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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

پیام مهم مبارزات این 

دوره کارگران هفت 

 تپه و فوالد اهواز

 رحمان حسین زاده 

دو هفته پرشور دیگر به سابقه اعتصابات 

و مبارزات کارگران نیشکرهفت تپه و 

فوالد اهوازاضافه شد. دو هفته از نبرد 

واعتراضات لحظه به لحظه و چند جانبه 

را کارگران و رهبران آگاه و جسور آنها 

در این دو مرکز کارگری سازمان دادند. 

صحنه جدال پیچیده و صرفا به شروع و 

ادامه و پایان اعتصاب در این دو هفته 

محدود نماند. بیایید یکباردیگر ابعاد متنوع  

صحنه های این نبرد کارگران علیه 

سرمایه داران و دولت سرمایه را نزد خود 

مرورکنیم.  در یک نگاه فشرده، صحنه 

های اعتصاب در حال جریان، گردهمایی 

و تجمعات روزمره آگاهگرانه و متعدد در 

صحن هر دو مرکز کار، صف اعتراض 

را به جامعه و به میان مردم کشاندن و 

سازماندهی تظاهراتهای کوبنده و به موقع 

در سطح شهر و در مقابل 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 

 ۸۱۶۲ سپتامبر ۱ -۶۹۳۱شهریور   ۶۱

۸صفحه   

جامعه ایران به پیشروی جنبش کارگری چشم دوخته 

 است!

 )بیانیه کنگره هشتم حزب حکمتیست(

 انتشار مجدد(  -)مصوب کنگره به اتفاق آرا
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7صفحه   

  5صفحه 

 اطالعیه تشکیالت خارج از کشور حزب حکمتیست

بمناسبت سی امین سالکرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 

  6صفحه  ۱۱

 !اقتصاد در آستانه سقوط

 بحران حکومت اسالمی و هزیان گوئی خامنه ای
 سیاوش دانشور

  3صفحه 

“ جرمش”تولد در افغانستان و کودک کار بودن 

 است!

 سعید آرمان   
  10صفحه 

12صفحه   

 جمهوری اسالمی ایران  حکومت هزاران اعدام
 

 پردل زارع 
  11صفحه 

یک  آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن –کنفرانس استکهلم 

 است. 

 تجارت سکس: روی دیگر مذهب و اسالم و نظم وارونه سرمایه! 

 وریا روشنفکر 

http://www.hekmatist.org


مراکز دولتی، فرموله کردن مطالبات، تعیین نمایندگان آگاه و 

متعهد، و  تصمیم به مذاکره با صف رنگارنگ کارفرمایان و 

دولت و مقامات و آنجا که الزم شد، هوشیاری نمایندگان در 

تشخیص به ترک جلسه مذاکره، همچون تاکتیک مبارزاتی 

رادیکال و اعمال فشاربر دشمن طبقاتی، اطالع رسانی به موقع از 

روند مذاکرات و دخیل شدن همه کارگران در تصمیماتی که 

سرنوشت مبارزه آنها را رقم میزد، سخنرانیهای آگاهگرانه و 

پرشور فعالین کارگری و تالش صمیمانه در راستای آگاهی تاباندن 

بر مسائل و موانع و مسیرپیش روی  این جدال واقعی، و نهایتا 

تحمیل سطحی از مطالباتشان به طرف مقابل و تشخیص به توافق 

و بازگشت به کار، به شرطی که در پریود زمانی تعیین شده ای، 

همه خواسته های فوری و مورد نظر کارگران  تامین شود. 

کارگران اعتصابی و به ویژه رهبران و فعالین هوشیارآنها میدانند، 

این بازگشت به کار موقت است. کارفرما و دولت ضد کارگری به 

آسانی به خواسته های برحق کارگران تن نخواهند داد، در نتیجه 

تداوم این نبرد در فرصتی دیگر در چشم اندازاست و دوطرف 

برای کشمکش بعدی خود را آماده میکنند. درسها و تجارب و 

ابتکارات این دوره و حمایتهای تاکنونی، میتواند و باید به سرمایه 

 و نیروی صف بندی قوی و مهم دوره آتی تبدیل شود.  

اما فراتراز همه این رویدادهای مهم مورد اشاره، پیام بسیار مهم و 

رسای این بار کارگران در هفت تپه و فوالد اهواز، فراخوان به 

ایجاد شوراهای کارگری در همه مراکز و رشته های کارگری بود 

و هست. کارگران اعتصابی این دو مرکز کارگری مهم، از زبان 

نمایندگان  آگاهشان، اسماعیل بخشی و میثم آل مهدی به درست بر 

یک نیاز پایه ای و عاجل در جنبش کارگری انگشت گذاشتند و از 

سر همین نیاز واقعی، اکنون طرح ایجاد شوراها مورد توجه 

بخشهای مختلف جنبش کارگری و سوسیالیستی قرار گرفته است. 

این پیام را باید جدی گرفت و برای ایجاد شوراها در مراکز و 

 رشته های کارگری در سراسر کشور باید آستینها را باال زد. 

حزب ما به سهم خود، درآخرین کنگره حزبی )کنگره هشتم در 

( ده ماه قبل در رابطه با سازماندهی توده ای ۷۱۰۲نوامبر 

 کارگری  در بیانیه مصوب خود چنین تاکید کرد:

پیشروی طبقه کارگر الزمست   "ایجاد تشکل توده ای کارگری: -

در ایجاد تشکلهای توده ای کارگری پایه و در محل کار و در 

سطح سراسری تجسم پیدا کند. تالش 

برای ایجاد تشکلهای پایه در مراکز و رشته های کارگری یک 

امر فوری و عملی و واقعی در راستای اتحاد سراسری کارگری 

است. به عنوان گرایش کمونیستی طبقه کارگر و به عنوان حزب 

حکمتیست بیش از پیش بر دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و 

شورایی کارگر تاکید داریم. بر ضرورت و مبرمیت برگزاری 

مجامع عمومی منظم و شورایی کارگری در بطن اعتراضات 

جاری کارگری تاکید میکنیم و خود راسا برای ایجاد آنها تالش 

 میکنیم" 

جامعه ایران به پیشروی همین جا به اطالع میرسانم بیانیه "

مصوب کنگره هشتم حزب جنبش کارگری چشم دوخته است"!

حکمتیست در این شماره نشریه کمونیست هفتگی مجدد منتشر 

 میشود. 

 *** 

   

پیام مهم مبارزات این دوره کارگران هفت تپه و فوالد 

 اهواز

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ٤6۱شماره  کمونیست هفتگی                                                                                                                                                                            ۸صفحه 

تولد در افغانستان و کودک کار 

 است!“ جرمش”بودن 

چه بسا جمع زیادی جان عزیزشان را از دستت داداانتد. لتذا  بتایتد 

تالش نمود تا این بخش از کارگران در طبقه کتارگتر ایتران اد تام 

 شوند و برای حقوق 

و مطالبات خود هم دوش با کارگران ایران با رژیم اسالمی بجنگند 

و نگذاریم جمهوری اسالمی از سر نا آگاهی و تتعتصتبتات متذهتبتی 

 بخشی از آنان را به قربانگااهای سوریه و  یرا بفرستد.

کار کودکان باید بالدرنگ حذف شود و دولت مسئولیت حمایت بتی 

قید و شرط از کودکان را بپذیرد. امری که جمتهتوری استالمتی در 

طول چهار دهه اثبات کردا است که نه تنها تتمتایتلتی به قتبتول ایتن 

مسئولیت ندارد بلکه تجربه سالهای متمادی خالف آن را به اثتبتات 

رساندا است. برای پایان دادن به گوش بتریتدن و بترختورد عصتر 

حجری جمهوری اسالمی و نظم سرمایته بتایتد به زبتالهدان تتاریت  

 سپردا شود.

 *** 



 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

                                                                                           ۹صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                   ٤6۱شماره    

میرساند که طبقه کارگر ایران بتیتش 

از ایتتن بتته شتترایتتز کتتار ارزان و 

استتبتداد خشتن و سترکتوبتگتری تتن 

نمیدهد. علیر م تترفتنتدهتای متتتنتوع 

سرمایه داران و دولتشان در جتهتت 

محدود کردن و کوچک نشتان دادن 

این متبتارزات ، عتلتیتر تم ستطتحتی 

گتتری چتتر  تتیتترکتتارگتتری در کتتم 

اهمیت جلوه دادن تحرک مبتارزاتتی 

کارگران، معلتمتان، بتازنشتستتتگتان، 

پرستاران و دیگر بختشتهتای اردوی 

کار زیر لوای پراکنتدگتی و دفتاعتی 

بودن این اعتراضات ، اما کمونیتستم 

کتتارگتتری و رهتتبتتران و فتتعتتالتتیتتن 

کتتمتتونتتیتتستتت کتتارگتتران جتتایتتگتتاه پتتر 

اهمیت همته اعتتتراضتات کتارگتری 

جاری از کوچک تتا بتزرر را بته 

روشتتنتتی تتتاکتتیتتد کتترده و هتتمتتیتتن 

متتبتتارزات نشتتان متتیتتدهتتد، جتتنتتبتتش 

کارگری مطرحترین و پیشتروتتریتن 

جنبش سیاسی، اجتماعی حاضتر در 

صحتنته جتدال ستیتاستی و طتبتقتاتتی 

جامعه ایران است.همین واقتعتیتت و 

چشم انداز عروج تمام قد این جنبتش 

کتتتابتتتو  ستتتران بتتتورژوازی و 

جتتمتتهتتوری استتالمتتی استتت. تتتمتتامتتی 

ترفندها، سرکوبگریها و متانتورهتای 

متتتتتنتتوع بتتورژوازی و جتتمتتهتتوری 

اسالمی دقیقا در راستتتای تتقتابتل بتا 

تواناییهای جتنتبتش کتارگتری عتلتیته 

 استثمار و حاکمیت سرمایه است. 

متتتا بتتترایتتتن امتتتر واقتتتفتتتیتتتم،  -ب

محدودیتهای مقابل جنبتش کتارگتری 

مانع جهش اساسی جنبتش کتارگتری 

برای بهبود تعیین کننتده در شترایتز 

کار وزندگی کارگران، علیته وضتع 

موجود و در تنگنا قترار دادن نتظتم 

حتتاکتتم ستترمتتایتته و هتتیتتئتتت حتتاکتتمتته 

اسالمی ضد کارگری است. نیاز بته 

 جامعه ایران به پیشروی جنبش کارگری چشم دوخته است!

 )بیانیه کنگره هشتم حزب حکمتیست(

 انتشار مجدد(  -)مصوب کنگره به اتفاق آرا

بین برده است. زندگتی و جستم و 

جان کارگر و خانواده کارگری را 

له کرده، مجموعه ایتن فتاکتتتورهتا 

موانع بزرر پیش پتای پتیتشتروی 

اساسی تر جنبش کتارگتری استت. 

این وضعیت تناسب قوای تتحتمتیتل 

شده به شدت نامستاعتد و نتابترابتر 

علیه جامعه و به طور اخص علیه 

جتنتتبتتش کتتارگتتری و اعتتتتتراضتتات 

کارگری ایجاد کرده است. تحمتیتل 

و حتتفتتن ایتتن تتتنتتاستتب قتتوا بتتدون 

حاکمیت استبدادی خشن و اختتنتاق 

وستیتع و دایتتمتی و سترکتتوبتگتتری 

مدوام علیه طبقه کارگر و فتعتالتیتن 

 کارگری ممکن نیست.     

جنبش کارگری مهر متبتارزات  -۷

گسترده بتر بستتتر تتنتد پتیت  هتای 

متهتتمتتی را بتتر ختتود دارد کتته در 

چهار دهه اختیتر از ستر گتذرانتده 

پتتتتتانستتیتتل و تتتوانتتایتتیتتهتتای .  استتت

مبارزاتی به دست آمده در جتنتبتش 

کتتارگتتری و هتتمتتزمتتان متتوانتتع و 

محدودیتهای تتحتمتیتل شتده تتوستز 

کاپیتالیسم و دولت سترمتایته داران 

بر جنبش کارگتری هتر دو پتدیتده 

ای بتتدون پتتیتتشتتیتتنتته در حتتیتتات 

مبارزاتی و سیاسی طبتقته کتارگتر 

ایران نیستت. ازجتمتلته از متقتطتع 

تا قبل از شتروع  ۷۲وقوع انقالب 

سرکوبهای وسیع و گسترده خرداد 

، جنبتش کتارگتری دوره  ۰۱سال 

بسیار مهمی از پیشروی و تحرک  

و مبارزه همته جتانتبته را تتجتربته 

کتترد. دستتتتتاوردهتتای طتتبتتقتتاتتتی و 

ستنتتتتهتتای بتتا ارزش اعتمتتال اراده 

مستتتتتتتقتتتیتتتم کتتتارگتتتری را پشتتتت 

سرگتذاشتت. در هتمتان دوره ایتن 

در  بزرر تجربه شد که الزمته 

رهایی قطعی جامعه قد علم کتردن 

طبقه کتارگتر در قتامتت رهتبتری 

تحوالت جامعه است. در راستتتای  

تعیین تکلیف قدرت سیاسی به نفتع 

طتتبتتقتته کتتارگتتر و کتتمتتونتتیتتستتم و 

آزادیتختتواهتی، یتکتتبتار دیتگتتر ایتتن 

در  بتتدیتتهتتی بتترجستتتتته شتتد  کتته 

کار ارزان در جتهتت ستودآوری 

نجومی سترمتایته داران و دولتت 

ستترمتتایتته ، متتوجتتب  تتتعتترض 

معیشتی سبعانه و تحمیل شترایتز 

کتتار بتترده واری استتت کتته کتتل 

طبقه کارگر ایران، اعم از شا ل 

و بیکار، کارگران مراکزصنعتی 

و بزرر، یا مراکز و رشته هتای 

کوچک و پتراکتنتده کتارگتری را 

تتتحتتت فشتتار قتترار داده استتت. 

شاخص   واضح تعرض وسیع و 

گستتتتتاختتانتته ستترمتتایتته داران و 

دولتشتان را در پتدیتده ای چتون 

دستمزدهای معوقه چنتد متاهته و 

چندین ماهه و گتاهتا یتکتستالته و 

دوساله، میتوان دید. سازمتانتدهتی 

بیش از نود درصد  اعتصابات و 

اعتراضات جاری حول متطتالتبته 

گرفتن دستمزدهای متعتوقته، اگتر 

چه مقاومت و مبارزه ای بستیتار 

ضروری و حیاتی است، امتا در 

نتفتخ ختود یتک تترفتنتتد و متانتتع 

تحمیل شده بزرر سرمایه داران 

و دولت مقابل پتیتشتروی جتنتبتش 

کارگتری و یتک عتامتل متحتدود 

کتتنتتنتتده در مستتیتتر تتتحتتقتتق دیتتگتتر 

متتطتتالتتبتتات فتتوری متتعتتیتتشتتتتتی و 

اقتتتصتادی طتبتقته کتارگتر استتت. 

مولفه هایی چون دستمزد تتعتیتیتن 

شده هر سال چنتد بتار زیتر ختز 

فقر، بیکاری میلیونی ، تغتیتیترات 

در سازمان کار و تکه تکه کردن 

بختشتهتای متختتتلتف کتار، ایتجتاد 

تتتفتترقتته گستتتتترده در صتتفتتوف 

کتتارگتتران، اضتتافتته کتتاری، کتتار 

موقت و شرایز کار بترده وار و 

قتتتراردادهتتتای ستتتفتتتیتتتد ام تتتا، 

متتحتترومتتیتتت از حتتق تشتتکتتل و 

اعتصاب، مجموعا ابتدایی تتریتن 

  4صفحهاستاندارهای امنیت شغتلتی را از 

گستتتتتتترش قتتتابتتتل تتتتوجتتته  -۰

اعتتتتتراضتتات و اعتتتتتصتتابتتات در 

مراکتز و رشتتته هتای متختتتلتف 

کتتتارگتتتتری خصتتتتلتتتت نتتتمتتتتای 

ظرفتیتتتهتای بتاال و تتوانتایتیتهتای 

تعیین کننده مبارزاتی نتهتفتتته در 

جتنتبتش طتبتقتته کتارگتر ایتران و 

هتتتمتتتزمتتتان متتتنتتتعتتتکتتتخ کتتتنتتتنتتتده 

محدودیتهتا و متوانتع پتیتشتاروی  

جهش اساسی و دگرگتون کتنتنتده 

در جنبتش کتارگتری استت. ایتن 

موقعیت متناقض دو وجته قتابتل 

مشتتاهتتده جتتنتتبتتش کتتارگتتری و 

اعتتتتتراضتتات جتتاری کتتارگتتری 

است. شناخت دقیق هر دو وجته 

مسئله الزمه اتخاذ سیاست موثتر 

کمونیستی و کارگتری فتعتال در 

 قبال جنبش طبقه کارگر است.  

بترجستتته تتریتن خصتلتت   -الف

مبارزاتی یکسال اخیر در جامعه 

ایران گسترش مداوم اعتصتابتات 

و اعتراضات کارگران بستیتاری 

رشته ها و مراکز کارگری علیته 

کتتارفتترمتتایتتان و هتتیتتئتتت حتتاکتتمتته 

جمهتوری  استالمتی استت. ایتن 

مبارزات بر محور ایستادگی در 

مقابل تعرضات معیشتی وسیع و 

شتنتتیتع سترمتتایته داران و دولتتت 

سرمایه اسالمتی و تتالش بترای 

بتهتتبتتود مستتتتتمتتر شتترایتتز کتتار و 

زندگی ، متقتابتلته بتا تترفتنتدهتا و 

توطئته هتای متتتعتدد عتلتیته حتق 

طلبی کارگری و  متقتاومتت در 

مقابل سرکوبگری مستتتمترعتلتیته 

رهتتبتتران و فتتعتتالتتیتتن کتتارگتتری 

استتتتتوار استتت. اعتتتتتصتتابتتات و 

اعتراضات وسعت یافتتته جتاری 

کارگری این خودآگاهی طبتقتاتتی 

و ایتتن آمتتادگتتی متتبتتارزاتتتی را 



ایران و دولت سرمایه در راستتای 

کسب سود نجومی، تصاحب بخش 

متتتهتتتمتتتی از حتتتق کتتتارگتتتران و 

بکارگیری آن در گردش سترمتایته 

بتته نتتتفتتع ختتود، دزدی آشتتکتتتار 

صاحبان سرمایه به قیمت گترستنته 

نتمتودن ختتانتواده کتتارگتری استتت. 

نتیجه بالواسطه و به شدت متنتفتی 

آن پتتایتتیتتن آوردن ستتطتتح تتتوقتتع و 

انتتتتتظتتارات کتتارگتتران، بتته عتتقتتب 

رانتتدن متتبتتارزه جتتویتتی کتتارگتتری 

حول دستتتمتزدهتای متعتوقته و بته 

درجتته زیتتادی حتتاشتتیتته ای کتتردن 

دیگر متطتالتبتات عتاجتل و فتوری 

کتتارگتتری در متتبتتارزات جتتاری 

است. شکتل گتیتری بتیتش از نتود 

درصد اعتراضات کارگری حتول 

دستمزدهای پترداختت نشتده، ایتن 

واقتتعتتیتتت تتتحتتمتتیتتلتتی دردنتتاک را 

متتیتترستتانتتد. جتتنتتبتتش کتتارگتتری راه 

گتتریتتزی نتتدارد، جتتز ایتتنتتکتته در 

تحترکتی هتدفتمتنتد و ستراستری و 

موثر علیه این درد مشتتترک و بتا 

خواست گرفتن دستمزدهای معوقه 

به ایتن تتعترض گستتتاختانته پتایتان 

دهتتد. پتتایتتان دادن بتته ایتتن پتتدیتتده، 

عالوه بر بهبود فوری شرایز کتار 

و زندگی، یک عامل متهتم تتغتیتیتر 

تناسب قوا به نفع جنبش کتارگتری 

و فتترصتتتتتی ایتتجتتاد متتیتتشتتود، تتتا 

مبارزات کتارگتری بتا انتتتظتارات 

واقعی و باالتتر حتول  متطتالتبتات 

عتاجتتل اقتتتتصتتادی و ستیتتاستتی در 

 مقابل تعرض سرمایه قد علم کند. 

تقویت مبارزات جااری واو    -ب

 فااوریااتااریاات مااگااالاابااات کااارگااری:

مقابله موثر و سراسری با تتعتیتیتن 

دستمزد زیتر ختز فتقتر، ختواستت 

افزایش فوری دستمزدها ، مطالبته 

بیمه بیکاری مکفتی، بته رستمتیتت 

شناسی حتق اعتتتصتاب و تشتکتل 

و صتتف   متتتتعتتدد تتتحتوالت ستتیتتاستتی

 بندیهای متبتارزاتتی گتره ختورده و

دستتت طتتبتتقتته کتتارگتتر و   تتتمتتامتتا در

مبارزات کارگری نیست، امتا یتک 

فاکتور محوری آن به متیتدان آمتدن 

سازمانیافته تر و قدرتمندتر جتنتبتش 

کتارگتتری استتت. تتتا آنتجتتا بتته اراده 

مستقیم طبقه کارگر متربتوط استت، 

تک تک مبارزات جاری کتارگتری 

عالوه بر اهتمتیتت در ختود آن در 

تحقق مطالبات فوری و برای بهبود 

شرایز کار و زندگی در عیتن حتال 

بتختتشتی از گتتامتتهتای کتارگتتران در 

مسیر تغییر تناسب قتوا هتم بته نتفتع 

جنبش کارگری و هم به نفع تتغتیتیتر 

تناسب قوای عمومی تر اجتتتمتاعتی 

است. گسترش اعتراضتات جتاری، 

فراتر رفتن آنها از سطح یک مرکز 

و رشته کارگتری و ستراستری تتر 

شتدن اعتتتتراضتتات کتتارگتتری و بتته 

ویژه گسترش ایتن اعتتتراضتات بته 

مراکز کلیتدی کتارگتری، در کتنتار 

دخالتگری سیاسی طبتقته کتارگتردر 

جدالهای طبقاتی و اجتماعتی قتطتعتا 

فاکتورهای تعیین کنتنتده در تتغتیتیتر 

تناسب قوا به نفع جامعته و جتنتبتش 

 کارگری است. 

سازماندهی مبارزه ای موثر  -الف 

و سااراسااری  ااتاایاه دسااتا اا دهااای 

دستمزدهای معوقه زختمتی  معوقه:

عمیق بتر پتیتکتر جتنتبتش کتارگتری 

استتت. ایتتن پتتدیتتده زشتتت بتته نتتحتتو 

دردنتاکتتی جتنتتبتتش کتتارگتتری را بتته 

عقب رانده  است. سرمایه داران و 

دولت سرمایه، پدیده شنیع دستتتمتزد 

معوقه را با بهانه کمتبتود سترمتایته، 

ورشتتکتتتستتتتتتگتتتی متتتراکتتتز کتتتار و 

اقتصادی و ... توضیح میدهند. اینها 

توجیهاتی وارونه و گستاخانه است. 

تحمیل دستمزدهای پرداختت نشتده، 

دقیقا نقشه آگتاهتانته سترمتایته داران  
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حتتزب کتتمتتونتتیتتستتتتتی رهتتبتتر و 

سازمانده در را  طتبتقته کتارگتر 

الزم است. در قدم بعدی در دوره 

و تا کنون  ۰۱سرکوب خشن سال 

هم طبقه کارگر و پیشتروان آن بتا 

ایستتتتتتتادگتتتی و متتتبتتتارزه جتتتویتتتی 

موجودیت طبتقتاتتی و جتنتبتشتی و 

مبارزاتی خود در مقابتل یتکتی از 

هتتارتتتریتتن رژیتتمتتهتتای بتتورژوایتتی 

دوران معاصر را تثتبتیتت کتردنتد.  

سپخ دوران سخت جنگ ایران و 

عراق و پتیتامتدهتای آن نتتتوانستت 

طبقه کارگر را به تمکین بکشتانتد. 

الیحه های مختلف  از مبارزه علیه

قانون کتار ستراپتا ضتد کتارگتری 

درسهای گرانبهایی آمتوختتته شتد. 

عترصته گتترامتیتداشتت اول مته و 

احیای این سنت جهتانتی کتارگتری 

به عرصه پترشتور ستازمتانتدهتی، 

اتتتحتتاد و هتتمتتبتتستتتتتگتتی و اعتتالم 

کتتیتتفتترختتواستتت کتتارگتتری عتتلتتیتته 

کاپیتالیسم تبدیل شتد.  در نتتتیتجته 

جنبش کارگری پختگی خود را از 

دل چنتیتن جتدال هتمته جتانتبته ای 

کسب کرده است.  اکنون با جنبش 

کارگری ای پرتجتربته ، صتاحتب 

فتتعتتالتتیتتن ورهتتبتتران ختتود آگتتاه و 

حتتتاضتتتر در صتتتحتتتنتتته، دارای 

متتطتتالتتبتتات اقتتتتتصتتادی و ستتیتتاستتی 

روشن روبرو هستیم.  اعتصابتات 

و اعتتتتتراضتتات کتتارگتتری جتتاری 

گوشه ای از  پتانسیل باالیی استت 

که با اندک تغییری در تناسب قتوا 

شاهد جهش بزرگی خواهیم بود و 

نقش تعیین کننده ایفا خواهتد کترد. 

اکنتون  صتورت مستئتلته استاستی 

چگونگی تغییر تناسب قوا به نتفتع 

طبقه کارگتر و جتنتبتش کتارگتری 

 است. 

تغییر تناسب قوای   مولفه های -۳

در سطتح  تغییر تناسب قواکنونی: 

به فاکتورهتای   ماکروی کل جامعه

 جامعه ایران به پیشروی جنبش کارگری چشم دوخته است!
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عتاجتتلتتتتریتن متطتتالتبتتاتتی استت کتته 

الزمستتت اعتتتتتراضتتات کتتارگتتری 

حتتول آن بتتیتتشتتتتتریتتن اتتتحتتاد و 

 همبستگی را ایجاد کند. 

 اتحاد کارگری  تیه بایاکااری: -ج

دامن زدن به جنبش اتحاد کارگری 

علیه بیکاری، ایتجتاد بتیتشتتتریتن و 

محکم ترین اتتحتاد و هتمتبتستتتگتی 

متتیتتان کتتارگتتران شتتا تتل عتتلتتیتته 

بیکاری، گام مهم دیگری در تغییر 

تناسب قوا و پیشروی کلیت جنبتش 

کتتارگتتری و عتتقتتب رانتتدن دولتتت 

 سرمایه و صاحبان کار است. 

ناقاش تاعایایات  کاناناده تاحار   -د

 ا تراضی مراک  کتیدی کاارگاری:

ظرفیت اعتراضی مراکتز کتلتیتدی 

کتتارگتتری بتته تتتحتترک در نتتیتتامتتده 

استتت. شتترایتتز شتتغتتلتتی بتتالتتنتتستتبتته 

مناسبتر در این متراکتز نستبتت بته 

بخشهای وسیعی از مراکز و رشته 

هتتای کتتارگتتری کتته حتتتتتی هتتمتتیتتن 

قانونکار ضد کارگری جتمتهتوری 

استتالمتتی هتتم شتتامتتل حتتال آنتتهتتا 

نمیشود، به نوعی امکتانتگترایتی و 

حفن شرایز متوجتود را در متیتان 

کارگران مراکزصنعتی و کتلتیتدی 

دامتتن زده استتت. بتتا ایتتن وصتتف 

واضتتح استتت در متتراکتتز کتتلتتیتتدی 

کارگری نتیتز تتعترض متعتیتشتتتی، 

دستمزد زیر خز فقتر،عتدم تتامتیتن 

ایمنی محیز کار و زدن متزایتا و 

تهدید به بیکاری و بیکتارستازی و 

ستترکتتوب و بتتازداشتتت فتتعتتالتتیتتن 

کارگری، مدواما گریبان کارگتران 

را گتترفتتتتته استتت.ایتتن تتتعتترضتتات 

متتیتتتتتوانتتد پتتایتته هتتای گستتتتترش و 

قدرتمند شتدن تتحترک اعتتتراضتی 

موثر در مراکز صنعتی و کتلتیتدی 

کارگری را تقویت کتنتد. متواردی 

از اعتراضات و اعتصتابتات متهتم 

کارگری در پتروشیمی ها، پتار  

جنوبی، ماشین سازیها و اخیرا در 

آذرآب و هپکو همیتن واقتعتیتت را 

نشتتان متتیتتدهتتد. امتتا ایتتن گتتوشتته 

محدودی از ابراز وجود قتدرتتمتنتد 

کتتتارگتتتری در متتتراکتتتز کتتتلتتتیتتتدی 

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!



 نه به حکومت ضد زن    
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روشنی مبرمیت اتکتا بته تشتکتل 

یابی حزبی و حزبیت کمونیستتتی 

طبقه کارگر را در میان صفتوف 

کارگران اشاعه دهند. با گترایتش 

تتتحتتزب گتتریتتزی و دور کتتردن 

کتتارگتتران از دختتالتتتتتگتتری در 

تحوالت سیتاستی متبتارزه کتنتنتد. 

و درسهای  ۷۲در  مهم انقالب 

برگرفته از هتمته تتحتوالت متهتم 

چند دهه اخیر این واقعیت بدیهتی 

را تاکید میکند، که جنبتش طتبتقته 

کارگر بدون کمونیستم و تتحتزب 

کمونیستی ختود و کتمتونتیتستم و 

حزب کمونیستی هم بتدون درهتم 

تنیدگی طبقتاتتی و اجتتتمتاعتی بتا 

طبقه کارگر نمیتتتوانتنتد آزادی و 

رهتتایتتی قتتطتتعتتی  انستتان را از 

استثمار و ستتتم متمتکتن ستازنتد. 

کمتونتیتستم کتارگتری بته عتنتوان 

گترایتتش فتی التتحتتال متتوجتتود در 

جتتنتتبتتش کتتارگتتری و  حتتزب 

حکمتیتستت  -کمونیست کارگری 

از همان ابتدا با رسالتت تتحتکتیتم 

اجتماعی حاضر در صحنه جامعه از 

بستر چر تا بستر راست جامتعته هتر 

کدام در نظر دارند، مهر ختود را بتر 

این تحتوالت بتکتوبتنتد. تتمتام تتجتارب 

تاکتنتونتی و از جتمتلته تتجتربته پشتت 

بته  ۷۲سرگذاشتن سرنوشت انتقتالب 

ما متیتگتویتد، ایتن بتار جتنتبتش طتبتقته 

کارگربه عنوان جنبش متدعتی قتدرت 

گیری و هدایت گر مبارزه و تتحترک 

انقالبی جامعه برای تعیین تکتلتیتف بتا 

جتتمتتهتتوری استتالمتتی و جتتنتتبتتش هتتای 

بورژوایی بتایتد رستالتت ختود را بته 

جتای آورد.  ایتفتتای چتتنتیتتن رستتالتتتتی  

سازمان رهبری کننده و کتمتونتیتستتتی 

جنبش طبتقته کتارگتررا متیتطتلتبتد. در 

جدالهای سیاسی جامعه، جنبتش هتا و 

طبقات اجتماعی از کتانتال احتزابشتان 

نمایندگی میشوند. طبقه کارگر هتم از 

طریق حزب کمونیستی خود بتایتد در 

همه لحظتات جتدالتهتای اجتتتمتاعتی و 

طبقاتی و به ویژه در متقتطتع تتعتیتیتن 

تکلیف قدرت سیاسی نماینتدگتی شتود. 

کارگران کمونیست، رهبران رادیکال 

و پتتیتتشتترو کتتارگتتری الزمستتت بتته 

کارگری ایران است. مسئله اینتستت 

رهبران وفعالین  رادیکال کارگتری 

و کارگتران کتمتونتیتستت در هتمتان 

متتراکتتز کتتارگتتری و در جتتنتتبتتش 

کارگری با تشخیص دقیق و تتالش 

مسئوالنه برای رفع متوانتع ستد راه 

بتته متتیتتدان آمتتدن هتتمتته ظتترفتتیتتت 

کارگران در این متراکتز بتکتوشتنتد.  

جهش اساسی جنبش کارگری ایران 

در گتترو گستتتتترش اعتتتتتصتتابتتات و 

اعتتتتتراضتتات کتتارگتتری بتته متتراکتتز 

 کلیدی و صنعتی کارگری است. 

  ایجاد تشکل توده ای کاارگاری: -ه

پیشروی طبقه کارگر الزمستت در 

ایجاد تشکلهتای تتوده ای کتارگتری 

پایه و در متحتل کتار و در ستطتح 

سراسری تتجتستم پتیتدا کتنتد. تتالش 

برای ایجاد تشکلهای پایه در مراکز 

و رشتتته هتای کتارگتری یتک امتر 

فوری و عملی و واقعی در راستای 

اتحاد سراسری کارگری استت. بته 

عنوان گرایتش کتمتونتیتستتتی طتبتقته 

کتتتارگتتتر و بتتته عتتتنتتتوان حتتتزب 

حکمتیست بیش از پتیتش بتر دامتن 

زدن به جنتبتش متجتمتع عتمتومتی و 

شتتورایتتی کتتارگتتر تتتاکتتیتتد داریتتم. 

ضتترورت و متتبتترمتتیتتت بتترگتتزاری 

مجامع عمومتی متنتظتم و شتورایتی 

کتتارگتتری در بتتطتتن اعتتتتتراضتتات 

جاری کارگری تاکید میکنیم و ختود 

 راسا برای ایجاد آنها تالش میکنیم. 

جنبش طبقه کارگر، قدرت  -۴

سیاسی و مبرمیت تح ب 

 ک ونیستی کارگری 

جامعه ایران با تحوالت و تالطمات 

سیاسی جدی روبرو است. جدالهای 

طبقاتی و مبارزاتتی بستیتار تتعتیتیتن 

کننده در راه است. چشم انتدازهتا و 

افق های سیاسی متتتفتاوت در قتبتال 

جتتامتتعتته قتترار ختتواهتتنتتد گتترفتتت. 

جتتنتتبتتشتتهتتای متتختتتتتلتتف ستتیتتاستتی و 

همسرنوشتی جنبش کتارگتری  و 

جنبش کمونیستتتی پتا بته عترصته 

گذاشته است. ما برای ایتفتای ایتن 

نقش تاریخی طبقاتی با تمام تتوان 

میکوشیم. مصممیم محدودیتتتهتا و 

موانع سیاسی و عملی سد راهمان 

را کنار بزنیم. در این مسیر همتت 

و همگامی کارگران کمونیستت و 

رهتتبتتران و فتتعتتالتتیتتن رادیتتکتتال و 

سوسیالیست کارگری را به یتاری 

متتیتتطتتلتتبتتیتتم.  رهتتبتتران و فتتعتتالتتیتتن 

رادیتتکتتال کتتارگتتری و کتتارگتتران 

کمونیستت را بته انتتتختاب حتزب 

 حکمتیست فرامیخوانیم. 

 *** 

کنگره هشتتم حتزب حتکتمتتتیتستت 

)کتنتتگتره اکتتتتبتتر(  در صتتد متتیتتن 

سالگرد انقالب کارگری اکتبر، ده 

ماه قبل در تاری  چهارم و پتنتجتم 

بته شتکتل عتلتنتی  ۷۱۰۲نوامتبتر 

 برگزارشد. 

  ***  



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!

  ۱صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤6۱شماره    

 اطالعیه تشکیالت خارج از کشور حزب حکمتیست

 ۱۱بمناسبت سی امین سالکرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 
 

که با یک کودتای ضتد انتقتالبتی  ۰۱خرداد  ۳۱رژیم اسالمی ایران در ادامه سرکوب و قتل عام مخالفین و زندانیان سیاسی  در 

هتزاران  ۰۲هولوکاست دیگری را  آفریتد.  شتهتریتورمتاه ستال   ۰۲و خونین سازماندهی شد و صورت گرفت ، تابستان سال 

زندانی سیاسی که بیشتر آنها قبال حکم حبخ گرفته بودند به دستور خمینی و با مسئولیت مستقیم مصطفی پتورمتحتمتدی نتمتایتنتده 

وزارت اطالعات و تحت فرمان میرحسین موسوی نخست وزیر وقت، حسینعلی نیری و مرت ی اشراقی که بعنوان کمیتستیتون 

در این ماه زندانتهتای ستراستر کشتور   مرر از طرف خمینی منصوب شده بودند، توسز جالدان جمهوری اسالمی اعدام شدند.

بویژه زندانهای اوین و گوهردشت به قتلگاه زندانیان سیاسی تبدیل شدند. اقدامات مخوف و جتنتایتتتکتارانته رژیتم استالمتی، بتعتد 

ازشکست در جنگ هشت ساله ایران و عراق و اعالم رسمی این شکست از طرف ختمتیتنتی و نتوشتیتدن جتام زهتر ایتن عتقتب 

آ ازشد. جانیان رژیم اسالمی در ظترف  ۰۲مرداد  ۲نشینی، با نقشه قبلی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه ایران از روز 

 کمتر از چند هفته هزاران تن از زندانیان سیاسی را قتل عام کردند.

بدون اطالع به خانواده و بستگان جسد اعدام شدگان را مخفیانه به گورستانهای بی نام و نشان و از جمله "ختاوران" متنتتتقتل و 

و قتتتل عتام زنتدانتیتان ستیتاستی در  ۰۱بیشترشان را بطور دسته جمعی ومخفیانه دفن کردند. سرکوب و کشتن مخالفین خرداد 

از جنایت های بزرر قرن حاضر است. یکى از فجایع مهم و تتراژد  هتا  متهتم انستانتى قترن بتیتستتتم بتود.  ۰۲تابستان سال 

آدمها  بسیار زیاد  را، آزادیخواه ترین انسانها را بقتل رساندند تا به عمرننگین ختود و رژیتم استالمتی بتیتفتزایتنتد. جتمتهتوری 

بترستر قتدرت بتاقتی  ۰۲مستقر شد و با همین روش از قتل عام تابستان  ۰۱خرداد سال  ۳۱اسالمی اساسا با سرکوب و کشتار 

ماند. ادامه حیات ننگین و حاکمیت رژیم اسالمى تا به امروز محصول یک جنایت بزرر ضد بشر  است. این جتنتایتت و قتتتل 

عام را ما ثبت کرده ایم، فراموش نمی کنیم و به نسل امروز در ایران  یادآوری و در ستطتح جتهتان افشتا متی کتنتیتم.  پترونتده 

را به عنوان یکی از عرصه های مبارزه علیه حکومتت استالمتی و  ۰۲و قتل عام زندانیان سیاسی سال  ۰۱عاملین جنایت دهه 

شخصیت هایش از خمینی و خامنه ای تا موسوی و خاتمی و روحانی و تمام کستانتی کته چته در آن تتاریت  و چته امتروز در 

رهبری قرار داشته اند، پرونده همه آن کسانی که در را  قوای رژیم و هیئت حاکمه  بوده اند و همه جنایتکارانی که در رونتد  

قتل ها و جنایات نقش داشته اند اما این روزها از حکومت رانده شده اند و در قامو  دشمتنتان طتبتقته کتارگتر، زحتمتتتکتشتان و 

اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی، اصالح طلب و بی گناه معرفی می شوند مفتوح است. افشای آن جنایات و سیاستگذاران و 

 .درایران است  عامالنش بخشی از مبارزه ما علیه رژیم اسالمی

همه فعتالتیتن حتزب  ۰۲تشکیالت خارج از کشور حزب حکمتیست بمناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 

حکمتیست و همه ایرانیان آزادیخواه را فرا می خواند در مراسمها و مناسبتها و درتجمهتای اعتتتراضتی در امتاکتن عتمتومتی و 

اعتالم کتنتیتم کته دادختواهتی متردم در یتک  ۰۱درمقابل سفارتخانه های رژیم ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان قتل عام دهته 

محاکمه آزادانه برا  رسیدگى به جرائم ضد بشر  عاملین و آمرین این قتل ها و جنایتهتا در روزهتایتی نته چتنتدان دورشتروع 

خواهد شد. فرصت گریزی وجود نخواهد داشت. ما حقایق چهاردهه جنایت و سبعیت خونبار رژیم استالمتی عتلتیته بشتریتت را 

 فراموش نمی کنیم.

 مرر بر جمهوری اسالمی

 حکمتیست –کمیته تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست کارگری 

 ۷۱۰۲سپتامبر  ۴



 !اقتصاد در آستانه سقوط

 بحران حکومت اسالمی و هزیان گوئی خامنه ای
 سیاوش دانشور

  ۱صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤6۱شماره    

موقت وضع موجود، از جملته 

سرمایه گذاری و صتادرات و 

 یره، ماشیِن اقتصاد را به لبه 

پتترتتتگتتاه ستتقتتوط و فتتروپتتاشتتی 

 کشانده است.   

در این اوضتاع کته حتتتی در 

چند ساعت نتمتیتتتوان تتعتادلتی 

برای آن متصور بود و متهتار 

آن تمتامتا از دستِت دولتت در 

رفته است، با انفجار قیمتتهتا و 

گرانی سرسام آور و بتعتبتارت 

دقیق تر کاهش لحظه به لحظه 

سطح معیشت و حتقتوق متردم 

کارگتر و زحتمتتتکتش روبترو 

هستیم که پیامدهتای آن بتنتوبته 

خود وضعیت اقتصادی کنونی 

را بتتغتترنتت  تتتر و نتتگتترانتتی 

حتتکتتومتتتتتی هتتا از قتتیتتام هتتای 

تتتوفتتنتتده گتترستتنتتگتتان را بتته 

کابوسی وحشتنتاک بتدل کترده 

است. مسئله اساستی بترای متا 

پیامدهای اجتماعی و بتالفصتل 

این روند روی زنتدگتی متردم 

کتتارگتتر و زحتتمتتتتتکتتش استتت. 

امروز هتیت  کستی از راستت 

تتتریتتن نتتاظتتتران اقتتتتتصتتتادی 

طتتتترفتتتتدار بتتتتازار آزاد و 

خصوصی سازی تا کسانی که 

فتتکتتر متتیتتکتتردنتتد جتتمتتهتتوری 

استتالمتتی در رونتتد پتتوستتتت 

انداختن و تبدیل شدن به دولتت 

سرمایه داران ایران استت، بتا 

مواجهه با روندها و واقتعتیتاِت 

سر سخت قبول کترده انتد کته 

جتتتمتتتهتتتوری استتتالمتتتی راه 

خروجی از بحران اقتتتصتادی 

ندارد. ایتن تتمتامتا 

  8صفحه تثبیت شتده استت. 

سقوِط آزاِد نرخِ برابری لایر و 

دالر نشان متیتدهتد کته کتنتتترل 

اقتصاد تماما از مکتانتیتزمتهتای 

سنتی دولِت سرمتایته داری در 

ایران خارج شده است. کتاهتش 

صتتدور نتتفتتت و تتتاثتتیتتِر اعتتالم 

شتد  تحریمهای آمتریتکتا و یتا ر 

نتتقتتدیتتنتتگتتی، آنتتطتتور کتته اعتتالم 

متتیتتشتتود دالئتتل استتاستتی ایتتن 

وضعیت نیستند. ایتنتهتا صترفتا 

بعتنتوان کتاتتالتیتزوری در ایتن 

روند عمل میکنند. ختود دولتت 

و بانک مرکزی نتقتش استاستی 

در ایتن اوضتاع دارد. دالر و 

تعتیتیتن نترخِ آن در انتحتصتار 

بانک مرکزی استت. بتعتبتارت 

دیگر منبعی که در ایتران ارز 

در اختیتار دارد استاستا بتانتک 

مرکزی است و یتک ستیتاستِت 

دولتتتتتهتتای جتتمتتهتتوری استتالمتتی 

بویتژه از زمتان احتمتدی نتژاد 

تاکنون، تزریق ارز به بازار و 

فروش با نرخ آزاد و استتتفتاده 

از ستتود متتابتته تتتفتتاوِت نتترخ 

رسمی با نرخ آزاد برای تامیِن 

 بخشی از کسری بودجه است. 

 

واقعیِت بنیادی تتر ایتنتستت کته 

اقتتتتتصتتاِد واقتتعتتی و تتتولتتیتتد در 

ایران خوابتیتده استت، صتنتایتع 

ظاهرا دائر زیر پتنتجتاه و ستی 

درصد ظرفیت و امروز بسیار 

کتمتتتتر کتتار متیتتکتنتتنتد. صتتنتایتتع 

واسطه ای و متراکتز تتولتیتدی 

کوچک بدلیل افزایش هزینه ها 

تماما زمینگیر شدند و قتادر بته 

بقاء در اوضاع کنونی نیستتتنتد. 

سیستم مالی و بانکی و اعتبتاری 

استتاستتا ورشتتکتتستتت شتتده استتت. 

بانکهای اصلی کشور بته طترق 

آزمایشگاهی سترپتا نتگتهتداشتتته 

شده اند و اختال  و فساِد ریشته 

دار و گسترده امتکتاِن هترگتونته 

تمهیدات اقتتتصتادی را بتعتنتوان 

م سکِن کوتاه مدت متنتتتفتی کترده 

است. در ماههای آتتی تتنتهتا در 

متتاشتتیتتن ستتازی هتتا و صتتنتتایتتع 

جانبی ساخت قطعات و ختدمتات 

با بیکاری چند صد هزار نتفتری 

متتتتواجتتتته ختتتتواهتتتتیتتتتم بتتتتود. 

ورشتتکتتستتتتتگتتی و بتتیتتکتتارستتازی 

بیداد میکتنتد و در یتک دو متاه 

آینده جامعه با وضتعتیتِت بستیتار 

وحشتناکی روبترو ختواهتد شتد. 

فعال برای کسانی که هنوز پتول 

و پله ای در دست و بال دارنتد، 

معامله با پتول بته متنتبتع امترار 

معاش و کستِب ستود بتدل شتده 

استتت. بتتحتتران رژیتتم استتالمتتی 

قدیمی تر است و ریشه ستیتاستی 

دارد اما این بحران تشدید شده و 

ختتروج آمتتریتتکتتا از بتترجتتام و 

ستتیتتاستتتتتهتتای دولتتِت استتالمتتی 

بموازت هم، فلت  اقتتتصتادی را 

تشدید کرده است. از یتکتطترف 

کتتل ستتیتتستتتتتم اقتتتتتصتتادی بتترای 

سرمایه بیش از پیش فاقد اعتبار 

و امنیت میشود و رکوِد طوالنی 

اقتصادی بناچار باید خود را در 

شوک هتای تتورمتی "متتتعتادل" 

کتتنتتد، کتته ختتود را در کتتاهتتش 

ارزش لایر و باصطالح واقتعتی 

سازی نترخ لایر و دالر نشتان 

میدهد. از سوی دیگر بسته شدن 

هر منفِذ اقتصادی بترای تترمتیتم 

 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

اینروزها "اقتصاِد ایتران" 

به ماشیتِن بتدون رانتنتده و 

بدوِن ترمتزی متیتمتانتد کته 

کتتتنتتتتتتترِل آن از دستتتِت 

نهادهای ذیربِز حتکتومتتتی 

خارج شتده و بتا سترعتِت 

ستترستتام آوری بتته ستتمتتِت 

ه استت.  سقوط به قتعتِر در 

اقتصاد، خارج از کنتتترل، 

شاید عنواِن مناسبتی بترای 

وضعیِت اقتصادی کتنتونتی 

باشد که در آیتنتده نتزدیتک 

بتته ایستتتتتگتتاه فتتروپتتاشتتی 

اقتصادی متیترستد. رستانته 

های حتکتومتتتی مترتتبتا از 

شتتد ستترستتام آور قتتیتتمتتِت  ر 

ارز خبر متی دهتنتد. نترخِ 

دالر در عصر سته شتنتبته 

هتزار تتومتان  ۰۴از مرز 

گذشت و حتتتی متعتامتالت 

ارز بتترختتالِف قتتیتتمتتتتتهتتای 

اعتتالم شتتده بتتا چتتنتتد صتتد 

تتتومتتان گتترانتتتتتر صتتورت 

گرفت. قیمت دالر و یورو 

در بتتازار جتتهتتانتتی، بتتجتتز 

نوسانات معمول که دالئتل 

مختتتلتفتی دارنتد و بتعت تا 

اقتصادی صرف نتیتستتتنتد، 

تغییتر متحتستوستی نتکترده 

است. آنچه که در افتزایتش 

قیتمتِت لتحتظته ای دالر و 

طال خود را نشان متیتدهتد، 

سقوِط آزاد نرخ لایر و بتی 

ارزش شدن کا ذ پاره ای 

استت کته بتانتتک متترکتتزی 

بتتدوِن هتتیتت  پشتتتتتوانتته ای 

برای رفع و رجتوع امتور 

روزمره متنتتتشتر متیتکتنتد. 



اند و ف تای ستیتاستی جتامتعته 

بحدی انفجاری است که آختونتد 

جرات ندارد چند دقیقه تتنتهتائتی 

در خیابان قدم بزند. هتر کستی 

بتتا نتتهتتایتتِت حتتق بتتجتتانتتبتتی و 

عصبانتیتت عتلتیته حتکتومتت و 

پاسدار و بسیجی و حزب اللهی 

و آخوند حرف میزند و بته ایتل 

و تبارشان لعتنتت متی فترستتتد. 

هتتمتته چتتیتتز بتتر پتتایتتان رژیتتم 

اسالمی داللتت دارد و مستئتلته 

استتتاستتتی چتتتگتتتونتتتگتتتی رفتتتتتتتن 

 آنهاست. 

 ه یان گوئی خامنه ای

ختامتنتته ای بتیتش از هتتر کتتخ 

اطالعاِت دقیق در باره اوضاع 

جتتامتتعتته و حتتکتتومتتت و وضتتع 

اقتصادی و مخاطرات پیش رو 

دارد. ختامتنته ای در دیتدار بتا 

اع ای مجلخ دایتنتاستورهتای 

ختتبتترگتتان، شتترایتتز کشتتور را 

"بسیار حسا " میداند اما کلمه 

ای در بتتاره اوضتتاع وختتیتتم 

گتترانتتی و متتعتتیتتشتتتتتی، نتتدادن 

دستتتتتتتمتتتزدهتتتای کتتتارگتتتران و 

مشتتکتتالت عتتدیتتده متتردم نتتمتتی 

گتتویتتدم ختتامتتنتته ای کتته دچتتار 

مالیخولیای دشمن خارجی شتده 

استتت، هتتمتته مشتتکتتالت را بتته 

اقتتدامتتاِت "بتتدختتواهتتان متتل تتت و 

ای و  جنگِ اقتصادی و رستانته

تتتبتتلتتیتتغتتاتتتی" تتتنتتزل متتیتتدهتتد و 

ستتتیتتتاستتتت اداره اختتتتتتتالفتتتات 

باندهای حکتومتتتی را درپتیتش 

گرفته است. او وانمود متیتکتنتد 

تهاجم به هر چه نام  تذا دارد، 

گستتتتترش حتتمتتلتته بتته متتنتتازل و 

انبارها و ماشین هتای حتمتل و 

نقل، وحشت بتچته پتولتدارهتا و 

پورشه سواران از آفتابی شتدن 

در خیلی از نقاط شهر، تعتمتیتق 

نفرت طبقاتی کسانی که نتدارنتد 

از کسانی که خیلی دارند، و از 

هتتترچتتته کتتته رنتتتگ و بتتتوی 

حتتکتتومتتتتتی و آختتونتتد و استتالم 

دارد، تنها مقدمات زمیتن لترزه 

وستتیتتعتتی استتت کتته هتتمتته حتتخ 

کرده انتد. هشتدارهتای اصتالح 

ر و ریتتاکتتار و  تتزو  طتتلتتبتتان م 

فتتاستتدی کتته ایتتنتتروزهتتا ادای 

اپوزیسیون و "رادیکال" بتودن 

در می آورنتد، زبتان درآوردن 

مجلسی ها و افزایش انتقتادهتای 

درون ختتتانتتتوادگتتتی، وحشتتتت 

دایتتنتتاستتور آختتونتتدهتتا از وضتتع 

متتتردم، تتتتالش دستتتتتتتجتتتمتتتعتتتی 

حکومتی هتا از ختامتنته ای تتا 

دیگران برای نمایش وحتدت و 

پائین کشیدن فتتتیتلته هتا، حترف 

تتفتتت زدن ختتامتتنتته ای بتترای  م 

دایناسورهای مجلخ ختبترگتان، 

تتتهتتدیتتد و اعتتدام و تتترور و 

سرکوب مخالفین سیاسی، هتمته 

بیتانتگتر ایتنتستت کته بترختالف 

رجزخوانی ها حتکتومتت روی 

لتبته تتیتد و در آستتتانته ستقتتوط 

استتت. ک تتل پتتیتتکتتره حتتکتتومتتِت 

اسالمی از باندها و فترقته هتای 

متتتختتتتتتتتتلتتتتف آن از وحشتتتتت 

سرنگونی به  لز کتردم افتتتاده 

 !اقتصاد در آستانه سقوط

 بحران حکومت اسالمی و هزیان گوئی خامنه ای
 سیاوش دانشور

 به حزب حکمتیست بپیوندید!
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که ایتن "جتنتگ رستانته ای و 

تتتتبتتتلتتتیتتتغتتتاتتتتی بتتترای ایتتتجتتتاد 

اضطتراب، یت، ، نتاامتیتدی و 

احستتا  بتتن بستتت و بتتدبتتیتتن 

کردن مردم نسبت به یتکتدیتگتر 

و نسبت به دستگاههای مسئول 

تتر  و همچنین بیشتتر و بتزرر

نشان دادن مشکالت اقتتصتادی 

در ذهن جامعه است"م ختامتنته 

ای واقعا هزیان متی گتویتد کته 

"دشمنان ویرو  بتدبتیتنتی" را 

انتشار متی دهتنتد، کته ایتنتکته 

نباید حکومتی ها به انتشار این 

"ویرو  بدبینی" کمتک کتنتنتد 

چرا که قبول این تبتلتیتغتات در 

جتتامتتعتته "وضتتعتتیتتِت بستتیتتار 

خطرناکی" ایجاد می کتنتدم او 

وحشت دارد کته اعتتتراف بته 

مشکالت "بنتِد دِل شتنتونتده را 

پاره می کند و همه چیز را از 

دست رفتته تتلتقتی کتنتنتد". وی 

نصیحت و توصیه متیتکتنتد کته 

این کارها "بد است"مم و ادعتا 

می کند "بنده رجز نمی ختوانتم 

امتتا کشتتور بتتنتتا بتته اطتتالعتتات 

دقتتتیتتتق در حتتتال پتتتیتتتشتتترفتتتت 

 است"م؟

 

روشن است این اظهارات تنهتا 

نفرِت جامتعته از ایتن متوجتود 

جنایتکار و حکومت مرتجتع و 

کریه اسالمی را دامن متیتزنتد. 

در پخ رجزختوانتی و هتذیتان 

گوئی خامنه ای عیان است کته 

"اوضتتاع از دستتت شتتان در 

رفتتتتته استتت"، جتتامتتعتته ایتتن 

حکتومتت را تتمتام شتده تتلتقتی 

میکند، حتی راهی برای ترمیم 

متتوقتتت و التتتتتیتتام کتتمتتتتتریتتن 

مشکالت و زختمتهتای جتامتعته 

نتتدارنتتد، ستتهتتل 
  9صفحه 

اما وضتعتیتِت کتنتونتی بستیتار 

بسیار از این فراتر رفته استت 

و دورنتتتتمتتتتای فتتتتروپتتتتاشتتتتی 

اقتصادی که دوره ای با تردید 

با آن برخورد می شد، امتروز 

بتته وحشتتتتتی متتیتتان ستترمتتایتته 

داران و حکومتی ها و مسئتلته 

ای بتتالتتفتتعتتل بتتدل شتتده استتت. 

تتتردیتتد نتتبتتایتتد داشتتت کتته ایتتن 

اوضاع پتانسیل بستیتار بتاالی 

انفجاری دارد و ستقتوط هتای 

اقتتتتتصتتادی تتتاکتتنتتونتتی صتترفتتا 

صدای خرد شدن استخوانهای 

حکتومتت زیتر فشتار بتحتران 

همه جتانتبته و العتالج استت. 

امروز هر جا میروید با متوج 

بتتیتتکتتارستتازی هتتا، تتتعتتطتتیتتلتتی 

دومتیتتنتتو وار کتتارختانتتجتتات و 

مراکز تولیدی، بدهی های تتو 

در توی دولتی و خصوصی و 

نهادها به همدیگر، نپترداختتتن 

حقوق های میلیونها کتارگتر و 

کارمنتد و حتتتی مستتتختدمتیتن 

دولتتتتتی و نتتظتتامتتی، ستتونتتامتتی 

بیکاری، بتی افتقتی متطتلتق و 

احسا  نتاامتنتی اقتتتصتادی و 

پتتانتتیتتک در جتتامتتعتته روبتترو 

 هستید. 

 

گرسنگی بته امتری عتمتومتی 

متتیتتان آحتتاد طتتبتتقتته کتتارگتتر و 

متتردم زحتتمتتتتتکتتش بتتدل شتتده 

استتت. عتتدم دستتتتترستتی بتته 

کتتمتتتتتریتتن متتایتتحتتتتتاج زنتتدگتتی، 
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بحران حکومت اسالمی و هزیان 

 گوئی خامنه ای

طیف در بترختورد فتیتزیتکتی و 

تتتوهتتیتتن بتته متتردم متتنتتتتتستتب بتته 

"ملیتها" دیگتر قتبتیتح استت. بته 

اصل رابطه  ضد انسانی و زن 

ضد ستیز و تتن فتروشتی رایت  

کاری ندارند، امتا انتگتاری ایتن 

عتتمتتل چتتون از طتترف متتثتتال 

مردهای عتراقتی بتوده قتبتیتح و 

متتورد نتتکتتوهتتش استتت و اگتتر 

بجای انتهتا ختریتداران ختدمتات 

جنسی متردهتای ایترانتی بتودنتد 

اشتتکتتالتتی نتتداشتتت ممم؟ ایتتنتتستتت 

ماهیت ضد انسانی ناسیونالتیتستم 

و ناسیونالتیتستتتهتای ایترانتی در 

قتتبتتال صتتنتتعتتت تتتبتتهتتکتتارانتته تتتن 

 فروشی از جمله به نام صیغه. 

در اینجا به متثتالتی کته در اول 

گفتتار بتیتان کتردم بترمتیتگتردم. 

ماهیت نظام فاسد مذهبی نتظتیتر 

جمهوری اسالمی قطعا پتانستیتل 

و کارکردی جزء تتولتیتد فتقتر و 

فالکتت و بته تتبتع آن فتحتشتا و 

نتاهتنتجتاری اجتتتمتاعتی نتداشتتتته 

وندارد. در واقتع تتنتهتا راه حتل 

این مع ل و مع التتی نتظتیتر 

آن سرنتگتونتی نتظتام حتاکتم بتر 

ایران است و بتخ. سترنتگتونتی 

نظام جمهوری اسالمی بتعتنتوان 

 ده ای سرطانی و بتدختیتم گتام 

نتختستت در جتراحتی و تترمتیتتم 

زختمتهتایتی هستت کته بترکتالتبتتد 

مردم ایران در طول ایتن چتهتل 

سال وارد گردیده است .آری از 

کوزه همان برون تراود کته در 

اوست ؛ جامتعته هتمتیتشته تتحتت 

انقیاد فرهنگ طتبتقته حتاکتم متی 

باشد. حاکمیت طبقه استثتمتارگتر 

و فرهنگ آن را بتایتد بته زیتر 

 کشید. 

 *** 

  

است که دلیل اصلی این وضتعتیتت 

و ارائه یک نوع فحشتای ستازمتان 

یافته در جامتعته ایتران چتیتستت و 

 مسبب اصلی آن کیست؟ 

قطعا و مسلما نظم وارونه سرمایته 

و نتتتظتتتام جتتتمتتتهتتتوری استتتالمتتتی 

آمراصلی و همچنین عامل بتوجتود 

آمدن این وضعیتت متی بتاشتد. تتن 

فروشی برحسب اجبار و بتواستطته 

شرایز وخیم معیشتی،  فقتر افستار 

گسیختتته ؛ ایتجتاد فتاصتلته عتمتیتق 

طتتبتتقتتاتتتی ؛ متتنتتاستتب بتتودن بستتتتتر 

گستتتتترش فستتاد اختتالقتتی بتتواستتطتته 

وجود نیروهای بظتاهتر بتازدارنتده 

نتتظتتامتتی و انتتتتتظتتامتتی کتته ختتود 

ساختارا فاسد و فستاد پترور انتد ؛ 

از زمینه هتای رشتد واشتاعته ایتن 

 مع ل اجتماعی میباشد.

در نتتتگتتتاه کتتتالن تتتتر صتتتنتتتعتتتت 

فحشتاهتمتیتشته بترای طتبتقته حتاکتم 

وبتانتتدهتتایتتی کتته بتتریتتک متتحتتلتته یتتا 

منطقه ویاشهری تسلز دارند و در 

ایتتن متتورد بتتختتصتتو  در متتورد 

سازمانهایی که کتارکترد متافتیتایتی 

دارند نظیرسپاه پاسداران می تواند 

بتتطتتور مستتتتتقتتیتتم ویتتا بصتتورت 

 تتیتترمستتتتتقتتیتتم ستتود آور بتتاشتتد.در 

نتیجه  جمهوری استالمتی بتعتنتوان 

عامل اصلی این مع ل و تتمتامتی 

گرفتتتاریتهتا و مصتائتب متردم در 

ایران متحتکتوم متی بتاشتد.در ایتن 

متتتیتتتان رفتتتتتتتار و حتتترکتتتتتتتهتتتای 

ناسیونالیستی در بترختورد بتا ایتن 

پدیده ها بسیار مشمئز کننتده استت.  

ف ای ایتجتاد شتده از طترف ایتن 

نان شب اند، چه بسا به رهبری 

قلدر و حکومتتتی کتودتتائتی کته 

برای "اعاده نظم" آمده است و 

تتتفتتتستتتد  تتتتعتتتدادی آختتتونتتتد و "م 

اقتتتتتصتتادی" را در متتالء عتتام 

اعدام کتنتد، امتا بتتتوانتد استا  

وضتتتعتتتیتتتت را نتتتگتتتهتتتدارد، 

"رضایت" دهتنتد. ایتنتهتا تتالش 

خواهند کرد در متن رقتابتتتهتای 

جهانی و منطقه ای و مذاکترات 

و بند و بستت وقتت بتخترنتد و 

حتی با راه انداختن بحران های 

نظامی از بتحتراِن سترنتگتونتی 

فرار کتنتنتد. بتدون تتردیتد اتتاق 

های فکر رژیتم استالمتی تتمتام 

تتتالش ختتود را بتترای وقتتتت 

ختتتتریتتتتدن و پتتتتیتتتتاده کتتتتردن 

سناریوهای مختتلتف بترای بتقتا 

بکار خواهند انداخت اما ایتنتکته 

هتر ستتنتتاریتتوئتتی تتتا چتته انتتدازه 

میتواند جلوی ستیتل انتقتالبتی و 

بنیاد برافکن را بگتیترد، تتمتامتا 

تتتابتتعتتی از ایتتنتتستتت کتته تتتا چتته 

اندازه جامعه را به عقتب ستوق 

دادند و مهمتر نیروی آلترناتتیتو 

چتته بتترنتتامتته انتتقتتالبتتی بتترای 

مواجهه با بحران دارد. جتنتبتش 

کارگری و کمونیستم در ایتران 

در این وضتعتیتت مشتختص از 

بحران و چشم انتدازهتای پتیتش 

رو، نتتیتتازمتتنتتد ستتیتتاستتتتتهتتا و 

تتتاکتتتتتیتتکتتهتتای کتتنتتکتترتتتی بتترای 

  .مواجهه با این اوضاع است

 

  ۷۱۰۲سپتامبر  ٦

است، راجع به آن سکوت می 

کنند. وقتی کتل حتکتومتت در 

وحشتی بی پایان از وضعیتتی 

که خود ایجاد کرده است بستر 

می برد، واضتح استت قتالتب 

تتتهتتی کتترده انتتد و تتتهتتدیتتد 

سرنگونی و ریشه کتن کتردن 

ستتاللتته آختتونتتد و حتتاکتتمتتیتتت 

اسالمی را در افتق پتیتش رو 

 می بینند. 

 

ایتتتن اوضتتتاع بتتترای متتتردم 

کارگر و زحمتکش و منتزجتر 

از حاکمیت اسالمی فراخوانی 

به یک تعرض همه جتانتبته و 

رادیتتکتتال بتترای جتتمتتع کتتردن 

بساط حکومت اسالمی استت. 

وضتتعتتیتتتتتی کتته در آن قتترار 

داریم و لحظه سیاسی کتنتونتی 

و اینروزها بشدت تعیین کننده 

استتت. انتتفتتجتتار ستتهتتمتتگتتیتتن 

گرستنتگتان و بتیتختانتمتانتان و 

ستتونتتامتتی بتتیتتکتتاری پشتتِت در 

است. در عین حال کتش پتیتدا 

کردن این وضتعتیتت متیتتتوانتد 

شتتترایتتتز بستتتیتتتار ویتتتژه و 

متتتتتنتتاق تتی پتتدیتتد آورد. یتتک 

سیاسِت حکومت تتالش بترای 

تطتلتق  به استیصتال کشتانتدن م 

متتتردم از دریتتتچتتتته فشتتتتار 

اقتتتتتصتتادی و پتتائتتیتتن آوردن 

توقعات شان برای تسلیم شتدن 

بتته هتتر ستتنتتاریتتوی احتتتتتمتتالتتی 

دست راستتتی استت. متردمتی 

که مستاصل شتدنتد و متحتتتاج 

تجارت سکس: 

روی دیگر مذهب 
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 است!“ جرمش”تولد در افغانستان و کودک کار بودن 

 سعید آرمان   

  ۶۱صفحه 

ایران برسمیت شناخته نشتونتد؟م  

تا کی باید از تحتصتیتالت عتالتی 

محروم شتونتد و از ازدواج بتا 

آنها جلوگیری شود و یا شرط و 

 شروط قائل شد؟م

تتتا نتتظتتام استتالمتتی ستترمتتایه بتتر 

ایران حکم براند، افغانستانیهتای 

متتقتتیتتم ایتتران بتتویتتژا کتتارگتتران 

افتتغتتانستتتتتانتتی شتتهتترونتتدان درجه 

چتتنتتدم بتتحتتستتاب متتی آیتتنتتد و 

 حقوقشان پایمال خواهد شد.

هر درجه بتهتبتود در زنتدگتی و 

کار کودکان و ستایتر کتارگتران 

افغانستانی مقیم ایران به مبتارزه 

طتبتتقه کتتارگتتر ایتتران و تتتعتیتتیتتن 

تکلیف این طتبتقه بتا رژیتم هتار 

استتالمتتی ستترمتتایه گتترا ختتوردا 

 است.

افغانستانیهای متقتیتم ایتران بتایتد 

خود را شتهترونتدان متحتتترم و 

صاحب حق ایتران بتدانتنتد و بتا 

متتردم ایتتران و بتتویتتژا طتتبتتقه 

کتتتارگتتتر ایتتتران ختتتود را هتتتم 

سرنوشت بدانند و در سترنتگتون 

کتتردن نتتظتتام استتتتتثتتمتتارگتتر و 

فاشیست اسالمی ایران آستتیتنتهتا 

 را باال بزنند.

هر درجه بتهتبتود در وضتعتیتت 

معیشت و احترام شهرونتدان در 

ایران به سرنتگتونتی جتمتهتوری 

استتتتتالمتتتتتی گتتتتترا ختتتتتتوردا 

است.افغانستانیهای متقتیتم ایتران 

بخشی از طبقه کارگر ایران می 

بتتاشتتنتتد و ستتالتتهتتا در بتتنتتای ایتتن 

جامعه سهیم بوداانتد 

  2صفحه  و عرق ریختهاند و 

باشد و توشه خود و ختانتوادااش 

 را تامین کند.

شهرداریها در تبانی و معامله بتا 

بتتانتتدهتتای تتتجتتارت ضتتایتتعتتات و 

زبتتاله را به فتتروش رستتانتتدا و 

ساالنه میلیتاردهتا تتومتان کستب 

پتتتول متتتیتتتکتتتنتتتنتتتد و به گتتتفتتتته 

روزنامهها پای تتاجتران چتیتنتی 

نتتیتتز به آن بتتاز شتتدا استتت. به 

همین دلیل با کودکان سترگتردان 

که به جای رفتتتن به متدرسته و 

ستتتپتتتری کتتتردن اوقتتتاتشتتتان به 

تفریحات سالم برای سیر کتردن 

شکم خود به اینچنین رفتارهایتی 

رضا عبدلتی متوصل میشوند. " 

مدیر عتامتل ستازمتان متدیتریتت 

پسمانده شهرداری تهتران گتفتتته 

هتزار تتتن  ۹استت کته متاهتتانتته 

زباله در تهران جمع آوری متی 

شود. وی گفته استت کته درآمتد 

شهرداری از تفکیک زبتالته در 

متیتلتیتارد  ۳۱تتنتهتا  ۰۳۹۲سال 

تومان است. این در حالی استت 

درصتد زبتالته هتا در  ۳که تنها 

 تهران تفکیک می شود".

ختتتبتتتر بتتتریتتتدن گتتتوش کتتتودک 

افغانستانی به یمن دنیای مجازی 

سریعا به جهتان متختابترا شتد و 

متتنتتجتتر به آبتتروریتتزی هتتر چه 

بیشتربرای رژیم اسالمی شد. به 

هتتتمتتتیتتتن ختتتاطتتتر از جتتتنتتتاب 

جتتهتتانتتگتتیتتری بتتعتتنتتوان متتعتتاون 

روحانی تا نمایندگان متجتلتخ و 

کمیسیتونتهتای کتارتتنتی اشتان و 

به لتکتنتت  ۳شهرداری متنتطتقه 

زبان افتادااند و در تتالش بتودن 

تا موضوع را الپوشانی کنتنتد و 

وانتتمتتود کتتنتتنتتد که ایتتن عتتمتتل 

وحشیانه ربطی به نظام استالمتی 

 اشان ندارد.

 ٠۱اما چه کسی نمیتدانتد که در 

سال گذشته چه فجایع و تحقیرهتا 

و هتتتتتک حتترمتتت هتتا بتتر ستتر 

پناهجویان افغانستانی مقیم ایتران 

 نیامدا است؟م

جهانگیری دستور دادا استت که 

فتترد ختتاطتتی را دستتتتتگتتیتتر و به 

دادگاا معرفی کنند. مگتر جتنتاب 

جهانتگتیتری بتی ختبتر استت که 

پتلتتیتتخ شتتیتتراز چتتگتتونه بتتعتتنتتوان 

نیتروی اجترای "عتدالتت" داهتا 

پناهجوی افغانستانی را در قفسته 

آهنی همچون احشام در مال عتام 

بنمایش گذشتنتد و متجتریتان ایتن 

عمل قبیتح نه تتنتهتا بتازختواستت 

نشدند بلتکه به احتتتمتال زیتاد به 

 درجات عالیتری نایل شدا باشند.

قدمت بترختورد نتژادپترستتتانه و 

تحتقتیتر آمتیتز بتا اتتبتاع به گتفتته 

جمهوری استالمتی "بتیتگتانه" به 

قتتتدمتتتت ختتتود رژیتتتم استتتالمتتتی 

ستترمتتایه استتت. ستتال گتتذشتتته به 

دلیل ممانعت از پیوند ع و بدن 

به دختر افغانستانی باعث مترر 

زود هنگام او شتدنتد. متامتوریتت 

شما بانیتان نتظتم وارونه چه در 

تتتهتتران و چه در آختتریتتن نتتقتتاط 

مرزی کشتار و جنایت و سبعیت 

 علیه شهروندان این کشور است.

پناهجویان افغانستانی تا چند دهه 

دیگر باید مهر محل تولدشان بتر 

پتتیتتشتتانتتی اشتتان کتتوبتتیتتد شتتود و 

هتتیتتچتتگتتاا بتتعتتنتتوان شتتهتترونتتدان 

محترم و صاحب حق در جتامتعه 

 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

روز سته شتنتبه هتفتته جتاری 

 ۳مامورین شهرداری منطتقه 

تهران گوش یک نوجتوان که 

ستال ستن  ۰١تتا  ۰۳تقریبتا 

دارد، را به "جتترم" جتتمتتع 

آوری زبتتالههتتای بتتازیتتافتتتتتی، 

بریتداانتد. تتا ایتن لتحتظه ایتن 

آختتریتتن شتتاهتتکتتار متتامتتوریتتن 

نظام اسالمی است که در حق 

افتغتانستتتانتیتهتتای متقتیتم ایتتران 

انتتتجتتتام داداانتتتد. متتتقتتتامتتتات 

جنایتکار مدعی شده انتد، ایتن 

رویداد تکتان دهتنتده، شتایتعته 

است، اما چنین واقعیتهای تل  

و تل  تری بته گتوشته ای از 

زندگی تحمیل شتده بتر متردم 

 تبدیل شده است. 

این کودک کتار بتی ختبتر از 

تبانی باند تجارت ضایعتات و 

زباله با شهرداری به "حریم" 

خصتتوصتتی ستترمتتایه تتتجتتاوز 

کردا و تاوانتش را ایتنتچتنتیتن 

پتتخ دادا استتت. ایتتن کتتودک 

کار در کشوری که حاکمینتش 

اسالمی هستند و حتافتن نتظتم 

وارونه سرمایه هستند و نتژاد 

پرست هتم متی بتاشتنتد، جترم 

دیگری نیز دارد و آنهتم تتولتد 

 در افغانستان می باشد.

این کودک بخت برگشته یکتی 

از میلتیتونتهتا کتودک کتار در 

ایران استت که بترای امترار 

متتعتتاش ستتر از زبتتالههتتا در 

میآورد و در میان بوی گند و 

آکنتدا از متیتکتروب مشتغتول 

جستجو برای یافتتتن متقتداری 

زباله بازیافتی که قابل فروش 
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 پردل زارع 
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چوبه های دار برای اعدام  

مخالفان برپا  است. هنوز 

کسانی مانند رامین حسین پناهی 

و زندانیان سیاسی دیگری که به 

اعدام محکومند، جانشان در 

خطر است و باید هر لحظه 

منتظر اجرای حکم شان باشند. 

باید یکبار برای همیشه چوبه 

های دار را شکست و این 

حکومت سراپا جهل و خرافه را 

 به زباله دان تاری  انداخت. 

مرر بر جمهوری اسالمی  

 ایران 

 زندباد آزادی و برابری

Pordelzarh1985@gmail.

com 

 

 

دسته جمعی و مکان دفن اجساد  

برای خانواده های کشته شدگان 

دهه شصت و بخصو  سال 

شصت و هفت  تبدیل به مکانی  

برای گرامیداشت یاد عزیزان به 

فتل رسیده گردیده است. رژیم 

اسالمی ایران با انجام دادن این 

جنایت و کشتار  وحشیانه 

زندانیان سیاسی  هولوکاستی 

فراموش نشدنی را در تاری  

ننگین و مملو از جنایات خود 

ثبت کرد. به گفته بازماندگان و 

کسانی که توانسته اند از قتل عام 

زندانیان سیاسی   تابستان سال 

شصت و هفت جان سالم به در 

ببرند و شهادت آنها در دادگاه  

ایران تریبونال، بیش از سی 

هزار  زندانی  سیاسی و مخالف 

رژیم اسالمی ایران به فرمان 

خمینی به دست هیئت مرر 

هایش اعدام شدند.تمامی اعدام 

شدگان دهه شصت که امروز 

بیش از سه دهه از آن کشتار 

وحشیانه جمهوری اسالمی 

ایران میگذرد،  کسانی بودند که 

به جمهوری اسالمی ایران نه 

گفتند و در راه مبارزه اشان جان 

دادند.میر حسین موسوی و 

محمد خاتمی  که امروز جامه 

اصالح طلبی بر تن کرده و خود 

را مخالف سیاست های رژیم 

اسالمی ایران وهمدرد مردم 

معرفی میکنند، در تابستان 

شصت و هفت  درست زمانی 

که هزاران زندانی به وحشیانه 

ترین شیوه اعدام شدند، میر 

حسین موسوی  نخست وزیر  

وقت ایران بود و سید محمد  

خاتمی در تقدیری از الجوردی 

سالخ و شکنجه گر معروف 

زندانهای ایران را  که با شکنجه 

و تهدیدزندانیان سیاسی را 

واردار به اعتراف اجباری علیه 

خود میکرد  و تجاوز به دختران 

با کره را قبل از اعدام شدنشان  

از افتخاراتش  میدانست، او را " 

شهید "  و سرباز سرخت انقالب 

و خدمتگذار مردم نامیده 

است.محمد خاتمی  در زمان 

اعدامهای سال شصت و هفت 

ریاست  ستاد تبلیغات جنگ 

ایران و عراق  را بر عهد داشت 

و نقش کلیدی در به انحراف 

کشاندن افکار عمومی مردم 

ایران و جهان را به طرف جنگ  

و دور کردن از سرکوب و 

کشتار مخالفان داخلی را با 

تبلیغات مسموم ومنحرف کننده  

بر  علیه کمونیست ها و 

آزادیخواهان به عهده داشت. میر 

حسین موسوی و خاتمی هردو  

شریک جنایت های  رژیم 

اسالمی ایران هستند  و در هر 

جناحی که قرار بگیرند  دستشان 

به خون جوانان مردم آلوده  است 

و باید  محاکمه  شوند.گرچه  

رژیم جمهوری اسالمی ایران در 

دادگاه ایران تریبونال به قتل عام 

زندانیان سیاسی دهه شصت و 

بخصو  سال شصت و هفت 

محکوم شد، اما هنوز هم سران 

جنایت کار جمهوری اسالمی 

ایران محاکمه و دادگاهی نشده 

اند و هنوز هم بعد از چهل سال 

از حاکمیت ننگین جمهوری 

اسالمی  دادگاههای انقالب و 

 نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی ایران  هر 

ساله با اعدام کردن هزاران نفر 

از مردم ایران در صدر جنایت 

کار ترین کشورهای جهان که 

از حکم  قرون وسطایی اعدام  

بعنوان ابزاری برای  سرکوب 

مخالفان و ایجاد رعب و 

وحشت در میان مردم جامعه  

استفاده میکند قرار میگیرد. بنا 

به آمارهای موجود که از 

طرف نهادهای مردمی و حقوق 

بشری در مورد وضعیت حقوق 

بشر و زندانیان اعدام شده در 

ایران منتشر میشود، هر ساله  

بیش از دو هزار نفر از مردم 

در  زندانها و شکنجه گاههای 

ایران به دست رژیم هزاران 

اعدام اسالمی ایران به قتل 

میرسند. رژیم جمهوری 

اسالمی ایران خالق خاورانها و 

گورهای بی نام و نشان فراوانی 

است،  که در دهه شصت 

هزاران انسان کمونیست و 

آزادیخواه و مخالفانش را در 

زندانها و قتل گاههایش بدون 

دادگاهی و محاکمه به دست 

هیئت مرر ها و حاکم شرع 

هایش  که در صدر آنها 

حسنعلی نیری، مرت ی  

اشراقی، مصطفی پور محمدی 

و ابراهیم رئیسی  بودند در 

گروههای صد نفری تا ده نفری 

به جوخه های اعدام به دست 

جالدانشان تیر باران و اعدام 

کردند  و شبانه در بیانهای 

متروکه  دور و بر شهر ها در 

گورهای دسته جمعی  دفن 

کردند. امروز این گورهای 

 

کارگران در 

اعتراضات به 

مجمع عمومی 

 متکی شوید! 
 

جنبش مجمع 

عمومی کارگری 

را گسترش 

 دهید!
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از اماکن مذهبی متتتوقتع ارائته 

ختتدمتتاتتتی از جتتمتتلتته ختتدمتتات 

جنسی و مصرف متواد متختدر 

و مشتتتروبتتتات التتتکتتتی متتتی 

باشند.همانند سایر مقتولته هتای 

پول ساز در ایتران قتطتعتا از 

کانال مافتیتای ستپتاه پتاستداران 

ویا سازمانتهتای نتظتیتر آستتتان 

قتتتد  رضتتتوی هتتتدایتتتت و 

ساپورت متی گتردنتد.در چتنتد 

سال گذشته بیشتر توریستتتهتای 

کشورهای منطقه جهت تتامتیتن 

وپذیریش ختدمتات جتنتستی بته 

مقصدکشورهایی نظیر تایلند و 

یتتا گتترجستتتتتان وارمتتنتتستتتتتان 

مسافرت میکردند.اما در حتال 

حاضر باتوجته بته افتت شتدیتد 

لایر نسبت سایر ارزها هتجتوم 

  توریستهایی کته در واقتع بته

قصد دریافت ختدمتات جتنتستی 

وارد ایتتران متتیتتشتتونتتد بستتیتتار 

زیادشده است که عمدتا مقصتد 

آنها شهرهای شمالتی ایتران و 

 مشهد می باشد.

درایتتتتنتتتتجتتتتا ایتتتتن 

  10صفحه پتترستتش متتطتترح 

حال هرچه این حاکمیتت متذهتبتی 

استیالی بیشتری برجامعه داشتتته 

باشند و تقتد  متآبتی در جتامتعته 

بتتاالتتتر بتتاشتتد ظتتهتتور و بتتروز 

رفتتتتتتتارهتتتای  تتتیتتترانستتتانتتتی و 

متوحشانه مذهبی سهل ترو ستهتو 

تر می گردد.من در ایتنتجتا قصتد 

ندارم وارد بحث ماهیتتتی متذهتب 

گردم فقز به این نکته اشتاره متی 

کنم که اساسا" نقش و جایگاه زن 

در تمامی مذاهب نقتشتی ابتزاری 

و در خدمت جامتعته مترد ستاالر 

 می باشد.

در سالهای اخیر توریسم متذهتبتی 

در ایتتتتتران بصتتتتتورت یتتتتتک 

استراتژی حتکتومتتتی در آمتده و 

تسهیل در ورود به ظتاهتر زوار 

از کشورهای عربی عمدتا شیعی 

به ایران و قتائتل شتدن امتتتیتاز و 

امتکتتانتتات ختا  بتترای آنتهتتا بتته 

قستتمتتت عتتمتتده وظتتیتتفتته ستتازمتتان 

گردشگری ایتران بته هتمتکتاری 

سازمانهای نظیرستازمتان حت  و 

 اوقاف در آمده است.

این توریستهتای متذهتبتی بتعتد از 

ورود به ایران طبعا بعد از دیدار 

 تجارت سکس: روی دیگر مذهب و اسالم و نظم وارونه سرمایه! 

 وریا روشنفکر 

چه دختران باکره ای که در زنتدان 

قبل از تیر باران بته فتتتوای آقتایتان 

متتورد تتتجتتاوز قتترارگتترفتتتتته تتتا بتته 

اصطالح شریعت شتنتیتعتشتان پتیتاده 

گردد. در طول جنگ ایران وعراق 

چه بسیار هتمتستران کشتتته شتدگتان 

واسرای جنگ مجبوربه تن فروشی 

بنام صیغه گشتتتنتد.  در چتنتد ستال 

اخیر و بتعتد از سترنتگتونتی رژیتم 

صدام حسین در عتراق و ورود و 

نتتفتتوذ جتتمتتهتتوری استتالمتتی بتته آن، 

نوعی رقابت و قطب بندی ستیتاستی 

و متتذهتتبتتی بتتیتتن دولتتت جتتمتتهتتوری 

اسالمی و عربستان سعودی  شتکتل 

آن را   گرفته که یکی ازنتمتودهتای

متیتتتوان در لشتکتر کشتی و ایتجتاد 

 کارنوال های مذهبی مشاهده نمود .

هزینه های میلیاردی که جتمتهتوری 

اسالمی متقبل می شود که در برابر 

مراسم ح ، مراسم عتاشتورا را در 

کربال برپا نتمتایتد تتنتهتا یتک بتختش 

ازاین کشمکش ایدئولوژیک کتثتیتف 

 میباشد.

اما این داستان خرافه پرستی ستری 

دراز دارد. از زمان پیدایش متذهتب 

چه زمینی و چته نتوع آستمتانتی آن 

همواره تاجران مذهب سعی بترایتن 

داشته اند تا تفکر معامله گرایانه کته 

وجه اشتراک تتمتامتی متذاهتب متی 

باشند را در بین مردم رواج دهنتد . 

اساسا" تتمتامتی دستتتورات و آداب 

حتتاکتتم بتترادیتتان بتتراستتا  یتتک بتتده 

بستان یتکتستویته استت کته از یتک 

طتترف آزادی ؛ حتتق انتتتتتختتاب ؛ 

کرامت انسانی را از انستانتهتا متی 

ستاند و در عتوض فتقتز وعتدهتای 

 پوچ وتوخالی عرضه مینماید.

ایتتنتتروزهتتا در شتتبتتکتته هتتای 

اجتماعی بحث تجارت جنتستی 

و صیغه در مشهد بستیتار دا  

استتت. ایتتن متتوضتتوع را از 

زوایتتای متتختتتتتلتتفتتی متتیتتتتتوان 

بررسی نمتود،و هتر طتیتف و 

دسته ای از زاویه دید خود بته 

مسئلته ورود کترده و تتوجتیته 

وتتتفتتستتیتتر ختتود را ارائتته متتی 

نمتایتنتد،  در ادامته بتدان متی 

 پردازم .

اما قبل از هر چیتز متیتختواهتم 

بگویم از کتوزه هتمتان بترون 

تراود که در اوست. در نتظتام 

اسالمی حاکم بر ایران کته بتر 

استا  متذهتب و آمتوزه هتای 

دینیتش تتقتیته و فتریتب امتری 

ثتتواب و صتتحتتیتتح متتی بتتاشتتد، 

قطعا شرافت و کرامت انسانی 

جتتایتتگتتاهتتی نتتدارد. از ابتتتتتدای 

حاکمیت اسالمی و به شکستت 

تتتوستتز  ۷۲کشتتانتتدن انتتقتتالب 

خمینی و دارودستتته اش و بتا 

هدف صدور تفکتر ختود بتنتام 

"انتتقتتالب"عتتمتتال متتوضتتع و 

ضدیت خود را با اخالقیتات و 

پرنسیپهای شناخته شده انسانی 

 روشن نمودند . 

هتتتزاران اعتتتدام وتتتترور و 

پتترونتتده ستتازی و تتتجتتاوز در 

زندان و بتیترون از زنتدان و 

سنگسار و بریدن اع ای بدن 

و بسیاری از موارد دیتگتر از 

خصتتیتتصتته هتتای متتحتترز ایتتن 

 نظام بوده و هست.

 زنده باد سوسیالیسم!
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