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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ٠٢٧٢ سپتامبر   ٧٧

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان        

 بخش بین المللی: داوود رفاهی     

 ١ صفحه   

 ٦ صفحه   

 کارگران در هفته ای  که گذشت
 شهال دانشفر 

سقوط ریال، سقوط معیشت و زندگی مردم، پاسخ 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه
 

 شهریور ٠٢فراخوان بازنشستگان به تجمع سراسری در 
 

 موشک باران پایگاههای حزب دمکرات کردستان را محکوم میکنیم
 

 هزینه های خدمات را نپردازید!
 

 مردم سراسر ایران! در اعتراض به جنایات جمهوری اسالمی
 

 از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کنید
 

 موشک باران پایگاههای حزب دمکرات کردستان را محکوم میکنیم
 

 ٦ـ ٠

 یاشار سهندی 
 گرسنه و زخم خورده، ما اما ایستاده ایم

 

 علی جوادی 
 سقوط آزاد بهای ریال

 دالیل اقتصادی، دالیل سیاسی

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران 

اعتصاب عمومی در کردستان 
 با موفقیت انجام شد!

بنا به خبرهای دریافتی ما از شهرهای کردستتتان ت اوتاتیتر ت فت تلت   
شهریور در شهرهتای بتزرو ت کتو ت     ١٢ های منتشر شده، امرتز  

کردستان اعتواب عمومی موفق ت یکتاتار ته ای شترته شتده استت   
شهرهای  سنندج،  مریوان، سقز، بانه، پ رانشهر، مهتابتاد، اشتنتویته ت     

 کامال  هره اعط ل بخود گرفته است   
 
این یکی از قدرامندارین اعتواباای است که اوسط احتزاب متختتتلت     

اپوزیس ون از جمله حزب کمون ست کارگری فراخوان داده شتده ت مترد   
در سراسر کردستان به آن پاسخ مثبتت داده انتد  ایتن اعتتتوتاب پتاستخ  
دندان شکنی به حکومت آدمکش اسالمی است  اعتتتوتاب عتمتومتی  
در کردستان حلقه ای از مبارزات سراسری مرد  ایران برای سترنتنتونتی  

 این حکومت است   
 

برای دیدن اواتیر، تیدئوها ت به اشتراک گذاشن آنها در شبتکته هتای  
اجتماعی م توان د به صفتهته کتمت تتته کتردستتتان حتزب کتمتونت تستت  

 کارگری رجوه کن د:  

 زنده باد همبستنی مبارزاای مرد  آزاده ت انقالبی شهرهای کردستان 
زنده باد همبستنی مبارزاای مرد  سراسر کشتور بترای بتزیتر کشت تدن  

 حکومت اسالمی 
 کم ته کردستان حزب کمون ست کارگری 

 ٧٩ شهریور    ١٢ 

 ٢ صفحه  
 ٥ صفحه 

 کاظ  ن کخواه
 کودک زباله گرد در راس خبرها

 بلشویکها به قدرت می رسند
 آلکساندر رابینویچ

 ( ٩١در پتروگراد ) ٩١٩١انقالب 
 ٧٣ صفحه  ٩٩صفحه 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  اهريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست   
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزتما به معني 

 اائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل 
 سازمان برنامه و بودجه

شهریور بنا به قرار از قتبتل    ١٢ ساعت ده صبح امرتز  
اعال  شده  ند صد نفر از بازنشستنان در اعتتترا   
به زندگی زیر ختط فتقتر ت عتد  پتاستختنتویتی بته  
خواستهایشان ت در اعترا  به گترانتی هتا ت پتایت تن  
آمدن هر رتز ب شتتتر قتدرت ختریتد مترد  در متقتابتل  
سازمان برنامه ت بودجه اجمع کردنتد  بتازنشتستتتنتان  

مت تلت تون،    ٥ در این اجمع با شعتارهتای طختط فتقتر  
حقوق ما دت م ل ونط، طحقوق ما ریالت ته، هتزیتنته هتا  
دالریهط، طفریتاد، فتریتاد، از ایتنتهتمته بت تدادط، طیت   
اختالس ک  بشه، مشکل ما حل مت تشتهط، اعتتترا   
خود را به کل بساط فقر ت بردگتی اعتال  داشتتتنتد   
در این اجمع پالکاردهایی که رتی آنها نوشتته شتده  
بود طجای معل  زندان ن ستط، طجتای کتارگتر زنتدان  

مت تلت تون، حتقتوق متا یت     ٥ ن ستط، طختط فتقتر  
م ل ونط، طاا حقوقمون رت ننت تریت ، هتر رتز هستتت ت ،  
نم ری ط در دست اظاهر کنندگان جلب اوجه م تکترد   
در هم ن رتز بازنشستنان در مشتهتد ، کترمتانشتاه،  
برتجرد ت  یزد ن ز اجمع داشتنتد  در یتزد زیتر فشتار  
اعترا  بازنشستنان مدیر کل ت متعتاتن آمتوز  ت  

پرتر  ت سازمان مدیریت در جمع معترض ن شترکتت  
کردند ت اوج هات آنها بازنشستنان را قانتع نتکترد ت  

 اعتراضات ادامه یافت    
 

خواستهای بازنشستتتنتان، ختواستتتهتای هتمته مترد   
است  اعترا  آنان به زندگتی زیتر ختط فتقتر ت بته  
اور  ت گرانی، اعتراضی است که در کتل جتامتعته  
م جوشد  حکومتت متفتتتختوران حتاکت  را بتایتد بتا  
گستر  اعتراضات ت اقویت ا  ا  حترکتتتهتای  
اعتراضی زیر فشار جدی قرار داد  بتازنشتستتتنتان ت  
همه مترد  حتق دارنتد از رفتاه ت زنتدگتی انستانتی  
برخوردار شوند ت زندگی شان قتربتانتی  تاتات  یت   
مشت اننل ت آخوند م ل اردر ت سرمایه دار مفتتتختور  

 نشود   
 

 پ ش بسوی اجمعات ت اعتوابات سراسری!  
 حزب کمون ست کارگری ایران 

 ١٢٢٢ ساتامبر    ٢٢ ،  ٧٩ شهریور   ١٢ 

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران 

فراخوان بـازنشـسـتـگـان 
به تجمـع سـراسـری در 

 شهریور ٠٢
 

  ١٢ صتتبتتح رتز    ٢٢ بتتازنشتتستتتتتنتتان بتترای ستتاعتتت  
شهریوربرای پ ن ری خواستهایشان ت در اعتتترا  بته  
رشد سرسا  آتر ق متها، پای ن آمدن قدرت خرید مرد  ت  
گرانی رتز افزتن ق متها اعال  اجمع کرده اند  فراخوان  
گرتههای مختل  بازنشستنان در مدیای اجتمتاعتی  
 به اجمع مقابل سازمان برنامه ت بودجه در اهران است    
امامی بازنشستنان دعوت شده اند که در این اجتمتع  
شرکت کنند  گرته های بازنشستنان از بخش هتای  
مختل  جامعه از اهران ت شهترستتتانتهتا ت هتمت تنت تن  
شورای هماهننی اشکلهای صنفی فرهنن تان یتی  
ب ان ه ای حمایت خود را از این فراخوان اعتال  کترده  

 اند   
بازنشستنان اا ه  اکنون با مبتارزات درخشتان ختود،   
نقش  بس ار ارزشمندی در پت تشترتی هتای جتنتبتش  
کارگری ت جلو آتردن خواستهای رادیکا  ت انستانتی  

در کل جامعه داشته اند  بازنشستنان بارها ت بتارهتا   

در اجمعات با شکوهشان  اعترا  خود را به زندگی  
زیر خط فقر ت سرقت آشکار حقوقها به صورت اعویتق  
در پرداختها، به حقوقهای نجتومتی ت تجتود فتاصتلته  
عظ   یبقاای در سطح جامعه، به سرکوبنری هتای  
حکومت  ت بساط دزدساالی حاک  اعال  کرده ت بتر  
خواستهای فوری  خود مانند افزایش حتقتوق هتا بته  

م ل ون اومان، اتهتوت تل    ٥ باالی خط فقر اعال  شده  
راینان در اما  سطوح اهو لی،  درمان راینان برای  
همه، اسه الت الز  برای اام ن مستکتن ت بتر رتی  
مع شت، منزلت ت حق داشتن ی  زنتدگتی انستانتی  
ااک د کرده اند  خواستهای بازنشستنان ت متعتلتمتان،  
خواستهای هتمته مترد  استت  فتراختوان بته بترپتایتی  
اجمعات اعتراضی از سوی بازنشستنان برای ب ستتت   
شهریور ماه بطور تاقعی فراخوان به کل جامعه بترای  

 اعترا  به کل این بساط فقر ت بردگی است   
حزب کمون ست کارگری از فراخوان بازنشستنان ت از  
خواستها ت مبارزات آنتان قتایتعتانته حتمتایتت کترده ت  

شتهتریتور ت    ١٢ همنان را به شرکت در اتجتمتع رتز  
 حمایت ت پ شت بانی از آنان فرام خواند  

 پ ش بسوی اجمعات ت اعتوابات سراسری!  
 حزب کمون ست کارگری ایران 

 ١٢٢٢ ساتامبر    ٧ ،  ٢٩٧٩ شهریور    ٢٢ 
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 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران 

مــــوشــــک بــــاران 
پایگاههـای حـزب 
دمکرات کردسـتـان 
 را محکوم میکنیم

 
شهریور جمهوری استالمتی    ٢٩ صبح امرتز  

در اقدامی جنایتکارانه پاینتاهتهتای حتزب  
دمتتکتترات کتتردستتتتتان ت حتتزب دمتتکتترات  
کتتردستتتتتان ایتتران در کتتردستتتتتان عتتراق را  
موش  باران کرد  در نت تجته ایتن حتمتلته  

دهها نتفتر از اعضتا ت کتادرهتای ایتن دت  
حزب از جتمتلته  تنتدیتن نتفتر از اعضتای  
رهبری حزب دمکرات کتردستتتان بته قتتتل  
رس ده ت یا مجرتح شدند  خبرها حاکتی از  
آن است که اعدادی کتودک نت تز در ایتن  

 حمله جانشان را از دست داده اند   
 

گفته م شود که برخالف ادعای حکومتت  
که موش  ها از ارتم ته شتلت ت  شتده،  
این حمله از خاک کردستان عراق صتورت  
گتترفتتتتته ت بتتا ایتتاله ااتتهتتادیتته متت تتهتتنتتی  
کتتردستتتتتان عتتراق بتتوده استتت  متتوجتتی از   
انزجار ت اعترا  عل ه جمتهتوری استالمتی  
در م ان مرد  ت احزاب ست تاستی عتراق بته  

دل ل این جنایت ت بویژه استتفتاده از ختاک  
عراق برای حمله به اپتوزیست تون جتمتهتوری  

 اسالمی به جریان افتاده است   
 

حتتزب کتتمتتونتت تتستتت کتتارگتتری ایتتن اقتتدا   
جنایتکارانه جمهتوری استالمتی را شتدیتدا  
متتهتتکتتو  متت تتکتتنتتد ت بتته ختتانتتواده هتتای  
جانباختنان ت احتزاب دمتکترات کتردستتتان  
صم مانه اسل ت م نوید  حزب کمون تستت  
کارگری در ع ن حا  ااهادیه مت تهتنتی را  
بدل ل همراهی ت هتمتدستتتی بتا جتمتهتوری  

 اسالمی شدیدا مهکو  م کند   
 

جمهوری اسالمی  ند ساعت قبل از ایتن  

حمله سه فعا  س اسی در کردستان را نت تز  
اعدا  کرد  سران حکومتت قوتد دارنتد بتا  
ایتن اقتدامتتات  تنتد صتبتاحتی حتکتومتتت  
ننن ن خود را ب شتر سر پا ننهتدارنتد  امتا  
در مهاصره خش  ت انزجتار دهتهتا مت تلت تون  
مرد  قرار گترفتتته ت جتامتعته در آستتتانته  
انفجاری عتظت ت  عتلت ته بستاط حتکتومتت  
مفتخوران ت آدمتکتشتان استالمتی استت ت  
جمهوری اسالمی راه نتجتااتی در متقتابتل  
ختتود نتتدارد  ایتتن جتتنتتایتتات پتترتنتتده ستتران  

 حکومت را سنن ن ار خواهد کرد   
 

 حزب کمون ست کارگری ایران 
 ١٢٢٢ ساتامبر    ٢ ،  ٢٩٧٩ شهریور    ٢٩ 

اعتراضات کارگری در 
 روزهای اخیر 

نپرداختن دستمزدها، مـو  وسـیـع بـیـکـارسـازی، 
سطح نازل دستمزدها و قراردادهای موقت کـاری 
مــوضــوت اعــتــراض هــر روزه کــارگــران عــلــیــه 
کارفرمایان و نهـادهـای حـکـومـتـی اسـت کـه در 
کارخانجات و شهرهای مـتـتـلـر  جـریـان دارد  
کارگران با اعتصابات و تجمعات و راهپیمایی و 
اشکال متـتـلـر اعـتـراض اجـحـافـات و  ـپـاول 
کارفرمایان و فشار نیروهای حـکـومـتـی مـقـابـلـه 
میکنند  برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران در 

 روزهای اخیر به این قرار است:    
 

 تجمع کارگران شهرداری اهواز 
شهریور جمعی از کارگران خدمـات شـهـری ٩١روز  

اهـواز در  ٦و فضای سـبـز شـهـرداری مـنـطـقـه 
اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوچ  ـنـد مـاهـه 
خود، در مقابل سـاخـتـمـان شـهـرداری دسـت بـه  

 تجمع اعتراضی زدند 
 

 ٠تجمع کارگران شـهـرداری آبـادان در مـنـطـقـه 
 اهواز

شـهـریـور کـارگـران مـنـطـقـه دو  ٩١صبـح روز  
شهرداری آبادان در اعتراض به تعویـ  پـرداخـت 

ماه دستمزد دست از کـار کشـیـدنـد و مـقـابـل  ١
ساختمان مرکزی شهرداری شهر تجمع کردند  این 
کارگران به صورت پیمانی کـار مـیـکـنـنـد  زیـر 
فشار این اعتراضات مسـوـوالن شـهـرداری آبـادان 

وعده پرداخت یک ماه از معوقات مزدی مجموعـه 
کارگران شاغل در شهرداری را حداکثر تا دو روز 

 اند  آینده داده
 

 تجمع کارگران شیر پگاه تهران 
شهریور گـروهـی از کـارگـران کـارخـانـه  ٩١روز 

صنایع شیر پگاه تهران، در اعتراض به تصـر  
اراضی متعل  بـه کـارگـران در مـنـطـقـه تـهـران 
پارس دست به تجمع زدند  بنا بر خبر از حدود 

سال پیش صنایع شیر پگاه رسما به بیش از  ٠٢
کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمـیـنـی بـه  ١٢٢

هزار متر را در محدوده شـهـرک  ٩٥٢وسعت حدود 
حکیمیه تهران پارس واگـذار کـرد  اکـنـون ایـن 
زمینها توسط یکی از نهادهـای دولـتـی تصـاحـ  
شده و بدنبال شکایت کارگران عـلـیـرغـم صـدور 
حکم تتلیه از سوی دستگاه قضایی، کسی جـواب 
کارگران را نمیدهد و زمین های آنها بـه تـارا  

 رفته است  
 

اعــتــصــاب کــارگــران پــتــروشــیــمــی فــارابــی وارد 
 پنجمین روز شد

شهریور اعتـصـاب کـارگـران پـتـروشـیـمـی  ٩٩روز 
فارابی در قسمت متازن در اعـتـراض بـه عـدم 
اجرای طرح طبقـه بـنـدی مشـاغـل و در واقـع 
 سطح نازل دستمزدها وارد پنجمین روز خود شد 

 
اعتصاب کارگران کارخانه تـولـی پـرس مـوقـتـا 

 پایان یافت
کارگران کارخانه تولی پرس قزوین در روز دهم 
شهریور در اعتراض به تعطیلی کارخانه و خطر 

بیکار شدن از کار مقابل ساختمـان اداره کـار و 
فرمانداری شهرک صنعتی البرز دست بـه تـجـمـع 
زدند  در حین این تـجـمـع طـی جـلـسـه ای کـه 
مسووالن فرمانداری با کارگران داشتند، به آنان 

شـهـریـور  ٩٩وعده هایی داده شد و کارگران روز 
موقتا به تجـمـع خـود خـاتـمـه دادنـد  خـواسـت 
کارگران بازگشت فوری به کار و انعقاد قـرارداد 

 دائم کاری است 
 

کارگر  ١٢٢٢عالوه بر این اعتراضات، اولتیماتوم 
گروه ملی فوالد اهواز که اعـالم کـرده انـد اگـر 
وعده ها عملی نشود دوباره به میـدان خـواهـنـد 

کارگر نـیـشـکـر هـفـت  ٦٢٢٢آمد، ادامه اعتراض 
تپه با تاکید بـر خـواسـتـهـایشـان و اعـتـصـاب 
سراسری کارگران راه آهن در شهرهای متتلر که 
دور جدیدش از هفت گـذشـتـه آغـاز شـده اسـت، 
سرتیتر مهم اخبار اعتراضی کارگری را تشـکـیـل 

 میدهند 
 

حزب کمونیست کارگری بر گسترش اعـتـراضـات، 
بر حضور خانواده های کارگری و همبستگی مردم 
با مبـارزات و خـواسـت هـای کـارگـران، ایـجـاد 
شوراهای مستقل کارگـری و اعـتـصـاب سـراسـری 
کارگری در مقابل توحش و بربریت حاکم تاکـیـد 

 میکند  
 

 پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری! 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٠٢٩١سپتامبر  ٥، ٩١١١شهریور  ٩١
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ـــزیـــنـــه هـــای  ه
ــــــات را  ــــــدم خ

 نپردازید!
 

 کارگران و مردم شریر!
تضع ت دره  ریختتته اقتتتوتادی ت  شت   
انتتداز بتتداتتر شتتدن اتضتتاه کتته نتتتتت تتجتته  
س استهای  ااتلنرانه جمتهتوری استالمتی  
است، زندگی را بر اکثریت شما غ ر قتابتل  
اهمل کرده است  گرانی مدات ، بت تکتاری  
فزاینده، عد  اام ن شغلتی ت کتل شترایتط  
ناهنجاری که بتر جتامتعته اتهتمت تل شتده،  
آشکارا  ش  انداز ا ره ت اتاری را متقتابتل  
متترد  قتترار داده استتت  مستتبتتب از هتت   
گستت تتختتتتتنتتی اقتتتتتوتتادی، حتتکتتومتتت ت  
مفتخوران حاک  هستند ت نباید اجازه دهت ت   
که زندگی ما را تث قه نجات اقتتتوتادشتان  

 قرار دهند   
 

برای همه مرد  رتشن است کته راه نتجتات  
ما از این تضعت تت سترنتنتونتی جتمتهتوری  

اسالمی ت جمع کردن کل بساط حاکمت تت  
سرمتایته داران متفتتتختور استت ت جتنتبتش  
قدرامند سرننونتی حتکتومتت فتی التهتا   
جریان دارد  اعتوابات کارگران ت متعتلتمتان  
ت بتتختتش هتتای متتختتتتتلتت  متتزدبتتنتت تتران  
زحمتتتکتش بترای افتزایتش دستتتمتزد بتایتد  
گستر  یابد  باید خواهان ب تمته بت تکتاری  
مکفی برای همه ب کاران ت کم  هزیتنته  
برای اام ن زندگی مرد  شد ت از هتریترف  
حکومت مفتخوران اسالمی را اهت فشتار  
قرار داد  به موازات ایتنتهتا بتایتد دستت بته  
کتار شتویتت  ت از پتترداختتت هتترنتوه هتزیتتنتته  
خدمات به این حکومت ختودداری کتنت ت    
از پرداخت هزینه های آب ت بترق ت گتاز،  
شتتهتتریتته متتدارس ت دانشتتنتتاه هتتا، هتتزیتتنتته  
ب مارستان ت مترت ت ااتوبتوس درتن شتهتری  
خودداری کن    این کتار عتمتلتی استت ت  
فی الها  هزینه های آب ت برق ت گتاز از  
جانب بخش قابل اوجهی از مترد  پترداختت  
نم شود ت حتکتومتت جترات قتطتع آنتهتا در  

  ن ن ابعادی را ندارد  
 

 کارگران ت مرد  زحمتکش! 
حکومت م خواهد فشار بهرانش را سر متا  
بشکنتد  مستبتب ایتن اتضتاه فتالکتتتبتار،  

مسبب بهران اقتوادی ت اهری ، حتکتومتت  
ت مفتخوران حاک  اند  نتبتایتد اجتازه دهت ت   
ب ش از ایتن زنتدگتی متا را بته اتبتاهتی  
بکشانند  تقت آنست که در هتر متهتلته ت  
شهری دست به کتار شتویت  ت از پترداختت  
این هزینه ها خودداری کنت ت   در فضتای  
اعتراضی امرتز ت با ااهاد یتکتاتار ته ای  
که م ان مترد  تجتود دارد ایتن اقتدامتات  

 کامال امکان پذیر است  
 

حزب کمون ست کارگری از کارکتنتان آب  
ت بترق، از کتارکتنتان بت تمتارستتتان هتا، از  
کارکنان مترت ت رانتنتدگتان ااتوبتوس هتای  
شهری م خواهد در ایتن زمت تنته بتا مترد   
همکاری کنند ت از دستورات رتسای ختود  
برای قطع این خدمات به مترد  سترپت ت تی  
کتنتتنتتد  رتستتای بتت تتمتتارستتتتان هتتایتتی کتته  
مقاتمت م کنند باید افشا شونتد ت اتهتت  
فشار قرار گ ترنتد  متدیتران متدارستی کته  
قود اخاذی از مرد  دارند باید با اجمتعتات  
اعتراضی خانواده ها مواجه شوند  معتلتمتان  
را فرام خوان   در این جدا  فعاالنه ختانتواده  
ها را هتمتراهتی کتنتنتد ت متدیترانتی کته  
اخاذی م کنند را اهت فشار قترار دهتنتد   
هتزیتتنتته اتتهتوتت تتل ت ایتاب ت ذهتتاب درتن  

شهری را نباید به حاکم ن پترداختت کترد   
قبض هتای بترق ت آب ت گتاز را نتبتایتد  

 پرداخت   
 

در شتترایتتطتتی کتته حتتکتتومتتت زیتتر ضتترب  
اعتراضات مرد  در بهترانتی اتریتن شترایتط  
قرار گترفتتته استت، مت تتتوانت ت  هتمتراه بتا  
گستر  اعتوابات ت اعتراضات ت زیتر پتا  
گذاشتن ست تاستتتهتا ت متقتررات استالمتی  
حکومت،در زم نه اقتوادی ن ز دستت بته  
عمل مستق   بزن  ، حکومت را بته  تالتش  
بکش   ت با اینکار ضتمتن کتاهتش گتوشته  
ای از مشکالت اقتوادی خود، صفوفمتان  
را یتکتاتار ته اتر ستازیت  ت ختود را بترای  
اعرضات گستترده اتر بته حتکتومتت آمتاده  
کن    هردرجه متوفتقت تت در ایتن زمت تنته،  
گا  بزرگی در گستر  فضای اعتراضتی  
در جهت سترنتنتونتی حتکتومتت استالمتی  
سرمایه داران است  با اتمتا  قتوا دستت بته  

 کار شوی    
 

 حزب کمون ست کارگری ایران 
 ١٢٢٢ ساتامبر    ٩ ،  ٢٩٧٩ شهریور    ٢١ 

 زنده باد انقالب انسانی برای جامعه ای انسانی

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران 

مــــردم ســــراســــر 
ایــــــــــران! در 
اعــــتــــراض بــــه 
جنایات جـمـهـوری 

 اسالمی
از اعتصاب عمومی در 
 کردستان حمایت کنید!

 
رتز شنبه رژی  جنایتکار اسالمی سه جتوان  
مخال  حکومت، زان ار ت لقمتان مترادی ت  
رامت تن حست تن پتنتاهتتی را اعتتدا  کترد ت  

هم نطور پایناه هتای دت حتزب دمتکترات  
کردستان در خاک عراق را موش  بتاران  
کرد ت اعتداد زیتادی را کشتت ت زختمتی  
کرد  این جتنتایتات متوج گستتترده ای از  
خش  ت نفرت را در سراستر کشتور ت بتویتژه  
در ب ن مرد  کردستان بترانتنت تختتته استت   
احزاب مختل  س اسی ت از جمله حزب متا  
مرد  کردستان را فتراختوانتده انتد کته رتز  

شهریور در اعتترا  بته ایتن    ١٢  هارشنبه  
جنایات دست به اعتتتوتاب بتزنتنتد  متا از  
شما مرد  سراسر کشور دعوت م کن ت  اتا  
فعاالنه به این اعترا  با تونتدیتد ت بته هتر  
شکل که م توان د حمایت ختود را از ایتن  
 اعتواب بهق مرد  کردستان نشان ده د   

برای همه شما رتشن است که این جنتایتات  
از ارس اعتراضات مرد  در ستراستر کشتور  
ت به قوتد مترعتوب کتردن مترد  ت عتمتر  

خریدن برای حکومت صورت م ن رد  امتا  
خود حکومت ان ه  م دانند کته  تنتان در  
بهران دست ت پا م زنتنتد،  تنتان بتی آبترت  
شده اند،  نان در سطح منطقه ت در ستطتح  
جهانی منزتی شده انتد ت  تنتان شتکتاف  
عم قی در صفوف آنها حاک  است کته بتا  
ه چ درجه جنایتی قادر به مرعتوب کتردن  
مرد  معتر  ت حفظ رژی  جتنتایتتتکتارشتان  
ن ستند  باید موم  ار ت هتمتبتستتته اتر از  
هم شه به م دان ب ای   ت جنایتتکتاران را از  
کرده ختود پشت تمتان کتنت ت  ت ختود را در  

 موقع ت قوی اری قرار ده     
مبارزات مرد  کردستان یت  رکتن متهت   
مبارزه برای سرننونی جمتهتوری استالمتی  
ت برای رست تدن بته آزادی ت ختوشتبتختتتی  
است  همتبتستتتنتی ستراستری متا بتا ایتن  
اعتواب، پشتنرمی بتزرگتی بترای مترد   

کردستان ت بترای اتقتویتت اعتتتراضتات در  
سراسر کشور است  از همه مرد  در ستراستر  
کشور، از کل ه اشکل هتای کتارگتری ت  
مردمی، معلمان ت دانشتجتویتان، از کتلت ته  
نویسندگان ت هنرمندان، از فعال تن متدیتای  
اجتتتتتمتتاعتتی ت از کتتلتت تته متترد  آزادیتتختتواه  
م خواه   جنایتات حتکتومتت را متهتکتو   
کنند ت همبستنی شتان را بتا اعتتتوتاب  
مرد  کتردستتتان نشتان دهتنتد  مترد  ایتران  
برای نجات از بخت  جمتهتوری استالمتی  
ن از به همبستنی ت حتمتایتت از متبتارزات  

 یکدینر دارند   
 حزب کمون ست کارگری ایران 

 ١٢٢٢ ساتامبر    ٢٢ ،  ٢٩٧٩ شهریور    ٢٧ 
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تجمع اعتـراضـی کـارگـران 
تـــولـــی پـــرس مـــقـــابـــل 

 فرمانداری شهر الوند 
، کارگران شرکت اتولتی  ٧٩ شهریور  ٢٧ رتز  

پرس در اعتتترا  بته اتوقت  کتار اتهتت  
عنوان طمرخوی اجباریط ت خطتر از دستت  
دادن کتتارشتتان متتقتتابتتل ایتتن شتترکتتت در  
شهرستان الوند تاقع در استان قزتیتن اتجتمتع  

  ٠٥٢ کردند  بنا بر خبرها در هفته گذشتته  
کارگر قراردادی ت رستمتی شتاغتل در دت  

بتنتدی التبترز    کارخانه اولتی پترس ت بستتته 
برای سوم ن بتار بته طمترخوتی اجتبتاریط  
فرستاده شدند  پ ش از این ن ز فعال تت ایتن  
شرکت در  ندین نتوبتت متتتوقت  شتده ت  
حتی بابت این ایا  کتارفترمتا از مترخوتی  
کارگران کسر کرده است  در هم ن رابتطته  
کارگران اولی پترس در دهت  شتهتریتور در  
مقابل اداره کتار ت فترمتانتداری شتهترک  

صنعتی البرز اجمع داشتتتنتد کته بتا دادن  
تعده هایی موقتا به اتجتمتع ختود ختااتمته  

 دادند   
 
تجمع اعتراضی کـارگـران -

 شرکت داروگر
شهریور کارگران شترکتت دارتگتر    ٢٢ رتز    

در اعتتتتترا  بتته اتتعتتطتت تتلتتی کتتارختتانتته ت  
فرستادن آنها به طمرخوتی اجتبتاریط بتدتن  
حقوق ت خطتر بت تکتارستازی هتا دستت بته  
اجمع زدند  این کارگران دت ماه دستمتزد ت  
حق ب مه شان را یلب دارنتد  بتنتا بتر ختبتر  
کارفرمای شرکت امامی کارگران شتاغتل  

  ٥ اتا    ٧٩ مرداد ماه    ١٧ را  از رتز دتشنبه  
مهر ماه به اعط الت اابستانی فترستتتاده ت  
در سه نوبت آن را امدیتد کترده استت  ایتن  

کارگر دارد ت در جتاده قتدیت     ٠٢٢ شرکت  
 کرج تاقع است   

 

 ٦٢٢تــجــمــع اعــتــراضــی -
کــارگــر اخــراجــی نســاجــی 

 منطقه آزاد ارس جلفا
کتتارگتر اختراجتتی    ١٢٢ شتهتتریتور    ٢٩ رتز  

نساجی منطقه آزاد ارس جلفا در اعتتترا   
بته اختتراجتی ت فشتار گترانتتی ت اتتور  بتتر  
 زندگی ت مع شتشان دست به اجمع زدند  

 
  ٧٩ شتهتریتور ٢٩ عالته بر اینها رتز شتنتبته   

ت    ١٢ کارگران پ مانکاری شاغل فازهای  
پارس جنوبی عسلویه تاقع در استتتان     ١٢ 

  ٥ اتا   ١ بوشهر در اعترا  به پرداخت نشدن  
ماه حقوق معوقه مقابل دفااتر شترکتتتهتای  
پ متانتکتاری اتجتمتع اعتتتراضتی بتر گتزار  

شتهتریتور    ٢٧ کردند  همت تنت تن صتبتح رتز 
پتتارس  »گتترتهتتی از کتتارگتتران کتتارختتانتته  

ااکستان در اعتتترا  بته اختراج   «م لنگ 
نفر از همکارانشان در مهویه ت مقتابتل    ٠٢ 

 کارخانه اجمع کردند  

 
بن بستت عتمت تق اقتتتوتادی ت ست تاستی  
حکومت اسالمی، کارخانجات بس تاری را  
به حالت اعط لی کشانده است  مسبب ایتن  
تضع ت کارگران ن ستند ت ااتانش را نبتایتد  
کتتارگتتران بتتاتتردازنتتد  اعتتتتترا  عتتلتت تته  
ب کارسازیها ت اعویتق پترداختت دستتتمتزدهتا  
ی  عرصه فعا  مبارزات کارگری علت ته  
کل بساط دزدساالر مشتتتی سترمتایته دار  
حاک  است ت پاسخ کارگران به ایتن اتضتاه  
استتت  حتتزب کتتمتتونتت تتستتت کتتارگتتری بتتر  
اعتوابات سراسری کتارگتری، بتر ایتجتاد  
شوراهای مستقتل کتارگتری ت شتوراهتای  
هماهننی اعتوابات کارگری بته عتنتوان  
ی  پاسخ عاجل بته ایتن شترایتط اتاکت تد  

 دارد   
پتت تتش بستتوی اعتتتتتوتتابتتات ستتراستتری  

 کارگری!  
 حزب کمون ست کارگری ایران 

 ١٢٢٢ ساتامبر    ٢٢ ،  ٧٩ شهریور   ٢٧ 

 اخباری از اعتراضات در  ند مرکز کارگری

اعتراضات کارگری در 
 روزهای اخیر 

 
نتتاتترداختتتتتن دستتتتتمتتزدهتتا، متتوج تستت تتع  
بت تکتارستتازی، ستطتح نتاز  دستتتتمتزدهتا ت  
قتتراردادهتتای متتوقتتت کتتاری متتوضتتوه  
اعتتتتترا  هتتر رتزه کتتارگتتران عتتلتت تته  
کارفرمایان ت نهادهتای حتکتومتتتی استت  
که در کارخانجات ت شتهترهتای متختتتلت    
جریتان دارد  کتارگتران بتا اعتتتوتابتات ت  
اجمعات ت راها مایی ت اشتکتا  متختتتلت   
اعترا  اجهافات ت  اات  کارفترمتایتان ت  
فشار ن رتهای حکومتی مقابله م کتنتنتد   
برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران در  

 رتزهای اخ ر به این قرار است:     
 

تجمع کـارگـران شـهـرداری 
 اهواز 

شتتهتتریتتور جتتمتتعتتی از کتتارگتتران  ٢٠ رتز    
خدمات شهری ت فضای ستبتز شتهترداری  

اهتواز در اعتتترا  بته پترداختت    ١ منطقه  
نشدن حقوق  ند متاهته ختود، در متقتابتل  
ستاختتتتمتتان شتتهترداری دستت بته  اتتجتمتتع  

 اعتراضی زدند  
 

تجمع کـارگـران شـهـرداری 
 اهواز ٠آبادان در منطقه 

شهریور کارگران منطقه دت    ٢٩ صبح رتز    
شهرداری آبتادان در اعتتترا  بته اتعتویتق  

متتاه دستتتتمتتزد دستت از کتتار    ٠ پترداختتت  
کشت تدنتتد ت متتقتابتتل ستاختتتتمتان مترکتتزی  
شهرداری شهر اجمع کردند  این کتارگتران  
به صورت پ مانی کار م کنند  زیر فشتار  
این اعتراضات مسئتوالن شتهترداری آبتادان  
تعده پرداخت ی  ماه از معوقات متزدی  
مجموعه کارگران شاغل در شتهترداری را  

 اند    حداکثر اا دت رتز آینده داده 
 

تجمع کارگران شیـر پـگـاه 
 تهران 

شتتهتتریتتور گتترتهتتی از کتتارگتتران    ٢٩ رتز  
کارختانته صتنتایتع شت تر پتنتاه اتهتران، در  
اعترا  بته اوترف اراضتی متتتعتلتق بته  
کارگران در منطقه اهران پتارس دستت بته  

ستا     ١٢ اجمع زدند  بنا بر خبر از حتدتد  
پ ش صنایع ش ر پناه رستمتا بته بت تش از  

کارگر این تاحتد صتنتعتتتی، قتطتعته    ٩٢٢ 
هزار متتتر را    ٢٥٢ زم نی به تسعت حدتد  

در مهدتده شهرک حک م ه اتهتران پتارس  
تاگذار کرد  اکنون ایتن زمت تنتهتا اتوستط  

یکی از نهادهای دتلتی اوتاحتب شتده ت  
بدنبا  شکایت کتارگتران عتلت ترغت  صتدتر  
حک  اخل ه از ستوی دستتتنتاه قضتایتی،  
کسی جواب کارگران را نم دهد ت زمت تن  

 های آنها به ااراج رفته است   
اعــــتــــصــــاب کــــارگــــران 
پتـروشـیـمـی فـارابـی وارد 

 پنجمین روز شد
شتتهتتریتتور اعتتتتتوتتاب کتتارگتتران    ٢٢ رتز  

پترتش می فارابی در قستمتت متختازن در  
اعترا  به عد  اجرای یرح یبتقته بتنتدی  
مشاغل ت در تاقع سطتح نتاز  دستتتمتزدهتا  

 تارد پنجم ن رتز خود شد  
 

اعتصاب کارگران کارخانه 
تولی پرس موقتـا پـایـان 

 یافت
کارگران کارخانه اتولتی پترس قتزتیتن در  
رتز ده  شهریور در اعترا  بته اتعتطت تلتی  
کارخانه ت خطر ب کار شدن از کار متقتابتل  
ساختمان اداره کار ت فرمتانتداری شتهترک  
صنعتی البرز دستت بته اتجتمتع زدنتد  در  
حت تتن ایتتن اتجتتمتتع یتتی جتلتتستته ای کتته  
مسئوالن فرمانداری با کارگتران داشتتتنتد،  
به آنان تعده هتایتی داده شتد ت کتارگتران  

شهتریتور متوقتتتا بته اتجتمتع ختود    ٢٢ رتز  
خاامه دادند  خواستت کتارگتران بتازگشتت  
فوری به کار ت انعقاد قرارداد دائت  کتاری  

 است  
  ٠٢٢٢ عالته بر این اعتراضات، اتلت متااتو   

کارگر گرته ملی فوالد اهتواز کته اعتال   
کرده اند اگر تعده ها عملی نشتود دتبتاره  
به م تدان ختواهتنتد آمتد، ادامته اعتتترا   

کارگر ن شکر هفت ااه بتا اتاکت تد    ١٢٢٢ 
بر ختواستتتهتایشتان ت اعتتتوتاب ستراستری  
کارگران راه آهن در شهرهای مختلت  کته  
دتر جدید  از هتفتت گتذشتتته آغتاز شتده  
استتت، ستتراتت تتتتتر متتهتت  اختتبتتار اعتتتتتراضتتی  

 کارگری را اشک ل م دهند  
 

حزب کمون تستت کتارگتری بتر گستتتر   
اعتتتتتراضتتات، بتتر حضتتور ختتانتتواده هتتای  
کارگری ت همبستنی مرد  بتا متبتارزات  
ت خواست های کارگران، ایجاد شتوراهتای  
مستقل کارگتری ت اعتتتوتاب ستراستری  
کارگری در مقابل اوحش ت بربریت حتاکت   

 ااک د م کند   
 

پتت تتش بستتوی اعتتتتتوتتابتتات ستتراستتری  
 کارگری!  

 حزب کمون ست کارگری ایران 
 ١٢٢٢ ساتامبر    ٥ ،  ٢٩٧٩ شهریور    ٢٠ 
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اعتراضات کارگری در پـارس 
مــیــلــنــر،  ــم شــیــر، شــهــرک 

 صنعتی سنند 
اجمتع اعتتتراضتی کتارگتران بت تکتار شتده  

 کارخانه پارس م لنگ در ااکستان 
شهریور کارگران اخراجی کارختانته    ١٢ رتز  

پارس م لنگ در ااکستان در اعترا  بته  
اخراج از کار اجمع کردنتد  کتارگتران ایتن  
کارخانه در رتز قبل ن ز اجمع داشتنتد کته  

متاه دستتتمتزد    ٠ با تعده پرداخت بخشی از  
پرداخت نشده شان،  برای  تنتد رتز آیتنتده  
موقتا به اجمع خود خاامه داده بودنتد  امتا  
با ابالغ فستخ قتراردادهتایشتان در ایتن رتز  
دست به  اجمع زدند  اعداد کتارگتران ایتن  

نفر است ت پایان قتراردادهتایشتان    ٠٢ شرکت  
پایان مرداد متاه استت  اکتنتون کتارفترمتا  

قرارداد همه آنان را فستخ کترده استت  هتر  
ستا     ١٢ اتا    ٢٥ کدا  از این کارگران ب ن  

سابقه کتار دارنتد ت اتعتدادی از آنتهتا در  
شرف بازنشستنی با عنوان مشاغل سختت  

  ٠ آتر هستند  این کارگران عالته بتر    ت زیان 
ماه دستمزد پرداختت نشتده، از  تنتد ستا   

 قبل ن ز دت ماه مزد خود را یلب دارند   
 

شیـر در  تجمع کارگران سد  م
 محوطه کارگاه

شهریور اعدادی از کتارگتران ستد    ٢٧ رتز  
ش ر گت تستاران در اعتتترا  بته عتد        

پرداخت دستتمتزدشتان  بتار دیتنتر متقتابتل  
مهویه مهل کار ختود اتجتمتع کتردنتد ت  
پرداخت فوری دستمتزدهتای عتقتب متانتده  

 شان را خواستار شدند   

اعتصاب شماری از کارگاههای 
 شهرک های صنعتی سنند 

شهتریتور اکتثتر کتارگتران    ٢٢ رتز یکشنبه  
  ٩ ت ١ ت ٢ تاحدهتای شتهترکتهتای صتنتعتتتی  

سنندج از جتمتلته پتفت  نتمتکتی شتایتان،  
ا ر ه ت بلوک گویتلتی، کتارختانته رتیتا،  
شتترکتتت ستتبتتزیتتنتته، اتتراشتتکتتاری بتترادران  
ح دری، کارخانته آریتا، کتارختانته کتاراتن  
سازی، مجتمع آهن کتاری ت اتراشتکتاری  
در اعترا  به اعط لی کارگاههتا ت ختطتر  
ب کار شدن از کارشان دست بته اعتتتوتاب  

 زدند   
با به اعط لی کشت تده شتدن کتارختانتجتات  
بس اری در شهرهای متختتتلت ، کتارگتران  
بستت تتاری در متتعتتر  اختتراج قتترار دارنتتد    
همراه با بت تکتارستازیتهتا متاهتهتا دستتتمتزد  

کارگران به سرقت رفتتته استت  کتارگتران  
م نویند مسبب بتهتران اقتتتوتادی، ختود  
حکومت ت مشتی سرمایه دارند   را بتایتد  
کارگر هزینه آنترا بتاتردازنتدر کتارگتران در  
برابر ایتن بستاط  تاتات  ت بت تکتارستازیتهتا  
ایستاده اند ت اعتتتراضتات گستتترده استت   
حزب کمون تستت کتارگتری بتر گستتتر   
اعتتتتتراضتتات ت اعتتتتتوتتابتتات ستتراستتری  
کارگری، ت ایجاد شوراهتای هتمتاهتنتنتی  
اعتتتتتوتتابتتات کتتارگتتری بتترای اتتقتتویتتت ت  

 اعتراضات ااک د دارد  
 

پتت تتش بستتوی اتتجتتمتتعتتات ت اعتتتتتوتتابتتات  
 سراسری!  

 حزب کمون ست کارگری ایران 
 ١٢٢٢ ساتامبر    ٢٢ ،  ٧٩ شهریور   ١٢ 

 کاظم نیکتواه
ــه  ــال ــودک زب ک
گـــرد در راس 

 خبرها
این هفته خبر اتکتان دهتنتده بتریتدن گتو   
ی  کودک زباله گرد اوسط متامتوریتن  
شهرداری بس اری از مرد  را شوکه کترد   
خبر خ لی زتد در همه جتا پت ت ت تد ت بته  
موضوه ابراز نفرت از جمهوری اسالمتی ت  
لمانهای شهرداری ابدیتل شتد  جتمتهتوری  
استتالمتتی زیتتر فشتتار ایتتن ختتبتتر فتتورا بتته  
اکتاپتوی پت تدا کتردن ایتن کتودک کته  
ف لمش در رستانته هتا متنتتتشتر شتده بتود  
افتاد  ات را پ دا کردند ت مواحبته ای بتا  
ات ارا ب دادند که بنتویتد گتوشتش بتریتده  
نشده ت با ی  ااومب تل اوتادف کترده ت  
 ند نفر ات را مجبور کرده اند که بتنتویتد  
زخ  گوشش کار مامورین شهترداری بتوده  
است  امتا از ختال  موتاحتبته ختبترنتنتار  
رسانه دتلتی جوانتب دیتنتری از زنتدگتی  
ایتتتن کتتتودک بتتترمتتتال متتت تتتشتتتود کتتته  
ک فرخواستی مهک  اتر عتلت ته حتکتومتت  
اسالمی ت کتل ست تستتت  سترمتایته داری  
است  معلتو  مت تشتود کته ایتن کتودک  
افغانستانی است ت  ند ماهی استت کته  
از کشور جنگ زده افغانستتتان بته هتمتراه  
عمویش به ایران اهت حاکم ت جتمتهتوری  

اسالمی پناهنده شتده استت  امت تد  ایتن  
بتتوده استتت کتته در ایتتران بتته امتتنتت تتت ت  
آسایشی بترستد  امتا  ته نوت تبتش شتده  
استر ه چ  نان شبش را با زبتالته گتردی  
ت گدایی پ دا م کتنتد  اتازه نتا تار استت  
برای خانواده ا  در افغانستان نت تز کتمتی  
پس انداز کند ت بفرستد  زیرا پتدر  یت   
پایش را رتی م ن از دستت داده استت ت  

 قادر به کار کردن ن ست   
هم ن قدر ایالعات آیا کافی ن تستت کته  
انسان از کل این دستناه کث   حتاکت  در  
ایران ت افتغتانستتتان ت کشتورهتای دیتنتر  
متنفر شود که زندگی م ل ونها نفر را بته  

 فاجعه ای ابدیل کرده اندر  
  ٢٠ یتا    ٢٩  را این کودک کته حتدتدا  

سا  دارد بی ستواد استتر  ترا بته ایتران  
پناهنتده شتده استتر  ترا در ایتران یت   
مشت طآقا زادهط ت آختونتد ت سترمتایته دار  
نم دانند با پولهای نجومی شان  ه کنتنتد  
ت گتتران قتت تتمتتت اتتریتتن ت لتتوکتتس اتتریتتن  
ااتتومتت تتبتتلتتهتتای  تتنتتد متت تتلتت تتون دالری ت  
کاالهای کم اب ت گران را تارد م کتنتنتد  
ت کودکان پناهنده ت حتی غ ر پناهتنتده از  
ه چ اام ن ت مسکن ت رفتاهتی بترختوردار  
ن ستند ت حتی برای اه ه نتان بتایتد زبتالته  
گردی کنندر  ه کسانی زنتدگتی را در  
افغانستان ت ایران برای مت تلت تونتهتا نتفتر از  
مرد  به جهن  غ رقابل اهمل اتبتدیتل کترده  
اندر همه این سواالت قتطتعتا بته ذهتن هتر  
انسانی که این دت ف ل  کوااه ت خبرهتایتش  
را دنبا  م کند، خطور خواهد کرد  ت بتذر  
شور  عل ه کل این س ستت  ت ایتن نتظتا   

 کاشته م شود   
مامورین شهرداری در ایتران را متا مترد   
م شناس   که  ه  اقوکشانتی هستتتنتد   

  ٧٩ هم ن  ند سا  پ ش یعنی مرداد سا   
بود که در اتهتران پتارس عتلتی  تراغتی  
کارگر ب کاری که با دستفرتشی زندگتی  
م کرد را جلوی  شمان ح ترت زده مترد   
با پنجه بوکس کشتند  ت متداتی بتعتد از  
مرگش حتی به پسر نوجوانش کته کته ات  
ه  بنا ار با دستتتفترتشتی زنتدگت تشتان را  
اام ن م کرد حتمتلته کتردنتد ت ات را هت   
کت  زدند  نمونه هتا بست تارنتد  ایتن هتا  
صهنه های ف لت  هتای جتنتایتی هت تجتان  
انتتنتت تتز نتت تتستتت  ختتبتتر مستتتتتنتتد استتت   
رتیدادهای رتزمره ای در جامعه ای اهتت  
حاکم ت جمهوری اسالمی سترمتایته داران  
است که ه  کس جز مفتختوران سترمتایته  
دار ت آختتونتتدهتتای متت تتلتت تتادردر ت طآقتتازاده  
هتتایشتتانط از اتتامتت تتن ت امتتنتت تتت ت رفتتاه  

برخوردار ن ست  ام د این مرد  بته حتق بته  
جنبش ت خت تز  گستتترده ای استت کته  
برای به زیر کشت تدن جتمتهتوری استالمتی  
 ندین ماه است که به جریان افتتاده استت  
ت قتطتعتا گستتتتر  بست تار بتت تشتتتر  بتته  
انقالبی سراسری را خت تلتی زتد ختواهت ت   
دید  مرد  ایران عل ه این س تستتت  گتنتد ت  
کث   بااخاستته انتد ت سترستاز  بتا ایتن  
حتتکتتومتتت ت ایتتن متتنتتاستتبتتات را نتتدارنتتد   
ام دتار باش   که کودک افغانستتتانتی ت  
فرزندان ت خانواده عتلتی  تراغتی ت هتمته  
ب کاران ت پناهنتدگتان ت مترد  بتا ختال   
شدن از شر جمهوری استالمتی ت سترمتایته  
داران مفتخور ت  تاتاتلتنتر بته مستکتن ت  
مع شت مناسب ت شادی ت رفتاه کته حتق  
بی  ون ت  رای همه انسانها مستتتقتل از  
زادگاه ت نژاد ت سن ت جنسشان است دستت  

 یابند   
 

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران 
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٩ 
بچه که بودیم  شممان به کـر 
پیاده روها بود یک "دوقـرانـی" 
و "پنج قـرانـی" پـیـدا کـنـیـم  
خودش ثـروتـی بـود! یـک فـال 
بامیه میشد خرید یا به انـدازه 
اینکه جی  کو ـک مـان پـر از 
نتود شود   ندین سال گـذشـت 
برای خودمـان جـوان بـرومـنـدی 
شدیم  یک روز حـال نـداشـتـیـم 
سرکار باشم خـودم را زدم بـه 
مریضی و ایـن گـرفـت و آمـدم 
خیابان  هیچ جـا نـبـود بـروم! 
ویالن و سرگردان نـزدیـکـی هـا 
مــیــدان فــرودســی تــهــران یــک 
پنجاه تـومـنـی کـر پـیـاده رو 
افتاده بود  معطل نکـردم بـرش 
داشتم  پنجاه تومن بـه انـدازه 
یک روز حقـوقـم بـود  بـا ایـن 
ثــروت بــادآورده مــانــدم  ــکــار 
کنم  جلو سینما فردوسی بـودم  
فیلم فرار بسـوی پـیـروزی روی 
پرده داشت  من هم عش  سینما 
رفــتــم دیــدن انــدام ورزیــده 
ســیــلــوســتــر اســتــالــونــه کــه در 
اسارت نازیها سـرخـوش بـود و 
پنالتی بگیر! و ده روز پـیـش 
بود یک دو هـزار تـومـانـی تـا 
شده  بَر دیواری افـتـاده بـود 
برش داشتم و  قـدر خـوشـحـال 
شدم این را فقط خدا مـیـدانـد! 
بعد حرص خوردم  یعنی اینقدر 
بدبتت شدم که یافتن دو هـزار 
تومان ایـن هـمـه شـعـر دارد  
باهاش پنج نخ سیگـار گـرفـتـم 
که همین امروز با هـمـان پـول 
سه نخ سـیـگـار مـیـشـه خـریـد  
سیگارهـا را دود کـردم و هـوا 
رفت همان جور کـه زنـدگـی مـا 

 روی هوا هست 
"حضرت آقا" میگوید رجز نـمـی 
خوانم وضـع خـوب اسـت! وزیـر 
بهداشت حکومت میـگـویـد: شـمـا 

ــیــ  ــد ری ــور و  رای دادی ــه ــم ج
نماینده انتتاب کردیـد  ایـنـهـا 
وزیر و اسـتـانـدار و فـرمـانـدار 

خود اعصـاب  انتتاب کردند  بی
و روح و روان هــم را آزار 
ندهید  فعال همینه! فـرزنـد از 
دست ما کـفـری اسـت  مـیـگـویـد 
 را این یتچال همیـشـه خـالـی 
است! در یتچال را محـکـم بـهـم 
می کوبد  براش تـوضـیـح دادم 
می بینی زود میام خونه اضافه 
کار ندارم، حقـوچ ام کـم شـده 
پولمان نمی رسد  دیگر برایـش 
نگفتـم یـکـی از هـمـیـن روزهـا 
شــایــد بــابــات تــعــدیــل )اســم 
سرمایه دارانه اخـرا   شـود و 
االن به گفتـه کـارفـرمـایـم جـز 
خوشبتت هام که سرکار هستم  
گــفــت: تــقــصــیــر تــرامــپــه یــا 
روحانی! )مـعـلـوم شـد کـه یـک 
گوشش به ماهواره است!  گفتم: 
هم تقصیر ترامپه هم روحـانـی 
و هم    نگذاشت حـرفـم تـمـام 
شود گفت با  اقـو مـیـکـشـمـش! 
حیران ماندیم این حـر  دیـگـه 
از کجا آمد  میوه فـروش مـحـل 
مان شلـیـل لـهـیـده را زده بـود 
کیلوی دو هـزار تـومـان مـجـال 
ندادم، طی نیم سـاعـت گشـتـن 
میان شلیل ها آنـهـای کـه فـکـر 
میکردم برای دو سـه روز دوام 
میاورد، یک کیلویی جـدا کـردم 
و گفـتـم: روزی دو تـا! گـفـت: 
 را!؟ خیلی ساده گـفـتـم:  ـون 
بعد نیست  گفت: حقوقـت نـمـی 
رســد؟ گــفــتــم: آره و ســکــوت 
عمیقی بین مان برقرار شد  در 
یـتـچـال را بـاز کــرد و ظــر  
ــد و  ــی ــرون کش ــی ــت را ب ــاس م
معصومانه گفت: این هـم تـمـام 
بشه دیگـه نـمـی خـری؟ گـفـتـن 
ندارد  ه حـالـی بـه مـن دسـت 
داد  و این کم و بیش حکـایـتـی 
است که این روزها بـر زنـدگـی 

 کارگران حاکم است 
 
٠ 

 شمان گریان همسرم؛ آشفته و 
پریشان،بغض در گلو؛ شـم بـه 

تلویزیون و تصـویـر سـه جـوان 
) زانـیـار ولـقـمـان و رامـیـن ، 
خبر هولناک اعدام آنها  از پـا 
افتادن مادرم جلوی  شـمـم آمـد 
وقتی خبر قتل)اعدام  پسـرش 
را شنید  هر بار خبر اعدام را 
میشنـوم ایـن صـحـنـه شـکـسـتـن 
مـــادرم روی زانـــوانـــش زنـــده 
مــیــشــود  یــاد دایــه زانــیــار و 
لقمان و رامین افتادم که اکنون 
 گونه زانوانشان از تـوان مـی 
افتد  مادران رنج و زخم  دردی 
جانکاه سـراسـر وجـودت را در 
هم می فشرد  زخمی بـر قـلـبـی 
که تمام عمر برای این تـپـیـده 
که خراشی بر تـن پـاره تـنـش 
نــیــفــتــد اکــنــون بــی رحــمــانــه 
جوانش از طناب زمتتی آویـزان 
کردند تا جان از تنش بـیـرون 
رود   ه کسـی مـیـتـوانـد شـرح 
دهد بر ایـن قـلـ  خسـتـه  ـه 
میگـذرد  کـدام کـالم مـیـتـوانـد 
بازگـوی خـون جـگـر شـدن یـک 
مـادر بـاشــد  امـیــد، انـتــ ــار  
انت ار و امید به روزی فـرزنـد 
با قامت رعنایش بر آستانه در 
ظاهر شود تـاغـرچ بـوسـه اش 
کند  و حسرت گریه و مویه بـر 
سر جنازه فرزند  و بـوسـه بـر 
لبان کبود و سرد  ایـن را هـم 
از مـادران دریـک کـرده انـد  و 
دریغا که هیچ کالمی نمی تواند 

 به قل  مادر آرامش بدهد  
جــمــهــوری اســالمــی بــا کشــتــن 
گروگانهایش مـیـتـواهـد وحشـت 
خود را بپوشاند  ایـن حـکـومـت 
ظلمت از جنازه های مـقـتـولـیـن 
اش مـی هـراسـد کـه بـی هـیـچ 
نشانی در گوشه ای دفـن کـرده 
اســت و آدرس آنــرا هــم ســعــی 
میکـنـد نـابـود کـنـد  جـمـهـوری 
اسالمی از بی طاقتـی  ـتـمـاچ 
ها کنار فتیله همیشه در هراس 
بوده است  اکنون از ظلـمـت کـه 
خودآفریده وحشت کرده اسـت و 
برای همین به هیـچ بـهـانـه ای 

فقط میـکـشـد  امـا قـلـ  تـرک 
ــج و زخــم  ــادران رن ــورده م خ
گواهی اسـت بـر دوسـت داشـتـن 
ودوســت داشــتــه شــدن  گــواهــی 
اســت کــه ظــلــمــت بــه پــایــان 
میرسد  اگر نبود این امـیـد کـه 
ظلمت پرسـتـان ایـن گـونـه بـر 
کشتن سـتـاره هـا اصـرار نـمـی 
ورزیــدنــد  تــبــاهــی آفــریــنــان، 
ترسان در قتل  زانیار و لقمان 
و رامین همه سبعیت خود را بـه 
نمایـش گـذاشـتـنـد تـا شـایـد، 
شاید تتم وحشت از خود را در 
دلــهــا بــکــارنــد  بــی شــک امــا 
طوفان خشـم مـردم گـرسـنـه و 
زخمی آنها را از صفحه تـاریـخ 
بشری خواهد زدود  ایـن حـکـم 
تاریخ است  تاریخ دو رو دارد 
یک روی آن را حـاکـمـان رقـم 
میزنند که تاریتی است سراسـر 
از ظــلــمــت و روی دیــگــر آنــرا 
محکومان رقم زده اند، تاریتی 
سراسر تـالش بـرای تـغـیـیـر و 
رسـیـدن بـه روشــنـایـی  و اگــر 
تاریخ بشری به اینجای رسـیـده 
که اکنون مـا هسـتـیـم تـمـام و 
کــمــال بــتــاطــر ایســتــاده گــی 
محرومان بوده است و بـ   هـر 
 ــنــد تــاوان بــ  ســنــگــیــن را 

 متحمل شده اند؛ اما:
 طر  ما ش  نیست

 کند صدا با سکوت آشتی نمی
 کشند کلمات انت ار می

 من با تو تنها نیستم،
 ک  تنها نیست ک  با هیچ هیچ

 ها تنهاتر است    ش  از ستاره
 طر  ما ش  نیست

هــا کــنــار فــتــیــلــه   ــتــمــاچ
 اند طاقت بی

 خشم کو ه در مشت  توست
در لــبــان  تــو، شــعــر  روشــن 

 خورد صیقل می
 دارم، من تو را دوست می

و شـ  از ظـلـمـت خـود وحشـت 
 کند * می

 *شعر خشم کو ه از شاملو

 گرسنه و زخم خورده، ما اما ایستاده ایم
 یاشار سهندی 
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 علی جوادی 
سقوط آزاد بهای ریال   دالیل اقتصادی، دالیل 

اومان ن ز گذشت  در رتزهتای اخت تر    ٢٥٢٢٢ دالر از مرز  
بهای دالر بطور شنفت انتنت تزی رتزانته افتزایتش یتافتتته  

  ٥ است  بطوریکه ق مت دالر در سا  گذشته نتزدیت  بته  
برابر شده است  معنای این اغ  ر ق متت دالر در بتازار، بتا  
اوجه به اقتواد سرمایه داری ترشکسته ت اینکه بت تش از  

درصد کاالهای مورد ن تاز مترد  بتر متبتنتای تاردات    ٢٢ 
صورت م ن رد، برای اوده های مرد  زحتمتتتکتش کتامتال  
رتشن است  افزایش رتزمره ت سرسا  آتر قت تمتت کتاالهتای  
مورد ن از مرد   فقر ت فالکت بت تشتتتر بتر متتتن فتالکتت  
گسترده ت سازمان یافته ای کته حتکتومتت استالمتی بتر  
مرد  اهم ل کرده است  به  ند ستئتوا  پتایته ای در ایتن  
باره باید پاسخ داد  دالیل این تضع ت اقتوادی  ت تستتر  
در بتررستی دالیتل ایتن تضتعت تت بتایتد بته فتاکتتتورهتای  
اقتوادی ت س اسی عمده ت استاستی بتطتور فشترده اشتاره  

 کرد  
 

 دالیل مایکرو و ماکرو اقتصادی کدامند؟
در بررسی دالیل اغ  ر ت افزایش بی ستابتقته دالر متعتمتوال  
مفسرین رژی  اسالمی ت سترمتایته بته متعتادلته عترضته ت  
اقاضا در این  هار وب اشتاره مت تکتنتنتد  ت از افتزایتش  
م زان نقدیننی در دست بخش خووصی در جامعته شترته  
م کنند  م نویند افزایش حج  نتقتدیتنتنتی ایتن بتختش ت  
اال  برای ابدیل این نقدیننی از ریا  به دالر بته افتزایتش  
اقاضا برای دالر ت الجر  به افزایش ق مت دالر منتجتر شتده  
است  در هتمت تن  تهتار توب بته فتاکتتتور اتهتریت  هتای  
اقتوادی ت کاهش قدرت حکومت اسالمتی بترای فترت   
نفت ت کاالهای اول دی در سطح بت تن التمتلتلتی ت درآمتد  
ارزی رژی  ن ز اشاره دارند  اخم ن هتا نتاشتی از آن استت  
که م زان فرت  نفت رتزانته نتزدیت  بته یت  مت تلت تون  

اتا    ٩٢ بشکه ک  شده است  ت این م زان به ازاء هر بشکه  
دالر به مبلغی حدتد ب ست ت پتنتم مت تلت تارد دالر در    ٢٢ 

سا  ابدیل م شود  این فاکتورها با اوجه بته اتهتریتمتهتای  
بانکی ت اجاری متوجتود امتکتان ختریتد ت تارد کتردن ت  
عرضه دالر در بازار داخلی را بته مت تزان زیتادی از رژیت   

 اسالمی سلب کرده است  
دالیل فوق بخشهایی از زم نه های اقتوادی ستقتوط آزاد  
بهای ریا  را اوض ح مت تدهتنتد  امتا بته دالیتل اصتلتی ت  

 اع  ن کننده اقتوادی ت س اسی اشاره ای نم کنند  
تاقع ت این است که نه رژی  اسالمی ی  رژی  متتتعتارف  
سرمایه داری است ت نه مکان ست  حترکتت اقتتتوتادی در  

جامعه با فاکتورها ت معادالت کالس   قابل بتررستی ت  
ارزیابی است  بعالته این مجموعه از اتهتلت تل هتا بتنتا بته  
ماه ت اهل ل گر جمهوری اسالمی ت سترمتایته داری در  
ایران را از زیر ضرب خارج م کنند  در حتالت تکته فتاکتتتور  
اصلی اع  ن کتنتنتده عتمتومتی در افتزایتش قت تمتت دالر  
موقع ت ت سرنوشت اقتتوتادی ختود جتمتهتوری استالمتی  
است، بن بست ت العالجی موقع ت اقتوادی سترمتایته در  

 حکومت اسالمی است   رار  نونهر 
مساله اساسی این است که رژیت  استالمتی در یت  بتن  
بست همه جانبه، عم ق ت ریشه ای گرفتار استت  ایتن بتن  
بست اقتتتوتادی، ست تاستی ت فترهتنتنتی استت  ت رژیت   
اسالمی راه حلی برای این بهرانتهتای متزمتن ت پتایته ای  
ندارد  کال کارنامه اقتوتادی حتکتومتت استالمتی بترای  
مرد    زی جز فقر ت فالکت هتمته جتانتبته نتبتوده استت   
رژی  استالمتی در کتلت تت اقتتتوتادی ختود یت  پترتژه  
شکست خورده است  اما  راه حل هایتی کته هتر مت تشتود  
اوور کرد را ن تز اتجتربته کترده انتد  اقتتتوتاد دتلتتتی ت  
دستوری، اال  برای کنتتر  بتازار ت قت تمتتتهتا بته ضترب  
شالق ت زندان اوسط اتبا  اسالمی  س است درهتای بتاز،  
تاردات گسترده، شنتاتر کتردن قت تمتت ریتا  ت خوتوصتی  
سازی ها ت غ ره ت غ ره، همه راهها را اتجتربته کترده انتد   
ماحول اما  این س استتهتا آن  ت تزی استت کته اکتنتون  
مشاهده م کن    فقر ت فالکت گسترده اوده عظت ت  مترد   
ت انباشت عظ   ثرتت ت سرمایه در دستت حتکتومتتت تان ت  

 اعوان ت انوارشان  
 

از این رت هر راه حل اقتوادی برای اغ  ر ت بتهتبتود اتضتاه  
در درجه ات  در گرت سرننونی رژیت  استالمتی ت اتعت ت تن  
اکل   با حتکتومتت استالمتی تسترمتایته در ایتران استت   
سرنوشت اقتوادی  ن ن رژیمی رتشن است  تاقع تت ایتن  
است رژیمی که به لهاظ اقتوادی در عور جهانی بتودن  
سرمایه در موقعت تت انتزتا قترار دارد، رژیتمتی کته یت   
یرف اخاصمات جهانی در منطقه است، قادر نختواهتد بتود  
رتنقی به اقتواد بهران زده خود دهد  نه گفتنوی امدنتهتا  
ت نه برجا  درمانی برای این متعتضتل اقتتتوتاد حتکتومتت  
اسالمی نبوده ت ن ستتنتد  غتو  اقتتتوتاد سترنتوشتت رژیت   

 اسالمی را رق  زده است  
 

آیا در اهل ل رتندهای اقتوادی ای که منجر بته ستقتوط  
بهای ریا  شتده استت، مستالته اتهتریت  هتا را دستت کت   
ننرفته ای ر اینکته اتهتریتمتهتای  اقتتتوتادی ت بتانتکتی  
ااث رات مهمی در گستر  ابعاد این موقع ت داشتتته انتد،  
قابل انکار ن ست  اما هم ن اهتریت  هتا هت  در دترانتهتای  
متفاتت ت به درجات متفاتای اعما  شده اند، پ تش ت پتس  
از برجا   در این دتران ها ه  ق مت دالر افزایش پت تدا کترد  
اما آن ه که اکنون شاهد آن هستتت ت ، نتاشتی از متولتفته  
های دینری ه  هست  ت ایتن ستئتوا  متا را بته مستالته  

 س است ت سرنوشت س اسی حکومت اسالمی م رساند  
 

 دالیل سیاسی سقوط ریال
اگر غو  اقتواد سرنوشت اقتوادی رژی  اسالمتی را رقت   
زده است، س است زمان ت دقایق آن را رتشتن ت رتشتن اتر  
کرده است  در هم ن راستا اعتتراضتات گستتترده اتوده ای  
در شهرهای مختل  ایران اوویر سقوط ت سرننتونتی رژیت   
اسالمی را در  ش  انداز قرار داده است  تاقع ت مهت  ایتن  
است که مرد  به این باتر رس ده اند کته مت تتتوانتنتد رژیت   
اسالمی را سرننون کنند ت پایانی بر ایتن کتابتوس  تهتل  
ساله بنذارند  ت نه انها این باتر عموم ت یافتتته ت جتامتع  
است بلکه پرتسه عملی آن آغتاز شتده استت  اعتتتراضتات  
گسترده اوده ای سوت آغاز این جدا  سرنتوشتت ستاز بتود   
به این اعتبار آن ه که اغ  ر کترده استت، ایتن استت کته  
رتشن شده است، جمهوری اسالمی رفتنی است  راه حتلتی  
ندارد، هر رتز ادامه بقتایتش  ت تزی جتز نتابتودی بت تشتتتر  
جامعه ن ست، پس باید سرننونتش کترد  بته ایتن اعتتتبتار  
است که حتی بخشهایی از سرمایه در ایتران بتا اتوجته بته  
ریس  س اسی ت اقتتتوتادی متوجتود، هتر  ته بت تشتتتر  
موم  اند که ثرتاهای نجتومتی ختود را بته دالر اتبتدیتل  
کنند  به هم ن دل ل است که حتتتی گتلته ای از اتبتا   
حکومتی در صدد خارج کردن دالرهتای ختود هستتتنتد ت  
بخش تس ع اری در حا  ابدیل سرمایه های ختود بته دالر  
ت یال  این تاقع ات ت مشاهدات زم تنته ست تاستی  تنت تن  

 اغ  ر تاهولی در بهای دالر ت سقوط ریا  هستند  
امرتز برای هر نتاظتری رتشتن استت کته رژیت  استالمتی  
رفتتتنتی استت  مترد  نتمت تتختواهتنتد  ت پترتسته عتمتلتتی  
سرننونی آن آغاز شده است  بعالته بخشهایی از خود رژیت   
ن ز به این تاقع ت دارند اذعان م کنند ت بر یبتق آن عتمتل  
م کنند  آن ه که در سطح بازار در رابطه نرخ ابتدیتل ریتا   
ت دالر مشاهده م کن   در تاقع ت بر متن  ن ن بن انتهتای  
اقتوادی ت س اسی استوار است  تاکنشی است به  تنت تن  

 تاقع تهایی  
 

نباید اجازه  ن ن تضع تی ادامه پ تدا کتنتد  نتبتایتد اجتازه  
داد که زندگی ت آسایش مرد  این  ن ن قتربتانتی متنتافتع  
ضد انسانی حکومت اسالمی ت سرمایه داری شود  نبتایتد  
اجازه داد که اسال  ت سرمایه  ن تن زنتدگتی مترد  را بته  
تریه نابودی بکشانند  به این تضع تت بتایتد پتایتان داد ت  
پایان دادن به این تضع ت کتار متاستت  کتار کتمتونت تست   

 کارگری است  
 

آلترناا و کمون س  کارگری، جمهوری سوس ال ستی، اتنتهتا  
آلترناا و متضمن آزادی ت برابری ت رفاه جامعه است  اتنتهتا  

 آلترناا و انسانی است  
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سقوط ریال، سقوط معیشت و زندگی مردم، 

 پاسخ کارگران

 شهال دانشفر 
سقوط ریا  ت صعود ب سابقه نترخ ارز، نشتان بتارزی از  
بهران عم ق اقتوادی ت س اسی حتکتومتت استالمتی استت  
که اار ت پود  را گرفته است  همانطور کته بتارهتا اشتاره  
کرده ای  رابطه با آمریکا یت  پتارادتکتس الیتنتهتل بترای  
حکومتت استالمتی ت هت  بترای آمتریتکتاستت  جتمتهتوری  
اسالمی به رابطه با غرب ن از دارد اا بتواند به بازار جهتانتی  
راه پ دا کند ت اکانی به الشه ب جان اقتواد  بتدهتد  امتا  
هویت این رژی  ضدیت با آمریکا ت غرب است ت بتا هتمت تن  
هویت ارتریس  در منطقه را اغذیه م کنتد ت ارز  موترف  
داخلی ا  ن ز سرکوب هر اعترا  اهت عنوان دشمنتی بتا  
آمریکا بوده است  آمریکا ن ز با خترتج از بترجتا  ت اشتدیتد  
اهری  ها اال  دارد اا بلکه موقع ت از دست رفته ا  در  
این منطقه را جبتران کتنتد ت زیتر ایتن فشتارهتا جتمتهتوری  
اسالمی را با شترط ت شترتط ختود  پتای مت تز متذاکتره  
بنشاند  در این مناقشه این کارگران ت کل جامعته هستتتنتد  

 که قربانی م شوند  
از جمله سقوط ریا  ت رشد نجومی قت تمتتتهتا ت عتواقتب  
اجتماعی آن از ابعات فاجعه بتار ایتن تضتعت تت استت  در  
هفته اخ ر رکوردهای اازه ای در نرخ دالر جا به جتا شتد ت  

اتومتان استت     ٢٥٢٢٢ آخرینش رس دن ق مت آن بته بتاالی  
حس ن راغفر از اقتواد دانان شناخته شده حکتومتتتی اخت ترا  

درصتدی ستختن    ٠٠ یی گزارشی از افتزا  اتور  بتاالی  
م نوید  ات در گزار  خود هم ن ن از در پ ش بتودن اتور   

درصدی در بخش صنعت ت ب کتارستازی هتای    ٢٠٢ باالی  
تس ع ت گستر  فقر در جامتعته ، ت از غتارت انتبتارهتا ت  

 زم ن گ ر شدن اول د هشدار م دهد    
به عبارت رتشنتر با سقوط ریا  نه اتنتهتا دستتتمتزدهتای  
 ند بار زیر خط فقر کنونتی کتارگتر  تنتدیتن بتار دیتنتر  
ارزشش سقوط م کند، بلکه اثرات آن بس ار فاجتعته بتار اتر  
است ت ب کاری م ل ونی در جامعته ت رهتا شتدن مترد  در  
 ننا  بی اام نی مطلق ت نابود شدن مع شتت ت زنتدگتی  

 م ل ونها مرد  را در بر م ن رد  
جالب اینجاست که در رابتطته بتا ایتن اتضتاه  هتاشت   
آقاجری از اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمتی ایتران  
اخ را یی سخنانی اخطار  اینست که مترد  بته انتتتختاب  
ب ن شور  ت خودکشی رس ده اند  امتا آشتکتار استت کته  
ننرانی ات از طشور ط یا در تاقع انقالب مرد  استت  رتشتن  
است که جامعه خود کشی را انتخاب نتمت تکتنتد ت نتکترده  
است ت این را خود ات ه  خوب م داند  بلتکته هتمته شتواهتد  
انقالب را در  ش  انداز نزدی  جامعه قترار داده استت  از  
جمله خ ز  دیماه مرد ، خ ز  هتای شتهتری در فتاصتلته  
دیماه اا کنون بر سر پایه ای ارین مسائل متعت تشتتتی  تون  
قطعی آب ت برق ت یوفان های شنتی ت بتالیتا ت موتائتب  
ب شمار دینری که مرد  بدتن کمترین امتکتان زیستتتی در  
 ننا  آنها رها شده اند، بته راه افتتتاده استت  هتمت تنت تن  
اعتوابات سراسری قدرامنتدی  تون اعتتتوتاب رانتنتدگتان  
کام ون ت کام ونداران ت اعتوابات کارگران هفت ااه ت راه  
آهن ت فوالد اهواز ت فراخوان های سراسری به اعتوتاب در  
بخش های مختل ، گفتمان اعتواب سراسری را به عتنتوان  
ی  راهکار فوری ت عاجل داغ کرده است  تخالصه کتال    
س ر پرشتاب اهوالت س اسی جامعه  گویتای آشتکتار ایتن  
حق قت است   در هم ن راستا ستختنتان کتارگتر هتفتت اتاته  
بس ار مه  ت گویاست که م نوید در تضعت تت اقتتتوتادی  
امرتز کشور انها راه نجااش شوراهای مستقل کتارگتری ت  
مردمی ت نظارت آنها بر عملکرد دتلت ت نهتادهتای دتلتتتی  
ت مقابله با فساد از باال اا پای ن است  ت یا تقتی که ات از  
تضع ت خراب اقتوادی سخن م نوید همه حرفش ایتنتستت  
که طاین یبقه سرمایه دار است کته  تنت تن تضتعت تتتی را  
بوجود آترده است  را بتایتد یتبتقته کتارگتر هتزیتنته ا  را  
بدهدرط  هم ن سخنان که حرف د  همته کتارگتران ت مترد   
شری  است کل بساط  اات  ت غارت سرمایه داری حتاکت   
را به  الش م کشد  ت یا تقتی کارگر گرته فتوالد متلتی  
اهواز م نوید که طما اهر  اقتوادی دست کسی نت تستتت ت   
ت ه چ سرمایه داری نم تواند ب اید متا را اهتر  قترار دهتد،  
برای اینکه اقتواد  بهتر شتود، بتلتکته متا ختود  ترخته  
صنعت   ت قدرت خودمان را م دان  ط ت بتعتد نت تز بتر ایتجتاد  

شورای مستقل کارگری به عتنتوان یت  راه کتار فتوری  
ااک د م نذارد، دارد بته کتل جتامتعته راه نشتان مت تدهتد    
اینها همه گتوشته هتای کتو تکتی از ااتفتاق بتزرگتتتر ت  
شورانن زاری است که کل حاکم ت ت دارت دسته هایتش را  
 ن ن به هراس انداخته است  هم ن  ند نمونه نشان م تدهتد  
که کارگران راه شور  ت انقالب را م شناستنتد ت بترای آن  
اال  م کنند  ت شوک این تضع ت است که ستنتنت تنتی  
ا  در سخنان آقاجری ت ا  ا  سران حکومتی ت دارت  

 دسته هایشان دارد خود را نشان م دهد   
 پاسخ کارگران   ستر 

فرتپاش دن هر رتز ب شتر اقتواد جمهوری اسالمتی دارد  
هستی ت زندگی بخش عظ متی از مترد   را بته نتابتودی  
م کشد  این تضع ت باعث شده که اقتتتوتاد بته متوضتوه  
مه  س است ابتدیتل شتود  از جتمتلته در اتقتابتل بتا ابتعتاد  
اکاندهنده فقری که بر گرده مرد  اهم ل شده، کارگتران ت  
مرد  ایستاده اند ت جننی هر رتزه بر سر زندگی ت مع تشتت  
در جریان است  ت نه انها این بلکه جنبشی برای رها کتردن  
جامعه از شر سرمایه داران  ااتلنر ت حکومتشان به جتریتان  
 افتاده است جنبش سرننونی هر رتز قدرامند ار به جلو گا   

 
بر م دارد  نمونه بارز آن اعتراضات گسترده کارگتری ت  
بخش های مختل  جامعه عل ه فقر،  ابع ض ت نابرابتری ت  
کل بساط دزدساالر حاک  است  اعتراضاای که ی  پتایته  
مهک  جنبش سرننونی را اشک ل م دهد  فشرده ار کتردن  
ت گستر  این مبارزات در تاقتع پتاستخ فتوری بته اتضتاه  

 امرتز است   
تاقع ت اینست که رژی  اسالمی مستتتاصتل اتر از هتر  
تقت در برابر یوفان خش  مرد  قرار گرفته است  از یتکتستو  
مرد  هر رتز سازمان افته ار ت قدرامندار تارد م دان متبتارزه  
م شوند ت خواستهایشان را یلب م کنند ت از ستوی دیتنتر  
جدا  باندهای مختل  حتکتومتتتی بت تش از هتر تقتت بتاال  
گرفته است  در سطح ب ن المللی نت تز حتکتومتت استالمتی  
ب ش از هر تقت در انزتا ت زیر فشار قرار دارد  نت جه اینتکته  
امرتز ب ش از هر تقت شرایط بترای اعتتتوتابتات ستراستری  
کارگری ت جلو آمتدن بتختش هتای متختتتلت  جتامتعته بتا  
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خواستهای اعرضی ت سراسری خود فراه  است  برای دفتاه  
از ابتدایی ارین سطح زندگی انسانی راه دیتنتری نت تز جتز  

 این ن ست   
بنابراین اگر با سقوط ریتا  ارز  هتمتان دستتتمتزدهتای  
 ند بار زیر خط فقری که به کارگر اعلق م ن رد، کتمتتتر  
ت کمتر م شود، حرف کارگر در اعتوتابتات ت اعتتتراضتات  
هررتزه ا  اینست که باید دستمزد  فورا افتزایتش یتابتد ت  
داشتن ی  زندگی انسانی حق مسل  اتست  حرف کتارگتر  
اینست که در برابر سرقت آشکار دستمتزد  متی ایستتتد ت  
باید دستمزدها بموقع پرداخت شود، حرف کارگر اینست کته  
باید امن ت شغلی داشته باشد ت اگر بت تکتار استت بتایتد از  
ب مه ب کاری ت ی  زندگی شایسته انسان برخورد بتاشتد ت  
خالصه کال  اینکه حرف کارگر ت حرف مرد ، حرف هتمتان  
معلمی است که در اجمع اعتراض ش در بوشهر پالکارد نته  
به افاتت فاحش یتبتقتااتی را بتر دستت گترفتت ت شتعتار  

 مع شت، منزلت، حق مسل  ماست را سرداد  
به عبارت رتشنتر اگر ارز گران م شود ت در نتتت تجته آن  
ق مت ها سرسا  آتر باال رفته  ت ستطتح زنتدگتی مترد  هتر  
رتز ب شتر به دره فقر ت اباهی سقوط م کتنتد، اگتر اتولت تد  
کارخانجات متوق  شده ت بازار ب اپ ت ب اب ت احتتتکتار  
باال م ن رد ت در کنار ب کاری عظ   م ل ونی، متوجتی از  
ب کارسازیها به راه افتاده است، اگر مرد  بخایر مهترتمت تت  
از پایه ای ارین ب مه های اجتماعی  ون درمان رایتنتان ت  
اهو ل راینتان ت استهت تالت الز  بترای اتامت تن مستکتن  
مهرتمند ت در این آستانه سا  جتدیتد،  بترای بست تاری از  

کارگران فرستادن کودکانشان به متدرسته زیتر ستوا  استت،  
اگر آب ن ست، اگر برق ن ست، اگر دارت نت تستت ت بتختایتر  
نبود کمترین اام نی، زندگی ت معا  بتختش بست تاری از  
جامعه در خطر است، حرف کارگر ت حرف مرد  ایتنتستتتکته  
بهرانتان به ما مربوط ن ست  گوراان را گ  کن د ت بترتیتد   
ما خواهان ی  زندگی انسانی هست    پاسخ جامعه دفتاه  
از زندگی ت کرامت انسانی ا  ت  اعتر  بته کتل ارکتان  
حکومت اسالمی ت گرفتتن حتق ت حتقتوقتش استت  ت راه  
رس دن به این انتخاب تارد عمل مستق   شدن خود کتارگتران  
ت مرد  با قدرت شوراهای مستقل سراسری شتان استت  بتا  
ایجاد کم ته های هماهننی اعتتوتابتات ت رفتتتن بستوی  

 اعتواب سراسری کارگری است   
ت تقتی به اعتراضات کارگری ت به اعتراضتات بتختش  
های مختل  مرد  معتر  نتنتاه مت تکتنت ت ، مت تشتود بته  
رتشنی دید که جامعه هم ن مس ر را به پ ش گرفته ت بته  
جلو گا  برم دارد  برای نمونه هم ن االن در م تان متعتلتمتان  
که همواره نقش ارزنده ای در جتلتو آتردن گتفتتتمتان هتای  
برابری یلبانه داشته اند، زمزمه هتای بترپتایتی اعتتتوتابتی  
سراسری برای افزایش فوری حقوقها ت ختواستتتهتایتی  تون  
درمان راینان، اهو ل رایتنتان ت آزادی متعتلتمتان زنتدانتی  
بتاالستت ت بترای ست تزدهت  متهترمتاه بته اتجتمتع ستراستتری  
اعتراضی فراخوان داده اند   هتمت تنت تن کتارگتران راه آهتن  
ی  هفته است که دتر جدید اعتوابات سراستری ختود را  
آغاز کرده ت قبال با ب ان ه هفت ماده ای ختود بتر ختواستت  
های مهمی  ون حق ایجاد اشکتل، حتق بترپتایتی اتجتمتع،  

پرداخت به موقع ت سترتقتت دستتتمتزدهتا، لتغتو قتراردادهتای  
  ١ موقت، اوق  اخراجها ت حق داشتن درمان ااک د کتردنتد   

هزار کارگر ن شکر هفت ااه دت هفته اعتواب قدراتمتنتد را  
پشت سر گذاشته ت هم نان بتر ختواستتتهتایشتان پتافشتاری  

هزار کارگر گرته ملی با اتلتتت تمتااتو     ٠ م کنند ت نزدی   
اینکه اگر تعده ها عملی نشود برم نردی  ت بتا شتعتار اتا  
حق خود نن ری  از پا نمی نش ن   دت سه رتز قبل موقتا بته  

 اجمعااشان پایان دادند   
تاقع ت شورانن ز ار اینست  که شعارهتای مشتتترکتی  
اعتراضات بتختش هتای متختتتلت  کتارگتران ت نتود ت نته  
درصدی های جامعه را به ه  تصل م تکتنتد  شتعتارهتایتی  
که اعتراضش به  فقر، به اعب تض ت نتابترابتری ت بته کتل  
بساط  اات  ت غارت سرمایه داری حاک  است  ایتن را در  
اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستنتان، ت بتختش هتای  
مختل  جامعه به رتشنی م توان دیتد  از جتمتلته مترد  در  
اعتراضااشان با شعارهای  ون زنده باد کارگر، مترو بتر  
ستمنر، حقوقهای نجومی، فالکت عتمتومتی، کشتور متا  
دزدخونه است، اوی جهان نمونه است، نه به شکتاف عتظت ت   
یبقاای، مع شت، منزلت، حق مسل  ماست، بتطتور تاقتعتی  
دارند اعترا  خود را بته کتل بستاط سترمتایته داری دزد  
ساالر حاک  اعال  کرده ت جامعته ای انستانتی ت مترفته ت  
برابر را فریاد م زنند  ایتن تاقتعت تت را بتایتد دیتد ت بته آن  
شفاف ت داد  این تاقع ت را باید دید ت قدرامنتد ت یتکتوتدا  

 اعال  کرد که پاسخ سوس ال س  است   

بیانیه همبستگی سعید نعما دبیر 
کل فدراسیون اتحادیه های کارگری 

 در عراچ 
 با کارگران بازداشت شده در ایران 

 
سعید نـعـمـا دبـیـر کـل فـدراسـیـون عـمـومـی 
اتحادیه های کارگران و کارمنـدان در عـراچ 
و عضو شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و 
شمال آفریقا طی بیانیه ای در همبستگی بـا 
کــارگــران زنــدانــی در ایــران، بــازداشــت و 
سرکوب کـارگـران و فـعـالـیـت اجـتـمـاعـی را 
محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده است  
در این بیانیه ضمن محکوم کردن سرکـوبـگـری 
های جمهوری اسالمی بـعـنـوان نـقـض آشـکـار 
حقوچ بشر و کنانسـیـون هـای بـیـن الـمـلـلـی 
خواستار آزادی تمامی دستگیـر شـدگـان شـده 
است  متن ارژینال بیانیه به زبان عـربـی و 
ترجمه آن به انگلیسی جداگانه منتشـر شـده 

 است 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 زنده باد همبستگی جهانی کارگری
http://free-them-now.com/ 
S h a h l a . d a n e s h f a r٠@

gmail.com 
 ٠٢٩١سپتامبر  ٦، ١١شهریور  ٩٥

 *** 
بیانیه همبستگی سعـیـد نـعـمـا بـا کـارگـران 

 بازداشت شده در ایران

 نه به سرکوب و دستگیری
ما از نـزدیـک بـازداشـت فـعـاالن مـعـلـمـان و 
کــارگــران در ایــران را دنــبــال مــی کــنــیــم  
سرکوب، بازداشت و مـحـروم کـردن مـردم از 
آزادی ها مـحـدودیـت آشـکـار آزادی بـیـان و 
نقـض آشـکـار از حـقـوچ بشـر اسـت کـه در 
معاهدات و کنوانسیون های بین المللـی مـورد 
تاکید قرار گرفته است  ما از تمام سـازمـان 
های انسان دوست می خواهیـم کـه در کـنـار 
فعالین در ایران قرار بگیرند و بـرای آزادی 
آنها و احترام به آزادی عقیده و حقوچ بشـر 

 به دولت فشار بیاورند 
 

 آزادی برای فعاالن ایرانی!
زنده باد مبارزه مردم برای آزادی، عدالـت و 

 برابری!
 

 نه به سرکوب، آزار و اذیت و بازداشت!
 سعید نعما ناصر

رئی  فـدراسـیـون عـمـومـی اتـحـادیـه هـای  
 کارگری و کارمندان عراچ
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 ٧٠ صفحه         

 بلشویکها به قدرت می رسند
 آلکساندر رابینویچ

 ( ٩١در پتروگراد ) ٩١٩١انقالب 

 بلشویکها به قدرت می رسند
 (٩١در پتروگراد ) ٩١٩١انقالب 

 
 آلکساندر رابینویچ

شورش ژوئیه در درجه اول و مهمتر از همه، اساسا یک طغیان 
ژوئیه، کابـیـنـه دسـتـور داد  ١  –  ٦در پادگان بود  در جلسه 

که تمام واحدهای غیرن امی که در شورش شـرکـت کـرده انـد 
خلع سالح و منحل شده و افراد آن به صالحدید وزرای جنر و 
دریاداری به بتشهای دیگر منتقل شـونـد  بـرنـامـه تـفـصـیـلـی 

ای از کرنسکی بدین مضمون  ضمیمه این دستور حاوی دستنوشته
دهم که با قاطعیت و بدون تتطـی  بود: "مواف   اما دستور می

ای انتشار داد کـه  انجام شود " در همین موقع کرنسکی اعالمیه
در آن ملوانان کرنشتات بشدت محکوم شده و بطور ضمنی متهم 
شده بودند که زیر نفوذ "عوامل و جاسوسان آلـمـان" هسـتـنـد  
به تمام فرماندهان کشتیها دستور داده شد کـه تـمـام "افـراد 
مشکوک که دیگران را دعوت به نافرمـانـی از دولـت و عـلـیـه 

کنند" به مقامات، جهت تحقی  تـحـویـل داده  ارتش تحریک می
شوند  در این زمان اقدامات در جلوگیری از فـروپـاشـی ارتـش 
در جبهه آغاز شد  به فرماندهان ارتش اختیار داده شـد کـه 
بـه طـر  سـربـازان فـراری از جـنــر شـلـیـک کـنـنـد  پـتــش 

های عملیات جنگی ممـنـوت  های بلشویکی در تمام صحنه روزنامه
شد  تجمعات سیاسی سربازان اکیدا ممنوت شد  از همه مهمـتـر 
آنکه دولت دستور داد حکم اعدام در مورد جرائم، در مـنـطـقـه 
جنگی دوباره برقرار شود و اجازه برپائی دادگاههای "ن ـامـی 
انقالبی" و اجرای حکم اعدام داده شد  برای جلوگیری از فـرار 
کارگران و ملوانان نافرمان دستگیر شده در بـتـشـهـای مـرکـزی 
شهر به محالت نسبتا امن کارگری سـمـت  ـو رودخـانـه نـوا، 
پلهای متحرک رودخانه باال نگهداشته شـدنـد  در عـیـن حـال 

برای جلوگیری از فرار "جاسـوسـان آلـمـان" بـه خـار  تـمـامـم 
مرزهای کشور بسته شد  تجمعات خیـابـانـی مـمـنـوت شـد  بـه 

هـائـی را کـه  وزرای جنر و کشور اخـتـیـار داده شـد روزنـامـه
تشوی  به نافرمانی از مقـامـات نـ ـامـی کـرده و دعـوت بـه 

هـای  خشونت می کنند تعطیل کنند  طب  این فـرمـان روزنـامـه
بلشویکی پراودا، سـولـداتسـکـایـا پـراودا و کـاپـنـیـاپـرودا و 
گولوس پراودی ممنوت شدند  در اقدامی که آشکارا هدفش خلع 
سالح کارگران بود به همه غیرن امیان پایتـتـت دسـتـور داده 
شد که تمام اسلحه و وسائل ن امی را به دولت تحویل دهند  
تتلر از این کار بمثابه دزدی اموال عمومی مـحـسـوب شـده و 

 گرفتند  افراد متتلر مورد تعقی  قانونی قرار می
ژوئیه، دولت، کارینسکی را بـه سـمـت دادسـتـان دادگـاه  ١در 

استینا  پتروگراد برگزیده و او را مسوول تحقی  درباره تمام 
موارد مربوط به سازماندهی شورش اوائل ژوئیه کرد  با توجه 
به این رویداد، کمیته اجرائی سراسری موافقت کرد که برنامه 
تحقی  مستقل شورا درباره شورش، تماما رها شود  امـا حـتـی 
قبل از آنکه اداره دادستانی بتواند تحقـیـقـات خـود را شـروت 
کند، مقامات پتروگراد پیگرد و دستگیری سـران بـلـشـویـک را 
شروت کرده بودند  کابینه دستور دستگیری و بازداشـت لـنـیـن، 
زینوویر و کامنر را داده بود  همـانـطـور کـه خـواهـیـم دیـد 
لنین و زینوویر بالفاصله متفی شدند )نوسکی و پـودوسـکـی، 
از رهبران اصلی سازمان ن امـی نـیـز مـتـفـی شـدنـد   فـقـط 

 ژوئیه دستگیر و بزندان انداخته شد  ١کامنر متفی نشد  او 
دو روز قبل از آن، دولت اعضاء دو گروه هیأت نمایـنـدگـی را 
که از طر  کـمـیـتـه اجـرائـی  ـپـگـرای نـاوگـان بـالـتـیـک از 
هلسینکی به پتروگراد آمده بودند، دستگیر و بزندان انداختـه 
بود  در میان دستگیر شدگان بلشویکهای با نفوذی  ـون پـاول 
دیبنکو و نیکالی خوزین وجود داشتند  یک هفته بعد والدیمیـر 

اوسینکو دیگر رهبر بلشویک، در هلسینکی دستگـیـر   –انتونو  
و زندانی شد  یکی از  ند فرد مشکوک که در این هـنـگـام در 
یک ماشین پر از کارگر که توسط یک گشـتـی قـزاچ تـوقـیـر 
شد، باگداتیر بود، باگداتـیـر، ارمـنـی و یـکـبـار کـانـدیـد 

بلشویکها به قدرت می رسند، ستون ثابت نشریه کارگر کمونیست 
 توسط ناصر اصغری از اعضای هیوت تحریریه تهیه میشود
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 بلشویکها به قدرت می رسند   آلکساندر رابینویچ
 (  ٩١در پتروگراد ) ٩١٩١انقالب 

 ١عضویت در کمیته مرکزی حزب بـلـشـویـک بـود  بـعـدازظـهـر 
ژوئیه گزارش شده بود که باگداتیر باالی زره پوش در حـال 
گشت در شهر، تفنر به دست، مردم حیرت زده را تحریک بـه 

کرده است  پ  از دسـتـگـیـری در  "دستگیری وزرای کابینه" می
بازجوئی به سادگی اقرار کرد که یـکـی از سـازمـانـدهـنـدگـان 

ها از دستگیری او در مـورد  شورش بوده است  گزارشات روزنامه
دادنـد: یـکـی ایـنـکـه  دو  یز به خوانندگان خود اطمینـان مـی

هاست؛ دیگر اینکه او یـهـودی اسـت   باگداتیر جاسوس آلمانی
برای گزارش روزنامه مالیکایاگازتا که در صـحـنـه دسـتـگـیـری 
حضور داشته "شکل ظاهری، دماغ عقابی و ریش کـوتـاه سـر  
رنگش" و ایـن واقـعـیـت کـه او بـه "لـبـاس مـبـدل کـارگـران 

هـای گـنـاهـکـاریـش بـودنـد   دمکراتیک" در آمـده بـود، نشـانـه
نویسد: "باگداتیر روسی را خیلی خـوب، و  گزارشگر  نین می

 کند " فقط با کمی لهجه یهودی صحبت می
فالویان خاوستو سردبیر آکاپنیاپراودا بعد از فرار از "زنـدان 
صلیبها" روز )زندان قدیمی ناحیه وایبورگ کـه بـه شـکـل دو 

ژوئن، مورد تعقی  شدید پلی   ٩١صلی  ساخته شده بود  در 
بود  او پ  از لـو رفـتـن در حـالـیـکـه از پـارک تـفـریـحـی 

 شد دوباره دستگیر شد  لوناپارک خار  می
برای دولت، دستگیری رهبران دست  پـی نـاوگـان کـرونشـتـات 
بینهایت مشکل تر بود  کمیته اجرائـی شـورای کـرونشـتـات در 
جواب تلگرا  کرنسکی که دستور دستـگـیـری و تـحـویـل فـوری 
"محرکین ضدانقالب" را می داد  نین پاسخ داد: "از آنـجـا کـه 
کسی از وجود هیچ "محرک ضدانـقـالب" در کـرونشـتـات اطـالت 
ندارد، دستگیری غیرممکن است " شورای کرونشتات کـه بـطـور 
مشتص دستور دستگیری  ند نفر از رهبـران اصـلـی بـلـشـویـک 
)فدورراسکو لینکـر، سـیـمـون روشـال، آفـانـاسـی رمـنـر  را 
دریافت کرده بود، از هـمـکـاری بـا دولـت و دسـتـگـیـری آنـان 
خودداری می کرد  فقط زمانی که این پایگاه دریائـی تـهـدیـد 
به محاصره و بمباران شد، موافقت شد کـه تـمـام افـراد فـوچ 
)بجز روشال که ناپدید شده بود  خود را تسلیم دولت کـنـنـد  
روشال نیز متعاقبا خود را تسلیم کرد  او بعدا هـنـگـام دیـدن 
راسکولینکر در زندان صلیبها به او گفت: "بعد از دسـتـگـیـری 

 تو، متفی شدن امکان پذیر نبود "
آلکساندرا کولونتای بلشویک معرو  بین المللی، هنگام وقـایـع 
اوائل ژوئیه در استکـهـلـم بـود  پـ  از آغـاز واقـعـه تـهـمـت 
جاسوسی، مطبوعات سوئد با الـقـاء ایـن فـکـر کـه او بـرای 

بـرد، زنـدگـی  ها در سوئد بسر می گرفتن پول بیشتر از آلمانی

را بر او حرام کردند  در نـتـیـجـه بـا عـجـلـه بـه پـتـروگـراد 
برگشت  او بعدا رفتار مأمورین را در مرز بین فنالند و سـوئـد 

ژوئیه شرح داد   ند افسر روس در تورنوو وارد قـطـار  ٩١در 
شده و او را دستگیـر کـردنـد  خـبـر دسـتـگـیـری او در تـمـام 
ایستگاه پیچید و جمعیتی روی سکـوی ایسـتـگـاه جـمـع شـده و 

زند: "جاسوس آلمانـی! خـائـن بـه روسـیـه" یـکـی از  فریاد می
پیشتدمتهای رستوران قطار در حالیکه دستمال زیربغل داشـت 

زد: "این کولونتای جاسوس است، مثل خائنین دیگر  و فریاد می
شایسته دار است "، به تـعـقـیـ  او پـرداخـت  پـ  از آنـکـه 
قطار، تورنوو را ترک گفت، کولونتای و مـأمـوریـن بـازداشـت 
او، به رستوران قطار وارد شدند، اما هنوز شتصیت انـقـالبـی 
روسیه مشغول کار در رستوران بود  پیشتدمت مزبر راه را بـر 
آنها بسته و با لحنی تـوهـیـن آمـیـز فـریـاد زد: "کـولـونـتـای 
جاسوس     در رستوران من غذا نتواهد خورد!" و بعد افـزود: 
"به خائنین فقط باید نان و آب داد" و باالخره حتی از آوردن 

 نان و آب هم خودداری کرد 
او  گیری پیگرد و بـازداشـت  ـپـهـا فـقـط مـوجـ  اعـتـراض 
معدودی غیربلشویک به دولت شد  از جمله آنهائی که اعتراض 
کردند، مارتر، تروتسکی و لونا ارسکی نمایشنامـه نـویـ ، 
فیلسو  مارکسیست و یکی از بلندگوهای قدرتمند انقالبی بـود 

ای نیز بود  تـروتسـکـی در  که یکی از اعضاء کمیته بین محله
ژوئیه کمیته اجرائی از رفتار بلشویـکـهـا در سـراسـر  ٩١جلسه 

روزهای ژوئیه دفات کرده و ن ریه جاسوس آلمان بودن لـنـیـن 
را به باد مستره گرفت  تروتسـکـی در جـلـسـه اظـهـار داشـت 

 ٠٢کـنـد  مـن  سال است که در راه انقالب مبارزه مـی ١٢"لنین 
توانیم  ام  ما نمی های مردم مبارزه کرده سال علیه سرکوب توده

ها نبـاشـیـم  هـر  آکنده از نفرت نسبت به جنر افروزی آلمانی
 ک  جز این می گوید معنی انقالب را نمی فهمد "

 )ادامه دارد 



 ٩٣٥ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 اخبار کارگری
 بتش ایران:  نسان نودینیان

 بتش بین المللی: داوود رفاهی 

بهنام  ابراهیـم زاده 
فعال اجتماعـی بـعـد 

ــل  ــحــم روز  ٠٥از ت
ـــرار  ـــا ق ـــدان ب زن

میلیونـی  ١٢وثیقه ی 
آبــاد  از زنــدان دیــزل

 کرمانشاه آزاد شد 
 

 کارگران
امروز خلیل کریمی بـا حـاضـر شـدن 
در دادگاه سنند  در مقابل اتهامـات 
وارده از خود و طـبـقـه کـارگـر بـه 

 دفات برخاست،
ا ر در دادگاه انقالب سنندج،    ٢٠ پس از اف ه  ااها  در  

دقت تقته اتا  ٢٢/٠٥ امرتز دتشنبه خل ل کریمی  از ستاعتت  
در دادگاه انقالب شعبه ی  سنندج حاضتر ت از    ٢١ ساعت 

ااهامات شرکت کردن در مراس  رتز جهانی کارگر،کمات تن  
نه به اعدا ، شرکت در مراس  سا  نو ،ابل ع عل ه نظتا  ،از  

 خود ت یبقه کارگر دفاه کرد 
خل ل کریمی کارگر ساختمانی ت از اعضای  هت تئتت  
مدیره ااهادیه ازاد کارگران در دادگاه ضمتن دفتاه از حتق  
خود برای شرکت در مراس  رتز جتهتانتی کتارگتر ت هتمته  
کارگران در این رتز  ت ن ز شرکت احاد جامعته در متراست   
    شادی سا  نو، از کما ن نه به اعدا  قایعانه دفاه کترد ت 

اظهار داشت من نه انها در ایران بلکه در هر جایی از جهان  
که اعدا  صورت بن رد مخالفت ختواهت  کترد ت اعتدا  را  

 عملی ضد انسانی می دان ،  
خل ل کریمی در این دادگاه ااهامات تارده را بی اساس  
خواند ت پرتنده ستازی ت ایتن  تنت تن دادگتاهتهتایتی را در  
راستای سرکوب مع شتی یبقه کارگر ت ختامتو  کتردن  
انها در جهت جلوگ ری اعاده حقوق ت مطتالتبتات کتارگتران  

 عنوان کرد 
 

 ااهادیه آزاد کارگران ایران  
 ٢٩٧٩ شهریور    ٢٧ 
 

م فر صالح نیا و خالد حسینـی بـا 
میلیون تومـانـی آزاد  ١٢قرار کفالت 

 شدند
مظفر صالح ن ا عضو ه ات مدیره ااهادیه آزاد کارگران  
ایران ت خالد حس نی از فعال ن کارگری شهر سنتنتدج کته  
دیرتز بازداشت شده بودند حوالی ظهر امرتز به دادگاه منتقل  

 م ل ون اومانی آزاد شدند    ٩٢ ت با قرار کفالت  
بنا بر گزارشهای رس ده به ااهادیه آزاد کارگران ایتران،  
به جز این دت فعا  کارگری، شش  نفر دیتنتر از فتعتالت تن  

کارگری ت فعال ن مه ط زیست شهر سنندج بته نتامتهتای   
علی م رزایی، تلی نوری،  هاجر سع دی، حس ن گویلی،  
حب ب کریمی  ت رضا امجدی ن ز که یی دیرتز ت امترتز  
بازداشت یا احضار شده بودند به همراه مظفتر صتالتح نت تا ت  

 خالد حس نی  به دادگاه منتقل شده بودند  
این فعال ن در پی جان باختن شری  باجور ت یتارانتش ت  
برگزاری مراس  برای آنها، یی دیرتز ت امرتز بتازداشتت ت  
برخی ن ز  احضار شده بودند  آنان امرتز به ااهتا  اختال  در  

مت تلت تون    ٩٢ نظ  مورد بازپرسی ت  همنی با قرار کفالت  
 اومانی آزاد شدند  

 ٢٩٧٩ شهریور ماه  ٢٠  –ااهادیه آزاد کارگران ایران  
 

 گزارش
تجمع کارگران شیر پگاه تـهـران در 
اعتـراض بـه تصـر  غـیـرقـانـونـی 

 اراضی
گرتهی از کارگران کارخانه صنایع ش ر پتنتاه اتهتران،  

شهتریتور متاهر در اعتتترا  اوترف اراضتی    ٢٩ شنبه    )سه 
کارگران این کارخانه در منطقه اهران پارس، دست به اجمع  

 زدند  
دار    سا  پ ش صنایع ش ر پناه بترای ختانته   ١٢ از حدتد  

کارگر این تاحد صنعتی، قطعه زم نی    ٩٢٢ کردن ب ش از  
هتزار متتتر را در متهتدتده شتهترک    ٢٥٢ به تسعت حدتد  

کتنتد  ظتاهترا ایتن    حک م ه اهران پارس اه ه ت تاگذار متی 
ها بعدا اوسط یکی از نهادها اورف شده ت کتارگتران    زم ن 

پناه عالرغ  گرفتن حک  اخل ه از دستناه قضایتی هتنتوز  
 های خود برسند     اند به زم ن   نتوانسته 
 

متاه متزد    ٥  «مجتمع متالوژی پتودر ایتران »کارگران  
 معوقه ت ع دی یلبکارند 

تاقع   «کارخانه متالوژی پودر ایران »کارگران شاغل در  
ماه دستمزد تع دی سا     ٥ در شهرک صنعتی البرز قزتین  

را از کارفرمای خود یلبکارند  بته گتفتتته کتارگتران    ٧١ 
کتارگتر در ایتن  ٢٥٢ حدتد   «کارخانه متالوژی پودر ایران »

تاحد اول دکننده قطعات ت پودر آهتن مشتغتو  کتارنتد کته  
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ت ا ر ت مرداد ماه سا  جتاری    ٧١ دستمزد سه ماه آخر سا   
آنها به ااخ ر افتاده ت در ع ن حا  ع تدی ت پتادا  پتایتان  

اند   به نقل از کارگتران ایتن    خود را دریافت نکرده   ٧١ سا   
شود؛ مجتمع متالوژی پودر ایران شرکت    کارخانه گفته می 

اول د ت فرت  خوبی دارد، اما دل ل پرداخت نشدن دستتمتزد  
 دان      خود را از سوی کارفرما نمی 

 
بیمار تـاالسـمـی بـه عـلـت  ٩٠٢مرگ 

 ها کمبود دارو و افزایش هزینه
یونس عرب رئ س انجمن ااالسمی ایران: اا دت ماه قبتل  

صورت راینان در اخت ار ن ازمندان    دارتی ب ماران ااالسمی به 
گرفت اما اکنون ب مار باید برای هر تیا  دارت مبلغ    قرار می 

عدد    ٢٢٢ اومان را باردازد ت از آنجا که هر فرد باید    ٢١٢٢ 
دارت را به صورت ماهانه مورف کند انها برای ی  قتلت   

هزار اومان پرداخت شود   از بهمن ماه ستا     ٢١٢ دارت باید  
زدای اتزریتقتی    ااکنون با کمبود شتدیتد دارتهتای آهتن   ٧١ 

های جتانتبتی    ب ماران ااالسمی مواجه هست     ب ماران هزینه 
دینری ه  دارند که این موضوه فشار زیادی را به خانواده  

کند ت هم ن مشتکتالت بتاعتث شتده از    ب ماران اهم ل می 
نفر از ب ماران جان ختود را از    ٢١٢ ااکنون    ٧١ ابتدای سا   

 دست بدهند /فارس 
 

 بین المللی
 بخش ب ن المللی داتتد رفاهی 

 
مــعــتــرضــان در بصــره  -ــــــ عــراچ ٩

 های اصلی شهر را مسدود کردند راه
های    براساس گزارشها از عراق صدها ان از معترضان راه 

اصلی این شهر ازجمله شاهراه بوره به بغداد ت جاده منتهی  
 به مرز ایران را مسدتد کرده اند  

ب کاری، گرانی ت کمبود خدمات اتل ه شهری از جمله  
برق ت آب ش رین ت فرصت های شغلی از مستایتل اصتلتی  

 است    هستند که این اعتراضات را برانن خته  
مرد  بوره ه   ن ن مدت هاست که به فساد گستترده  

 در کشورشان اعترا  دارند  
پل س عراق اعال  کرده استت کته رتز یتکتشتنتبته دت   

ان از معترضان در ترتدی اصلی م دان    ٢٥٢ ساتامبر حدتد  
 نفتی طنهربن عمرط در بوره اجمع کرده اند  

  ٠٠ به گفته مقامات اول د نتفتت ایتن مت تدان کته بته  
هزاربشکه در رتز می رسد یبق رتا  هم شنی پ تش متی  

 رتد  
معترضان اهدید کرده اند که اگر به ختواستتته هتایشتان  

 رس دگی نشود تارد این م دان نفتی خواهند شد  
اعترا  در شهر بوره هفته هاستت کته ادامته داشتتته  
است ت به دینر شهرها ه  گستر  پ دا کرده استت   تنتد  

 ماه پ ش ن ز اعتراضاای در این شهر رخ داد  
بوره مهمترین بندر عراق است ت صادرات نتفتت از ایتن  

 ارین منبع درآمد دتلت عراق است    شهر اصلی 
 
اعتراض مردم به وضعـیـت  -ــ یمن ٠

 اقتصادی در شهر عدن
صدها یمنی در اعترا  به تضع ت اقتوادی ت بهتران  

های شهر عتدن در    ارز، رتز یکشنبه دت  ساتامبر در خ ابان 
های اصتلتی را    ها، خ ابان   جنوب یمن، با آاش زدن الست   

 ها شدند    مسدتد کردند ت باعث اعط لی ادارات ت فرتشناه 
مت تان    ١٢٢٥ از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در ستا   

شبه نظام ان حوثی مستقر در صنتعتا بتا دتلتت عتبتد ربته  
منوور هادی مستقر در شهر عدن، پتو  رایتم ایتن کشتور  
    ب ش از ن می از ارز  خود را در برابتر دالر از دستت داده 

 است  
به گزار  خبرگزاری رتیترز، افت شدیتد ارز  پتو  ت  
کاهش ذخایتر ارزی در یتمتن بته افتزایتش قت تمتت بترختی  
کاالهای اساسی ت بهران بان  مرکزی این کشتور بترای  

 های دتلتی منجر شده است    پرداخت حقوق بخش 
بازارهای شلوغ شهر عدن که معموال رتنق بس اری دارد  

هتای    رتز یکشنبه پس از فتراختوان کتنتفتدراست تون ااتهتادیته 
 کارگری جنوب برای نافرمانی مدنی، اعط ل شد  

در سا  گذشته بان  مرکزی یمن با  اپ پو  سعی  
در افزایش نقدیننی داشت اما بتا تارد شتدن اتلت تن ستری  

ریا     ١٥٢ های  اپ شده، ارز  پو  رایم این کشور از    پو  
ریتا  رست تد  در پتایتان ستا     ٩٥٢ در ازای ی  دالر بته  

ریتا ، در متاه ژانتویته    ٠٠٢ گذشته ق مت دالر در یمن بته  
ریا  رس د  اکنون هر دالر آمتریتکتا در ایتن    ٥٢٢ امسا  به  

 شود    ریا  مبادله می   ٥٥٢ کشور با ق مت  
 
 
 
اعــتــصــاب کــارگــران  -ــــــ یــونــان ١

 های ترابری کشتی
های کتارگتری یتونتان    به گزار  آسوش تدپرس، ااهادیه 
هتای اترابتری دستت بته    اعال  کردند که کارگران کشتتتی 

 اند    اعتواب زده 
  اند    در پی این اعتواب هزاران گردشنر سرگردان شده 

دتلتتت یتتونتتان قتترار استتت بتتا پتتایتتان ستتومتت تتن دتر از  
های ریاضتتتی را    المللی، دتر جدید س است   های ب ن   کم  

 آغاز کند  
ت آغاز بهران اقتوادی در یتونتان، دتلتت    ١٢٢٧ از سا   
مت تلت تارد کتمت  متالتی از کشتورهتای    ١١٢ این کشور  

ارتپایی دریافت کرده است ت اعهد کرده که در عو  ایتن  
هایی مبتنی بر ریاضت اقتوادی ماننتد    ها، س است   کم  

کاستن از شمار کارمندان، افزایش مال ات ت کاهش حقتوق  
 را در پ ش بن رد  

 
ـــــــ عـــراچ ١ مـــردم مـــعـــتـــرض  -ـ

هـای دولـتـی را بـه آتـش  ساختـمـان
 کشیدند

هتای دتلتتتی ت بترختی    معترضان در بوره به ساختتمتان 
انتد ت هتزاران نتفتر    بناهای دینر در این شتهتر حتمتلته کترده 

ها    خشمن ن از فساد اداری ت نبود خدمات دتلتی به خ ابان 
اند  جمع ت خشمن ن به ی  ساختمان الویزیون دتلتی    آمده 

 یور  برده ت بناهای دینری را ن ز به آاش کش ده اند  

بار در بوتره استت    این  هارم ن شب اعتراضات خشونت 
اگر ه اعتراضات از ماه ژتی ه ک  ت ب ش در جتریتان بتوده  

 است  
هتا    انها در این هفته دست کت  هتفتت نتفتر در خشتونتت 

 اند    کشته شده 
ای    ح درالعبادی، نخست تزیر عراق پ شنهاد کرده بودجه 

فوری به حل مشکالت اختوا  دهد اما این راه نت تز بته  
 اعتراضات پایان نداده است  

ها پس از آن رتی داد که متقتررات    ارین دتر خشونت   اازه 
 منع آمد ت شد در بغداد، دقایقی قبل از شرته آن لغو شد  

ساله به خبرگتزاری فترانسته گتفتتته    ١٥ ی  معتر   
نتهتد،    کنند ت دتلتت تقتعتی نتمتی   است: طمرد  اعترا  می 

 کند ط   درعو  با آنها مثل اتبا  برخورد می 
مرد  از نبود خدمات عمومی از جمله آب آشام دنی ت  

 ب کاری ت فساد اداری خشمن نند  
 
 
بر اسـاس قـانـون جـدیـد  -ـ هند ٥

 همجنسگرأیی دیگر جرم نیست
رابطه جنسی با جنس موافق در هند دینر مجازات در  

ساتتتامتبتر  ١ شنبه    پی نخواهند داشت  دادگاه عالی هند پنم 
گرایی در این کشور دینر جر  مهسوب    اعال  کرد همجنس 

 شود    نمی 
قضات دادگتاه عتالتی هتنتد اعتال  کتردنتد  کته جتر   

گرایان با قانون استاستی هتنتد    رابطه جنسی همجنس  دانستن 
مغایر است  با این اوم   دادگاه عالی هند، بخشی از بند  

ستا  قتدمتت    ٢٠١ قانون مجازات ک فری هتنتد کته    ٩٩٩ 
داشت، حذف شد  بخشی از این بند که رابطته جتنتستی بتا  

 کند، به قوت خود باقی است    ح وانات را منع می 
مت تالدی در هتنتد    ٢٢١١ که سا     ٩٩٩ اساس بند     بر 

اتوانستت اتا ده ستا     اوویب شد، رابطه با جنس موافق می 
مجازات حبس داشته باشد، حتی اگر این رابطه شخوی, ت  

 با امایل دت یرف صورت گرفته بود  
نت ترتهتای پتلت تس بتا   منتقدان خترده مت تنترفتتتنتد کته 

گرایان ت دگرباشان    از قانون مزبور، برای همجنس  سوءاستفاده 
مت تالدی    ١٢٢١ کتردنتد  ستا     جنسی مزاحمت ایجاد متی 

هتای    در دادگتاه   ٩٩٩ شکایت با اوجه به بند    ١١٢٢ حدتد  
  در ایتتن ستتا  هتتفتتت نتتفتتر بتته    هتتنتتد ثتتبتتت شتتده بتتود 

 گرایی مهکو  شدند    همجنس  خایر 
گرایان ت    پس از اعال  رأی دادگاه فعاالن حقوق همجنس 

دگرباشان جنسی به جشن ت پایکوبی پرداختند  راما تیجی،  
فرانسته گتفتتته استت: طزمتان     ی  دانشجو به خبرگزاری 

اوان  بنوی  که آزاد هست     زیادی یو  کش د اما باالخره می 
 ت از حقوق برابر برخوردار   ط 

گرایان در هند، کشوری با یت     همجنس     فعاالن حقوق 
  ٧٢ هتای دهته    م ل ون نفر جمع ت، از ستا    ٩٢٢ م ل ارد ت  

آغاز کردند  دادگتاهتی    ٩٩٩ م الدی مبارزه خود را با بند  
م الدی با درخواستت آنتهتا متوافتقتت    ١٢٢٧ در دهلی سا   

رأی آن دادگاه را    ١٢٢٠ سا      کرد  اما دادگاه عالی هند 
 را دتباره به اجرا گذاشت    ٩٩٩ بایل کرد ت بند  
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شـــــــــوراهـــــــــای 
ـــی  ـــده ـــان ـــازم س
اعتراضات را در 
همه جـا ایـجـاد 

 کنیم 
 

حکومت اسالمی آشکارا مسـتـاصـل 
است و در بحران العال  دست و 
پا میزند  توان کنتـرل جـامـعـه 
به شکل سابـ  را نـدارد  مـردم 
نیز نشان داده انـد کـه تـحـمـل 
این شـرایـط را نـدارنـد  بـایـد 
مبارزات مان را سازمان یافته و 

سراسری کنیم  یـک ابـزار مـهـم 
هدایت و سازماندهی مبارزات در 
ـــای  ـــوراه ـــط، ش ـــرای ـــن  ش ای
سازمـانـدهـی اعـتـراضـات اسـت  
شوراهای سازماندهی مـیـتـوانـنـد 
در همه محالت و شهـرهـا ایـجـاد 
شــونــد و اعــتــراضــات مــردم را 
رهــبــری کــنــنــد، مــردم را حــول 
خواست های سیاسی و رفـاهـی و 
حول خواست های آزادیتـواهـانـه 
و عدالت طلبانه متحد نگهدارند 
و نقش رهبری میدانـی مـردم را 
بــعــهــده بــگــیــرنــد  اکــنــون وقــت 
سازماندهی اعتراضات شهری در 

 سراسر کشور است  
 

حزب کمونیست کارگری فـعـالـیـن 
سیاسی و اجتماعی و فعـالـیـن و 

ــان  ــوان ــری و ج ــارگ ــران ک ــب ره
معترض را فرامـیـتـوانـد در هـر 
شهر و مـحـلـی کـه مـیـتـوانـنـد، 
شوراهای سازماندهی اعتراضـات 
را ایجاد کنند، جوانان و مـردم 
مـعــتـرض و پــرشـور را در ایــن 

استفاده شوراها جمع کنند و با 
از روابط و امکانـات خـود و 
بــا اســتــفـــاده از مــدیـــای 
اجتماعی حلقـه تـمـاس خـود 
بــا مــردم شــهــر را گســتــرش 

 دهند  
 

زنده باد شورای سازمـانـدهـی 
 اعتراضات در سراسر کشور
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واحـــــدهـــــای حـــــزب 
کمونیسـت کـارگـری را 
در هــمــه جــا ایــجــاد 

 کنید 
 ١٦جامعه ایران از مـقـطـع دی 

وارد فــاز تــازه ای شــده اســت  
اعتصابات و تجـمـعـات کـارگـری 
گســتــرش یــافــتــه، اعــتــراضــات 
عمومی تعرضی تر، گسترده تـر 
و ســراســری تــر شــده و تــوازن 
قوای میان مردم و حکومت بشکل 
بازگشت ناپذیری تـغـیـیـر کـرده 
است  حکومت در بن بسـت کـامـل 
دســت و پــا مــیــزنــد و در هــم 
ــر، ــ  ت ــی اف ــر، ب ــه ت ــت ــت   ری
مستاصل تـر و نـاتـوان تـر از 
همیشه  است  در  نین شرایطی 
توده های وسـیـع مـردم آمـادگـی 
دارنـد کــه در اشــکـال مــتــتــلــر 
سازمان یابند  سازماندهی مردم 
حیـاتـی تـریـن مسـالـه کـنـونـی 
جامعه است  به هر درجه جامعه 
سازمان یافته تر باشد، اتـحـاد 
مردم باالتر و مسیر سـرنـگـونـی 

 کم مشقت تر خواهد بود  
 

در  نین شرایط خطیر و تعییـن 
کننده ای از تـک تـک اعضـا و 
دوستداران حزب میـتـواهـیـم کـه 
ــاد  ــج ــار ای ــک ــت ب ــت دس بســرع
واحدهای حزب شوند  واحدهـای 
حزب در هـر کـارخـانـه و اداره 

ای، در هـــر دبـــیـــرســـتـــان و 
دانشگاهـی و در هـر مـحـلـه ای 
باید ایـجـاد شـود  بـا دوسـتـان 
نزدیـک و قـابـل اعـتـمـاد خـود 

آنــهــا را بــه   صــحــبــت کــنــیــد،
عضویت در حزب تشوی  کـنـیـد، 
همراه با آنها واحدهای سـه تـا 
پنج نفره تشـکـیـل دهـیـد و بـا 
حــزب تــمــاســتــان را فــعــال تــر 
کنید  ایجاد واحد های حزب در 
مراکز و مـحـالت مـتـتـلـر و در 
مــیـــان کـــارگـــران، مـــعــلـــمـــان، 
ـــان،  ـــوان ـــان، ج ـــگ ـــت ـــس ـــازنش ب
نویسندگان و هنرمندان و غـیـره 
امکان میدهد که نقش موثری در 

آگاهی آنان، اتحاد آنـان   ارتقاء
و متشکل شدن آنان ایفا کنید و 
با آمادگی بیشتری نه تـنـهـا در 
مقابل جـمـهـوری اسـالمـی بـلـکـه 

همچنین در مقابل جـنـبـش هـای 
ارتجاعی و شعارها و شیوه هـای 
انحرافـی کـه بـه مـبـارزه مـردم 
 لطمه میزند صر آرایی کنید  

 
بســیــاری از دوســتــداران حــزب 
همچنان بصورت فـردی فـعـالـیـت 
میکـنـنـد  مـا وظـیـفـه داریـم و 
میتوانیم بتش هر  ه وسیعـتـری 
از این فـعـالـیـن را در سـازمـان 

کشـور مـتـشـکـل حزب در داخل 
کنیم  این یکی از مـهـمـتـریـن 
اقداماتی است که در شرایـط 
کنـونـی در مـقـابـل اعضـا و 

 فعالین حزب قرار دارد  
 

 حزب کمون ست کارگری ایران 
 ١٢٢٢ ژتئ ه    ٠ ،  ٢٩٧٩ ا ر    ٢٩ 
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 ده امر فوری انقالب 
انــقــالب عــ ــیــمــی  

ــت   ــده اس ــاز ش آغ
فوری ترین اهـدا  
مــــــردمــــــی کــــــه 

بــرای  قــهــرمــانــانــه
ـــگـــون کـــردن  ســـرن
جمهوری اسالمی بپا 
خاسته اند از ایـن 

 قرار است:
 
همـه زنـدانـیـان  -٩

سیاسی و دسـتـگـیـر 
شدگان اعـتـراضـات 
اخــیــر فــورا بــایــد 

 آزاد شوند  
تمـام آمـریـن و  -٠

عــامــلــیــن جــنــایــات 
جمهوری اسالمـی در 

گـذشـتـه   ند دهه 
بــایــد دســتــگــیــر و 
ــاکــمــه  ــا مــح ــلــن ع

 شوند  
 
کلیه نـیـروهـای  -١

سرکوبگر جـمـهـوری 
اسالمی بـایـد فـورا 

 منحل شوند  
 
مجازات اعـدام   -١

باید فورا لغو شود  

ــن قصــاص  ــی ــوان ق
 بر یده شود 

 
كــلــیــه امــوال  -٥

غــارت شــده مــردم 
توسـط مـقـامـات و 
نهادهای مذهـبـی و 
دولتـی بـایـد فـورا 
بازپ  گرفته شـود 
و به صـاحـبـان آن 

و  بــــــرگــــــردانــــــده
صر  کـارهـای  یا 

عــام الــمــنــفــعــه و 
 رفاهی جامعه شود 

 
حجاب تحمیـلـی  -٦

ــــه  ــــون ــــر گ و ه
جداسازی جنسـیـتـی 
فورا مـلـغـی شـود و 
آزادی پـــــوشـــــش 
برقرار گردد  کلیـه 
قوانین ضـد زن و 
تبعیض آمیز عـلـیـه 
زنان باید فورا لغو 
شود و حقوچ برابـر 

در هـمـه  زن و مـرد
زمــیــنــه هــا اعــالم 

 شود  
 
ــــ  از  -١ ــــذه م

دولت، از سـیـسـتـم 
قضــــائــــی، و از 
آمــوزش و پــرورش 
بــایــد کــامــال جــدا 
شــود  آزادی کــامــل 
مذه  و بی مذهبی 
بـعـنـوان عـقـیـده و 
امر خصوصی افـراد 
 باید تضمین شود 

 
آزادی بی قـیـد  -١

و شــرط عــقــیــده، 
بیان، اجتـمـاعـات، 
ـــــات،  ـــــوع ـــــطـــــب م
تـــــــ ـــــــاهـــــــرات، 
اعتصاب، تشکـل و 

فــورا بــایــد  تــحــزب
ــرار  ــرق ــالم و ب اع

 شود  
 
برابری حقوقـی   -١

ـــه  ـــی هـــم ـــدن و م
ــران  ــدان ای ــرون شــه
مستقل از مـذهـ ، 
زبان، و یا قومـیـت 
و ملیت فـورا بـایـد 

 عملی شود  
 
یــک زنــدگــی  -٩٢

مرفه و منطبـ  بـر 

آخرین استانداردها 
ـــات در  ـــان ـــک و ام
پــیــشــرفــتــه تــریــن 
جوامع بـایـد بـرای 
ــدان  ــرون ــه ــه ش ــم ه
تضـــمـــیـــن شـــود  
ــزد  ــم حــداقــل دســت
باید بر مبنای ایـن 
اســــتــــانــــداردهــــا 
افزایش پیـدا کـنـد 
و بــیــمــه بــیــکــاری 
مکـفـی بـرای هـمـه 
بــیــکــاران و افــراد 
آمـــاده بـــه کـــار 
تامین شود  ط  و 
بهداشت و تحـصـیـل 
ــرای  ــایــد فــورا ب ب
همگان     رایـگـان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــود   ش

 
اینها مـهـمـتـریـن و 
ـــــن  ـــــوری تـــــری ف
خواسـتـه هـا و در 

ــان  واقــع  ــرم ده ف
انقالب مردم عـلـیـه 
جــمــهــوری اســالمــی 
است  اعتراضات و 
تـــــ ـــــاهـــــرات و 
اعـــتــــصـــابــــات و 
اجــتــمــاعــات بــرای 

تحق  این خواستهـا 
ــــد هــــر ــــه  ــــای ب
گسـتــرده تـر شــود  
تنها با سـرنـگـونـی 
جمهوری اسـالمـی و 
برقراری حـاکـمـیـت 
مستقیم همـه زنـان 
و مـــردان ســـاکـــن 
ایران است که ایـن 
ــحــو  ــن ــهــا ب خــواســت
پیـگـیـر و جـامـعـی 
ــد  ــواه ــ  خ ــق ــح ــت م

    شد  
 

ــیــســت  حــزب كــمــون
كارگری تمامی شما 
كــارگــران، زنــان، 
وجـــوانـــان را بـــه 
تالش برای تبـدیـل 
ــه  ــور ب ــش ــن ــن م ای
پر ـم   انـقـالبـی 
که در حـال شـکـل 
گــرفــتــن اســت فــرا 

 میتواند 
 

ــیــســت  حــزب كــمــون
 كارگری ایران

 ٩١١٦دیماه  ٩١
 ٠٢٩١ژانویه  ١ 

      


