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 به كارگران مبارز هفت تپه

 !هفت تپه آينده را ترسيم ميكند

 

 !نگاهها به كارگران هفت تپه دوخته شده است

 ٣صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                         

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 !تنها دخالت بشريت مترقى مى تواند به جنگ در فلسطين پايان دهد

 روز حكمت را گرامى بداريم

 انسانيت به كمونيسم حكمت نيازمند است

 ٧صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                       

د   و د    ھان    ان    !کار  

 دور جديد نمايش انتخابات
 

جمهوری اسالمی در فضائی مملو از ابهام و 
بن بست، در شرايطی که هم مذاکره ميکند و 
هم در آتش جنگ در منطقه می دمد، در متن 
مشقت بی پايان مردم اسير فقر و فالکت و 
بيماری و بيکاری، بدنبال يکدوره دروغ و 
فريب و سرکوب خونين، برای نهادهايش 

بار ديگر جناحهای .  برگزار ميکند"  انتخابات"
حکومتی و عناصر صدبار امتحان پس داده از 
عاملين کشتار زندانيان سياسی تا تيرخالص 
زن و شکنجه گر و پاسدار و بازجو، 

به ما .  عروسک اين خيمه شب بازی اند
ميگويند برای تداوم اين وضعيت از ميان 

اما اين نمايش بيش ! کنيد" انتخاب"جالدان تان 
از هر زمانی سوت و کور است و از پيش 

اينرا .  مهر شکست را بر پيشانی خود دارد
کاری که بايد .  خود خامنه ای هم ميداند

صورت گيرد، اينست که اين شکست همه 
 . جانبه و کمرشکن شود

 
در ايران تحت سلطه ارتجاع اسالمی انتخابات 

در اين رژيم .  مطلقا وجود خارجی ندارد
احزاب سياسی از راست تا چپ غيرقانونی و 

رهبران اپوزيسيون در ليست .  اند"  منحله"
و "  مهدورالدم"ترور قرار دارند و از پيش 

تشکيل .  اعالم شده اند"  ملحد"و "  محارب"
شورا و سنديکا و ايجاد سازمان کارگری 

رهبران و فعالين جنبش کارگری .  ممنوع است
اعتصاب و طلب "  بجرم"يا در زندان اند و يا 

. حقوق کار انجام شده تحت تهديد و پيگردند
. ايجاد سازمانهای مستقل زنان ممنوع است

  ٢صفحه   تشکيل هر جلسه و تجمع و 

 اعالميه حزب حكمتيست

 خلع يد از اسدبيگى، 

   !اين پيروزی نتيجه استقامت شماست

 اسماعيل چگونه اسماعيل شد
 

 ٦صفحه جاويد حكيمى                                                                                                               

 !مجرم اصلى جمهوری اسالمى و خامنه ای است
 

  ٩صفحه  نادر شريفى                                                                                                                   

 اعالميه حزب حكمتيست
 

فاجعه كشتار كودكان 

  در كابل  

فلسطين، از   

 !استقالل تا آزادی
 

 منصور حكمت

پيام های  
پشتيبانى از 

 كارگران هفت تپه



 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

تشکل و کانون از معلمان و وکال و نويسندگان و بازنشستگان با قوه 
نه فقط شهروندان .  قهريه و زندان و پرونده سازی جواب ميگيرد

بلکه کسانی که در سرپانگهداشتن اين رژيم عليه مردم مرتکب "  عادی"
تنها .  جنايت شدند، احزاب اسالمی و درون حکومتی، بخشا ممنوع اند

اليه قليلی از جنايتکاران حساب پس داده و پاره تن نظام اسالمی، که 
آنهم بايد توسط نهادهای مافيائی در هر دوره تائيد شوند، ميتوانند در اين 

. نيست"  انتخابات"اسم اين .  معرکه گيری اسالمی حضور بهم رسانند
. اين نمايش تحقير شعور مردم است.  اين يک مضحکه تمام عيار است

اين توهين به هر نوع انتخابات حتی با معيارهای انتخابات در جوامع 
به اين مضحکه، تالشی برای تداوم "  انتخابات"اطالق .  بورژوائی است

سلطه خونين نظامی است که تنها در آخرين خيزش توده ای کارگران و 
 .  مردم زحمتکش هزاران قربانی گرفته است

 
 و صندوق رای" آزادی"

اصالح طلبان مرتجع و تريبون های تبليغاتی طرفدار حکومت برايمان 
تنها راه رسيدن به آزادی از صندوق رای "موعظه می کنند که 

. کسب آزادی از طريق صندوق رای ظاهری عامه پسند دارد"! ميگذرد
مگر نه اينست که حق انتخاب از طريق هر فرد يک رای ميتواند 
مسالمت آميزترين راه برای رسيدن به اهدافی باشد که همگان در آن 

ما بايد به صندوق رای با تمام محدوديتهايش عادت "ذينفعند؟ ميگويند 
 "! بايد فرهنگ دمکراتيک را رشد دهيم"! "کنيم

 
؟ اين کدام آزادی "آزادی"؟ کدام "صندوق رای"بگذاريد بپرسيم کدام 

است که با فرض بقای ارتجاع سياسی متحقق ميشود؟ اين کدام آزادی 
بين شکنجه گران و زندانبانان و "  انتخاب"است که به ما حق 

" رای دادن"استثمارگران مان را ميدهد؟ دمکراسی ای که قرار است با 
بين جالدان تمرين شود، تنها "  انتخاب"به منتسبين حکومت اسالمی و 

قرار است برويم به تعدادی هزار بار امتحان .  ارتجاع را تحکيم ميکند
پس داده و شريک جنايت و يا تائيد کننده جنايت در حکومت اسالمی، به 
تعدادی سرمايه دار و قمه بدست سرکوبگر و فاسد که خون مردم را در 

" رای"شيشه کردند، به کسانی که از فيلترهای امنيتی نظام رد شدند، 
به "  تمرين دمکراسی"عادت کنيم تا با "  صندوق رای"بدهيم و به 

اين نوع !  نام دارد برسيم"  آزادی"ناکجاآبادی که در قاموس اينان 
استداللها تنها منعکس کننده هم خانواده بودن با نظام اسالمی، شريک 

 .  بودن در آرمان اجتماعی و اهداف سياسی جمهوری اسالمی است
 

بعنوان کمونيست و انقالبی تصريح می کنيم که در نظامهای استبدادی، 
هيچوقت و در هيچ زمانی، يک ذره آزادی، يک ذره گشايش سياسی و 
. اقتصادی و فرهنگی، از طريق صندوق رای حاصل نشده است

در اين حکومتها نه مسير آزادی شهروندان بلکه "  صندوق رای"
کسانی که تداوم .  مکانيزم اسارت مجدد و امضای سند بردگی آنهاست

نام ميگذارند، تنها "  آزادی"انقياد سياسی و اقتصادی شهروندان را 
آزادی تاريخا با عمل انقالبی بدست آمده است .  ُشرکای اين بربريت اند

. و تنها توسط نيروها و جنبشهائی ميتواند متحقق شود که در آن ذينفعند

 ...دور جديد نمايش انتخابات 
انتخابات تنها زمانی ميتواند مظهر و 
بيان اراده عمومی مردم باشد که يک 
پروسه سياسی واقعی برای نفی ارتجاع 
طی شده باشد و انتخابات به يک 
واقعيت مادی و اجتماعی جنبه حقوقی 

انتخابات تنها در شرايطی که .  بدهد
جامعه از قيد ارتجاع آزاد شده است و 
شهروندان بطور عينی امکان عملی و 

مستقيم و مادی ابراز وجود سياسی 
 . را دارند ميتواند معنی داشته باشد مستمر

 
 دخالت و نه شرکت 

هر نوع شرکت در مضحکه انتخابات با هر عنوان و توجيهی مشروعيت 
اما عدم شرکت در .  دادن به رژيم اسالمی و در راس آن خامنه ای است

سياستها و چهارچوبهای حکومتی به معنای دست روی دست گذاشتن و 
در مناسبت انتخابات اتفاقا بايد فعاالنه دخالت .  يک سياست پاسيو نيست

دخالتی مستقل از جناح های رژيم و سياست ها و تاکتيک هائی که .  کرد
دخالتی مبتنی بر شکست سياست بسيج مردم حول اين يا آن .  طرح ميکنند

مبارزه فعال عليه فضای انتخاباتی و .  تاکتيک حکومتی و اين يا آن کانديدا
تبديل آن به اعتراض عليه کل حکومت، ميتواند يک شکست ديگر به 

. جمهوری اسالمی تحميل کند و محاسبات پراگماتيستی را حاشيه ای کند
اين مبارزه از پائين و مستقل از پالتفرمهای حکومتی است که اتفاقا 

گسترش اعتصاب و .  ميتواند بر نتيجه همين مضحکه تاثير بگذارد
اعتراض برای حقوق پايمال شده، تبديل هر سخنرانی و اجتماع انتخاباتی 
به صحنه اعتراض عليه کل حکومت، پاره کردن وسيع پوسترها و آتش 
زدن بيلبوردهای تبليغاتی، مخالفت با اعدام و خواست آزادی فوری کليه 
زندانيان سياسی، بايد رئوس خط مشی جنبش انقالبی و سرنگونی طلب 

روز انتخابات با عدم شرکت گسترده و .  از امروز تا روز انتخابات باشد
اعالم قدرتمند نامشروع بودن کل حکومت، فصل جديدی از تقابل با رژيم 

 . اسالمی را آغاز ميکنيم
 

مضحکه انتخابات جمهوری اسالمی برای نظام اسالمی و طرفدارانش 
اما .  منفعت سياسی و طبقاتی شان اينطور حکم ميکند.  حتما مهم است

برای دهها ميليون مردم اسير فقر و فالکت، برای دهها ميليون زن اسير 
آپارتايد و سرکوب روزمره، برای بيش از ده ميليون بيکار، برای جوانان 
بی آينده، برای ميليونها نفر که اسير تن فروشی و اعتياد اند، برای خيابان 

تبليغ برای شرکت در .  خوابها و مردم گرسنه پشيزی ارزش ندارد
مضحکه انتخابات رژيم اسالمی تنها ُمهر تائيد زدن به تداوم جنايت و 

 .بردگی و فقر عمومی است
 

مذاکرات وين و .  بشدت سوت و کور است ١٤٠٠نمايش انتخابات 
در اين .  موشک پراکنی در منطقه هم دردی از حکومت دوا نمی کند

از پيش ُمهر شکست قاطع بر پيشانی حکومت کوبيده شده "  انتخابات"
در وضعيت ملتهب و پرشتاب سياسی ايران، اين شکست بايد همه .  است

جانبه و سنگين و برانگيزاننده باشد و به نيروی محرکه قدرتمندی برای 
 .جنبش سرنگونی انقالبی کل نظام اسالمی تبديل شود

 
   ١٤٠٠ارديبهشت  ٢٤. سردبير

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 



نگاهها به کارگران هفت تپه دوخته شده، نه فقط به خاطر مبارزات 
درخشان تاکنونی و پيروزی بزرگی که در جشن شورانگيز يکشنبه 

رقم "  سنگر"نوزدهم ارديبهشت در صحن شرکت و مکان مبارزاتی 
خورد، به عالوه و مهمتر به خاطر آينده اداره و مديريت و توليد و 

در .  شرايط کار و موقعيت جديد کارگران در مجتمع صنعتی هفت تپه
 .مورد هر دو وجه مساله بگذاريد مکث کوتاهی بکنيم

  

: پيروزی کارگران هفت تپه، نقطه عطف جنبش کارگری ايران:  الف
سهل انگاری و ساده انگاری است تا رويداد مهم روز يکشنبه نوزدهم 
ارديبهشت هفت تپه را صرفا در سطح يک جشن کارگری البته واقعی و 

اين يک پيروزی تاريخی کارگران هفت تپه و نقطه .  شورانگيز ببينيم
عطف مهمی در جنبش کارگری و حتی در جنبش اعتراض توده ای 

هر کارگر مبارز و .  عليه سرمايه داری و حکومت آن در ايران است
هر جريان و فرد آزاديخواه و ضد فقر و تبعيض و نابرابری و مدافع 
حقوق کارگر و مردم که آگاهی و تجربه ای زمينی از پيچ و خم مبارزه 
واقعی داشته باشد، متوجه است، با اعالم خلع يد و برگزاری ميتينگ و 
جشن پيروزی کارگران هفت تپه نه فقط بخش خصوصی و اسدبيگی 
های فاسد، بلکه حکومت جمهوری اسالمی تمام قد حامی بخش 

نورچشمی "  اسد بيگی، رستمی"خصوصی و در اين مورد پشتيبان 
اين پيروزی مهم .  شکست سختی خورده اند"  روحانی، جهانگيری"

بسيجيان نزديک به قوه "برخالف پروپاگاند وارونه و ضد حقيقت 
يا تبليغات گمراه کننده و بی پايه مخالفان و "  قضاييه و رئيسی جالد

مغرضان فرقه ای نسبت به  جريان راديکال و هدايتگر اعتراضات 
برحق تاکنونی هفت تپه، مستقيما حاصل اتحاد، مبارزه، استقامت و 

خلع "اصرار کارگران هفت تپه بر خواسته های برحق شان و از جمله 
" سنگر"متينگ و جشن کارگری صحن .  بود و نه هيچ چيز ديگر"  يد

يکشنبه نوزدهم به قول معروف نوک کوه مبارزه ای بود، که کارگران 
آگاه و مبارز هفت تپه و رهبران و پيشروان هوشيار آنها پنج سال با 
فداکاری بی نظير برای به ثمررساندن و تا اينجا رساندن، جانانه 

در اين پنج سال جنبش کارگری و اعتراضی شاهد صحنه .  کوشيدند
های پرشور مبارزات کارگران هفت تپه اعم از اعتصابات بزرگ و 
کوتاه و بلند مدت، متينگها در صحن کارخانه و در سنگر، تظاهراتها 
در شوش و مقابل فرمانداری، همراهی پرشور خانواده های کارگری و 

همگان .  زنان و جوانان و مردم با اعتراضات کارگران هفت تپه بود
توطئه ها و فريب کاريهای سرمايه داران فاسد و حکومت و دولت شان 

اخراج و تهديد و احضار و زندان و .  را عليه کارگران هفت تپه ديدند
شکنجه و پرونده سازيها عليه نمايندگان صاحب اراده و مدافعين جسور 

هر کس .  کارگران هفت تپه را ديديم و اين طرحها رسوا و افشاء شدند
که خود را در جبهه کارگر و اعتراض و مبارزه عليه سرمايه و دولتش 
در ايران ميداند، اگر با احساس مسئوليت و به دور از کوته بينی و 
رقابت و محاسبات غلط و بيمورد به مساله نگاه کند، ميتواند ببيند 
ايستادگی متحدانه و جمعی و فردی کارگران هفت تپه متکی به 

 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 !نگاهها به كارگران هفت تپه دوخته شده است 

 رحمان حسين زاده 

حمايتهای شايسته و گسترده در داخل و در 
خارج علت اصلی پيروزی تاکنونی 

اين پيروزی خود .  کارگران هفت تپه است
حاصل قدم به قدم تغيير تناسب قوا در 
سالهای اخير به نفع مبارزه کارگری و توده 
ای و اکنون خود فاکتور مهم و برجسته ای 
در ايجاد تناسب قوای مساعدتر برای 
پيشبرد مبارزات کارگری نه فقط در هفت 
به اين ترتيب با قاطعيت بايد .  تپه، بلکه درکل جنبش کارگری ايران است

گفت پيروزی تاکنونی کارگران نيشکر هفت تپه نقطه عطف مهم در 
جنبش کارگری و حتی اعتراض توده ای عليه سرمايه داری و جمهوری 

 . اسالمی در ايران است

 

بيشک وجه مهم ديگر  :نظارت کارگری و آينده مديريت هفت تپه  -ب
توجه و خيره شدن به تحوالت در شرکت هفت تپه، شرايط تماما جديدی 
است که نسبت به سرنوشت امروز و آينده اين مجتمع بزرگ کارگری به 

مشکالت و .  صورت مسئله ها عوض شده است.  وجود آمده ست
معضالت قديمی گريبانگير کارگران اکنون در بستر جديد و  متفاوتی 

صورت مسئله های ماکروی سياسی، معيشتی و .  خود را عرضه ميکنند
شغلی و شرايط کار، سيستم اداری، ادامه توليد و کارايی شرکت، مديريت 
جديد و مناسبات و نحوه رابطه آن با کارگران شرکت، نقش کارگران در 
اداره شرکت و موضوع اجرايی کردن نظارت کارگری متکی به اراده 

از همه مهمتر تامين توقعات و .  جمعی و شورايی کارگری همه مطرحند
خواسته هائی که سالها کارگران برای آن مبارزه کرده، به اين معنا تامين 
زندگی بهتر کارگران و خانواده های کارگری، از مسائل مهم پيش روی 
کارگران هفت تپه بوده و پاسخهای هوشيارانه، رهبری و نمايندگان 

اعالميه ها و نظرات شنيد شده، از نمايندگان مورد .  کارگران را ميطلبد
اعتماد کارگران و از جمله اسماعيل بخشی و فعالين نزديکش اين تصوير 
را ميدهد، کارگران خود متوجه اين شرايط جديد و مصافهای جديدی که 

اسماعيل بخشی به درست اشاره کرده، .  در مقابل آنها قرار گرفته، هستند
تصورم اينست کارگران و نمايندگان .  که با يک دوره گذار روبرو هستند

صاحب صالحيت آنها برنامه عملی که پاسخگوی اين دوره  گذار و يا به 
بيان ديگر دوره انتقال باشد را در دستور کار خود دارند و به همين دليل 

با اين .  خود را مجاز نميدانم به اين سطح از بحث در اين مطلب ورود کنم
وجود به عنوان يکی از همگامان مبارزات کارگران هفت تپه، الزم 

 .ميدانم، دل نگرانيهايم را در نکات زير طرح کنم

  

 .ترفند فرسايشی کردن دوره گذار و يا دوره انتقال را بايد خنثی کرد  -١
يک حربه اسدبيگی ها و دولت حامی و کل هيئت حاکمه، ميتواند کشدار 

. کردن دوره انتقال و فرسوده کردن کارگران در اين پروسه باشد
. کارگران هفت تپه نبايد اجازه دهند اين پروسه فرسايشی و کشدار شود

هر چه سريعتر و زودتر اسد بيگی ها و دارودسته اش به لحاظ عملی 
با تشخيص تناسب قوا و تاثيرگذاری مستقيم . الزمست بيرون انداخته شوند

. خود کارگران تکليف مديريت جديد کارخانه مشخص و دست بکار شود
اين اقدام تضمين کننده ادامه کاری شرکت و تامين کار و حقوق کارگران 

 . است

 

  ٤صفحه   
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 نگاهها به كارگران هفت تپه  

 ...دوخته شده است 

برای به کرسی نشاندن اراده جمعی، سروسامان گرفتن هرچه   -٢
سريعتر شورا و بدست گرفتن ابتکار عمل توسط مجمع نمايندگان 

وقت آن است .  کارگران تاخير بردار نيست و از نان شب واجب تر است
بيدرنگ مجمع نمايندگان کارگران هفت تپه سرپرستی اين دوره انتقالی 
را بعهده بگيرد و به عنوان ارگان اعمال اراده کارگران طرف حساب 

 . دولت و مقامات و نهادهای مربوطه اقتصادی و اداری ذيربط باشد

اجرايی کردن هرچه سريعتر نظارت کارگری بر کل سوخت و ساز   -٣
شرکت و همه امورات آن الزمه تضمين پيشروی و تحقق خواسته های 

 . کارگران است

در اين دوره حساس خنثی کردن تفرقه اندازی سرمايه داران و دولت  -۴
ادامه اتحاد و همبستگی .  و دارودسته هايشان دقت و هوشياری ميطلبد

به اين منظور مداوما الزمست توده .  کارگران هفت تپه کليد کار است
کارگران هفت تپه در جلسات مجامع عمومی  مستقيما در تصميم گيرها 

نسبت به مديريت و اداره کارخانه و همه فعل و انفعاالتی که پيش ميايد 
نبايد گذاشت بين نمايندگان .  دخالت داده شوند و تصميم گيرنده باشند

 . کارگران و توده کارگر هفت تپه شکافی ايجاد شود

در دوره جديد تداوم حمايت از کارگران هفت تپه و گسترش آن در   -۵
سهل انگارانه است، با خشنودی از .  داخل و خارج بسار ضروری است

پيروزی شيرين کارگران هفت تپه، ضرورت و مبرميت ادامه 
به .  همبستگی و حمايت قاطع از کارگران هفت تپه دست کم گرفته شود

، که به نظرم قطعا "اکنون در آغاز راه هستند"قول نمايندگان کارگران 
بورژوازی خصوصی و دولتی زخم خورده و شکست ديده از دست 

به . کارگران هفت تپه با طرحها و توطئه های جديد ميخواهند تالفی کنند
زعمشان پيشروی بيشتر کارگران هفت تپه و به اين اعتبار جنبش 

با همه توان و خالقيت بايد اتحاد و همبستگی .  کارگری را سد کنند
کارگری شايسته را در داخل و در سطح بين المللی تا تثبيت قطعی 

 . پيروزی کارگران هفت تپه ميتوان و بايد ادامه داد

 

کارگران هفت تپه و جنبش کارگری ايران و همه نيروهای متعلق به اين 
فرصت را .  نبرد طبقاتی در بوته آزمايش سرنوشت سازی بسر ميبريم

 . *از دست ندهيم

 به كارگران مبارز هفت تپه
 

 !هفت تپه آينده را ترسيم ميكند
 

چه کسی ترديد دارد که اگر اتحاد و رزم قدرتمند .  رسميت دادن به خلع يد از اسدبيگی کارفرمای مجتمع هفت تپه، محصول مبارزه و پايداری شماست
نقطه قوت مهم مبارزه شما اينست که سياست و جامعه را حول خود قطبی کرد، هفت تپه .  شما نبود، چه بسا امروز چيزی از هفت تپه باقی نمانده بود

اعتصاب .  را به صدر اخبار و رسانه ها راند، امر کارگر را به آگاهی جامعه تبديل و همه جناحهای سياسی را ناچار به واکنش در قبال هفت تپه کرد
و مبارزه شما برای حقوق حقه خود محدود به هفت تپه نيست، کارگران هفت تپه در شکل دادن به افق و تاکتيک و سياست کارگری در جنبش 

هفت تپه به سمبل مقاومت و اعتصاب و اعاده حرمت کارگر بدل .  کارگری و جنبشهای برابری طلب و ضد تبعيض نقش تعيين کننده ای ايفا کرده اند
 . شده است

 
ترديدی نيست که پيروزی کنونی شما نه فقط صفوف کارگران هفت تپه را متحدتر می کند بلکه تاثيرات ماندگاری بر حرکت بخشهای مختلف جنبش 

پيروزی در هفت تپه خوش بينی و اعتماد ميان کارگران را تقويت کرده و اين به سهم . کارگری در نبرد عليه خصوصی سازی و متعلقات آن ميگذارد
اين پيروزی آغاز فصل جديدی در مبارزه کارگران هفت . خود تجارب و سنت شورائی شما را بيش از پيش به الگوی مبارزاتی در جامعه بدل می کند

 .   ترديدی نيست با اتکا به قدرت اتحاد و دخالت و تصميم جمعی ميتوان قدم بقدم مشکالت را رفع و شرايط را بنفع کارگران و مردم تغيير داد. تپه است
 

حکمتيست به شما کارگران مبارز و شريف هفت تپه و خانواده های گراميتان، به طبقه کارگر و حاميان هفت تپه   -از جانب حزب کمونيست کارگری 
 . ما خود را در شادی و احساس پيروزی شما شريک ميدانيم و به تالش طوالنی و ثابت قدم تان درود ميفرستيم. صميمانه تبريک می گويم

 
 !درود بر رزم و اتحادتان. هفت تپه آينده را ترسيم ميکند

 
 حکمتيست -از جانب دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری 

 سياوش دانشور
 

  ١٤٠٠ارديبهشت  ١٨



!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه 
در كارخانه ها و محالت شوراها ! جا برپا كنيد

!  را برپا كنيد  

 امروز شورا ارگان مبارزه و قيام 

!و فردا ارگان حاكميت  

کارگران مبارز هفت تپه بدنبال پنج سال تالش و مبارزه به قولشان عمل 
کردند و اميد اسدبيگی کارفرمای فاسد و ضد کارگر را از هفت تپه 

خلع يد از اسدبيگی يک گام بجلو و يک پيروزی برای .  بيرون انداختند
مبارزه کارگران بويژه در دو سال اخير است که خواست خلع يد از 

کارگران هفت تپه و خانواده هايشان .  بخش خصوصی طرح شده بود
آنها احساس .  رنديگبپيروزی شان را جشن  ربا شادی و غروميروند که 

پيروزی می کنند و اين بسيار واقعی است، ماندن اسدبيگی با تداوم هفت 
خواست بيرون انداختن اسدبيگی و خلع .  تپه و کارگرانش مانع الجمع بود

يد از وی بعنوان يک کارفرمای ابراختالسگر و ويرانگر به صدر رانده 
کارگران هفت تپه با اتکا به قدرت اتحاد و يگانگی . شد و نهايتا محقق شد

شان و با استقامت و کوتاه نيامدن، اسدبيگی را از مجتمع هفت تپه بيرون 
کارگران هفت تپه نشان دادند و اثبات کردند که مبارزه واقعی و . انداختند

مبتنی بر درک شرايط مشخص، عليرغم تمام مشکالت و محدوديتها و 
. موانعی که وجود دارند، ميتواند بيوقفه پيش برود و نهايتا پيروز شود

ئيه بدليل محاسبات مورد نظرشان با تاخير قوه قضادادگاه رای امروز 
باالترين نهادهای حکومتی با برسميت شناسی خواست .  اعالم شد

کارگران و اعالم خلع يد از اسدبيگی، عقب نشستند و بر قدرت اتحاد 
 . کارگری صحه گذاشتند

 
. اين پيروزی کارگران هفت تپه را در موقعيت جديدی قرار ميدهد

کارگران بدرست اعالم کرده اند که هفت تپه مال ماست، لذا خلع يد 
حال که هفت تپه از خطر نابودی و تعطيلی و .  اسدبيگی آغاز راه است

بيکارسازی وسيع موقتا جسته است، وقت آنست که اين پيروزی به 
تحکيم موقعيت شغلی و قراردادها و شرايط کار و ايجاد شورای مستقل 

کارگران هفت .  کارگران و اعمال نظارت شان به همه امور منجر شود
تپه و خانواده هايشان در اين سالها متحمل اذيت و آزار و رنجهای 

کارگران هفت تپه حاضر نشدند محل کار .  فراوانی شدند اما تسليم نشدند
چندين نسل شان به حکم منافع سرمايه دارانی چون اسدبيگی و حمايت 
حکومتی ها نابود شود، مقابل اين روال ايستادند و حرفشان را به کرسی 

وقت آنست روی دوش اين پيروزی و اتحاد و اعتماد گسترده .  نشاندند
تری که ايجاد کرده است، با اتکا به مجمع عمومی و سنت شورائی شان، 

همکاران اخراجی از جمله آقايان اسماعيل .  گامهای ديگر را بردارند
بخشی و دمحم خنيفر بايد به کار برگردند و پرونده های قضائی عليه 

 .  کارگران مختومه اعالم شود
 

حکمتيست اين پيروزی درخشان و مهم را به  -حزب کمونيست کارگری 
امروز در شادی شما .  کارگران هفت تپه صميمانه تبريک ميگويد

بخشهای مختلف طبقه کارگر، دوستداران جنبش کارگری و همراهان 
اين پيروزی .  هميشگی مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه، شريک اند

پيروزی .  تاثيرات بالفصل در جنبش کارگری و روحيه کارگران دارد
. در هفت تپه مبارزه عليه خصوصی سازی و متعلقات آنرا تشديد می کند

تجربه عملی کارگران هفت تپه نشان داد که قدرت مبارزه و اتحاد هر 
 . ناممکنی را ممکن ميکند

 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

زنده باد هفت تپه قهرمان، !  کارگران شريف هفته تپه، پيروزيتان مبارک
 ! درود بر رزم و اتحادتان! پايتخت اعتصاب جهان

 
 حکمتيست  -گری حزب کمونيست کار

  ٢٠٢١مه  ٨ - ١۴٠٠ارديبهشت  ١٨

 اعالميه حزب حكمتيست 

 

 خلع يد از اسدبيگى، 

   !اين پيروزی نتيجه استقامت شماست

 

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، درمانى، 

بهداشتى و واكسيناسيون  رايگان ساكنين ايران در 

 ! شرايط گسترش پاندمى كرونا است



سرانجام کارزار بزرگ اردوی کار عليه سرمايه در هفت تپه که اين 
پيش برده می شد گامی " خلع يد، يک کالم، والسالم"اواخر تحت عنوان 

والسالم، گواه اراده .  بزرگ به جلو برداشت و از زالو خلع يد گرديد
خلل ناپذير کارگرانی بود که عزم جزم کرده بودند اين بار اگر از 

ی "نه"والسالم، .  آسمان گلوله ببارد يا دالر، از مطالبه خود کوتاه نيايند
قاطعی بود به هرگونه تالش حکومت برای ابقای زالو از طريق 

هفت تپه ای ها همصدا با .  سرکوب و سازش و تهديد و تطميع کارگران
هم و متنفر از زالو اعالم کردند زالو بايد برود و چنان بر مطالبه خود 

سزاوار بود اين پيروزی بزرگ .  استوار ايستادند تا سرانجام زالو رفت
به کارگران صميمانه تبريک گفته شود و توسط خودشان جشن 

 .باشکوهی برگزار گردد
 

با .  هفت تپه نخستين واحد توليدی نيست که از مالک آن خلع يد می شود
لقب "  پايتخت اعتصاب جهان"اين همه فقط هفت تپه بود که به حق 

گرفت و فقط هفت تپه بود که شماری از شخصيت های برجسته 
در .  کارگری از جمله اسماعيل بخشی را به جنبش کارگری تحويل داد

هفت تپه پس از خلع يد، کارگران نماينده اخراجی خود که تا پای اعدام 
رفته بود را در ميان موجی از احساسات مهارناشدنی و وصف ناپذير 

برای انسان ها هيچ چيز زيباتر و هيجان انگيزتر از . به کارخانه آوردند
تحقق بيرونی منويات درونی شان نيست و حاال تمايل قلبی کارگرانی 

اسماعيل را "محقق شده بود که روزی در خيابان فرياد زده بودند؛ 
آری کارگران در روز جشن خلع يد، ".  گرفتند ما همه بخشی هستيم

بدينسان خلع يد .  جملگی تن واحدی شده بودند، همه، بخشی شده بودند
. در پايتخت اعتصاب جهان طعم ديگری داشت و الجرم تبعات ديگری

همين طعم و تبعات است که دشمنان کارگران را می ترساند و دوستان 
حقيقت اين است که هفت تپه عالوه بر خلع يد از .  نادان را آزار می دهد

اسدبيگی، برای تمام زالوهای ديگر نيز يک استخوان الی زخم توليد 
 .کرد؛ اسماعيل

 
انديشه، زمانی منشا تاثير و تغيير خواهد شد که به نيروی مادی تبديل 

ميليون مدافع هم   يک فکر احمقانه اگر پنج.  شود وگرنه مفت نمی ارزد
داشته باشد همچنان احمقانه است ليکن در حالت اخير می تواند بانی 

اين حکم در .  احياء و تحرک جنبشی به غايت کثيف و ارتجاعی شود
خصوص انديشه های انسان دوستانه و جنبش های مترقی نيز صادق 

 .است
 

برای کسانی که جامعه را صحنه جدال مکاتب می دانند تبديل انديشه به 
خود "  صحيح"آنها متعهد به عقايد .  نيروی مادی سخنی است بی معنا

نزد آنها، کارگری .  هستند و نه ايستادن در صف درست جدال طبقاتی
که چفيه می بندد و با بسم هللا سخنش را آغاز می کند عنصری ناآگاه و 
آزار دهنده است ولو بر ضرورت شوراهای مستقل کارگری اصرار 

بالعکس، روشنفکری که بر يک حقيقت انتزاعی پای می فشارد .  ورزد
 . و نمی تواند دو نفر را متحد نمی کند فردی آگاه است و شايسته تکريم
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 اسماعيل چگونه اسماعيل شد
 

 جاويد حكيمى

هنر بزرگ اسماعيل توانايی او در تبديل ايده 
. های خود به نيروی مادی و بنياکن است

سخت ترين کار دنيا سازماندهی است و نه 
روشنگری؛ حفظ اتحاد و انسجام ميان 
کارگران تقسيم شده به قوم و جنسيت و دين و 

اسماعيل به مثابه يک . مليت های مختلف است
رهبر عملی کارگران، هنر عقب نشينی از 
يک شعار راديکال برای حفظ همبستگی و 

 .ادامه نبرد را خوب می داند
 

اسماعيل آن زمان که کارگر هفت تپه بود و عضو مجمع عمومی، جنبش 
کارگری را با مطالبه تشکيل شورای مستقل کارگری و کل جامعه را با 

تا اينجا برای چپ .  شعار نان، کار، آزادی، اداره شورايی به هيجان آورد
زمانی که مجمع عمومی قلع .  متعهد به عقيده، او عزيز بود و قابل احترام

و قمع گرديد و اسماعيل خود يکی از اخراج شدگان، اين بار برای 
ممانعت از موج کارگر ستيزی و انتقام گيری عوامل زالو از کارگران 

اينجا بود که .  پيشرو و معترض، نوشت خلع يد، يک کالم، والسالم
اسماعيل  آماج افترا و تهمت از سوی زالو و مزدورانش و طعن و 

به هر .  قرار گرفت"  سوپر انقالبی"تمسخر از جانب چپ مکتب زده و 
رو مطالبه خلع يد نيز می توانست تنها به صورت يک هشتگ ساده از 

ليکن وقتی پنج هزار کارگر پشت اين فراخوان . دنيای مجازی فراتر نرود
از آن پس بر ما مسلم .  بسيج شدند آنگاه به يک سيل بنيان کن تبديل گرديد

مايی که قدرت طبقه را می شناختيم و به آن .  شده بود زالو رفتنی است
اينکه مقامات حکومتی همچنان و صرفا از سر زبونی و .  باور داشتيم

استيصال مدام حرفهای خودشان را آشکارا تاييد و تکذيب نمايند سر 
 . سوزنی از ارزش اين پيروزی سترگ کارگران نمی کاهد

 
شخصيت های اجتماعی در شکست و پيروزی های جنبش های اجتماعی 

بی گمان بود و نبود اسماعيل می تواند مسير .  سهم انکار ناشدنی دارند
هم از .  پرسنگالخ مبارزه را برای کارگران هموار يا دشوارتر نمايد

اينروست که کوشش آشکار و پنهانی صورت می گيرد برای ترور 
. شخصيت اسماعيل و تخريب موقعيت منحصر به فرد وی بين کارگران

با اين همه معضل اصلی سرمايه داران نه اسماعيل، بلکه آن کارگرانی 
است که جرات کرده اند رهبر شايسته خود را به نشانه پيروزی بر دوش 

زالوهای نشسته در نهادهای اصلی تصميم .  بگيرند و روی  سنگر بياورند
گيری سه قوه می دانند اسماعيل هر چقدر شجاع و جسور، باالخره يک 
نفر است؛ می شود او را گرفت، شکنجه کرد و تا پای اعدام هم برد؛ با آن 
چند هزار کارگری که پشتيبانی چند ميليون هم طبقه ای و حمايت ساير 

آنها خوب می دانند .  جنبش های اجتماعی را با خود دارند چه بايد کرد
اگر مقاومت و پايداری طوالنی و حماسی کارگران نبود نه اسماعيل و نه 
هيچ نماينده کارگری ديگر صرفا با اتکا به فضايل فردی خويش به چنين 

چنانکه پلخانف به درست گفته است اراده سهمگين .  جايگاهی نمی رسد
رهبران جنبش های اجتماعی برای انجام اعمال خيره کننده نتيجه اعتماد 

اين کارگران .  و حمايت بی دريغ بدنه جنبش ها به رهبران خويش است
نفوذ کالم و قدرت او تبلور .  هستند که اسماعيل را اسماعيل کرده اند

زالوهای تمام کارخانه ها .  جسارت و قدرت کارگران هفت تپه است
اکنون يگانه دغدغه شان اين است؛ مبادا هفت تپه الگوی هر واحد توليدی 
قرار گيرد، مبادا کارگراِن هر واحد توليدی، اسماعيل های خودشان را 

 .کشف کنند
  ٢٠٢١مه  ١٣

 



روزمره و مستمر زشتيها و .  وارونگی دنيای امروز برکسی پنهان نيست
تباهی های نظم حاکم در ابعاد فاجعه باری انسانيت را زير ضرب گرفته 

ايدئولوگها و مفسرين و حکومتگران نظم بورژوايی وعده ميدهند، .  است
که با گسترش سرمايه و جهانی شدن آن، تامين زندگی و امنيت و آرامش 

اما فجايع تکان دهنده نظم .  و رفاه جوامع بشری تضمين خواهد شد
سرمايه در چهار گوشه جهان و در همه قاره ها افشاگر ادعاهای آنها و 

پديده های سبعانه و تحميل شده چون رياضت .  نظم جهنی سرمايه است
کشی اقتصادی و تعرض معيشتی کمرشکن در سراسر جهان و در خود 
غرب و اروپای صنعتی عليه طبقه کارگر و مردم، عروج ناسيوناليسم و 
فاشيسم و راسيسم و مذهب و خرافه های انسان ستيز، جنگ و 
زورآزمايی نظامی قدرتهای بزرگ جهانی و دولتهای منطقه ای و محلی 
به قيمت تباهی زندگی ميليونها انسان، عروج شاخه های مختلف 
تروريسم بين المللی اعم از تروريسم دولتی و اسالمی و قومی و 
کارکردهای سبعانه آنها، از جمله و هم اکنون جنگ در حال جريان 
تروريسم دولتی اسرائيل عليه مردم فقرزده غزه و متقابال موشک پراکنی 
تروريسم مذهبی حماس و جهاد با حمايت رأس تروريسم اسالمی دنيا 
يعنی جمهوری اسالمی و ميدانداری القاعده و طالبان و داعش و 

قومی در جای جای جهان "  گرگهای"بوکوحرام و دستجات گوناگون 
معاصر و معماری سناريوهای سياه درهم کوبنده شيرازه زندگی بشر، 
همگی طبق منفعت سرمايه و ريشه در نظم گنديده سرمايه داری 

فاجعه کرونا در يکسال و نيم .  در آغاز قرن بيست و يکم دارد"  مدرن"
اخير مورد بسيار شاخص ارجحيت سودورزی سرمايه بر حيات انسان و 
بيش از هر پديده ای افشاگر ماهيت قويا ضد انسانی نظم سياه کاپيتاليسم 

 . است

 

در مقابل اين زشتی ها و تباهيها و در تناسب قوای به شدت نامساعد اما، 
جدالی مستمر، گاه نهان .  جدال طبقاتی بيوقفه در جامعه در جريان است

جدالی که برخالف تصور .  و گاه آشکار به وسعت دنيای وارونه امروز
محدود نگرانه و مصلحت گرايانه، منحصر به صحنه های بروز آشکار 
در اعتصابات، تظاهراتها، آکسيونها، صف بنديهای رودررو، انتخاباتها، 
دباتها، صحن کارخانه، جنگ و گريز خيابانی، جنگ ها و نبردهای 

هريک از اين صحنه ها زير هر نام و پرچمی تنها .  نيست...  نظامی و 
گوشه هايی از واقعيت بنيادی تر جدال طبقاتی جاری است، که مهر خود 
را هر لحظه و روزمره بر کل تحرک جامعه در ابعاد سياسی، اجتماعی 
و فرهنگی و بر کل فعل و انفعال انسان دنيای معاصر کوبيده و به قول 

در دو سوی اين جدال، طبقه ".  موتور محرکه تاريخ است"مارکس 
کارگر و طبقه سرمايه دار با منافع آنی و آتی، با منافع اقتصادی و 

افق و سياست کمونيستی و .  سياسی و با افق و سياست متقابل ايستاده اند
کمونيسم .  کمونيسم کارگری پرچم طبقه کارگر در اين جدال است

کارگری از دوره مارکس تا حکمت با مانيفست کمونيست و دنيای بهتر، 
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از سر اين نياز جدال طبقاتی و اجتماعی به 
عنوان پالتفرم طبقه کارگر آگاه ضرورت 

به ميان کارگران و جامعه .  پيدا کرده است
تشنه آزادی راه باز کرده و از همين سر هم 
مداوما و بيش از پيش بايد قابل دسترس و 

 . به ميان کارگران و جامعه برده شود

 

هر سال روز تولد منصورحکمت، )  چهارم ژوئن(روز چهاردهم خرداد 
روز گراميداشت رهبر جنبش کمونيسم کارگری، فقط يک فرصت 
مشخص و معين در راستای قابل دسترس کردن و معرفی ابعاد همه 

مورد نياز "  دنيای بهتر"جانبه کمونيسم کارگری حکمت و مانيفست 
جدال طبقاتی و انبوه سياستهای کمونيستی اين مارکسيست برجسته در 

 .  پيچ و خم مبارزه همه جانبه طبقه کارگر در اين دوران است

 

 گراميداشت حکمت و معرفی کمونيسم کارگری حکمت

روز گراميداشت حکمت آکسيون حزبی و يا غير حزبی نيست، مراسم 
هدف معرفی کمونيسم .  تعلق خاطر شخصی به منصور حکمت هم نيست

مضافا گراميداشت حکمت مختص فعالين حزب .  کارگری حکمت است
حکمتيست و يا بهتر بگويم محدود به فعالين حزب   -کمونيست کارگری 

اين هفته به همه دوستداران حکمت و به صفوف گسترده جنبش .  نيست
فعالين حزب .  کارگری و جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی متعلق است

هم به عنوان بخشی از دوستداران حکمت الزمست مبتکر و پيشقدم 
گراميداشت حکمت، به .  اقدامات مربوط به گراميداشت اين روز باشند

سهم خود ميخواهد منصور حکمت اين رهبر تاريخ معاصر آزاديخواهی 
افکار، سياست، .  و برابری طلبی و کمونيسمش را به جامعه بشناساند

انسانگرايی عميق و تصميمات سرنوشت ساز او را به جامعه معرفی 
طبقه کارگر و جامعه تشنه آزادی، به فکر و سياست و آلترناتيوهای .  کند

انسان خواستار رهايی، کارگر ضد استثمار، زن .  حکمت نيازمند است
خواستار برابری، جوان خواهان سعادت و شادی و آينده بهتر، جنبش 
حقوق کودک و در يک کالم جامعه عاری از هر نوع ستم و تبعيض و 
نابرابری و جهل و خرافه مذهبی و ملی و عقب مانده، بی ترديد به 

 ٢۵حاصل .  سياست و پراتيک درخشان منصور حکمت نيازمند است
روز تولد و   .سال زندگی سياسی حکمت را بايد قابل دسترس کرد

منصور   دوستدار  مناسبت گراميداشت حکمت فرصتی است که هر
هر کس به .  مردم ببرد  حکمت به سهم خود حکمت را به ميان کارگر و

در داخل کشور موانع  تحميلی جمهوری .  سهم خود ميتواند کاری بکند
اسالمی و امسال هنوز محدوديتهای ايجاد شده کرونا، دامنه عمل اقدامات 
مورد نظرمان را محدود ميکند، اما با وجود آن بسياری کارها شدنی 

مورد اعتماد هم دور هم با   کافيست جمع دوستداران حکمت آشنا و.  است
رعايت موازين بهداشتی و پزشکی جمع شوند، آنوقت مجموعه ای از 
اقدامات، از مطالعه و بازخوانی آثار او، از پخش و تکثير و توزيع آثار 

به ويژه هر فرد و يا . کتبی و صوتی و تصويری اورا در دستور بگذارند
جمع دوستدار منصور حکمت خالقانه در شبکه های اجتماعی و رسانه 
های تصويری و صوتی و کتبی ميتوانند در شناساندن حکمت و توزيع و 

به جلب و جذب فعالين کارگری و .  نشر آثار او دست به ابتکاری بزنند
توزيع .  چپ و آزاديخواه حول کمونيسم کارگری حکمت ياری رسانند

وسيع تراکت و پوستر به مناسبت روز حکمت ساده ترين 

 روز حكمت را گرامى بداريم

 انسانيت به كمونيسم حكمت نيازمند است

 رحمان حسين زاده 

  ٨صفحه   

 



کاری است که ميتواند وسيعا در شهرها انجام 
 . گيرد

 

در خارج کشور هم امسال محدوديتهای کرونايی 
سمينارهای حضوری را به شدت کم کرده، اما با 
برگزاری ميزگردها و سمينارهای نتی، ترتيب 

ترويجی در   سخنرانيها و جلسات توضيحی و
مورد آثار شاخص حکمت، پخش سی دی 
سخنرانيها ميتوان سهم خوبی را در معرفی 

نه تنها رسانه .  کمونيسم حکمت برعهده گرفت
های حزبی ما، بلکه جا دارد، رسانه های 
کمونيستی، نشريات و راديو و تلويزيون چپ و 
آزاديخواه سهمی در گراميداشت و معرفی عميق 

 . تر و وسيع تر منصور حکمت به عهده بگيرند

 

به عالوه شخصيتها و فعالين کمونيستی که شانس 
کار مشترک و نزديک با اين انسان بزرگ را پيدا 

ارزش و   ضروری است، درسهای با  کرده اند،
نوشته نشده ای از روش و سبک کار و مناسبات 
کمونيستی حکمت، از تواضع و فروتنی و 
صراحت و انسانيت و از ابتکارات و خالقيتها و 
استعدادهای فراوان اين سمبل کمونيسم را برای 

بدون .  نسل کمونيست حاضر بگويند و بنويسند
اينکار شناخت از حکمت و کمونيسم وی ناقص 

 . خواهد ماند

 

فراخوانم اينست کاری کنيم که در پايان روز تولد 
حکمت و مناسبت گراميداشت او تعداد زيادی با 

حول .  حکمت و کمونيسم و انسانيتش آشنا شوند
سياستها و اهداف رهبر برجسته کمونيسم کارگری  

افق و سياست و تحزب کمونيستی .  متحد شوند
کارگری را آنطور که منصور حکمت مبتکرش 
بود، به عنوان ابزار موثر پبشبرد جدال طبقاتی 
گسترده و سرنوشت ساز در جهان معاصر و در 

دوستداران حکمت و   .اين دوران به دست بگيرند
صفوف جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی و 
فعالين آن را به چنين اقدامات و بسياری ابتکارات 

 .ديگر  در خارج و داخل کشور فراميخوانيم
 

*** 
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 فلسطين،   

 !از استقالل تا آزادی
 

 منصور حكمت
 
 ١٦(امروز .  دولت اسرائيل همچنان به جنگ ننگينش با کودکان فلسطينى ادامه ميدهد 

و تازه از خشونت .  هشت نفر ديگر از جمله يک کودک نه ساله را با گلوله کشتند)  نوامبر
قربانى حوادث اخير  ٢٤٠درصد از  ٩٠بيش از !  فلسطينى ها به آمريکا شکايت ميکنند

اين در قاموس هرکس يک جنايت .  فلسطينى اند و بخش اعظم آنها کودکان و نوجوانان اند
در حاليکه سران .  اين نمونه مجسم تروريسم دولتى است.  يک نسل کشى است.  جنگى است

دول غربى و سياستگذاران رسانه ها همچنان به حمايت يکجانبه از اسرائيل و کتمان اين 
حقايق ادامه ميدهند، افکار عمومى در غرب و حتى خود خبرنگاران و گزارشگران غربى به 

بسيج ضد فلسطينى و ضد عرب در غرب .  نفع فلسطينى ها و عليه دولت اسرائيل ميچرخد
اين شکاف عميق ميان پروپاگاند .  پس از پايان جنگ سرد ديگر به صورت قبل ممکن نيست

کودک فلسطينى .  دولتى و برداشتهاى مردم از وقايع جارى فلسطين، دير يا زود بروز ميکند
اى که در راه مدرسه و يا در آغوش پدر زخمى اش جان ميدهد، جامعه غربى را با رياکارى 

جاى ترديد است که دول غربى بتوانند سالهاى .  ذاتى آراء حاکم و خط رسمى رودر رو ميکند
 .بيشترى به اين حمايت کور و غير انتقادى از اسرائيل در مقابل اعراب ادامه بدهند

 
در اين شک نيست که بخش وسيعى از مردم در اسرائيل خواهان صلح و رابطه اى انسانى و 

در اين شک نيست که بخش وسيعى از مردم اسرائيل عمق .  عادالنه با مردم فلسطين اند
اما .  ظلمى که در اين نيم قرن بر مردم فلسطين رفته است را ميشناسند و به آن اذعان ميکنند

اسرائيل يک راست قومى و مذهبى بسيار قوى و فعال دارد که مرحله به .  اين کافى نيست
رابين را اعراب نکشتند، اينها .  مرحله و در هرقدم افق يک راه حل انسانى را کور ميکند

اين راست بايد در يک جدال سياسى داخلى از طبقه کارگر و سوسياليسم و ترقى .  کشتند
بدون اين .  اين اتفاق هنوز رخ نداده است.  خواهى در اين کشور بطور قطع شکست بخورد

يک اسرائيل قومى و مذهبى .  تعيين تکليف اميدى به صلح پايدار و يک راه حل عادالنه نيست
. استقالل فلسطين يک گام مهم به جلوست.  نميتواند يکسوى يک صلح عادالنه در منطقه باشد

استقالل فلسطين .  اين گام نه فقط ممکن است، بلکه اکنون ديگر اجتناب ناپذير شده است
به نفع امنيت کودک .  تناسب قوا و چهارچوب تحول سياسى در منطقه را بهبود ميدهد

 .فلسطينى و عابر اسرائيلى است
 

اما آزادى مردم فلسطين، خالصى مردم اسرائيل از جناياتى که بنامشان ميشود و رهايى شان 
از موقعيت يک ملت ستمگر، خالصى هر دو سو از تروريسم و نفرتى که قوميگرى و 

. مذهب در هردو سوى اين شکاف دامن ميزنند به صرف استقالل فلسطين متحقق نميشود
. آزادى و رهايى در فلسطين و اسرائيل در گرو سوسياليسم و سکوالريسم در کل منطقه است

در تشکيل کشور و يا کشورهايى که در آن مردم مستقل از تعلقات و يا تصورات قومى و 
 .ملى و مذهبى خويش، بعنوان شهروندان متساوى الحقوق جامعه برسميت شناخته شوند

 
با .  استقالل فلسطين کمک ميکند که نبرد طبقاتى در اسرائيل و فلسطين هردو اوج بگيرد

 .استقالل فلسطين منطقه به چپ ميچرخد
 

  
 ٢٠٠٠اکتبر 

 روز حكمت را گرامى بداريم

 ...انسانيت به كمونيسم حكمت نيازمند است 

 



ريشه بحران و ورشکستگی اقتصادی در جمهوری اسالمی اساسا 
امروز و پس از بيش از يکسال از عروج پاندمی کرونا، .  سياسی است

محاصره اقتصادی، سرکوب خونبار دو خيزش توده ای، تعميق چپاول 
منابع طبيعی و حمالت گسترده به حداقل سطح زندگی طبقه کارگر 
ايران، نه تنها معضالت اقتصادی و سياسی جمهوری اسالمی را 
برطرف نکرده و بنابراين نظام اسالمی تحکيم نشده است بلکه از نظر 
اقتصادی و سياسی جمهوری اسالمی و با آن کل جنبش ارتجاعی 

تاکنون اين .  اسالمی در منطقه بی ثبات تر از هر زمانی شده است
آمريکا و دول مرتجع و تروريست هستند که جهت اهداف خود اين 
نيروها را ساختند و نگاهداشتند و تا اطالع ثانوی برای عقب راندن و 
سرکوب جنبشهای آزاديخواهانه، چپ، کمونيست و کارگری در حال 

 . رشد در منطقه و بخصوص در ايران و عراق و لبنان نياز دارند
 

گسترش چندصد درصدی مبارزات کارگری، اعتصابات معلمان و 
بازنشستگان و اعتراضات روزانه جوانان و زنان و آزاديخواهان از 

. بر کسی پوشيده نمانده است …عراق تا لبنان و يمن و فلسطين و 
جمهوری اسالمی چه در چهارچوب مرزهای سياسی خود و چه در 

سرکوب خونين آبان .  خارج آن در وضعيت بی ثباتی بسرمی برد
مناسبی را در "  موقعيت"نودوهشت در ادامه ديماه نودوشش نه تنها 

عقب راندن جنبش سرنگونی طلب به ارمغان نيآورد بلکه سرود افول 
جمهوری فاشيستی اسالمی، بعنوان دژ ارتجاع اسالمی سرمايه در 

جمهوری اسالمی امروز با ايجاد تشنج و ناامنی، . منطقه نيز نوازيده شد
ترور شخصيتهای اجتماعی، بمب گذاری، پرتاب موشک و راکت زدن 
به محل زندگی و کار انسانها در يک جنگ نيابتی در منطقه، خواهان 

بقولی جمهوری !  ايجاد فشار به غرب و حاميان او در منطقه است
ولی با شانه (گله آدمکش خود !  اسالمی تير آخرش را شليک کرده است

را بسراغ مردم بی گناه منطقه )   خالی کردن از هرگونه مسئوليتی
فرستاده است تا به غرب نشان دهد که نيروهای سياه پيرو او می توانند 
هم منافع غرب و اسرائيل را بخطر بيندازند و هم منطقه را به خاک و 

و دست آخر جمهوری اسالمی بطور حتم و در درجه اول !  خون بکشند
در کنفرانس وين، خواهان آن است که غرب و بخصوص آمريکا پروژه 
سرنگونی نرم جمهوری اسالمی را کنار بگذارد و به ضرورت 

تن داده و شايد حتی به "  منافع غرب"جمهوری اسالمی برای حفظ 
حمايت از جمهوری اسالمی در جنگ طبقاتی آينده نزديک در ايران در 

در رايزنی برجام دو غرب هم شرط و شروطی .  کنار حکومت بايستاد
دارد که بطور حتم ربطی به منافع و زندگی و امنيت شهروندان منطقه 

در پايان اين مذاکرات و قراردادها، چه تعهداتی دو طرف در .  ندارد
به همديگر ميدهند و تا چه حد به آن پايبند می "  منافع مشترک"حفظ 

مانند، بحثی است که امروز بيشتر از حدس و گمانه زنی فراتر نخواهد 
 .رفت

 

 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

 مقدمه
جمهوری اسالمی ايران پس از خروج 

 ١٨اياالت متحده از توافق هسته ای در 
و آغاز )  ٢٠١٨می  ٨(  ١٣٩٧ارديبهشت 

که تمام بخش های " فشار حداکثری"کارزار 
اقتصاد ايران را هدف قرار ميداد با بحران 

طی نيمه . اقتصادی دامنه دارتری روبرو شد
بحران  ١٣٩٩اول سال جاری شمسی 

اقتصادی حکومت اسالمی بواسطه عوامل 
ديگری مانند شيوع ويروس کرونا، سقوط قيمت نفت و مشکالت عديده 
در فروش آن تشديد شد، به طوری که جمهوری اسالمی در يکسال گذشته 
در مقابل رشد منفی اقتصادی با صدها ميليارد دالر کسری بودجه نيز 

 .روبرو شده است
 

با نگاهی به فضای اجتماعی سياسی ايران تنها طی سه تا چهار سال 
گذشته می توان گفت که بحرانهای اقتصادی، سرکوب خونين جوانان در 

، القيدی به شيوع ويروس کرونا و حمايتهای بيدريغ ٩٨و آبان  ٩٦دی 
اين حکومت از نيروهای ارتجاعی شبه نظامی در منطقه، بازتاب ها و 
پيامدهای تاثيرگذارتری بر جنبشهای اجتماعی  بخصوص در جامعه 
ايران گذاشته است و چشم انداز عبور از جمهوری اسالمی هم در داخل و 

چپاول و غارت بی .  هم در منطقه را عيان تر از هر زمانی کرده است
پايان سردمداران نظام، حمله به سطح معيشت طبقه کارگر برای تامين 
هزينه های حکومتی، استثمار شديد، سقوط پول ملی در مقابل دالر و 
يورو و دهها شاخص عمده اقتصادی ديگر، باعث افزايش بی سابقه فقر، 

سياست عدم تعهد به .  بی خانمانی و گرسنگی ميليونی در ايران شده است
حفظ جان مردم در مقابل پاندمی کرونا چيزی بغير از تائيد کشتار 

همه اينها نشان .  دستجمعی مردم ايران برای حفظ نظام اسالمی نيست
دهنده وضعيت بی ثبات و بشدت شکننده جمهوری اسالمی است که همه 

 .آنرا می بينند
 

بنابر اين در بحبوحه مذاکرات وين و احتياج مبرم جمهوری اسالمی از 
رهائی از تحريم اقتصادی دولت آمريکا، جمهوری اسالمی را با 
مشکالت عديده ديگری روبرو کرده که بايد هرچه سريعتر برای آنان 

 .جوابی می يافت
 

 ميليون دالر ی به جنبش حماس ٣٠موافقت پرداخت ماهانه 
به نقل از منابع "  الشرق االوسط"ای  به گزارش روزنامه فرامنطقه

ای رهبر ايران در  اسرائيل، علی خامنه ١٢اسرائيلی و شبکه تلويزيونی 
تن از نمايندگان جنبش حماس در تهران با افزايش  ٩ديدار اخيرش با 

ميليون دالر در  ٣٠حمايت مالی ماهيانه ايران از جنبش حماس تا سقف 
دولت اسرائيل معتقد است که حماس متعهد شده .  ماه، موافقت کرده است

درباره "است که در ازای سی ميليون دالر کمک مالی جمهوری اسالمی 
اطالعات جمع آوری کرده و بدست "  موشکی و نظامی اسرائيل  توانمندی

اما بنظر من نزديکی دوباره جمهوری اسالمی .  جمهوری اسالمی برساند
با حماس که به دليل اختالفات در مواضع سران رژيم ايران و رهبران 

ميليون دالر در سال يعنی  ٧٠جنبش حماس درباره رژيم سوريه بالغ بر 
ميليون دالر در ماه کاهش يافته بود، با تعهد کمک سی ميليون  ٦کمتر از 

ميليون دالر در سال به حماس  ٣٦٠دالری ماهانه يعنی 

 مجرم اصلى جمهوری اسالمى و شخص 

 !على خامنه ای است
 نادر شريفى

  ١٠صفحه   

 



 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

در کنار جاسوسی برای جمهوری اسالمی از سر گرفته شده، نشان از 
احتياج مبرم جمهوری اسالمی به حماس برای ايجاد تشنج در منطقه 

از دولت اسرائيل به "  انتقام"برای فشار به کنفرانس وين و همچنين 
خاطر حمالت به تاسيسات اتمی و کشتن کارشناسان ارشد او ارتباط 

بنابر اين با قرار گرفتن حماس در ليست دريافت کنندگان کمک .  دارد
موشک به  ١١٠ميليون دالری از سوی جمهوری، حماس  ٣٦٠مالی 

موشک ديگر نيز به سوی شهر بيرشوا شليک  ١٠٠سمت تل آويو و 
البته حماس اين حمالت را پاسخی به حمله هوايی اسرائيل به يک .  کرد

ساختمان چند طبقه در نوار غزه معرفی کرده بود ولی روشن است نه 
حماس، نه جمهوری اسالمی و نه دولت اسرائيل در تعقيب سياست های 
ارتجاعی و سلطه طلبانه خود، ارزشی برای از دست رفتن جان انسانها 

ديدار محرمانه نمايندگان حماس با فرماندهی سپاه پاسداران .  قائل نيستند
ايران برای بررسی امکانات مالی و نظامی جنبش حماس و رايزنی 

آنها و ميزبانی اعضای   درباره مکانيسم هماهنگی مشترک ميان
شاخه نظامی جنبش حماس برای تعليم و تجهيز  »القّسام«های  گردان

نظامی آنان ربطی به حفظ جان شهروندان جامعه نه در نواره غزه، نه 
موضوع جدال دولتها و گروهای .  در تهران و نه در تل آويو ندارد

تنها در نتيجه حمالت اسرائيل به نوار غزه، .  تروريستی در منطقه است
تن  ٣٦٥زن و يک کهنسال کشته و  ٥کودک ،  ١٦نفر از جمله  ٦٥

 . ديگر زخمی شدند
 

 ايجاد تنش در افغانستان
زوی نماينده مردم لوگر در مجلس نمايندگان افغانستان  شاپور حسن

مه در يک مصاحبه معتقد است که حمله بر مکتب در کابل  ١٠دوشنبه 
کار ايران است و جاسوسان ايران با حضور در مجلس نمايندگان اين 
. کشور، نقش مزدوران جمهوری اسالمی را در افغانستان بازی ميکنند

در منطقه  »سيدالشهدا«مه در مقابل مکتب  ٨در نتيجه انفجار روز شنبه 
دمحم اشرف .  تن ديگر زخمی شدند ١٥٠نفر کشته و  ٥٨  »برچی  دشت«

غنی رئيس جمهوری افغانستان طالبان را مسئول و مقصر اين حمله 
وگوی اختصاصی با شبکه  سخنگوی گروه طالبان اما در گفت.  دانست

گفته که طالبان در حمله اخير در کابل دست نداشته  »ايران اينترنشنال«
فراموش .  خوانده است »يک عمل غير انسانی«اند و او اين حمله را 

نکنيم که اکتبر سال گذشته هيئت رسمی از طالبان به تهران سفر کردند و 
در ادامه آن طالبان از حضور در مذاکرت دوحه برای بازگشت به صلح 

صرف نظر از اينکه طالبان رسما دخالت .  در افغانستان سرباز زدند
خود را در بمب گذاری جلوی مدرسه محکوم کرده باشد يا نه، بايستی 
اعالم کرد که ايجاد تشنج در افغانستان، شروع درگيريها بين نيروهای 
طالبان و ارتش افغانستان امروز تنها و تنها بنفع جمهوری اسالمی در 
ايجاد تشنج در منطقه و استفاده از آن برای امتيازگيری در مذاکرات وين 

 .است
 

 مجرم اصلى جمهوری اسالمى و شخص 

  … على خامنه ای است

 تشديد تنش در يمن 
دولت بايدن چند روز پس از روی کار آمدن، حوثی ها را از فهرست 

اين اقدام به مثابه يک هديه مجانی از .  گروه های تروريستی حذف کرد
سوی دولت آمريکا به جمهوری اسالمی ايران تلقی می شود که بدون 

تجربه .  توجه به حمالت گسترده و روزمره حوثی ها صورت گرفت
حوثی های يمن و تمام گروه های شبه نظامی پيرو رژيم ايران در چند 
دهه گذشته نشان ميدهد که حسن نيت داشتن با جنبش های سياه 
تروريستی اسالمی و بخصوص جنبشهای تحت حمايت جمهوری 
اسالمی نه تنها فايده ندارد، بلکه عواقب بسيار سختی از جمله برای 

همه بالهائی که توسط جمهوری اسالمی و .  منطقه بهمراه خواهد آورد
دار و دسته تروريستی آنها در عراق و حزب هللا لبنان بر سر منطقه آمده 

برای اثبات اين .  و می آيد از طريق حوثی ها در يمن تکرار خواهد شد
ادعا کافی است که به گزارش هشت مارس برای زنان يمن که مرکب از 

 :ائتالفی از سازمانهای غير انتفاعی بنام صلح در يمن است، اشاره شود
 

 آمار زنان دربند و پرونده سازی در يمن
مارس برای زنان يمن به موارد بسيار زيادی در نقض   ٨در گزارش 

 ٢٠٢٠تا دسامبر  ٢٠١٧حقوق زنان از سوی گروه حوثی ها از دسامبر 
 ١٨١طبق گزارش، تعداد زندانيان زن به يک هزار و .  اشاره شده است

نفر در دسته ناپديد شدگان قهری و  ٢٧۴نفر می رسد که از اين مجموع 
يعنی همان (زن فعال حقوقی و شاغل در آموزش و پرورش  ٢٩٢

نفر در حوزه  ٢۴۶بوده و )  شباهت واقعن مبهوت کننده نيست؟!  معلمان
 ٧١اين گزارش به .  امداد رسانی و کمک های بشر دوستانه کار می کنند

تعداد .  مورد خودکشی زنان در زندان اشاره کرده است ۴مورد تجاوز و 
ده ها کودک .  نفر می رسد ٢٩٣سال به بيش از  ١٨زندانيان زن زير 

دختر و پسر به همراه مادران دربند در بازداشتگاه ها نگهداری می 
موارد نقض حقوق زنان به ويژه در .  زندانی بهايی هستند ٨.  شوند

بازداشتگاه های حوثی ها متنوع و متعدد گزارش شده؛ از قتل و بريدن 
زنان دربند در اين .  اعضاء گرفته تا سلول انفرادی و آدم ربايی و تجاوز

بازداشتگاه ها توسط بازجو و مسئوالن زندان مورد تجاوز قرار می 
چندين مورد خودکشی دختران دربند در زندان مرکزی صنعاء .  گيرند

گزارش شده که حوثی ها در اين موارد اجازه کالبد شکافی يا حتی 
انتشار گزارش پزشک قانونی يا تحقيق در مورد داليل مرگ در 

زنان دربند در معرض انواع شکنجه از .  بازداشتگاه ها را نمی دهند
سيلی و کتک خوردن با باتوم برقی و چماق و خفه کردن تا حد بيهوشی 
و القای حس غرق شدن گرفته تا حمله لفظی و توهين و تحقير و شکنجه 

زندانيان زن از طريق اين شکنجه ها وادار می شوند . سفيد روبرو هستند
به جرايم اخالقی مثل راه اندازی باندهای روسپی گری اعتراف کنند که 

 .هيچ گاه مرتکب نشده اند
 

 تشديد تنشها در سوريه در هر فرصت ممکن
. گذشته است"  حد و مرز"وقاحت جمهوری اسالمی در سوريه از 

جمهوری اسالمی با حمايت از حکومت بشار اسد نه تنها باقی مانده 
دولت سوريه را در ازای حمايت از اسد بخود وابسته کرد بلکه سوريه 

جمهوری اسالمی با استقرار .  را تحت اشغال نيابتی خود نيز درآورد
  ١١صفحه   گروه های شبه نظامی تابع خود در سوريه و کوچ 



 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١١صفحه    

اجباری مردم کشور و غارت دار و ندارشان، مزدوران و نيروهای شبه 
هدف .  نظامی اش را در خانه های مردم آواره سوريه اسکان داده است

ديگر جمهوری اسالمی در استقرار در سوريه نزديکتر شدن به مرزهای 
اسرائيل و ايجاد رعب و وحشت بيشتر در منطقه است که درگيريها، 
بمب باران، کشتار نظاميان و غير نظاميان در آنجا يکی از اخبار 

 .روزانه در منطقه شده است
 

تشديد تنش در لبنان با تقويت حزب هللا لبنان و ترور مخالفان جمهوری 
 اسالمی

آگاهان سياسی معتقدند که قتل لقمان سليم، سرآغاز قتل های زنجيره ای 
پرونده ترور لقمان سليم پژوهشگر و فعال سياسی .  در لبنان خواهد بود

اقدام جنايتکارانه ترور منتقد و مخالف سرسخت .  لبنانی بسته نشده است
سليم همواره .  حزب هللا لبنان برای مردم اين کشور غافلگير کننده بود

مورد هجوم گسترده حزب هللا لبنان قرار داشت و هميشه به او برچسب 
می زدند تا جايی که پارسال با ورود به خانه اش به نشانه تهديد "  خائن"

و ارعاب يک تير و يک اسلحه صدا خفه کن با يک نامه تهديد آميز 
اما لقمان سليم هيچگاه کوتاه نيامد و از نقد حزب .  برايش گذاشته بودند

هللا دست نکشيد و معتقد بود که در سياست حزب هللا بدنبال منافع 
يک  ٢٠٠۴لقمان سليم در سال .  جمهوری اسالمی است و نه چيز ديگر

دفتر اين مرکز در .  بنيانگذاری کرد »امم«مرکز پژوهش و تحقيق به نام 
اين منطقه محل .  محله حريک واقع در ضاحيه جنوبی بيروت بود

در راستای تحقيق و  »امم«مرکز .  استقرار و تمرکز حزب هللا است
پژوهش در مورد جنگ داخلی لبنان و ايجاد آرشيو تاريخ اجتماعی و 

المجله با شماری از روزنامه نگاران و .  سياسی در لبنان فعاليت می کند
اين فاجعه به قدری سهمگين .  فعاالن و دوستان سليم گفتگو کرده است

مونا فياض چهره سياسی و .  بود که تمامی اين افراد حيرت زده بودند
اين ترور چندين پيام «دانشگاهی و يکی از دوستان لقمان سليم گفت 

) حزب هللا(داشت؛ اول خاموش کردن صدای چهره های معتبر مخالف 
و دوم سرکوب آزادی بيان و زدن تير خالص به آزادی بيانی که ما بر 

فياض افزود آنها با ترور سليم .  »برخورداری از آن پافشاری می کنيم
در جنوب لبنان می خواهند اين پيام را بدهند که مرحله ديگری از قتل 
های زنجيره ای آغاز شده است چون ايران در محاصره سياسی در 
منطقه قرار دارد و برای بيرون آمدن از محاصره سياسی در منطقه 

 .احتياج مبرمی به ايجاد تنش و جنگ افروزی در منطقه دارد
. . . 

خواننده گرامی ميتواند به ليست باال نمونه های ديگری از جمله وضعيت 
اجتماعی عراق و حمالت داعش و سلفی ها به کردستان را   -سياسی

ولی برای طوالنی نشدن بيشتر اين مطلب از آنها صرفنظر .  اضافه کند
 .ميکنيم

 
 :نتيجه

زنان، جوانان و بخصوص طبقه کارگر ايران در مبارزات سرنگونی 
طلبانه انقالبی شان بويژه در چهارسال گذشته به دنيا نشان دادند که نظام 
منحوس اسالمی با عزم طبقه کارگر و زحمتکشان و جوانان و زنان 

بنابراين روشن است که جمهوری اسالمی !  ايران محکوم به رفتن است
در جنگ با جنبش سرنگونی طلبی پس از کرونا در "  آمادگی"برای 

ايران، بيش از هرچيز احتياج به حمايت غرب در سرکوب جنبش 
جمهوری اسالمی، از نظر خود، وقت چندانی .  کارگری و جامعه دارد

ندارد که با امضاء توافقنامه برجام دو، خود را از شر محاصره 
اقتصادی رها و با افزايش فروش نفت و خريد تجهيزات نظامی و به 
صف کردن هرچه بيشتر مزدوران آدمکش، جامعه ايران را دوباره به 

. شايد حداقل سرنگونی اش را به تعويق بيندازد.  غل و زنجير بکشد
جمهوری اسالمی امروز اميدوار است که با دست به گريبان کردن 
جامعه به پاندمی مرگبار کرونا و سلب مسئوليت خود در حفظ جان 
شهروندان از يک طرف و با گسترش تشنج و ناآرامی، با تقويت و 
تحريک حمالت تروريستی و بمب گذاری و ترور فعالين مخالف خود 

راه چاره "اين آن .  در منطقه از طرف ديگر، امتياز بيشتری بدست آورد
است که بخصوص علی خامنه ای برای حفظ و نجات جمهوری "  ای

تقويت جنبش .  از غزه تا کابل و از لبنان تا بغداد.  اسالمی می بيند
. ارتجاعی اسالمی، ترور، قتل تا بمب گذاری جلوی مدرسه دختران

از قتل های !  ايجاد تشنج ما بين اسرائيل و هم پيمانان جديدش در منطقه
از پرتاب بيش از .  زنجيره ای در لبنان تا گروگانگيری زنان در يمن

دويست راکت به اسرائيل تا دفاع ازحمالت داعش و سلفی ها به 
امروز بيش از هرزمانی اثبات ميشود که يک شاهراه .  کردستان انقالبی

اصلی حمالت  تروريستی در منطقه، به جمهوری اسالمی و به علی 
جمهوری اسالمی با تشديد عمليات تروريستی و .  خامنه ای ختم می شود

کشتار مردم در منطقه بيش از هر کس می خواهد به جهان غرب نشان 
دهد که جمهوری اسالمی حتی بدون دستيابی بقدرت اتمی، همچنان 

 !خطرناک خواهد بود و بايد با آن مدارا و صلح کرد
 

اما جواب جامعه ايران و بخصوص طبقه کارگر به جمهوری اسالمی از 
جامعه ايران چهل دو سال است که ميداند اين نظام با . جنس ديگری است

خيل .  شکنجه، اعدام و ترور بنا نهاده شد و تا به امروز حفظ شده است
سلبريتی ها و اپوزيسيون راست و ملی گرای بخط شده پشت نظام 
تاثيری بر عزم طبقه کارگر ايران در صف اول برای سرنگونی انقالبی 

مضحکه های انتخاباتی برای .  اين نظام تروريست پرور و فاسد ندارد
ايجاد اميد واهی به ترميم نظام خشن اسالمی توسط اين جناح و آن جناح 

راه حلهای . و يا اين مهره و يا آن مهره سوخته نظام تماما رنگ باخته اند
طرفداران رياضت دهی بيشتر به طبقه کارگر ايران، جواب رد خود را 

جمهوری اسالمی حتی اگر موفق .  مدتهاست از جامعه دريافت کرده اند
به ايجاد رابطه ای شکننده با دنيای غرب بشود، موفق نخواهد شد خللی 

راه حل سياسی برای عبور .  در عزم جامعه برای سرنگونی بوجود آورد
از بحرانهای عميق اقتصادی جامعه، برای تغيير بنيادين وضعيت اسفبار 
طبقه کارگر و بيش از پنجاه ميليون شهروند در شش برابر زير خط فقر 
در جامعه، انقالب کارگری با هدف سرنگونی سرمايه داری و برقراری 

 .!سوسياليسم است
 

 ٢٠٢١مه  ١٣

 مجرم اصلى جمهوری اسالمى و شخص 

  … على خامنه ای است

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  



 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٢صفحه    

بيش از يک هفته است که مردم فلسطين بار ديگر قربانی جنگی 
ويرانگر شده اند که در يک سوی آن يک رژيم نژادپرست و اشغالگر 
قرار گرفته و در سوی ديگر، يک جريان ارتجاعی اسالمی و 
تروريستی که به نام مردم فلسطين در آتش اين جنگ می دمد، در يک 
طرف يکی از قوی ترين زرادخانه های نظامی و در طرف ديگر 
موشک پرانی نيروئی که صحنه را برای اعالم حضور خود مناسب می 

اگر در روزهای اول اين ساکنين عرب زبان اسرائيل بودند که .  بيند
قربانی سرکوبگری پليس و نيروهای امنيتی اسرائيل و تهاجمات شهرک 
نشينان راست افراطی قرار می گرفتند، اکنون ساکنين نوار غزه هستند 
که زير حمالت هوائی رژيم اشغالگر بايد خانه هايشان  بر سرشان 

 . خراب شود
 

نتانياهو نخست وزير نژادپرست اسرائيل با تمجيد از نيروهای پليس، اين 
جنايات و آتش باران و بخون کشيدن غزه را روند پايتخت سازی بيت 

همان سياستی که ترامپ .  المقدس از جانب مردم اسرائيل معرفی می کند
قرار است تبديل کردن بيت . اش رسميت بخشيد" معاملۀ قرن"در جريان 

 المقدس به پايتخت اسرائيل از مسير پاکسازی قومی و به خون کشيدن
اين سياست و سخنان .  مردم تحت ستم و حق طلب فلسطين بگذرد

دولت اسرائيل .  گستاخانه چيزی جز تقديس يک طرح اشغالگرانه نيست
به شهرک سازی تاکنونی در بيت المقدس شرقی به منظور تغيير ترکيب 
جمعيت آن بسنده نکرده و چشم انداز جابجايی را در برابر فلسطينيان که 

شهرک .  ه استدچهل درصد جمعيت آن را تشکيل می دهند قرار دا
نشينان راست افراطی تا دندان مسلح که سياستمداران راست آنها را 
سازمان داده و تجهيز کرده اند، اصرار دارند که دادگاه عالی اسرائيل 

 .اخراج خانواده های فلسطينی را از بيت المقدس شرقی رسميت ببخشد
 

هفتصد هزار فلسطينی که در آن "  فاجعه"هفتاد و سه سال بعد از روز 
در جريان حمالت تجاوزکارانۀ دولت جديد التأسيس اسرائيل از روستاها 
و خانه و کاشانۀ خود بيرون رانده شده و صدها شهر و روستا خالی از 
جمعيت و يا تخريب گرديدند، که ره آورد آن تجاوز، آواره نشينی بيش 
از چهار ميليون فلسطينی در اردن، سوريه، لبنان، در اردوگاه ها و يا 

اکنون نيز بايد فلسطينيان ساکن اورشليم  .  در زندان بزرگ غزه است
پاکسازی شوند و ساکنين غزه به خون کشيده  شوند تا آخرين گام ها 

اين تاريخ خونبار هفتاد و سه ساله، .  برای پاکسازی قومی برداشته شود
هم شرح جنايت هائی است که در حق فلسطينی ها روا رفته است و هم 
تاريخ مقاومت های پرشور همين مردم و هم تاريخ تراژدی مردمی که 
بعد از هفتاد و سه سال جريانات بيرحم، عقب مانده و ارتجاعی  چون 
حماس، حزب هللا و يا جمهوری اسالمی در نقش مدافعين آنان ظاهر می 

 . شوند
 

گر ا شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست بر اين باور است،
دولت نژاد پرست و جريانات راست افراطی اسرائيل و نيز دولت های 
امپرياليستی همراه با جنبش ارتجاعی اسالمی از اين جنگ و جدال بهره 
می جويند، اما مردم کارگر و زحمتکش  فلسطين و اسرائيل هيچ نفعی 

تنها اقدام مشترک همين مردم و پشتيبانی بی دريغ بشريت .  در آن ندارند

مترقی از حق عادالنه مردم فلسطين برای تشکيل يک دولت مستقل و 
می تواند بر اين تراژدی  ١٩۶٧بازگشت اسرائيل به مرزهای سال 

تظاهرات مشترک نيروهای مترقی و پيشرو  .  تاريخی نکته پايانی بگذارد
اسرائيل همراه با اعراب ساکن اسرائيل عليه اين بربريت همزمان با اين 
جنگ و جدال خونين در شهرهای اورشليم و تل آويو بيان آشکار اين امر 
است که بديل انسانی و پيشرو برای پايان دادن به اين بحران تاريخی 

اين بديل تنها می تواند مبتنی بر آزاديخواهی و برابری .  موجود است
 . طلبی و ايجاد کشور مستقل فلسطين باشد

 
 !  از حق حيات مردم فلسطين دفاع کنيم

 !در مقابل اين جنگ خونين ساکت نباشيم
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
  ٢٠٢١مه  ١٤برابر با  ١٤٠٠ارديبهشت  ٢٤

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب : امضاء ها
حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  -کمونيست کارگری

و هسته اقليت) اقليت(  

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 !تنها دخالت بشريت مترقى مى تواند به جنگ در فلسطين پايان دهد

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده         "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در          

آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان         

سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى        

و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به        

امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى          

 ". انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت



 

كارگران در اعتراضات به مجمع 
! عمومى متكى شويد  

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  
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خودی نشان با توحش از دارسيران تا کابل، اينروزها سلفی داعشی ها 
تعدادی تروريست بزدل و اجير شده، با بمب و سالح گرم و سرد، .  دادند

سراغ جوانان و دانشجويان و کودکان معصوم در خيابان و خانه و 
. مدرسه و دانشگاه ميروند، خون ميريزند و مثل موش پنهان می شوند

اين تنها خودنمائی نيروهای ارتجاعی نيست، اين جريانات ضد نفس 
جامعه و زندگی اجتماعی، ضد علم و آموزش کودک، دشمن خونی 

اينها .  زنان، ضد هر جلوه ای از مدنيت و حقوق فردی و اجتماعی هستند
ارواح مردگان تاريخ اند که توسط دولتها برای منافع و رقابت سياسی 
احضار و سرهم شدند و در چهارگوشه جهان در مدرسه و اتوبوس و 

 .  قطار و مرکز خريد و ديسکو و دانشگاه جنايت می کنند
  

انفجار در مقابل يک مدرسه دخترانه و مسيرهای عبور  سهمه  ٨روز 
دانش آموزان در شهرک اتفاق کابل، در لحظات اول دهها نفر کشته و 

کشته و آمارهای غير رسمی از  ٦٠آخرين آمار دولتی از .  زخمی شدند
دختر بچه ها و کودکان معصوم .  زخمی سخن ميگويد ١٠٠کشته و  ٧٧

هنوز .  با قساوتی باورنکردنی توسط جنايتکاران اسالمی قتل عام شدند
پيکر اين کودکان عزيز به خاک سپرده نشده که در جنوب افغانستان 
براثر برخورد اتوبوس مسافربری با مين کارگذاری شده توسط همين 

چند روز قبلتر در .  نفر زخمی شدند ٢١نفر کشته و دستکم  ١١اوباش، 
ترور شد و جان "  نعمت روان"کابل، مجری سابق تلويزيون افغانستان، 

همينطور در اول مه انفجار يک خودروی بمب گذاری شده در .  سپرد
زخمی بجای  ١١٠کشته و  ٢۴يک منطقه مسکونی در واليت لوگر 

قربانيان اساسا غير نظاميان و عمدتا دانش آموزانی بودند که .  گذشت
 . برای ورود به کنکور دانشگاه آماده می شدند

  
مسئول اين جنايتها سلفی داعشی ها و طالبان است که بنا به نياز روز و 
برای بند و بست سياسی، گاهی اين و گاهی آن نام، مسئوليت ترور را 

اين نيروها مخلوق آمريکا و دول ارتجاعی منطقه هستند .  بعهده ميگيرند
و تاکنون با کمک مالی و نظامی و سياسی و ديپلماتيک همين دولتها 

آمريکا با طالبان به توافق رسيد که در دولت اسالمی .  سرپا مانده اند
اين بند و بست و سازش نيروهای .  افغانستان شريک قدرت شود

نام گذاشته اند که تنها در "  مذاکرات صلح"ارتجاعی و ضد جامعه را 
جمهوری اسالمی و حزب هللا، .  يک هفته صدها نفر را نابود کرده است

طالبان، سلفی داعشی ها، تنها فرقه های اين تروريسم اسالمی اند که 
بويژه در کشورهای خاورميانه زندگی را به مردم سياه کردند و تنها بايد 

 . با قدرت توده ای و انقالبی از ميدان جارو شوند
 

حکمتيست قتل عام کودکان معصوم و   -حزب کمونيست کارگری 
. جوانان و دانشجويان و مردم غير نظامی و سيويل را قويا محکوم ميکند

ما با بازماندگان قربانيان اين جنايت وحشتناک همدردی ميکنيم و به آنها 
ما در ايران و عراق و افغانستان و سوريه و .  صميمانه تسليت می گوئيم

لبنان و ديگر کشورهای خاورميانه، بايد جنبش اسالمی را بطرق انقالبی 
و با اتکا به قدرت توده ای و سازمانهای دفاع از خود شکست دهيم و به 

انتظار امنيت و .  همان گورستانی برگردانيم که از آن بيرون آمده اند

صلح و آزادی از خالقان اين ترويست ها و دولتهای دست ساز و توافقی 
در ايران و عراق و .  فدرالی و قومی و مذهبی انتظاری بيهوده است

اسقاط "لبنان و کشورهای منطقه مردم خواهان سرنگونی اين دولتها و 
دولتهای اسالمی را بايد سرنگون کرد و جريانات باند .  هستند"  نظام

سياهی و تروريست و قاچاقچيان مواد مخدر را بايد بزور از محل 
برای اينکار نيازمند يک صف بندی راديکال و .  زندگی خود بيرون راند

ننگ بر تروريست .  توده ای در مقابل اين نيروهای عهد عتيقی هستيم
 !    ياد کودکان و جوانان جانباخته گرامی باد! های جنايتکار و قصی القلب

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 

 ٢٠٢١مه  ١٠ -١٤٠٠ارديبهشت  ٢٠

 اعالميه حزب حكمتيست

 

 فاجعه كشتار كودكان در كابل  
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جرقه دور جديد اعمال خشونت دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين، 
زده شده "  شيخ جراره"ظاهرا در يک محله کوچک اورشليم شرقی بنام 

تالش دولت اسرائيل با کمک دادگاه عالی و ارتش و اوباش راست .  است
خانوار فلسطينی اين محله، ويران کردن خانه  ٧٠افراطی برای اخراج 

ها و تصاحب زمينهای آن برای شهرک سازی، نزاع قديمی برسر مسئله 
تبديل روز اشغال بخش .  فلسطين را دوباره بجلو صحنه رانده است

توسط نتانياهو و راست "  روز اورشليم"به "  بيت المقدس"شرقی 
شيخ "افراطی و تالش برای ويرانی خانه و کاشانه فلسطينيان در محله 

، سوخت کافی برای دور جديدی از خشونت و ترور در "جراره
مسئله فلسطين بعنوان قديمی .  سرزمينهای اشغالی را فراهم کرده است

در اين کشمکش و .  ترين مسئله ملی الينحل مانده و بايد حل شود
قراردادهای موسوم به صلح، دو مسئله اصلی بازگشت آوارگان و تعيين 

مجدداً به هم گره "  شيخ جراره"تکليف اورشليم، هر دو در محله 
با کشتاری که ارتش اسرائيل راه انداخته است، اين ظرفيت .  خوردند

وجود دارد که اعتراض مردم فلسطين به يک خيزش جديد توده ای 
 . فلسطينيان عليه اشغالگری دولت آپارتايد اسرائيل تبديل شود

 
ما بسيار قبلتر گفته ايم که خميره دولت اسرائيل مبتنی بر قوميگری و 

ديدبان حقوق "صفحه ای  ٢١٣اخيراً گزارش .  مذهب و نژادپرستی است
، دولت اسرائيل را با جزئيات به آپارتايد نژادی و جنايت عليه "بشر

خيزشهای توده ای و .  بشريت در حق فلسطينيان محکوم کرده است
انقالبی در خاورميانه و متعاقب آن جنگ داخلی در سوريه و ليبی و 

. عراق، وقفه ای ده ساله در مسئله فلسطين بوجود آورددر عروج داعش 
 ٢٠١٨در هياهوی عروج داعش، دولت و پارلمان اسرائيل در سال 

تغيير داد و آخرين قدم "  جمهوری مردم يهود"جمهوری اسرائيل را به 
طرح الحاق و .  را به سمت يک دولت آپارتايد نژادی برداشت

، تالش داشت "معامله قرن"نتانياهو موسوم به   -کولونياليستی ترامپ 
اين روند را با تحقير بيشتر مردم فلسطين و از بين بردن آخرين 

طرحی که .  پيوستگی های جغرافيائی مناطق فلسطينی، تکميل کند
شکست خورد اما دولت اسرائيل بيشترين استفاده را برای تداوم سياست 

سرکوب و اشغال و شهرک سازی و حاشيه ای کردن مسئله فلسطين از 
 . آن برد

 
. از نظر ما و مردم آزاديخواه جهان بايد مسئله فلسطين فورا حل شود

هنوز تنها راه حل ممکن برسميت شناختن دولت متساوی الحقوق 
دولتها در مقابل .  است ١٩٦٧فلسطينی با بازگشت اسرائيل به مرزهای 

تهاجم و جنايت دولت اسرائيل سکوت کردند اما مردم در کشورهای 
اين تهاجم و آدمکشی .  مختلف خاورميانه و اروپا دست به اعتراض زدند

عريان بايد فوراً متوقف شود و خانوارهای فلسطينی به محل زندگی شان 
 . برگردند

 
حکمتيست، حمالت وحشيانه دولت اسرائيل   -حزب کمونيست کارگری

. عليه مردم بيدفاع غزه و محاصره اقتصادی آنها را بشدت محکوم ميکند
ما از مردم آزاديخواه جهان و سازمانهای کارگری و چپ و انساندوست 
ميخواهيم عليه کشتار وحشيانه مردم بيدفاع فلسطين توسط دولت 

 . نژادپرست اسرائيل بايستند
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢١مه  ١٢ -١٤٠٠ارديبهشت  ٢٢

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 ! عليه حمالت وحشيانه دولت آپارتايد اسرائيل عليه فلسطينيان بايستيم
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 !پيام شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به كارگران هفت تپه 

 !اين پيروزی بزرگ را تبريک مى گوييم
 

 !رفقا! کارگران هفت تپه
در .  پنج سال اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمانيافته شما به ثمر نشست

اين پنج سال جنبش کارگری و همه نيروهای مدافع و حامی مبارزات 
کارگران هفت تپه شاهد صحنه های پرشور اعتراضات شما اعم از 
اعتصابات کوتاه و بلند مدت، گردهمايی ها در صحن کارخانه و در 
سنگر، راهپيمايی ها در شوش و جلو فرمانداری، پيوستن پرشور 
. خانواده های کارگری و مردم به اعتراض و مبارزه برحق شما بودند

توطئه ها و فريب کاريها، عليه مبارزات شما و اخراج و تهديد و احضار 
و زندان و شکنجه و پرونده سازيها عليه نمايندگان صاحب اراده و 

ما واقفيم که .  مدافعين جسورتان از چشم کسی پنهان نماند و خنثی شدند
اراده و ايستادگی متحدانه و جمعی و فردی شما کارگران مبارز، توطئه 
ها و ترفندهای متعدد کارفرما و حاميان دولتی و غير دولتی 
استثمارگران را خنثی کرد و راه پيشروی و پيروزی کنونی شما را 

بر خالف پروپاگاند گمراه کننده و بی پايه، خلع يد اسدبيگی .  هموار کرد
های فاسد و ضد کارگر مستقيما حاصل اتحاد، مبارزه، استقامت و 

ما در .  اصرار شما بر خواسته های برحق تان بود و نه هيچ چيز ديگر
پيروزی شما، پيروزی .  اين دوره پرتپش مبارزاتی در کنار شما بوديم

کل جنبش کارگری ايران و پيروزی ما نيروهای چپ و کمونيست و همه 
جريانات و انسانهايی است که در ايران و در سطح جهان خود را در 

اين پيروزی بزرگ و شيرين را صميمانه و .  مبارزه شما شريک ميدانند
 .رفيقانه تبريک ميگوييم

 
نمايندگان متعهد و صاحب صالحيت شما در جشن پيروزی يکشنبه 
نوزدهم ارديبهشت به درست اعالم کردند، تازه اين آغاز راه برای 

تاکيد .  پيگيری خواسته های متعددی است که هنوز تحقق نيافته اند
کردند، با جاری کردن نظارت کارگری بر امور و اداره شرکت هفت 
تپه و اتکا به تشکل مستقل کارگری، شورايی و مجمع عمومی نمايندگان 
خود ، درموقعيت مساعد جديد، با اتحاد محکمتر و اعتماد بنفس باالتر، 

پيشبرد چنين خط مشی و .  پيگير خواسته های متحقق نشده خواهيد بود
در عين .  اقدامات روشن بينانه تضمين کننده پيشرويهای بعدی شما است

حال اطمينان داريم، با هوشياری متوجه طرحها و توطئه های متعدد 
. سرمايه داران و دولت حامی شان در ادامه مبارزه و اکنون هستيد

اميدواريم مثل دوره پنج ساله گذشته و با اتکا به تجارب کسب شده، 
طرحها و ترفندها، مانورها و تهديدات و کار شکنی های متعدد آنها را 

 .خنثی کنيد
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست از بخشهای مختلف جنبش 
کارگری و جنبشهای اعتراضی راديکال ميخواهد، با تکيه به درسها و 
تجارب با ارزش مبارزات کارگران هفت تپه برای گسترش سراسری 
مبارزات کارگری و توده ای عليه وضع موجود، عليه سرمايه داری و 

همراهی و همبستگی خود را با کارگران هفت تپه .  حکومت آن بکوشند
ما نيروهای چپ و کمونيست بر تعهدمان پای ميفشاريم، .  محکم کنند

همانطور که در تمامی سالهای گذشته، در کنار مبارزات و رنج و 
مشکالت کارگران هفت تپه بوده ايم، در ادامه نيز بيدريغ همگام 
مبارزات کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اين بخش پيشرو جنبش 

 .کارگری خواهيم بود
 

 زنده باد مبارزات کارگران هفت تپه
 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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پيام تبريک جمعى از فعالين كارگری شهرستان كامياران به 

 ! كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه
 

با مبارزە متحدانه پنج سال گذشته خود زمينه خلع يد !  کارگران هفت تپه
" اسد بيگی، رستمی"از مالکيت نيشکر هفت تپه را از بخش خصوصی 

فراهم و تحميل کرديد و اين يک پيروزی، يک دستآورد مهم است که 
 .  تبريک و شاد باش ما را پذيرا باشيد

 
سال است که کارگران هفت تپه با انواع و اشکال مختلف  ۵نزديک به 

در مقابل تحميل بی حقوقی، عدم پرداخت دستمزدها، اخراج کارگران و 
اذيت و آزار فعالين و نمايندگان کارگران و عدم تمديد دفترچه های بيمه 
مواجه بودند که کارگران با صدای بلند فرياد کشيدند مسبب اصلی 
دزدی، فساد و اختالس ناشی از واگذاری شرکت به بخش خصوصی 

بر خواست خلع يد پافشاری کردند و !  است"  اسدبيگی و رستمی"
اعتراض خود را به گوش دستگاە های گوناگون حاکميت و جهانيان 
رساندند و گفتند ما کارگران خواهان لغو خصوصی سازی و ادارە 

 !شورايی هستيم
  

به بخش خصوصی واگذار شد و از همان ابتدا  ٩۴اين شرکت از سال 
کارگران هفت تپه .  ماهيت ضد انسانی خود را به کارگران نشان داد

بارها برای دستمزدهای معوقه، تمديد دفترچه های بيمه، برای بازگشت 
به کار همکاران اخراجی خود و بی کفايتی، دزدی مالکان شرکت 

 .اعتراض و اعتصابهای شکومند و طوالنی مدت سازمان دادند
 

سال دست در دست هم با اتحاد در  ٥کارگران هفت تپه طی مدت اين 
با جسارت ...  برابر اسد بيگی، رستمی و دولت، دستگاە های امنيتی و
مثال زدنی تا آخرين نفس ايستادند و بهای سنگينی هم 

 پيام هائى پشتيبانى  

 از كارگران هفت تپه

  ١٦صفحه   
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آنها تهديد شدند، دستگيری دادند، با شکنجه و صدور .  پرداخت کردند
احکام سنگين زندان مواجه شدند و همچنين با توطئه سناريو ساختگی و 
سوخته و دهها نوع فشار ديگر مواجه بودند که خوشبختانه نشان دادند 
اگر کارگران متحد و همبسته باشند ميتوانند در تمام چالشها پيروزی 

اين صدای حق .  شوند، با خلع يد از اسد بيگی و رستمی اين اتفاق افتاد
پرونده .  طلبی کارگران هفت تپه بود که به قوه قضائيه تحميل کردند

آنها با نفوذی که در .  دزدی و فساد اسد بيگی و رستمی را بررسی کند
جناحهای حاکميت داشتند توانستند مانع تراشی کنند و پروسه خلع يد را 
کند و طوالنی کنند اما نتوانستند خللی در ارادە متحدانه کارگران هفت 

 . تپه ايجاد کنند
 

خواست اصلی کارگران هفت تپه ادارە شورايی است، قطعا در هر 
زمانی که توازن قوای مناسب بدست بيايد ادارە شورايی را عملی 

در شرايط کنونی که مالکيت هفت تپه از بخش خصوصی .  خواهند کرد
به دولتی بازگشته است، خواست کارگران نظارت نمايندگان کارگران بر 
ادارە هفت تپه است و مبارزە کارگران برای تحقق اين خواست ادامه 

 .خواهد يافت
 

خلع يد از اسد بيگی و رستمی دستآورد بزرگی نه تنها برای کارگران 
هفت تپه بلکه يک تجربه مبارزە موفق و شادی بخش برای جنبش 

از اين رو ما جمعی از فعالين کارگری شهرستان .  کارگری ايران است
کامياران خود را در شادی اين موفقيت شريک ميدانيم و اين پيروزی 
بزرگ را به تمام کارگران هفت تپه و خانواده های آنان و همچنين 

 .جامعه کارگری ايران تبريک ميگوئيم
 

 !زنده باد همبستگی جامعه کارگری! زنده باد اتحاد
 جمعی از فعالين کارگری شهرستان کامياران

 ١۴٠٠/٢/٢١ 
*** 
 

پيام تبريک و حمايت جمعى از فعالين كارگری و آزاديخواه 

 !شهر سنندج
 

 !به کارگران نيشکر هفت تپه
 

موفقيت بزرگ شما کارگران هفت تپه که با اتحاد و همبستگی برای 
خواسته هايتان مبارزه کرده و اخيرا منجر به خلع يد از بخش خصوصی 

اين گامی جدی به جلو .  و اسد بيگی و رستمی شد، موفقيت مهمی است
ما جمعی از فعالين کارگری و .  برای رسيدن به اهدافی بزرگتر است

آزاديخواه سنندج، اين پيروزی را به شما هم طبقه ای های عزيز تبريک 
پيروزی . اميدواريم با اتحاد خود به تمامی خواسته هايتان برسيد. ميگوييم

. شما پيروزی همه طبقه کارگر ايران و ما کارگران در سنندج هم هست
ما همواره  از مبارزات کارگران هفت تپه حمايت کرده و به آن ادامه 

درسها و تجارب غنی مبارزات هفت تپه الگوی خوبی برای ما .  دهيم می
 .و ديگر بخشهای جنبش کارگری ايران است 

بار ديگر پيشروی و پيروزی درخشان کارگران هفت تپه را تبريک 
 .کنيم ميگوييم و از مبارزات شما حمايت می

 
 زنده باد اتحاد کارگران

 
 جمعی از فعالين کارگری و آزاديخواه شهر سنندج

 ١۴٠٠ارديبهشت  ٢٢
 

*** 
 

 !هپپيام تبريک و شادباش به كارگران هفت ت
 

شما کارگران هفت تپه با مبارزە متحدانه پنج سال گذشته خود خلع يد 
"  اسد بيگی، رستمی"مالکيت نيشکر هفت تپه را از بخش خصوصی 

اين يک پيروزی، يک دستاورد مهم است که .  فراهم و تحميل کرديد
 .تبريک و شاد باش من را پذيرا باشيد

 
کارگران هفت تپه تاريخ طوالنی در مبارزە برای بدست آوردن خواستها 
و مطالبات گستردە مانند دستمزدهای معوقه، تمديد دفترچه های بيمه، 
بازگشت به کار همکاران اخراجی خود، عليه بی کفايتی و  دزدی 
مالکان شرکت اعتراض و اعتصابهای شکوهمند و طوالنی مدت 

 .سازمان دادند
 
کارگران هفت تپه طی مدت اين پنج سال با اتحاد و همبستگی خود در  

برابر اسد بيگی، رستمی و دولت، دستگاە های امنيتی وفشار مدافعان 
هزينه .  سرمايهداری با جسارت و ارادە محکم تا آخرين لحظه ايستادند

آنها تهديد شدند، دستگيری دادند، با .  های سنگينی هم پرداخت کردند
شکنجه و صدور احکام ظالمانه ای زندان مواجه شدند و همچنين با 
توطئه سناريو ساختگی، شرم آور و دهها نوع فشار ديگر مواجه بودند 
که خوشبختانه ثابت کردند اگر کارگران متحد و همبستگی داشته باشند 

اکنون با خلع يد .  ميتوانند در تمام عرصه های دشوار هم پيروزی شوند
از اسد بيگی و رستمی موفقيت بزرگی نصيب کارگران متحد هفت تپه 

در شرايط فعلی که مالکيت هفت تپه از بخش خصوصی به .  شدە است
دولتی بازگشته است، کارگران برای نظارت نمايندگان خود بر ادارە 

 .هفت تپه پافشاری ميکنند
 

خلع يد از بخش خصوصی پيروزی بزرگی برای کارگران هفت تپه و 
از اينرو خود را در جشن و شادی کارگران .  جنبش کارگری ايران است

 .هفت تپه و خانوادە های آنها و ديگر فعالين جنبش کارگری شرک ميدانم
 

 !زندە باد کارگران هفت تپه
 زندە باد اتحاد و همبستگی کارگر

 
 نصرت بهشتی 

 بازنشسته فرهنگی، مدافع حقوق کارگران، زنان و کودکان کار
 ١٤٠٠ارديبهشت  ٢٢مشهد 

 
*** 

  

 ...پيام هائى پشتيبانى از كارگران هفت تپه 

  ١٧صفحه   



 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٧صفحه    

پيام تبريک جمعى از فعالين كارگران شركت ايرالكو به 

 !كارگران مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفت تپه
 

با مبارزە متحدانه پنج سال گذشته خود زمينه خلع يد !  کارگران هفت تپه
"  اسد بيگی، رستمی"از مالکيت نيشکر هفت تپه را از بخش خصوصی 

فراهم و تحميل کرديد و اين يک پيروزی، يک دستآورد مهم است که 
 .  تبريک و شاد باش ما را پذيرا باشيد

 
سال است که کارگران هفت تپه با انواع واشکال مختلف در  ۵نزديک به 

مقابل تحميل بی حقوقی، عدم پرداخت دستمزدها، اخراج کارگران و 
اذيت و آزار فعالين و نمايندگان کارگران و عدم تمديد دفترچه های بيمه 
مواجه بودند که کارگران با صدای بلند فرياد کشيدند مسبب اصلی 
دزدی، فساد و اختالس ناشی از واگذاری شرکت به بخش خصوصی 

بر خواست خلع يد پافشاری کردند و !  است"  اسدبيگی و رستمی"
اعتراض خود را به گوش دستگاە های گوناگون حاکميت و جهانيان 
رساندند و گفتند ما کارگران خواهان لغو خصوصی سازی و ادارە 

 ! شورايی هستيم
 

به بخش خصوصی واگذار شد و از همان ابتدا  ٩۴اين شرکت از سال 
کارگران هفت تپه .  ماهيت ضد انسانی خود را به کارگران نشان داد

بارها برای دستمزدهای معوقه، تمديد دفترچه های بيمه، برای بازگشت 
به کار همکاران اخراجی خود و بی کفايتی، دزدی مالکان شرکت 

 .اعتراض و اعتصابهای شکومند و طوالنی مدت سازمان دادند
 

سال دست در دست هم با اتحاد در  ٥کارگران هفت تپه طی مدت اين 
با جسارت ...  برابر اسد بيگی، رستمی و دولت ، دستگاە های امنيتی و

. مثال زدنی تا آخرين نفس ايستادند و بهای سنگينی هم پرداخت کردند
آنها تهديد شدند، دستگيری دادند، با شکنجه و صدور احکام سنگين 
زندان مواجه شدند و همچنين با توطئه سناريو ساختگی و سوخته و دهها 
نوع فشار ديگر مواجه بودند که خوشبختانه نشان دادند اگر کارگران 
متحد و همبسته باشند ميتوانند در تمام چالشها پيروزی شوند، با خلع يد 

اين صدای حق طلبی کارگران .  از اسد بيگی و روستمی اين اتفاق افتاد
پرونده دزدی و فساد اسد .  هفت تپه بود که به قوه قضائيه تحميل کردند

آنها با نفوذی که در جناحهای حاکميت .  بيگی و رستمی را بررسی کند
داشتند توانستند مانع تراشی کنند و پروسه خلع يد را کند و طوالنی کنند 
. اما نتوانستند خللی در ارادە متحدانه کارگران هفت تپه ايجاد کنند

خواست اصلی کارگران هفت تپه ادارە شورايی است، قطعا در هر 
زمانی که توازن قوای مناسب بدست بيايد ادارە شورايی را عملی 

در شرايط کنونی که مالکيت هفت تپه از بخش خصوصی .  خواهند کرد
به دولتی بازگشته است، خواست کارگران نظارت نمايندگان کارگران بر 
ادارە هفت تپه است و مبارزە کارگران برای تحقق اين خواست ادامه 

 .خواهد يافت
  

خلع يد از اسد بيگی و رستمی دستآورد بزرگی نه تنها برای کارگران 
هفت تپه بلکه يک تجربه مبارزە موفق و شادی بخش برای جنبش 

 .کارگری ايران است
 

) ايرالکو(از اين رو ما جمعی از کارگران شرکت آلومينيوم سازی اراک 
خود را در شادی اين موفقيت شريک ميدانيم و اين پيروزی بزرگ را به 
تمام کارگران هفت تپه و خانواده های آنان و همچنين جامعه کارگری 

 .ايران تبريک ميگوئيم
 

 !زنده باد همبستگی جامعه کارگری! زنده باد اتحاد
 

 )ايرالکو(جمعی از کارگران شرکت آلومينيوم سازی اراک 
 
 

*** 
 

 اين هنوز از نتايج سحر است 

 باش تا دولت صبحت بدمد 
در روزگاری که اخبار تير و تار بر روح و روانمان سنگينی ميکرد از 
کرونای مرگ افرين، از کشتن دگرباشان، از هجوم گلهء وحوش سلفی 
تحت الحمايه به دارسيران همگی اخبار غمباری را پيام اور بود تا از 
اقليم هفت هزار تپه از تپه ی هفتم خبر مسرت بخش و خوش ايند را 

شعلهء اميد درعمق جانمان گر گرفت و فروزان شد بر شما .  دريافتيم
اهالی پايتخت اعتصاب و همه همراهان و هواخواهان اکنون بی شما، 
سپيده را ميگويم و فرزانه و عسل و ساناز و صدها هزاران فرد و جمع 

و ليک .  و کوشنده ی راه رهايی طبقه کارگر اين ظفر مظفر مبارک باد
 .آن يار ديرين چه زيبا گفت ما هنوز به نقطهء اول رسيده ايم

  
مبادا دچار .  پس از توطئه شغاالن و درندگان سرمايه غافل نباشيم 

رخوت شويم که دشمن مکارتر وغدارتر از قبل در حال طراحی نقشه 
. های چند اليه برای حفظ و تداوم سود خويش و استثمار کارگران است

ما اين پيروزی را متعلق به کل طبقه کارگر و آن را آغازگر پيروزی 
 .های ديگر در ساير نقاط ميدانيم 

 
 کارگران اتحاد  اتحاد اتحاد  

 جمعی از فعالين کارگری آذربايجان غربی
 

*** 
 

 پيام حمايت و تبريک به كارگران هفت تپه
 

امروز هفت تپه به مدرسه ای برای تمامی کارگران عدالتخواه و 
آزاديخواه  ايران تبديل گرديده است ، مدرسه ای که درس همبستگی و 
پايداری در برابر پاسداران و مزدوران سرمايه ، به فرودستان می دهد 

 .تا حقی که از توده ی مردم ايران سلب گرديده است را باز ستانند
 

هفت تپه نشان داد که اعتراضات و اعتصابات سازمان يافته و مستمر 
کارگران ، می تواند ائتالف ُشوم و قدرتمند صاحبان ثروت رانتی با 
حاکميت و طرفداران سرمايه داری در دانشگاه ها را در هم بشکند و 

 مانع از سلب اموال عمومی از جامعه شود؛

 ...پيام هائى پشتيبانى از كارگران هفت تپه 

  ١٨صفحه   



 ...دولت را موظف كنيم

   بيدرنگ شهرها و مناطقی بحرانی را قرنطينه کند، نيازهای
بهداشتی، اقتصادی، تدارکاتی و خدماتی ويژه قرنطينه را تامين 

 !و تضمين کند

   خريد فوری و کافی واکسن های مورد تائيد سازمان بهداشت
 !   واکسيناسيون رايگان کليه ساکنين کشور. جهانی

  بيشترين امکانات و بودجه را به کادر درمان و نيازهای درمانی
 !اختصاص دهد

  کليه مراکز توليدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی را
تداوم فعاليت مراکز ضروری و اورژانس، بصورت . تعطيل کند

 !شيفتی با کاهش ساعات کار باشد

 •  قوق کارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتی بدون
 ! کاهش يا تعويق پرداخت شود

 هر نوع اخراج و بيکارسازی توسط کارفرمايان ممنوع شود! 

   نيازهای معيشتی و پزشکی و بهداشتی کليه ساکنين ايران را به
 !فوريت تامين کند

   کودکان کار، زباله گردها، بی مسکنان و معتادين را در مراکز
ويژه با رعايت کامل کرامت انسانی و تامين نيازهای معيشتی و 

 !بهداشتی آنان اسکان دهد

   وسائل بهداشتی از قبيل ماسک، دستکش و شوينده ها بصورت
 !رايگان توزيع شود

   پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا فائق آمدن
 !کامل به بحران لغو شود

   کليه بدهی و ديون مردم به بانکها تا پايان بحران و برگشت به
 !وضعيت عادی لغو شود

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران  

 ٢٠٢١آوريل  - ١٤٠٠ارديبهشت 

 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٨صفحه    

اتحاد کارگران هفت تپه و پيروزی آنان عالوه بر آنکه ُمشت محکمی  
عليه سياست های ضد کارگری و سرمايه ساالِر حاکميت بود بلکه اميد 
بخش توده ی مردم در سراسر کشور نيز شد تا با پيوستن به اعتراضات 

 .و اعتصابات عمومی، برای دستيابی به حقوق اساسی خود يکصدا شوند
 

ما پيشروی و پيروزی درخشان کارگران هفت تپه را تبريک می گوييم 
 .و از مبارزات شما حمايت خواهيم کرد

 
 زنده باد اتحاد کارگران 

 
 جمعی از کارگران نفت ايزوگام شهرستان کاشان 

 کرمانشاه_و جمعی از رانندگان حمل و نقل تهران
 

*** 
 

پيام تبريک جمعى از كارگران شركت پااليش گاز بيد بلند فاز 

 !يک به كارگران نيشكر هفت تپه
 

شما کارگران هفت تپه با مبارزە متحدانه پنج سال گذشته خود  خلع يد 
"  اسد بيگی، رستمی"مالکيت نيشکر هفت تپه را از بخش خصوصی 

اين يک پيروزی، يک دستاورد مهم است که .   فراهم و تحميل کرديد
 . تبريک و شاد باش ما را پذيرا باشيد

  
سال است که کارگران هفت تپه با انواع واشکال مختلف در  ۵نزديک به 

مقابل تحميل بی حقوقی، عدم پرداخت دستمزدها، اخراج کارگران و 
اذيت و آزار فعالين و نمايندگان کارگران و عدم تمديد دفترچه های بيمه 
مواجه بودند که کارگران با صدای بلند خواسته های برحق خود را 

.  بر خواست خلع يد بخش خصوصی پافشاری کردند.   مطرح کردند
اعتراض خود را به گوش دستگاە های گوناگون حاکميت و جهانيان 

تاکيد کردند، ما کارگران خواهان لغو خصوصی سازی و .   رساندند
 ! ادارە شورايی هستيم

 
کارگران هفت تپه بارها برای دستمزدهای معوقه، تمديد دفترچه های 
بيمه، برای بازگشت به کار همکاران اخراجی خود ، عليه بی کفايتی و  
دزدی مالکان شرکت اعتراض و اعتصابهای شکومند و طوالنی مدت 

 .سازمان دادند
 
کارگران هفت تپه طی مدت اين پنج سال دست در دست هم با اتحاد در  

با جسارت ...  برابر اسد بيگی، رستمی و دولت ، دستگاە های امنيتی و
. بهای سنگينی هم پرداخت کردند.   مثال زدنی تا آخرين نفس ايستادند

آنها تهديد شدند، دستگيری دادند، با شکنجه و صدور احکام سنگين 
زندان مواجه شدند و همچنين با توطئه سناريو ساختگی و سوخته و دهها 
نوع فشار ديگر مواجه بودند که خوشبختانه نشان دادند، اگر کارگران 
متحد و همبسته باشند ميتوانند در تمام چالشها پيروزی شوند، با خلع يد 

در شرايط کنونی .   از اسد بيگی و رستمی موفقيت بزرگی به دست آمد

که مالکيت هفت تپه از بخش خصوصی به دولتی بازگشته است، 
.  خواست کارگران نظارت نمايندگان کارگران بر ادارە هفت تپه است 

 .مبارزە کارگران برای تحقق اين خواست ادامه خواهد يافت
 
خلع يد از اسد بيگی و رستمی دستاورد بزرگی نه تنها برای کارگران  

هفت تپه بلکه يک تجربه مبارزە موفق و شادی بخش برای جنبش 
از اين رو ما جمعی از کارگران شرکت پااليش  .  کارگری ايران است

گاز بيد بلند فاز يک  خود را در شادی اين موفقيت شريک ميدانيم و اين 
پيروزی بزرگ را به تمام کارگران هفت تپه و خانواده های آنان و 

 .همچنين جامعه کارگری ايران تبريک ميگوئيم
 !زنده باد همبستگی جامعه کارگری! زنده باد اتحاد

 
 جمعی از کارگران شرکت پااليش گاز بيد بلند فازيک

 ١۴٠٠ارديبهشت  ٢۴: تاريخ

 ...پيام هائى پشتيبانى از كارگران هفت تپه 



 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٩صفحه    

اين پيروزی يک قدم بسيار مهم ما را جلو برد و ما برای قدم های *  
در حالی که در همه دنيا .  بعدی بايد با توان و انرژی بيشتر اقدام کنيم

جنايت خصوصی سازی با سرعت اجرايی ميشود و به يک آيه مقدس 
سرمايه داران تبديل شده ما در هفت تپه، اين تعرض بزرگ به معيشت و 
هستی کارگران را متوقف کرديم و برای ادامه مسير، توان بيشتری 

 ! گرفتيم
 

طی اين سال ها، عوامل زبون و ريز و درشت اين بخش خصوصی *  
فاسد و اشغالگر و اختالسگر، در درون شرکت و شهرستان و استان و 
سطح کشور، هر تقاليی توانستد کردند اما در مقابل کارگران هفت تپه با 

هفت تپه اين محل کار و زندگی نسلهای ما در ! فضاحت شکست خوردند
اما ما کارگران هفت تپه نگذاشتيم در منجالب فساد و .  آستانه نابودی بود

اختالس و سرکوب و بيعدالتی بيشتر غرق و به کلی منهدم شود، آستين 
 !باال زديم و نجاتش داديم و قدم به قدم آنرا خواهيم ساخت

 
اين پيروزی مشترک به همه کارگران شريف هفت تپه، خانواده های *  

هفت تپه، مردم شريف شوش و منطقه و به همه ياران و حاميان هفت تپه 
امروز کام مان شيرين شد و اين پيروزی را با غرور جشن !  مبارک باد
به اميد شيرين کامی کارگران و مردم شريف و عزيز ايران !  می گيريم

به اميد عبور از اين دوران سخت بيماری !  در همه عرصه های زندگی
 !...و بيکاری و مشکالت معيشتی و  

 
زنده باد !  برای اعمال نظارت شورايی و مستقل بر هفت تپه قدم برداريم

زنده باد هفت تپه ی تسليم ناپذير، پايتخت !  آگاهی و اتحاد و همبستگی
 ! اعتصاب جهان

 
 جمعی از کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف

 ١۴٠٠ارديبهشت  ١٨ -شنبه  
 

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار
 

 به نقل از کانال مستقل کارگران هفت تپه

 عكسهائى از جشن پيروزی كارگران

سخنرانى اسماعيل بخشى نماينده كارگران در 

 جشن خلع يد از كارفرمای شركت

پيروزی كارگران هفت تپه بعد از پنج سال 

 ...مبارزه و مقاومت 



 

جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد 
 سوسياليسم، 

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

 منصور حكمت

 ٥٩٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٠صفحه    

  

!زنده باد سوسياليسم  ١٥صفحه     

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 !فوری

 پيروزی كارگران هفت تپه بعد از پنج سال مبارزه و مقاومت

 خلع يد از بخش خصوصى اشغالگر و فاسد در هفت تپه
 

باالخره بعد از مقاومت های زياد مسئولين در اعالم خبر خلع يد بخش خصوصی که پشتش تالش های بسياری برای تغيير دادن رای خلع يد صورت 
گرفته بود به طور رسمی اعالم شد که رای خلع يد و فسخ قرارداد بخش خصوصی هفت تپه توسط شعبه بيست و يک دادگاه حقوقی تهران صادر شده 

اين پيروزی را تبريک ميگوييم به همکاران گرامی و کارگران مبارز هفت تپه و خانواده های هفت تپه و شوش و منطقه، طبقه کارگر ايران و .  است
 ما جهان، رسانه هايی که صدای ما بودند و حاميان و ياران و مردم شرافتمندی که سالها در کنار ما کارگران هفت تپه و اعتراضات و اعتصابات

 ! بودند
 

بعد از بيرون کردن :  ما بارها اعالم کرده ايم و باز هم تاکيد ميکنيم  و ما در هفت تپه، پايتخت اعتصاب جهان عمال پای اين قضيه خواهيم ايستاد که* 
بخش خصوصی که خواسته فوری ما بود، شرکت هفت تپه به هيچ بخش خصوصی ديگر، به هيچ شرکت نيمه خصوصی و يا نيمه دولتی و هيچ نهاد 

شرکت هفت تپه با نظارت شورايی کارگران بايد در بخش :  مطالبه اصلی ما اين است. نيمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نميشود-نظامی
 . دولتی بماند و يا تماما به کارگران هفت تپه واگذار شود -عمومی

 
هفت تپه ظرفيت اشتغال هفت .  تمام همکاران اخراجی بايد به سر کار بازگردند و تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی، قرارداد دايمی شوند*  

 .ما زندگی و امنيت و آرامش و رفاه که شايسته همه ماست را به هفت تپه و شوش و منطقه باز می گردانيم. هزار کارگر را دارد
 

ما با قدرت اتحاد و مبارزه و تسليم ناپذيری مان کارفرمای فاسد و اختالسگر را از هفت تپه .  ما امروز يک پيروزی شيرين و مهم بدست آورديم*  
اتحاد و ايستادگی ما موجب شد که اسدبيگی و حاميانش يک به يک در پيشگاه افکار . اينرا بارها گفته بوديم و به وعده مان عمل کرديم. بيرون انداختيم

 . عمومی افشا شوند
 

بالغ بر دويست پرونده !  همکاران و نمايندگان مستقل ما را بارها زندانی و شکنجه و آزار و اخراج و تهديد کردند اما اين دالوران تسليم نشدند*  
با وجود اينکه همه !  قضايی برای همکاران ما و مخصوصا فعالين و نمايندگان مستقل ما درست کردند اما اين عزيزان باز هم با ما همراهی کردند

ما اعالم ميکنيم که دادگاه اختالسگران که دو .  طوره ما را تحت فشار گذاشتند اما اتحاد و مبارزه ما باعث شد که اسدبيگی فاسد به دادگاه کشيده شود
، اختالس کرده اند بايد سريعا )برابر با مبلغ الزم برای ايجاد يک ميليون شغل و برابر با حدود هشتاد سال دستمزد کل کارگران هفت تپه(ميليارد دالر 

 ! از سر گرفته شود
 

انواع و .  رای صادره توسط قوه قضائيه، نه لطف اين يا آن، بلکه حاصل اتحاد و ايستادگی و پيگيری و مبارزه پنج ساله ما کارگران هفت تپه است*  
ين ه ااقسام مسئوالن و رسانه هايشان از اين فاسدان حمايت ميکردند و اين ابَرمختلسان، سلطان رشوه هم بودند اما قدرت جمعی ما قوی تر از هم

 ! قدرت ها بود و هست
  ١٩صفحه    


