی
شدن پروسه
جمعی از کارگران معدن البرز شرقی به طوﻻنی
ِ
کارگران معدن در
بازنشستگی خود اعتراض دارند .آنها میگويند :ما
ِ
ِ
طول اين بيست و اندی سال سختیهای بسياری کشيدهايم .هيچ کدام به
ت خوبی نيستيم و يک ساعت ماندن در معدن
لحاظ جسمی در وضعي ِ
برايمان قابل تحمل نيست.
تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان شهرداری کوهدشت
روز يکشنبه  ۶شهريور کارگران و کارمندان شهرداری کوهدشت
لرستان در اعتراض به عدم رسيدگی به خواستههایشان دست به تجمع
زدند.
ادامه تعطيلی يکساله »آجر گنبد« به دليل قطعی گاز
با گذشت يکسال از توقف فعاليت کارخانه آجر گنبد در استان گلستان
به دليل قطعی گاز ،تعدادی از کارگران بيکار شده آن گفتند :بعد از
يکسال انتظار هنوز اقدام جدی برای بازگشايی اين کارخانه انجام نشده
است .اين کارخانه به دليل بدهی سه ميلياردی به اداره گاز ،از يکسال
پيش تعطيل اعﻼم شده و حدود  ۵٠کارگر شاغل در آن بيکار و
سرگردان شدهاند ،افزود :مسئوﻻن استانی برای رفع مشکل قطعی گاز
کارخانه و بازگشايی مجدد آن راهکاری نداشتهاند .پيشنهاد ما
کارگران ،شروع به کار کارخانه است تا با از سر گيری توليد بتوان
مطالبات معوقه کارخانه به اداره گاز را پرداخت کرد .نه کارفرما و نه

مسئوﻻن چارهای برای رفع مشکل بدهی مالی کارخانه به اداره گاز
نمیکنند.
بﻼتکليفی کارگران کارخانه تعطيل شده روغن نباتی جهان
تاکنون  ٧٣نفر از کارگران کارخانه تعطيل شده روغن نباتی جهان از کار
اخراج شده و هم اکنون بيمه بيکاری دريافت ميکنند .يکی از کارگران
کارخانه روغن نباتی جهان گفت” :تاکنون حدود  ٧٣کارگر تعديلی اين
کارخانه در سامانه جامع روابط کار برای دريافت بيمه بيکاری نامنويسی
کردهاند “.کارخانه روغن نباتی جهان در تاريخ  ١شهريورماه ،با ٨۵
کارگر به دليل مشکﻼت مالی تعطيل اعﻼم شده و فقط  ١٠کارگر و کارمند
در کارخانه باقی ماندهاند.
معوقات مزدی کارگران شهرداری شوش
کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری شوش نگران دستمزد معوقه و
اضافه کاری خود هستند .يکی از اين کارگران گفت” :باوجود اجباری
بودن اضافه کاری و کار شبانه ،مزايای مزدی آنها به صورت کامل
پرداخت نمیشود .اين ادعا در حالی است که برابر مواد  ۵٨و  ۵٩قانون
کار بايد بابت هر ساعت کار اضافی  ۴٠درصد و بابت هر ساعت کار
شبانه  ۴٠درصد مزد بيشتر پرداخت کرد “.اين کارگر با گﻼيه از
مديريت جديد شهرداری ادامه داد” :در دوره مديريت جديد شهرداری که
از دو نيم سال پيش آغاز شده ،جز حقوق کارگران که با تاخير سه ماهه
پرداخت میشود ،سقف اضافه و تعطيل کاریها نيز از ماهانه  ٩٠تا ١٢٠
ساعت به حداقل رسيده است .با اين حال وقتيکه شهردار سابق شوش
اضافهکاریها را به صورت کامل پرداخت میکرد بخشی از مخارج
زندگیمان تامين میشد“.
تجمع کارگران کارخانه آجر جيل مقابل فرمانداری کارون
روز سهشنبه  ٨شهريورماه جمعی از کارگران کارخانه آجر جيل در
اعتراض به عدم رسيدگی به مشکﻼتشان مقابل فرمانداری کارون تجمع
کردند .کارگران کارخانه آجر جيل با تعطيلی و مزايده اين شرکت در
آستانه بيکاری قطعی قرار گرفتهاند.
تجمع اعتراضی کارکنان رسمی مخابرات آذربايجان شرقی
روز سهشنبه  ٨شهريورماه ،کارکنان رسمی مخابرات آذربايجان شرقی
در مقابل دفتر مدير منطقه در تبريز تجمع کردند .اين تجمع در اعتراض
به تاخير در پرداخت حقوق و مطالبات معوق اين کارکنان صورت گرفت.
راهپيمايی اعتراضی کارگران خدماتی خط  ٣مترو
در پی عدم پرداخت حق و حقوق ،کارگران خدماتی خط  ٣مترو دست از
کار کشيدند و به سمت ساختمان اصلی شرکت مترو
صفحه ٩

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !
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صفحه ٩

ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
شهرداری تهران در پل کالج حرکت کردند.
چهارمين روز از اعتصاب کارگران شرکت اکسين استيل پارس
روز چهارشنبه نهم شهريورماه ،کارگران شرکت اکسين استيل پارس
شاغل در پروژهای در رفسنجان در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه
دستمزد معوقه برای چهارمين روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند.
دستمزد اين کارگران از ارديبهشتماه به بعد پرداخت نشده است.
حمله وحشيانه ماموران شهرداری به يک زن دست فروش
تورم ،فقر و بيکاری گسترده و وضعيت وحشتناک و فاجعه بار اقتصادی
در ايران ،معيشت را برای زحمتکشان و زنان سرپرست خانواده چنان
سخت کرده که آنها ناچار به دستفروشی برای تأمين هزينه های زندگی و
امرار معاش خود شده اند .بنا بر آمار رسانه ها اکنون  ١۶ميليون نفر در
ايران به دستفروشی مشغولند.
تجمع رانندگان استيجاری مقابل ساختمان شورا و شهرداری اروميه
روز يکشنبه  ۶شهريور تعدادی از رانندگان استيجاری مقابل ساختمان
شهرداری و شورای شهر اروميه تجمع کردند .حقوق اين رانندگان حدود
 ۵ميليون تومان است که طی سه ماه گذشته پرداخت نشده است.
اعتصاب کاميونداران شهرستان قروه
روز پنجشنبه سوم شهريورماه ،کاميونداران و رانندگان کاميون شاغل
در معادن شهرستان قروه با توقف فعاليتهای شغلی خود ،دست به
اعتصاب زدند .آنها نسبت به نحوه محاسبه کرايه حمل پوکه معدنی از
سريشآباد قروه در استان کردستان به ساير نقاط کشور ،بدون در نظر
گرفتن نوع کاميون ،مسافت و ساير تعرفهها اعتراض دارند و خواهان
رسيدگی به مطالبات خود شدهاند.
کاميونداران سراسر کشور پيشتر نيز در خصوص نقش دﻻﻻن در توزيع
بار ،افزايش کميسيون باربریها حتی تا بيش از  ۵٠درصد حق کرايه،
عدم حمايت مسئوﻻن از وضعيت رفاهی و بيمه آنها و کاهش درآمد خود
اعتراض کرده بودند .معترضان همچنين نسبت به عدم توزيع عادﻻنه
بار ،عدم رعايت منافع رانندگان ،کاهش سهميه سوخت ،افزايش مبلغ
عوارضیها و بیتوجهی مسئوﻻن به مطالبات مزدی و صنفی اين قشر
معترض هستند.
اخراج  ١٨٠تن از پرستاران در زنجان
مدير پرستاری معاونت درمان دانشگاه علومپزشکی استان زنجان در اين
رابطه گفت :با توجه به تمديد نشدن طرح ويژه کرونا برای پرستاران در
وزارت بهداشت ،تا پايان امسال حدود  ١٨٠نفر از پرستاران داوطلب در
طرح اختياری وزارت بهداشت در استان زنجان به تدريج از سيستم
دانشگاه خارج خواهند شد .هديه ای ناقابل از وزارت بهداشت به
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پرستاران زنجانی!
تداوم اعتراضات مردم همدان نسبت به بیآبی
مردم همدان در اعتراض به بیآبی و قطع آب برای سومين روز
متوالی دست به اعتراض زدند .نيروهای انتظامی و امنيتی برای
ممانعت از تجمعات اعتراضی مردم حضور گستردهای دارند.
اعتراض مردم به نماز جمعه ها کشيده شد
جمعه چهارم شهريور ١۴٠١مردم خوزستان با حضور در مصلی
اهواز هنگام سخنرانی وزير نفت در راستای رفع مشکﻼتی همانند تنش
آبی ،کمبود آب شرب ،تبديل وضعيت ،استخدمی ها و ...اعتراض
کردند.
يورش نيروهای انتظامی به ساکنان روستای شاه جوب در استان
کردستان
گزارش شهروندان حاکی از يورش ماموران انتظامی به روستای شاه
جوب از توابع شهرستان دهگﻼن در استان کردستان به دليل اقدام
ساکنان جهت تامين آب از طريق حفر چاه است .در حالی که ساکنان
روستای شاه جوب از معضل بیآبی به ستوه آمدهاند و با جمعآوری
مبلغ يک و نيم ميليون تومان از هر خانوار و با هزينه خود اقدام به
خريد دستگاه حفاری جهت حفر چاه کردهاند ،ماموران انتظامی و
پرسنل اداره آب شهرستان دهگﻼن با يورش به روستا مانع از انجام
اين کار شدهاند .گفته میشود ،ماموران انتظامی تﻼش کردهاند تا
دستگاه حفاری را ضبط کنند ،اما زمانی که با مقاومت ساکنان روستا
مواجه شدهاند ،جاده روستاهای قادرمرز ،صادقآباد و گردميران را
محاصره کردهاند تا در صورت خارج کردن دستگاه حفاری از
روستای شاه جوب ،آن را ضبط کنند.
کشته شدن يک کولبر توسط نيروهای هنگ مرزی بانه
بامداد جمعه چهارم شهريور ماه يک کولبر جوان در پی تيراندازی
نيروهای هنگ مرزی بر اثر اصابت گلوله به ناحيه پهلو و کليه ها ،در
منطقه مرز بانه کشته شده است .هويت اين کولبر جانباخته ،ريبوار
رشيدی ٢۶ ،ساله ،متاهل و دارای يک فرزند عنوان شده است.
نظاميان پﺲ از گذشت سه ساعت از اين رويداد به مردم منطقه اجازه
دادند تا با صعود به ارتفاعات کوهستانی ،پيکر اين کولبر جانباخته را
منتقل کنند.
جانباختن يک تکنسين برق در اثر برق گرفتگی در داﻻهو
يک تکنسين برق و از کارمندان اداره برق شهرستان داﻻهو با هويت
حسين الفتی روز سهشنبه  ٨شهريور در حين کار و در اثر برق
گرفتگی جانباخت .براساس گزارشهای منتشر شده ،حسين الفتی اهل
شهر گيﻼنغرب بوده و در حين کار بر روی تيرک برق دچار برق
گرفتگی شده و در دم جانش را از دست داده است .حسين الفتی متاهل
بوده و سال گذشته زندگی مشترک خود را آغاز کرده بود.
مرگ يک کودک کار در حين جمع آوری پسماند از سطل زباله
شامگاه سهشنبه  ٨شهريور ،يک کودک کار در اسﻼمشهر ،در حين
جمع آوری پسماند از سطل زباله ،بر اثر برخورد يک خودروی
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
سواری به وی ،جان خود را از دست داد.
خودسوزی يک دختر  ١۴ساله در مريوان به دليل ممانعت از تحصيل
يک دختر نوجوان اهل مريوان با هويت شيوه بالوايه  ١۴ساله که پيشتر
اقدام به خودسوزی نموده بود ،روز سهشنبه  ٨شهريور  ١۴٠١در اثر
شدت جراحات جانش را از دست داد .شيوه بالوايه اهل روستای “ده بنياد”
از توابع مريوان چند روز پيش و در پی ممانعت خانوادهاش از ادامه
تحصيل در پايه دهم اقدام به خودسوزی نموده بود.
سارا سياهپور از فعالين صنفی معلمان بازداشت شد
روز چهارشنبه  ٢شهريور ،ساعت  ٧صبح سارا سياهپور ،از فعالين
صنفی معلمان تهران و البرز ،خارج از خانه دستگير و پﺲ از بازداشت
به منزل برگرداندە و خانهی ايشان را مورد تفتيش قرار دادهاند و سپﺲ به
مکان نامعلومی منتقل کردهاند .خانم سياهپور پﺲ از آن تماسی با خانواده
داشته و از محل و دﻻيل بازداشت خود اظهار بیاطﻼعی کرده است .روز
پنجشنبه سوم شهريور خانواده سارا سياهپور به زندان اوين مراجعه کردند
تا درباره محل نگهداری اين فعال صنفی معلمان پرس و جو به عمل آورند
که هيچ پاسخ روشنی به خانواده اين معلم بازداشت شده داده نشد و از آنها
خواستند که در روز شنبه پيگير وضعيت سارا سياهپور باشند .روز
يکشنبه  ۶شهريور ماه ،با مراجعه ی مجدد خانواده سياهپور ،به شعبه ی
سوم دادسرای اوين ،مادر ايشان موفق به ديداری کوتاه با سارا شد.
ضرورت رسيدگی به وضعيت پزشکی جعفرابراهيمی
جعفرابراهيمی بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ايران
پﺲ از  ١٠٢روز بازداشت در انفرادی بازداشتگاه  ٢٠٩به زندان اوين
منتقل شده است .اين فعال صنفی به دليل عود بيماری التهاب روده نياز به
رسيدگی پزشکی تخصصی و فوری دارد .ﻻزم به ذکر است در طول
مدت دوران بازداشت موقت اين فعال صنفی در بند  ،٢٠٩به دليل وخامت
وضعيت جسمی ،وی را  ٤بار به بيمارستان ”قمر بنی هاشم“ اعزام
نمودند و اقدامات تشخيصی اوليه صورت گرفت اما تاکنون هيچ اقدامی
درمانی تاکنون صورت نگرفته است و اين معلم زندانی در وضعيت
جسمی سختی بهسر میبرد.
با توجه به پايان دوران بازجويی و چهارمين ماه بازداشت اين فعال
صنفی ،انتظار می رود بازپرس پرونده ،با قبول وثيقه ،شرايط را برای
آزادی و درمان ايشان فراهم کند.
ابﻼغ رسمی تمديد قرار بازداشت رضا شهابی
قرار بازداشت موقت رضا شهابی ،که براساس اتهامات واهی و بدنبال
پرونده سازی وزارت اطﻼعات برای فعالين کارگری و معلمان در تاريخ
٢٢ارديبهشت بازداشت گرديد ،روز هشتم شهريور ماه مجددا برای
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چهارمين بار تمديد گرديد .اين تمديد قرار بازداشت در حالی به رضا
شهابی ابﻼغ گرديد که  ١٨روز از پايان قراربازداشت سه ماهه ايشان
ميگذرد و بازجويی او پايان يافته است.
بازگشت به زندان اسماعيل گرامی بازنشسته زندانی
اسماعيل گرامی در حالی به زندان بازگشته که در تداوم پرونده سازی
در زندان تهران بزرگ در سال گذشته ،با حکم جديد يک سال زندان
و ۵٠ضربه شﻼق روبرو شده است.
انتقال آرش گنجی به زندان رجايی شهر
آرش گنجی ،مترجم و عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران که
دوران محکوميت خود را در بند  ٨زندان اوين سپری می کرد به
زندان رجايی شهر منتقل شد .وی در آبان ماه  ،١۴٠٠جهت تحمل
حبﺲ راهی زندان اوين شده بود .آرش گنجی در تاريخ  ١دی ماه
 ١٣٩٨در پی مراجعه نيروهای ماموران امنيتی به خانهاش بازداشت
و به بازداشتگاه وزارت اطﻼعات موسوم به بند  ٢٠٩زندان اوين
منتقل شد و در تاريخ  ٢٩ديماه  ،٩٨با توديع قرار وثيقه  ۴۵٠ميليون
تومانی تا پايان مراحل دادرسی از زندان اوين آزاد شد .وی ديماه ٩٩
توسط شعبه  ٢٨دادگاه انقﻼب تهران ،به رياست قاضی ﷴرضا
عموزاد از بابت اتهام »اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی«
به  ۵سال ،به اتهام »تبليغ عليه نظام« به  ١سال و از بابت اتهام
»عضويت و همکاری با يکی از گروههای مخالف نظام« به  ۵سال
حبﺲ و در مجموع به  ١١سال حبﺲ تعزيری محکوم شد.
پيام مادر کسری نوری :خشم و رنج ما وسيعتر از ظلم بی انتهای
شماست
مادر زندانی سياسی ،کسری نوری در پيامی تصويری با درخواست
آزادی فرزندش ،خطاب به مسئوﻻن میگويد؛ فرزندم کسری در حال
گذراندن محکوميت ظالمانهای که بر او تحميل کردهايد است ،چرا
مجددا او را تحت شکنجه و بازجويی قرار می دهيد؟ پوريا نوری،
برادر کسری نوری با انتشار مطلبی در توييتر از برقراری تماس
تلفنی توسط اين زندانی و انتقال او به بازداشتگاه اداره اطﻼعات
شيراز خبر داد .وی نوشت :کسری با مادرم تماس تلفنی داشته است.
باخبر شديم از پنجم شهريور ماه به بازداشتگاه اطﻼعات شيراز منتقل
شده ،از او بازجويی صورت گرفته و اعﻼم شده دليل آن يک بيانيه
مشترک با امضای فعاﻻن سياسی زندانی از جمله نرگﺲ ﷴی و
کيوان صميمی است ،در حالی که چنين بيانيهای حتی هنوز منتشر
نشده است!
ممانعت از دسترسی اميرعباس آذرموند به خدمات درمانی
اميرعباس آذرموند ،روزنامه نگار حوزه اقتصاد و حامی کارگران که
از ناحيه کتف به شدت آسيب ديده بود ،با وجود تعيين وقت عمل
جراحی همچنان به خدمات درمانی مورد نياز خود دسترسی ندارد .او
پيشتر جهت انجام عکﺲبرداری به بيمارستان طالقانی اعزام شده بود،
اما با وجود تعيين وقت جراحی در همين بيمارستان و با گذشت بيش
از يک ماه از تاريخ عمل جراحی ،نهادهای امنيتی و

توقف جنگ بيدرنگ! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری!
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ليﻼ حسين زاده آزاد بايد گردد!

و حركتهای اعتراضى ...

ليﻼ حسين زاده فعال چپ با وجود بيماری كه نبايد در زندان باشد ،مجددا

قضايی از اعزام او به بيمارستان خودداری میکنند.
اعتصاب غذای بهنام موسيوند در سلول انفرادی
روز چهارشنبه  ٩شهريورماه ،بهنام موسيوند ،فعال مدنی از
زندان اوين به يکی از سلول های انفرادی زندان رجايی شهر
کرج منتقل شد .وی در اعتراض به اين اقدام ،دست به اعتصاب
غذا زده است.
پيام ويدئوئی سپيده رشنو از مخالفين حجاب
سپيده رشنو پﺲ از آزادی موقت با توديع وثيقه  ٨٠٠ميليون
تومانی طی يک پيام ويدﺋوﺋی از همه کسانی که از وی حمايت
کرد تشکر کرد و تاکيد کرد اکانت هاﺋی که به نام من فعاليت
می کنند متعلق به من نيستند و تا اطﻼع ثانوی از طريق اکاونت
برادرش سامان رشنو استفاده ميکند .سپيده در پايان در مقابل
موج همبستگی وسيع از وی گفت :همه تان را دوست دارم.
***

مجمع عمومى ظرف ابراز

وجود مستقيم و مستمر كارگران
است!

در اعتراضات كارگری به

مجمع عمومى متكى شويد و

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

جنبش مجمع عمومى را
گسترش دهيد!

بازداشت و در زندانهای تهران و شيراز تحت فشار و بازجوئى است.
ليﻼ حسين زاده آزاد بايد گردد!
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كنگره دهم حزب كمونيست كارگری -حكمتيست

آدرسهای تماس با حزب
كمونيست كارگری  -حكمتيست

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

دفتر مركزی حزب
پروين كابلى
daftaremarkzy@gmail.com

دفتر سياسی حزب حکمتيست ،احزاب ،تشکلها ،نهادهای سياسی و اجتماعی ،شخصيتهای سياسی
اپوزيسيون جمهوری اسﻼمی ،نيروهای چپ و کمونيست و نهادها و فعالين سوسياليست و کارگری را،
رسما ً به کنگره حزب دعوت ميکند .ما از همه مبارزين سياسی و از همه دوستداران حزب دعوت ميکنيم
که در کنگره دهم حزب حکمتيست فعاﻻنه 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 اطﻼعيه های بعدی اطﻼعات ﻻزم در مورد نحوه ثبت نام و هزينه شرکت در کنگره ،جنبه های فنی و
عملی ضروری در اختيار عﻼقمندان قرار خواهد گرفت .برای کسب اطﻼعات ميتوانيد با آدرس ايميل
دفتر مرکزی حزب حکمتيست تماس بگيريد.
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

حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست

hosienzade.r@gmail.com

 ٥اوت ٢٠٢٢
دبير كميته كردستان
صالح سرداری

حجاب اسﻼمى لوگوی نظام آپارتايد جنسى و پرچم

sale.sardari@gmail.com

فرودستى و تحقير زن است .حجاب ها را بسوزانيد!

دبير تشكيﻼت خارج

نابود باد نظام آپارتايد اسﻼمى!

نادر شريفى
sharifi.nader@gmail.com

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

برنامه های تلويزيون پرتو ،رسانه حزب كمونيست

سردبير :سياوش دانشور

كارگری-حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال

Siavash_d@yahoo.com

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

دوستانتان معرفى كنيد .آدرس خط زنده:
https://alternative-shorai.tv/

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

