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 تداوم اعتراض 

 كارگران هفت تپه
 

اعتصاب کارگران هفت تپه با اجتماع 
کارگران غير نيشکری و فصلی اخراجی 
مقابل فرمانداری و ادارات دولتی و پيگيری 
نمايندگان کارگران برای تحقق خواستهايشان 

خبر تعليق اعتصاب و دادن .  ادامه داشته است
فرصت پانزده روزه از جانب کارگران 

ابتدا . واقعيت ندارد و بيشتر سوتفاهم بوده است
نمايندگان مجلس در سفر به شوش بعد از 
پرداخت دو ماه حقوق معوقه ارديبهشت و 
تيرماه، خواست شان از کارگران مبنی بر 
دادن پانزده روز وقت به مجلس برای پيگيری 
مسئله هفت تپه را بعنوان تصميم در رسانه ها 

بعد از انتشار اين خبر در ميان .  اعالم کردند
کارگران نيز شبهه تعليق موقت اعتصاب 

در حالی .  بوجود آمد و بعضا انتشار پيدا کرد
که کارگران تصميمی جمعی مبنی بر پايان يا 
تعليق اعتصاب نگرفته بودند و يا تصميم 
کارگران توسط نمايندگانشان جائی اعالم نشده 

همينطور نمايندگان کارگران در چنين .  بود
اوضاعی که با فشار امنيتی مضاعف روبرو 
می شوند، ظاهراً نمی توانستند عليه اخبار 
نمايندگان مجلس علناً چيزی بگويند، لذا نه 

اعتصاب توسط .  تائيد کردند و نه تکذيب
روز .  کارگران غير نيشکری ادامه يافت

پنجشنبه مهر خبرگزاری جمهوری اسالمی هم 
 . روزه شد ٨١نوشت که اعتصاب هفت تپه 

 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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  ٢صفحه  

 ۶٧مادران خاوران و قامت استوار جانباختگان 
 

 ٤صفحه                                                                                                          رحمان حسين زاده 

 

 ١٤٠٠مضحكه انتخابات رياست جمهورى 

 !و سردرگمى جناحهاى رژيم
 

 ٥صفحه                                                                                                                     جمال كمانگر

 آموزش و پرورش در نظامهای فاشيستى و مذهبى  
 

 ٦صفحه     نادر شريفى                                                                                                                   

 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

  يک پيشروی برای كارگران اعتصابى نفت و گاز و پتروشيمى ها

 :اجتماعات اين هفته در تورنتو، لندن و استكهلم . 
 

 عليه اعدام و در دفاع از اعتصابات كارگری

 بزودی برگزار مى شود؛ سمينار سياسى رحمان حسين زاده

 سياست كمونيستى در قبال آن: بحران حزب كمونيست ايران و كومه له

نفر از فعاالن سياسِی، مدنی و اعضای خانواده  ۵٠٠بيش از 
ای خواستار انتقال بدون قيد و شرط  زندانيان سياسی در بيانيه

زاده، فعال کارگری به بيمارستانی خارج از  جعفر عظيم
 ٢۶او که به کرونا مبتال شده از .  زندان و آزادی او شدند

شهر، دست  مرداد پس از انتقال به انفرادی در زندان رجائی
 .به اعتصاب غذا زده است

 !نوبت ايفای نقش كارگر و كمونيسم است 



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

قرار بود چهارشنبه دوازدهم شهريور در جلسه سوم مجلس برسر 
سرنوشت هفت تپه و خلع يد از کارفرمای آن تصميم گيری شود و 

اما مجلس بدليل ايام .  نمايندگان کارگران نيز در جلسه حضور يابند
در روزهای .  محرم تا روز يکشنبه تعطيل و اين جلسه هم برگزار نشد

گذشته نيز بدنبال اظهارات جهانگيری مبنی بر نياز دولت به سه ماه 
وقت برای تصميم گيری در باره شرکت هفت تپه، مشاجرات مجلس و 

مجلس نشينان تهديد به .  دولت به تهديد همديگر در تويتر کشيد
استيضاح وزير اقتصاد و اعالم کردند با تمام توان پيگير حل مسئله 

اعتصاب هفت تپه به يک محور جدال حکومتی ها بدل . هفت تپه هستند
 .  شده است

 
شهريور قاليباف در سفرش به خوزستان به شهر  ١٣ديروز پنجشنبه 

قاليباف از آنجا که حرفی برای کارگران هفت تپه نداشت .  شوش رفت
و نمی خواست خود را ميان خشم آنها ببيند، جلوی فرمانداری نيامد و 

کارگران هفت تپه از اين امر آگاه بودند و . به مجتمع هفت تپه هم نرفت
بنا به اخبار .  تالش داشتند در سفر قاليباف اعتراضشان شنيده شود

منتشر شده توسط کارگران هفت، کارفرمای شرکت از وحشت 
اعتراض کارگران، گروهی شش هفت نفره از عوامل خود را با 

از خدمات اسدبيگی در هفت تپه برای ايجاد اشتغال حمايت "پرچمی که 
کارگران اين .  سازمان داده بود تا به استقبال قاليباف بروند"  ميکنيم

نمايندگان کارگران خود .  تالش استيصال آميز کارفرما را خنثی کردند
را به قاليباف رساندند و از وی خواستند که به هفت تپه بيايد و به 

به وی گفتند که بسرعت .  حرف و خواست پنجهزار کارگر گوش دهد
. بايد از اسد بيگی کارفرما و خصوصی سازی در هفت تپه خلع يد کنيد

قاليباف در گفتگوئی با صدا و سيما به اين بسنده کرد که در مسير 
همه نهادها "بازديد با نمايندگان کارگران حرف زده و وعده داد که 

 "!پيگير حل مسئله هفت تپه هستند و تقريبا حل شده است
 

کارگران با اتکا به اعتراض و اعتصاب در شرايط بيماری کرونا و 
گرمای شديد، موفق شدند سه ماه از حقوقهای معوق شان را نقد و 
مسئولين را ناچار به پذيرش تمديد دفترچه های بيمه و بازگشت به کار 

نفس .  همکاران اخراجی کنند و کارفرما را تا لبه پرتگاه عقب برانند
اينکه مدتی است نمايش دادگاه يکی دو نفر از نورچشمی های دولت 
برای اختالس و قاچاق ارز در جريان است، محصول افشاگری و 

امروز جناح های .  فشار اعتصاب و مبارزات کارگران بوده است
حکومتی در متن تناقضات و رقابتهای خود، حساس بودن امنيتی 
خوزستان، تبديل هفت تپه به يک معضل الينحل و صد البته با فشار 
اعتصاب و اعتراض مستمر کارگران، ناچار شده اند عمدتاً روی خلع 

آخرين .  يد اسدبيگی و تجديد نظر در واگذاری اين شرکت توافق کنند
تصميم گيری اينست که مسئله هفت تپه و پااليشگاه کرمانشاه را تحت 

تقابل .  مورد بررسی فوری قرار گيرد"  واگذاريهای مسئله دار"عنوان 

با خصوصی سازی و بازگشت شرکت 
به دولت با اعمال نظارت کارگران از 

اعتصاب .  طرح شد ٩٧اعتصاب سال 
اما سرکوب و رهبران کارگری از جمله 

. اسماعيل بخشی دستگير و زندانی شدند
کارگران با فشار اعتراض و اعتصاب 
دوستانشان را آزاد کردند و يک خواست 
مهم اعتصاب کنونی بازگشت همکاران 

اين جدال امروز .  اخراجی به کار است
 . به مرحله تعيين تکليف رسيده است

 
ً به نتيجه  اعتصاب و اعتراض کارگری همواره افت و خيز دارد، بعضا
مورد نظر نمی رسد، بعضاً بخشی از خواستهايش را متحقق ميکند، اما در 
هر مبارزه و اعتصاب کارگر آموزش می بيند و اتحاد و راه های 

کارگران مبارز هفت تپه .  قدرتمندتر شدن وحدت طبقاتی را مشق می کند
در اين مبارزه شکوهمند شايسته پيروزی اند و تا هم اکنون تجارب جنبش 

 . کارگری ايران را بسيار غنی کرده اند
 

 .سردبير
   ٢٠٢٠سپتامبر  ٣
 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٥٩شماره    

 تداوم اعتراض 

 ...كارگران هفت تپه

 



اعتصاب هماهنگ کارگران پااليشگاه های نفت و گاز، پتروشيمی ها و 
نيروگاه های برق سی و يک روز را پشت سر گذاشت و در روزهای 

از خواستهای مطرح شده رخی هفته جاری در تعدادی از مراکز به ب
بازگشت کارگران به محل کار و مذاکره با پيمانکاران در .  رسيده است

چند پااليشگاه در طول هفته گذشته در جريان بوده و تعدادی از 
 . پيمانکاران با افزايش حقوق ها توافق کرده اند

 
ای در صنايع نفت و  اين اعتصاب بزرگ و هماهنگ کارگران پروژه

گاز با ابتکار کارگران پايپينگ جوشکار، فيتر، فورمن و مونتاژ کار 
کارگران اعتصابی خواست .  شروع شد و بسرعت گسترش يافت

ميليون را در مرکز مطالبات  ١٢الی  ١٠افزايش دستمزدها تا سقف 
همينطور پرداخت سروقت و کامل دستمزدها، بهبود .  خود قرار دادند

وضعيت بهداشتی کمپ ها و خوابگاهها، بهبود وضعيت وخيم حمام، 
غذاخوری و سرويسهای نقل و انتقال از ديگر خواستهای کارگران 

پيوستن کارگران پتروشيمی ها و نيروگاههای برق به .  اعتصابی بود
مرکز کارگری کشيده  ٥٣اعتصاب نيروی وسيعی داد و به بيش از 

از جمله کارگران تعدادی از پيمانکاری ها در نيروگاه بيدخون، .  شد
نيروگاه سيکل ترکيبی مپنا بويلر مشهد، نيروگاه سيکل ترکيبی تبريز، 
نيروگاه سيکل ترکيبی پارس جنوبی، نيروگاه برق رودشور تهران، 
پتروپااليش کنگان، پااليشگاه المرد، پااليشگاه اصفهان، پااليشگاه 
جفير در اهواز، پااليشگاه نفت سنگين قشم، پااليشگاه ماهشهر، فازهای 

در پارس جنوبی، فوالد سنگان، پتروشيمی سبالن،   ٢۴و  ٢٢و  ١٤
پتروشيمی ايالم، شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان وارد اعتصاب 

اين اعتصابات بسرعت با تحريم رسانه ای روبرو شد و عدم .  شدند
حضور بيشتر کارگران در محل کار و بازگشت به شهر و محل زندگی 
خود بدليل فقدان الزامات زندگی در محل کار و گرمای شديد و بيماری 

 ٢٣فقط در صنايع پتروشيمی اعتصاب در .  کرونا مزيد بر علت شد
 .  مرکز و شرکت در جريان است

 
بعد از .  در آستانه يکماهه شدن اعتصاب پيشروی هائی کسب شده است

شکست تالشهای کارفرمايان و پيمانکاران برای اعتصاب شکنی، 
پيمانکاران برای رسيدن به و عمدتا در هفته سوم اعتصاب، تدريجا 

توافقی با کارگران بصورت جداگانه دست بکار شدند و پيشنهاد افزايش 
ای  بنا به اخبار کارگران پروژه.  حقوق تا دوميليون تومان را پذيرفتند

پايپينگ، بدنبال توافق پيمانکاران با کارفرمايان در ماهشهر مبنی بر 
افزايش سی درصدی به قرارداد آنها با شرکت مادر، پيمانکاران نيز با 
خواستهای کارگران برای افزايش دستمزد و مزايای مطرح شده از 

پيمانکاران در شرکتهای پيمانکاری . جمله عيدی و سنوات توافق کردند
، پتروپااليش شرکت گاما و شرکت ١٤ليموچی تهران جنوب در فاز 

زاگرس نصب، با سطح اضافه حقوق مورد نظر کارگران توافق کرده 
در شرکتهای ديگر مانند پتروشيمی سبالن، پااليشگاه آبادان، ميدان .  اند

نفتی آذر در مهران ايالم، تعدادی از پيمانکاران با سطح پائين تری از 
اما همين سطح توافق .  دستمزد مورد مطالبه کارگران توافق کرده اند

هنوز با کارگران اعتصابی ديگر پااليشگاهها و شرکتهای پتروشيمی و 

 ٥٥٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 . نيروگاههای برق صورت نگرفته است
 

استقامت و اتحاد کارگران از يکسو و نياز اين صنايع به کارگران فنی و 
متخصص که بسادگی قابل جايگزينی نيستند از سوی ديگر، موجب شد اين 

مضافا اينکه .  سطح از اضافه دستمزد به شرکتهای پيمانکاری تحميل شود
خواست اساسی انعقاد قراردادهای دستجمعی و مستقيم با شرکتهای مادر و 

بيشتر .  کنار زدن شرکتهای پيمانی بعنوان واسطه هنوز مورد بحث نيست
اين شرکتها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی قرار دارند و قانون جنگل بر 

حتی همان قانون کار ارتجاعی رژيم در اين مناطق .  آنها حکمفرماست
کارگران پروژه ای و پيمانکاری با قراردادهای .  رعايت و اجرا نميشود

موقت در بدترين محيط کاری با مخاطرات باال و تحت خشن ترين استثمار 
کارگران پروژه ای بيش از هفتاد درصد نيروی کار اين .  کار می کنند

لذا خواست نفی شرکتهای پيمانکاری، استخدام .  مناطق را تشکيل می دهند
رسمی با دستمزد و مزايای مربوطه، از خواستهای کليدی کارگران اين 
صنايع و بخش مهمی از طبقه کارگر ايران در مراکز مختلف توليدی و 

 . خدماتی و آموزشی و درمانی است
 

حکمتيست پيشروی تاکنونی بخشی از   -حزب کمونيست کارگری 
کارگران برای تحميل افزايش دستمزد و خواستهای رفاهی را تبريک 

آنچه که .  اين پيشروی مديون اعتصاب و اتحاد کارگران است.  ميگويد
بدست آمده است جزء ناچيزی از ثروتی است که هر روز طبقه کارگر 

مابقی کارگران اعتصابی در بيش از سی شرکت ديگر بايد از . توليد ميکند
ضروری است خواست مرکزی .  همين حقوق و مزايا برخوردار شوند

انعقاد قراردادهای دستجمعی، استخدام رسمی و نفی شرکتهای پيمانی روی 
بويژه در شرکت نفت اين اعتراض .  دوش اين پيشروی آگاهانه دنبال شود

همينطور ضروری است بخشهای .  بمدت دو سال است که در جريان است
بيشتری از کارگران در محيطهای کار اعمال فشار کنند، با تشکيل مجمع 
عمومی برای دخالت توده کارگران در امر مشترک تالش کنند، خواستهای 
برحق و شرايط سخت کارشان را رو به جامعه اعالم و برای گسترش و 

 ! درود بر رزم و اتحادتان. تقويت اعتصاب آگاهانه تالش کنند

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢٠ سپتامبر ٢ – ١٣٩٩ شهريور ١٢

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 يک پيشروی برای كارگران اعتصابى نفت و گاز و پتروشيمى ها



و سال  ٦٠عزم و اراده و رزمندگی مادران و بستگان جانباختگان دهه 
امسال فاجعه کرونا و مصائب و .  به آسانی سد شدنی نيست ٦٧

محدويتهای آن، تهديدات و ترفندهای سرکوبگران جمهوری اسالمی 
نتوانست مانع تجمع و اعتراض رنجديدگان اين هولوکاست اسالمی 

ساله عليه  ٣٩در روز هفتم شهريور، سمبلهای نبرد و ايستادگی .  شود
برپادارندگان گورهای جمعی خاوران، بارديگر در صفی محکم 

گل گذاشتند، .  خاوران را به صحنه رزمندگی و حق طلبی  تبدل کردند
شعر گفتن و سرود مبارزه و تعرض به قاتالن فرزندانشان را رساتر از 

واقعيت اينست مرداد و شهريورماه هر سال نه تنها .  گذشته سردادند
يادآور تلخ قتل عام وسيع زندانيان سياسی، بلکه مهمتر يادآور ايستادگی، 
جسارت و مقاومت هزاران عزيز جانباخته با قامتی استوار در سخت 

هزاران قامت .  ترين شرايط در مقابل نظام فاشيستی اسالمی است
گفتن به "  نه"استوار مرگ را بر تمکين ترجيح دادند، تا پايه های 

هيوالی جمهوری اسالمی و بنيادهای جنبش سرنگونی اين نظام را 
جنبش سرنگونی که اين عزيزان از پيشکسوتان جسورش . تحکيم بخشند

و " هيئت مرگ"بودند، ميرود به ثمر بنشيند، سران جمهوری اسالمی و 
دست اندرکاران اين جنايت بزرگ عليه بشريت را محاکمه و به سزای 

سه دهه قبل به دستور خمينی جالد و مشارکت .  اعمالشان برساند
همگانی حاکمين اسالمی از هر دو جناح، هزاران مخالف جمهوری 
. اسالمی و کمونيست و آزاديخواه ظرف يک ماه مخفيانه اعدام شدند

اجساد اين عزيزان با بولدوزر در بيابانهای خاوران زير خاک مخفی 
شد، و به اين ترتيب ظاهرا جمهوری اسالمی زندانها را از زندانی 

اين قتل عام، مابه ازای  داخلی قبول آتش بس در !  سياسی خالی کرد
زندانها و ترساندن جامعه "  پاک سازی"جنگ ايران و عراق و برای 

 ! بود
 

سه دهه قبل خاوران بيابان گمنام و متروکی بود که سران جمهوری 
اسالمی فکر ميکردند، دور از چشم مردم ميتوانند آثار جنايت و 

اما ديری نپائيد و خيلی زود اين محل .  کشتارشان را در آنجا پنهان کنند
توسط مادران و خانواده های داغديده و مردم کشف و به گورستان 

بيابان متروکی که قرار بود .  آزاديخواهان و کمونيست ها منصوب شد
مخفيگاه آثار شکل گيری حاکميت اسالم باشد، توسط صدها و چه بسا 
هزاران خانواده ای که در زير تله های خاک بدنبال باقيمانده اجساد 

از آن سال تا به امروز مبارزه ای بی !  عزيزانشان ميگشتند، کشف شد
وقفه برای زنده نگاهداشتن خاوران و جانباختگانش و آرزوی به زير 
کشيدن و به محاکمه کشاندن سازندگان اين هولوکاست اسالمی در 

هر سال زير فشار سرکوب و در سالهای اخير آشکارا .  جريان است
عليرغم فشار قداره بندان اسالمی، خانواده قربانيان و مردم در اين محل 

خاوران اکنون .  اجتماع کرده و ياد عزيزانشان را گرامی داشته اند
آشويتس جمهوری اسالمی و نماد به محاکمه کشاندن سران جمهوری 

خاوران و کشتار .  اسالمی و کيفر خواست مردم تشنه آزادی است
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چشم اسفنديار جمهوری  ۶٧زندانيان در سال 
خاوران پابرجا و پايدار و .  اسالمی است
يکی از مهترين سندهای   ۶٧کشتار سال 

جنايات جمهوری اسالمی است که سران 
جمهوری اسالمی بايد در مقابل آن پاسخگو 

 . باشند
 

در جوخه  ۶٧جوانان و مردمی که تابستان 
های اعدامهای جمعی و شبانه در دسته های 

جز "  جرمی"صدها و دهها نفره با پيکرهای شکنجه شده به قتل رسيدند، 
مخالفت با شکل گيری همين حکومت فقر و سرکوب و خفقان اسالمی 

اينها کمونيست ها و آزاديخواهان و مخالفين و مبارزينی بودند که . نداشتند
در راه مقاومت در مقابل شکل گيری يک حکومت ضد بشری اسالمی 

خاوران از مراکز و بناهای مهم، بازگو کننده مقطع مهمی از .  جانباختند
تاريخ شکل گيری جمهوری اسالمی ايران، و گورستان عزيزان جانباخته 

مبارزه ای که اين عزيزان مبشر آن بودند، .  راه سوسياليسم و آزادی است
ميرود به طوفان جارو کننده کليت جمهوری اسالمی و همه دارودسته 

اين نظام مخوف سراپا جهل و جنايت و "  خوش خيم و بدخيم"های 
 . سرکوب تبديل شود

 
و استمرار اعتراضات راديکال کارگری و   ٩۶جنبش توده ای دی ماه 

و اکنون اعتصابات و اعتراضات  ٩٨توده ای، نبردهای کوبنده آبانماه 
کارگری گسترده در مراکز کليدی کارگری نويد بخش به ميدان آمدن 
پتانسيل خروشان و همه گيرتر و کوبنده تر برای  تعيين تکليف قطعی با 

امسال بيش از هر .  جمهوری اسالمی را در چشم انداز قرار داده است
زمان ديگری بايد تاکيد کنيم، دور نيست آن روزی که سران جمهوری 
اسالمی و مهره های برپاکننده اين نظام فاشيستی و جانيان هيئت مرگ 
اين قتل عام، امثال رئيسی و پور دمحمی که سال قبل با وقاحت تمام به آن 
جنايات هولناک افتخار کرد، به جرم کارنامه پر از قتل و کشتار همه 

قطعا به  ۶٧دوران حاکميتشان و از جمله قتل عام زندانيان سياسی سال 
 .  سزای اعمالشان ميرسند

 
*** 

مادران خاوران و قامت استوار 

 ۶٧جانباختگان 
 

 رحمان حسين زاده 

 



اوضاع اقتصادى و معيشتى مردم بطور كلى و طبقه كارگر على 
بيكارميليونى .  الخصوص با فقر و فالكت بىسابقه اى مواجه شده است

درصدى كاالهاى  ٥٠-٤٠تورم .  گريبان نسل جوان را گرفته است
اساسى طبقه كارگر را چندين برابر به زير خط فقر اعالم شده هول داده 

اين شرايط باعث شده است كه توده وسيعى از مردم به اعتياد و .  است
به اين شرايط اسفبار اقتصادى بحران پاندمى كرونا .  فحشا كشانده شوند

هنوز اميدى برای .  و مرگ و مير دهها هزار نفر هم اضافه شده است
 .عبور از اين كابوس بحران سالمت وجود ندارد

 
در چنين شرايطى بازار گمانه زنى و تحليل و تفسير كانديداهاى احتمالى 

به صفحه اول  ١٤٠٠مضحكه انتخابات رياست جمهورى سال 
مهدى "  حصر خانگى"در "  گشايشی. "مطبوعات رژيم رانده شده است

حزب اعتماد "و اعضاى "  مجمع روحانيون مبارز"كروبى و ديدار با 
همراه با پخش عكس قهه قهه هيئت ديدار كننده بسرعت در فضاى "  ملى

مجازى و بين طرفداران روحيه باخته اصالح طلبی اسالمی دست بدست 
از بی بی سی تا راديو فردا تا ساير اپوزيسيون پرو رژيم به وجد . ميشود

نهادهای امنيتی رژيم در حال سناريو سازی و به جلو سوق !  آمده اند
. دادن مهرهای سوخته رژيم برای گرم کردن تنور انتخابات آتی هستند

فردا ممکن است نورافکن را روی مير حسين موسوی بگذارند و 
اما اوضاع برای رژيم خراب .  کنند رعکسهای يادگاری وی را هم منتش

 . تر از اين است با اين کارها قابل رفو کردن باشد
 

هر دو جناح رژيم اسالمی به اين نتيجه رسيده اند كه مضحكه انتخابات 
مهره متحد .  رياست جمهورى به دردسرى براى آنها تبديل شده است

مطبوعات رژيم با .  كننده و حتى قابل اعتماد بين خودشان وجود ندارد
طنز خطاب به اصولگرايان كه اكثريت مجلس و شوراى نگهبان و 
نهادهاى سركوبگر را در دست دارند، نوشته اند كه ميخواهند با يک 

اشاره آنها به بررسی ليست !  كانديد وارد انتخابات شوند"  مينى بوس"
و ساير اصولگرايان برای "  جبهه پايداری"نفره توسط  ٢٠و  ٤٠های 

 .  انتخاب نامزدهای مورد نظرشان است
 

خامنه اى .  ميد كننده تر دارنداجناح اصالح طلب وضعيتی به مراتب نا
"گفته بود ١٣٩٠در مناسبتى در سال  بهتر است كه بجاى رياست : 

جمهورى پست نخست وزيرى را احياء كنيم كه توسط مجلس انتخاب 
عباس عبدى و سعيد حجاريان به عنوان دو ايدئولوگ "!  خواهد شد

مكالى اصالح طلب به نتيجه مشابه خامنه اى براى پست رياست 
سالم بر "عباس عبدى در آخرين مطلبش در ستون !  جمهورى رسيده اند

نااميدی خود را از کشاندن مردم به پای صندوقهای رای را اين "  آينده
"چنين فرموله کرده است مردم ديگر حاضر به ورود در اين بازی : 

تکراری و ترجيح يکی بر ديگری از ميان نامردهای تاييد شده بسيار 
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وی پيشنهاد ميکند که ."  محدود نيستند
را به جای انتخابات "  نهاد نخست وزيری"
غير راهگشای رياست جمهوری سال "

احياء شود و چون از طريق مجلس "  آينده
" مثل آب خوردن"اسالمی انتخاب ميشود 

عباس عبدی !  ميشود آنرا تغيير داد
ميخواهد با اين پيشنهاد به ظاهر 

جلو يک اميد کاذب و "خيرخواهانه هم 
که هر چهار سال يک بار "  سراب ديگر

بروی مردم گشوده ميشود را بگيرد و هم در عين  حال نظام فاسد 
و چند صباحی .اسالمی را از گزند خشم و نفرت مردم محفوظ نگه دارد

 .ديگر بر عمر رژيم پر از جنايت رژيم بی افزايد
 

نوشته است و "  رديه ای"حجاريان ظاهرا در مخالفت با عباس عبدی 
وی پيشنهاداتی طنز .  نظام سرکوبگر اسالمی است"  جمهوريت"نگران 

گونه برای رونق انتخابات طرح کرده است که فقط يک نفر برای 
رياست جمهوری کانديد شود هم مشکل نظارت استصوابی حل خواهد 

وی در .  نظام هم سرجای خودش خواهد ماند"  جمهوريت"شد هم مسئله 
به هر حال تعدادی برای دريافت گذرنامه و گواهينامه و : "ادامه مينويسد

در "و با يادآوری ."  کارت بازرگانی و غيره هم شده رای ميدهند
انتخابات رياست جمهوری دوره پنجم، آقای عباس شيبانی پوسترهای 

گفت )  هاشمی رفسنجانی(تبليغاتی خود را منتشر کرد اما به رقيب خود 
من برای رونق انتخابات آمده ام، لطفا هزينه تبليغات من را پرداخت کنيد 

 ."و خود هم اعالم کرد همراه امت شهيد پرور به ايشان رای خواهد داد
 
نمونه تاريخی که حجاريان اشاره کرده بار ديگر موضع ما کمونيستها  

در مورد کارنوال خود فريبی انتخابات در رژيم اسالمی را صد چندان 
تائيد ميکند که ما از روز اول به قدرت رسيدن ضد انقالب اسالمی 

به جمهوری اسالمی را به رسميت "  نه"  يا "  آری"تاکنون نه رفراندوم 
سال اخير ارزشی برای مضحکه انتخابات  ٤٢شناختيم و نه در طول 

بطور واقعی هم اصولگرايان و جبهه پايداری و .  اش قائل بوده ايم
طرفداران احمدی نژاد و سعيد جليلی و هم عباس عبدی و حجاريان 

و مردم در اعتراضات "  کف گير به ته ديگ خورده است"ميدانند که 
اصالح طلب "با طرح شعار  ٩٦كوبنده و سرنگونى طلبانه ديماه سال 

مهر باطلى در سطح وسيع و توده اى بر "  اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا
نه احيای پست نخست .  اصالح طلبى و جناح بندى هاى رژيم زده اند

کانديد اصولگرا ديگر قادر به پر کردن "  مينی بوس"وزيری و نه چند 
و  ٩٦مردم در ديماه .  شکاف بين مردم و رژيم سرکوبگر اسالمی نيستند

سرنگونی انقالبی رژيم .  حکم بر رفتن رژيم اسالمی داده اند ٩٨آبانماه 
اسالمی تنها گزينه ممکن برای نجات از وضع فالکتبار اقتصادی، 

 .سياسی و فرهنگی کنونی است
 

*** 

 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

 ١٤٠٠مضحكه انتخابات رياست جمهورى

 !و سردرگمى جناحهاى رژيم
 

 جمال كمانگر

 



خامنه ای، در ارتباط تصويری با مديران  ١٣٩٩شهريور  ١١  :مقدمه
آموزش و پرورش و در راستای آغاز شروع دوره جديد سال  و روسای 

بنابر اين شاگردان (پيشرفت کشور "  افسران سپاه"معلمان را ، تحصيلی
های مؤمن، خردمند،  خواند و ضرورت تربيت انسان)  سربازان سپاهرا 

های  انديشمند، دانشمند و دارای اخالق اسالمی و در يک کلمه انسان
رهبر جمهوری .  در اين دستگاه را بسيار مهم دانست مجاهد و اهل عمل

کننده در دستگاه عظيم فرهنگی  اسالمی، معلمان را عناصر تعيين
خواند و جايگاه معلم را در درجه اول به )  اسالمی(آموزش و پرورش 

دانست و موضوع جذب و ) شما بخوانيد بی تعهدی نظام(عهده خود آنان 
فرهنگيان :  تربيت معلم را بسيار مهم برشمرد و با اشاره به دو دانشگاه

ريزی و  ای برنامه و شهيد رجايی، خاطرنشان کرد که بايد به گونه
فقط از مسير اين دو سازی شود که معلمان سراسر کشور،  ظرفيت

دانشگاه وارد آموزش و پرورش شوند و مجلس شورای اسالمی نيز بايد 
ای عمل کند که خارج از مسير اين دو  ها به گونه در تصويب طرح

در ادامه  .دانشگاه، ورودی به آموزش و پرورش وجود نداشته باشد
شما (های دينی، اخالقی و سياسی  خامنه ای در نظر گرفتن صالحيت

را در جذب معلمان مورد تأکيد )  بخوانيد اطاعت مطلقه از نظام اسالمی
بايد در جذب معلمان يک گزينش صحيح و خردمندانه :  قرار داد و گفت

به )  شما بخوانيد آزادانديش(  کيفيت بیانجام شود و اجازه ورود نيروی 
 .آموزش و پرورش داده نشود

 
منهم ضروری دانستم در راستای شروع سال تحصيلی جديد و اظهارات 
خامنه ای، نگاهی به آموزش و پرورش در ايران بيندازم و مقايسه آن با 
آموزش و پرورش در دستگاه فاشيستی قرن گذشته هيتلر و آموزش و 

اشاره ای به تفاوتهای اين سه ، پرورش عصر الکترونيکی جهان غرب
 . نظام آموزشی داشته باشم

 
روشن است که می توان همانقدر نزديکی و نقاط مشترک بين دستگاه 
آموزش و پرورشی فاشيسم در آلمان قرن گذشته با حکومت اسالمی 
امروز پيدا کرد که بيگانگی اين دو سيستم به سيستم های آموزش و 

دستکم تمامی نظامهای .  پرورشی امروزی در کشورهای پيشرفته را
سياسی حافظ سرمايه حداقل در يک چيز با يکديگر متفق القولند که 
برای حفظ ساختار اجتماعی، احتياج بسيار مبرمی به آن تعليم و تربيت، 
آموزش و پرورشی است که امنيت و حفظ ساختار نظام حاکم در جامعه 

طبيعی است که نظامهای استبدادی و .  را تامين و بازتوليد کند
ديکتاتوری خشن، احتياج به آموزش و پرورش جنس ديگری دارند که 

نظامهای .  قبل از هرچيز اطاعت و فرمانبری در جامعه را نهادينه کند
فاشيستی و اسالمی عالوه بر آن به نظام تربيتی و تبليغاتی در تمامی 
سطوح جامعه احتياج دارند که تک تک اعضای جامعه را، بدون چون 
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و چرا، مطيع و فرمانبر رهبر و 
روشن است در هيچ .  ايدئولوژی حاکم کنند

کدام از اين دو نظام، علم گرائی و 
خودآگاهی مد نظر نيستند و هر نظامی به 
درجه نزديکی اش به ديکتاتوری مطلقه با 
انسان گرائی و آزاد انديشی برخوردهای 

 .متفاوتی از خود نشان ميدهد
 

الزم به تذکر است که در جوامع غربی 
مثال  در آلمان و يا کشورهای اسکانديناوی کادر پرورشی و آموزشی 

از موقعيتهای اقتصادی و   -بخصوص تحصيلی و آکادميکی آن   -کشور 
امتيازات بازنشستگی نسبتا خوب و ويژه ای برخوردارند که بخش اعظم 

در جوامع ديکتاتوری "  امتيازات"اين .  جامعه از آن حتی محروم است
تنها در اختيار کادر باال و وابستگان مستقيم دستگاه حکومتی در نظر 
گرفته شده و کادر آموزشی منباب مثال معلمان در جوامعی ديکتاتور زده 

 نه تنها از ويژه گی که از محروميتهای ويژه ایای مثل ايران 
برخوردارند و برای تامين معيشت و دوران بازنشستگی پس از دهها سال 

اين .  کار، مجبورند حتی به شغلهای دوم و حتی سوم نيز روی آورند
سيستم تضمين چهارچوب بسته ای برای کادر آموزشی است که به جای 
پرداختن به محتوا و باال بردن کيفيت آموزش پرورش و دانش آموزان، 

نتيجتا عقل .  فقط کميت و محدوديت های آن را ببيند و يا تنها بدان بينديشد
و تفکر معلم و همراه آن دانش آموزان در چرخ دائمی تامين معيشت 
گرفتار است، اين همانند اتاق خالی بدون پنجره زندانی است که فراتر 
ازآن را حتی اگر بخواهد، نمی تواند ببيند و يا با گذشت زمان تصورش 
را بکند، چه رسد به اينکه به نسلی از جامعه آموزش علمی بدرد بخوری 

چرا که آموزش و پرورش .  منتقل کند و يا از جامعه آزاد آموزش بگيرد
در تمامی سطوح مختلف اجتماعی در يک رابطه زنده و مکانيسم دو 

 .بعبارتی تعليم دهندگان خود دائما تعليم بينندگانند. طرفه صورت ميگيرد
 

امر آموزشی در جوامع سوسياليستی مورد نظر ما حتی بسيار فراتر از 
انسانهای يک جامعه .  تعليم و تربيت در جوامع پيشرفته امروز است

سوسياليستی خارج از نژاد، قوميت، محل تولد، سن و سال و جنسيت، 
از همديگر ياد ميگيرند و .  اعضای محترم و برابر يک جامعه مرفه اند

تعليم و .  قوانين جامعه برای همه اعضای آن يکسان است!  ياد می دهند
تربيت آموزش همخوانی تنگاتنگی با دست آوردهای علمی بشر، فارغ از 

فرزندان و .  هرگونه خزعبالت مذهبی و ناسيوناليستی و قوم پرستی دارد
خانواده ها تحت پوشش جامعه خواهند بود تا در فراغ کامل آموزش ببينند 

فروش جسم و روح برای رفع گرسنگی و تامين معيشت معنا . و رشد کنند
ندارند و به اين وسيله مانع تعليم و تربيت و آموزش کسی نخواهند بود، 
سوسياليسم ضامن پيشرفت علم در خدمت جامعه و اعضای آن و بهبود 

وقتی معيشت جامعه ای در باالترين فرم آن .  شرايط زندگی آنان است
تامين شده باشد، اعضای آن جامعه بنا بر استعداد و توان خود و با کمال 

 .ميل برای حفظ و رشد جامعه شان کار و فعاليت اجتماعی خواهند کرد
  

 ١٩٤٥-١٩٣٣آموزش و پرورش در آلمان هيتلری 
 )Totale Erziehungتربيت مطلق (در ناسيونال سوسياليسم به آموزش 

آن تئوری و متد عملی را اطالق ميکردند که از پيش دبستان شروع شده 
سيستم .  و تا دانشگاهها و نهادهای آموزشی آکادميکی ادامه پيدا ميکرد

و "  آگاهی نژادی"تربيت مطلق وظيفه اش آن بود که 

آموزش و پرورش در نظامهای 

 فاشيستى و مذهبى 
 

 نادر شريفى

 

  ٧صفحه   



" فوالد"را در افکار جوانان توليد و جسم آنان را همانند "  نژادپرستی"
. فرم دهد و آنان را با دستگاه فکری ناسيونال سوسياليسم پرورش دهند

موفق نمی شد آموزش "  اليحه"طبيعی است فاشيسم در آلمان با يک 
برای اينکار .  تربيت مطلق را به اجرا و در ادامه در جامعه نهادينه کند

قبل از هرچيز الزم بود که نيروهای اجتماعی مقاوم موجود در جامعه 
اول از بين رفته و سپس قدم به قدم آموزش و پرورش تربيت مطلق 

برای .  برای آموزش و پرورش نسل جوان و نسل آينده به اجرا درآيد
همين می توان دوران تربيت و پرورشی فاشيستها در آلمان را به سه 

 :دوره متفاوت تقسيم بندی کرد
 

در اين دوره فاشيستها بدون اينکه دست به .  حفظ و امنيت قدرت:  يک
ريشه آموزش و پرورش بزنند، نيروهای مخالف و مزاحم خود را يکی 
پس از ديگری سرکوب و از نظام سياسی و اجتماعی جامعه بيرون 

 .راندند
شروع تغييرات در دستگاه آموزش و :  دوره آمادگی برای جنگ:  دوم

پرورشی از جمله تغيير ساعات آموزشی، اليحه های آموزشی جوانان 
، آموزش )از جمله راه اندازی ساختار نظامی جوانان هيتلری(

اردوگاهی، تبعيض در آموزش و پرورش از طريق اخراج و تفاوت 
بعنوان مثال اخراج و عدم قبول فرزندان (قائل شدن بين اقشار جامعه 

، )در مدارس و مراکز تربيتی. . .  يهودی و کمونيست و غيرآلمانی و 
قوانين و تربيت جديد کادر آموزشی و سرانجام از بين رفتن کالسهای 
دوازدهم و سيزدهم دبيرستانی و تربيت آنان در اين دو سال در نظام 

 .ارتشی
فقدان نيرو برای ادامه جنگ بنابراين ارسال :  دوره افول فاشيسم:  سوم

کودکان و نوجوانان به جبهه های جنگی که در خود حداقل آموزش و 
در فاز آخر فاشيسم در .  پرورش برای نوجوانان و جوانان معنی داشت

 . آلمان شکست خورد و به انتهای خود رسيد
 

محور اصلی ما اينجا همان دور دوم که در حاکميت فاشيسم می گذشت، 
روشن است نظام مطلقه تنها در دستگاه آموزش و پرورشی اش .  است

احتياج به ايجاد آن سيستمی داشت و دارد که از طرفی احتياجات توليدی 
که دستيابی به علوم را ضروری ميکرد، را مرتفع کند و از طرف 

 . ديگر آنان را فرزندان مطيع نظام ديکتاتوری کند
 

گشتاپو، امر به معروف و نهی از !  جوانان فاشيست، نيروهای بسيج
نژاد !  ، تعليم و تربيت اسالمی"آگاهی نژادی"تعليم و تربيت !  منکر

اينها مشتی از خروارند که نزديکی و !  برتر، مذهب اسالم و فرقه تشيع
 . همخوانی دو دستگاه فاشيستی به يکديگر را نشان ميدهند

 
 نظام آموزشی در جمهوری اسالمی

آموزش و پرورش به سبک جديد که در آن مدرسه، معلم و کالس 
قبل از آن .  سال پيش در کشور شکل گرفت ١۵٠درسی باشد از حدود 

 ٥٥٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

دانش آموزان قليلی در مکتب خانه ها و يا مساجد با تنبيه و آزار جسمی، 
پس از مشروطه شيوه جديد آموزش .  تنها خواندن و نوشتن ياد می گرفتند

اين تصميمات .  ، برقرار گرديدبشرطی که با مذهب همخوانی داشته باشد
اما در دوران رضا شاه اول جامه عمل بخود نگرفت ولی در دوران 
پايانی حکومت پهلوی در مناطق اصلی و تا حدودی مرزی بوسيله ايجاد 

زيادی "  تصميمات"از آن زمان تا به امروز .  اجرا گرديد"  سپاه دانش"
گرفته شد که مهارتهايی هم به دانش آموزان در زمان تحصيل آموخته 
شود اما به طور واقعی نه در رژيم سابق و نه در رژيم اسالمی، نظام 

 . آموزشی کشور هيچ مهارتی را به دانش آموزان ياد نمی دهد
 

علی باقرزاده، رئيس سازمان نهضت سوادآموزی ايران اعالم ميکند که 
 ٨در ايران  ١٣٩۵طبق نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 .سواد مطلق و يازده ميليون کم سواد وجود دارد هزار بی ٨٠٠ميليون و 
درصد  ۵٠گويد معاون امور ابتدايی وزير آموزش و پرورش می

های مرزی به داليل مختلف  آموزان دختر مقطع متوسطه در استان دانش
به گفته او بويژه در .  کنند تحصيل می  از جمله ازدواج زودهنگام ترک

به گفته رضوان .  هستند"  کودکان بازوی کار خانواده"شهرهای کوچک 
" دور بودن مدرسه"زاده، معاون امور ابتدايی آموزش و پرورش  حکيم

کمبود "يکی ديگر از داليل بازماندن کودکان از تحصيل است اما 
داليلی فرهنگی و تعصبی يا ازدواج زود هنگام   امکانات تحصيلی،

. هم سبب بازماندن کودکان از تحصيل شده است"  آموزان دختر دانش
ميليون کودک و نوجوان در جامعه ايران يا  ٢٠هم اکنون حداقل بنابر اين 

روشن است فقر و عدم امکانات .  بی سواد مطلق و يا کم سواد هستند
معيشتی خانواده در کنار تبعيض جنسی نظام ضد زن جمهوری اسالمی 
نقش بسيار مهمی در به قهقرا بردن و درصد بی سوادی باالی جامعه 

 . بازی ميکند
 

شيوه و امکانات تحصيلی دوران تحجر اسالمی در مدارس يکی ديگر از 
بخشی از مناطق کشور حتی .  موانع در سيستم آموزشی در جامعه است

از امکانات اوليه، مثل سقف و کالس درس برای دانش آموزان بی بهره 
تعليم و تربيت عمال در جامعه متعلق به بخش .  کودکان گرسنه اند.  اند

در کنار آن شيوه های تحصيل هم بدوران دقيانوس متعلق . مرفه شده است
دادن تکليف، آموزش بروی تخته سياه، چاپ ميليونی کتاب و بدين .  اند

وسيله قطع ساالنه صدها هزار درخت بدون نتيجه مثبتی بر امر آموزش 
آموزش سنتی در نظام اسالمی، .  و پرورش نمونه مشتی از خروار است

باعث گرديده است که معلم به دنبال ناکجا آباد برای تامين حداقل معيشت 
خود باشد و دانش آموز به هر دری برای کسب دانش بزند اما نوميد و 

 .دست خالی بازگردد
 

 تعليم و تربيت در جوامع غربی
بی سواد تنها در يک کشور سخنی  ٢٠در جوامع غربی از بيست ميليون 

سالهاست که در اکثر کشورهای غربی يا کتب درسی اصال منتشر .  نيست
حذف کتب درسی، استفاده از تبلت . نمی شوند و يا بميزان بسيار محدودی

و لب تاب و تلفن همراه برای آموزش دانش آموزان از کارهايی است که 
. نظام آموزشی چه در آمريکا و چه در اروپای غربی بدان پرداخته است

جالب توجه است هنگامی که در اين کشورها حتی بصورت مجانی و 
رايگان تبلت و اينترنت در مدارس و مراکز آموزشی در اختيار دانش 
آموزان خود قرار ميدهند، در ايران استفاده از ابزار آالت تکنولوژی 

. هوشمند و آوردن آنها به مدارس بعضا جرم اعالم ميشود

آموزش و پرورش در نظامهای 

 ...فاشيستى و مذهبى 

  ٩صفحه   



طوفان عظيمی که عليه جمهوری اسالمی در آبانماه آغاز شده برای ما   -١
ما نه فقط برای اينروزها لحظه شماری .  ها غير قابل انتظار نبود کمونيست

های اوضاع سياسی ايران و  مان از مجموعه موئلفه ميکرديم بلکه بنا به ارزيابی
مسئله .  يمبودتعميق بحران اقتصادی و اجتماعی، در راه بودن آنرا نويد داده 

برسر گرانی بنزين نيست، برسر نفس حکومت فقر و فالکت سرمايه داری 
برسر خود جمهوری اسالمی و کل حاکميت جنايت و فساد و استبداد و .  است

اين شکلی از جنبش طبقه کارگر و محرومان جامعه عليه .  استثمار است
اين جنبش امروز امرش درهم .  حاکميت فقر و گرسنگی و سرکوب است

شکستن قدرت فائقه و سرنگونی نظام اسالمی است اما پتانسيل باالئی دارد که 
ای که جمهوری  ديگر اين ُحکم پايه.  به يک انقالب عظيم اجتماعی متحول شود

حل اقتصادی ندارد، نميتواند گشايش سياسی ايجاد کند و با فرهنگِ  اسالمی راه
کننده قرار داد، يک داده سياسی است که  بخِش اَعظِم جامعه در تناقضی ُخرد

ديگر مدتهاست که مدافعان .  جنبش ما همواره بر آن تاکيد داشته است
اند که  خصوصی سازی و اقتصاد بازار در درون و بيرون حکومت، پذيرفته

ايدئولوژيِک   -بحران اقتصادی جمهوری اسالمی با ادامه چهارچوبهای سياسی
کشيدن  نيز بدون پائين"  تعامل سياسی با دنيای بيرون"کنونی قابِل حل نيست و 

های  امروز تئوريسين.  ممکن است پرچم ايدئولوژيک تروريسم اسالمی غير
همه چيز دارد از دست "سازی در ايران، در وحشت اينکه    راست خصوصی

لذا نه فقط بحثهائی مثل .  حل نيست ، ميگويند خصوصی سازی هم راه"ميرود
داری تحت حاکميت جمهوری اسالمی بشدت َمهجور  سرمايه"  متعارف شدن"

بنظر ميرسد بلکه نفس حفِظ حاکميِت سرمايه در ايران با همان پالتفرم بازار 
همه اينها يعنی .  آزاد ديگر اطمينان خاطری به هيچ بخش بورژوازی نميدهد

بسِت العالج و بُحراِن فروپاشی  سرمايه داری ايران بيش از هر زمان در بُن
به اين اعتبار جنبشهای طبقاِت دارا برای ُممانعت از پيامدهای .  قرار دارد

اجتماعی بحران اقتصادی و عروج جنبش سوسياليستی کارگران، تالش ميکنند 
حداالمکان بدون دخالت مردم و يا با حداقل دخالت کنترل شده مردم، َملزوماِت 

امری که .  يک دولِت انتقالی را از درون صفوف بورژوازی ايران فراهم کنند
آغاز شده و با تشديد بحران سرنگونی بيش از پيش در دستور بورژوازی قرار 

 .   گيرد می
 
از نظر سياسی، تعميِق مبارزه طبقاتی و گسترش انتقاد سوسياليستی طبقه   -٢

و شبح سوسياليسم را به کابوسی برای ُکل "  خطر"کارگر عليه وضع موجود، 
قطبی شدِن سياست .  بورژوازی اَعم از حکومتی و اپوزيسيونی بَدل کرده است

قرص بازار  ها تا احزاِب حکومتِی مدافعِ پروپا ژورناليست  -در ايران، از بازجو
های متفرقه در  آزاد، از مشروطه خواه و جمهوريخواه تا ناسيوناليست

اپوزيسيون را، آگاهانه عليه کمونيسم و انتقاد سوسياليستی طبقه کارگر در يک 
اينها در شرايطی است که هنوز حجاب اختناق مانع .  صف واحد قرار داده است

 . از آن است که واقعيات و روندهای بنيادی جامعه بدرستی منعکس گردد
 
و برآمد تند و انقالبی  ٩٦طلبی بويژه بعد از رويدادهای ديماه   سرنگونی  -٣

طبقاِت متخاصم .  ، به بَستِر اصلی سياسِت ايران تبديل شده است٩٨آبانماه 
کدام  شان از چپ تا راست، همه و هر ها و احزاب سياسی اجتماعی و جنبش

بنوعی از سرنگونی جمهوری اسالمی يا ضرورت عبور از حاکميت اسالمی 
 .سخن ميگويند

 
اصالح طلبی حکومتی و اسالمی بعنوان يک جنبش شکست خورد و پايان   -٤
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اصالح طلب، اصولگرا، ديگه "آن در رويدادهای ديماه با صدای بلند و شعار 
بخش حکومتی اين جنبش قبلتر زير پرچم محافظه .  اعالم شد"  تمومه ماجرا

ای برای  کاری اسالمی موسوی و روحانی رفت و امروز عمدتا زير پرچم خامنه
تعدادی نيز به خارج کشور آمدند و همراه با ناسيوناليسم .  حفظ نظام سينه ميزند

اگر .  غرب کمابيش همان سياستهای سابق را در اشکال جديدی پيش ميبرند -پرو
جوئی اپوزيسيون طرفدار رژيم  طلبی حکومتی و مسالمت در دوره قبل اصالح

طلبی و انقالبيگری تعريف ميکرد، در شرايط جديد  خود را در تقابل با سرنگونی
آميز از جمهوری  گذار مسالمت"های طبقاتی برای  حل اين تقابل در کشمکش راه

بعبارت ديگر، همراه با تبديل .  با سرنگونی انقالبی خود را بيان ميکند"  اسالمی
سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياست ايران و عروج جنبش راديکال 
کارگری در صف مقدم سرنگونی خواهی، جنبشهای بورژوائی نيز سياست خود 
را در قباِل سرنگونی و مسئله قدرِت سياسی، با هدِف حفِظ اساِس نظم کنونی، 

 .اند تغيير داده
  

رابطه جامعه با حکومت، کشمکش آزاديخواهی و برابری طلبی با اختناق و   -٥
تبعيض و واپسگرائی، تقابل مردم کارگر و زحمتکش با حاکميِت ارتجاع اسالمی 

. تر ارتقا يافته است تر و آنتاگونيزه ای خصمانه و سرمايه در ايران، به رابطه
رشته قيامهای آبانماه نشان داد که اين خصم و تناقض پيشرفته به نفرتی غير قابل 

 .     مهار و يک جرم انفجاری بزرگ بدل شده و گرانی بنزين مجرای بروز آن شد
  

حکومت اسالمی در متن تشديد بحران اقتصادی و اجتماعی و فساِد بی ّحد و   -٦
از تاميِن   تر و ناتوان تر، بی افق تر، نامشروع حصر، بيش از هر زمان متشتت

های اوضاع سياسی  در يک کالم، موئلفه.  ای شهروندان است حداقل نيازهای پايه
يکدوره ّحاِد کشمکش .  نويد ورود جامعه ايران به يکدوره انقالبی را ميدهد

سياسی و طبقاتی که سرنگونی جمهوری اسالمی و مسئله قدرت سياسی در 
ايندوره برای حزب و جنبش ما تعيين کننده و .  محور و در مرکز آن قرار دارد

يک شرط .  هم پيروزی و هم شکست هردو ممکن است.  سرنوشت ساز است
پيروزی اينست که جنبش طبقه کارگر و رهبران کارگری سازمانيافته و آگاهانه 
با پرچم کمونيستی در اين کشمکش حضور يابد و تصوير روشنی از معنای 

پروسه سرنگونی جمهوری .  سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی داشته باشد
اسالمی ميتواند پيچيده و کشدار باشد، بدون ترديد نيروهای مدافع وضع موجود و 

ای سناريوهای مختلفی جلو صحنه خواهند  مخالفان تغييرات راديکال و ريشه
لذا کسب .  بورژوازی بعنوان يک طبقه بسادگی ميدان را ترک نخواهد کرد.  آورد

هژمونی در افق جامعه، راه حل، نيروی اجتماعی و تامين يک رهبری قدرتمند 
 . سراسری کمونيستی در اين جدال تعيين کننده است

 
ای و انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی بار ديگر با  خيزش توده  -٧

در اين کنگره اعالم ميکنيم که تحوالت .  قاطعيتی بيش از پيش آغاز شده است
مهمی در راه است و جنبش و طبقه ما يک فرصت تاريخی برای پيروزی در اين 

حکمتيست به مثابه بخش الينفک    - حزب کمونيست کارگری.  نبرد دورانساز دارد
جنبش سوسياليستی و شورايی طبقه کارگر در صف اول مبارزه انقالبی، همراه 
ديگر جنبشهای اعتراضی راديکال همچون جنبش آزادی زن، جنبش معلمان و 
اعتراضات دانشجويی برای برابری و رفع تبعيض، همراه با کليه انسانهای 
آزاديخواه و مخالِف فقر و اختناق، برای سازماندهی قيام عليه حکومت استبداد و 

 .   استثمار تالش و مبارزه ميکند
 

 حكمتيست در باره اوضاع سياسى ايران؛ –قطعنامه كنگره نهم حزب كمونيست كارگری 
 

 دورنمای تحوالِت سياسى، الزاماِت سرنگونى انقالبى و

 رئوس وظايف حزب حكمتيست

  ٩صفحه   



جوامع غرب استفاده از تکنولوژی را کنترل می کنند ولی نظام اسالمی 
. آنان را ممنوع ميکند برای اينکه کنترل آنان برای نظام تماما ممکن نيست

از بحث در مورد سانسور و فيلترينگ همه جانبه جهان اينترنتی اينجا فعال 
هنر و ورزش در نظام آموزشی اسالمی وقت !  مجبوريم صرف نظر کنيم

تلف کردن است ولی اجرای مراسم مضحکه عاشورا و تاسوعا امری است 
نکن، نخور، ننوش، نشين، نيا (با صرف افعال نهی .  بديهی و ضروری

، تأثيرات سوء تفکری خود را بر هر نوع امکان فعاليت مفيد و پويا ...)و 
در ايران با بايکوت کردن ره آورد علمی، با تابو کردن هر .  از بين ميبرند

ايده نو و تازه، تفکر ارتجاعی و سنتی هنوز تحت سرکوب جامعه ادامه 
کودکان و نوجوانان در جوامع غربی از سنين کودکی با جسم .  حيات ميدهد

منع کردن توأم با افعال نهی بدون .  و جنس خود و مخالف خود آشنا ميشوند
 .آموزش اثباتی، هميشه با خود نتايج معکوس آورده و خواهد آورد

 
*** 

 ٥٥٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

خط مشی سياسی و تاکتيکی حزب حکمتيست در اين دوران پُرتحول ُمبتنی  -٨
  :بر چند اصِل بنيادی است

 
ما برای يک پيروزی کارگری و سوسياليستی مبارزه ميکنيم و  -الف

يک شرِط اساسی اين پيروزی تاکيِد ُمشدّد بر تاميِن استقالِل سياسی و 
های طبقاِت  تشکيالتی طبقه کارگر و اردوی آزاديخواهی از جنبش

ما و طبقه کارگر و اردوی انقالبی .  دارا و صفوف بورژوازی است
برای تغيير ُمعادله قدرت ُمستمراً تالش ميکنيم و هرجا بتوانيم قدرت 
خود را با اتکا به شوراها، بريگادهای کارگری و نيروی نظامی و 

 . ای خود ُمستقر ميکنيم توده
 
در ايندوره بيش از هر زمان ضروری است که جنبش طبقه  -ب

. اش بمثابه يک قدرِت آلترناتيو ظاهر شود کارگر و حزب کمونيستی
جنگ برسر افق و هژمونی انقالبی و سوسياليستی در مقياِس جامعه 

امان با پوپوليسم و  يک هدِف اساسی ماست و در اين مسير جنگ بی
را وظيفه حزب و پيشروان "  همه باهم"اپورتونيسم، با سازشکاری و 

 . طبقه کارگر و کمونيست ها ميدانيم
 
شکستِن هر نقطه سازشی که جنبشهای طبقاِت دارا در مقابل  -ج

جنبش کمونيستی و شورائی طبقه کارگر قرار ميدهند، يک وظيفه 
 . ناپذير حزب ما و هر کمونيست انقالبی است ناپذير و تخطی تعطيل

 
ما به هيچ دولت بورژوائی و هيچ نوع بَند و بَست از باالی سر  -د

کارگران و مردم تن نميدهيم و همراه با طبقه کارگر سوسياليست و 
اردوی انقالبی، سياست سرنگونی و درهم کوبيدن کل ماشين دولتی 

 . بورژوائی را داريم
 
های جنبشهای بورژوائی، در  بندی حزب حکمتيست در مقابل جبهه -ه

مقابل سياستهای آلترناتيو سازی اپوزيسيون راست، مضاف بر نقد و 
افشای سياستهای ضد کارگری و ضد اجتماعی اين پروژه ها، برای 
بسيج انقالبيون و سوسياليستها حول سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و 

 . تقويت يک راه حل کارگری کمونيستی تاکيد دارد
 
حزب حکمتيست و جنبش سوسياليستی طبقه کارگر در مقابِل  -و

مجلس "سياسِت دولتهای انتقالی رنگارنگِ بورژوازی برای تشکيل 
و نوشتِن قانون اساسی، بر تداوم انقالب "  مجلس ملی"و "  موسسان

يد سياسی و اقتصادی از بورژوازی و تشکيل دولِت  برای خلع
 . شورائی مبارزه ميکند

 
های حکمتيست، انقالب بيوقفه  برای ما بعنوان کمونيست کارگری -ز

لذا اوالً، تالش ما .  يک مقوله تعيين کننده در دوره گذار انقالبی است
اينست که سرنگونی جمهوری اسالمی با يک پرچم چپ صورت 

ثانياً، دولت برآمده از سرنگونی انقالبی که بناگزير دولتی .  گيرد
متشکل از قيام کنندگان، يک دولِت موقِت انقالبی است، وظيفه اش 
درهم کوبيدن ماشيِن دولتی بورژوازی، استفاده از ابزار دولت برای 
بَسِط مبارزه طبقاتی و بسيج طبقه کارگر برای تداوم انقالب و 

 ...آموزش و پرورش در نظامهای فاشيستى و مذهبى 

طبقه کارگر بدوِن درهم کوبيدِن ُکِل .  سازماندهی انقالب کارگری است
نهادها و قدرِت بورژوازی نميتواند بمثابه يک طبقه آزاد شود و برای 
آزادی بعنوان يک طبقه الزم است ُکل جامعه را از قيد بردگی ُمزدی و 

 . مالکيت خصوصی و استثمار اقتصادی آزاد کند
 
حکمتيست تنها راه آزادی مردم ايران از َمشقاِت   -حزب کمونيست کارگری  -٩

کنونی سرمايه داری و انقياد و سلطه سياسی و اقتصادی بورژوازی را يک 
هيچ زمان مانند امروز کمونيسم به نياز .  رهائی همه جانبه سوسياليستی ميداند

امروز در ايران، با .  طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم جهان تبديل نشده است
گسترش اعتراضات کارگری و انتقاد ضد سرمايه داری طبقه کارگر به نظام 

ای و انقالبی برای بزير کشيدن حکومت فقر و گرانی،  موجود، با خيزش توده
اين کنگره بار .  شرايط بيش از هر زمان برای يک تحول سوسياليستی آماده است

ديگر تصريح و تاکيد ميکند که حزب حکمتيست در اين تحوالت برای يک 
 .    پيروزی تمام عيار کارگری و سوسياليستی مبارزه ميکند

 
ها، انقالبيون و مردم  کنگره نهم حزب حکمتيست، طبقه کارگر، کمونيست  -١٠

آزاديخواه را به متحد شدن و مبارزه تحت پرچم سوسياليستی و کمونيستی 
دنيای امروز نيازمند يک انقالب کمونيستی کارگری است و ايران .  فراميخواند

 . ترين کشورها برای اين پيروزی پرولتاريا در قلمرو جهانی است يکی از آماده
 

 مصوب کنگره نهم به اتفاق آرا
 
 ٢٠١٩نوامبر 

 
*** 

 حكمتيست در باره اوضاع سياسى ايران؛ –قطعنامه كنگره نهم حزب كمونيست كارگری 
 

 دورنمای تحوالِت سياسى، الزاماِت سرنگونى انقالبى و

 ...رئوس وظايف حزب حكمتيست 



برای سرنگونى  ٩٨کوبنده شهری آبانماه  تظاهراتها و نبردهایرشته 
رژيم اسالمى، شکافهای عميق اجتماعى و سياسى موجود در جامعه و 

دارى در ايران، فرصت تاريخى  واقعيات بنيادى اقتصاد سياسى سرمايه
اى براى طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى براى برقرارى  تعيين کننده

اينروزها قهرمانی و قاطعيت .  سوسياليسم در ايران فراهم کرده است
انقالبی مردم کارگر و زحمتکش و نسل جوانی که تحت حاکميت نظام 
اسالمی آينده ای برايشان متصور نيست، برای هزارمين بار اثبات کرد 

خواهد و عزم  که اکثريت عظيم جامعه ايران اين حکومت را نمی
 .راسخی برای بزير کشيدن آن دارد

  
دهه حاکميت منحوس اسالمی،   و چهار ٥٧بعد از شکست انقالب 

جامعه ايران بار ديگر وارد يکدوره انقالبی ميشود که مسئله قدرت 
سياسی و تعيين تکليف با دولت اسالمی سرمايه داران در مرکز آن 

آرايى عظيم اجتماعى و طبقاتى در  اولين صف ٥٧انقالب .  قرار دارد
حضور طبقه کارگر در انقالب ضد .  متن يک ايران کاپيتاليستى بود

با اينحال در فقدان .  ، چشمگير، بيسابقه و تعيين کننده بود٥٧سلطنتى 
يک جنبش حزبى خودآگاه و ذينفوذ کمونيستى کارگرى که بتواند 
حضور مستقل طبقه کارگر و رهبرى طبقه کارگر بر جنبش عمومى را 
تضمين کند و افق رهائيبخش سوسياليسم کارگرى و مارکسى را به 
آرمان عمومى صف آزاديخواهى و انقالب بدل کند، جنبش ارتجاعى 

اسالمى انقالب را به بيراهه بردند و   -اسالمى و اپوزيسيون سنتى ملى
 .نهايتا به خون کشيدند

 
اينبار جنبش حزبى کمونيستى کارگرى و جنبش توده ای کارگران در 
صحنه سياسى ايران حاضر است و همگان کارگر و کمونيسم را 

الحال بعنوان يکى از نيروهاى سياسى و جنبشهای موثر و دخيل در  فى
اينبار  .اند روند اوضاع سياسى آتى در سطح جامعه برسميت شناخته

های سياسی آنها بيش از هر زمان بدون  بورژوازی و پرولتاريا و جنبش
اينبار بورژوازی حتی وعده نميدهد و .  اند ابهام در مقابل هم قرار گرفته

اينبار .  در اپوزيسيون عليه کمونيسم و کارگر خط و نشان ميکشد
بيش از پيش به پرچم ناسيوناليسم "  همه با هم"توهمات پوپوليستی و 

اينبار راديکاليسم .  بستر اصلی و جنبشهای بورژوائی بدل شده است
خرده بورژوائی و نيم بند در مقابل پالريزاسيون اجتماعی و 

های حاد طبقاتی در دوره انقالبی حتی نميتواند در کوتاه مدت  صفبندی
 . تعادل خود را حفظ کند

 
لذا سرنگونی با پرچم و رهبری چپ، تامين سازمان و الزامات 
سرنگونی انقالبی حاکميت اسالمی، بکف آوردن دولت برای بسط 
مبارزه طبقاتی، تداوم انقالب برای يک کسب يک پيروزی تمام عيار 
کارگری، هدف بی اما و اگر جنبش پرولتاريا و حزب کمونيست 

چند دهه جدال کمونيسم کارگرى عليه .  حکمتيست است  -کارگری 
بورژوايى در جامعه ايران  احزاب و طبقات و افقهاى بورژوايى و خرده

و در درون چپ، چند دهه دفاع از کمونيسم و مارکسيسم در اوج 
حمالت بورژوازى جهانى، هدفی جز آمادگی سياسی و حزبی برای 

 ٥٥٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

ما بايد .  چنين روزهائی که کشمکش طبقاتی به اوج ميرسد، نداشته است
در ايندوران تعيين کننده، بيش از هر زمان، با صف مستقل طبقاتی و 
پرچم راه حل سوسياليستی و کارگری برای آزادی جامعه، وارد اين جدال 

ها در ايندوران بايد به ستون فقرات  کمونيست.  سرنوشت ساز شويم
حمل اتحاد محافل و شبکه های سازماندهی حزبی و توده ای، به مَ 

کمونيستی و کارگری، به لوالی گسترش ابتکارات انقالبی و توده ای بدل 
 . شوند

 
اين کنگره اعالم ميکند که اوضاع سياسى ايران يک فرصت معيّن براى 
يک حرکت تاريخساز کمونيستى با نتايج دگرگون کننده در ايران و در 

. اين فرصت نبايد از کف برود.  المللى فراهم آورده است سطح بين
کمونيست های ايران، جنبش کمونيسم کارگری و فعالين و کادرهای 
حزب حکمتيست بايد خطير بودن اوضاع را درک کنند و وظايف خود را 

ايندوران برای ما نميتواند .  با قاطعيت و سر وقت و تيزبينی پيش ببرند
هميشه باز باشد و در صورت عدم حضور جدی و پاسخ ندادن به سواالت 

کنگره نهم حزب .  و الزامات کشمکش طبقاتی، ميتواند بسرعت بسته شود
حکمتيست توجه رهبری، کادرها، اعضا، نيروهای   -کمونيست کارگرى 

ها و انقالبيون سوسياليست را به اين  جنبش کمونيسم کارگری، کمونيست
حکمتيست بايد بعنوان حزب   -حزب کمونيست کارگرى .  ُمهم جلب ميکند

های  کارگران در جدال قدرت با بورژوازی و بعنوان رهبر انقالبی توده
بپاخواسته برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی با قاطعيت انقالبی و 

 . کمونيستی و با تمام ظرفيت وارد صحنه سياسی شود
 

کنگره نهم بر کمبودها و موانع عظيم و بسيارى که برسر راه حزب 
حکمتيست و جنبش کمونيسم کارگرى قرار دارد، واقف است اما ُمصرانه 

کنگره نهم به تمام اعضاء .  تاکيد دارد که حزب بايد اين گام بلند را بردارد
و فعالين حزب براى حضور در يک مبارزه متحدانه، پرشور، وقفه 
ناپذير، ُمنضبط و گسترده براى پيروزى کمونيسم در تحوالت جارى 

 .ايران فراخوان ميدهد
 
 

   ٢٠١٩نوامبر 

 حكمتيست -پيام كنگره نهم به فعالين جنبش كمونيسم كارگری و اعضای حزب كمونيست كارگری 
 

 !نوبت ايفای نقش كارگر و كمونيسم است



 ٥٥٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

اجتماعات اين هفته در تورنتو، 

 :لندن و استكهلم
 

عليه اعدام و در دفاع از 

 اعتصابات كارگری



كليه زندانيان سياسى بدون 

!َتعّلل و فورًا آزاد بايد گردند  

 

زنده باد مجمع عمومى و اعمال اراده 

!مستقيم و مستمر كارگران  

!زنده باد سوسياليسم  

 ٥٥٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا . حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است -حزب كمونيست كارگری
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

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

 .دريافت شده باشند

 


