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 بحث برسر چه نيست

 پايبندی به حقيقت سنت جنبش طبقه كارگر است 
 

 ٥حه سياوش دانشور                                                                                                               صف

د   و د    ھان    ان    !کار  

 اعالميه حزب حكمتيست

 اعدام قتل عمد دولتى است

 اكتبر  ١٠در مناسبت 

 روز جهانى عليه اعدام
 

تالش برای لغو کامل مجازات اعدام ابتدا 
توسط سازمان عفو بين الملل، ائتالف جهانی 
عليه مجازات اعدام و سازمانهای غير دولتی، 

با ارائه قطعنامه ای  ٢٠٠٧اولين بار در سال 
اين قطعنامه .  به سازمان ملل متحد شروع شد

در مجمع  ٢٠٠٨برای بار دوم در سال 
در .  عمومی سازمان ملل متحد بتصويب رسيد

از جمله تاکيد شده است که   اين قطعنامه
مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق "

حيات و بسياری حقوق ديگر است و قانونگذار 
و سيستم قانونگذاری، حق سلب اين حقوق را 
از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم 

، دومين پروتکل ١٩٨٩قبلتر در سال ".  ندارد
الحاقی به ميثاق بين المللی حقوق سياسی 
اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام به 
تصويب مجمع عمومی اين سازمان رسيده 

 . بود
 

بر اساس گزارش عفو بين الملل در سال 
از ميان کشورهائی که قانون اعدام را  ٢٠٢٠

کشور جهان حکم اعدام را  ١٨دارند، تنها 
اين کشورها شامل؛ چين، ايران، .  اجرا کردند

مصر، عراق، عربستان سعودی، سومالی، 
آمريکا، سودان جنوبی، يمن، هند، عمان، 
بوتسوانا، بنگالدش، قطر، تايوان، سوريه، 

بنا .  ويتنام و کره شمالی است

 

 تشكل پايدار و ناپايدار، فرمولى برای ايجاد تفرقه

 پاسخى به اظهارات سران سنديكای شركت واحد
 

 ٨  جاويد حكيمى                                                                                                              صفحه

 

 جلسه حضوری دفتر سياسى حزب حكمتيست برگزار شد

مبارزات ستون اخبار 

كارگری و حركتهای 

 اعتراضى
 : تهيه و تنظيم

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر

  ٢صفحه   

 در حاشيه رويدادها
نادر شريفى                                                                                                             

 تهديدات جمهوری اسالمى عليه اپوزيسيون مسلح كردستان 

 و موضع ما
 )فشرده سخنان رحمان حسين زاده در سمينار كالپ هاوس( 

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به مناسبت دهم اكتبر

 !نه به اعدام
 پس اين چه نوع جامعه ای هست كه جز جالد هيچ ابزار ديگری برای دفاع از خود نمى شناسد؟" 

 )نيويورک ديلی تريبون " در  ١٨۵٣فوريه  ١٧ –مارکس ( 

 اطالعيه و مشخصات 

 كانال جديد پخش تلويزيون پرتو



 ٦١٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 اعدام قتل عمد دولتى است

 ...اكتبر روز جهانى عليه اعدام  ١٠در مناسبت 

، جمهوری اسالمی با ٢٠٢٠به آمارهای ثبت شده اعدامها در سال 
های جهان  حکم اعدام، به تنهايی نيمی از کل موارد اعدام ٢۴۶اجرای 

 .را به خود اختصاص داده است
  

" مجازات"در ايران و در برنامه سياسی، کمونيسم کارگری پيشرو لغو 
قتل در هر جامعه ای و به هر دليلی رخ ميدهد، ريشه .  اعدام است

آدمکشی و نفس اينکه فرد ميتواند جان کسی را بگيرد، ريشه در 
و "  اجرای عدالت"اما وقتی دولت تحت عنوان .  مناسبات اجتماعی دارد

با تشريفات و در کمال خونسردی آدم ميکشد، قتل عمد "  قصاص"
نيست، سلب حق زندگی است، "  مجازات"اعدام .  جديدی مرتکب ميشود

. مجازات نميتواند اصِل اصالح و بازگشت به جامعه را لحاظ نکرده باشد
کشورهائی که هنوز .  اعدام يک جنايِت عامدانه و آگاهانه دولتی است

در حقيقت .  اعدام می کنند ميزان جرم و جنايت در آنها گسترده تر است
، "مصون کردن جامعه"است و نه راهی برای " اجرای عدالت"اعدام نه 

برعکس، يک ابزار طبقات حاکم برای کنترل و سربزير نگهداشتن مردم 
بيشترين اعدامها بدالئل سياسی و فرهنگ ارتجاعی حاکم .  معترض است

بايد تصريح کرد که دولت و هيچ قدرتی حق کشتن .  صورت ميگيرد
. عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و بهانه ای را ندارد

َ لغو و ممنوع شود "اعدام بايد تماما ای که توسط جالد اجرا "عدالت. 
شود، عدالت نيست، قانونيت دادن به جنايت و عادی کردن آدمکشی 

 . است
 

در روز دهم اکتبر عليه جمهوری اسالمی حکومت صد هزار اعدام، 
مبارزه برای . عليه طالبان و دولتهائی که قانوناً آدم می کشند بميدان بيائيم

لغو کامل اعدام در جهان، بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه عليه 
اکتبر همراه با  ١٠در .  رژيم اسالمی صد هزار اعدام ممکن نيست

کارگران و اردوی مردم آزاديخواه جهان يکصدا و متحد عليه اعدام 
اعتراض کنيم و بويژه رژيمهای اسالمی در ايران و افغانستان را بعنوان 

 . سمبلهای جنايت و توحش محکوم کنيم
 

حکمتيست در اينروز همراه بشريت   -حزب کمونيست کارگری
آزاديخواه و پيشرو، عليه بربريِت آدمکشی رسمی و قانونی اعتراض می 

اعدام، لغو کليه "  مجازات"مبارزه برای توقف و ممنوعيت کامل .  کند
احکام اعدام صادر شده توسط رژيم اسالمی، هدف فوری اين مبارزه 

فراخوان ما اينست همه جا عليه اعدام بعنوان قتل عمد دولتی .  است
 !اعتراض کنيد

 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢١سپتامبر  ٢٩ – ١٤٠٠مهر  ٧

 

 جلسه حضوری دفتر سياسى 

 حزب حكمتيست برگزار شد
 ٣و  ٢برابر با  ١۴٠٠مهر ماه  ١٢و  ١١روزهای شنبه و يکشنبه 

 -اکتبر، جلسه حضوری دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری
 . حکمتيست با حضور اکثريت اعضای دفتر سياسی برگزار شد

 

مباحث اين جلسه گزارشی دقيق از وضعيت و موقعيت سياسی و 
تشکيالتی حزب، بررسی مسائل تاکتيکی و مسائل کليدی جاری و 
پيشاروی جنبش کارگری، تحوالت سياسی ايران و منطقه و نيازها و 
وظايف مبرم حزب در جوابگوئی به اوضاع آتی، تدارک سياسی پلنوم 

حزب که بزودی برگزار ميشود، تصميم در باره برگزاری کنگره   ۴٣
دهم حزب، اقدامات ضروری در باره آمادگی الزم اليه رهبری و 

 . کادرها در قبال تحوالت ايران و مسائل اساسی پيشاروی حزب بود

 

جلسه حضوری ارگان رهبری حزب بدنبال يکدوره شرايط تحميل شده 
نشست مباحث مهم و مفيدی را در  .بدنبال پاندمی کرونا برگزار شد

دستور خود داشت، تصميمات الزم را اتخاذ کرد و آمادگی الزم و باال 
 .برای برگزاری پلنوم پيش روی را ارتقا داد

 

 حکمتيست –دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢١اکتبر  ٦

!مرگ بر جمهوری اسالمى  



 ٦١٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

 با درود به حضار، شنوندگان و بينندگان و ديگر پانليستها 
بحث را از اينجا شروع کنم، تحليل و تبيين ما و نيروهای ديگر و 
اپوزيسيون مسلح مستقر در کردستان عراق ومستقيما مورد تهديد هرچه 
باشد و بخشا متفاوت از هم، در يک مسئله نبايد ترديد کرد، آن هم 
تهديدات و اقدامات نظامی و حتی معامله و بند و بست احتمالی و توطئه 
گريهای جمهوری اسالمی و ديگر دولتهای منطقه عليه اپوزيسيون 
مسلح را صرفنظر از دوری و نزديکی و تفاوت سياسی با اين 
جريانات، قويا بايد محکوم کرد و با هر شيوه و ابتکاری در داخل و 
خارج و کردستان عراق الزم است در مقابل اين تهديدات اقدام کرد و 

 . ايستاد
 

در سطح تحليلی که اينجا فرصت تحليل همه جانبه نيست، به نکاتی 
اوال جمهوری اسالمی بخشا زير فشاراعتراضات رو به .  اشاره ميکنم

رشد و  تنگناهای متعدد اقتصادی و سياسی و اجتماعی که در داخل به 
آن روبرو شده و برای به گمراه بردن افکار عمومی و به زعم خود 
ايجاد رعب در شهرهای کردستان به اينکار نياز دارد، اما بايد متوجه 

محدودنگری .  بود، اين يکی از علت ها و حتی نه مهمترين آن است
ديگر اينست که عمدتا از جانب جريانات مسلح مستقر در کردستان 
عراق شنيده ميشود، که گويا اين ادامه تهديدات و اقدامات معمول 

به نظرم چنين نيست، بلکه اين واقعه را در بطن .  سالهای گذشته است
تحوالت بزرگتر و فراتر از تقابل جمهوری اسالمی و جريانات مسلح 

مسئله اينست جغرافيای عراق يکبار ديگر به محل .  کردستان بايد ديد
تسويه حساب قدرتهای جهانی و دولتهای منطقه و به تاثير از آن 
کشمکش و تعيين تکليف با هم نيروهای قومی و مذهبی حاضر در 

از جمله يک علت مهم، .  ساختار قدرت سياسی عراق تبديل شده است
بازتاب هزيمت ارتش آمريکا از افغانستان و عراق و ناکامی آمريکا در 

در . پيگيری اهدافش در خاورميانه و خالئی است که به وجود آمده است
اين شرايط دولتهای جمهوری اسالمی و ترکيه و عربستان و بعضی 
دولتهای ديگر در منطقه  دنبال سهم بری بيشتر در آرايش سياسی عراق 

هرکدام نيروهای مذهبی و قومی نزديک به خود را .  و منطقه هستند
زودهنگام درعراق و در دهم "  انتخابات"نمايش .  تقويت ميکنند

از مدتها قبل .  اکتبرامسال و تاثيرگذاری بر نتايج آن مطرح است
کا در کردستان عراق تشديد شده .کا.لشکرکشيهای دولت ترکيه عليه پ

و تهديدات و اقدامات نظامی کنونی جمهوری اسالمی دراين چهارچوب 
يک فاکتور مهم ديگر که ديگر پانليستها کمتر به آن .  قابل توضيح است

توجه داشتند، اين مسئله است که دولتهای ترکيه و جمهوری اسالمی و 
عراق و سوريه هم از قديم خواسته اند، در فرصتی که ايجاد شود، از 
دست مسئله کرد حل نشده در منطقه خالصی يابند، يا حداقل مسئله کرد 
عروج يافته در سه دهه اخير را به موقعيت ماقبل اين سه دهه 

بی ثباتی و بی لنگری کنونی جهان و به ويژه خاورميانه اين .  برگردانند

 تهديدات جمهوری اسالمى عليه اپوزيسيون مسلح كردستان 

 و موضع ما
 )فشرده سخنان رحمان حسين زاده در سمينار كالپ هاوس( 

در .  دولتهای سرکوبگر را وسوسه کرده، که فرصت اينکار رسيده است
اين چهارچوب حتی آينده دولت اقليم کردستان در يک چشم انداز ميان 

به نظر ميرسد، همين حاکميت دوفاکتوی موسوم .  مدت زير سئوال است
برچيدن اپوزيسيون .  در کردستان عراق را تحمل نکنند"  دولت فدرال"به 

مسلح کرد مربوط به کردستان ايران و ترکيه قدم معينی در راستای اين 
به اين داليل مسئله را بايد بسيار جدی تر گرفت و از خود .  اهداف است

اين دولت اقليم کردستان نه تنها کاری به نفع رفع فشار از دوش 
اپوزيسيون مسلح ساخته نيست، بلکه در خدمت سياست بقای روزمره اين 
احزاب حاکم در کردستان عراق بيش از پيش به دولتهای منطقه امتياز 

به نظرم نشانه های معامله بزرگی برسر اپوزيسيون مسلح .  خواهند داد
اظهار نظر وزير اطالعات جمهوری اسالمی که ميگويد با .  ديده ميشود

دولت عراق برای برچيدن اين احزاب به توافق رسيده اند، اين مشاهده را 
يادمان باشد، در چند ماه اخير و مستمرأ اين موضوع در .  تاکيد ميکند

. سطح مقامات باالی دولتهای جمهوری اسالمی و عراق مطرح بوده است
رئيسی آن را با نخست وزير عراق و قبلتر وزير خارجه شان با وزير 

. خارجه عراق آن را مطرح کرده و اکنون و مداما آن را تکرار ميکنند
در مقابل شاهد عکس العمل مخالفت مقامات دولت عراق با اقدامات و 

در نتيجه مخاطره جديتر از .  سياست اعالم شده جمهوری اسالمی نيستيم
هر زمانی طرح شده و صحبتهای نمايندگان هر دو حزب دمکرات 
کردستان در اين سمينار و قبلتر مصاحبه های رهبران احزاب مستقر در 
کردستان نشان نميدهد، که به درستی جديت اين بار مسئله را ديده باشند و 

برای مثال .  منطبق با آن اقدامات خنثی کننده خود را رديف کرده باشند
خالد عزيزی دبيرکل حزب دمکرات کردستان هنوز در مصاحبه های 

کردستان "اخيرش بعد از کلی گويی و بيان فرمول تکرای و غير موثر 
احزاب .  چراغ سبز مذاکره را برجسته ميکند"  راه حل نظامی ندارد

فدراليست کردستان ايران هنوز حاضر نيستند، محکم در کنار جنبش 
سرنگونی بايستند و توهم به سازش و بند و بست با جمهوری اسالمی را 

در هفدهم سپتامبر مسئولين اول احزاب ناسيوناليست .  در سر ميپرورانند
مرکز همکاری کردستان در اين رابطه جلسه داشته اند و هيچ پالن و 
نقشه مشخصی در جهت خنثی کردن تهديدات جمهوری اسالمی مطرح 

اتفاقا يک بخش مهم خنثی کردن طرحهای جمهوری اسالمی .  نشده است
 . جزو مسئوليتهای همين احزاب و جريانات مستقيما مورد تهديد است

 
 : در هر حال ما معتقديم

حق هر حزب و جريان سياسی مخالف جمهوری اسالمی است به  :الف
هر شکل که با استراتژی و سياستش منطبق است، فعاليت سياسی و 

مشخصا جمهوری اسالمی .  نظامی عليه جمهوری اسالمی سازمان دهد
تا .  عليه مردم کردستان اعالن جنگ کرده است ١٣٥٨مرداد سال  ٢٨از 

زمانی که  جنگ جمهوری اسالمی عليه مردم و احزاب سياسی ، چپ يا 
راست  در کردستان ادامه دارد، حق هر فرد و جمع و 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

  ٤صفحه   



سازمان و حزبی است، مسلحانه و نظامی هم عليه جمهوری اسالمی 
اما نيروی مسلح و اردوگاههای نظامی آنها قاعدتا بايد نيروی .  بايستد

ورزيده نظامی باشد که به طعمه بی آزار هجوم نظامی جمهوی اسالمی و 
نيروی نظامی بايد قدرت دفاع و . اهداف ضد انسانی اين رژيم تبديل نشود

حفاظت از خود و تعرض و جا خالی دادن و تحرک و ضربه زدن و به 
موقع عقب نشينی و تحمل فشار و در يک کالم مانوور و خنثی کردن 

رهبری اين احزاب و جريانات چه در .  نقشه های دشمن را داشته باشد
مقابل نيروی نظامی خود و چه در چهارچوب استانداردهای تقابل و 
ايستادگی اپوزيسيون در ناکام کردن جمهوری اسالمی در پيگيری اهداف 
جنايتکارانه اش موظف به کاهش ضربه پذيری و خنثی کردن طرحهای 

 .اين رژيم سرکوبگر هستند و در اين رابطه الزمست مسئوليت پذير باشند
  

شواهد نشان ميدهد کمپها و اردوگاههای نظامی اپوزيسيون مسلح فقط  -ب
مکان نيروی نظامی نيست، بلکه به محل زندگی خانواده ها و بستگان و 
کودکان نيروی نظامی و استقرار ارگانها و نهادهای غير نظامی و نيروی 

پديده ای که رهبری نيروهای .  انسانی غير رزمی هم تبديل شده است
اپوزيسيون مسلح و از جمله اخيرأ در يک اعالميه کميته مرکزی کومه له 

در صورتی که اين وظيفه رهبری .  اعالن و به نحوی توجيه شده است
اين جريانات است، از خود مسئوليت نشان دهند و نيروی انسانی غير 
رزمی را اعم از خانواده ها، بستگان و به ويژه کودکان را به شهرها در 

اين ساده ترين وظيفه اين .  همان کردستان عراق و مناطق ايمن منتقل کنند
جريانات است که نگذارند، نيروی انسانی خود آنها به گوشت دم توپ 

در تقابل نظامی با جمهوری .  هجوم نظامی جمهوری اسالمی تبديل شود
اسالمی، چنانکه کودکان و نيروی انسانی غير رزمی در اين کمپها  تلف 
شوند، عالوه بر محکوميت جنايتکاری جمهوری اسالمی، سهل انگاری و 
بی مسئوليتی احتمالی رهبری اين جريانات را هم بايد تفبيح کرد و ما 

 .  اينکار را ميکنيم
 
رهبری احزاب اپوزيسيون مسلح مستقر در کردستان عراق، اگر  -ج

خواستار عکس العمل مناسب کل نيروهای اپوزيسيون و افکار عمومی 
در مقابله با توطئه های جاری هستند، موظفند کل اتفاقات را با شفافيت به 
افکار عمومی اطالع دهند و پنهانکاريهای تاکنونی و مرسوم با دولت 

هرگونه سهل انگاری در اين رابطه .  اقليم کردستان را کنار بگذارند
 . الزمست افشاء شود

 
واقعه قابل توجه اينست اپوزيسيون چپ و کمونيست ايران و از جمله  -د

حزب ما با احساس مسئوليت باال عليه تهديدات و اقدامات و توطئه 
گريهای جمهوری اسالمی و دولتهای منطقه در اين ماجرا موضع گرفته 
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تهديدات جمهوری اسالمى عليه 

 اپوزيسيون مسلح كردستان 

 ...و موضع ما 

در شرايطی که بخش عمده اپوزيسيون راست ايران و همانهايی که .  اند
در همه اين سالها همين احزاب راست و فدراليست کردستان آنها را به 
عنوان متحد و هم پيمان خود معرفی کرده اند، در اين رابطه سکوت 

سکوت آنها و امثال رضاپهلوی و مشروطه خواهان و .  کرده اند
جمهوريخواهان شورای مديريت گذار و ديگر جريانات راست از سر 
بيخبری و بی اطالعی نيست، بلکه از موضع ناسيوناليسم ايرانی، 
تماميت ارضی طلب، همنوايی با تهديدات و اقدامات نظامی جمهوری 

اين واقعه بار .  دارند"  تجزيه طلب"اسالمی، به زعم آنها عليه جريانات 
ديگر ماهيت ارتجاعی اپوزيسيون بورژوايی و ناسيوناليست ايران و 

اين .  همزمان اپوزيسيون بورژوايی فدراليست کردستان را نشان ميدهد
درس بزرگی برای صف مبارزه قاطع عليه جمهوری اسالمی و مردم 

 .در ايران و کردستان دارد
 

خالصه کنم تهديدات و اقدامات نظامی اين بار جمهوری اسالمی ادامه 
اين مسئله را در بطن شرايط جديد .  ساده تحرکات قبلی اين رژيم نيست

آن را بايد جدی گرفت و .  و بی ثباتی بيشتر خاورميانه و عراق بايد ديد
همانطور که اشاره کرديم، با هر شيوه و ابتکاری برای ناکام کردن 

 . جمهوری اسالمی کوشيد
 

*** 
در سمينار نقد و نظر کالپ  ٢٠٢١سپتامبر  ٢٦اين مبحث در تاريخ 

هاوس با شرکت نمايندگان شش حزب و سازمان سياسی به صورت 
اکنون متن کتبی آن با اندک تدقيق اماليی و انشايی .  سخنرانی ارائه شد

 . منتشر ميشود
 

  ٥صفحه   

!آموزش رايگان برای همگان  

!آموزش يک حق است نه يک امتيار  

!معلمان زندانى آزاد بايد گردند  

! آزادی، برابری، رفاه همگانى  



در هفته اخير بويژه، همراه با مبارزات شکوهمند و وسيع کارگران هفت 
و "  مجمع عمومی"، "ناپايدار"، "تشکل پايدار"تپه، بحث هائی برسر 

بدنبال طرح اين مالحظه توسط يکی از حاضران .  طرح شدند"  سنديکا"
سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه وجود "در جلسه کالب هاوس که 

، پاسخ و بحث به سمت نامناسب ديگری رفت که شايسته نبود و به "ندارد
در ادامه ديگر صورت مسئله عوض شده و .  تقابلهای کاذبی شکل داد

"دوستان مختلفی در اظهار نظر و مطلب در باب اينکه انشقاق ايجاد : 
بايد نفس تشکل کارگری از هر نوعش را برسميت بشناسم و "، "نکنيم

، "نبايد يک الگو را با زور به کارگران تحميل کنيم"، "حمايت کنيم
تقابل گرايشات "، "برخورد فرقه ای و حزبی به تشکل کارگری نکنيم"

 . و غيره طرح شده است" سنديکاليستی و شورائی در هفت تپه
 

من فعالً هيچ قضاوتی روی هر بحثی نميکنم چون قصدم وارد شدن به 
اما پيشفرض همه اين بحثها بروشنی اينست که .  اين مضامين نيست

سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه يک طرف درگير، يک گرايش، يک 
اين .  سنديکای به هر حال دائر و فعال در مبارزات جاری کارگران است

بحث هيچکدام .  پيش فرض با کمال تاسف فراوان کامالً نادرست است
نکات مورد اشاره نيست، بحث اينست که پديده ای به نام سنديکای هفت 
تپه سالهای طوالنی است در مبارزه کارگران هفت تپه حضور ندارد و 
فعالين مستقل کارگری هم خودشان را نه عضو سنديکا ميدانند نه از 

آنها با اين .  سنديکا سخنی در ميان بوده و نه حتی عليه آن حرفی زده اند
همه بدبختی بفکر مشکالت فوری شان هستند، اعتصاب کردند و هزاران 

اخيرا مجدداً اعالم .  نفر را بيرون کشيدند، مشغله شان بقای شرکت اشت
آيا اصولی و به نفع .  کردند که شورای پنج هزار نفره تشکل آنهاست

جنبش کارگری است که آنچه را که وجود خارجی ندارد بجای آنچه االن 
وجود دارد، يا آنکه از نظر ما خوبست وجود داشته باشد، بگذاريم؟ 
مستقل از نظر و ديدگاه مان اين سوال را از خود بپرسيم اين چه بدعتی 
است، چرا حقيقت جوئی و حقيقت گوئی که سنت کارگر و کمونيسم بوده 

 است را کنار می گذاريم، چه منفعتی داريم، کارگران چه نفعی ميبرند؟  
 

اين کلمات در .  است سازمان توده ای کارگران در محل کاربحث برسر 
تشکل سازمان توده ای کارگران که طبق تعريف :  بحث ما کليدی اند

اما فعالً کدام تشکل مطلوب است، چگونه .  و يا تشکل پايه است فابريک
بايد باشد، کارگران چه ميخواهند، نظر موافق و مخالف چيست، کارنامه 

بحث بسيار مشخص .  و سياست شان چه بوده است را کنار می گذاريم
وجود خارجی دارد؟ اگر  سنديکای کارگران نيشکر هفت تپهآيا :  است

 آری، چطور و کجای مبارزات هفت تپه قرار دارد؟ 
 

با نگاهی با ادبيات و برخورد سياسی بخش مهمی از سازمانها و احزاب 
چپ اپوزيسيون تا نهادهای فعالين کارگری، از رسانه های فارسی زبان 
تا کانالهای سوشيال ميديا و تشکلهای داخل کشور، کمابيش اين تصور و 
تصوير را القا می کنند که مبارزات کارگران هفت تپه تحت رهبری و يا 
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 بحث برسر چه نيست
 پايبندی به حقيقت سنت جنبش طبقه كارگر است 

 

 سياوش دانشور

سنديکای "توسط تشکل خاصی بنام 
. صورت ميگيرد"  کارگران هفت تپه

اخبار و مسائل اين مجتمع را آگاهانه با 
اين نام منعکس ميکنند، همراه آن 
اطالعيه و قطعنامه و بيانيه صادر می 
کنند، فراتر از آن ادعا دارند که سنديکا 

. کارگران هفت تپه است"  تشکل پايدار"
حقيقت اينست که کل اين ادعا صاف و 
ساده غير واقعی و مبتنی بر انکار 

اول، کل :  اين انکار حقيقت چند دليل ميتواند داشته باشد.  حقيقت است
اين مجموعه مدافعان کارگر و جنبش کارگری مطلقاً از مهمترين و پر 

خبر :  دوم.  سر و صداترين بخش جنبش کارگری ايران خبر ندارند
از :  سوم.  دارند و حقيقت را آگاهانه با اهداف خاص انکار می کنند

موضع سنديکاليسم با سياست شورائی و بميدان کشيدن توده کارگران 
مشکل دارند و بجای آن افراد خاصی را بجای کارگران و بعنوان 

 . برجسته می کنند" ريش سفيدهای جنبش کارگری"
 

 چرا ادعايشان مبتنی بر انکار حقيقت است؟
آنچه از اين نهاد در .  اول، سنديکای هفت تپه وجود خارجی ندارد

بيرون ديده ميشود يک کانال تلگرامی است که حتی از اخبار روزانه 
هفت تپه خبر ندارد و معلوم است گزارشاتش که بعضا روزها بعد و 
گاه و بيگاه آن جمع آوری شده از کانالهای واتساپی و ديگر منابع 

کانالی که معلوم است تماسی روزانه با .  خبری کارگران هفت تپه است
بدنه کارگری منتسب به اين سنديکا و نام کانال ندارد و مسائل و 

از اين هم .  مشکالت و مباحث کارگران در آن منعکس نمی شود
بگذريم که اگر يک مقدار با ادبيات کف کارخانه و زبان فنی محيط کار 
آشنائی داشته باشيد، متوجه ميشود که مطالب اين کانال بشدت با اين 

 . مجتمع غريبه است
 

از اين گذشته، بطور واقعی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در سال 
در .  اين سنديکا بمدت هشت الی نه سال موجوديت داشت.  تمام شد ٩٦

تشکيل و در مبارزات آندروه اول کارگران هفت تپه نقش   ٨٧سال 
سرکوبها و اعمال فشارها موجب شد که سنديکا بتدريج .  مهمی ايفا کرد

ديگر سنديکائی که  ٩٤و  ٩٣غير فعال شود و عمالً در سال 
دربرگيرنده کارگران هفت تپه باشد وجود نداشت و تماما غير فعال شده 

اعضای هيئت مديره آن عمدتاً بتدريج بازنشسته شدند و از فعاليت .  بود
اعضای هيئت مديره مانند آقايان نجات دهلی، .  سنديکائی دست کشيدند

قربان عليپور، علی نجاتی، دمحم حيدری مهر و رحيم بسحاق بازنشسته 
مابقی اعضای هيئت مديره که هنوز در شرکت هستند عبارت .  شدند

بودند از جليل احمدی که رئيس شورای اسالمی کار شد، فريدون 
نيکوفرد و رضا رخشان که به صراحت بسيار روشنی عامل و مدافع 

تنها فرد باقيمانده کرامت پام بود که وی هم نه فعاليتی .  کارفرما شدند
بنام سنديکا داشت و نه حتی در مبارزات کارگران مرتب شرکت 

يعنی از کل .  ميکرد و اين اواخر رسما کنار اسدبيگی قرار گرفت
آنچه ماند يک کانال .  اعضای هيئت مديره سنديکا کسی باقی نماند

وانگهی در پنج سال گذشته هر مبارزه هفت تپه با مجمع .  تلگرامی بود
شما هيچ جا اثری .  نمايندگان و فعالينی که همه می بينند پيش رفته است

اصرار بر اينکه سنديکا وجود .  از سنديکا و حتی نام سنديکا نمی بينيد
دارد در حالی که يکنفر بيرون هفت تپه و بيرون محيط کار مثل آقای 

نجاتی مدعی آنست، چه کمکی به تشکل کارگران هفت 

  ٦صفحه   

 



 تپه و سياست احيای سنديکا می کند؟ 
 

بدنبال اوضاع پيش آمده و بی تحرکی و اتمام سنديکا در همان سالهای 
، پايه های فعاليت جديدی توسط نسل ديگری از کارگران از ٩٧الی  ٩٥

جمله اسماعيل بخشی ريخته شد و در اوج مبارزات گسترده دوره جديد 
و انتخابات در ادارات و قسمتها، مجمع  ٩٧کارگران هفت تپه در سال 

مجمعی که روش کار شورائی . نمايندگان کارگری اعالم موجوديت کرد
اين سالها بين کارگران هفت تپه با افراد باقيمانده از سنديکا .  را برگزيد

مانند رضا رخشان و فريدون نيکوفرد و جليل احمدی تقابل وجود داشت 
رخشان و .  که اولی را همان دوره پيش سنديکا اخراج کرده بود

نيکوفرد در ضديت کامل با کارگران اطالعيه به اسم سنديکا هم صادر 
برهمه روشن است که اين دو نفر در کنار کارفرما در مقابل .  کردند

تشکل جديد اتفاقا از دل سنديکا بيرون نيامد، .  فعالين دوره جديد ايستادند
در سال .  حاصل کار بيرون سنديکا و در درون کارگران و مجتمع بود

مجددا تهاجم به کارگران شروع شد و اسماعيل بخشی و بيش از  ٩٧
بعد از سرکوبها و .  بيست نفر از کارگران را بازداشت و زندانی کردند

فعاليت را از سر گرفتند "  فعالين مستقل"اخراج ها، کارگران در قالب 
اما سنت مجمع نمايندگان و متکی شدن به مجمع عمومی و بقول 
کارگران خرد جمعی را هر روز تقويت کردند و تا امروز بارها اعالم 
کردند که تشکل مورد نظر و وثوق کارگران همين سنت شورائی و 
مجمع نمايندگان است که در مراحل مختلف با دولت و مجلس و کارفرما 
. و هر ارگانی که الزم باشد طرف مذاکره و نمايندگی کارگران است

هيچ بنی بشری حتی يکبار طی اين سالها نشنيده است که به فراخوان 
اعتصاب و اعتراضی صورت گيرد و يا حتی کسی از جانب "  سنديکا"

اما تابلوئی به اسم  .  سنديکا و بعنوان عضو سنديکا سخن گفته باشد
 ؟ !اين شد تشکل کارگری پايدار. سنديکای کارگران هفت تپه وجود دارد

 
چرا بايد طيف وسيعی از فعالين موسوم به کارگری، سازمانهای :  سوال

مدعی چپ و سوسياليسم و مدافع جنبش کارگری، حتی هواداران خوش 
نيت منافع کارگران از پديده ای دفاع کنند که وجود خارجی ندارد؟ آيا 

" قيم مابی"اينرا صرفاً ميتوان با سکتاريسم و فرقه گرائی و بقول شما 
توضيح داد؟ اگر اينبود، تذکر چند نکته ساده و توضيح منافع طبقاتی و 

آيا بايد قبول کنيم که خط .  درازمدت در جنبش طبقه کفايت می کرد
مردم داری، شيوه برخورد نه سيخ بسوزد و نه کباب، روحيه نيم کالج 

ديدن و بيرونی "  خانوادگی"رد شدن در مقابل مسائل واقعی، مسائل را 
اعالم نکردن، و اين قبيل روحيات کدخدامنشانه و مختص جنبشهای 
خرده بورژوائی موجب شده که منافع بسيار بزرگتر و حرکتهای اصيل 

؟ واقعاً بايد قبول کرد که همه اينها صرفاً از !کارگری را به حاشيه براند
بی اطالعی ناشی ميشود و يا منافع ديرپاتر طبقاتی ای هدايت کننده اين 
نوع مواضع است؟ اگر اين طيف وسيع که در رويا و تخيل سير ميکنند 
و در ذهن خود کاخی پوشالی ساخته اند را باور کنيم، يعنی اگر قبول 
کنيم اينها از هيچ چيز خبر ندارند و معصومانه ذهنيت و ترجيح فکری 
خود را جای واقعيت گذاشته اند و لذا تالشهای ديگران را به حساب 

اين .  سنديکا ريخته اند، بايد گفت که بسيار تاسف بار و تراژيک است
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 بحث برسر چه نيست
 ...پايبندی به حقيقت سنت جنبش طبقه كارگر است 

اند و سالهاست "  غير کارگری"دوستان عزيز مرتبا به ديگران ميگويند 
روی توسن خيال می تازند و امروز ظاهرا دارند متوجه می شوند که 

 ! بقول معروف قبری که روی آن گريه ميکنند، مرده توش نيست
 

آيا .  خبر دارند و حقيقت را آگاهانه با اهداف خاص انکار می کنند:  دوم
ميتوان قبول کرد که انواع نهادها و سازمانهای منتسب به منافع کارگران 
و جنبش کارگری با ادعاهای عجيب از جمله بردن آگاهی ميان کارگران 
و تالش برای متشکل کردن و يا کمک به ايجاد تشکل کارگران، حقيقت 
را قربانی اهداف خاص و محدود کنند؟ اگر خبر از اوضاع داشته اند اما 

خودشان "  فرقه ای عمل نکنيد"حقيقت را انکار کرده اند، آيا آموزگاران 
بدترين روش فرقه ای را بکار نبسته اند؟ به اين ترتيب نميتوان گفت آنچه 

سوال ديگر !  که طی اين سالها عليه ديگران گفته اند خود تجسم عينی آنند
اينست که کدام منافع موجب ميشود که حقيقت را انکار کرد؛ واقعيت را 

راه انداخت تا "  تقابل شورا با سنديکا"وارونه کرد، جدلهای کاذب مانند 
برای همين منافع پوشش و خاکريزی درست کرد؟ کدام منافع اين سياست 
غير کارگری و عليه اصيل ترين حرکت کارگری جاری را توجيه ميکند؟ 

 برای اين کارگران چه پاسخی دارند؟ 
 

از موضع سنديکاليسم با سياست شورائی و خرد جمعی و بميدان :  سوم
کشيدن توده کارگران مشکل دارند و بجای آن افراد خاصی را بجای 

با .   برجسته کنند"  ريش سفيدهای جنبش کارگری"کارگران و بعنوان 
عقل جور درنمی آيد که عده زيادی از فرط بيخبری فريب خورده باشند و 
يکی دو نفر بدليل منافع خاص فردی عده زيادی را سراغ نخود سياه 

چطور ميتوان قبول کرد سنديکائی يکنفره بخش مهمی از !  فرستاده باشد
داده باشد؟ بازهم فرضيه دوم نيز "  فريب"اپوزيسيون و چپها و افراد را 

که خبر داشته اند و آگاهانه انکار کردند و حقيقت را وارونه کرده اند، در 
خوشبينانه ترين حالت اينست که از مبارزات کارگران حمايت کردند اما 
با خط حاکم به آن توافق نداشتند و لذا تالش داشتند با ايگنور کردن و 
حاشيه ای کردن رهبران آن و مجمع عمومی از يکسو و برجسته کردن 
سنديکا و سنديکاليسم از سوی ديگر، از اعتبار آنها بنفع سياست خودشان 
بهره جويند تا بلکه زمانی ورق را بنفع اهداف سنديکاليستی و رفرميستی 

ً از .  و اين ما را به فرضيه سوم ميرساند.  برگردانند بله، ميتوان عموما
مبارزات کارگران هفت تپه و اداره شورائی و کارگران قهرمان هفت تپه 

معامله !  را مثل تاجی برسر آنها نهاد سنديکای ناموجوددفاع کرد اما 
اعتبار   -فقر و فاقه از تو!  سهم بری از من  -خوبی است، جان کندن از تو

 ! و بهرجوئی از من
 

براستی اين پديده غير قابل توضيح است، غير قابل فهم نه، غير قابل 
چرا که ترکيبی از سادگی و مرتبط نبودن با واقعيت بيرونی !  توضيح

همراه با سکتاريسم و زندگی در تخيل و ادعاهای عجيب درهم آميخته که 
اين خط برخالف ادعايش با راديکاليسم .  در نوع خودش بی نظير است

کارگری مخالف است و وسط اعتصاب کارگری عليه مجمع عمومی اين 
اين خط از موضع ضد قيم مابی، بخشا عليه تحزب .  سخنان را ميگويد

است اما همزمان حاضر است منافع يک يا چند نفر را بر منافع يک 
اين خط ادعای دمکراسی درونی ميان کارگران . جنبش واقعی ترجيح دهد

را دارد اما همزمان با مجمع عمومی بعنوان آزادترين شکل دخالت 
اين خط به اراده و تصميم کارگران هرچه باشد تن .  کارگران درمی افتد

نميدهد اما حاضر است در دنيای خيالی خود از يک نفر بازنشسته محترم 
ً ضد شوراست، ضد .  هرکول بسازد اين خط، اگر نه همه، اما عموما

مجمع عمومی است، ميگويد شورا مال دوره انقالبی است، مجمع عمومی 
  ٧صفحه   هم تشکل نيست، اگر هم باشد پايدار نيست، سنديکا پايدار 
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 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به مناسبت دهم اكتبر

 !نه به اعدام

 پس اين چه نوع جامعه ای هست كه جز جالد هيچ ابزار ديگری برای دفاع از خود نمى شناسد؟" 

 )نيويورک ديلی تريبون " در  ١٨۵٣فوريه  ١٧ –مارکس ( 

ه  ت اف ان ي ازم از زمانيکه مالکيت خصوصی پديد آمد و جامعه به طبقات تقسيم شد، بکارگيری قهر و خشونت س
م .  دولتی توسط طبقات حاکم عليه فرودستان روشی معمول و مرسوم بوده است اک ات ح ق ب ی ط ت اين سلطه دول

ورژوازی .  اعدام قتل عمد دولتی هست. همواره با شکنجه و اعدام عجين بوده است ه ب ط ل ظ س اقدامی برای حف
ل و .  حاکم بطور کلی است ت ش ق اه ازات در ک ج وه م ي ن ش ه اي ک توجيهات دول مجری حکم اعدام دال بر اين

موثر است، توجيه کردن و سرپوش گذاشتن "  امنيت شهروندان " خشونت از جانب شهروندان بزهکار و تقويت 
عالوه بر مخالفان سياسی که آشکارا برای حفظ سلطه طبقه حاکم به جوخه اعدام .  بر اين عمل جنايتکارانه است

ی  ت دال ع ي ری و ب راب اب ده ن ن سپرده ميشوند، زندانيان مرتکب جرائم عادی نيز قربانی نظام های طبقاتی توليد کن
ر را در .  اجتماعی هستند در عصر ما، نظام سرمايه داری با بازتوليد روابط سلطه سرمايه، فقرهرچه فزاينده ت

اری .  يک قطب و سرمايه و ثروت را در قطب ديگر در دست اقليتی متمرکز می کند ک زه آنوقت در پاسخ به ب
 . ناشی از اين فقر و تنگدستی، حکومت ها افرادی را که قربانی اين نظام هستند، زندانی و اعدام می کنند

ه  ج ي ت م در ن ه ه آن د ک ه ان ت با وجود اينکه شمار قابل توجهی از کشورها به الغای مجازات اعدام کمر همت بس
ازات  ج مبارزات چندين ساله طبقه کارگر و نيروهای آزاديخواه جامعه بوده است، متاسفانه تعداد قربانيان اين م

دام  ٢٠٢٠نفر در سال  ٤٨٣، » سازمان عفو بين الملل« بنا به گزارش .  غيرانسانی کماکان باالست ان اع در جه
ه  .شده اند کشورهای چين، ايران، مصر، عراق و عربستان سعودی به ترتيب بيشترين شمار اعدام شدگان را ب

دام .  خود اختصاص داده اند ن اع ي درنش ا، ص وره ن کش ت اي ي ع م جمهوری اسالمی ايران با در نظر گرفتن ج
وزه .  کشور به شکنجه زندانيان دست ميزنند ١٤٠طبق همين گزارش دولتها در.  سرانه در جهان است ن ح دراي

ای  دان ه ر در زن ي ای اخ ال ه نيز جمهوری اسالمی جايگاه ننگينی دارد، آمار رسمی نشان می دهد که در س
 .زندانی زير شکنجه به قتل رسيده اند ٧٢ايران، 

ن  وی اي ه س ری را ب ت نگاهی به جزئيات اجرای حکم اعدام در جمهوری اسالمی ايران بازهم دريچه های بيش
د  ٢۶٧، شمار اعدام شدگان در جمهوری اسالمی»حقوق بشر ايران«در گزارش امسال . دوزخ باز ميکند نفر قي

ده .  ديده می شوند"  کودک" ٤شده است که در ميان آنان،   دام ش ی اع ل ک يک نفر نيز به جرم نوشيدن نوشابه ال
ی از .  خطر اعدام همچنان زندانيان متعددی را تهديد می کند.  است م دان ک ن ه چ بنا به گزارشات رسمی تعداد ن

ان،  ت ردس ای ک ره ه زندانيان سياسی در زندان های مختلف ازجمله در زندان های اهواز، اصفهان ، اروميه، ش
ان، .  زاهدان و مشهد اعدام شده اند م ل ع ران، م با تمام اين خشونتها، ادامه جنبش های اعتراضی سراسری کارگ

ورم و   -عليه سياست های اقتصادی ... زنان، دانشجويان، بازنشستگان و الس، ت ت اد، اخ سياسی رژيم، عليه فس
ش  ب ن دی از ج دي گرانی و نيز عليه مديريت جنايت بار پاندمی مرگبار کرونا نشان ميدهد که ما وارد دوران ج

 .های اجتماعی در ايران شده ايم

ات  ٩٨و آبان  ٩۶در مقابل، نظام سرمايه داری مذهبی در ايراِن، پسا خيزش های دی ماه  صاب ت از سوئی و اع
ت و  ف ت ن ع ن روژه ای ص ران پ ارگ ات ک صاب ت ه اع و اعتراضات گسترده کارگران و حقوق بگيران ثابت ک
ی  اض ن ق کارگران نيشکر هفت تپه درخشان ترين نمونه های آنها هستند، از سوی ديگر، با انتصاب رئيسی، اي
اده  ف مرگ و جنايتکار عليه بشريت، شمشير را از رو بسته و شيوه ارعاب بازهم بيشتر را در پيش گرفته و است

ت ه اس ت ذاش ود گ ار خ ور ک ت ر را در دس ن .  باز هم بيشتر از قتل دولتی و احکام قرون وسطائی ديگ ي ن در چ
ه  م رو ه ارگ ه ک ق ب ان ط دگ شرايطی تشديد مبارزه عليه حکم شنيع اعدام بيش از پيش بايد در دستور کار رزمن
ه  اي رم ت س وم ک ر ح ش ب ي آزاديخواهان و حرکت مداوم به سوی سوسياليسم قرار گيرد تا عرصه را بيش از پ

م.  داری اسالمی تنگ تر کند ي ت هست ه ن ج  ١٠روز .  ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام و ابطال تمام احکام صادر شده دراي
 .اکتبر، روز جهانی عليه اعدام، با صدای بلند برای لغو مجازات اعدام به ميدان بيائيم

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم! سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 ٢٠٢١اکتبر  ٨ -١۴٠٠مهر  ١۶

حکمتيست،   -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها
 .و هسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 

است، اما حاضر است؛ سفيد را 
سياه، ضد حقيقت را حقيقت 

اين خط هرچه هست، با !  بنماياند
اين محاسبات و پيچ و تاب 
خوردن ها فقط نيرو به راست 
ميدهد و چوب الی چرخ مبارزه 

 . کارگر راديکال ميگذارد
 

و باالخره، مدافعان اين ديدگاه که 
حقايق را ميدانند و از آن اطالع 
دارند، نه فقط سکوت می کنند 
بلکه با نام تشکلهای داخل 

سنديکای کارگران "کشوری با 
بجای کار "  نيشکر هفت تپه

واقعی مرتبا بيانيه سياسی 
مشترک صادر ميکنند و به اين 
ناحقيقت ردای حقيقت می 

دليل شايد ساده است؛ .  پوشانند
! همه در يک کشتی نشسته اند

اگر امروز عليه يک ناحقيقت 
صدايت را بلند کنی؛ اين شتر دم 

از !  خانه خودت هم ميخوابد
خودت هم خواهد پرسيد که 
شمائی که ادعای اين و آن را 
داری خودت وضعت چيست؟ 
بايد صميمانه و در خدمت ارتقای 
تشکل و اتحاد طبقه کارگر همه 

حقايق را .  نيرويمان را بگذاريم
ببينيم و راه حل برون رفت پيدا 
کنيم، اين روشها يک اپسيلون به 
قدرتگيری کارگران کمک 

دو روز آنطرف تر را .  نميکند
 .   هم ببينيم

 
 ٢٠٢١هفتم اکتبر 

 بحث برسر چه نيست

پايبندی به حقيقت سنت 

جنبش طبقه كارگر 

 ...است 
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مباحثی که اين روزها ذيل عنوان ويژگی های .  ترديد و تعارف نکنيم
تشکالت مستقل و پايدار در دنيای مجازی راه افتاده کمترين ارزش 

آن، صرفا کمپينی است عليه مجمع عمومی .  نظری و تئوريک ندارد
هفت تپه و متاسفانه در نابهنگام ترين زمان ممکن، يعنی دوره اعتصاب 

آنچه در اين مباحث .  و وقتی که کارگران به بيشترين حمايت نياز دارند
مشاهده می شود چيزی نيست جز تقليل و مصادره مبارزات هفت تپه، 
تخريب تشکل مجمع عمومی به مثابه شورای پايه و نگاه از باال به 

اين نه يک بحث تئوريک راجع به .  سازماندهندگان اين تشکل توده ای
تفاوت سنديکا و شورا بلکه جنجال عليه يک مجمع عمومی حی و 

مجمعی که لشکری وسيع از کارگران را دارد و .  حاضر و رزمنده است
خب دوستان گرامی، به .  مستقيما در امر مشترک خود تصميم ميگيرد

نظرتان در وسط يک اعتصاب و اينکه دنيا می بيند که رهبران و 
نمايندگان کارگران هفت تپه با اتکا به سنت مجمع عمومی و خرد جمعی 
توان و صالحيت بسيج وسيع ترين بخش کارگران را دارند، شما واقعا 

سنديکا تشکل پايدار است و مجمع عمومی تشکل "ميخواهيد با بحث 
، چه خدمتی به اين مبارزه و طبقه کارگر بکنيد؟ "نيست و ناپايدار است

تخريب يک مجمع عمومی رزمنده که فی الحال به الگوی مبارزاتی 
ساير بخش های کليدی طبقه کارگر به ويژه نفت و گاز تبديل شده، فراتر 

آيا اين پروژه ای است به قصد ايجاد .  از تنگ نظری و سکتاريسم است
تفرقه در صفوف طبقه کارگر درست در بزنگاه اعتالی جنبش کارگری 

 و گسترش ايده تشکيل مجامع عمومی؟ 
 

ما همواره گفته ايم در شرايط استبداد سياسی و بن بست رفرميسم هيچ 
دولتی که .  تشکل پايداری اعم از اتحاديه و سنديکا و غيره پا نمی گيرد

موسوی و کروبی را حصر خانگی ميکند و خاتمی را ممنوع التصوير، 
بايد فضای .  محال است به رضا شهابی و علی نجاتی اجازه مانور بدهد

سياسی به درجه ای باز باشد تا عضو هئيت مديره سنديکا بتواند به امر 
پاسخ ما به شرايط اختناق .  اصلی سنديکا يعنی سازماندهی بپردازد

سياسی و استبداد پليسی حاکم، کمک به برپايی جنبش مجامع عمومی، 
منظم کردن آنها و در صورت توازن قوای مناسب اعالم و تشکيل 

تنها با شروع از مجمع عمومی و تالش برای .  شوراهای کارگری است
ارتقای سنت جنبش شورايی است که ميتوان متناسب با توازن قوا جلو 
رفت، تعادل خود را حفظ کرد و با يک امنيت نسبی همواره در ميدان 

اين سياست سازماندهی هميشگی ما بوده است با اين همه به تاکيد .  بود
گفته ايم ما حامی هر شکلی از سازمان يابی مستقل طبقه کارگر از دولت 

 . هستيم ولو يک تعاونی مصرف باشد
 

چنانکه می دانيم فی الحال و در زمين واقعی مبارزات کارگری در 
مراکز کار جز تکيه به تشکيل مجمع عمومی، هيچ تشکل توده ای 

تشکل توده ای، تشکل کارگری، .  ديگری وجود خارجی ندارد
پايدارترينش، باالخره بايد کارگران را نمايندگی کند، دربرگيرنده 

همه اينکارها .  کارگران باشد و کارگران در مبارزه شان به آن اتکا کنند

شورای پنج هزار نفره يعنی .  و بيشتر را مجمع عمومی دارد انجام ميدهد
هرکسی کارگر هفت تپه است، ميز عضوگيری نگذاشته است، به اعتبار 

حاال .  کارگر بودن در محل کار عضو شورا است و حق مساوی دارد
نيست، انتظار داريد قبول "  پايدار"نيست و "  تشکل"شما ميگوئيد اين 

کنيم که مثال محافل يکی دو نفره و چند نفره که اسمشان را تشکل و 
پايدار گذاشته اند، دردی از سازماندهی طبقه کارگر و اتحاد و تشکل 
بيشترش دوا می کند؟ ای کاش در هفت تپه سنديکا بود، ای کاش حضور 
داشت و ميشد ديد که اين افراد با اين سياستها از سنديکا هستند، در 

اين را .  اعتصاب حضور فعال دارند و برای کارگران زحمت می کشند
از صميم قلب می گويم و دخلی به اين ندارد که مدافع مجمع عمومی و 

اما هم عقل سليم و هم يک ذره توجه منصفانه به هفت .  سنت شورائی ام
تپه نشان ميدهد که هيچ ردی از حضور پديده ای به نام سنديکا در اين 

با اينحال، آنها يعنی .  سالهاست نيست.  جوش و خروش هفت تپه نيست
فعالين در هفت تپه و ديگران کاری به شما نداشته اند، حتی اسم تان را 
نبرده اند، اما شما و نماينده سنديکای هفت تپه درست در اين اوضاع 
مشغول اين بحث و نفی مجمع عمومی بنفع سنديکا آنهم بعنوان تشکل 

خب فرض کنيم نظرتان را !  انتظار داريد اين ديده نشود!  پايدار ميشويد
ما حتی از همين سنديکاهای بريده از بدنه و .  گفته ايد و اشکال ندارد

ناتوان از سازماندهی موضوع کارش بعنوان عنصر و جمع و سرمايه 
های جنبش کارگری در برابر تعرض حکومت دفاع کرده ايم و خواهيم 

دو قطبی کاذب "ليکن اقداماتی مانند طرح .  حساب اين جداست.  کرد
، آنهم وقتی مدعی بحث خودش نه ميتواند در "تشکل پايدار و ناپايدار

مبارزه حی و حاضر و جاری به هر دليلی حضور داشته باشد و نه 
ميتواند درحمايت از آن بازهم به هر دليلی کاری بکند، بسختی بتواند 

 . سدی باشد در برابر عروج جنبش مجامع عمومی سازمان يافته
 

از سنديکای هفت تپه که از هيئت مديره سابقش تنها يک بنيانگذار 
پای ديگر بحث تشکل .  بازنشسته دارد و يک کانال تلگرامی می گذريم

پايدار و ناپايدار يعنی سنديکای شرکت واحد اما ارزش نقد و بررسی 
هر چه باشد هم طول و عرض سنديکای واحد بسيار بزرگتر از آن . دارد

تشکل تک نفره است و هم هر سه نفر گرداننده آن برای جامعه مشخص 
حسن سعيدی از جمله کارگران محبوب و خوشنام عضو اين .  هستند

اين يک .  سنديکاست که معتقد است مجمع عمومی اصال تشکل نيست
. بحث نظری است که می شود در باره صدق و کذب آن استدالل آورد

درست به .  اما چنانکه گفته شد هدف اصلی دوستان چيز ديگری است
سعيدی رک و بی .  همين دليل حسن سعيدی هم از اينجا شروع نمی کند

و ".  اجازه می خواهم بی مقدمه سراغ اصل بحث بروم: "پروا می گويد
گوش .  اصل بحث عبارت از چيست؟ تقليل مبارزات شکوهمند هفت تپه

آن چيزی که در هفت تپه اتفاق افتاده يک رويداد کامال طبيعی "کنيد؛ 
کارگران هفت تپه چندين .  است که در تمام مراکز توليدی رخ می دهد

البته مطالبه شان خلع .  ماه حقوق نگرفته اند و برای همين تجمع کرده اند
. يد از بخش خصوصی هم بوده که آن هم خوشايند ماست

 تشكل پايدار و ناپايدار، فرمولى برای ايجاد تفرقه

 پاسخى به اظهارات سران سنديكای شركت واحد
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اگر کارگران شرکت واحد هم نظير هفت تپه ای ها حقوق معوقه می 
می .  داشتند حتما تجمع می کردند و پس از دريافت آن پراکنده می شدند

خواهم بگويم مجمع عمومی هفت تپه که عده ای به اسم شورا برايش کف 
می زنند در واقع چيزی نيست جز تجمع موقت کارگران بی حقوق و فاقد 

 ".تشکل
 

اين سخنان، تحريف آشکار واقعيت و تقليل غيرمنصفانه مبارزات 
حسن سعيدی خوب .  حماسی و شکوهمند پايتخت اعتصاب جهان است

می داند صدها واحد توليدی کوچک و بزرگ طی اين سالها بکل از 
صحنه اقتصاد ايران محو شدند، عليرغم آنکه کارگرانشان به خاطر 

هفت تپه با مطالبه حقوق به .  دستمزدهای معوقه اعتراض کرده بودند
چند هزار .  ميدان نيامده بود که با دريافت چندرغاز صحنه را خالی کند

بار رهبران هفت تپه بايد بگويند ما برای بقای شرکت تجمع می کنيم نه 
چند هزار بار بگويند اولويت اول ما خلع يد .  فقط پرداخت حقوق معوقه

کدام کارگری اين جمله اسماعيل .  از بخش خصوصی است نه دستمزدها
بخشی را نشنيده است که گفت؛ ما با کسانی که حرمت کارگر را می 

مگر ابراهيم عباسی هر .  شکنند بر سر هيچ مطالبه ای مذاکره نمی کنيم
آيا نمايندگان مجمع .  روز فرياد نمی زند حقوق معوقه مطالبه آخر ماست

عمومی در دور اول اعتراضات به خاطر مطالبه حقوق معوقه دستگير 
شدند؟ ايا اسماعيل بخشی بازداشت، شکنجه و تا پای اعدام رفت فقط 

همبستگی طبقاتی و ضرورت رعايت حرمت !  برای طلب دستمزد؟
حسن سعيدی به مثابه يک کارگر شريف به انسان اجازه نمی دهد خطاب 

آخر دشمنان طبقاتی اگر حقيقت را .  به هم طبقه ای خود تند حرف بزند
 کتمان کنند بر آنان حرجی نيست اما ياران خودی چرا؟ 

 
اين عضو هيئت مديره سنديکای واحد می گويد مجمع عمومی تشکل 
نيست؟ چرا؟ چون حدفاصل دو نشست، کارگران هيچ نماينده و 

هفت تپه تا همين جا به اندازه !  عجبا.  سخنگويی به ما معرفی نکرده اند
کل تاريخ جنبش سنديکايی نماينده و سخنگوی پرشور تحويل جامعه داده 

ميتوانم بپرسم راستی خودت کی مجمع عمومی برگزار کردی و .  است
چه تعداد کارگران واحد در آن شرکت داشتند؟ می گويد من برای انجام 
پروژه های مشترک در بُعد ملی نمی دانم در هفت تپه به چه کسی 

عالم و آدم رهبران و نمايندگان کارگران هفت !!  جل الخالق.  مراجعه کنم
تپه را می شناسند، اما حسن سعيدی، نمايندگان واقعی و صاحب اتوريته 

است که حسن "  پروژه ملی"هفت تپه را نمی شناسد؟ وانگهی آن کدام 
سعيدی می تواند با همکاری سنديکای تک نفره هفت تپه پای اجرای ان 
برود اما به اتکای مجمع عمومی پنج هزار نفره خير؟ سعيدی اگر راست 
می گفت و اهل عمل بود مجمع عمومی هفت تپه را الگوی کارگران 

او .  شرکت واحد قرار می داد تا سنديکايشان چنين زمينگير نشود
برعکس، کار سخت تر را می کند و خطاب به هفت تپه ای ها می گويد 

آيا او می خواهد مجمع عمومی پنج هزار نفره !  کجاست تشکل پايدارتان
 چند نفره بسازد؟ " پايدار"را متالشی کند و از آن سنديکای " ناپايدار"
 

متاسفانه رضا شهابی همان مدعای حسن سعيدی را به زبانی به مراتب 
شهابی نيز همچون ساير دوستان سنديکاليست .  زمخت تر تکرار می کند

خود می گويد مجمع عمومی تشکل نيست مگر اينکه نمايندگان ثابت خود 
. را تحت عنوان شورا يا هرچه خودشان دوست دارند به ما معرفی کنند

می گويد نمی شود يک عده پشت سنگر مجمع عمومی پنهان شوند و 
تشکل هفت تپه بايد تابلو و دفتر و دستک داشته . ادعای داشتن تشکل کنند

دست مريزاد به اين سطح باالی .  باشند و مثل ما تاوان آن را بپردازد
خب البد عقلشان رسيده است، البد تجربه ای دارند، .  منطق و استدالل

دشمنان شان قوی و بيرحم است، چند صد پرونده قضائی دارند، چرا اِّال 
بِّال بايد راه شما را بروند؟ اصال چرا شما کار خودتان را نمی کنيد و آنها 
را به حال خود نمی گذاريد که کار خودشان را بکنند؟ اگر شما راه 

ما .  بهتری نشان داديد باور کنيد از هر سوراخ کارگران حمايت می کنند
بارها اعالم کرده ايم يک علت برتری و مطلوبيت مجمع عمومی نسبت 
به ساير اشکال سازمان يابی، همانا امکان حفظ امنيت شغلی و جانی 

حضور آحاد کارگران و پذيرش .  کارگران فعال و رهبران عملی است
مسئوليت برابر با نمايندگان پرشور، بهترين سپر امنيتی است برای حفظ 

برای اينکه اثبات .  رهبران عملی از تيغ تيز سرکوب ماموران امنيتی
شود سنديکا تشکل پايدار است و مجمع عمومی خير، نياز نيست اصل را 

اصل همين محتوای واقعی تشکل يعنی متحد .  ول کنيد و فرع را بچسپيد
کردن کارگران و بميدان کشيدن آنهاست، فرع هم همان دفتر و دستک و 

وقتی شما اينرا ميگوئيد شنونده .  تابلو که شما بيشتر به آن عالقه داريد
فوری اين سوال در ذهنش پديدار ميشود که دوستان گرامی، شما که بلديد 
چطور تشکل بسازيد و پايدار نگهداريد، وضع خودتان چطور است؟ کی 
مجمع گرفتيد، سنديکا چقدر دربرگيرنده کارگران است، چرا خط آبی را 
در تهران به فراخوان سنديکا و برای خواست های خودتان از جمله 
بازگشت به کار اخراجی ها و تحميل سنديکا بعنوان سخنگوی کارگران 
به اعتصاب نمی کشيد؟ چرا مثل هفت تپه عمل نمی کنيد؟ چرا در پايانه 
ها مجمع عمومی برگزار نمی کنيد؟ و شما جوابی برای اين سواالت 

 !  مگر اينکه بگوئيد نمی شود! نداريد
 

متاسفانه سنديکای شرکت واحد همچون همتای هفت تپه ای خود فقط 
متاسفانه سران سنديکا بنظر سالهاست رابطه شان .  بيانيه صادر می کند

حتی از برگزاری مجمع .  با بدنه خود سست و سست تر شده است
عمومی ساالنه و روتين جهت ارائه گزارش کار، انتخابات مجدد، ابقای 

. نمايندگان شايسته و عزل اعضای مزدور خود مانند ترابيان عاجزند
حاال گوش کنيد داود رضوی در توجيه چرايی عدم برگزاری مجمع 

 :عمومی بطور کلی و از جمله مجمع سنديکای واحد چه می گويد
 
مجامع عمومی همه جا تنها در شرايط اعتراض به حقوق معوقه و "

خوشبختانه کارگران شرکت .  مطالباتی از اين دست برگزار می شود
واحد به دليل داشتن تشکل پايدار به چنان درجه ای از آگاهی طبقاتی 
دست يافته اند که اجازه نمی دهند حتی يک ساعت هم تاخير حقوق داشته 

راز پايدار بودن سنديکا "  آگاهی طبقاتی"حاال در پرتو اين ".  باشند
چون کارگران اين شرکت به چنان درجه ای از آگاهی .  روشن می شود

طبقاتی رسيده اند که دچار مصيبت تعويق حقوق نشوند، اعتراضی 
وجود ندارد تا مجمع عمومی تشکيل شود و حتی چون شرايط امنيتی 

آقای داود رضوی .  است مجمع عمومی ساالنه هم برگزار نمی کنند
گرامی، ميدانيد از ضعف سنديکا فضيلت می سازيد؟ آيا نيازی هست 

 برای تقليل مجمع عمومی به اين موضع بيافتيد؟
 

جهت اطالع دوستان سنديکاليست و صاحبان تشکلهای پايدار چند کلمه 
مجمع عمومی يک تشکل .  راجع به مجمع عمومی بگوييم

 تشكل پايدار و ناپايدار، فرمولى برای ايجاد تفرقه
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 -به حزب كمونيست كارگری
!حكمتيست كمک مالى كنيد  

!زنده باد شوراها  
 

 ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای

! را همه جا ايجاد كنيد   

! در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان 
!حاكميت  
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مجمع .  کارگری است و نه صرفا تجمعی از کارگران گرسنه و عصبانی
در اين مدرن .  عمومی تشکل است چرا که نظم و قاعده و سامان دارد

ترين، متمدن ترين و پرولتری ترين سازمان کارگری، جميع کارگران 
بالاستثناء حضور دارند، بر مبنای خرد جمعی سياست گذاری می کنند، 
بر همين مبنا تصميم می گيرند و جملگی با اراده واحد پای اجرای 

هيچ کارگری اعم از نمايندگان يا توده .  تصميمات اتخاذ شده می روند
سنديکاليست ها .  کارگر حق ندارد خارج از تصميمات مجمع عمل نمايد

. بايد بدانند به هر نوع نهاد دارای سامان و ساختار می گويند تشکل
تشکلی که هر کس خالف قواعد درونی آن عمل نمايد ساختار شکنی 

 . کرده است
 

اما پايدار بودن يا نبودن هر تشکلی از جمله مجمع عمومی عارضه ای 
تمام کارگران هفت تپه و هر واحد .  است تحميلی و نه خصيصه ذاتی آن

توليدی ديگر با کمال ميل حاضرند مثال ماهی يک بار مجمع عمومی 
برگزار کرده، مشکالت خويش را به بحث گذاشته و نمايندگان منتخب 

اينکه حکومت ناپايداری مجمع عمومی .  مجمع قبلی را ابقا يا عزل نمايند
را بر کارگران تحميل می کند دخلی به اين تشکل کارگری ندارد و تمام 

اگر حسن سعيدی به گفته خودش قريب .  اشکال ديگر را دربرمی گيرد
بيست سال عضو هيئت مديره سنديکاست يا آن عضو ديگر که به گفته 
رضا شهابی جيره خوار کارفرما شده همچنان خودش را عضو سنديکا 

سنديکای شرکت واحد "  پايدار بودن"می داند، ادله معتبری برای اثبات 
تشکل کارگری، واحد تجاری نيست که مالکيت يا سرقفلی آن را .  نيست

همينقدر بگوييم؛ دوستان، دو قطبی تشکالت .  يکبار برای هميشه خريد
پايدار و ناپايدار برای تخطئه مجامع عمومی خاکريز دفاعی ضعيفی 

 .است، واقعی نيست؛ نمی گيرد
  

برای جمع بندی نوشته خود، پاسخ ابراهيم عباسی به منتقدين را بهتر و 
 .گوياتر از هر مطلبی دانستيم

 
در هفت تپه ما يک شورا داريم  که پنج هزار نفری است و ما با خرد "

نمايندگان است که اگر کم و _تشکل ما مجمع.  جمعی تصميم ميگيريم
ما در شورای اسالمی را گل گرفتيم .  کسری هم داشته اما موفق بوده

سنديکا قبال بوده اما ما مجمع نمايندگان را انتخاب .  چون خائن است
تشکل پايدار ما مجمع نمايندگان و شورای .   کرديم و بهتر جواب داده

ما در هفت تپه اثبات کرديم که مجمع نمايندگان برتر از .  مستقل ماست
افرادی در فضای مجازی با اهداف .  سنديکا و شورای اسالمی است

خاص عليه ما صحبت ميکنند که از روی غرض و مرض است، از 
 ".روی حسادت است و نه برای نقد

 
  ٢٠٢١اۆت  ٧

 تشكل پايدار و ناپايدار، 

 فرمولى برای ايجاد تفرقه
 ...پاسخى به اظهارات سران سنديكای شركت واحد 

! اعدام قتل عمد دولتى است  
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 راهپيمايی کارگران نيشکر هفت تپه  در شوش
با توجه به تحقق نيافتن خواسته های بحق کارگران نيشکر هفت تپه، 
اعتراضات از هفته گذشته با سخنرانی ابراهيم عباسی منجزی در روز 

ی کارگران خواست ها.  از سر گرفته شد ١۴٠٠مهر ماه  ۶سه شنبه  
های  تعيين تکليف فوری مديريت شرکت، پرداخت حقوق:  عبارتند از

بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمديد قرارداد کارگران ، معوقه
دفع آفات  و غير نيشکری و حراست و بخشهای فنی، اعم از فصلی  

خاتمه دادن به پرونده قضايی وکيل کارگران هفت تپه خانم فرزانه 
کارگران با تداوم تظاهرات، در حرکتهای اعتراضی به .  زيالبی

راهپيمايی در شهر شوش پرداخته و در مقابل فرمانداری شهر شوش 
 ١٥اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه در روز پنجشنبه .  تجمع ميکنند

کارگران در اين روز در  .مهر دهمين روز خود را پشت سر گذاشت
مجمع عمومی تصميم گرفتند که روز شنبه مقابل استانداری خوزستان 

 . در اهواز تجمع کنند
 

تجمع و راهپيمائی کارگرانارکان ثالث پتروشيمی منطقه ويژه بندر 
 ماهشهر

مهرماه کارگران ارکان ثالث مجتمع پتروشيمی شاغل  ١١روز يکشنبه 
در منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی بندر ماهشهر از جمله هلدينگ 
خليج فارس در اعتراض به وضعيت نامناسب شغلی و معيشتی  و 
برای مطالبه تبديل وضعيت نيروها و حذف پيمانکاران خود دست به 

های  کارگران پيمانکاری اين مجتمع خواهان حذف شرکت.  تجمع زدند
 ١٢روز دوشنبه .  پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با کارفرما هستند

مهرماه نيز نيروهای ارکان ثالث برای دومين روز متوالی دست به 
 .تجمع زدند و در خيابان های بندر ماهشهر راهپيمايی کردند

 
  اعتصاب رانندگان و اپراتورهای جرثقيل مجتمع پتروشيمی گچساران

، گروهی از رانندگان نقليه سبک و ١۴٠٠مهرماه  ١٠روز شنبه 
سنگين و اپراتورهای جرثقيل مجتمع پروشيمی گچساران، دست به 

رانندگان معترض .  اعتصاب زده و از ادامه فعاليتشان خودداری کردند
از جمله مطالبات خود را افزايش حقوق و دريافت به موقع 

پتروشيمی «کارگران پيمانی شرکت .  دستمزدهايشان عنوان کردند
در اعتراض به )  عسلويه(منطقه ويژه پارس  ٢از فاز  »مرواريد

های غذايی  اين کارگران، وعده.  وضعيت خود دست به اعتراض زدند
تا به امروز را از مجموعه )  مهرماه ٨(شنبه  خود از ظهر روز پنج

های خود  کارگران خواهان رسيدگی به خواسته.  اند تحويل نگرفته
دستمزد و مزايای اين کارگران در مقايسه با ديگر کارگران .  هستند

مديران شرکت و هيات مديره .  پيمانکاری در منطقه متفاوت است
 .ترين توجهی به مطالبات اين کارگران نميکنند کوچک

 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

 آغاز دور جديد اعتراض کارگران واحد ترابری نفت و گاز زاگرس جنوبی
  روز شنبه دهم مهرماه گروهی از کارگران واحد ترابری شرکت بهره
برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملياتی پارسيان، آغاز و در 
اعتراض به متحقق نشدن مطالباتشان از سوی مسئوالن، در محل کار خود 

ماه از اعتصابات قبلی رانندگان ۶الی  ۵با وجود گذشت .  تجمع کردند
هنوز تا اين لحظه اتفاق خاصی در خصوص اتصال دوباره کارگران واحد 
ترابری به سامانه ساپنا که سامانه اطالعات پيمانکاران نيروی انسانی در 

فرمايی که با اجرای آن قرارداد  کل صنعت نفت است و لغو طرح خويش 
در نهايت .  کند، رخ نداده است همه اين کارگران را به حجمی تغيير می

پس از دو روز اعتصابات، با وعده مسئوالن برای متحقق شدن مطالبات، 
برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، به  کارگران واحد ترابری شرکت بهره

 .اعتراض خود پايان دادند
 

  تجمع اعتراضی رانندگان منطقه عملياتی نار و کنگان
مهرماه رانندگان منطقه عملياتی نار و کنگان در  ١٠صبح روز شنبه 

اعتراض به شرايط حقوقی و عدم اجرای طبقه بندی مشاغل دست از کار 
گويند که براساس قوانين  اين کارگران می.  کشيده و دست به تجمع زدند

وزارت کار، قراردادهای آنها مستمر است و طبق بخشنامه وزارت نفت 
همه شرايط الزم جهت دريافت اين آيتم را دارند اما نفت مرکزی و منطقه 

 .عملياتی نار و کنگان توجه ای به خواسته های آنان نمی کند
 

 کرمان تجمع اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ پابدانا در 
، ١۴-١٢توت   پودنه، گله دهها کارگر از معادن پابدانای جنوبی، چشمه

شکون و معدنجو در زرند کرمان از يک هفته گذشته در  سراپرده، باب
اعتراض به دستمزدهای پايين و تبعيض ميان کارگران معادن نيمه دولتی 

روز . برند اند و در اعتصاب به سر می و خصوصی، توليد را متوقف کرده
، جمعی از کارگران معدن ذغال سنگ پابدانا واقع ١۴٠٠مهرماه  ١٠شنبه 

در کرمان در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان، در ورودی محل 
مهرماه نيز کارگران شرکتی  ١١روز .  کار خود دست به تجمع زدند

اين کارگران که .  مجددا در ورودی محوطه دست به تجمع اعتراضی زدند
های  گويند در کارگاه کنند، می های خصوصی اين معدن کار می در تونل

گيرند و از مزايای مزدی  دولتی همين معدن کارگران حقوق بيشتری می
مند هستند؛ درحاليکه ساعات کار و توليد آنان به نسبت کمتر  بيشتری بهره

 .است
 

 های پيمانکاری معدن مس سونگون تجمع کارگران شرکت
های پيمانکاری معدن مس  مهرماه کارگران شرکت ١٣شنبه  از روز سه

سونگون در اعتراض به سطح پايين دستمزدها و شرايط بد و ناايمن کار 
کنندگان  تجمع.  دست به اعتصاب زدند و در محوطه مجتمع اجتماع کردند

  ١٢صفحه   های  باشند از نيروهای شرکت نفر می ۵٠٠که بالغ بر 

!نه به آپارتايد جنسى، نه به حجاب اسالمى  
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قانون الحاق مجلس، بخشنامه وزارت کار و  ٨٣روستايی طبق ماده 
رای ديوان عدالت اداری، به بدنه شرکت مخابرات ايران متصل شده و 

های آنها  دارای قرارداد رسمی و دائمی هستند تبعيض در نوع پرداختی
سال در روستاها هنوز حقوق کف  ٢٠وجود دارد و بعد از خدمت باالی 

خواسته اصلی و مهم کارگزاران .  کنند قانون کار را دريافت می
سازی حقوق و  مخابرات روستايی رفع تبعيض، عدالِت مزدی و همسان

 .مزايا همتراز با کارکنان رسمی شهری است
 

 مرگ يک کارگر ساختمانی در قائمشهر
مهرماه متاسفانه کارگر جوانی در قائمشهر استان   روز شنبه سوم

محيط کار از طبقه چهارم ساختمان   مازندران بدليل فقدان ايمنی در
ساله استادکار آرماتوربندی بود  ٣٢حسن شبان .  سقوط کرد و جانباخت

و در حين انجام کار بخاطر نبود هيچ نوع حفاظ ايمنی و عدم نظارت، 
 .دهد از طبقه چهارم ساختمان سقوط و در دم جانش را از دست می

 
 مرگ يک کارگر در تهران

يک کارگر شرکت پارس خودرو که پيشتر در اثر سقوط از ارتفاع 
مهر، به دليل شدت جراحات وارده  ١٢مصدوم شده بود، روز دوشنبه 

 .در بيمارستان ابن سينای تهران جان خود را از دست داد
 

 تجمع مربيان پيش دبستانی ايذه مقابل استانداری خوزستان
روز شنبه دهم مهرماه مربيان پيش دبستانی شهرستان ايذه در اعتراض 

هايشان مقابل استانداری خوزستان در اهواز  به عدم رسيدگی به خواسته
ايذه خواستار بازگشت به  ٩٧مربيان پيش دبستانی سال .  تجمع کردند

 .کار خويش هستند
 

 تجمع معلمان و فرهنگيان تهران مقابل مجلس
روز يکشنبه يازدهم مهرماه جمعی از معلمان و فرهنگيان تهران مقابل 

معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای .  ساختمان مجلس تجمع کردند
درصد هيأت علمی برای معلمان شاغل،  ٨٠بندی به ميزان  طرح رتبه

سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق ديگر  اجرای همسان
در ديگر شهرهای کشورهمچون اصفهان، .  های خود هستند خواسته

شيراز، بندرعباس، داراب، زنجان و غيره  نيز تجمع فرهنگيان در 
 . مقابل اداره آموزش و پرورش در جريان بود

 
 تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی 

مهرماه تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگيران  ١١روز يکشنبه 
تعدادی .  تأمين اجتماعی تهران مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند

و   از بازنشستگان و معلمان همزمان در تهران مقابل مجلس بهارستان
اين ..شهرستانها مقابل ادارات ذيربط دست به تجمعات اعتراضی زدند

در شهرهای قزوين، رشت، شيراز،   تجمعات اعتراضی همزمان
اصفهان، اهواز، خرمشهر، خرم آباد و بندرعباس در اعتراض به 

. شرايط سخت معيشتی و عدم اجرای مطالبات برجا مانده برگزار گرديد
بازنشستگان و مستمری بگيران شهرهای مشهد و تبريز هم مقابل اداره 

بازنشستگان .  تامين اجتماعی اين شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند
و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و 

ها، مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد معيشتی خود معترض  مستمری
 .ها می باشند هستند و خواهان افزايش و همسان سازی کامل حقوق

 

 ١۵پيمانکاری آجين، ندا، مبين، نوآوران و زحل هستند که سوابق کاری 
های پيمانکاری معدن مس سونگون با  کارگران شرکت.  سال دارند ٢٠تا 

ادامه اعتصاب خود شب را در محوطه اين مجتمع دست به تحصن زده و 
 .در همانجا ماندند

 
 وضعيت کارگران و کارکنان راه آهن تراورس

کارگران با شکايت از شرکت ريل صنعت کاران ميگويند اين شرکت 
بدون تسويه قصد فرار از آنجا را داشته وحقوق عقب افتاده کارگران را 

کارگران ميگويند يکی از مطالبات بر .  هنوز کامل پرداخت نکرده است
کنون اين   حق آنان داشتن قرارداد رسمی و مستقيم با راه آهن است که تا 

خواسته متحقق نشده و شرکت های پيمانکاری از شرايط معيشتی 
منعقد می   ماهه  ٣کارگران به نفع خود سو استفاده کرده و قرارداد های 

کنند که اين نوع قرارداد ها به دليل ضايع شدن حق و حقوق افراد طبق 
 . قوانين اداره کار کشور ممنوع است

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری پرند

مهرماه کارگران شهرداری پرند در استان البرز در  ١١روز يکشنبه 
 .ها دست به تجمع زدند اعتراض به عدم پرداخت حقوق

 
 ماه حقوق معوق  ۴کارگران شهرداری رودبار، بيش از 

کارگران شهرداری رودبار در استان گيالن درشرايط بحران اقتصادی و 
کارگران ميگويند عليرغم همه .  ماه حقوق نگرفتند ۴وجود کرونا، 

کارگران شهرداری .  ها مجبوريم بدون دريافت حقوق کار کنيم سختی
رودبار در سال جاری يکماه و نيم از مطالبات خود را به صورت 

کارگران ميگويند در شرايط اقتصادی .  اند الحساب دريافت کرده علی
موجود و معيشت بسيار پايين ما بايد برای دريافت معوقات مزدی خود 

کند بودجه ندارد ومنابع مالی  دوندگی کنيم؛ شهرداری رودبار ادعا می
کارگران ميگويند کار ما .  کافی برای پرداخت حقوق کارگران ندارند

برای حفظ آرامش و نظافت شهرها بسيار مهم است، شوراهای شهر، 
ها و حتی مقامات استانی بايد با نظارت بر عملکرد  استانداری
ها بفکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات  شهرداری
 .ها اختصاص دهند مزدی آن

 
  تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر

  مهر کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به عدم ١١يکشنبه 
ماه حق بيمه مقابل فرمانداری اين شهر دست  ١٠ماه حقوق و  ۶پرداخت 

 .به تجمع زدند
 

 تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستايی 
صبح روز شنبه دهم مهرماه جمعی از کارگزاران مخابرات روستايی 
. سراسر کشور مقابل ستاد اجرايی فرمان خمينی در تهران تجمع کردند

گويند با توجه اينکه کارگزاران مخابرات  نمايندگان معترضان می

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٣صفحه   



!جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيم  
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در بحبوحه تحصن معلمان آرش شارمند به دليل  ٩٧پيشتر در مهرماه 
شرکت در تحصن توسط نيروهای امنيتی احضار، مورد بازجويی و 

 .تهديد قرار گرفته بود
 

 آخرين وضعيت معلمان زندانی استان فارس
حدود يکماه از بازداشت غالمرضا غالمی کندازی معلم با سابقه و با 

وی تا روز چهارشنبه .  گذرد تجربه و از فعالين معلمان استان فارس می
گذشته در سلول انفرادی بوده، پس از پايان يافتن دوران بازجويی به 

است و صدور وثيقه سنگين باعث  زندان عادل آباد شيراز منتقل شده 
از سوی ديگر مهدی فتحی فعال .  است ادامه بازداشت موقت وی شده 

شهريور همراه با  ٢٣صنفی استان فارس و معلم تاريخ در تاريخ 
ضرب و شتم دستگير شده است و از آن زمان تاکنون تنها يک تماس 

اين معلم زندانی با داشتن بيماری قلبی .  کوتاه با خانواده خود داشته است
از دسترسی به پزشک محروم است و همين موضوع باعث نگرانی 

آقای فتحی در .  است  خانواده و دوستان و فعاالن صنفی وی شده
های صنفی و مدنی مورد اذيت و  های گذشته نيز به خاطر فعاليت سال

 . آزار و پرونده سازی توسط نيروهای امنيتی قرار گرفته است
 

*** 

 تجمع و راهپيمايی اعتراضی بازنشستگان و کارکنان هما 
مهرماه کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت هواپيمايی ملی  ١٠روز شنبه 

اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان مقابل وزارت   در)  هما(ايران 
بازنشستگان و شاغالن هما به وضعيت بد شغلی .  راه دست به تجمع زدند

و معيشتی خود اعتراض دارند و خواهان افزايش و همسان سازی 
 .هايشان هستند ها و رسيدگی به ديگر خواسته حقوق

 
تداوم تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان و 

 اصفهان
مهرماه  ١١طبق يکشنبه های اعتراضی اين هفته نيز در روز يکشنبه 

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی فوالد 
اين .  مقابل ساختمان اين صندوق در اهواز و اصفهان تجمع کردند

. بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی خود هستند
بازنشستگان صندوق فوالد هر يکشنبه در اعتراض به عدم رسيدگی به 

زنند اما تا کنون هيچ مسئولی حاضر  شان دست به تجمع می مشکالت
 .نبوده تا پاسخ درست به اين زحمتکشان بدهد

 
 اعتراض به خشونت عليه زنان   تجمع فعالين مدنی سنندج در

مهرماه جمعی از فعالين اجتماعی شهر سنندج  ١۴روز چهارشنبه 
اعتراض به خشونت عليه زنان مقابل ساختمان دادگستری اين شهر  در

تجمع کرده و خواهان اقدام دادستانی و نهادهای مربوطه برای جلوگيری 
در چند روز گذشته فائزه ملکی نيا .  از اعمال خشونت عليه زنان شدند

ساله به بهانه آنچه ناموس ناميده ميشود توسط پدرش به آتش  ٢٢دختری 
اين فاجعه نارضايتی .  کشيده شد و در بيمارستان جان خود را از دست داد

 .ميان شهروندان و فعالين اجتماعی برانگيخته است  و خشم زيادی را در
 

 امتناع دادستانی از آزادی عزيز قاسم زاده
مهرماه خانواده و همکاران عزيز قاسم زاده معلم زندانی  ١١روز يکشنبه 

. مجدداً پيگير آزادی او شدند که با مخالفت و امتناع دادستانی مواجه شدند
عليرغم اعالم بازپرسی برای توديع وثيقه جهت آزادی عزيز قاسم زاده، 

عزيز .  دادستانی از پذيرش وثيقه و دستور آزادی او امتناع نموده است
اش دستگير شده بود  مهرماه در منزل مسکونی ۴قاسم زاده که روز 

 .اکنون در قرنطينه زندان رودسر در بازداشت به سر ميبرد
 

آرش شادمند معلم هنر و عکاس آذربايجانی توسط نيروهای امنيتی 
 .بازداشت شد

آرش شادمند دبير هنر، عکاس و دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای چند 
مهر توسط نيروهای امنيتی در تبريز بازداشت  ٨رسانه ای روز پنجشنبه 

هنوز از داليل بازداشت و نهاد بازداشت .  و به مکان نامعلومی منتقل شد
الزم به ذکر است .  کننده و محل نگهداری ايشان اطالعی در دست نيست

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!نه به آپارتايد جنسى، نه به حجاب اسالمى  
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" بدون خستگی"فراوان آماده شده بود تا ساعتها به کشتار مردم بيگناه 
متاسفانه تا امروز و پس از گذشت هشتاد سال از اين قتل .  ادامه دهند

عام تاريخی، هيچ مقام نظامی و غير نظامی ارتش هيتلری بخاطر 
روشن است پشت .  شرکت و تدارک اين قتل عام دادگاهی نشده است

اينگونه اين اعداد، انسانهای واقعی قرار داشتند که برای آينده خود و 
کشته شدن هر نفر، نه .  خانواده خود برنامه ريزی و تالش کرده بودند

 .کشتن يک نفر که بايد با کشته شدن يک نسل تفسير شود
 

متاسفانه دنيای آنروز نتوانست جلوی اين قتل عام وحشيانه توسط 
حکومت هيتلر را در شوروی سابق بگيرند ولی جوامع امروز بشری 
بايد بتوانند با تکيه بر همبستگی جهانی در مقابل نظامهای فاشيستی 

. مانند جمهوری اسالمی از جمله در روز جهانی عليه اعدام بايستند
امروز جمهوری اسالمی و شخص خامنه ای در کنار نيروهای سياه 
اسالمی همانند طالبان در کشتار هزاران بل صدها هزار انسان بی گناه 

ترديد نبايد داشت که مردم اين کشورها حکومتهای .  سهيم می باشند
اسالمی را بزير می کشند، آنچه الزم دارند همبستگی جهانی کارگران 
و مردم آزاديخواه با جنبشی آزاديخواهانه و انقالبی و سکوالر است که 
امروز ميخواهد از شر اين حکومتهای مرتجع رها شود اما به انقالب 
کارگری چشم دوخته است، به برپائی يک جامعه آزاد و خوشبخت 

 .سوسياليستی
  
 راستو نقش رضا پهلوی در اپوزيسيون  «پيمان نوين»

در "  پيمان نوين"بيش از شش ماه از فراخوان رضا پهلوی تحت نام 
رضا پهلوی بعد از شکست پی .  ميگذرد"  گذار از جمهوری اسالمی"

اپوزيسيون در پی پروژه هايش، با هدف بازسازی و دادن تحرکی به 
دقيقه ای  ١٥، در پيام پروغرب سرشکسته از ترامپ و نااميد از بايدن

با "  جمهوری اسالمی"خود، خواستار گذار از  ٢٠٢١مارس  ١٥در 
بنابراين آقای رضا پهلوی پس از .  شد"  نه به جمهوری اسالمی"شعار 

چهل و دو سال برسر قدرت بودن جمهوری اسالمی، عليرغم مدنی چی 
و اصالح طلب و جمهوريخواه شدن ها، با اين فراخوان واضحتر به 

ما همان زمان در .  صف سرنگونی طلبانه جمهوری اسالمی پيوست
" بيانيه"بيانيه حزب و مقاالت اهداف ضد کارگری و ضد انقالبی اين 

امروز و با گذشت بيش از ششماه از اين بيانيه، .  را افشاء کرديم
اپوزيسيون پروغرب حتی متفرق تر و شکننده تر از قبل خود شده 

چرا؟ با نگاهی به تاکيد آمريکا بر سر توافق با جمهوری اسالمی .  است
و حوادث سه ماه قبل در افغانستان و واگذاری قدرت به طالبان توسط 
آمريکا، نشان ميدهد که سياست هيئت حاکمه در آمريکا، مستقل از اينکه 
جمهوری خواهان يا دمکراتها در قدرت باشند، پيش ميرود و تا اطالع 
ثانوی در اين سياست جائی برای اپوزيسيون بورژوائی و امثال رضا 
پهلوی و حتی هواداران غرب در حاشيه و درون حکومت در نظر 

از اولش کهنه بود اما حاال کهنه تر شده "  نوين"پيمان .  گرفته نشده است
 . است

  
امروز جمهوری اسالمی و امثال آن تنها يک خاصيت دارند و آن 

جمهوری اسالمی .  ظرفيت تقابلشان با کمونيسم و نيروهای انقالبی است
حکومت مطلوب آمريکا در ايران و يا حکومت انکشاف سرمايه نيست، 

برای همين .  اما دشمن طبقه کارگر است بيشتر از هر بورژوای ديگر
اين در اين فضای ناتوانی و بحران و نداشتن راه حل، با جنبش اسالمی 

سازش می کنند تا الاقل جلوی روندهای پيشرو را 

هزار کودک و نوجوان از حق تحصيل در سيستان و  ١٣٠محروميت 
 بلوچستان 

استان سيستان و بلوچستان يکی از استانهائی است که مردم آن با بی 
شهروندان سيستان و .  اعتنائی کامل حکومت اسالمی روبرو می باشند

بلوچستانی در کنار مشکالتی عديده ای همانند فقدان بيمارستان و مراکز 
پزشکی، فقدان مراکز آموزشی و تحصيلی و غيره با مشکالت جدی تری 
همانند فقدان شناسنامه برای کودکان و نوجوانان در اين استان نيز روبرو 

اغلب خانواده های زحمتکش، مجبورند با قبول هزينه های .  می باشند
سنگين برای دريافت شناسنامه برای نوزادان و کودکان خود صدها 

اغلب مراجعه کننده گان .  کيلومتر به شهرهای بزرگ استان مسافرت کنند
اما با ممانعت صدور شناسنامه برای فرزندان خود روبرو می شوند، 
مرکز دولتی به داليل واهی از صدور شناسنامه برای خانواده های 

مدير روابط عمومی آموزش و .  زحمتکشان و کارگری امتناع ميکنند
حداقل  ١۴٠٠پرورش استان سيستان وبلوچستان با اعالن اينکه  تا سال 

هزار نفر کودک و نوجوان در اين استان بازمانده از تحصيل می  ۶١
: باشند و يا بخاطر عدم امکانات مجبور به ترک تحصيل شده اند، گفت

هيچ کاری "هزار دانش آموز منع خدمات دولتی دارند که  ١٣بيش از 
هزار نفر  ١٣٠آمار گويای آنند که حداقل  .برای آنها انجام داد"  نميتوان

بازمانده از تحصيل در اين استان و اين که اين افراد به دليل نداشتن 
مدارک هويتی و شناسنامه و همچنين مشکالت قضايی از تحصيل 
بازمانده اند، روشن است در جامعه ای که حکومت اش حتی از ثبت 
احوال و ساخت مجوز شناسنامه از فرزندان مردم سرباز ميزند و آنان را 
حتی بعنوان شهروندان جامعه اش برسميت نمی شناسد، اين کودکان حال 

آنها از روز اول .  و آينده شان در نظام اسالمی از قبل نوشته شده است
تولدشان در حکومت نکبت اسالمی از خدمات آموزشی، درمانی و غيره 
محروم می مانند و راهی بجز يافتن کار بی مزايا و تن دادن به بردگی 
مزدی در بنگاههای کاری و آنهم در محيطهای غير بهداشتی عاری از 

از موضع دولت اسالمی و طبقه سرمايه .  هرگونه حمايتهای دولتی ندارند
اما اگر !  ماست، بردگی مزدی تا زمان مرگ"  سرنوشت محتوم"دار اين 

 !، آنوقت بايد اين بردگی را ورندازيم"محتوم نيست"ميگويئم خير 
 

هشتادمين سالروز قتل عام جمعی سی و سه هزار يهودی و ضد 
 فاشيست در اوکرائين 

حکومت نازيسيست آلمان در حمله به روسيه در راستای سرکوب و 
 ٣٣بيش از  ١٩٤١سپتامبر  ٣٠-٢٩کشتار کمونيستها و يهوديان در 

پايتخت امروز کشور (هزار يهودی را در دره ای در نزديک کيف 
جمع آوری کردند و سپس در محاصره ارتش فاشيستی آلمان )  اوکرائين

هزار  ٣٣قتل عام بيش از .  توسط سربازان آلمان هيتلری قتل عام شدند
کودک و زن و پير و جوان توسط ارتش آلمان هيتلری بيش از يک روز 

ارتش فاشيست آلمان در هنگام قتل عام آنها و برای اينکه .  طول کشيد
صدای فرياد قربانيان شنيده نشود با بلندگوهای بزرگ موزيک اپرا پخش 

در مقابل آن سربازان ارتش فاشيستی هيتلر با غذا و مشروب .  ميکرد

 در حاشيه رويدادها
 

 نادر شريفى

  ١٥صفحه   
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اند که مقامات  خبرگزاريهای وابسته به جمهوری ايران نوشته
حسينيه اهل »اقدام به تعطيلی  «گيری کرونا همه»آذربايجانی به بهانه 

 .اند نيز کرده «بيت
 

آيا جنگی در افق است؟ مستقل از اينکه جمهوری اسالمی با باال آوردن 
درصدی تنها در يکساله گذشته و عدم توانش در  ٦٤بدهی بانکی 

سرکوب و به عقب راندن سرنگونی طلبی جامعه و به شکست کشاندن 
و به عقب راندن اعتصابات و اعتراضات دهها هزار نفر کارگر، معلم، 
بازنشسته گرسنه و عصبانی، توانی در راه اندازی يک جنگ حتی 
کوتاه مدت با کشورهای همجوارش را ندارد و مطلع است که هرگونه 
فشار و دست درازی به حکومت آذربايجان با واکنش حکومت اردوغان 

بنظر می آيد جمهوری اسالمی برای فرار و .  نيز روبرو خواهد شد
مسئوليت پذيری از وضعيت بسيار بد اقتصادی جامعه، عدم دستيبابی 

مرگ روزانه چند صد نفره شهروندان  اش به توافق با آمريکا و غرب،
بخاطر شيوع کرونا و بی مسئوليتی کامل حکومت، بدنبال سرگرم کردن 
و به انحراف کشاندن اذهان جامعه پشت تبليغات ارتجاعی ناسيوناليستی 

. است تا از عزم راسخ جامعه برای سرنگونی نظام اسالمی نيرو بگيرد
روشن است برای جمهوری اسالمی، حفظ نظام هدف اصلی است، 

اما برخالف .  رئيسی را آوردند که مردم را اين آدمکش بترسانند
انتظارش، با روی کار آوردن جالد رئيسی، و حتی بقدرت رسيدن 
طالبان توسط آمريکا، نه تنها جامعه ايران سانتيمتری در مقابل حکومت 
اسالمی عقب نشينی نکرده است، بلکه عزم خود در سرنگونی اين رژيم 

 .را جزم تر کرده است
 

*** 

طالبان، جمهوری اسالمی، حزب هللا لبنان و احتماال بزودی .  بگيرند
محور "حشدشعبی در عراق، همان کمربند سبز سابق که االن بعنوان 

نقش سگ هار پاسبان سرمايه را در مقابل تعرض کارگر و "  مقاومت
 . آزاديخواهی موقتا ايفا کند

 
 ها بين ايران و جمهوری آذريايجان افزايش تنش

های اخير در پی بهانه بازداشت  روابط حاکمان تهران و باکو طی هفته
دو راننده ايرانی در مسير اصلی ترانزيت کاال ميان دو کشور در منطقه 

باغ، بدليل ورود غيرقانونی آنها به خاک آذربايجان و همچنين اخذ  قره
عوارض عبور از کاميونهای تردد کننده ميان ايران و ارمنستان، وارد 

های خود با رژيم  رژيم اسالمی به دنبال تنش .ها شد فاز جديدی از تنش
در مرزهای شمال غربی  «فاتحان خيبر»آذربايجان، رزمايشی با عنوان 
اسالمی در "  رزمايش ارتش"پس از  .خود با آذربايجان برگزار کرد

نزديکی مرزهای آذربايجان، آنکارا از رزمايش مشترک خود با باکو در 
پايتخت  «تفليس»اکتبر در  ٥اين رزمايش دوشنبه  .اين هفته خبر ميدهد

گرجستان با حضور نيروهای نظامی ترکيه، جمهوری آذربايجان و 
در پی اين رويدادها .  اکتبر ادامه خواهد داشت ٨گرجستان آغاز شد و تا 

به گزارش خبرگزاری ای در باکو پلمپ و  نماينده خامنه)  امنيتی(دفتر 
ای در  نژاد، نماينده علی خامنه اکبر اجاق ، مسجد و دفتر علی«تسنيم»

همچنين .  اکتبر در شهر باکو تعطيل شد ٥شنبه  جمهوری آذربايجان، سه

 ...در حاشيه رويدادها 

 اعتصاب و اجتماع كارگران هفت تپه 
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!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

رسانه تلويزيون پرتو، برنامه های 

-حزب كمونيست كارگری

حكمتيست را بطور زنده از طريق 

كانال الترناتيو شورايى دنبال 

كنيد و به كارگران و دوستانتان 

: آدرس خط زنده. معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

را بطور زنده و از تلويزيون الترناتيو شورايى كانال 

. طريق تلفن و يا اينترنت همه جای جهان دنبال كنيد

ساعته شورای  ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای 

همكاری نيروهای چپ و كمونيست را به دوستانتان 

:معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  


