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 درسهای اعتراض معلمان
 

امروز پنجشنبه دوم ديماه، عليرغم وسيع ترين 
فشار امنيتی در طول هفته، احضار بيش از 
صد نفر از فعالين معلمان و تهديد هزاران نفره 
معلمان با اس ام اس مبنی بر ممنوعيت تجمع، 

. شهر ايران تجمع کردند ١٠٤معلمان در 
شعار "  معلم زندانی آزاد بايد گردد"شعار 

اقدامات امنيتی شديد و .  اصلی تجمعات بود
تهاجم به معلمان در شيراز و تهران هم 

. نتوانست جلوی اجتماع معلمان را بگيرد
اعتماد بنفس، يگانگی و برحق بودن معلمان 

 . بسيار بسيار از اين تمهيدات قويتر است
 

اجتماعات امروز معلمان در تعدادی از شهرها 
وسيعتر از بار قبل بود و مجموعا فضای 
اعتراضی تر و راديکال تری بر مجموعه 

امروز معلمان تنها برای .  اجتماعات حاکم بود
پيگيری خواستهای خود و مقابله با ترفندهای 
مجلس و حکومت نيامده بودند، آنها صدای 
کارگران و اکثريت عظيمی از جامعه بودند که 
مانند معلمان عليه فقر و تبعيض و نابرابری 

امروز گوشه بزرگی از .  بميدان آمده اند
اردوی بشريت آزاديخواه و برابری طلب و 
آزادانديش و سوسياليست در شهرهای ايران 

. در هيئت اعتراضات معلمان روی صحنه آمد
اين نوک کوه يخ اعتراضات ميليونی کارگران 

 .   عليه فقر و تبعيض است
 

 :چند دستاورد و درس مهم
بدنبال تحصن و اعتصاب و 

 

 قطعنامه پايانى تجمع سراسری معلمان ايران 
 ١٤٠٠دی  ٢پنجشنبه، 
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 ٦٢٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٢صفحه    

اجتماعات موفق سه روز معلمان، ديدگاهی ميان معلمان وجود داشت که 
ادامه اعتراضات را در تجمعات خيابانی مفيد نميدانست و يا مخالف با 

در بهترين حالت نگران بود ظرفيت اعتراض وجود نداشته .  آن بود
باشد و يا دعوت به تجمع خيابانی را در لحظه کنونی درست ارزيابی 
نميکرد، و در بدترين حالت ادامه اعتراض را به زبان امنيتی ها 

اجتماعات قدرتمند امروز معلمان، پاسخ اجتماعی .  ميخواند"  اغتشاش"
 .    اين ديدگاه بود

 
يک مسئله ديگر نگرانی از امنيت فعالين معلمان و درک از تناسب قوا 

معلوم شد امنيت و درجه آن، نه تابع مجاز خامنه ای و رئيسی بلکه . بود
نه .  تابع تناسب قوای عمومی تر جامعه و اتحاد صفوف معلمان است

فقط انگ زدنهای جوان و مشرق نيوز و کيهان بلکه احضار بيش از 
صد نفر و تهديد جمعی و هزاران نفره معلمان، نتوانست مانع حرکت 

ظاهراً نيروهای امنيتی يکدست نبودند و .  قوی اعتراضی معلمان شود
يکی ميخواست از سر بگذراند و تجمع را تحمل .  هر کدام سازی ميزدند

. و محدود کند و يکی ميخواست نگذارد اصوال تجمعی برگزار شود
اتحاد و عزم .  هردو عليه معلمان عمل کردند و هر دو شکست خوردند

 .   همين اتحاد چند بازداشتی را هم سريعاً آزاد کرد. معلمان قويتر بود
 

، به "تهديد و زندان ديگر اثر ندارد چرا که معلمان متحدند"وقتی گفتيم 
اين واقعيت تاکيد ميکرديم که اتحاد معلمان هر سدی را می شکند و 

تناسب قوا قانون نوشته نيست، وضعيت .  تعادل جديدی ايجاد می کند
تناسب قوا خودبخود تغيير نميکند بلکه اين اراده جمعی و .  نانوشته است

پراتيک اجتماعی و طبقاتی است که وضعيت جديدی ايجاد ميکند که 
مضافاً اينکه فاکتورهای ماکروتر .  تغيير تناسب قوا يک محصول آنست

در جامعه و همسرنوشتی بخش عظيمی با معلمان، شرايط اعتراض را 
آنجا که .  مساعدتر و دستگاه سرکوب را اگرنه فلج الاقل محتاط می کند

مانند شيراز و تهران دست به وحشيگری زدند، با مقاومت قاطع زنان 
 .  امروز معلمان زن درس مقاومت دادند. روبرو شدند و پس کشيدند

 
اتحاد معلمان که خوشبختانه هر روز گسترده تر ميشود و صفوف وسيع 
تری از معلمان را بميدان ميکشد، مهمترين سرمايه و دستاورد معلمان 

سرمايه ای که ميتواند مبنای اتحاد .  است
فراگيرتر و قدرتمندتر معلمان و فرهنگيان 

. در هر شهر و استان و کشور قرار گيرد
فراخوانهای انتقادی امروز معلمان که 

، "بايد همه در امر خود شرکت کنند"
اين نقطه عزيمت ميگويد .  بسيار بجا است

خواستهای برحق و منفعت واحد حکم 
ميکند که هر معلم حضور يابد و ايفای 

آنوقت ميتوانيم .  نقش کند، امرش را به ديگری نسپارد، راساً حضور يابد
اتکا به خرد جمعی در تمام .  قويتر باشيم، همصداتر و ايمن تر باشيم

برگزاری منظم مجمع .  سطوح راه پذيرش تنوع نظر و وحدت عمل است
عمومی معلمان در مدارس بهترين و در دسترس ترين ظرف و مکانيزم 

 .برای متحد کردن و متحد نگهداشتن معلمان است
       

اجتماعات معلمان عليرغم محدوديتهای تحميلی و پرووکاسيون های 
حاشيه ای، بسيار منظم، با سخنان و خواستهای روشن، در حمايت 
پرشور بازنشستگان فرهنگی و دانش آموزان، با شعارهای ضد تبعيض و 

نفس برگزاری اين اجتماعات در اين سطح و تامين .  فقر برگزار شد
الزامات آن، از يک پختگی و رهبری اليق و تجربه کار سخن ميگويد که 

اما اين .  به سهم خود به ديگر اعتراضات در جامعه کمک می کند
اعتراضات محدود به دستاوردها و خواستها و طول و عرض اين مبارزه 

 .نيست
 

معلمان شاغل و بازنشسته امروز صدای دهها ميليون مردم کارگر و 
زحمتکش به فقر محکوم شده و صدای اعتراض عليه بانيان و مسببين کل 

آنها عليه طرحهای مسجد کردن مدارس و آوردن .  اين اوضاع بودند
آخوند و طلبه مفتخور به محيط مدرسه گفتند؛ اگر دانش آموز ميخواست 

عليه فساد و دزدی و منافع شخصی مديران و !  طلبه شود حوزه ميرفت
معلمانی که مدارس خصوصی راه انداخته اند، عليه ديدگاه هائی که همراه 
امنيتی ها به معلمان انگ ميزند، عليه رسانه های حکومتی و ضد معلمان 
و جامعه، در دفاع از حقوق کودکان و دانش آموزان، در دفاع از آموزش 

معلمان امروز جلودار .  راديگان و معيشت و آزادی شهروندان سخن گفتند
 . جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی بودند

 
اين مبارزه مورد .  ما به اتحاد و مبارزه پيشرو معلمان درود ميفرستيم

حمايت قلبی دهها ميليون نفر و الهام بخش گسترش اعتصابات و 
خواستهای .  اعتراضات بخشهای مختلف مردم کارگر و زحمتکش است

معلمان و اکثريت عظيم جامعه مشترک است؛ يک جامعه عليه فقر و 
تبعيض و حاکميت اقليتی مفتخور و استثمارگر و سرکوبگر بپاخاسته 

پيروزی و پيشروی در هر جبهه اين مبارزه پيروزی ای برای .  است
 . طبقه کارگر و عقب راندن بانيان وضع موجود است

 
امروز معلمان در بهترين موقعيت خود هستند و ميتوانند حقوق شان را از 

آنها کوتاه نمی آيند و حق دارند که کوتاه .  حلقوم مفتخوران بيرون بکشند
 !  نيايند

 

 .سردبير
   ١٤٠٠ديماه  ٢

!مرگ بر جمهوری اسالمى  
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 ٦٢٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 قطعنامه پايانى تجمع سراسری معلمان ايران 
 ١٤٠٠دی  ٢پنجشنبه، 

 

 !فرهنگيان عزيز، دانش آموزان و اوليای گرامی
 

های حاکميت در قبال فرهنگيان  ما امروز اينجا جمع شديم که به سياست
توجهی به آموزش با کيفيت و رايگان اعتراض  شاغل و بازنشسته و بی

 : ايم تا اعالم کنيم ما در اينجا جمع شده. کنيم
 
امروز زندگی بازنشستگان شريف و عزيز با مخاطرات جدی  .  ١

کارآمد محرومند و  روبرو است حقوق آنان نصف خط فقر است از بيمه
سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مديريت خدمات  قانون همسان

سازی از  ما خواهان اجرای کامل قانون همسان.  شود کشوری اجرا نمی
توانيم به اين وضعيت ظالمانه  هستيم و بيش از اين نمی ١۴٠٠اول مهر 
 .ادامه دهيم

 
بندی نبود جالب  بندی چيزی جز سرهم مصوبه مجلس در مورد رتبه  .٢

است که همين اليحه ناقص و تحميلی را هم در  اينکه دولت مدعی شده
بندی بدون  ما خواهان اجرای اليحه رتبه.  اجرا نخواهد کرد ١۴٠٠سال 

بايد حقوق .  هستيم ١۴٠٠در نظر گرفتن ميزان اعتبار در نيمه دوم 
معلمان بخش خصوصی در مدارس غيردولتی، معلمان نهضت 
سوادآموزی، خريد خدمات، نيروهای خدماتی و ساير بخش ها با توجه 

ما نسبت به اين همه تضييع حقوق و ستم به .  بندی افزايش يابد به رتبه
 .کنيم فرهنگيان بيزاريم و در مقابل اين همه ستم سکوت نمی

 
وضعيت و کيفيت آموزش بحرانی است فقدان امکانات و آموزش  .  ٣

است ما  پولی باعث بازماندن بيش از سه ميليون کودک از آموزش شده
بخشی به آموزش و ارائه آموزش کيفی و رايگان و  خواهان کيفيت

 .عادالنه در تمام کشور به ويژه مناطق محروم هستيم
 
ناريوسازی به شيوه کيهان برای مقهور کردن و امنيتی کردن س.  ٤

هاست که فعاالن صنفی  مطالبات صنفی راه به جايی نخواهد برد سال
شود اما کنشگری  زير ضرب هستند و زندان و اخراج به آنان تحميل می

امروز آزادی معلمان دربند يک مطالبه جدی نزد .  شود متوقف نمی
گری است و ما  معلمان است و آزادی آقای رسول بداقی نتيجه اين مطالبه

گيريم اما خواسته معلمان آزادی بدون قيد و شرط  آن را به فال نيک می
تمام معلمان زندانی، توقف احضار و بازجويی فعاالن صنفی و توقف 

ما به خط سرکوب فعاالن .  های ظالمانه است سازی و دادگاه پرونده
 .کنيم اعتراض داريم و با تمام قدرت از معلمان دربند حمايت می

 
ما از افزايش حقوق تمام اقشار اجتماعی و کارگران و زحمتکشان به   .۵

کنيم و زندگی شرافتمندانه را حق همگانی  باالی خط فقر حمايت می
های غيرکارشناسی که افزايش حقوق معلمان را  دانيم و با تحليل می

های بزرگ و  های نجومی، اختالس اين حقوق.  داند مخالفيم زا می تورم

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

تمرکز ثروت و قدرت در دست يک عده قليل است که امنيت مالی و 
ما تشويش اذهان عمومی . روانی اکثريت جامعه را به خطر انداخته است
 . کنيم عليه معلمان توسط صدا و سيما را محکوم می

 
های صنفی فرهنگيان ايران يک تشکل  شورای هماهنگی تشکل  .۶

های صنفی  های صنفی و انجمن صنفی و مستقل است که از کانون
های صنفی،  ها تشکل ها و انجمن است اين کانون فرهنگيان تشکيل شده

 . مستقل و دارای شناسنامه و قانونی هستند
 

شورای هماهنگی ضمن استقبال از آزادی رسول بداقی انتظار دارد 
اسماعيل عبدی .  حاکميت به رفتارهای امنيتی با معلمان ايران پايان دهد

ساله خود را می  ١٠سال زندان يک سال است که زندان  ۶پس از  اتمام 
ما خواهان مختومه شدن پرونده .  گذراند و در انتظار اعاده دادرسی است

در اقدامی عجيب عزيز قاسم زاده سخنگوی .  او و منع تعقيب وی هستيم
کانون صنفی فرهنگيان گيالن بدون اخذ ضرورت آخرين دفاع در 

ما ضمن اعتراض به اين رويه غير .  دادسرا پرونده اش به دادگاه رفت
حقوقی و شگفت انگيز  خواهان مختومه شدن پرونده  او و منع تعقيب او  

ماه زندان تعزيری لطيف  ٧همچنين به حکم صادره .  در دادگاه هستيم
روزيخواه عضو هيات مديره کانون صنفی فرهنگيان آذربايجان شرقی و 
صدور حکم جزای نقدی سنگين و ممنوعيت عليه محمود مالکی عضو 

اصغر  سال حبس عليه علی ارشد کانون صنفی فرهنگيان بوشهر و يک
اميرزادگان اعتراض داشته و خواهان آزادی يعقوب يزدانی و دمحمرضا 

زاده از اعضای هيات مديره انجمن صنفی فرهنگيان استان  رمضان
 . خراسان شمالی و مهدی فتحی از فعاالن صنفی استان فارس هستيم

 
حکم دادگاه آقای دمحم فالحی دبيرکل کانون صنفی معلمان تهران بايد لغو 

هللا  سازی عليه جعفر ابراهيمی، غالمرضا غالمی و روح گردد و پرونده
مردانی و احضار فعاالن صنفی متوقف گردد و بايد رسول بداقی و دمحم   

 . حبيبی به کالس درس برگردند
 

کنيم شورای هماهنگی بر عهد و پيمان خود با  در پايان اعالم می
فرهنگيان شاغل و بازنشسته تاکيد دارد و تا تحقق کامل مطالبات با 
حمايت فرهنگيان دست از مطالبه گری برنخواهد داشت و روند 
اعتراضات را با شدت هرچه بيشتر ادامه خواهد داد، همچنين از دولت و 
مجلس می خواهد بيش از اين در مقابل خواست و اراده ی معلمان 

 .نايستند
  

 به اميد تحقق آزادی و عدالت و رفاه و شادی و صلح در ايران عزيز
 

 های صنفی فرهنگيان ايران شورای هماهنگی تشکل
 ١۴٠٠دی  ٢



با تشکر از برگزار کنندگان .  با درود به دوستان حاضر و ديگر پانليستها
با اين فرض مشترک شروع ميکنم که برجسته شدن بحث .  اين سمينار

تشکل کارگری، انعکاس پيشرويهای جنبش طبقه کارگر و مباحث فعلی 
بعد از موفقيت های درخشان کارگران هفت تپه و اعالم مجمع نمايندگان 
به عنون تشکل کارگری از جانب سخنگويان شناخته شده مبارزات 

در .  اين را بايد به فال نيک گرفت.  کارگران هفت تپه برجسته شده است
نتيجه به مبارزات کارگری و فعالين و سازماندهندگان و شرکت 

 . کنندگانش در چهار دهه اخير درود ميفرستم
 

. است"  لزوم و شکل تشکل های کارگری در مقطع کنونی"عنوان بحث 
فکر ميکنم لزوم تشکل کارگری احتياجی به استدالل ندارد، بلکه برعکس 
اگر کسی در اين دنيا  پيدا شود، و ادعا کند، تشکل کارگری لزومی 

همين را اضافه .  ندارد، او بايد زحمت زياد به خود بدهد و استدالل کند
کنم از بيش از صد سال قبل زنده يادانی چون دهگان، حجازی، سلطان 
زاده، يوسف افتخاری و علی اميد و يدی خسروشاهی و به عالوه صدها 
فعال کارگری و کمونيست مبارز خوشبختانه در قيد حيات و تعدادی هم 
متاسفانه جانباختند در چهار دهه عمر جمهوری اسالمی بخش مهمی از 

 .تالش دايمی شان، تالش برای سازماندهی تشکلهای کارگری بوده است
  

يک نکته عمومی تر را هم يادآور شوم، استبداد حکومتی سلطنتی و يا 
جمهوری اسالمی به غير از دوره های محدود، طبقه کارگر و جنبش 

در نتيجه هر زمان . کارگری را از تشکل توده ای خود محروم کرده است
و در مقطع کنونی ايجاد تشکل توده ای کارگری، مستقل از دولت و دم و 
دستگاه سرمايه داری اعم از مجمع عمومی، شورا و سنديکا و يا به 

براين اساس است ما فکر .  نامهای ديگر از نان شب واجب تر است
ميکنيم در چهاردهه اخير اساسا و عمدتا ايجاد مجامع عمومی و در دهه 
هشتاد شمسی در فرصتهايی که پيش آمد، ايجاد سنديکای واحد و هفت تپه 
و بعضی تشکلهای فعالين کارگری يا مدافع کارگر از نظر من مثبت و 

 . قابل حمايت بوده است
 

 ! در مورد شکل تشکلهای کارگری در اين دوره
سير مبارزات کارگری و تحوالت سياسی اين چشم انداز را نشان ميدهد، 
ما با گسترش وسيع جنبش مجمع عمومی و شورا و حتی بخشأ با تشکيل 
سنديکاها و اشکل ديگری از تشکل کارگری مستقل از دولت روبرو 

وقوع چنين اتفاق مهمی کل جنبش کارگری و حتی جنبش .  خواهيم بود
اعتراض توده ای را عليه وضع موجود و جمهوری اسالمی در شرايط 

حال که بحث بر سر شکل تشکل .  بسيار مساعد تری قرار خواهد داد
است، ما فکر ميکنيم مجمع عمومی و شورا مناسبترين و مطلوبيترين 

 : به اين داليل. از ظرفيت گسترش جدی برخوردار است. است
 
توجه به پيشينه دست باال پيدا کردن جنبش شورايی در مقطع انقالب   -١

 ٦٢٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 !لزوم و شكل تشكل كارگری در مقطع كنونى
 ) پنجم دسامبر -سخنان رحمان حسين زاده در سمينار کالب هاوس نقد و نظر(

و فرصت کوتاه دو ساله که شوراهای کارگری امکان فعاليت موثر  ٥٧
 . و مثبت داشتند

بعد از سرکوب سال شصت به بعد، اتکای مبارزات کارگری به   -٢
مجمع عمومی همچون ظرف سرراست مبارزه و اعتصاب و تالشی که 
وجود داشته برای منظم کردن و ادامه کاريشان و به اين معنی تالش 

 . برای ايجاد شورا
تجربه موفق اخير در هفت تپه در ايجاد مجمع عمومی و شکل دادن   -٣

اداره "به مجمع عمومی نمايندگان و شورا و جاانداختن جهت گيری 
 ". شورايی

مطلوبيت مجمع عمومی به عنوان سازماندهی از پايين کارگری و   -٤
. ظرف سرراست و ساده و بدون پيچيدگی متشکل کردن کارگران

تشکلی که احتياج به مجوز گرفتن و پروسه اداری و ايجاد دفتر و 
 . دستک و سلسله مراتب بوروکراتيک ندارد

آحاد کارگر در .  مجمع عمومی ظرف عمل مستقيم کارگری است  -٥
مرکز کارگری مستقيما در مسائل مربوط به شرايط کار و مبارزه و 

امکان .  اعتصاب و هر فعل و انفعال  کارگری دخالت بی واسطه دارد
به عالوه مجمع عمومی .  عزل و نصب نمايندگان خود را دارد

 . مناسبترين ظرف عمل تغيير دهنده و راديکال کارگری است
از آنجا که به طرف تحوالت سياسی مهم در جامعه ميرويم، به   -٦

در چنين شرايطی مطلوبيت .  طرف جابجايی قدرت سياسی ميرويم
جنبش شورايی و چشم انداز حاکميت شورايی و تأکيد بر جنبش مجمع 
عمومی به عنوان بستر اصلی شکل دهنده جنبش شورايی به طور جدی 

 . برجسته ميشود
 

به اين داليل فکر ميکنم کارگران مبارز و به ويژه گرايش سوسياليستی 
درون جنبش کارگری، در کارخانه و مراکز و رشته های کارگری به 
شيوه آگاهانه و بيش از پيش بر ايجاد مجامع عمومی و سروسامان دادن 

اين جهت گيری و .  به جنبش مجمع عمومی الزمست فوکوس کنند
 . پيشنهاد مورد نظر ما است

 
آيا اين به .  با اين وجود ما متوجه ايم، ايجاد سنديکا هم موضوعيت دارد

معنای به وجود آمدن تقابل شورا، سنديکا در اين دوره است؟ الزاما 
ما به عنوان جريان و فعال جنبش مجمع عمومی و .  اينطوری نيست

شورايی از ايجاد سنديکاهای مستقل از دولت و کارفرما و عواملش 
مواردی از جمله در کارگاههای کوچک و پراکنده، .  حمايت ميکنيم

به عنوان تجربه در سالهای .  خودمان دست به کار ايجاد سنديکا ميشويم
در "  اتحاديه صنعتگر"شمسی ما خود مستقيما درگير ايجاد  ٦٦و  ٦٥

شورا و سنديکا به عنوان .  ميان کارگاه های کوچک شهر سنندج بوديم
دو سنت و دو الگوی سازماندهی دو گرايش در جريان مبارزات 

 . کارگری روی فصل مشترکها ميتوانند همکاری کنند
  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     

  ٥صفحه 



اينجا ميرسيم به بحث هايی که در اين دوره با نامهای مختلف در حاشيه 
 . تحرک اصلی جنبش کارگری اتفاق افتاده است

 
 : سنديکا -بحث دو قطبی شورا -الف 

من در .  سنديکا را پيش کشيدند  -کسانی بحث دو قطبی کاذب شورا 
در رابطه و به .  استفاده نميکنم"  کاذب"شروع اين سمينار از عبارت 

بهانه اعالم مجمع عمومی و مجمع نمايندگان کارگران در هفت تپه، که 
فعالين کارگری شناخته شده آنجا به عنوان تشکل خود اعالمش کردند، 
به نظرم يک حرکت ناسالم و يک دو قطبی غير واقعی در مقابل مجمع 

در جريان اعتصاب و .  نمايندگان کارگران هفت تپه قرار داده شد
اعتراضات کارگری هفت تپه به ويژه در سه سال اخير چنين دو قطبی 

غير از مجمع عمومی و مجمع نمايندگان کارگران، تشکل . وجود نداشت
سنديکای هفت تپه، که در دهه هشتاد .  ديگری نقشی ايفا نکرده است

شمسی درست شد و مقاطعی نقش مثبت ايفا کرد، در مبارزات اين سه 
تازه همين فعالين مجمع عمومی در هفت تپه، .  ساله نقشی نداشته است

در مناسبتهای مختلف از نقش مثبت سنديکا و فعالين آن در مبارزات 
لذا در زمين واقعی مبارزات کارگری چنين .  گذشته قدردانی کرده اند

اما در کالب هاوسها و شبکه های اجتماعی عده . دو قطبی وجود نداشت
ای که پيشروی کارگران هفت در بعد سازمانيابی و در فرمت مجمع 
نمايندگان به عنوان تشکلشان را قبول نداشته و ندارند، بحث سنديکا را 

در يک برنامه کالب هاوس که اسماعيل بخشی .  در مقابلشان قرار دادند
و علی نجاتی سخنران بودند، طرفداران سنديکا به شيوه ای نامربوط و 
فرقه ای و ناسالم اسماعيل بخشی را به عنوان يک فعال شناخته شده 
مجمع نمايندگان و طرح کننده اداره شورايی تحت فشار قرار ميدادند، 

(که چرا سنديکای هفت تپه را احيا نمی کنيد؟ چون آن سنديکا االن ! 
موجود نيست و در مبارزات سه سال اخير کارگران هفت تپه حضور 

اينها به رسميت نميشناسند، او فعال جنبش مجمع عمومی ).  نداشته است
در نتيجه در دنيای مجازی و شبکه های اجتماعی .  و شورايی است

تحت نام دفاع از سنديکا مخالفت با مجمع نمايندگان و حرکت شورايی 
کسانی مثل روبن مارکاريان عضو جناحی از .  در هفت تپه قد علم کرد

ساله سازمانش با مجمع عمومی و   ٤٠راه کارگر به ياد مخالفتهای 
رضا مقدم که االن خودش در اين سمينار .  جنبش مجمع عمومی افتاد

هست و در نوبت خودش توضيح دهد، اين دو قطبی ناموجود و در واقع 
به نحوی وارونه . مخالفت با پيشروی کارگران هفت تپه را تئوريزه کرد

را ميخواهد به "  کاذب"مطرح کردن اين دو قطبی به قول خودش 
. اين تالش ناموفقی است.  حساب طرفداران مجمع عمومی قالب کند

مثال روشن از برخورد درست ما طرفدران جنبش مجمع عمومی اتفاقا 
در دهه هشتاد شمسی آن وقت که سنديکای شرکت واحد و .  وجود دارد

هفت تپه به وجود آمدند و در واقع يک پيشروی برای جنبش کارگری و 
تحرک سنديکايی بود، ما و همه جريانات و کسانی که خود را طرفدار 
جنبش مجمع عمومی و شورايی ميدانند، نه تنها مخالفتی نکرديم، نه تنها 

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٢٧شماره    

 !لزوم و شكل تشكل كارگری در مقطع كنونى
 -سخنان رحمان حسين زاده در سمينار کالب هاوس نقد و نظر(

 ) ...پنجم دسامبر

قطبی در مقابلشان قرار نداديم، بلکه با نگرش درست و حرکت از سر 
در شرايط سخت و .  منفعت عمومی جنبش کارگری حمايت شان کرديم

عالوه بر اين دو سنديکا حتی .  تندپيچهای جدی در کنارشان بوديم
تشکلهای فعالين کارگری و يا فعال مدافع حقوق کارگر که به نامهای 

درست ...  کميته های پيگيری، هماهنگی و يا  اتحاديه کارگران آزاد و 
ميخواهم بگويم اين بار مدافعين گوناگون .  شدند، حمايتشان کرديم

 . اين دو قطبی غير واقعی را علم کردند" سنديکا"
 
 ! بحث مجمع عمومی تشکل نيست؟ -ب

تشکل "  مجمع عمومی"بحث بی پايه ديگری که اين مدت راه افتاد، گويا 
در اين مورد هم رضا مقدم با نوشته و گفته هايش چنين ادعايی .  نيست

اين موضوع هم در شرايط مشخص سه چهار ماهه اخير که .  کرده است
درست در .  طرح شده، بحثی در مقابل پيشروی کارگران هفت تپه است

شرايطی که کارگران هفت تپه ميگويند تشکلشان متکی به مجمع عمومی 
و خرد جمعی و روش شورايی است و اين را در دل نبرد و مبارزه شان 

ابراهيم عباسی يکی از فعالين .  و در مقابل سرمايه دار و دولت ميگويند
شناخته شده و از سخنگويان کارگران هفت تپه در مقابل يکی از مسئولين 
دولتی و با حضور جمع وسيعی از کارگرانی که دور و برش را گرفتند، 

ما اينجا مجمع نمايندگان "به آن مسئول دولتی اولتيماتيوم ميدهد و ميگويد 
درست کرديم، بعدا در مقابل ما شورای اسالمی را "  و تشکل شورايی

(احيا نکنيد آنوقت عده ای اين بحث را وسط کشيدند، )  نقل به معنی. 
اگر کسی صميمانه به قضيه نگاه کند، می ".  مجمع عمومی تشکل نيست"

! بيند، دارند توسر کارگران هفت تپه ميزنند، که ادعای ايجاد تشکل نکنيد
نکنيد، به زعم آنها "  مجمع نمايندگان مجمع نمايندگان"زيادی مسئله 

در اين مسئله عالوه بر محدودنگری "!  مجمع عمومی تشکل نيست"
سنديکايی و سطحی گری، محاسبات ناسالم و رقابتها و حسادتها هم عمل 

 . ميکند
 
 ! مجمع عمومی تشکل است -ج

مجمع عمومی "در واقع مسئله .  از نظر من مجمع عمومی تشکل است
ميگويند تشکل .  به نحو گمراه کننده ای مطرح شده است"  تشکل نيست

پاسخ ما اينست هر وقت پايدار و منظم و داير .  نيست، چون پايدار نيست
کيفيت جديدی از ابراز وجود مجمع عمومی و .  شد، اين ديگر شورا است

در .  منطبق با اين کيفيت جديد از کارکرد، کاراکتر و اسمش شورا است
ميپرسم آيا تشکيل .  واقع شورا و مجمع عمومی از هم جدا شدنی نيستند

شورای کارخانه، فابريک و شورای پايه بدون مجمع عمومی اصال وجود  
مگر مثل چپ قديمی و سنتی . دارد؟ از نظر ما مدافعين جنبش شورايی نه

تعيين و حتی انتخاب چند نفر همچون نهاد  ٥٧از جمله مقطع انقالب 
اين ديگر ارگان اعمال اراده مستقيم آحاد کارگر .  بناميم"  شورا"نيابتی را 

شورا بدون .  در مراکز و رشته کارگری نيست و اين ديگر شورا نيست
ما تشکل مجمع عمومی هنوز شورا .  اتکا به مجمع عمومی شورا نيست

نشده در همين مبارزات داريم و تجربه ميکنيم، اما هيچوقت  شورای 
هروقت مجمع عمومی در هر .  بدون برخاسته از مجمع عمومی را نداريم

جا، در مراکز کار و حتی محالت منظم شد، اين ديگر شورای آن 
در نتيجه مجمع عمومی و شورا يک پديده .  کارخانه و يا آن محله است

کسی که ادعا دارد، . قابل تفکيک نيستند. انتگره و عجين شده درهم هستند
. مجمع عمومی تشکل نيست، منطقا بايد بگويد شورا هم تشکل نيست

تناقض ديدگاه اين طيف آنجا برجسته تر ميشود، که مجمع 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٦صفحه 



 ! عمومی ارگان عالی تصميم گيری است، اما تشکل نيست؟
 

وقتم در اين بخش بپايان رسيده، اينجا اين را تاکيد کنم در سابقه جنبش 
کارگری جهانی و خود جنبش کارگری ايران، جنبش شورايی و جنبش 

هر کدام به .  سنديکايی دوسنت و سياست و الگوی سازمانی متفاوتند
گرايش و افق و سياست متمايز از هم در درون جنبش کارگری متعلق 
اند، مجمع عمومی و شورا متعلق به گرايش راديکال و سوسياليستی 
طبقه کارگر و سنديکا و جنبش سنديکايی به گرايش رفرميستی درون 

اگر فرصت شد، دوباره به اين موضوع .  طبقه کارگر متکی اند
 .     برميگردم

 
 : دور دوم بحث من

به رسميت نشناختن مجمع نمايندگان کارگران هفت تپه، زير لوای دفاع 
 !  از سنديکا

بحث متمرکز شده روی همين دو قطبی شورا، سنديکا و بحث مجمع 
جهت اطالع دوستانی که شايد تازه در بحث حضور پيدا .  عمومی

کردند، من در شروع  بحثم گفتم، در آن تحرک و مبارزات واقعی که 
در هفت تپه و فوالد و نفت و پتروشيمی و مراکز ديگر کارگری در 
جريان بوده و هست، يا در مبارزات کارگری سالهای قبلتر از جمله در 
دهه هشتاد شمسی که سنديکای واحد و هفت تپه درست شدند، در محل 

طبعا . و در جريان اعتصاب و اعتراضات چنين دو قطبی به وجود نيامد
در تاريخ جنبش کارگری جهانی و ايران به طور واقعی دوگانه شورا و 

واقعی .  سنديکا متعلق به دو سنت، دو شيوه و دو الگوی سازمانی هست
آنها متعلق به جنبشهای مختلف و گرايشهای .  است، جدا از هم هستند

يکی به جنبش و گرايش راديکال .  مختلف درون جنبش کارگری هستند
کمونيستی درون طبقه کارگر و ديگری به رفرميسم در جنبش طبقه 

اشکال شناخته شده اين دو قطبی را در جنبش کارگری .  کارگر متعلقند
اما بايد در نظر داشت شرايط جنبش کارگری .  کشورهای اروپايی ديديم

ايران امروز زير استبداد، يک بيک مثل شرايط جنبش کارگری اروپا 
اما در اين نوبت .  به اين موضوع در بخش پايانی بحثم برميگردم. نيست

دوباره ميخواهم بگويم اتفاقا بحثهايی که راه افتاده و از جمله رضا مقدم 
در نوشته اش و قبال روبن مارکاريان از رهبری شاخه ای از راه 
کارگر تئوريزه اش کرد، به آن اعتصابات و مبارزات واقعی در هفت 
تپه و فوالد و قبل از آنها ربطی ندارد، در آن مبارزات چنان دو قطبی 

پنج سال کارگران هفت تپه و به ويژه سه سال اخير از .  به وجود نيامد
به بعد، پشت سرهم اعتصابات و اعتراضاتشان را داشتيم، همه  ٩٧

در اين سه سال .  ميگوييم اين بخش درخشان جنبش کارگری ايران است
اخير متکی به مجمع عمومی استمرار مبارزاتی را حفظ کردند، 
اعتصاباتشان را سازمان دادند، به قول خودشان خردجمعی شان را 

مجمع .  سنگر و سکوی مبارزاتشان را سازمان دادند.  بکار گرفتند
اخيرأ در مقابل اجتماع .  نمايندگانشان را ساختند، خلع يد را عملی کردند

اداره کار و عبدالخانی رئيس اين اداره، آنجا يکی از سخنگويان 
تشکل ما مجمع نمايندگان و شورای "کارگران، ابراهيم عباسی ميگويد، 

، اينجا دوستمان علی نجاتی ايراد ميگيرد، پنج "پنج هزارنفره ماست
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خوب باشه علی نجاتی عزيز در نوبت بعدی .  هزارنفر نيست، کمتر است
عباسی کفر که .  هزار کارگر هست يا نه ٤خودت بگو آيا در هفت تپه 

ميخواهم بگويم !  نکرده در يک سخنرانی کمی آمار را دقيق نگفته است
بخشی از طبقه ما، جنبش کارگران در هفت تپه يک پيشروی مهم و جدی 

هم در عرصه مطالباتش، هم در عرصه تشکل يابی توده .  به دست آورد
ای و اتفاقا در همين شريط استبدادی که رفيق ايوب رحمانی فکر ميکند، 

. تشکل پايدار درست نميشود، در هفت تپه درستش کردند و تحميل کردند
همين جا تاکيد کنم جنبش و جريان سياسی و حزبی ما هيچ وقت به اين 
بحث تن نداديم که گويا در شرايط اختناق و استبداد نميشود، تشکل توده 

گفتيم و نوشتيم، که عملی است، منطبق با آن گفتيم، مجمع . ای درست کرد
تاکيد کرديم مجمع عمومی منظم و سازمانيافته شورا .  عمومی تشکل است

. گفتيم در تناسب قوای معين ميشود شورا و سنديکا را تحميل کرد.  است
شمسی در شهر  ٦٦و  ٦٥در بخش اول بحثم اشاره کردم ک در سالهای 

در ميان کارگاههای کوچک آن شهر درست "  اتحاديه صنعتگر"سنندج 
کرديم و برای مدت شش ما تا يکسال و حتی بيشتر به رژيم هار اسالمی 

اما .  آن مدت کوتاه بود و به معنايی پايدار و ادامه دار نشد. تحميلش کرديم
در .  اينکارها ممکن است.  تجارب مهم داشت.  در آن دوره تشکل بود

نتيجه بحث من اينست، اين بحثهايی که در کالب هاوسها و شبکه های 
صريحتر بگويم کسانی و از .  اجتماعی راه افتاد، اينها دوگانه کاذب بودند

جمله رضا مقدم مدعی اند، گويا اين دو قطبی و بحثهای کاذب را 
اينطور .  طرفداران مجمع عمومی که جزو احزاب هستند راه انداختند

زمانی که ديده شد، جنبش کارگران هفت تپه يک پيشروی جدی از .  نبود
جمله در عرصه سازمانيابی توده ای اش به سرانجام رسانده و مجمع 

که (عمومی و شورا را جا انداخته، من فکر ميکنم از داخل  و خارج 
، جريانات و کسانی اين پيشروی )شخصا اين تقسيم بندی را نمی پسندم

کارگران هفت تپه برايشان قابل هضم نبود، زير نام دفاع از سنديکا و يا 
يعنی طرفداران سنديکا راه .  سنديکای قبلی اين بحثها را علم کردند

دوباره اين را يادآوری کنم در دهه هشتاد شمسی، که سنديکای .  انداختند
چون !  واحد و هفت تپه درست شدند، آيا اين بحثهای دوگانه راه افتاد؟ نه

همه جريانات طرفدار جنبش مجمع عمومی و شورايی از ايجاد سنديکای 
که با اين بحث !  علی نجاتی عزيز.  واحد و هفت تپه حمايت کردند

آمدی سراغمان، دهها تظاهرات و آکسيون با "  روشنفکر، روشنفکر"
عکس امثال شما و رضا شهابی و ابراهيم مددی و ديگر فعالين کارگری 
زندانی و حتی سنديکاليست راستی چون اسانلو را سازمان داديم، شرکت 
کرديم، سخن گفتيم، مصاحبه کرديم، ميخواهم بگويم اتفاقا در آن دوره با 
وجود اينکه سنديکای هفت تپه و واحد درست شدند و نشانه پيشروی 
حرکت سنديکايی هم بود، که بود، اما طرفدران جنبش مجمع عمومی و 

 .شورايی با سعه صدر باال و بدون برخورد سکتاريستی، حمايت کردند
 

اما اين بار کسانی که خود را سنديکايی و يا مدافع سنديکا معرفی ميکنند، 
من نميگويم همه کسانی که سنديکايی هستند، چنين کردند، ظاهرأ به نام 

و بحث "  مجمع عمومی تشکل نيست"دفاع از سنديکا، بحث بی پايه 
و يک دو قطبی بيمورد و يا بهتر بگويم "  سنديکا  -تقابل شورا"غيرواقعی 

تالش کردند يک قطب غير واقعی در مقابل پيشروی جنبش کارگران 
من ميگويم .  رضا مقدم ميگويد اينطوری نيست.  هفت تپه را ايجاد کنند

ميپرسم چرا اين بحث دو ماه قبل از اعالم مجمع عمومی .  اينطوری است
نمايندگان شورايی هفت تپه وجود نداشت؟ چرا دوسال و چهار سال قبلتر 
نبود؟ بحث مجمع عمومی، شورا، سنديکا، يک تاريخ سی، چهل ساله 

در حزب کمونيست .  رضا مقدم و من آن زمان در يک حزب بوديم.  دارد
سل قبل آنوقت  ٣٤يعنی  ٦٦ايران منظورمه، در آبانماه  
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و زحمتکشان روستايی مصادره کننده ارضی گفتيم، مجامع عمومی تان را 
اگر .  تصميمات جديد بگيريد.  برگزار کنيد...  پانزده روزه يا يک ماهه و 

چيزی را نميخواهيد، عوض کنيد، نمايندگانی را که فکر ميکنيد درست 
. آنوقت شورا معنای واقعی خود را پبدا کرد.  کار نميکنند، عوض کنيد

، اينست "صحبت من با کسانی که ميگويند مجمع عمومی تشکل نيست
مجمع عمومی و شورا از هم جدا نيستند، به قول جعفر عظيم زاده چرا اين 

آن هم در .  واقعيت ساده را قبول نميکنيد که مجمع عمومی تشکل است
 . شرايطی که در جنبش کارگران هفت تپه جا افتاده است

 
دوباره تکرار و تاکيد ميکنم سه ماه قبل درست درشرايطی که  !دوستان

کارگران هفت تپه گفتند مجمع عمومی تشکل ما است، عده ای با اين 
بحثهای بی پايه ميخواستند بزنند تو سر پيشروی کارگران هفت تپه، اگر 
کسی صميميتی نسبت به کارگران هفت تپه دارد، اين مسئله را قبول ميکند 

فعالين آگاه کارگران هفت تپه همزمان که تاکيد کردند، مجمع .  و نقد ميکند
عمومی تشکل آنها است، از زحمات سنديکای قبلی در وقت خودش و 

علی نجاتی عزيز که اينجا .  فعالين آن امثال علی نجاتی هم قدردانی کردند
در بحث شرکت داری، من بودم به جای شما در همين بحثهای کالب 
هاوسی برميگشتم و ميگفتم ما در دوره قبل سنديکا درست کرديم، کار 

اما در اين دوره دو سه ساله اخير .  درستی کرديم، شماها هم حمايت کرديد
سنديکای هفت تپه در اين اعتصابات و اعتراضات موجوديت و نقش 

دوستان و همقطاران ما تشخيص و تصميم شان اين بود، که مجمع .  نداشت
دستشان درد نکند و در .  نمايندگان و مجمع عمومی را درست کردند

من فکر .  کنارشان هستيم و به اين بحثهای بی پايه ميتوانستی پايان دهيد
ميکنم اگر کسانی خيلی عالقمند احيای سنديکای هفت تپه هستند و فکر 

کارگررا حول آن جمع کنند، مجمع  ٥٠٠ميکنند زمينه دارد، حتی 
واقعيت .  نمايندگان و فعالين پيشرو الزامآ تقابلی را با آنها نخواهند داشت

مسئله اينست در مقابل پيشروی کارگران هفت تپه از جمله در عرصه 
اين .  تحکيم مجمع عمومی و حرکت شورايی آنها متاسفانه کارشکنی شد

 . بحثهای بيمورد زير نام دفاع از سنديکا راه افتاد
 

به نظرمن قاعدتا در ادامه پيشروی کارگران هفت تپه، اين مباحث و در 
کالب هاوسها بحثها مسئوالنه ميبايست ميرفت سراينکه، دستاردهای اين 
مبارزات چگونه بوده است؟ تجارب چی هستند و چگونه به بخشهای ديگر 

بخشهای مختلف جنبش کارگری در اين شرايط چکار . کارگری منتقل شود
سنديکا بايد در تقابل با   -کنند؟ آيا در اين شرايط  و در اين تناسب قوا شورا

در شرايط استبداد و اختناق شديد، محور بحث .  من موافق نيستم.  هم بيفتند
من طرفدار .  اينست، ايجاد تشکل کارگری مستقل از دولت خيلی مهم است

جنبش مجمع عمومی و شورايی فکر ميکنم مطلوب اينست اساسا کارگران 
. پيشرو و سوسياليست بر ايجاد مجمع عممی و شورا فوکوس داشته باشند

طبعا دوستان و فعالين گرايش سنديکايی بر روی ايجاد سنديکا فوکوس 
در اين شرايط، جنبش مجمع عمومی و شورايی .  خود را خواهند داشت

درست و حسابی، با جنبش سنديکايی درست و حسابی عليرغم تفاتها 
 . ميتوانند در زمينه مبارزات کارگری همکاری داشته باشند

 
 : دورسوم و پايانی بحث من

کسانی که ميگويند مجمع عمومی تشکل نيست، در واقع ميگويند شورا 
 ! تشکل نيست

رضا مقدم ميگويد، کسانی که ميگويند مجمع عمومی تشکل است، به 
کسانی .  به نظر من برعکس است.  کارگران ميگويند تشکل درست نکنيد

که بر مجمع عمومی پافشاری ميکنيم، ميگوييم مجمع 

هر دوی ما تبليغ و .  سند مجمع عمومی، شورا، سنديکا را داشتيم
شورا، مجمع عمومی سازمانيافته و "در آن سند آمده، .  ترويجش کرديم

آنوقت و تاکنون در اين فرمولبندی، دوگانه و "  منظم کارگران است
من نگفتم در شروع .  را نديديم"  مجمع عمومی تشکل نيست"ادعای 

مجمع عمومی ظرف .  است"  پايدار"مجمع عمومی رو پای خودش 
آخه .  متحد و متشکل کردن کارگران است که جعفر عظيم زاده هم گفت

چرا تشکل نيست؟ در يک کارخانه، در يک مرکز کارگری، در 
شرايط سختی که اجازه فعاليت به شورای کارخانه نميدهند، به 
سنديکای پايدار نميدهند، در يک اعتصاب ده روزه، نود روزه و بيشتر 
ظرفی که کارگران را در کنار هم بگذارد، خواسته ها را يکی کند، 
نماينده انتخاب کند، مذاکره با کارفرما و سرمايه دار و دولت و غيره 
را انجام دهد و به خواسته هايشان برسند يا تمامأ نرسند، چنين ظرفی 
که اسمش مجمع عمومی است، چرا تشکل نيست؟ به همان ظرف وقتی 

تناقض کسانی که ميگويند مجمع !  منظم و پايدار شد، ميگويند شورا
عمومی تشکل نيست، آنجا برجسته ميشود، به همان ظرف مجمع 

پس چرا تشکل "  عالی ترين مرجع تصميم گيری"عمومی ميگويند 
نيست؟ در نتيجه مجمع عمومی تشکل است چون از شورا جدا ناشدنی 

آنوقت رضا مقدم جواب دهد، شورای مورد نظر آنها چگونه .  است
درست ميشود؟ مگر نقطه شروع ايجاد شورا مجمع عمومی نيست؟ 
مجمع عمومی بايد شکل بگيرد و وقتی منظم و سازمانيافته شد ولو 

مجمع عمومی و .  برای دو ماه و سه ماه، آنوقت اسمش شورا است
شورای بدون اتکا به  مجمع عمومی نداريم، .  شورا انتگره هم هستند

مجمع عمومی هنوز منظم و پايدار نشده و به اين معنا شورا نشده را 
ميخواهم بگويم، .  داريم، اما شورای بدون مجمع عمومی، شورا نيست

ضمنأ بر عکس شورا، .  مجمع عمومی ظرف تعيين کننده ای است
ميشود، هيئت مديره .  سنديکا را بدون مجمع عمومی ميشود، ايجاد کرد

را تعيين کرد، به قول سنديکاليست راستی چون منصور اسانلو که در 
يک جلسه قبلتر همين اتاق کالب هاوس، مقاوله نامه ها و موازين آی 
ال او برای ايجاد سنديکا را رديف کرد بود، به عنوان سنديکاليست به 

در نتيجه سنديکا را بدون مجمع عمومی .  نظرم بحثهايش درست بود
شورای بدون اتکا به مجمع .  ميتوان درست کرد، اما شورا را نميشود

عمومی، همانطور که جعفر عظيم زاده هم گفت، يک هيئت نيابتی و 
 ٥٨سالهای .  من شخصا با اين پديده درگير بودم.  نمايندگی از باال است

به عنوان يک فعال سوسياليست در سازمان کومه له آنوقت در  ٥٩و 
شهر بوکان و حومه، در ميان کارگران کوره، در ميان زحمتکشان 
مصادره کننده ارضی، شوراهای بدون اتکا به مجمع عمومی و به اين 

نفر  ١٥تا   ١٠معنا نيابتی را درست ميکرديم، در مناسبترين حالت 
انتخاب ميشدند، تا مدتها نه حسابرسی بود، نه عزل و نصب و تصميم 
آحاد انتخاب کنندگان مطرح بود، واقعا مشکالت پيش ميامد و جواب 

اتحاد مبارزان "تا اتفاقأ بحثهای راهگشای سازمان .  درست نميگرفت
از شورای متکی به مجمع عمومی صحبت . به دادمان رسيد" کمونيست

رضا .  اينکه مجمع عمومی منظم و مرتب بايد تشکيل شود.  کرده بودند
ديديم اين جهتگيری .  مقدم آنوقت از کادرهای باالی اتحاد مبارزان بود

برگشتيم به همان کارگران در کوره ها . و بحثها روشن و راهگشا است
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شورا بدون مجمع عمومی .  عمومی نقطه شروع تشکل شورايی است
کسی که ميگويد مجمع عمومی تشکل نيست، در واقع .  شورا نيست

اين نکته که ايوب رحمانی ميگويد مجمع .  ميگويد شورا تشکل نيست
عمومی پايدار نيست، نکته درستی است، اما تمام بحث اينست مجمع 

کيفيت ديگری .  مجمع عمومی پايدار شورا است.  عمومی را پايدار کنيم
اينکه .  از تداوم کار مجمع عمومی و متناسب با آن اسمش هم شورا ميشود

مجمع عمومی پايدار نيست، از اين سرنيست، که مجمع عمومی در خود 
بلکه تناسب قوا .  اشکال دارد و يا کارگران نميدانند که بايد پايدار باشد

با هر درجه از تغيير تناسب قوا به نفع .  هنوز اجازه نداده، پايدار شوند
مبارزه کارگری، مجامع عمومی پايدار و منظم برگزار ميشوند و اين 

به اين دليل گسترش جنبش مجمع عمومی و شورايی به .  ديگر شورا است
تاکيد بر مجمع عمومی و جنبش مجمع عمومی، . شدت در چشم انداز است

معنای عملی اش تالش همزمان برای ايجاد شورا و گسترش جنبش 
 .شورايی است

  
دوباره از دوستمان علی نجاتی اينجا در بحث شرکت دارد، ميپرسم اگر 
در سه سال گذشته، سنديکای هفت تپه در سازماندهی جنبش کارگران 

اگر نداشته، که نداشته، آنوقت کسانی . هفت تپه، نقش داشته، بيايد و بگويد
که مسئله سنديکا را در مقابل مجمع عمومی و مجمع نمايندگان کارگران 
هفت تپه قرار دادند، به نظرم کسی مثل علی نجاتی ميتوانست به اين بحث 

بگويد .  بيمورد و اين دو قطبی غير واقعی که راه انداخته شد، پايان دهد
دوره ای سنديکا درست کرديم و تاثيرات مثبت گذاشت و فعالين کارگری 
همين دوره، از نقش مثبت آن گفته و از زحمات فعالين آن قدردانی کرده 

اما اين دوره همقطاران و همرزمان ما در هفت تپه تشکل مجمع .  اند
اين تقابل .  دست شان درد نکند.  نمايندگان و مجمع عمومی را ايجاد کردند

سنديکا در مقابل تشکل مجمع نمايندگان را ايجاد نکنيد و  به اين شکل به 
. اين تقابل ساختگی در مقابل پيشروی کارگران هفت تپه پايان دهد

مشکالتی را هم که نجاتی ميگويد همين االن در هفت تپه وجود دارد، 
خود او در محل امکان دسترسی به نمايندگان .  الزمست گفته شود

اينکه ما از مجمع .  کارگران و مجمع نمايندگان دارد، با آنها طرح کند
عمومی و تشکل شورايی و مجمع نمايندگان کارگران هفت تپه دفاع 
. کرديم، معنايش اين نيست که چک سفيدی داده شده و کمبودها را نبينيم

اگر مجمع نمايندگان کارگران هفت تپه در ادامه به مشکالت جواب ندهد، 
و بی جواب باشد، معلوم است به حاشيه رانده ميشود و بايد کاری کنند 

 . اين اتفاق نيفتد
 

بخش ديگر صحبتم اينست، هرکس با تعبير خودش ميگويد اين دوقطبی 
تعبير من اينست کسانی .  سنديکا در اين دوره واقعی نبوده است  -شورا

زير نام دفاع از سنديکا و در مقابل تشکل مجمع عمومی و مجمع 
رضا مقدم در گفته ها و نوشته اش .  نمايندگان هفت تپه اينکار را کردند

مدعی است که طرفدران مجمع مجمع عمومی و شورا که در احزاب 
کسانی که .  من برعکس می بينم.  هستند، اين دو قطبی را ايجاد کردند

پيشروی مجمع نمايندگان و مجمع عمومی و حرکت شورايی در هفت تپه 
از جمله روبن .  را نتوانستند هضم کنند، اين بحث را پيش آوردند

مارکاريان از رهبری يکی از جناحهای راه کارگر که رفيقمان جوابش 
در ادامه خود رضا مقدم که االن نوبت صحبتش هم ميرسد و .  را داد

. اميدوارم منصافانه قضاوت کند، بيشتر اين مسئله را تئوريزه کرد
طرفداران مجمع عمومی و شورا در اين دوره مشکلی با سنديکای 

سنديکای هفت تپه تا جايی که کار کرد و .  حمايتش کردند.  واحد نداشتند
اين دوره هم بحثی با موضوع تقابل .  وجود داشت، حمايتش کردند

از جنبش کارگران هفت تپه با تمام امکان .  شورا سنديکا راه نينداختند
االن هرکس با هرتعبيری اگر معتقد است، اين تقابل .  حمايت کردند

چون جنبش کارگری ايران .  واقعی نبوده، خوب از اين بحث عبور کنيم
از يک طرف چشم انداز اميد بخش .  با اوضاع پيچيده ای روبرو است

ميتواند بر جنبش .  و اينکه ميرود در رأس مبارزات جامعه قرار گيرد
جنبشهای .  معلمان، دانشجويی، جنبشهای اعتراضی ديگر تاثير بگذارد

در اين دوره عالوه بر .  ديگر اين نقش جنبش کارگری را پذيرفتند
در .  خواست و مطالبه روشن، سازمانيابی توده ای کارگری مهم است

اين دوره مشخص فعال تقابل شوراو  سنديکا در محل، در محل 
کارخانه و در مراکز کار و در جريان اعتصابات به وجود نيامده، در 
نتيجه بحثها به اين طرف برود، که چشم انداز پيشروی آتی جنبش 
کارگری چه هست؟ در عرصه خواسته هايش، در عرصه سازمانيابی 

ما اميدواريم به طرف جنبش مجمع عمومی و شورايی گسترده .  اش
در عين حال سنديکاها هم به وجود .  برويم و برای آن تالش ميکنيم

اينها فصل مشترکها و .  ميايند، تشکلهای ديگر هم به وجود ميايند
عليه جمهوری .  خواسته های مشترک و دشمن مشترک خواهند داشت

در عين حال .  اسالمی، عليه استبداد، و سرمايه داران و کار فرمايان
تفاوتها .  چشممان را بر واقعيت نبنديم.  تفاوتهای اين تشکلها هم هست

برای انتخاب .  شفافيت مهم است.  تمايزات گفته شود.  هم گفته شود
از من .  سياسی خود کارگران، برای انتخاب سياسی خود جامعه

ميپرسی رفقای برگزار کننده کالب هاوس نقد و نظر بحثهای اينجا به 
موضوعات ديگر از جمله تشکلهای کارگری اعم از .  اين طرف برود

اينکه مجمع عمومی و شورا، سنديکا هستند، در اين دوره وظايف 
محوريشان چيه؟ چه قدمهای ديگری را بايد برداشت؟ کجاها بابد 

. همکاری کنند؟ کجاها نکنند؟ چگونه مواظب راست جامعه بايد بود
چطوری عليه محور مقاومتی ها و به نام عدالت خواه نگذاريم به جان 

به اينها بعنوان سرفصلهای مهم بپردازيم و از .  جنبش کارگری بيفتند
هر جا جنبش طبقه مان .  بحثهای به خود مشغول کنونی فاصله بگيريم

 . پيشروی داشت، بدون مالحظه در کنار آن باشيم و حمايت کنيم
 

آخرين بخش صحبتم اينست، قبال اشاره کردم، جنبش شورايی، جنبش 
سنديکايی، در جنبش کارگری جهانی و در ايران هم دو جنبش متفاوت 

دو ترند، دو نوع سياست، دو نوع گرايش و دو نوع .  و متمايزيند
در عين حال اگر کسی .  اين واقعيت را بايد ديد.  الگوی سازمانی دارند

فکر کند سنديکا و سنديکا سازی همين االن در ايران درست مثل 
اوال من فکر .  سنديکاليسم در کشورهای اروپايی است، اشتباه ميکند

استبداد نگذاشته .  ميکنم در ايران سنديکاليسم باسابقه و پخته ای نداريم
کاش در چهل سال گذشته حداقل جنبش سنديکايی پرقدرت .  است

ميداشتيم، کار کمونيستها و آزاديخواهان هم آسانتر ميبود و شرايط کار 
ثانيأ .  ما طرفداران مجمع عمومی و شورايی هم مساعدتر ميشد

تازه جنبش سنديکايی هم .  سنديکايسم در ايران آينده جدی هم ندارد
شکل بگيرد عليرغم تفاوت و تمايزات با جنبش شورايی تا به شکل 

چون اين .  دربياد، فاصله دارد...  اتحاديه های زرد کنونی در اروپا و 
جامعه در تب و تاب مبارزات انقالبی بسر ميبرد، بر 

 !لزوم و شكل تشكل كارگری در مقطع كنونى
 -سخنان رحمان حسين زاده در سمينار کالب هاوس نقد و نظر(

 ) ...پنجم دسامبر
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سنديکاها هم تاثير ميگذارد و مجبورند کارکرد مثبت از خودشان نشان 
به .  اينکه در آينده چه ميشوند را بايد گذاشت برای همان آينده.  دهند

من هر .  عالوه بين سنديکا درست کردن و سنديکاليسم فرق هست
هر سنديکای مشخص .  سنديکايی را فورا به سنديکاليسم سنجاق نميکنم

عملکرد سنديکايی ميتواند .  را با عملکرد مشخص آن بايد قضاوت کرد
و .  مورد حمايت باشد و عملکرد سنديکای ديگر مورد حمايت نباشد

نکته پايانی فکر ميکنم بيش از پيش در اين دوره بر تالش برای 
هر گرايشی بر .  سازمانيابی توده ای کارگران بايد تمرکز داشته باشيم

ما به سهم خود بر .  اساس افق و سياست و سنت خودش تالش کند
با .  گسترش جنبش مجمع عمومی و جنبش شورايی متمرکز هستيم

اگر جايی سنديکايی درست شد و به قول .  سنديکا هم تقابل نداريم
. معروف کارگران خشتی روی خشت گذاشتند، از آن حمايت ميکنيم
. عملکرد هر سنديکا را نگاه ميکنيم، قابل حمايت بود، حمايت ميکنيم

حتی در مورد .  قابل نقد بود، نقد ميکنيم.  قابل حمايت نبود، نمی کنيم
. مجمع عمومی و شورا هم اگر قابل نقد بود، همين کار را ميکنيم

اميدوارم جنبش کارگری ايران پرقدرت به طرف گسترش سازمانيابی 
توده ای کارگری اساسا در جنبش مجمع عمومی و شورايی و حتی 

به نظرم اين يک تحول .  سنديکا و اشکال ديگر گامهای جدی بردارد
بزرگ برای پيشروی مبارزات کارگری و مهمتر برای تحوالت سياسی 

 .  با تشکر که گوش داديد. ايران خواهد بود
 
اين سمينار و اين مبحث توسط اتاق کالب هاوس نقد و نظر با شرکت ايوب (

 ).  رحمانی، رحمان حسين زاده و رضا مقدم در تاريخ پنجم دسامبر برگزار شد
 

*** 

 !لزوم و شكل تشكل كارگری در مقطع كنونى
 -سخنان رحمان حسين زاده در سمينار کالب هاوس نقد و نظر(

 ) ...پنجم دسامبر

! اعدام قتل عمد دولتى است  

 به نقل از كانال مستقل كارگران هفت تپه در حمايت از معلمان
 

 !از خواستها و اعتراضات معلمان حمايت كنيم
 

امروز پنجشنبه دوم ديماه بار ديگر و برای چندمين سال متوالی، معلمان 
عزيز در سراسر کشور با اتحاد و قدرت بيشتری دست به اعتراض 
برحق و متحدانه زده و در خيابان ها حضور يافتند تا مطالبات برحق 

دستگيری و پرونده سازی و تهديد روی اتحاد و .  خود را دنبال کنند
روحيه معلمان تاثيری نداشته است و حتی برعکس اتحاد و خشم آنها را 

اين عزيزان مثل ما کارگران هفت تپه از اتحاد و تاکيد . بيشتر کرده است
بر کار و خرد جمعی نام می برند و سعی می کنند منافع عموم معلمان و 
فرهنگيان از شاغل و بازنشسته و کارکنان مدارس را در نظر داشته 

 .باشند و همينطور از لزوم آزادی بی قيد و شرط معلمان زندانی بگويند
 

آنها فرزندان ما و نسل جديد هر جامعه .  معلمان نور چشم هر نسل هستند
واقعا بشکند دستی که بر روی معلم و کارگر و .  را آموزش می دهند

ما کارگران، از اعتراض و مطالبات .  انسان حق طلب بلند می شود
حمله به معلمان شريف و بازداشت و .  معلمان عزيز حمايت می کنيم

زندانی کردن آنها را محکوم می کنيم و خواهان آزادی فوری همه 
 . معلمان زندانی و زندانيان سياسی هستيم

 
ما کارگران به مساله شهريه دادن و محروميت از تحصيل فرزندان مان 

ما نسل اندر نسل گفته ايم که آموزش و بهداشت .  بشدت معترضيم
ما .  رايگان جزو حقوق پايه ای مردم است، کسی نمی تواند آنرا بگيرد

همصدا با معلمان عزيز اعالم ميکنيم که مخالف کااليی سازی آموزش 
ما قاطعانه اعالم ميکنيم که .  هستيم و آموزش نبايد پولی و تجاری شود

از مطالبات معلمان عزيز حمايت کرده و خواهان تصويب و اجرای 
 .فوری نظام پرداختی مورد نظر معلمان هستيم

 
ما هفت تپه ای ها در .  معلمان عزيز قدمتان استوار و عزمتان پايدار

 .کنار شما هستيم
 

دی  ٢  -پنج شنبه -جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف
١۴٠٠ 

 
 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار

 
 kargare7tapeh@ تماس با کانال

رسانه حزب تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور -كمونيست كارگری

زنده از طريق كانال آلترناتيو شورايى 

دنبال كنيد و به كارگران و دوستانتان 

: آدرس خط زنده. معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

!آموزش رايگان برای همگان  
!آموزش يک حق است نه يک امتياز  
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حيدر (جالدان رژيم، چهار زندانی سياسی  ١۴٠٠آذر  ٢٨روز يکشنه 
را که  )  قربانی، عبدالخالق ساالرزهی، نعيم شه بخش و هادی شهرياری

سالها در بند بودند به دار آويختند تا درماندگی خود را با سياست ايجاد 
سياستی که بعد از روی کار آمدن رئيسی .  رعب و وحشت جبران کنند

جالد ده ها اعدامی در کارنامه وجهه اصلی و تنها راه بقای حاکميت 
به اين ترتيب يکشنبه سياه و خونينی بر کارنامه  رژيم .  ننگين شان است

 .جنايتکار جمهوری اسالمی افزوده شد
   

حيدر قربانی، زندانی سياسی اهل شهرستان کامياران، بامداد يکشنبه  به 
سال زندان  ۵پس از نزديک به .  در زندان سنندج اعدام شد »بغی«اتهام 

و شکنجه و اعتراف گيريهای اجباری، بی آنکه فرصت آخرين وداع را 
آدمکشان .  با خانواده اش داشته باشد، شبانه بدار آويخته ومخفيانه دفن شد

اسالمی خانواده قربانی را به دروغ برای ديدار فراخواندند ، ولی به آنها 
خبر اعدام در صبحگاه ومحل دفن جسدش را دربهشت دمحمی سنندج 

 . نشان دادند
 

اعدام حيدر قربانی در شرايطی صورت گرفته است که او پس از يکسال 
بازداشت و شکنجه در سلول های انفرادی، مجبور به تسليم و اجرای  

از  ٩۵اين اعترافات در اسفند ماه .  سناريوی دستگاه امنيتی شده بود
کوتاه زمانی پس از آن، حيدر وهمراه .  شبکه پرس تی وی انتشار يافت

بازداشتی او، همه ی اعترافات را اجباری و تحت شکنجه و کذب محض 
نامه ها و .  تالشها برای لغو حکم اعدام حيدر گسترش مييابد.  ميخوانند

طومارها به مقامات حکومتی نوشته ميشود، قول و قرارهايی مبنی بر 
دادرسی مجدد داده ميشود، اما قاتالن که برای طنابهايشان بدنبال گردن 

  .ميگردند، شبانه حيدر را به دار آويختند
 

در مقابل اين سبعيت و جنايت، عليرغم فشارها و تهديدهای دستگاههای 
امنيتی رژيم، مردم شهر کامياران در مقابل خانه حيدر قربانی تجمع 
کرده همبستگی خودرا با خانواده قربانی و نفرت از وحشيگری رژيم را 

همبستگی ای که ياد آور اعتصاب عمومی مردم در .  نشان دادند
کردستان بعد از اعدام شوانه سيد قادری، فرزاد کمانگر و همراهانش در 

که نشانه شکست رژيم اسالمی در   همچنين همبستگی ای.  کردستان بود
ترساندن و به عقب راندن جنبش اجتماعی و مطالباتی مردمان ايران در 

جنبشی که اينک با اعتصاب بزرگ معلمان در بيش . سراسر کشور است
شهر کشور در هفته گذشته و با تظاهرات باشکوه فرهنگيان  ١٢٠از 

زندانی سياسی آزاد بايد گردد، معلم زندانی آزاد بايد "شيراز و شعار 
گامی بزرگ برای پيوند جنبش های مطالباتی و سياسی برداشته "  گردد
جنبشی که پس از سرکوب تحصن دوهفته ای کشاورزان و .  است

، بر بستر اعتصابات بزرگ هزاران کارگر پيمانی مردمان تشنه اصفهان
نفت و اعتصابات، اعتراضات، تظاهرات و اکسيونهای مستمر کارگران 
هفت تپه، فوالد، معادن و اعتراضات مستمر بازنشستگان و مالباختگان 

برخاسته است و ميرود که در کنار جنبش های  ...و کشاورزان و 

 اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

 !رژيم جنايت و كشتار را نجات نمى دهد" طناب های بر گردن"سركوب و

دادخواهی خانواده های خاوران، جنبش آبان و قربانيان جنايت های چهل 
و اندی ساله حکومت اسالمِی، طوفان گسترده وعظيمی را سامان دهد 

 .که تمام بنيانهای رژيم سرمايه داری اسالمی را نابود کند
 

در همين حال در چند روز گذشته، شاهد دستگيری رسول بداغی و  ليال 
از شرايط اين دو فعال معلمان و دانشجويان خبری .  حسين زاده بوده ايم
بنا به گزارشات، هردوی اين بازداشت شده گان، .  در دسترس نيست

 ٢٠٩بشدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و احتماال در بند 
زندان اوين در همسايگی هيراد پيربداقی و نرگس دمحمی زندانی و تحت 

و نيز چهل و هفت تن از زندانيان بند سياسی .  بازجويی و شکنجه اند
. زندان اروميه هشتمين روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند

آذرماه در اعتراض به دستور رئيس  ٢١اين زندانيان که روز يکشنبه 
زندان مبنی بر انتقال ساکنين اين بند به بند جديد بدون امکانات و فضای 

اند  بودند با انتشار يادداشتی مشترک اعالم کرده  کافی اعتصاب غذا کرده
که تا زمان اعالم رسمی مسئوالن زندان مبنی بر لغو انتقال به بند جديد 

  .به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
 

شورای همکاری نيروهای چپ وکمونيست، اعدام جنايت کارانه حيدر 
قربانی و ساير زندانيان سياسی را بشدت محکوم ميکند و از همه مردم  
ايران، از همه نيروهای انساندوست و آزاديخواه درخواست می کند که 
عليه اين رژيم جنايتکار و ماشين کشتار وجنايت دولت اسالمی به 

نبايد گذاشت صدای آزاديخواهی، حق طلبی، مطالبه .  اعتراض برخيزند
خواهی، عدالت و انسانيت خفه شود، نبايد گذاشت که جنايتکاران بهترين 
فرزندان اين کشور را به جرم مقابله با جنايت وغارت و تبعيض وستم به 
زندان و شکنجه و دار بسپارند، نبايد صدای زندانيان محبوس در 
اروميه، صدای سپيده وليال و رسول وهيراد و اسماعيل و ساير زندانيان 

صدای رسای آزادی،   خاموش شود، بايد صدای رسای اين زندانيان،
ما .  برابری، انسانيت و رهايی از حکومت دار و داغ و شکنجه باشيم

همه انسانهای مسئول، آگاه، مبارز و آزاديخواه را به اقدامات گسترده در 
هر جای جهان و به هر گونه که ميسر و موثر است برای اعتراض به 

 .سرکوب و زندان و اعدام فراميخوانيم
 

 !زندانی سياسی ، آزاد بايد گردد
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 ٢٠٢١دسامبر  ٢٠ –  ١۴٠٠آذر ماه   ٢٩دوشنبه 
 

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

 .و هسته اقليت) اقليت( فدائيان

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  
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و به ويژه پس از شيوع پاندمی کرونا، ارزش پول ايران  ٢٠١٧از سال 
اين در حالی است که هزينه اجاره خانه، مواد .  کمتر از نصف شده است

بررسی .  گرانتر شده اند ه برابرغذائی و بهداشتی ظرف يکسال گذشته س
ها نشان می دهد که يک خانواده چهار نفره برای تامين حداقل معيشت به 

. ميليون تومان در ماه نيازمند است و اين خط فقر امروز است ١٢
کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان با وجود اينکه بار اصلی 
جامعه بروی دوش آنان بوده و هست، حقوق ميانگين بخشی از آنها کمتر 

دستگاههای حکومتی .  از نصف حداقل سطح معيشت و خط فقر است
در .  برابر زير خط فقر کارگران صحبت ميکنندچند خود از دستمزدهای 

سايه نکبت جمهوری اسالمی و پس از شيوع پاندمی کرونا می توان از 
. تشديد سيستماتيک فقر در جامعه توسط حکومت اسالمی صحبت کرد

ثروتمندان، صاحبان صنايع و حکومت گران ثروتمندتر و ثروتمندتر می 
شوند و در مقابل کارگران، کادر بهداشت و خدماتی و کادر آموزشی هر 

 . روزه فقيرتر و از ثروت عمومی بی بهره تر می شوند
 

سخن از حداقل بيست ميليون حاشيه نشين و بی خانمان، چهار و نيم 
ميليون کودک کار و خيابانی و ميليونها کارگرانی است که از هرگونه 

حداقل بيست ميليون از .  حقوق و مزايای اجتماعی و دولتی بی بهره اند
معروف اند که از "  کارگران زير پله ای"کارگران ايران بعنوان 

تاخير شش ماه در .  هيچگونه حمايت و پشتوانه اجتماعی دريافت نميکنند
پرداخت حقوق در سايه نظام سرمايه اسالمی در ايران امری است 

بی ارتباط هم نيست که سراسر کشور را اعتصابات و ".  عادی"
در اين راستا بيش از سه هفته .  اعتراضات کارگری در برگرفته است

است که اعتصاب عمومی ميان معلمان تمامی مقاطع تحصيلی در ايران 
از شمالی ترين تا جنوبی ترين و از غربی ترين تا .  آغاز شده است

. شرقی ترين نقطه ايران معلمان در اعتصاب و اعتراض بسر ميبرند
روشن است در جمهوری اسالمی، شغل معلمی يکی از کم درآمدترين و 

معلمان، بازنشستگان در کنار .  سخت ترين مشاغل در کشور است
کارگران و عمده کادر درمانی کشور برای تامين هزينه های حداقل 

 . زندگی نيازمند شغل دوم و حتی سوم اند
 

اعتصابات سراسری اينبار معلمان زمانی آغاز شد که دولت سرکوب 
بندی  های مکرر آنان مبنی بر رتبه رئيسی و مجلس اسالمی به درخواست

و امنيت شغلی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، آزادی معلمان زندانی، 
. با کيفيت علمی برای همه دانش آموزان، پاسخی نداد و  آموزش رايگان 

معلمان همچنين بر عليه فقر و تبعيض اعمال شده بر اکثريت عظيم 
معلمان خواهان لغو قوانين آپارتايد جنسی در .  جامعه ايران معترضند

مراکز آموزشی اند و با مذهبی کردن مراکز آموزشی و حضور 
با آغاز اعتصاب .  صنعتگران مذهبی، آخوندها، در مدارس مخالفند

 اعتراضات سراسری معلمان 

 برای آزادی و رفاه
 نادر شريفى

!آموزش رايگان برای همگان  

سراسری معلمان، والدين و دانش 
آموزان نيز همبستگی خود را از 
اعتصابات و اعتراضات معلمان کشور 

 . حمايت اعالم کرده اند
 

حکومت اسالمی مثل هميشه، به جای 
پاسخ خواسته های مشروع کادر 
آموزشی، به اعتراضات آنان حمله کرده 
و برخی از معلمان معترض را دستگير 

رژيم اسالمی به معلمان هشدار داده است که در صورت .  کرده است
دولت ادعا  .ادامه اعتصاب از کار اخراج و حتی بازداشت خواهند شد

می کند که تحت تحريم اقتصادی است و کسری بودجه دارد و امکان 
پرداخت بيشتر حقوق و مزايا از جمله به معلمان را ندارد، اما همين 

درصد هزينه نيروهای سرکوب و تبليغات رسانه ای،  ٤٠حکومت 
همين حکومت به حمايتهای مالی به نيروهای .  اضافه کرده است

تنها .  تروريستی مثل حماس، حشدالشعبی و حزب هللا لبنان افزوده است
ای طی سالهای گذشته  صدها ميليارد دالر برای دستيابی به سالح هسته

خرج کرده است که هيچ شهروندی در ايران واقعاً نيازی به آن نداشته و 
اما همين حکومت از اينکه صدها هزار دانش آموز ساالنه .  ندارد

بخاطر فقر خانواده های خود مجبورند کالسهای درس را برای هميشه 
ميليارد دالر در  ١٥٠در رژيمی که ساالنه .  ترک کنند، بی تفاوت است

حمايت "  حوزه علميه"می شود، مدارس جهالت و شيادی بنام "  گم"آن 
سرشار می شوند، روشن است برای معلمان، کارگران و پرستاران 

خارج از اين، روشن است که حکومت اسالمی با "!  پول نيست"جامعه 
هر چيزی که به آموزش، پيشرفت و سعادت بشری مربوط است و 

اين نظام .  انسانها را از جهالت دينی آزاد می کند، دشمنی عميق دارد
اينها تکنيک، صنعت و علم را .  نيازی به آموزش علمی نسل آينده ندارد

آنقدر می خواهند که به وسيله آن مردم را کنترل، آزاديخواهان را 
 .سرکوب و حکومت کذائی شان را حفظ کنند

 
 ! مردم آزاديخواه

معلمان، کارگران، مستمری بگيران، بازنشستگان، به همبستگی و 
آنان را در دسترسی به حقوق حقه شان ياری .  حمايت شما نياز دارند

همراه و هم سنگر معترضين جامعه ايران باشيم و امروز بويژه .  رسانيد
جمهوری .  از مطالبات بر حق معلمان معترض در ايران حمايت کنيم

با همبستگی سراسری کار اين .  اسالمی در سراشيبی سقوط قرار دارد
نظام را به آخر برسانيم و نه تنها ايران را بلکه کل منطقه را از شر اين 

 .جانيان اسالمی نجات دهيم
 

 . زنده باد مبارزات کارگری و توده ای عليه حاکميت اسالمی سرمايه
 

 ١٤٠٠دی  ٣برابر با  ٢٠٢١دسامبر   ٢٤

 هيراد پير بداقى تحت فشار برای اعترافات كذب است

!هيراد پيربداقى آزاد بايد گردد  

 



 ٦٢٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

و قوانين اساسی سرمايه داری خراشی 
انتقادی که در چهارچوب .  وارد ميکند

ً و در بهترين حالت  چپ پارلمانی نهايتا
به هرس کردن زياده رويهای راست 

 .     افراطی محدود ميشود
 

ميگويند بوريک چپ و سوسياليست 
است، فمينيست و پرو محيط زيست 

تاريخ سرمايه داری انواع .  است
های سوسياليستی و سوسياليسمهای  سوسياليسم بخود ديده است، از اتوپی

حتی اگر بوريک خود .  غير کارگری تا کمونيسم و سوسياليسم کارگری
را سوسياليست بخواند، سوسياليسم وی چيزی جز تعديل زياده رويهای 
سرمايه داری و تالش برای ايجاد رفرمهائی برای کاستن شکافهای 

پالتفرم ضد رياضتی و رفرميستی سيپراس در .  گسترده طبقاتی نيست
يونان و احزاب مشابه در اسپانيا و کشورهای ديگر، کوربين در 

. انگلستان و َسندرز در آمريکا، کمابيش خط مشابهی را دنبال ميکردند
همه اين جريانات مدعی بودند که از طريق پارلمان و انتخابات ميخواهند 

 . اين سياستها را عملی کنند و البته به هيچ نتيجه ای نرسيدند
 

برای يک پراتيسين کمونيست، يک فعال صفوف مبارزه سوسياليستی، 
زمانی که آلترناتيو انقالبی و کمونيستی کارگری هنوز در صحنه 
حضور ندارد، بهتر است جناحهای کمتر هار سرمايه و ظاهراً مدافعِ 
درجه ای از حقوق کارگران و شهروندان سکان قدرت را بدست بگيرند 

اما هيچ کمونيسِت جدی اين توهم را نبايد داشته .  تا جناحهای افراطی تر
باشد که اين جريانات ميتوانند پرچمدار حقوق و منافع کارگران و 

تا به نمايندگی فرماِل درجه ای از اعتراضات کارگران .  محرومان باشند
و محرومان در اين احزاب مربوط است، اين فشار چپگرائی و 
اعتراضات ضد کاپيتاليستی در جامعه است که برای کنترل و کاناليزه 
کردن آن، سخنگويان و فراکسيونهائی در ميان احزاب طبقه حاکم و 

اينکه چنين جرياناتی در اين بُرهه مشخِص .  سيستم پارلمانی پيدا ميکند
تاريخی امکاِن حضور می يابند و مورد استقبال قرار ميگيرند، نه بدليل 
انطباق آنها با واقعيت اجتماعی بلکه بدليل عدم حضور قابل اعتنای 
احزاب مارکسيستی و کمونيستی کارگری است که نماينده و پرچمدار 

 . اعتراض ضد کاپيتاليستی و نقد سوسياليستی کل وضع موجود باشند
  

اما اصالحات چقدر ممکن است؟ اوالً بورژوازی امروز قدرت رفرم 
ديگری ممکن نيست، بازگشت به دولتهای رفاه و " نيوديل"ندارد، تکرار 

اقتصاد کينزی در دستور بورژوازی نيست، تحميل اصالحات عميق و 
پايدار به بورژوازی از دريچه پارلمان و انتخابات ممکن نيست و 
مدعيان چپگرائی مانند الکسيس سيپراس و سيريزا نيز نهايتاً همان کاری 

ً و بطريق .  را کردند که احزاب ديگر سنتی بورژوازی انجام دادند ثانيا
اولی تحقق سوسياليسم بطور کلی و هر درجه سياست سوسياليستی بطور 
اخص، از مسير و چهارچوب انتخابات و پارلمان بورژوائی به يک غير 

پارلمان يک رکن حاکميت بورژوازی و يک نهاد .  ممکن بدل شده است
. اعمال اراده طبقه ای است که از لحاظ اقتصادی قدرت را در دست دارد

مردم، تنها بيان "  وکالت و نمايندگی"فراکسيونهای پارلمانی و کرسيهای 
ديگری از توازن قوای بين احزاب اين طبقه در نهاد پارلمان برای 
تصويب قوانينی هستند که سلطه و اراده طبقه حاکم را قانونيت می 

پارلمان شايد زمانی دور ميتوانست موقتاً و بصورت تاکتيکی آنهم . بخشد
در يک تناسب قوای مشخص و کنکرت، بعنوان تريبونی 

يکی از وقايع هفته اخير، پيروزی کانديدای چپگرا، گابريل بوريک در 
مقابل کانديدای راستگرا خوزه آنتونيو کاست هوادار حکومت پينوشه، 

. دسامبر است ١٩در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شيلی در روز 
شيلی از جمله کشورهای آمريکای التين است که سياست در آن قطبی 

اين انتخابات بر متن يک جدال قديمی از کودتای پينوشه تا پايان .  است
حکومت نظاميان و دمکراسی هواداران غير نظامی پينوشه و مشخصاً 

اعتراضات .  خيزش توده ای و کشمکش چند سال قبل صورت ميگيرد
سانتياگوی .  آغاز شد   ٢٠١٩توده ای عليه فقر و گرانی در شيلی از اکتبر 

های ميليتانت عليه حکومت  شيلی به ميدان جنگ داخلی و تظاهرات
بپاخاستگان بدون هيچ قيد و شرطی .  را تبديل شده بود سباستين پينه

رئيس جمهور .  را بودند خواهان سرنگونی دولت و استعفای فوری پينه
ميلياردر هم، تمام ظاهر فريبنده دمکراسی در شيلی را کنار زده و با 
انداختن ارتش و نيروی ضد شورش به جان معترضين به پينوشه گفت؛ 

های شش هفت هزار  از دستگيری"!  آسوده بخوابد که او بيدار است"
نفره تا قتل حدود بيست تن از تظاهرات کنندگان، از سازماندهی ربودن 
افراد فعال و شکنجه و ترور تا استفاده از تجاوز جنسی در دستور قرار 

هدف اينبود که ميراِث ديکتاتوری نظامی پينوشه و .  گرفته بود
سازماندهی اقتصاد مبتنی بر استثمار خشن کار ارزان در قالب 

. پاسداری شود"  دمکراسی جديد شيلی"و "  شکوفائی اقتصادی شيلی"
را،  اين جدال در شيلی با سرکوب، دخالت پارلمانی و وعده برکناری پينه

 . و بعد پاندمی کرونا به محاق رفت
 

گابريل بوريک از رهبران اعتراضات آنزمان دانشجويان بود و امروز 
پيروزی بوريک در شيلی مايه .  پيروز انتخابات رياست جمهوری است

شعف و استقبال در آمريکای التين و ميان جناح های چپ و مرکز شده 
ترديدی نيست که در دنيائی که آمريکا و دولتهای سرمايه داری با .  است

وقاحت تمام و آشکارا طالبان را به مردم افغانستان تحميل می کنند، 
پيروزی يک فرد و جريان چپگرا حتی در انتخابات پارلمانی خبر خوبی 

ترديدی نيست دولت چپگرايان رفرميست بهتر از دولت . محسوب ميشود
. راستگرايان هوادار پينوشه است و به اين معنای محدود ارجحيت دارد
. اما اميدها و توهمات تاکنونی به پيروزی انتخاباتی در شيلی نابجا است

بوريک، با فرض چهارچوب حاکميت سرمايه داری در شيلی، نهايتاً 
در همين سطح، دست .  دستور کار اصالحات سياسی و اقتصادی دارد

اندازهای اصلی در جدال چپ و راست پارلمانی در شيلی بعد از 
يک چشم انداز ميتواند سيريزای دوم .  پيروزی گابريل بوريک است

باشد، چپی که با پالتفرم عليه سياست رياضت اقتصادی راست قد علم 
يک چشم .  ميکند اما بعد از پيروزی راساً مجری سياست راست ميشود

انداز ديگر برخی اصالحات سياسی و اقتصادی و ايجاد تعادلی مناسب 
دفن نئوليبراليسم در "اين ميشود معنای عملی ادعای .  تر است
نقد محدود آنتی نئوليبراليستی به سرمايه داری، اگرنه برای "!  زادگاهش

همه گويندگانش، اما عموماً به ورژنی از راه حل سوسيال دمکراتيک و 
با فرض انجام اصالحات، نه به اساس ديکتاتوری سرمايه .  مرکز ميرسد

و ارکانهای اساسی قدرتش دست ميبرد، نه به اساس مالکيت خصوصی 

 انتخابات در شيلى
 

 سياوش دانشور

  ١٣صفحه   

 



مجمع عمومى ظرف ابراز وجود 
!مستقيم و مستمر كارگران است  

 

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر 
!نيازی برپا كنيد  

 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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در باال با هدف بسيج در پائين و به بحران کشيدن قدرت بورژوازی 
مورد استفاده قرار گيرد، اما در دنيائی با مشخصات سياسی و اقتصادی 
امروز، اميد کمونيست ها و طبقه کارگر به امام زاده پارلمان تنها 

خام انديشی و توهمی که حاصل آن بخط .  ميتواند توهمی خطرناک باشد
کردن موقتی طبقه کارگر و بخشهائی از جامعه پشت سر جناحهائی از 

يد از کل  بورژوازی و به تاخير انداختن سياست انقالبی کارگری خلع
 . طبقه بورژوازی و درهم کوبيدن ماشين دولتی آنست

 
کارگران و سوسياليست ها ميتوانند .  تحوالت در شيلی را بايد دنبال کرد

. از فرصت ايجاد شده برای تحکيم قدرت و سازمان خود بهره جويند
توقعات خود را مستقل از محدوديت های بورژوازی و تاکتيک های 

رابطه تاکتيکی طبقه کارگر و کمونيست ها .  ائتالف پارلمانی طرح کنند
در شيلی با دولت بوريک تنها ميتواند براساس منافع مستقل طبقه کارگر 

طبقه کارگر شيلی اما برای تامين منافع .  عليه سرمايه داری تدوين شود
پايه ای خود و امر رهائی خود و کل جامعه، بيش از هر زمان ناچار 
است از روی ماشين سياسی و اداری و بورکراسی و تماميت قدرت 
بورژوازی رد شود، آنرا درهم بکوبد و نظم نويِن سوسياليستی خويش 

پارلمان راه تحقق سوسياليسم و اهداف محدود .  را ُمستقر کند
سوسياليستی نيست، بيراهه ای برای اسارت جنبش واقعی و موجود 

 .  سوسياليستی کارگران است
 

 ١٤٠٠دسامبر  ٢٣

 

!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  

 ...انتخابات در شيلى 
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 اعدام حيدر قربانی در زندان سنندج 
آذرماه مخفيانه و  ٢٨حيدر قربانی زندانی سياسی سحرگاه روز يکشنبه 

صالح نيکبخت وکيل مدافع حيدر .  بدون مالقات با خانواده اعدام شد
عصر روز شنبه با حيدر قربانی  ٧:۵٣قربانی گفته است که در ساعت 

گفتگويی داشته و تا آن لحظه وی از قرار اجرای حکم اعدام خود مطلع 
حيدر قربانی در گفتگو با اين وکيل دادگستری اعالم کرده  .نبوده است

بود که قرار شده پرونده با دستور رئيس قوه قضاييه جهت رسيدگی به 
آيين دادرسی کيفری در دادگستری استان  ۴٧٧درخواست اعمال ماده 

به .  کردستان مجددا رسيدگی و نتيجه به رئيس قوه قضاييه ابالغ شود
دنبال اين جنايت جمهوری اسالمی صدها نفر از مردم شهرستان 

آذر ماه در اعتراض به اجرای حکم اعدام  ٢٨کامياران، روز يکشنبه 
حضور گسترده  .حيدر قربانی در مقابل منزل وی تجمع برگزار کردند

مردم کامياران عليرغم تهديدهای مکرر اداره تروريستی اطالعات، 
دهنده خشم و انزجار از اقدام جنايتکارانه جمهوری اسالمی در  نشان

 .اجرای حکم اعدام  حيدر قربانی است
 

 اعالم همدردی رضا کمانگر و برنامه جامعه و کارگران 
با اعدام حيدر قربانی پروندە جنايت سران رژيم اسالمی سنگين تر شدە 

آذر حيدر قربانی زندانی سياسی را بدون اطالع  ٢٨روز  !است
خانوادە، بستگان و افکار عمومی برای زهر چشم گرفتن از 
اعتراضات کارگران، فرهنگيان، بازنشستگان و خيزشهای تودەای که 
هر روزە در ميدان نبرد برای پايان دادن به بيکاری، تحميل فقر، 
گرانی، گرسنگی و فساد و در يک کالم برای سرنگونی رژيم اسالمی 

اجرای حکم اعدام حيدر قربانی برای .  تالش ميکنند، اعدام کردند
جرمی که مرتکب شدە بود نبود، او گروگان سران رژيم اسالمی برای 
انتقام گرفتن از اعتراضات و مبارزات جنبشهای اجتماعی عليه کل 

اما سران رژيم اسالمی کور خواندند،  .حاکميت سياە رژيم اسالمی بود
اعدام حيدر قربانی و هزاران اعدام و دستگيری، شکنجه و صدور 
احکام سنگين برای فعالين عرصه های جنبشهای اجتماعی ديگر 

 !ضمانتی برای طوالنيتر شدن عمر ننگين رژيم اسالمی نيست
 

جامعه و کارگران در مصاحبه  ٢٠٢١ما در برنامه روز سوم سپتامبر 
با هيمن فرزند حيدر قربانی، اعالم کرديم حيدر قربانی، مجرم نيست، 
صدور حکم اعدام برای او جهت زهر چشم گرفتن از اعتراضات 
جنبشهای اجتماعی است و تنها با فشار ميتوانيم از اعدام او جلوگيری 
کنيم که متاسفانه طی سه ماهه اخير تالش آنچنانی برای فشار بر سران 
رژيم اسالمی صورت نگرفت و سران رژيم اسالمی از اين سکوت سه 
ماهه استفادە کردند و از آنجا که رژيم اسالمی در محاصرە اعتراضات 
جنبشهای اجتماعی قرار دارد با خيال باطل از اين اعتراضات زهر 

ما ضمن اعالم .  چشم ميگيرند حيدر قربانی قربانی را اعدام کردند

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

همدردی با همسر، فرزندان، خواهران، برادران، بستگان و مردم 
 . کامياران اعدام حيدر قربانی را بشدت محکوم ميکنيم
 رضا کمانگر، از طرف تيم برنامه جامعه و کارگران

 ١٤٠٠آذر  ٢٨
 

 اجتماعات سراسری معلمان
به فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان روز پنجشنبه 

با خواست اجرای رتبه بندی اعتراضی شهر اجتماعات  ١٠٤دوم ديماە در 
حقوق شاغلين، همسان سازی حقوق بازنشستگان، تحصيل رايگان، تامين 
بهداشت و سالمت، آزادی فرهنگيان و زندانيان سياسی و حمايت از 

در .  مبارزات کارگری و ديگر اعتراضات اجتماعی برگزار گرديدە است
 . اين اجتماعات تعداد قابل توجهای از دانش آموزان و والدين شرکت داشتند

 
 تجمعات فرهنگيان در شهرهای مختلف ادامه داشت

  آذر معلمان و فرهنگيان در اعتراض به مصوبه ناقص ٢٨روز يکشنبه  
بندی و عدم اجرای طرح  بندی مجلس و مخالفت دولت با اجرای رتبه رتبه

... همسان سازی در شهرهای اصفهان، آمل، خرم آباد، مريوان، ساری و 
 .تجمع کردند

 
 تجمع اعتراضی معلمان خريد خدمت اصفهان 

آذر، تعدادی از معلمان خريد خدمت اصفهان، در اعتراض  ٢٧روز شنبه 
کل آموزش و پرورش اين   به عدم رسيدگی به مطالباتشان، در مقابل اداره

کار شبانه روزی، "معلمان شعارهايی از قبيل  .استان، دست به تجمع زدند
 .را سر دادند!" روزی، نميخوايم، نميخوايم ١۵روزی، حقوق  ١۶بيمه 

 
 تجمع و راهپيمايی کارگران شرکت واحد مقابل شهرداری تهران 

آذر رانندگان و کارگران شرکت واحد در اعتراض به عدم  ٢٨روز 
بندی مشاغل و ديگر مطالبات معوق کارگران  اجرای بازنگری طرح طبقه

در اين تجمع بيش .  در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند
کارگران .  تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد شرکت کردند ٢٠٠از 

حدفاصل ساختمان شورای شهر و شهرداری تهران را راهپيمايی کردند و 
 .شعار سر دادند

 
 معوقات مزدی کارگران خطوط ابنيه فنی قطار شهری تهران 

گويند  قطار شهری تهران می ۵کارگران خطوط ابنيه فنی شاغل در خط 
کم سه ماه دستمزد  که پيمانکار سابق هنوز بابت مطالبات مربوط به دست

: اين کارگران گفتند .ها تسويه حساب نکرده است پرداخت نشده با آن
به عنوان کارگر  »تراورس«سالهاست تحت مسئوليت شرکت پيمانکاری 

مترو تهران به کرج  ۵ابنيه فنی برای نگهداری از خطوط ريلی خط 
  ١٥صفحه   ايم اما از زمان خاتمه قرارداد پيمانکار،  مشغول به کار بوده

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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اوين، برای دومين بار در ده روز گذشته به دليل وخامت وضعيت 
زينب همرنگ به  .است جسمی به بيمارستان طالقانی تهران منتقل شده

ای از جمله فشار خون، مشکالت کليوی و  های متعدد زمينه بيماری
زينب همرنگ پس از انتقال به بيمارستان و .  بيماری چشم مبتال است

رغم بيماری و وضعيت جسمی نامناسب، توسط ماموران مرد با پايند  به
 ۵٠زينب همرنگ سيدبگلو، حدودا  .است به تخت بيمارستان بسته شده

. ساله، ساکن تهران و از اهالی شهرستان مغان در استان اردبيل است
اجتماع و تبانی «دادگاه انقالب تهران اين معلم بازنشسته را به اتهام 

تبليغ عليه «به پنج سال حبس تعزيری و به اتهام  »عليه امنيت کشور
 .به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است »نظام

 
 از زندان به بيمارستان طالقانی منتقل شد) مهابادی(رضا خندان  

 
، نويسنده، پژوهشگر و عضو کانون )مهابادی(آذر ماه رضا خندان  ٣٠

خندان در روزهای .  نويسندگان ايران به بيمارستان طالقانی منتقل شد
گذشته دچار تب، تنگی نفس، سرفه، ضعف شديد و بدن درد بود و چند 
بار به بهداری اوين مراجعه کرده و هر بار با چند داروی مختصر به 

روز گذشته اين عالئم به ويژه تنگی نفس و .  بند باز گردانده شده بود
ها شدت گرفتند و خندان با کمک همبندانش دوباره به بهداری  سرفه

اين بار نيز با وجود تشابه وضعيت خندان با بکتاش آبتين، . مراجعه کرد
بندان  بهداری اوين قصد داشت او را به بند برگرداند، اما با اعتراض هم

و يادآوری اينکه رسيدگی ديرهنگام به آبتين جان او را در معرض 
خطر قرار داده است، بهداری به ناچار سطح اکسيژن او را اندازه 

های مکرر و اعتراض  پايين بودن سطح اکسيژن، تب باال، سرفه. گرفت
همبندان خندان به عدم رسيدگی به وضعيت سالمت او، مسئوالن زندان 

ی خندان  خانواده .را وادار کرد تا او را به بيمارستان طالقانی منتقل کنند
تری از وضعيت  اند تا به اطالعات دقيق از صبح امروز در تالش

اما تا کنون پاسخی دريافت .  سالمت و بيماری او دست پيدا کنند
 . اند نکرده

 
 تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی در تبريز، کرمانشاه  و خرم آباد 

 
آذرماه، بازنشستگان تامين اجتماعی تبريز، کرمانشاه  ٢٨روز يکشنبه 

شان در مقابل  و خرم آباد در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالبات
بازنشستگان معترض .  ساختمان اين سازمان دست به تجمع زدند

کرمانشاهی، با پهن کردن سفره خالی، به شکل سمبليک وضعيت 
 .اسفبار معيشتی خود را برای افکار عمومی به نمايش گذاشتند

 
 تجمع يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان فوالد خوزستان و اصفهان 

 
آذرماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  ٢٨روز يکشنبه 

صندوق بازنشستگی فوالد مقابل ساختمانهای اين صندوق در شهرهای 
اين بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات  .اهواز و اصفهان تجمع کردند
بازنشستگان صندوق فوالد هر يکشنبه  . معيشتی و حقوقی خود هستند

 .زنند شان دست به تجمع می در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت
 

*** 

ايم مطالبات معوقه خود را از پيمانکار دريافت  تاکنون هنوز نتوانسته
 ۵مجموع مطالبات هر يک از کارگران واحد نگهداری در خط  .کنيم

 .ميليون تومان است ٣۵قطار شهری تهران به کرج حدود 
 
 تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی فارابی 

بندی  کارکنان پتروشيمی فارابی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه
. مشاغل و پيگيری مطالبات قانونی خود دست به تجمع اعتراضی زدند

العاده کارگاهی، افزايش مبلغ ساعت اضافه کار و حق شيفت و  فوق
مديران شرکت حقوق و مزايای  .هاست تعطيل کاری از ديگر خواسته

اند  اند و در پاسخ به اعتراض آنان تالش کرده کارگران را کسر کرده
همچنين برخی ديگر از کارکنانی که  .نيروهای ديگر را جايگزين کنند

اند و  هاست حقوقی دريافت نکرده اند ماه پيش از موعد بازنشسته شده
 .کنند روزهای سختی را سپری می

 
 اعتصاب و تجمع کارگران معادن سنگ آهن بافق 

ماه کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ايران  روز چهارشنبه اول دی
بافق در اعتراض به اقدام مديرعامل صندوق بازنشستگی فوالد مبنی بر 

کارگران معترض  .تغيير مدير عامل اين شرکت دست از کار کشيدند
 .مقابل درب ورودی معدن چغارت تجمع کردند

 
 تجمع کارگران ايران شکالت در تبريز 

) چيچک(ماه کارگران شرکت ايران شکالت  روز چهارشنبه اول دی
نسب به دليل عدم پرداخت حق و حقوق شان مقابل  تبريز در شهرک عالی

 .اين کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند
 
 تجمع کارگران شرکت روی بندرعباس 

آذرماه کارگران شرکت روی بندرعباس در  ٢٧صبح روز شنبه 
. اعتراض به کاهش مدت قراردادهايشان تجمع اعتراضی برگزار کردند

استاندار سابق هرمزگان شهريور ماه امسال  »فريدون همتی«درحالی که 
رفع مشکالت تامين مواد اوليه شرکت روی را داده بود، اما به   وعده

همچنين يکی از .  گفتهی کارگران اين مشکالت هنور حل نشده است
گويد کارخانه شرکت روی بندرعباس از مرداد ماه امسال  کارگران می

 .تعطيل بوده است
 
 برداری گچساران تجمع اعتراضی نيروهای آموزشی شرکت بهره 

آذرماه، شماری از نيروهای آموزشی شرکت  ٢٩روز دوشنبه 
تجمع  .برداری گچساران در مقابل ساختمان اين شرکت تجمع کردند بهره

اين افراد در اعتراض به عدم استخدام و بالتکليفی هشت ساله آنها در اين 
 .شرکت صورت گرفته است

 
 وخامت حال زينب همرنگ معلم محبوس در زندان اوين 

زينب همرنگ، فعال صنفی معلمان و زندانی سياسی محبوس در زندان 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 



 ٦٢٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

!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 منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

 !فراخوان به سازمانهای كارگری، اتحاديه های معلمان، افكار عمومى
 

 !از اعتصاب و اعتراض معلمان در ايران حمايت كنيد
در .  معلمان ايران سالهاست در مبارزه اند و در دو هفته اخير همراه با معلمان بازنشسته وسيعا بميدان آمدند

 ١٠٠دسامبر در  ١٢در روز .  شهر دست به اعتصاب و تحصن زدند ٢٠٠دسامبر در  ١١و  ١٠روزهای 
بندی و امنيت شغلی، همسانسازی  خواستهای فوری آنان رتبه.  شهر ايران اجتماعات بزرگ برگزار کردند

با  و  يا برابر کردن حقوق بازنشستگان با سطح معيشت کنونی، آزادی معلمان زندانی، آموزش رايگان 
معلمان عليه فقر و تبعيض اعمال شده به اکثريت عظيم جامعه .  کيفيت علمی برای همه دانش آموزان است

معلمان خواهان لغو قوانين آپارتايد جنسی در مراکز آموزشی اند و با مذهبی کردن مراکز . ايران معترضند
 . آموزشی و حضور آخوندها در مدارس مخالفند

 
اجاره نرخ .  حقوق ها ريالی است اما هزينه ها دالری محاسبه ميشود.  ارزش پول ايران مرتبا سقوط ميکند

طبق بررسی .  درصد گرانتر شده اند ٣٠٠خانه و مواد اوليه غذائی و بهداشتی ظرف يکسال گذشته حداقل 
های دولتی يک خانواده چهار نفره برای تامين هزينه هايش در سطح خط فقر به دوازده ميليون تومان 

اما حقوق کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان بطور .  يورو در ماه نيازمند است ٤٠٠معادل تقريباً 
در دوره پاندمی کرونا مردم فقيرتر شدند اما صاحبان صنايع .  ميانگين نصف خط فقر رسمی و کمتر است

قريب بيست .  تعداد زيادی رسما گرسنه اند.  و حکومتگران ثروتمندتر و ميليونرهای ايرانی بيشتر شدند
ميليون حاشيه نشين، ميليونها بی مسکن، چهار و نيم ميليون کودک کار و خيابان، تن فروشی و اعتياد 

اعتصابات معلمان گوشه ای از پتانسيل اعتراضی در محيطهای آموزشی .  وسيع از نتايج اين حکومت اند
معلمان، بازنشستگان در کنار کارگران .  شغل معلمی يکی از کم درآمدترين و سختترين مشاغل است.  است

 . و نيروهای کادر درمان کشور برای تامين هزينه های حداقل زندگی نيازمند شغل دوم و حتی سوم اند
 

دولت ده سال است در مقابل خواستهای معلمان مقاومت ميکند و نهايتا با اعتراضات اخير قدمهائی عقب 
. رفته اما اعتراض معلمان قويتر ادامه دارد و از حمايت دانش آموزان و خانواده ها برخوردار است

حکومت ايران به جای پاسخ به خواسته های برحق کادر آموزشی، به سياست سرکوب و اخراج و زندان و 
اين رژيم با هر چيزی که به آموزش، پيشرفت و سعادت بشری مربوط می شود، .  تهديد روآورده است

به دولت ايران فشار بياوريد که حقوق . معلمان و طبقه کارگر ايران نيازمند حمايت شما هستند. دشمنی دارد
 . پايه ای معلمان را برسميت بشناسد و زندانيان سياسی را آزاد کند

 
ما از سازمانهای کارگری، احزاب سياسی و افکار عمومی پيشرو ميخواهيم از مبارزات آزاديخواهانه 

معلمان و بازنشستگان و کارگران در .  مردم در ايران و معلمان و کارگران به هر شکل مقدور حمايت کنند
 . اين مبارزه به همبستگی انترناسيوناليستی شما نيازمندند

 

 حکمتيست –تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢١دسامبر  ٢٣


