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 !واكسن بخريد

 واكسيناسيون همگان 

 !وظيفه دولت است
 

. تامين واکسن کرونا وظيفه فوری دولت است
هيچ .  اين اولويت اورژانس هر دولتی است

تعلل و بهانه جوئی . مانعی برسر راهتان نيست
برای تهيه واکسن سازماندهی کشتار جمعی 

حکومتی که عرضه تامين اين بديهی .  است
ترين و ساده ترين نياز همگانی را نداشته باشد 

مقامات آن بايد .  بايد فورا گورش را گم کند
برای دستگاه .  استعفا دهند و محاکمه شوند

خرافه و ماشين سرکوب و تروريسم پول داريد 
اما برای ميليونها بيمار و دهها ميليون انسان 

. دروغ ميگوئيد!  در معرض خطر پول نداريد
اين اقدام يک .  با جان مردم بازی می کنيد

 . جنايت آشکار دولتی عليه ساکنين ايران است
 

تامين و ارائه سريع واکسن رايگان با 
استاندارد سازمان بهداشت جهانی حق فوری 

واکسيناسيون همگان .  کليه ساکنين ايران است
اين خواست طبقه !  وظيفه فوری دولت است

 !کارگر است

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 

 

 ٢٠٢٠دسامبر  ٢٥

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 عليه عوامل تشتت و تفرقه در هفت تپه
 

 ٧ه حصفجاويد حكيمى                                                                                                                

 در باره تاكتيک خلع يد از بخش خصوصى در هفت تپه
 اختالف برسر چيست؟

 

 ٤صفحه سياوش دانشور                                                                                                              

 !يک سالگى پاندمى كرونا و درسهای آن برای بشريت
 

 ٣صفحه جمال كمانگر                                                                                                                 

تامين و ارايه رايگان واكسن كرونا با استاندارد جهانى وظيفه 

 !فوری جمهوری اسالمى است
 

 ١٠صفحه نادر شريفى                                                                                                                  

 

 !دو گانه خصوصى، دولتى و مبارزات كارگران هفت تپه
 تلخيصى از گفتگوی تلويزيون  پرتو با رحمان حسين زاده



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

آمار رسمی دولتها که توسط دانشگاه .  يک سال از پاندمی کرونا گذشت
آمريکا جمع آوری شده است نشان ميدهد که بالغ بر يک " جان هاپکينز"

ميليون و هشتصد هزار نفر جان خود را از دست داده اند و بيشتر از 
صدها ميليون نفر کار و زندگی شان .  ميليون نفر هم بيمار شده اند ٨٢

من در اين يادداشت قصد ندارم به جنبه های .  را از دست داده اند
قبلتر در پنج مطلب .  مختلف اين بحران توام سالمت و اقتصادی بپردازم

مفصل به آن "  پاندمی کرونا و دوراهی نظم نوين جهانی"تحت عنوان 
که عالقه مندان ميتوانند آنرا در شمارهای ماه مارس و .  پرداخته ام

 .نشريه کمونيست هفتگی مطالعه کنند ٢٠٢٠آپريل 
 

" ملی"پاندمی کرونا در زمانی رخ داده است که مرزهای جغرافيايی و 
جهانی شدن سرمايه همه موانع رشد و .  فقط روی کاغذ باقی مانده اند

سودآوری را در اقصاء نقاط جهان چنان درهم کوبيده است که يک 
سرفه در هر گوشه ای از کره پهناور زمين به مسئله روز بخش وسيعی 

اما اين انکشاف وسيع تناقضات نظام سرمايه !  از مردم تبديل ميشود
داری با سالمت و خوشبختی بشر را بيش از هر زمانی عيان کرده 

دنيای پست ديجيتال، انتگراسيون بی نظيری بين مردمان جهان .  است
" طاعون"بوجود آورده است که بشريت نه در دوره همه گيری بيماری 

شاهد آن بوده "  آنفلوآنزای اسپانيايی"قرون وسطی و نه همه گيری 
اين وجه از دسترسی آزاد به اخبار و اطالعات، توقع و خواسته .  است

های برحقی را روی ميز جامعه در درجه اول و دولتمردان سرمايه 
حق برخورداری از بهداشت و درمان رايگان و همگانی .  گذاشته است

 . و تامين معيشت آحاد جامعه دو خواسته برجسته اين دوران بوده است
 
بشريت در سال گذشته توسط يک ويروس که تنها با ميکروسکوپ  

الکترونی قابل مشاهده است چنان به چالنج کشيده شده است که 
رفتارهايی از خود نشان داده است بايد از جنبه های مختلف مورد 

اين ويروس برای تعدادی از مردم هيچ .  مطالعه و بررسی قرار گيرد
اما برای تعدادی ديگر خيلی کشنده و !  عارضه ای به بار نمی آورد

ويروس کرونا شکاف عظيمی بين کسانی که از .  منجر به مرگ ميشود
سالمتی کامل برخودارند با کسانی که بيماری زمينه ای دارند بوجود 

کرونا بخشی از جوانان و کل دولتها را به جان سالمندان .  آورده است
ضديت آن بخش از جوانان در کشورهای مرفه خود را .  انداخته است

در عدم پايبندی به محدويتهای اجتماعی نشان ميدهد اما ضديت دولتها با 
و عدم تهيه "  ايمنی گله ای"سالمندان در سياست به غايت ضد انسانی 

وسايل مورد نياز پيشگيری برای کارکنان سرای سالمندان در ماههای 
 .اول شيوع بيماری بوده است

 

معموال بشريت در شرايط بحرانی مانند 
زلزله، آتش سوزی، سيل و ديگر باليای 

اما .  طبيعی در کنار هم و برای هم بوده اند
ويروس کرونا باعث رفتارهای عجيب و 
غريبی شده است که از راس دولتهای قدرتمند 

. تا افرادی در جامعه رسوخ پيدا کرده است
اما اين کل داستان يک سال گذشته نيست 
هزاران نمونه از خودگذشتگی را در جهان 

 !شاهد بوده ايم
 

ساالنه تريليون تريليون دالر خرج ساز و برگ نظامی و سالحهای کشتار 
جمعی ميشود در حالی که در ماههای اوليه اين پاندمی کشورهای مختلف 
متوجه خالی بودن انبارهايشان از مواد اوليه مورد نياز پزشکی برای 

به سبک دزدان دريايی کشورهای قدرتمند .  مقابله با ويروس کرونا شدند
در راس اين .  دست به مصادره ماسک و دستگاههای آی سی يو زدند

کشورها آمريکا مواد ارسالی برای جزيره کوچک باربيدوس و آلمان را 
را برای "  ريميديسور"امتياز توليد تمام داروی .  به نفع خود مصادره کرد

اين در حالی بود .  خود خريداری و کشورهای ديگر را از آن محروم کرد
که کشورهای مختلف براساس پروتکل سازمان بهداشت جهانی در مواجه 
با پاندمی های مختلف بايد اطالعات و دانش خود را با هم به اشتراک 

کشور در پروژه سازمان بهداشت جهانی تحت  ١٧١ظاهرا .  بگذارند
دور هم جمع شده اند که کشورهای فقير از " ابتکار عمل کواکس"عنوان  

کشف و توليد واکسن کرونا بی نصب نمانند و حداقل دو ميليارد دوز در 
باين "اما به محض اينکه واکسن .  به اين کشورها تعلق بگيرد ٢٠٢١سال 

درصد از توليد آن در سال  ٨٠تست و به بازار آمده است، "  تک و فايزر
طبق نظر .  توسط چند کشور ثروتمند جهان خريداری شده است ٢٠٢١

واکسن کشف شده هم وارد بازار شوند تا  ٥کارشناسان بهداشتی اگر تمام 
هر چند سازمان .  هنوز کل مردم دنيا واکسينه نخواهند شد ٢٠٢٢سال 

ناميده شده است "  ناسيوناليسم واکسن"بهداشت جهانی در مورد آنچه 
هشدار داده بود، اما معلوم شد هرکس پول و نفوذ بيشتری روی غول های 
داروسازی جهان دارد در صف اول قرار ميگيرد و بقيه کشورهای فقير 

من شخصا اميدوار هستم هرچه زودتر نه تنها  .  در صف آخر هستند
واکسن کرونا از انحصار کارتلهای داروسازی خارج شود و کشورهای 
ديگر بتوانند اين انحصار را بشکنند، بلکه ساير داروها هم از انحصار 
بازار خارج شوند و حق برخورداری همگانی به بهداشت و درمان 

 .رايگان حقی تخطی ناپذير اعالم شود
 

در يک سال گذشته مورد مشترکی در ميان تمام کشورها وجود داشت، 
اما در .  کسانی که بيماری زمينه ای دارند بيشترين قربانی کرونا شده اند

کشورهای غربی و آمريکا مورد رنگ پوست و نژاد هم به آن اضافه شده 
تعداد مرگ و مير در ميان دو گروه باال زياد است اما بايد کمی !  است

کرونا به .  پوسته اين ادعا را بشکافيم که چقدر حقيقت در آن وجود دارد
نيست و ريشه در نابرابری اقتصادی "  ژنتيکی"ما ثابت کرد که سالمتی 

نه ژنتيک سوئديها و نه سفيد پوستها زياد در تعيين .  و اجتماعی دارد
بيمار شدن تاثير ندارد، بلکه نابرابری اقتصادی و اجبار برای کار کردن 

در هر شرايط سختی موجب خطرات بيشتر برای انسانها 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٧٦شماره    

 يک سالگى پاندمى كرونا 

 !و درسهای آن برای بشريت
 

 جمال كمانگر

 

  ٣صفحه   



 ٥٧٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

چند محقق با شرف در تحقيقاتشان نشان داده اند که ژنتيک .  ميشود
انسان کارگر و .  انسانها کمترين تاثير در بيماری کرونا دارد

زحمتکش که روزانه مجبور ميشود برای پر کردن شکم خود و بچه 
هايش تن به هر کاری بدهد و سر کار برود، معلوم است با تعداد 

معلوم است که از .  زيادی انسان ديگر سر و کار خواهد داشت
معلوم است که در خانه های پر .  وسائل نقليه عمومی استفاده ميکنند

به عالوه از دسترسی .  جمعيت و با استاندارد پايين زندگی ميکنند
بخش .  سريع و کافی به بهداشت و درمان عمومی بی بهره هستند

زيادی از اين جمعيت اتفاقا جزو کسانی بوده اند که در تمام سال 
بايد به .  در خط مقدم مقابله با اين بيماری مهلک بوده اند ٢٠٢٠

 !احترام اين بخش زحمتکش اجتماع بشری کاله از سر برداشت
 

پاندمی کرونا نشان داد که نقش کادر درمانی و پزشکی و کارگران 
بخش خدمات و حمل و نقل و توليد مواد ضروری در جامعه، 
صدها برابر از قشر مفتخور مذهبی و نمايندگان دروغين مردم در 

جامعه از اين .  پارلمانها و شارالتانهای سفته باز بانکها بيشتر است
بيماری مهلک هم عبور خواهد کرد اما نبايد اجازه داد روال سابق 

مردم .  در نابرابری اقتصادی، اجتماعی بيشتر از اين ادامه پيدا کند
بايد حساب بی لياقتی و سربار بودن دولتها و پارلمان های 

 . بورژوازی را کف دستشان بگذارند
 

تا آنجا که به مردم ايران برميگردد پاندمی کرونا صد چندان نشان 
داد که رژيم اسالمی وصله ناجوری است که بر تن آن جامعه 

بی لياقتی و بی کفايتی رژيم باعث مرگ جانهای .  دوخته شده است
فساد از سر و کول رژيم می .  زيادی در يکسال گذشته شده است

همين چند روز گذشته بدروغ اعالم کرده اند که پول تهيه .  بارد
همزمان يک عضو حماس اعالم کرده .  واکسن کرونا را ندارند

است که قاسم سليمانی جنايتکار، هواپيمای پر از دالر را از سوريه 
تا لبنان و يمن وعراق می چرخاند و جيره و مواجب تروريستهای 

 * .دست پرورده اش را ميداد

 يک سالگى پاندمى كرونا 

 ...و درسهای آن برای بشريت 

 مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست
 

 در رابطه با به تاخير انداختن اعدام هيمن مصطفايى
 

دی ماه، حکم اعدام هيمن مصطفايی با  ١١بنا به خبر دريافتی امروز پنجشنبه 
تالش فعالين اجتماعی شهر سنندج برای چندمين بار بمدت يک ماه با هدف 

هيمن مصطفايی اهل .  جلب رضايت از خانواده مقتول به تاخير افتاده است
شهر مريوان است و به دليل قتل فردی به اسم ابراهيم دمحمی مجرم و به اعدام 

طی سالهای گذشته با تالش فعالين اجتماعی شهر سنندج .  محکوم شده است
هفته گذشته در ادامه همين .تاکنون چندين نفر از اعدام نجات يافته اند

 . تالشها،عرفان حيدريان نيز از اعدام نجات يافته است
 

کميته کردستان حزب حکمتيست از تالشهای فعالين شهر سنندج برای نجات 
جان محکومين به اعدام حمايت می کند و اين اقدامات موثر و انسانی را ارج 

لغو حکم اعدام به عنوان عملی شنيع و غيرانسانی مطالبه عموم مردم . می نهد
 .است و بايد لغو شود

 
 ! نه به اعدام

 ! مرگ بر جمهوری اسالمی
 

 مرکزخبری کميته کردستان حزب حکمتيست
 ١٣٩٩دی ماه  ١١

دولت موظف به تامين نيازهای 

معيشتى، درمانى و بهداشتى 

شهروندان در شرايط گسترش 

 ! پاندمى كرونا است

 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای 

! را همه جا برپا كنيد  

در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا 

!  كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا 

!ارگان حاكميت  



سالها .  مبارزات کارگران هفت تپه به مرحله مهم و حساسی رسيده است
مبارزه و اعتراض و اعتصاب، امروز حول خواسته خلع يد از 

معنی .  کارفرمايان هفت تپه و بخش خصوصی متمرکز شده است
. پيروزی ايندوره مبارزه کارگران هفت تپه تحقق اين خواسته است

پيروزی در اين مبارزه، کارگر هفت تپه و مبارزات طبقه کارگر ايران 
هفت تپه ای ها بنا ندارند از سياست .  را در موقعيت جديدی قرار ميدهد

شان کوتاه بيايند، لذا اگر هيئت داوری رای به نفع کارفرمايان اختالس 
که نظر به شواهد و اعمال فشارهای امثال اتاق بازرگانی گر صادر کند، 

و طرفداران پروپاقرص بخش خصوصی امکان دارد که با خريدن زمان 
رای به ابقای اسدبيگی ها دهند، کارگران هفت تپه شکست نخوردند بلکه 

همانطور که در تمام اين .  مبارزه را در اشکال جديدی ادامه خواهند داد
فشرده سياست .  سالها با افت و خيزهای فراوان به مبارزه ادامه دادند

خلع يد از بخش خصوصی، دولتی کارگران هفت تپه در اين مبارزه، 
اين بيان .  شدن شرکت و اداره آن تحت نظارت شورائی کارگران است

واقعی و پيشرو تناسب قوائی است که وجود دارد و کارگران هفت تپه 
 . بيش از هر زمانی از اين خواست حمايت می کنند

 
کارگران هفت تپه توانسته اند سوال و مسئله شان را به کل جامعه تسری 

روزنامه ها هر روز راجع به هفت تپه می نويسند، هفت تپه شايد .  دهند
کارگران .  شناخته شده ترين مرکز کارگری ايران برای عموم مردم باشد

موفق شدند کل بدنه حاکميت اسالمی را درگير کنند، کارفرما را به 
دادگاه بکشانند، عليرغم سرکوب مستمر و هزينه دادن ها توانستند 
حقانيت خود را به درکی عمومی تر بدل کنند، موفق شدند يک مبارزه 
کارگری معين با خواسته ای معين را در صفحه سواالت روز سياست 
قرار دهند، نيروها را حول آن قطبی کنند، و مهمتر قطبنمای استقالل 

کارگران هفت تپه با ابتکارات و .  طبقاتی و منفعت کارگری را گم نکنند
عملکردشان پرچمی را برافراشته اند که يک سوال بخشهای مهمی از 

 . طبقه کارگر ايران است
  

بجثهای طرح شده حول تاکتيک خلع يد از کارفرمای هفت تپه و 
همينطور در باره تظاهرات تهران، برغم تفاوتها، عمدتا سخنان فعالين و 
گرايشی نيست که فی الحال در مبارزه جاری در هفت تپه حضور دارند 
و يا در سوخت و ساز روزمره جنبش کارگری در مراکز صنعتی نقشی 

بعبارتی از طيف آشنا به کار و محيط کارخانه های بزرگ .  ايفا می کنند
بلکه صرفا از دور .  با شناخت محدوديتها و مسائل ويژه منطقه ای نيستند

و بخشا در سطح حدسيات، و در بهترين حالت تکرار کلياتی بديهی و 
راستش مشکل مقداری عميق تر . هزار بار دقيق تر گفته شده دور ميزنند

بعنوان مثال اختالف قبل از آنکه برسر درک درست از ماهيت .  است
سرمايه و مناسبات و روابط سرمايه داری و مبارزه ضد سرمايه داری 
باشد، اختالف قبل از اينکه برسر توهم داشتن کارگران هفت تپه به بخش 
دولتی يا به بخش سپاه باشد، اختالف قبل از اينکه برسر هشدارها برای 
نزديک شدن کارگران به اين و آن دانشجوی بسيجی يا جريان حکومتی 
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و مسائلی از اين دست باشد، که البته هيچکدام از اينها کمترين 
موضوعيتی ندارند، برسر نگاه از دو موقعيت عينی و اجتماعی متفاوت 

نگاه کارگر هفت تپه به .  به يک واقعيت زنده و يک جنبش واقعی است
مسائلش با نگاه باصطالح سوسياليستی که فقط در اينترنت توئيت ميزند 
و يا راجع به تئوری و فلسفه و جريان شناسی سخن ميگويد، به همان 

دغدغه ها و سواالت اين دو يکی نيستند و .  مسائل تفاوت ماهوی دارد
در مواردی نقد تاکتيک خلع يد از زاويه .  دنبال نتايج يکسانی نيز نيستند

جناح هائی از سرمايه داران و منفعت صريح يک جنبش طبقاتی ضد 
اين طيف آخر شاگردان وطنی مکاتب اقتصادی .  کارگری طرح ميشود

 .بازار آزاد هستند که جوابشان را قبال از کمونيست ها گرفته اند
  

هفت تپه يک جبهه زنده مبارزه کارگری است که کليت مبارزه طبقاتی 
هفت تپه جلودار .  در ايران از آن الهام ميگيرد و تاز آن اثير می پذيرد

طرح خواسته ای است که بخشهای مهمی از طبقه کارگر در مراکز 
کشمکش برسر افسار .  صنعتی و آموزشی و درمانی با آن روبرو هستند

زدن به فعال مايشائی بخش خصوصی و سياست خصوصی سازی، دقيقا 
بدليل عواقب هولناکی که برای کارگران داشته و بالفاصله دارد، يک 
حرکت و تمايل گسترده در ميان بخشهای مختلف طبقه کارگر است که 
اساس سياستهای اقتصادی جمهوری اسالمی را از زاويه ای کامال قابل 

کسی .  دفاع و بسيج کننده در شرايط معين سياسی ای زير سوال می برد
ممکن است بگويد اين سياستها ساختاری و برگشت ناپذير است و توهم 
است، خوب با همين داليل هم ميتوان گفت که مبارزه برای سرنگونی 
سرمايه داری و انقالب کمونيستی نيز اگرنه به همان اندازه بلکه بسيار 

است؟ چون قانون حاکم "  برگشت ناپذير"چرا !  بيشتر غير ممکن است
بر سرمايه داری امروز است؟ خوب باشد، مبارزه می کنيم و عقب 

اين حکم که خصوصی سازی قانون و اساس سرمايه داری .  ميرانيم
" اذلی و ابدی"امروز است و بنابراين برگشت ناپذير است، با ادعای 

بودن اين نظام توسط سخنگويانش چه تفاوت ماهوی دارد؟ خير، همه 
چيز ممکن است اگر اراده و مبارزه متشکل و متحد طبقه کارگر در 

اگر اين نبود اصوال بحث مبارزه کارگری برای بهبود و .  صحنه باشد
تغيير مرتب تناسب قوا و بحث و استراتژی انقالب کارگری عليه 

خلع يد سوال بالفصل رهبران .  سرمايه داری موضوعيت نداشت
. کارگری و کارگران هفت تپه است که فی الحال در اين جنگ درگيرند

اين طرح يک تاکتيک مبارزاتی و مشخص، براساس مجموعه تناسب 
اين موضوع برای .  قوا و وضعيت کنونی هفت تپه برای جلو رفتن است

رهبران کارگری مسئله ای معرفتی نيست، سوالی پراتيکی و امری 
امری که کارگران را متحد ميکند و بميدان .  مبارزاتی و بالفصل است

اعتراض و اعتصاب می کشاند، متحد نگاه ميدارد و پيروزی را گامی 
. برای ايجاد شرايط مساعدتر بنفع مبارزه و تشکل و اتحاد خويش ميداند

کارگر هفت تپه با طرح تاکتيک درست و دادن تبئين کارگری و طبقاتی 
از آن، عمال دارد به تامين حضور طبقه کارگر در کشمکش سياسی 

رهبر کارگری ناچار است موانع و مشکالت را ببيند . جاری کمک ميکند
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و تناسب قوا را دقيقا بشناسد، برای تغيير مرتب معادله تناسب قوا راه 
حل و سياست داشته باشد، خط مشی تاکتيکی عام و تاکتيکهای خاص 

همزمان ناچار است در مقابل کسانی که بنام .  در هر مورد اتخاذ کند
گوشه ای از مطالبه کارگران را طرح و نتيجه "  دفاع از کارگران"

وارونه و دلخواه شان را از آن ميگيرند، بايستد و برسر اينکه کارگران 
مشغله بالفصل رهبر .  دقيقا چه ميخواهند و چه ميگويند جدل کند

کارگری اينست که کارگران را متحد کند، از توطئه و انشقاق و انواع 
دام های امنيتی و پرووکاسيون ها هشيارانه عبور کند، کارگران را در 
مبارزه شان متحد نگاهدارد و مهمتر متحدتر و قدرتمندتر بيرون 

يکی دو اشتباه مهلک سياسی و تاکتيکی در اين مبارزات .  بياورد
لذا هر کاری را هميشه .  ميتواند پرونده هر فعال کارگری را ببندد

نميتوان کرد و اتخاذ هر سياست درستی وقتی که شرايط آماده نباشد و 
اما برای کسی که .  نيروی کافی پشتش نباشد محکوم به شکست است

چنين مسئوليت و دغدغه ای ندارد، برای کسی که با اين مشکالت 
اتخاذ .  عديده عملی و واقعی روبرو نيست، سواالت هم مشترک نيستند
برای .  موضع کافی است، چنين کسی ميتواند هر روز موضعی بگيرد

رهبر کارگری و عناصری که روزمره درگير اين کشمکش طبقاتی 
برای کسی که ميخواهد .  اند، اين مسائل تعيين کننده و حياتی اند

کارگران از اين کشمکش پيروز بيرون بيايند و صف حکومتی ها و 
جناح های متفرقه سرمايه به يک عقب نشينی وادار شوند، مانور و 
استفاده از تناقضات جبهه دشمن ضروری است، تعيين ميدان جنگ و 

استفاده از شکاف باالئی .  محاسبات عملی و تاکتيکی تعيين کننده است
ها و مانور دادن در اين قلمرو هنوز گوشه بسيار ناچيزی از حرکت 

کارگر هفت تپه و رهبرانش با .  کارگران هفت تپه را منعکس نمی کند
قدرت بسيج گسترده و سازماندهی اعتصابات بزرگ و طوالنی شناخته 

بدون اهرم و قدرت اعتصاب و حمايت توده ای کارگران، .  می شوند
آنها بقول خودشان .  استفاده از تناقضات باالئی ها هم ممکن نيست

برای نيروئی که اهرمی دارد و .  هستند"  پايتخت اعتصاب جهان"
ميتواند تحت فشار قرار دهد، مانور و مذاکره و تحميل خود بعنوان 
طرف حساب اصلی و نمايندگان واقعی کارگران، بخشی از کشمکش 

 .  جاری است
 

مشکل بسياری از انتقادات ظاهرا چپ نه در صورت ظاهر آنها بلکه 
از اينجا شروع ميشود که در اين دغدغه تاکتيکی و پراتيکی کارگر 

حتی شناخت درستی از ديناميزم اين مبارزه .  هفت تپه شريک نيستند
ندارند و لذا نبض سياسی شان با نبض رهبران هفت تپه و مبارزات 

برای اين طيف هارمونی فکری مهم تر .  کارگران هفت تپه نميزند
وقتی واقعيت بيرونی با قاپ ذهنی و توقع فعال سياسی در .  است

تناقض می افتد، بجای رودرروئی با واقعيات و برسميت شناسی آن و 
شکستن بن بست ها، از واقعيت فرار ميکند و به نقد آن تحت عنوان 

امر ذهنی شخص بيرون اين جدال کارگری به .  می نشيند"  انحراف"
. امر عينی خود اعتراض کارگری و هدف بالفصل آن سايه می اندازد

به اينکه گويا "  مبادا کارگران طعمه بسيجی ها شوند"نگرانی از اينکه 
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و "  آی انحراف"بين آنها رخ داده است ارتقا می يابد و "  يک هماهنگی"
تصور اين برای من براستی !  سر و کله اش پيدا ميشود"  بکجا ميرويد"

مشکل است که در تهران باشی و در تظاهراتی بدعوت کارگران هفت تپه 
که خودشان حضور ندارند و از نوع شما منتقدين عزيز دعوت کردند که 
در دفاع از ما حضور يابيد و صدای ما باشيد، به هر دليل موجه و 
ناموجهی شرکت نکنيد و صدای آنها نباشيد؛ بعد به کارگران هفت تپه 
انتقاد کنيد که چرا بسيجی ها جلوی وزارت دادگستری جمع شدند و 

کارگر هفت تپه در اين !  اين بسيار عجيب است!  سازماندهی شده بودند
ميان بی تقصير است، فراخوانی عمومی بدون حضور خودش داده و 

اينکه من و شما با علم به درگير شدن .  انتظار موجهی را طرح کرده است
جناح های مختلف در قبال مسئله هفت تپه و حساسيت دوچندان آن، به هر 
دليلی شرکت نميکنيم و شرکت نکردنمان را با يک باصطالح نقد چپ به 
کارگر هفت تپه مزين می کنيم، چرا بايد کارگران هفت تپه پاسخگو باشند؟ 

 چرا خود شما منتقد گرامی پاسخگو نيستيد؟ 
 

آين نوع مباحث در سطوح مختلف بدوا مشغله و دغدغه واقعی گويندگانش 
متدولوژی تحميل ذهنيت يک فعال سياسی به يک جنبش .  را بيان می کند

نشناختن شرايط .  واقعی، دردی قديمی و يک معضل پراتيکی است
کنکرت و مشخص کارگران در هر جبهه مبارزه و الزامات پيشروی، 
بجای آن صدور احکام کلی و راديکال نمائی برای استتار اين بی عملی و 

مشکلی که همواره از ذهن مجرد و احکام و .  پاسيفيسم، دردی قديمی است
اهداف غائی حرکت می کند اما نقشه راهی برای پيمودن گامهائی موثر و 

اين .  واقعی برای نزديک شدن و نه حتی رسيدن به همان اهداف ندارد
ديدگاه و فعالينش در حرکت کارگران برسر گرفتن اين و آن سنگر از 
کارفرما و دشمنان کارگران شريک و حاضر نيست، لذا نمی تواند مثل آن 
رهبر کارگری و آن رهبر عملی به مسائل برخورد کند و چه بسا حرکت 

از مسائل .  نام بگذارد"  راست روی و انحراف"آن فعالين را ممکن است 
برای اين .  انتزاعی و ذهنی شروع ميکند و در اين دور باطل می چرخد

نگرش، کمونيسم و انتقاد ضد سرمايه داری نه يک جنبش جاری و واقعی 
کارگری بلکه تبديل به يک مجموعه احکام و شبه دينی شده است که از 
درک زنده و معضالت يک مبارزه کارگری عاجز است چه رسد به اينکه 

هيچکدام از منتقدين عزيز تجربه سازماندهی يک .  بتواند در آن دخالت کند
اعتصاب نسبتا بزرگ پانصد تا هزار نفره و هدايت و رهبری آنرا حتی 

برايشان سوال نيست که رهبرانی که قادر به اين .  برای چند روز ندارند
کارند و بارها صالحيت شان را نشان داده اند، کسانی که قدمها جلوتر از 
بهترين اين مباحث و انتقادات را با ادبياتی کارگری و عامه فهم بيان کرده 
اند، اينها نيازمند روشنگری در باره عدم تفاوت ماهيت سرمايه خصوصی 

اين خط بجای اينکه درک روشنی از موقعيت صف خود .  و دولتی نيستند
و دشمن و عوامل مساعد و نامساعد مبارزه کارگران داشته باشد و براين 
اساس خط مشی روشنی بر مبنای اين وضعيت کنکرت برای پيشروی 
کارگران تدوين کند، واقعيت بيرونی را متناقض با قاپ ذهنی و تصورات 

. و توقعات از پيشی خود از هفت تپه می بيند و به جنگ اين تناقض ميرود
تناقضی که ميتواند در تويتر و اينترنت و بحث با محافل دوستان يا در 
ذهن مجرد وجود نداشته باشد اما روی زمين سخت مبارزه يک واقعيت 
غير قابل انکار است که بايد چشم در چشم آن دوخت و راه برون رفت 

 .  يافت
 

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  
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 كارگران در اعتراضات 
به مجمع عمومى متكى 

! شويد  
جنبش مجمع عمومى 

!كارگری را گسترش دهيد  

 قطبی شدن سياست حول مبارزه کارگری 
هر مبارزه ای که قطبی و به سوال جامعه تبديل شود، جنبشها و 
جريانات مختلف از حکومتی تا اپوزيسيونی و رسانه ها و مفسرين به 

زمانی کارگران می گفتند مبارزه مان را به سطح اخبار . آن می پردازند
امروز کارگر هفت تپه و .  برسانيم و اينرا يک موفقيت مهم می دانستند

مبارزه اش نقل مجلس همه گروهبندی های سياسی در جامعه و 
ترديدی نيست اين مبارزه را پيچيده تر و .  حکومت و رسانه ها است

ترديدی . سياست و خط مشی تاکتيکی برای پيشروی آنرا مهم تر می کند
نيست بازتاب گرايشات اجتماعی در صفوف طبقه کارگر در فقدان يک 
وحدت طبقاتی قوی و سياستهای روشن و مستقل کارگری، ميتواند اين 
مبارزات را يه اين سمت و آن سمت ببرد و حتی لغزش هائی را 

نکته اينست که کارگر وقتی جلوی صحنه سياست قرار .  مرتکب شود
ميگيرد و بعنوان کارگر فراخوان ميدهد، اولين کار حمايت گسترده تمام 
کارگران و هم طبقه ای ها و تمام آزاديخواهانی است که با هر روايتی 
کنار مبارزه طبقه کارگر و در مقابل کارفرمايان و دولت آنها ايستاده 

آنهم وقتی که نيروهای حکومتی و دشمنان شناسنامه دار کارگران .  اند
اين ديگر .  وارد گود شدند، اين حمايت هزار بار ضروری تر است

دعوت خانه کارگر يا جناح های حکومتی نيست بلکه دعوت عمومی 
در اين جدال ميدان را برای بورژواهای .  کارگران هفت تپه است

متفرقه خالی کردن و بجای آن با هر بهانه ای کارگران هفت تپه را 
سيبل کردن، اسمش را هرچه ميخواهيد بگذاريد اما نه فقط با هر روايت 
خام از راديکاليسم کارگری و کمونيسم در تناقضی خرد کننده و مهلک 
قرار دارد بلکه سياستی راست است که دودش به چشم کارگران هفت 

 . تپه ميرود و تنها بسود کارفرما و دولت مدافع آنست
 

هنر يک پراتيسين انقالبی، هنر يک تاکتيسين کمونيست و سوسياليست، 
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هنر يک سازمانده کارگری، درک مجموعه اوضاع و صحنه مبارزه و 
موقعيت نيروها، اقناع و بسيج توده کارگران، تعيين سياست و تاکتيک 
هائی برای پيشروی، طرح شعارهای مرحله ای اين مبارزه، سوال واقعی 

مبارزه ای که کارگران را .  و نقشه راه پيروزی هر مبارزه مشخص است
که از واقعيت عينی و سطح تناسب " راديکال هائی. "يک گام بجلو ميراند

قوا و درجه اتحاد کارگران بسيار جلوتر ميزنند، در گام اول اتحاد 
که بدليل شرايط "  واقع گراهائی"کارگران را از هم می پاشانند و 

استبدادی حاکم مشغول مانور و مانيپوالسيون و البی در باال هستند و 
قدرت کارگران در پائين را فراموش می کنند، در همان گام اول پرچم 
سازمانهای حکومتی از قبيل خانه کارگر و شورای اسالمی را ميان 

هنر کارگر .  کارگران برافراشته اند حتی اگر خود بر آن واقف نباشند
کمونيست و خط مشی راديکال اينست که در شرايط واقعی با امکانات 

ماجرا طزف موجود، استقالل و اتحاد طبقه را حفظ کند و به اين يا آن 
صالحيت و آتوريته رهبران کارگری در اين مسير بنمايش در .  درنغلتد

رهبران کارگری نميتوانند مکانيزم .  می آيد و به واقعيت بدل می شود
سلبريتی شدن را طی کنند، جايگاه و آتوريته و نفوذ کالم آنها محصول 
پروسه مبارزاتی تماما متمايز جنبش شان از دنيای رقابت بازار و 

در صورتی که راديکاليسم برای خرده بورژوازی از .  بورژوازی است
عروج هيجانات و تعصبات سکتاريستی تا محاسبات بقاالنه و کاسبکارانه 

 . فراتر نمی رود
 

خلع يد از بخش خصوصی و بيرون انداختن کارفرمای فاسد در هفت تپه 
. هشيارانه ترين تاکتيک و حاصل يکدوره مبارزه کارگران هفت تپه است

منتقدين اين سياست و تاکتيک حتی در سطح چند سطر قابل فکر و عينی 
از اعتراضات برحق کارگران .  و مربوط، راه حل و آلترناتيوی ندارند

هفت تپه و تالش آنها برای خلع يد از بخش خصوصی و دولتی شدن با 
موفقيت کارگران در اين مبارزه !  نظارت شورای کارگری حمايت کنيم

 !ممکن است و با هر کش و قوسی نهايتا اين سنگر را فتح می کنند
 

 ٢٠٢٠دسامبر  ٣١
*** 

 در باره تاكتيک خلع يد از بخش خصوصى در هفت تپه 

 ...اختالف برسر چيست 

 

جهان بدون فراخوان 
 سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت



کشمکش طبقاتی در اين منطقه فراز و .  هفته تپه حکايت غريبی پيدا کرده است
وقايع چنان غير قابل انتظار و تحوالت چنان .  فرود بسياری به خود ديده است

غافلگيرانه رخ می دهند که هر بار توازن قوای موجود را يکسره دگرگون می 
درست جايی که بورژوازی اعتراضات را سرکوب کرده و به خيال .  سازند

خويش غائله را خوابانده، ناگهان يک اعتصاب حماسی و بی نظير صحنه را 
از طرف ديگر، آنجا که کارگران، هوشمندانه جامعه را عليه .  تغيير می دهد

دشمن خود بسيج نموده و خلع يد را امری تحقق يافته می پندارند اوضاع ناگهان 
 به گونه ای ديگر رقم می خورد۔ 

 
هفته پيش هيئت داوری اعالم رای قطعی در باره هفت تپه را به جلسه ديگر 

ليکن تحرک چپ ناسيوناليست برای !  چرا؟ ظاهرا کمبود مدارک.  موکول کرد
اتهام زنی و تحريف واقعيات از يک سو و اخطار قوه قصاص برای آغاز 
دوباره محاکمه رهبران کارگری از سوی ديگر، پرده از معمای اين تاخير 

می خواهند جنگ را فرسايشی، ستون پنجم را فعال، .  طراحی شده برمی دارد
 .رهبران را سرکوب و کارگران را به تسليم وادارند

 
در اين جدال نفس گير، اتحاد و همبستگی طبقاتی برای کارگران از نان شب هم 

مبارزه اگر ده سال هم به درازا بکشد طبقه متحد می تواند دوام .  واجب تر است
رهبران هفت تپه و .  بياورد ليکن تفرقه و تشتت يعنی پايان جنگ، يعنی شکست

سازماندهندگان اعتراضات، اکنون وظيفه ای بس خطير و سنگين به دوش 
آنها می بايست از ميان زنجيره مطالبات به حق کارگران، آن حلقه .  دارند

اصلی، آن مطالبه محوری را سرلوحه مبارزه قرار دهند که دارای دو ويژگی 
مهم باشد؛ اوال آنقدر شورانگيز باشد که تحقق آن مايه مباهات کارگران گردد و 
الهام بخش آنان برای ادامه نبرد و ثانيا چنان فراگير و عام باشد که بتوان تمام 

به اين اعتبار .  بدنه کارگران و نيز اقشار تحت ستم جامعه را حول آن بسيج نمود
اکتفا کردن به مطالبات صنفی و صرفا اقتصادی به نوعی پذيرفتن شکست است 
و در خود فرو رفتن؛ تاکيد و تمرکز بيش از حد بر خواست اداره شورايی و 
کنترل کارگری در لحظه کنونی فاقد پتانسيل کافی برای بسيج کل کارگران و يا 
بخشهای مختلف تمام طبقه است؛ ادعای مالکيت اشتراکی که ديگر ياوه گويی 

چنين به نظر می رسد شعار خلع يد از زالو دقيقا همان حلقه اصلی . محض است
مبارزه حول محور حذف زالو با همه اما و اگرهايش، هوشمندانه ترين .  باشد

تاکتيکی است که می شود برای متحد نگاه داشتن کارگران جهت تداوم نبرد و 
تضمين تداوم نبرد پس از خلع يد رسالتی .  جلب حمايت آحاد جامعه اتخاذ نمود

است بر عهده همه کارگران و کمونيست ها و نه بدهی کارگر هفت تپه به چپ 
 های ناسيوناليست۔

 
آن سوی ميدان، حکومت اسالمی نيز تحت فشار اعتصابات نفس گير و حماسی 
کارگران کامال به هم ريخته است۔ بر متن اعتراض به حق کارگران و ديگر 
اقشار تحت ستم، دو جناح اصول گرا و اصالح طلب از سر استيصال و در 

استفاده از اين تشتت و تفرقه در .  عين حال فرصت طلبی به جان هم افتاده اند
کارگران هفت تپه همواره به .  صفوف دشمن، برای کارگران حائز اهميت است

قدرت خودشان متکی شدند و بايد در اساس باز به همين قدرت متکی شوند اما 
بديهی است .  استفاده از شکافها در صفوف دشمن را نير نيابد ناديده گرفت

حکومت هر چقدر متشتت و متفرق تر باشد آسيب پذيرتر و پيروزی بر او سهل 
به نفع کارگر است اگر يک اصول گرا يقه هم طبقه ای اصالح .  تر خواهد بود

طلب خود را بگيرد و او را در صحن مجلس دزد و اختالسگر خطاب کند و 
. برعکس؛ فی الواقع گوشه کوچکی از يک حقيقت بزرگ را گفته است

پرواضح است که کارگر همواره بايد مراقب استقالل طبقاتی خود باشد با اين 
همه تنها ساده لوحان و عوامفريبان هستند که استفاده از انشقاق در صفوف 
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دشمن را فروغلتيدن در دام بازی های جناحی 
اين نوابغ سياسی نمی بينند .  تلقی می کنند

کارگر در آِن واحد دارد با تمام حکومت می 
. جنگد و توسط تمام حکومت سرکوب می شود

مزدوران اسدبيگی، سيلی به صورت کارگر و 
" نوازش های پدرانه"شالق بر گرده اش را 

شرافت که نباشد دهان بوی تعفن .  می خوانند
با اين همه ستون پنجم نظام فراتر از .  می گيرد

يک خط .  يک يا چند مزدور اجير شده است
سياسی معلوم با شخصيت های متعدد، بخشا 

آگاهانه و بخشا ناآگاهانه و بدالئل ديگر، اکنون همراه و همسو با سرکوبگران 
خوشبختانه اين .  کارگران، تمام و کمال مقابل کارگر صف آرايی کرده است

عناصر نقشی و نفوذی در جنبش کارگری ندارند با اينحال بعنوان يک نگرش و 
خط سياسی، عليه هر تحول راديکال در جنبش کارگری است و به راست نيرو 

 . ميدهد
 

ناسيوناليسم چپ امروز در هيئت همان عوام فريبانی ظاهر شده که رسالتش 
ايجاد تفرفه و تشتت در صفوف کارگران است۔ اگر آگاهی نمی تواند جز هستی 

شناسانده "  فعال کارگری"آگاه باشد آنگاه آگاهی اين چپ که خود را تحت عنوان 
شبه انقالبيون چپ نما با نقد .  است نمی تواند آگاهی انتزاعی و مجرد نباشد

انتزاعی در قالب عبارت پردازی های توخالی و انقالبی مآبانه، با دروغ و 
تحريف واقعيت، با پرتاب اتهامات ناروا به سمت صديق ترين کارگران، عمال 

جای تاسف است که کسی که دو سال .  در جبهه کارفرمايان شمشير می زنند
پيش هيئت مديره شرکت واحد را به خاطر عدم برگزاری مجمع عمومی فاقد 
صالحيت می دانست امسال سنديکای هفت تپه را يگانه مرجع ذيصالح برای 

پشت اين تناقض گويی آشکار اغراض شخصی نهفته .  صدور فراخوان می داند
وانگهی اگر .  است، غرض تخريب شخصيت رهبران محبوب کارگری است

خواست خلع يد بکل غلط و بازيچه شدن است، چه فرق می کند فراخوان دهنده، 
شخص باشد يا تشکل؟ اينها يکبار پيش از تجمع فراخوان دهنده را بابت چنين 

ترديد !  دعوتی به سخره گرفتند و يکبار پس از تجمع بابت عدم حضور در آن
ندارم اگر کارگران هفت تپه عازم تهران می شدند آماج حمالتی به مراتب تندتر 

 .از سوی بخشی از منتقدين قرار می گرفتند
 

ناسيوناليست های چپ نما نه از جنس کارگر صنعتی اند و نه قادر به 
مباحث تئوريک آنها مبتذل، .  سازماندهی طبقه، ليکن داعيه رهبری آن را دارند

در بحبوحه .  شعارهايشان توخالی و خرده گيری هايشان جنجال برسر هيچ است
حادترين کشمکش طبقاتی، دغدغه ذهنی اينها عبارت از اين است که چرا 

اين است تمام !!  و يا می گويد والسالم"  جامعه کارگری"اسماعيل نوشته است 
مبارزه بی امان با اين خطوط !  عمق جدال تئوريک و نکته سنجی اين منتقدين

انحرافی و افشای عوامل تفرقه و تشتت در جنبش کارگری يک وظيفه تعطيل 
 .ناپذير کمونيست ها برای حفظ انسجام و همبستگی طبقاتی کارگران است

 
*** 

 عليه عوامل تشتت و تفرقه در هفت تپه
 

 جاويد حكيمى

 



نيشکر هفت تپه هنوز مرکز پرتپش اعتراضات کارگری  :سعيد آرمان
فراخوان به تجمع در تهران توسط کارگران هفت و اسماعيل .  است

. حزب حکمتيست از اين حرکت حمايت کرد. بخشی با حمايت روبرو شد
 اين حرکت چه اهميتی داشت؟ 

 
 :به اين داليل. اهميت بسيار زيادی داشت :رحمان حسين زاده

يک ابتکار مبارزاتی خالقانه در مقابل دشمن طبقاتی و طرف  -الف 
حاصل اعتصاب و اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه و .  مقابل بود

. قانونی هم بازتاب پيدا کرده است-حاميانش، در کشمکشهای حقوقی
برای بررسی اين موضوع در دادگستری تهران "  هيئت داوری"جلسه 

جلسه هيئت داوری اگر مثال در همان شوش برگزار ميشد، .  تشکيل شد
هزاران نفر از کارگران هفت تپه و خانواده های کارگری و مردم منطقه 
. مقابلش تجمع ميکردند و به اجتماع بزرگ کارگری تبديل ميشد

کارگران مبارز هفت تپه و اسماعيل بخشی اما نظاره گر نبودند و 
مبتکرانه فراخوان تجمع اعتراضی در تهران را به حاميان هفت تپه  

در پيشبرد مبارزات کارگری و توده ای نفس ابتکارات خالقانه و .  دادند
 . به موقع بسيار مهم است و اين فراخوان نمونه ای از اين ابتکارات بود

 
بعد از اعتصاب و اعتراضات پرجمعيت دوره اخير، ابتکار خالقانه  -ب

زنده نگه داشتن تحرک مبارزاتی و اراده مبارزاتی و به تاثير از آن حفظ 
اتحاد و همبستگی کارگران مبارز هفت تپه مهم است و به نظرم 
کارگران هوشيار و موثر در مبارزه هفت تپه به شيوه های مختلف 
. تاکنون اين سرزندگی مبارزاتی را اين دوره حفظ و تداوم بخشيده اند

اين "  خلع يد يک کالم والسالم"فراخوان به تجمع اعتراضی با شعار 
اهميت مبارزاتی را داشت که خيليها يا متوجه اش نيستند و يا به عمد 

 . ميخواهند آن را تخطئه کنند
 
يک دستاورد مهم ديگر اينکه صدا و اراده مبارزه يک مرکز  -ج

کارگری هر چند مهم از جنوب ايران، به قلب کشور، به پايتخت کشانده 
اين تجربه .  به اعتراض فراکارخانه ای و حتی فرا استانی تبديل شد.  شد

گام مهمی در راستای سراسری کردن واقعی و زمينی مبارزات کارگری 
در تهران و در غياب حضور کارگران هفت تپه اما در .  و توده ای است

پيوستگی با اعتراض و بلند کردن خواسته آنها بخشی از کارگران، 
دانشجويان، بازنشستگان، همگامی مبارزاتی خود را با کارگران هفت 

اين تجربه و دستاور مهمی در مسير .  تپه بيش از پيش محکمتر کردند
ايجاد همبستگی سراسری مبارزاتی کارگری و تغيير جدی تر تناسب 

 .قوای مبارزاتی در اين دوران است
 
و باالخره  برجسته شدن فراخوان يک رهبری کارگری راديکال و  -د

. شناخته شده چون اسماعيل بخشی يک جنبه مهم ديگر اين تجربه است
رهبری کارگری از جنوب ايران فراخوان ميدهد، در سطح جنبش 
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کارگری، در داخل و خارج از آن 
حمايت ميشود و مشخصا در مرکز ايران 
به تحرک و تجمع اعتراضی منجر 

کاش .  اين تجربه مهمی است.  ميشود
فعالين و رهبران شناخته شده و مبارز 
ديگر در جنبش کارگری در حمايت از 
اين اقدام پيامهای فردی خود را منتشر 

جنبش کارگری برای پيروزی .  ميکردند
به هزاران رهبر شناخته شده و راديکال 

و مدعی اداره شورايی همانند اسماعيل بخشی، در مقابل خيل سران 
 . مرتجع هيئت حاکمه بورژوايی احتياج دارد

 
استدالل .  اين حرکت با نقدها و مخالفتهايی هم روبروشد :سعيد آرمان

 مخالفين چيست؟ نظر شما را بدانيم؟ 
 

برخوردهای متفاوتی در مقابل اين حرکت مبارزاتی  :رحمان حسين زاده
اينجا الزمه بين نقد، مخالفت و دشمنی با اين حرکت کارگری . مطرح شد

مواردی نقد و ابهام و سئوال وجود داشته و مطرح شده .  تفاوت قائل شد
به نظرم در برخورد به يک حرکت مبارزاتی طرح نقد و سئوال و . است

پاسخ هفت .  حتی ابهام، به شرطی که سالم طرح شوند، ايرادی ندارد
بندی کارگران هفت تپه نشان ميدهد، که گوش شنوا از جانب آنها وجود 

تا کيد کنم پاسخ .  داشته و به همين دليل پاسخ روشنگری را منتشر کردند
هفت بندی کارگران هفت تپه بسيار کمک کننده است و ما را از 

با اين وجود مواردی مخالفت هم وجود .  توضيحات بيشتر معاف ميکند
اينجا به تک تک .  داشته و اين هم با دشمنی کردن فرق زيادی دارد

يک مورد اين بوده که چرا فراخوان .  مخالفتها نميتوانيم بپردازيم
اعتراض در تهران را يک نفر که منظورشان اسماعيل بخشی است 
مطرح کرده، توضيحات کارگران هفت تپه نشان ميدهد که اوال ابتدا 
فراخوان جمعی صادر شده و ثانيا هشتک و شعار و فراخوان به درست 

در .  توسط اسماعيل بخشی هم داده شده و حرکت را تقويت کرده است
پاسخ سئوال قبلی در مورد ضرورت پيامهای فردی رهبران کارگری 

در نتيجه خود اين نوع ايرادگيری .  توضيح دادم و آن را تکرار نميکنم
که چرا رهبر و فعال کارگری پيام ميدهد؟ خود نگرش غلط و جای نقد 

 . است
 

به دام "مورد ديگر اين نقد مطرح شده، که گويا کارگران هفت تپه 
کشمکش جناحهای جمهوری اسالمی افتاده و در راستای اهداف جناح 

اين مورد البته برخورد دقيق ".  طرفدار بخش دولتی حرکت کنند
ميخواهد، اما دوباره تاکيد ميکنم توضيحات کارگران هفت تپه در اين 
مورد هم روشنگر و  نشان ميدهد اين خود آگاهی طبقاتی هست که 

به ويژه ما با پتانسيل راديکال .  توهمی نسبت به بخش دولتی ايجاد نشود
در مبارزات کارگران هفت تپه آشناهستيم، که به دام اهداف جناحهای 

 . جمهوری اسالمی نيفتند
و نهايتا عالوه بر دشمنی جمهوری اسالمی و عوامل اسد بيگی، مواردی 
دشمنی و از جمله يک مورد شناخته شده از جانب فرد بد نامی مانند 

سابقه اين .  رضا رخشان دوباره عليه مبارزه کارگران مطرح شده است
فرد در همسويی با نهادها و ترفندهای رژيمی در ميان کارگران الزم به 

حتی کاراکترمنفی و پرووکاتوری او عليه کارگران .  توضيح نيست
اما آنچه اين بار از او ديده شد، .  مبارز و نيروهای چپ هم عيان است

جهل و عقب ماندگی و نگرش مردساالرانه و ضد زن و لمپنی بود که 

دو گانه خصوصى، دولتى و مبارزات  

 !كارگران هفت تپه
 تلخيصى از گفتگوی تلويزيون  پرتو با رحمان حسين زاده

 

  ٩صفحه   



من دشمنی او با .  عليه کارگران و نيروهای چپ از خود نشان داد
قبل .  کارگران و اين عقب ماندگی و مردساالری و لمپنيسم را نقد کردم

از شروع مصاحبه مان ديدم پاسخی به نقد من نوشته و اذعان کرده که 
اشتباه کرده و گويا فايل صوتی اش را عوض کرده، حال در هر پروسه 
ای به اين اشتباه پی برده مثبت است، اما در ادامه با همان فرهنگ عقب 
مانده و لمپنی، با فرهنگ اسالمی، هيچ مرز اخالفی را رعايت نکرده و 
انواع دروغ و اتهامات را نسبت به حزب حکمتيست و من سرهم بندی 
کرده و اين تاکيدی است بر اينکه اذعان به اشتباهش بيشتر مصلحتی و 

نشان ميدهد در دشمنی با .  کمتر از روی متقاعد شدن آگاهانه است
کارگران و حمايت از کارفرمای هفت تپه برای وی يک انتخاب آگاهانه 

 . است
   

شما هم اشاره کرديد، بخشی از مخالفين ميگويند، کارگران  :سعيد آرمان
در .  هفت تپه فقط عليه بخش خصوصی اند و طرفدار مالکيت دولتی

صورتی که هر دو سيستم مالکيت استثمارگرند و به حال کارگر فرق 
 مخالفان چقدر در اين ا دعا محق اند و نظر شما چيست؟ . نميکند

 
با نگاهی به پاسخ هفت بندی کارگران هفت تپه و  :رحمان حسين زاده

مهمتر با مروری بر سابقه مبارزات همين دوساله اخير هفت تپه متوجه 
تجربه مبارزاتی هفت تپه و .  ميشويم که مخالفان در اين ادعا محق نيستند

توضيحات کنونی شان آن درجه از خود آگاهی طبقاتی را نشان ميدهد که 
از زبان بخش پيشرو و راديکال مبارزات کارگری هفت تپه توهمی 

اما چرا .  نسبت به ماهيت استثمارگرانه بخش دولتی بيان نشده است
کارگران هفت تپه و حتی بسياری از مراکز کارگری مهم در اين مقطع 
عمدتا عليه بخش خصوصی و با شعار خلع يد آن به ميدان آمده اند، به 
اين دليل ساده که مستقيما با اين بخش سرمايه داری ايران دست و پنجه 

افسار گسيختگی بخش خصوصی در سراسر جهان و به .  نرم ميکنند
در نتيجه کارگران به عنوان .  ويژه در ايران هيچ مرزی نميشناسد

تاکتيک مشخص در اين شرايط مشخص ميخواهند دست اين بخش 
يک مرکز کارگری به تنهايی که .  سرمايه را از سر خود کوتاه کنند

زورش نميرسد کل سيستم استثمار گر سرمايه را برچيند، فعال ميخواهند 
اين بخش را خلع يد کنند و اگر موفق شوند لطمه بزرگی به کل کاپيتاليسم 
ايران ميزنند و بعدا قدرتمندتر در مقابل بخش دولتی هم ميتوانند به 

به عالوه بحث نظارت کارگری بر مالکيت دولتی را .  مبارزه ادامه دهند
مطرح ميکنند و اين به معنای اينست در راستای منافع کارگران، 

طبعا بر .  ميخواهند محدوديتهای جدی بر مديريت و مالک بعدی بگذارند
اين مسئله مجددا بايد تاکيد کرد، که کارگرا ن در عين مبارزه بی امان 
برای خلع يد بخش خصوصی درمورد ماهيت استثمارگرانه و سرمايه 
دارانه بخش دولتی مداوما آگاهگری طبقاتی داشته باشند و نگذارند در 

 . ميان کارگران کوچکترين توهمی نسبت به اين بخش ايجاد شود
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دوجناح جمهوری اسالمی، يکی طرفدار بخش خصوصی  :سعيد آرمان
و ديگری بخش دولتی در اتفاقات و از جمله در هفت تپه دخالت دارند، 
يک نگرانی اينست، اعتراضات کارگران در جهت اهداف يکی از اين 

 چه تضمينی هست که اين اتفاق نيفتد؟ . جناحها کاناليزه شود
 

اين نگرانی به کارگران و به همه ما اين هشدار را  :رحمان حسين زاده
ميدهد که با حساسيت باال به توطئه گريها و ترفندهای جناحهای 

کارگران و کل جنبشهای اعتراضی .  جمهوری اسالی بايد برخورد کرد
ميدانند، جمهوری اسالمی نه تنها سرکوبگر و مستبد، بلکه سيستم پيچيده 

يک جنبه .  و مخوف و پر از ترفند و تطميع و مانورهای ضدانسانی است
مهم اينست تاکنون در هفت تپه عليرغم انواع ترفندها و حتی مواردی 
بروز روشهای مورد نظر اين يا آن جناح، اما نتوانسته اند موفق شوند و 
اين نشانه هوشياری باال در صفوف هدايتگران مبارزات برحق در هفت 

يک نکته را هم تاکيد کنم، .  تپه است و اطمينان دهی خوبی است
! اينطوری نيست که گويا جناحی طرفدار بخش خصوصی و ديگری نه

هر دو جناح تاکيد دارند، که در قانون اساسی .  اين تصوير غلطی است
مالکيت .  رژيمشان بخش خصوصی و خصوصی سازی مصوب است

مسئله اينست دو جناح اختالف .  خصوصی در نظامشان مقدس است
سياسی و جنگ قدرت خود را در اين عرصه و در مورد نحوه اداره 

و .  مراکز کارگری در اين قالب و پوشش عوامفريبانه مطرح ميکنند
نهايتا تضمين اينکه کارگران به دام ترفندهای جناحهای جمهوری 

آگاهی طبقاتی، تشخيص ماهيت ضد .  اسالمی نيفتند، در چند مسئله است
کارگری طرحها و پروژه های جناحها، تعيين تاکتيک و اقدامات 
کارگری و روش مبارزاتی متحد کننده و درست در مقابل مانورهای 
آنها، مهمتر حفظ اتحاد کارگری و اتکا به تشکل کارگری به عنوان 
مظهر اراده عمل مستقيم کارگری که در مجامع عمومی و شوراها تجلی 

تحرک راديکال کارگری سالهای اخير در جهت اداره شورايی .  پيدا کند
و يا طرح نظارت کارگری بر سوخت و ساز نيشکر هفت تپه نشان 
ميدهد طرحهای جناحهای جمهوری اسالمی خنثی شده و باز هم ميتواند 

 . خنثی شود
 

به عنوان سئوال آخر در بحثهايت اشاره ای هم شد،  :سعيد آرمان
کارگران از نظارت کارگری در نيشکر هفت تپه صحبت ميکنند، چرا 
مستقيم تر مساله کنترل کارگری برجسته نيست، و ضمنا اگر صحبت 

 پايانی  داريد،  بشنويم؟ 
 

به نظرم کارگران هفت تپه هوشيارانه و با تشخيص  :رحمان حسين زاده
تناسب قوای مشخص اين مقطع، نظارت کارگری را مطرح ميکنند و نه 

اين را تاکيد کنم نظارت کارگری و کنترل کارگری با .  کنترل کارگری
نظارت کارگری راه صاف کن و تسهيل .  ديوار چين از هم جدا نميشوند

کننده رسيدن به کنترل کارگری هم هست و شواهد نشان ميدهد، 
اما بحث دو نحوه عمل .  مبارزات کارگری در اين مسير پيش ميرود

در تناسب قوای کنونی . مستقيم کارگری در دو تناسب قوای متفاوت است
کارگران حق دارند و بايد .  نظارت کارگری عملی و قابل اجرا است

نظارت بر کل سوخت و ساز مرکزی کارگری و در اين مورد هفت تپه 
نظارت بر نحوه اداره و کارکرد مديريت و دفتر و دستک و . داشته باشند

را دشته باشند و ...  دخل و خرج آن، پروژه ها و سود و زيان کارخانه و 
اين کمک ميکند به اعمال اراده کارگران و اعمال محدوديت بر کارکرد 

کنترل .  مالکيت و مديريت کارخانه و در راستای منفعت کارگران است
يعنی روش و شيوه ای که کل .  کارگری فراتر از نظارت کارگری است

دو گانه خصوصى، دولتى و مبارزات 

 !كارگران هفت تپه
 ...تلخيصى از گفتگوی تلويزيون  پرتو با رحمان حسين زاده 
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، ابتدا شناسايی ١٩يکی از راه حلهای برای مقابله با پاندمی، کوويد 
و دست آخر درمان مبتاليان به )  قرنطينه(بيماری، سپس ايزوالسيون 

کشورهای جهان با شيوع پاندمی .  بيماری به صورت گروهی است
بدرجات مختلفی قرنطينه و آن کرونا براساس همين متد برای مقابله با 

ايزوالسيون را اعمال کردند تا جلوی شيوع غيرقابل کنترل اين پاندمی 
با نگاهی به بحران کرونا در سال گذشته و شيوع آن در .  را بگيرند

سراسر جهان ميتوان گفت که بسياری از دولتها در جلوگيری از شيوع 
همانند جمهوری اسالمی در پايان (کرونا نسبتا موفق و بسياری ديگر 

ر دآمار رسمی، صرف نظر از اينکه .  کامال ناموفق بودند)  اين جدول
کشورهائی مثل ايران قابل اعتماد نيست، با اين وجود نشان ميدهند که 
در کشورهائی که فاصله طبقاتی بين دو طبقه جامعه آن چنان زياد نبوده 
و حداقل بيمه های درمانی در جامعه به نسبتی برای همگان مهيا بوده و 
يا استفاده از امکانات پزشکی برای مقابله با پاندمی کرونا برای اکثريت 
جامعه را ممکن کرده است، کرونا تلفات انسانی کمتری بجا گذاشته 

بنابر اين ميتوان ادعا کرد که ميزان مبتاليان و تلفات انسانی در .  است
کشورهائی بيشتر بوده است که حکومتهای آنان خود را کمتر و يا مطلقا 

برای همين با .  مسئول جان و سالمتی شهروندان جامعه نمی دانستند
شيوع پاندمی کرونا در ايران و ميزان غيرقابل باور تلفات جانی آن در 
کنار گرانی سرسام آور، کمبود مواد غذائی و داروئی، افزايش بيکاری 

نشان داد که ...  چند ميليونی، بی خانمانی و باالرفتن ميزان خود کشی و 
جمهوری اسالمی بعنوان يک حکومت ضد مردمی نه در فکر چاره 
جوئی برای درمان جامعه که در چپاول ثروتهای جامعه بنفع اندوخته 
های شخصی و اعضای حکومتی حتی در شرايط بحران کرونا سرعت 

در نتيجه کارنامه يکساله جمهوری اسالمی تحت نام .  بخشيده است
، در کنار دهها هزار تلفات جانی، رشد "مبارزه با پاندمی کرونا"

صعودی فقر مطلق، عدم دستيابی هفتاد درصد جامعه به حداقل معيشت، 
بی خانمانی برای حدود نيمی از اعضای جامعه، بی آيندگی و فالکت 

دولت اسالمی حافظ سرمايه در بحران کرونا، .  عمومی بوده است
فرصتی يافت که بر ميزان سرکوب، اعدام، کشتار و شکنجه مخالفين 
سياسی بيفزايند و در اين بحران، به حسابهای بانکی و سرمايه های 
داخلی و خارجی حکومتگران و مافيای اقتصادی خامنه ای و سپاه 

در نتيجه و در ادامه اين بحران، جامعه ايران قطبی .  پاسداران بيافزايد
تر شد، مسئله بحدی عيان است که از حکومتی ها تا مردم کوچه و 
خيابان، انفجار خشم اجتماعی ميليونها کارگر و زحمتکش را امری 

 . واقعی برای واژگون کردن ساختار نابرابر جامعه ممکن ميدانند
 

 ! واکسيناسيون فوری
و اما راه حل دوم و در واقع راه حل اصلی برای مبارزه با يک پاندمی، 

قرنطينه ها ميتوانند در مرحله ای کاهش .  واکسيناسيون کل جامعه است
شيوع کرونا را با خود همراه داشته باشند اما در دراز مدت و برای 
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مقابله موثر با يک پاندمی قرنطينه به تنهائی 
واکسنی مثل .  نميتواند راه حل نهائی باشد

فايزر و مدرنا که حدودا پس از نه تا ده ماه 
پس از شيوع پاندمی کرونا و ازمايشات 
مختلف به بازار عرضه شده اند و با کنترل 
سازمانهای پزشکی مستقل اروپائی و 
آمريکائی مجوز تزريق گرفتند، بنظر می آيد 
مبارزه جدی تر و نهائی تر را به جهانيان در 

امروز پس از تائيد سازمانهای کنترل .  مقابله با پاندمی کرونا نويد ميدهند
داروئی تزريق واکسنهائی مثل فايزر و مدرنا در جوامع با باالترين 

ما در سراسر دنيا با تالش اکثريت دولتها .  ميزان ممکن شروع شده است
روبروئيم که سعی در تهيه هرچه بيشتر، ارائه رايگان و تزريق اين 
واکسنها به اتباع خود هستند تا به اين ترتيب مقابله کارساز بر عليه 

روشن است تزريق واکسنهای .  را بثمر برسانند ١٩ويروس کوويد 
نامبرده بالفاصله برای همگان ميسر نيست، برای همين کشورهای 

 . براساس اولويتها و گروهبندی سنی آغاز کردندتزريق واکسن را غربی 
 

عکس العمل جمهوری اسالمی در مرحله واکسيناسيون جامعه هم، 
شيوع پاندمی کرونا .  همانطور که انتظار ميرفت از جنس ديگری است

با .  به تعويق بيافتدموقتا باعث گرديد که سرنگونی جمهوری اسالمی 
اعالم کشف واکسن کرونا، جمهوری اسالمی تالش واقعی در تهيه و 
ارائه واکسن از خود نشان نداده و نميدهد و با ادعاهای ضد و نقيضی از 

در ابتدا اعالم ميکند که امکان پرداخت .  خريد واکسن شانه خالی ميکند
بالفاصله اين دروغ .  هزينه واکسن را بخاطر محاصره اقتصادی ندارد

آشکار شد که اوال محاصره اقتصادی ابدا ربطی به خريد واکسن کرونا 
ندارد، دوما همزمان نمی توان از عدم امکان خريد واکسن صحبت کرد 
ولی ميلياردها دالر برای نيروهای نظامی ارتجاعی جنبش سياه اسالمی 
در منطقه هزينه کرد و يا در کنار حمايتهای مالی سرشار به 
تروريستهای اسالمی، پروژه چند صد ميليارد دالری اتمی شدن 

لذا جمهوری اسالمی بسرعت مجبور شد .  جمهوری اسالمی را پيش برد
بدنبال بهانه های ديگری بگردد و باالفاصله خبر دادند که تا تابستان آينده 

صرف نظر از اينکه .  را به جامعه تحويل خواهد داد"  واکسن ملی"
کشف واکسن کرونا و توليد آن بدور از استانداردهای سازمان بهداشت 
جهانی خارج از محدوده امکانات پزشکی جمهوری اسالمی است، 
جامعه و طبقه کارگر خواستار تامين و پخش فوری و رايگان واکسن 

با يک محاسبه سرانگشتی، جمهوری اسالمی حاضر بود حداقل .  است
يکصد هزار نفر مبتال به کرونا تا تابستان آينده از دست بروند، ولی 

در ادامه و با . حداقل شش ماه از ارائه فوری واکسن به مردم سر باز زند
باالرفتن فشار جامعه روی خود بناگاه واکسنی که قرار بود در تابستان 

" موفقيت آميز"ميرسد و برای اينکه "  آزمايشی"آينده ارائه شود بمرحله 
دوربين مقابل خود را نشان دهد، رسانه های دروغ "  واکسن ملی"بودن 

از تزريق اين واکسن به فرزند رئيس ستاد اجرايی فرمان خمينی به 
اما اين دروغ هم پس از گذشت .  عنوان يکی از داوطلبان خبر ميدهند

که "  واکسن ملی"معلوم ميشود که آزمايش .  يک روز افشاء می شود
قرار بوده تنها بر روی سه نفر انجام شود، مينو محرز عضو کميته 

برخی "از اين سه نفر واکسن و به "  برخی"کرونا، اعالم ميکند که به 
روشن است بين تنها سه نفر چه کسانی .  دارونما تزريق شده است" ديگر

 دريافت کرده است؟" دارونما"و چه کسی " ملی"واکسن 
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http://hekmat.public-archive.net  
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جامعه ايران يک جامعه سياسی و آگاه است و می داند که جمهوری 
برای "  مشکالت اقتصادی"اسالمی با طفره رفتن و بهانه کردن 

اميدوار "  واکسن ملی"خريد واکسن کرونا و يا پخش شايعه ارائه 
است که با بدراز کشاندن دوران کرونا، حداقل به توافقی با جهان 
غرب بخصوص با آمريکا در برجام دست پيدا کند تا شايد به همراه 
آن با افزايش فروش نفت و رفع محاصره اقتصادی، موقعيت خود را 

جمهوری اسالمی در طول حيات جنايتکارانه خود نشان .  بهبود دهد
. داده است که ابدا رفاه و سالمتی جامعه مسئله اين حکومت نيست
. حفظ نظام محور اصلی و مشغله اول و آخر جمهوری اسالمی است

اکنون خواننده هوشمند ميتواند به اين سئوال جواب دهد که شيوع 
بحران کرونا بنفع حفظ جمهوری اسالمی بوده و پايانش با همه تلفات 

 .جانی بضرر جمهوری اسالمی خواهد بود
 

بحران کرونا برای جمهوری اسالمی نعمتی بود برای سرکوب و 
بطور حتم پايان بحران کرونا، در درجه اول .  چپاول بيشتر جامعه

بمعنای اوج گرفتن دوباره مبارزات سرنگونی طلبانه انقالبی برای 
پايان يافتن و يا حداقل تحت .  خالصی از شر جمهوری اسالمی است

کنترل قرار گرفتن پاندمی کرونا بر محور سرنگونی نظام تعريف 
بنابر اين جمهوری اسالمی بدنبال خريدن فرصت برای .  می شود

حفظ نظام خود و بازگشت به حداقل قدرت اقتصادی برای سرکوب 
 . جامعه است

 
جامعه بايد فشار خود بر جمهوری اسالمی را برای تامين و ارائه 
رايگان و سريع واکسن با استاندارد سازمان بهداشت جهانی چند 

ارائه رايگان و سريع واکسن با استاندارهای جهانی حق .  برابر کند
جمهوری .  کليه ساکنين ايران و وظيفه اول امروز دولت است

اسالمی موظف است بالفاصله و بدون ائتالف وقت واکسن کرونا را 
 . خريده و رايگان در اختيار همگان قرار دهد

 
  ١٣٩٩دی  ١٠ -٢٠٢٠دسامبر  ٣٠

 ٥٧٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

توليد و توزيع و بستن قرادادها و تامين مواداوليه و پرداخت حقوق کارگران 
و استخدام و تضمين کارايی توليدی و طرف شدن با موسسات و دولت 

در .  مربوطه مستقيما در کنترل خود کارگران و تحت مديريت آنها است
نتيجه کنترل کارگری به تناسب قوای مساعدتر در جنبش کارگری و حتی 

معموال در شرايط ضعف بسيار .  در جنبش اعتراضی توده ای نيازمند است
بيشتر دولتهای مرکزی، در شرايطی که به آن تناسب قوای دو گانه و غيره 

آنوقت دولت .  گفته ميشود، سياست کنترل کارگری بيشتر قابل عملی است
مرکزی چنان ضعيف شده که نه در يک مرکز بلکه در دهها مرکز کارگری 

عالوه بر مراکز کارگری، در .  بزرگ، کنترل کارگری اعمال ميشود
دانشگاهها، در جنبشهای اجتماعی ديگر، در محالت شهرها، کنترل از 

قدرت کارگری و مردمی از پايين شکل .  دست دولت مرکزی خارج ميشود
به نظرم روند به طرف .  ميگيرد، قدرت دوگانه و چند گانه بروز پيدا ميکند

بايد .  رسيدن به مقطعی است که کنترل کارگری به واقعيت عملی تبديل شود
 . با دقت آن مقطع را شناخت و اجرايی اش کرد

 
به عنوان حرف آخر، واضح است مبارزات کارگران هفت تپه به قلب 

دستاوردهای .  پرشور و تپنده مبارزات کارگری ايران تبديل شده است
عالوه بر دوره های اعتصابات و اعتراضات پرشور .  درخشانی داشته است

در هفت تپه و شوش، استمرار و تداوم سرزندگی جنبش اعتراض کارگری 
هفت تپه با ابتکارات و خالقيتهای رهبران و پيشروان آن تاکنون خيلی 

فراخوان اخير به اعتراض در تهران نمونه برجسته ای از .  اهميت دارد
اکنون و در ادامه اميدوارم شاهد شکل گيری . ابتکار و خالقيت کارگری بود

مجامع عمومی منظم و سازمانيافته در بخشهای مختلف نيشکر هفت تپه 
به اين معنا اميد اينست، تشکل شورايی و اداره شورايی آن طور که .  باشيم

به عالوه با هوشياری .  قبال فراخوانش را دادند، به واقعيت عملی تبديل شود
در .  الزمست ترفندهای جناحهای جمهوری اسالمی شناسايی و خنثی شوند

خاتمه خواست خلع يد بخش خصوصی، خواست برحق است و اميدوارم به 
ضمنا با توجه به حساسيتی که در اين رابطه هست و .  تحقق آن نائل آيند

مباحثی که موجود است، انتظار از فعالين و رهبران پيشرو کارگری هفت 
تپه است، اوال بر نظارت کارگری تاکيد اساسی خود را تا مرحله اجرايی 
کردن داشته باشند و به عالوه با آگاهگری و روشن بينی تضمين کنند در 
ميان توده کارگر توهمی نسبت به ماهيت استثمارگرانه، بخش دولتی و 

به .  مالکيت دولتی در هفت تپه و يا هر مرکز کارگری ديگر ايجاد نشود
فعالين و رهبران سازنده پيشرويهای جنبش کارگری و مبارزات کارگری 

 .هفت تپه دست مريزاد ميگويم
  

*** 

دو گانه خصوصى، دولتى و مبارزات 

 !كارگران هفت تپه
 ...تلخيصى از گفتگوی تلويزيون  پرتو با رحمان حسين زاده 
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!زنده باد سوسياليسم  
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 ! 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

 :دولت را موظف كنيم  

                 بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه

 ! را تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

              تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس،      .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 !بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

 حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود ! 

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

                     كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای

 !معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

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

 كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود! 
  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 


