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اعالميه حزب حكمتيست در باره تعيين 

 دستمزد ساالنه كارگران 

دستمزد مكفى خواست فوری 

 !طبقه كارگر است
 

بار ديگر دولت و کارفرمايان، برای تحميل 
دستمزدی چند بار زير خط فقر به کارگران 

سياست دولت بعنوان .  دورخيز کرده اند
بزرگترين سرمايه دار و کارفرمايان، ارزان 
سازی مستمر نيروی کار و افزايش سود 

خط فقر رسمی در ايران باالی .  سرمايه است
. شانزده ميليون و در کالن شهرها بيشتر است

آن براساس نر " افزايش"دستمزد فعلی و شيوه 
خ تورم جعلی بانک مرکزی، کماکان 
دستمزدها را دستکم سه بار و در بخشهای 

. بيشتری چند بار زير خط فقر نگاه ميدارد
و "  دستمزد توافقی"هدف طرح و اليحه 

ً دستمزد "دستمزد منطقه ای" ، که مجموعا
دريافتی کارگران را بازهم کاهش ميدهد، 

همينطور .  بازتوليد ارزانتر نيروی کار است
قدرت خريد واقعی کارگران با گرانی بيوقفه و 
تورم سنگين و تبعات شناور کردن نرخ دالر 

سرکوب رهبران .  هر روز سقوط می کند
کارگری، ممنوعيت تشکل و تحزب کارگری 
و گسترش استبداد در کل جامعه، سنگ بنای 
سياست تهاجم مستمر به سفره خالی کارگران 

 . است
 

از نظر ما و کارگران پيشرو و کمونيست، 
بعنوان "  شورای عالی کار"

 

 قزاقستان، سقوط دولت بدنبال خيزش توده ای
 

 ٣ه سياوش دانشور                                                                                                              صفح

و مبارزات كارگری ستون اخبار 

 اعتراضات اجتماعى 
 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: نظيم

 در باره مسائل گرهى و تاكتيكى جنبش كارگری 
 با هيئت اجرائى حزب
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 محكوم به شكست
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 :"كمونيست كارگری"حزب 
 "!ما همه با هم هستيم"از تفاوت های ما تا 
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...يادداشت ها   

اتوبوس خوابها و جای گرم و شكم 

 سير مهدی چمران



 ٦٢٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٢صفحه    

نهادی کارفرمائی متشکل از دولت و کارفرما و چند مزدور حکومتی، 
کارگران کمونيست مخالف .  صالحيت تعيين حداقل دستمزدها را ندارد

شورای "الگوی سه جانبه گرائی هستند و تصميمات نهاد کارفرمائی 
مرجع تعيين دستمزدها تنها در .  را برسميت نمی شناسند"  عالی کار

صالحيت نمايندگان واقعی و منتخب طبقه کارگر از جمله مجامع 
، "دستمزد منطقه ای و توافقی"يک هدف طرح .  عمومی کارگران است

برداشتن هر نوع قانون و چهارچوبی در رابطه کارگر و کارفرما و 
تداوم محروميت کارگر از تشکل و قرارداد دستجمعی و امنيت شغلی 

 . است
 

حزب حکمتيست همراه با کارگران پيشرو در تعيين و طرح خواستهای 
بورژوازی محدود "  امکانات و مقدورات"طبقه کارگر خود را به 

همينطور محاسبه حداقل دستمزدها براساس ميزان نرخ تورم و .  نميکند
ما مخالف .  يا با شاخص خط فقر سياست ما و کارگران کمونيست نيست

شديد نظامی هستيم که هر روز صدها ميليون دالر هزينه فساد و 
سبد خانواده "تروريسمش است اما برای طبقه کارگر و مردم محروم 

کشمکش واقعی در ايران برسر نفی اين .  تعيين می کند"  کارگری
آپارتايد طبقاتی و فالکتی است که توسط طبقه حاکم به دهها ميليون 

نقطه عزيمت ما حق بی .  کارگر و خانواده هايشان تحميل شده است
چون و چرای همه ساکنين کشور برای برخورداری از يک زندگی 

سياست ما درهم شکستن سياست تشديد فقر و .  مرفه و انسانی است
بميدان آوردن بخشهای مختلف محرومان زير پرچم طبقه کارگر عليه 

 .  فقر و فالکت است
 
 شعار روز طبقه کارگر" دستمزد و حقوق پايه مکفی"

از آنجا که کارگران ايران بدليل سرکوب سياسی فاقد سازمانهای توده 
ً در روند تعيين دستمزدها نقشی  ای مستقل از دولت هستند و اساسا
ندارند، همينطور بيشتر کارگران از شمول همان قانون ضد کارگری 
کار بيرون گذاشته شده اند و اصالحيه های جديد قانون کار بخش 
بيشتری از کارگران را محروم تر و غير ايمن تر ميکند، از آنجا که 
تعيين حداقل دستمزد کارگران به مبنائی برای تعيين دريافتی ديگر 
بخشهای اردوی کار تبديل ميشود، با توجه به اينکه بخش مهمی از 
جامعه در فقر و نداری دست و پا ميزند و هيچ ارگانی مسئوليت اين 

سياست طبقه کارگر برافراشتن پرچم وضعيت را بعهده نمی گيرد؛ 
دستمزد و حقوق پايه مکفی برای کليه شهروندان و افراد آماده به کار 

سياست طبقه کارگر، نظر به محدوديت های جدی شمول حداقل .  است
دستمزد و رفع مسئوليت دولت از تامين معيشت دهها ميليون حاشيه 
نشين و بيکار و مردم فقر زده، پاسخی به اين سوال محوری و کليدی 

 . جامعه است
 

از نظر عملی، نظر به سرکوب و فقدان سازمانهای کارگری مستقل و 

برسميت شناخته شده، دخالت طبقه کارگر در روند تعيين دستمزدها، تنها 
يک .  با عمل مستقيم کارگری و متکی شدن به مجمع عمومی ممکن است

جنبش مجمع عمومی حول افزايش دستمزدها و تعيين دستمزد و حقوق 
پايه مکفی، ميتواند محدوديتهای کنونی را دور بزند و طبقه کارگر را با 
پرچمی فراگير بيش از پيش جلوی صفوف مبارزه آزاديخواهانه و انقالبی 

 . برای آزادی و برابری و رفاه قرار دهد
 

دستمزد پايه کارگران بايد شامل همه طبقه کارگر اعم از شاغل و بيکار و 
اين دستمزد پايه، .  بازنشسته، توليدی و خدماتی، بدون هيچ استثنائی شود

اوًال بايد جوابگوی تامين هزينه ها و لوازم درخور زندگی انسان امروز 
. باشد و ثانياً همين ميزان بعنوان حقوق پايه مکفی به همه افراد تعلق گيرد

هيچ شاغل يا آماده بکار يا شهروندی نبايد از حداقل حقوق پايه که باالتر 
از خط فقر است و ميزان آن توسط مجمع عمومی نمايندگان کارگران 

 . تعيين ميشود، دريافت کند
 

حکمتيست بخشهای مختلف طبقه کارگر را   -حزب کمونيست کارگری
 . برای برافراشتن خواست دستمزد و حقوق پايه مکفی فراميخواند

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 ٢٠٢١ژانويه  ٥ – ١٤٠٠ديماه  ١٥

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

!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  

 اعالميه حزب حكمتيست در باره تعيين دستمزد ساالنه كارگران 
 

 ...دستمزد مكفى خواست فوری طبقه كارگر است 



 ٦٢٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 قزاقستان، سقوط دولت بدنبال خيزش توده ای
 

 سياوش دانشور

تنها با گسترش اُميکرون و محدوديتهای عذاب دهنده   ٢٠٢٢آغاز سال  
همراه نبود، خبر خوش خيزش توده ای کارگران و مردم زحمتکش 
قزاقستان برعليه گرانی بنزين و درهم پيچيدن تومار حکومت سلطان 

پائين کشيدن مجسمه های نظربايف يادآور .  نظربايف و قاسم توکايف بود
پائين کشيدن مجسمه های دمحم رضا پهلوی در انقالب ايران و يادآوری به 

 . خامنه ای است که چنين روزهائی در انتظار است
 

گرانی بنزين و نان و مايحتاج مردم در قزاقستان، با شورش توده ای 
با گسترش اعتراضات به شهرهای .  عليه حکومت پاسخ گرفته است

. مختلف دولت کنترلش را بر اماکنی مهم از جمله فرودگاه از دست داد
متوقف "منابع دولت روسيه در روزهای قبل گفتند يک خواست مردم 

ممکن است افرادی همه جا اين نظر را داشته . است" کردن واکسيناسيون
باشند و دارند، اما انتساب کل اين حرکت به چنين گرايشی، آنهم با توجه 

های رفاهی و اقتصادی طرح شده، بيشتر به پرووکاسيون  به خواست
گسترش اعتراضات و شليک و سرکوب نيروی پليس .  خبری شبيه است

جوابگوی قدرت در خيابان نبود و به استعفای نخست وزير و سقوط 
اما هنوز حکومت سرجايش است و معاون وزير مستعفی .  کابينه انجاميد

اينکه مردم ستمديده کجا می ايستند و تا .  قرار است دولت تشکيل دهد
آنچه روشن است اينست که بانی و .  کجا جلو ميروند هنوز ناروشن است
 . مسبب اين اوضاع نظام کنونی است

 
رسانه های غربی، توده ايست ها و طيف پرو پوتين، در مورد تحليل 
رويداد قزاقستان، بنظر هنوز از کمای پايان دوره جنگ سرد بيرون 
نيامدند و يا ترجيح ميدهند با معيارهای آندوره و سالهای متحول بعد آن 

دمکراتهای ضد روس تالش .  به ارزيابی از سقوط دولت قزاقستان بروند
می کنند اعتراض و خيزش مردم را به توتاليتر بودن نظربايف و شرکا 
. نسبت دهند و تصويری از جدال دمکراسی با توتاليتريسم ترسيم کنند

عمده اينها زمانی قبله آمالشان اردوگاه شوروی و سوسياليسم بورژوائی 
بود و در تحوالت دهه نود و سقوط شوروی، سرباز بازار آزاد و 

آنها در آنزمان در صف اول .  پرچمدار دمکراسی تاچر و ريگان شدند
و در دفاع از بازار آزاد و "  توتاليتريانيسم"آنتی کمونيسم، مبارزه با 

 . دمکراسی بودند
 

بايد هر خبرنگار شرافتمند از مفسر بپرسد که واقعا نسبت دادن دولت و 
حکومت نظربايف به شوروی که همين هفته ها برای سی مين سال 

 ١٩٩١سال سقوطش کلی جشن راه افتاد، چه ربطی دارد؟ قزاقستان از 
يافته و بازار آزاد پيروزيش را در اين بلوک از خود "  استقالل"مثال 

روسيه و کرملين تا کشورهای پيرامونی و حياط خلوتی که زمانی بلوک 
قزاقستان يک کشور پهناور با منابع .  شرق ناميده ميشد کوبيده است

عظيم نفتی و معدنی ثروتمند است اما مردم در فقر و بدبختی دست و پا 
 ٢٠١١نظربايف پينوشه ديگر شماست، همان کسی که در سال .  ميزنند

کارگران اعتصابی نفت را به گلوله بست و چهارده کارگر را کشت و 
اين همان دولت است که .  دهها نفر را زخمی و زندانی و شکنجه کرد

نرخ بنزين و ارزاق را مثل بازار جهانی دمکرات باال برده و مردم عليه 
در پس معاينه تازه دکتر دمکراتهای مفسر .  اش دست به شورش زده اند

برای يافتن مرض توتاليتريسم، دفاع از سرمايه داری و اصل عمل 
آنها نميخواهند . نظربايف و قاسم توکايف يعنی گرانی بنزين خوابيده است

. قبول کنند و اعتراف کنند که سرمايه داری جهان را به گند کشيده است
فوکوياما حرفش را پس گرفت و .  اند"  پايان تاريخ"هنوز در فاز 

سقوط ديوار "از  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ژورناليسم غربی در بحران اقتصادی 
سخن گفت، اما تازه دمکراتهای جهان سومی و "  برلين بازار آزاد

 ! اصالح طلب هنوز دست بردار نيستند
 

در سمت مقابل طيفی از هواداران بلوک شرق سابق و استالينيست ها و 
طيفی که از .  برژنفيست ها و اخيرا طرفدار زوگانف و پوتين قرار دارند

اينها براين .  محور مقاومتی تا توده ای و چپ آنتی اَمپ را دربرميگيرد
برای .  نوعی انقالب مخملی است.  نظرند که اين شورش کار آمريکاست

اين طيف ابدا اعتراض مردم به سياست نظربايف و توکايف مطرح 
. نيست، همان الگو و چهارچوب دفاع از بلوک شرق سابق مبنا است

چون حزب برادر و خواهرشان زوگانف مدافع و متحد پوتين است، آنها 
هم از پوتين و سياست روسيه و کشورهای هم پيمان منطقه در مقابل 

توکايف در قزاقستان همان نقش   -اتفاقا نظربايف.  آمريکا دفاع می کنند
مدودف در روسيه را بازی کردند و مثل بقيه بورژوازی در هر –پوتين 

جای جهان، کارگر در اين کشورها را به فقر شديدتر و سرکوبی خشن 
 .تر محکوم کردند

    
او و .  سلطان نظربايف کسی مثل خامنه ای و خاندان پهلوی است

اعضای فاميلش و اليه نازکی از حکومتی ها قزاقستان را به نام خود 
سند زدند و از نفت و منابع و همه چيز در انحصار آنها و به جيب گشاد 

مردم اين وضع را .  و حسابهای بانکی آنها در دمکراسی غربی ميرود
نميخواهند، از فقر و سرکوب و فساد به تنگ آمدند، به گرانی بنزين در 
مملکتی که توليد کننده مهم نفت است اعتراض دارند، از شکنجه و ترور 

طرفداران غرب که آگاه بر انحصار خانوادگی و .  در زندانها خسته شدند
مافيائی در روسيه و قزاقستادن و کشورهای ديگر هستند، آنها را 

خطاب می کنند تا نگويند طبقه جديد سرمايه دار و "  اليگارش"
. ديکتاتوری سرمايه متکی به دستمزد ارزان کارگر محصول دمکراسی

را بزير کشيدند تا بلکه روی پای "  پدر ملت"اين مردم بپاخاسته باالخره 
 . تا ديگر رعيت و برده نباشند و سلطان و شاه نخواهند. خودشان بايستند

 
. خيزش مردم ستمديده قراقستان برای نان و عليه ديکتاتوری حاکم است

دشمنان "دولت قزاقستان مثل خامنه ای و پرو روس ها اين تحرک را به 
سی (نسبت داد و قاسم توکايف، از سازمان پيمان امنيت جمعی "  خارجی

اين سازمان .  برای سرکوب معترضين درخواست کمک کرد)  اس تی او
به قزاقستان پاسخ مثبت "  ثبات و آرامش"برای اعزام نيرو و برگرداندن 

تا امروز اخبار از کشته شدن دهها نفر و تعداد بيشتری زخمی . داده است
 . و صدها بازداشتی سخن ميگويد

 
های سرمايه  مردم حق دارند عليه گرانی و فقر، عليه سياستهای دولت

. داری، عليه حکومتهای استبدادی و ديکتاتوری سرمايه اعتراض کنند
. خامنه ای ها بايد بترسند.  همه جا از جمله در ايران راه همين است

 !مرگ بر حکومت فقر و فالکت
 
 ٢٠٢٢ژانويه  ٦



ارزيابی حزب حکمتيست از مبارزات کارگری  :کمونيست هفتگی
چيست؟ کدام مسائل در سطح جنبش کارگری اساسی اند و جنبش 

 کارگری چه جايگاهی در سياست ماکروی ايران دارد؟ 
 

اعتراض و اعتصاب کارگری به خبر روز در ايران  :سياوش دانشور
از نظر تعداد و زمان اعتصابات بيشتر و گسترده تر .  تبديل شده است

. رشته ای يافته اند  -شدند، از نظر جغرافيائی کمابيش اشکالی سراسری
. از نظر طرح خواستها يک نوع هم جهتی و همزبانی ايجاد شده است

مبارزه گسترده برای الغای شرکتهای پيمانی، عليه خصوصی سازی ها، 
عليه واگذاری صندوق های بيمه و بازنشستگی و محل کار و زندگی 
کارگران به بازار بورس، عليه قراردادهای غير ايمن و برده وار، عليه 
تبعيض شديد در دستمزدها و حقوقها، عليه دستمزدهای چند بار زير خط 
فقر، عليه طب خصوصی و آموزش بازاری، گوشه هائی از هم جهتی 

در بُعد .  بخشهای مختلف طبقه کارگر در اعتراضات جاری است
سازمانيابی، کارگران ممنوعيت قانونی ايجاد سازمانهای توده ای 
کارگری را با مکانيزمهای پايه ای تر سوخت و ساز درونی طبقه 
کارگر، شبکه های محافل کارگری و تالش اليه رهبران عملی کارگران 

هزاران اعتصاب و اعتراض وسيع و شکوهمند بدون .  جبران می کنند
در اين .  رهبری و دخالت اين شبکه ها و رهبران عملی ممکن نيست

وضعيت کنکرت، کارگران مطلوبيت و فوريت دست بردن به سنت عمل 
به .  مستقيم کارگری و اتکا به مجمع عمومی و خرد جمعی را دريافته اند

اين دليل مجمع عمومی به حلقه کليدی هر اعتراض و اعتصاب کارگری 
بعبارت ديگر، عليرغم محدوديتهای سرکوب و اختناق و .  بدل شده است

ممنوعيت های قانونی شديد، جنبش کارگری ايران تنها جنبش تاثيرگذاری 
. است که در متن سياست حضوری مستمر، بالنده و رو به جلو دارد

مبارزات کارگری ابزار حضور سياسی پر سر و صدای طبقه کارگر در 
جامعه است، امری که افق و انتقاد ضد سرمايه داری کارگر در جامعه 
را تقويت و بجلو رانده و حتی بدرجاتی و در شکل سر و دم بريده به 

ما در مسيری هستيم که .  ادبيات اپوزيسيون بورژوائی تحميل کرده است
نقد سوسياليستی طبقه کارگر به وضع موجود فراگيرتر، علنی تر و 

محدوديت ها و ضعفها .  صريح تر به مرکز جدال سياسی رانده خواهد شد
هم کم نيستند که بجای خود بايد مشخص تر بررسی شود، بخشاً تحميلی و 
ً نتيجه نگرش و سنت کار و افق محدود و  حاصل اختناق اند و بخشا
بدرجاتی نيز نتيجه تقابل منافع و تاثير گرايشهای راست و فرقه ای بر 

 .  سير مبارزه و اتحاد کارگران است
 

مسائل اساسی و فوری امروز در جنبش کارگری را ميتوان از دريچه 
. خواستهای مشترک بيشتر اعتراضات بروشنی ديد که باالتر اشاره شد

همينطور نگاهی به خواستها و پرچمهای مبارزاتی بخشهای مختلف 
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 سباوش دانشور، رحمان حسين زاده، سعيد يگانه

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     

کارگری، در مورد همسان سازی و افزايش دستمزد، استخدام رسمی و 
اينها .  رفع تبعيض، در رفاه همگانی و امنيت شغلی خالصه ميشود

خواستهائی هستند که امروز در مقياس وسيع طرح ميشوند و مورد تائيد 
اما اگر بخواهيم از اولويتها .  و وثوق نيروی وسيعی از کارگران است

در تعيين خواستها و شعارها صحبت کنيم، در جامعه ايران نظر به چشم 
انداز فالکت اقتصادی گسترده و سرکوب مستمر، خواست افزايش 
دستمزدها و تعيين همين مبنا بعنوان حقوق پايه برای همه افراد، باضافه 
ايجاد سازمانهای کارگری از نيازهای مبرم امروز کشمکش طبقاتی 

در عين حال مبارزه کارگران به دالئل و صورتهای مختلفی .  است
شرايط بغرنج و هردمبيل سازمان کار و قوانين مترتب .  شروع ميشود

. به آن، کارگر را اسير کالفی کرده که نميتواند عليه آن حرف نزند
شبکه اختاپوسی شرکتهای پيمانی و قوانين آن، خصوصی سازی ها که 
يکباره محل کار هزاران نفر را ميخواهد تعطيل کند، مقاومت های 

تحقق .  برحقی ايجاد ميکند که بايد سياست درستی در قبال آن داشت
خواست امنيت شغلی و قراردادهای ايمن، بدون عقب راندن و زمين 
کوبيدن شرکتهای پيمانی و سياست خصوصی بازی و شبکه مافيائی 
موازی که در هر رشته و شاخه صنعتی و خدماتی حرف اول را ميرند، 

کارگران ناچارند عليه سياستهای رايج حکومت و .  ممکن نيست
. کارفرمايان و برای عقب راندن آنها در سنگرهای مختلف تالش کنند

روشن است که سير مبارزه جاری نه همه سواالت و خواستهای طبقه 
کارگر بلکه مواردی کالن تر و دربرگيرنده تر را کانونی و مبارزه 

در کل اين کشمکش، سياست ما برجسته کردن .  حول آن قطبی ميشود
آن مواردی است که اوال به اتحاد طبقه کارگر کمک می کند و ثانيا 
انتقاد ضد سرمايه داری طبقه کارگر به وضع موجود را در موقعيت 

در شرايط کنونی مسئله نان شب و دستمزد و حقوق، .  بهتری قرار دهد
 . سرپناه و دارو و درمان و نيازهای اوليه بقا، به صدر رانده شده است

 
اين اوضاع ما را به مکان کارگر و جنبش رهائی بخش کارگری و 

امروز ايران تنها کشوری در .  سوسياليستی در تحوالت سياسی ميرساند
نظر .  جهان است که با موج اعتصاب و اعتراض کارگری روبرو است

به سياستهای طبقه حاکم و دولت منحوس اسالمی، چشم انداز اينست که 
کشمکش طبقاتی اشکالی حادتر و خرده کننده تر و ترکيبی از 

موتور محرکه .  اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری بخود بگيرد
اين جنبش اعتراض کارگران عليه وضع موجود است و سهمش را از 
زندگی ميخواهد، اما ميتواند و تالش ما اينست که به نقدی سوسياليستی 
و کمونيستی از تماميت حاکميت سرمايه در مبارزه جاری متکی و 

اين فلسفه وجودی و وظيفه حزب .  پرچمدار آزادی جامعه شود
حکمتيست و کارگران کمونيست و اردوئی است که در تحوالت پيش 

رو برای جلو راندن و پيروزی يک راه حل سوسياليستی 

 

  ٥صفحه   



راديکاليزه شدن مبارزات کارگری در متن اختناق .  تالش می کنند
اسالمی، نوک کوه يخ اين راديکاليسم اجتماعی و راه حل سوسياليستی 

 .  است که تنها اميد برای نجات جامعه ايران است
   

بگذاريد از پاسخ به بخش آخر سئوالتان در مورد :  رحمان حسين زاده
اغراق .  جايگاه جنبش کارگری در سياست ماکروی ايران شروع کنم

نيست که بگوييم جامعه و جنبشهای اجتماعی سرزنده، پيشرو و 
راديکال در جامعه به مثابه نيروی الهام بخش و اميدبخش و هدايت گر 

در يک نگاه فشرده به نقش محوری .  به جنبش کارگری چشم دوخته اند
اعتصابات و اعتراضات کارگری در يکدهه اخير اين واقعيت غير قابل 

از اعتصابات و .  انکار را هر ناظر منصف در آن جامعه می بيند
اعتراضات بزرگ کارگران چادرملو و بافق و هپکو و آذرآب و فوالد 
اهواز و شرکت واحد و ايران خودرو کارگران بخش های مختلف 
خدماتی، تا اعتصابات همزمان دو ساله اخير صدها مرکز کارگری نفت 
و پتروشيمی ها به مثابه يکی از مهمترين بخش کارگری ايران تا 
ميرسيم، به اعتصابات و اعتراضات مستمر، پيگير و موثر کارگران 
آگاه و جسور نيشکر هفت تپه به ويژه در سه سال اخير تصويری 

به همين .  ابژکتيو از تحرک مبارزاتی اميد بخش به جامعه می تاباند
دليل در جنبش فرهنگيان و معلمان، جنبش دانشجويان، بازنشستگان، 
جنبش مدافع حقوق زن و رهايی و آزادی زن، جنبشهای اعتراضی توده 

 ٩٨و آبانماه  ٩٦ای شهری، آنطور که به طور برجسته در دی ماه 
ديديم، جنبش عليه بی آبی در خوزستان و اصفهان و غيره به نحو 
آشکاری همسويی و همگامی با جنبش اعتراض کارگری، در طرح 
خواسته های مشترک و در تقابل با شرايط سخت معيشتی و برای بهبود 
شرايط کار و زندگی و سالمت در جامعه و بخشأ در روشها  مبارزاتی 

اکنون تاکيد بر اتحاد و .  تجربه شده در جنبش کارگری را می بينيم
همبستگی بين جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی راديکال به سنت 

يادمان باشد، اين رسالت و موقعيت ويژه و .  جا افتاده تبديل شده است
بنياد اين .  الهام بخش جنبش کارگری به آسانی به دست نيامده است

موقعيت از آن زمان پايه گذاری شد، که در متن تحوالت بزرگ و 
جنبش کارگری و در رأس آن کارگران نفت با به ميدان  ٥٧انقالبی سال 

کارگر "آمدن خود کار رژيم سرمايه سلطنتی را يکسره کردند و شعار 
در همان دوره اين .  جای محکمی باز کرد"  نفت ما رهبر سرسخت ما

درس بزرگ تجربه شد که الزمه رهايی قطعی جامعه قد علم کردن 
در قدم بعدی در .  طبقه کارگر در قامت رهبری تحوالت جامعه است

و تاکنون هم طبقه کارگر و پيشروان آن با  ۶٠دوره سرکوب خشن سال
ايستادگی و مبارزه جويی موجوديت طبقاتی و جنبشی و مبارزاتی خود 
در مقابل يکی از هارترين رژيمهای بورژوايی دوران معاصر را تثبيت 

سپس دوران سخت جنگ ايران و عراق و پيامدهای آن نتوانست . کردند
از مبارزه عليه اليحه های مختلف .  طبقه کارگر را به تمکين بکشاند

عرصه .  قانون کار سراپا ضد کارگری درسهای گرانبهايی آموخته شد
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 در باره مسائل گرهى و تاكتيكى جنبش كارگری

 ...با هيئت اجرائى حزب 

گراميداشت اول مه و احيای اين سنت 
جهانی کارگری به عرصه پرشور 
سازماندهی، اتحاد و همبستگی و اعالم 
کيفرخواست کارگری عليه کاپيتاليسم 

در نتيجه جنبش کارگری پختگی . تبديل شد
خود را از دل چنين جدال همه جانبه ای 

اکنون با جنبش کارگری .  کسب کرده است
ای پرتجربه، صاحب فعالين و رهبران 
خودآگاه و حاضر در صحنه، دارای 

اعتصابات و .  مطالبات اقتصادی و سياسی روشن روبرو هستيم
اعتراضات کارگری جاری گوشه ای از پتانسيل بااليی است که با اندک 
تغييری در تناسب قوا شاهد جهش بزرگی خواهيم بود و نقش تعيين کننده 

بستر چنين زمينه ها و حقايقی با چنين پيشينه ای و بر .  ايفا خواهد کرد
است که ما در بيانيه مربوط به جنبش کارگری بيش از دو سال قبل در 

يش از ب"کنگره نهم حزب اين چشم انداز را چنين مطرح کرديم که؛ 
هردوره ای در تاريخ سياسی ايران اميد و نگاهها به نقش رهايی بخش 
طبقه کارگر و جنبش کارگری برای نجات جامعه از مصائب فاجعه بار 

مردم جان به .  حاکميت کاپيتاليستی و جمهوری اسالمی دوخته شده است
لب رسيده جامعه ايران در نبردی بی امان برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی و تحقق آينده ای به دور از ستم و رنج و ناهنجاريهای کنونی، به 

اين باور که .  آلترناتيوی متضمن آزادی و برابری و رفاه چشم دوخته اند
طبقه کارگر و آلترناتيو کارگری ظرفيت و توانايی ساختن آينده ای به 
دور از حاکميت سرمايه و استثمار و تبعيض و نابرابری و تحقق سعادت 
و رفاه همگانی برای شهروندان را دارد، بيش از پيش توجه جنبشهای 

اين .  اعتراضی راديکال و محرومان جامعه را به  خود جلب کرده است
نقطه عطف مهمی در مسير تامين رهبری طبقه کارگر بر جنبش 
سرنگونی جمهوری اسالمی و تعيين تکليف قدرت سياسی به نفع آزادی 
و برابری و حکومت کارگری و رهايی قطعی کل جامعه از مشقات نظم 

(وارونه سرمايه داری و جمهوری اسالمی است به نقل از بيانيه در ". 
 ) ٢٠١٩مورد جنبش کارگری از کنگره نهم حزب حکمتيست، نوامبر 

 
از نظر ما اين موقعيت هدايت گر و رهبری کننده بر تحوالت جامعه، 
جايگاه جنبش کارگری را در سياست ماکروی ايران نشان ميدهد، 
براستی اين واقعيت را نه تنها دوستدارا ن طبقه کارگر، بلکه در هراس 
سردمداران جمهوری اسالمی و ترفندهای مقابله جويانه آنها با جنبش 
کارگری و حتی در ترفند تملق گويی فرصت طلبانه مهرهای شناخته شده 

" اعتراضات کارگران ميهن شان"اپوزيسيون بورژوايی راست در مقابل 
 . بايد ديد

 
به .  در نتيجه حزب ما ارزيابی بسيار مثبتی از مبارزات کارگری دارد

عنوان سمبل درخشان مبارزات کارگری، پيشرويهای جنبش کارگری در 
تحرک اعتصابی و اعتراضی سه ساله اخير کارگران پيشرو هفت تپه را 

آنجا که در سه سال اخير با اتکا به اتحاد و .  به همگان بايد يادآور شد
تشکل شان در فرمت مجمع عمومی و مجمع نمايندگان، اوأل استمرار 
اعتصاب و اعتراض متحدانه حول خواسته های برحق خود و مطالبات 

ثانيأ .  بخشهای مهمی از ديگر رشته های کارگری را تامين کردند
مبتکرانه با کشاندن اعتراضشان به شهر شوش امکان حمايت و دخالت 

اتحاد عملی و واقعی .  مستقيم توده مردم را فراهم کردند

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  
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جنبش کارگری و مردم معترض را فراهم کردند و در اين چهارچوب 
خانواده های کارگری به بخش الينفک اعتصاب و اعتراض تبديل 
شدند، و ثالثا خالقيت بزرگ آنجا بود در طول اين مدت سه ساله با 
خنثی کردن انواع ترفندها و سرکوبگريها و نيرنگهای متعدد کارفرما و 
دولت حامی صف متحد و اميدوار کارگران با سرزندگی و استقامت 
بيمانند حفظ شد و اين را مديون مجمع عمومی متحد کننده شان هستيم و 
نهايتأ با تحقق خواست محوری خلع يد از کارفرما و بخش خصوصی، 
و تحقق بيشتر خواسته هايشان پيروزی بزرگ کارگران هفت تپه جشن 

مسئله مهم مشاهده اين واقعيت است که درسها و .  گرفته شد
دستاوردهای هفت تپه در اعتصاب و اعتراضات ديگر مراکز و رشته 

مبارزات درخشان .  های کارگری در حال بکارگيری و تکثير است
هفت تپه مرزها را درنورديد و نور ديگری بر چهره بسيار مثبت جنبش 
کارگری ايران در نزد سازمانهای کارگری جهانی و نهادها و افکار 

اين تصوير روشن از جنبش کارگری ايران با . عمومی مترقی دنيا تاباند
مرکز  ١٢٠اعتصاب همزمان و بيش از يکماه تابستان امثال نزديک به 

نفت و پتروشيمی تکميل شد و به اين اعتبار ما از جاری شدن جنبش 
به عالوه نبايد از ياد برد، جنبش .  اعتصابی گسترده صحبت کرديم

، با اعتصابات و ٩٦کارگری با تپش مبارزاتی خود قبل از ديماه 
اعتراضات کارگری مداوم، زمينه ساز به ميدان آمدن توده ای مردم 

از آن .  معترض عليه فقر و بيکاری و گرانی و سيستم فاسد حاکم بود
دوره ببعد در اذهان مردم حق طلب و در افکار عمومی، جنبش 
کارگری به نيروی اول جدال سياسی و طبقاتی جاری و به ستون 
. محوری جنبش اعتراض توده ای و سرنگونی طلبانه تبديل شده است

براين اساس اکنون جنبش کارگری و پيشروان سوسياليست آن در ميان 
مجموعه متعدد مسائل که بايد جوابگوی آن باشند، با دو مسئله بسيار 

اوأل چگونه با .  گرهی آنطور که مورد سئوال شما است روبرو هستند
تامين رهبری سراسری تر در جنبش کارگری با اعتصاب و اعتراض 
کارگری سراسری تر و قدرتمند تر در مقابل کارفرما و کل هيئت 
حاکمه بورژوا اسالمی اعتراض و مبارزه خود را ادامه ميدهند؟ دومأ 
چگونه در قامت رهبری عملی کل جنبش اعتراضی فی الحال موجود 
هدايت تحوالت مبارزاتی جامعه را تضمين ميکنند؟ در نتيجه بحث 
تامين رهبری راديکال کارگری چه در جنبش کارگری و به عالوه بر 
کل جنبش اعتراضی برسر جدال قدرت برای تعيين تکليف با سرمايه 
داری حاکم و جمهوری اسالمی روی ميز هر کارگر آگاه و کمونيست و 

در بخش چه بايد کرد . پيشروان جنبش کارگری و کمونيستی ايران است
به چگونگی تامين ملزومات چنين نقش و رسالت رهبری کننده 

 . برميگرديم
 

ارگری :  سعيد يگانه ش ک ن دوره جنب ا در اي ر م ی از نظ در سطوح کل
ت ارگری .  پيشروی های محسوسی داشته اس ش ک ر جنب ارت ديگ ه عب ب

اظ  ه لح ته ب ای گذش ه دوره ه سبت ب ی ن ات مختلف ن دوره از جه در اي
ر  اوتی را از س رمايه داری دوره متف د س خصلت طبقاتی، سياسی و ض

ت ده اس ران .  گذران اوتی در اي عيت متف ا وض ته ب ال گذش د س ا در چن م
ه .  روبرو هستيم با تحوالت سياسی جديدی که هر کدام از جنبشها با توج
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ا  به خواستگاه و مطالبات خود که عموم
شا  ک من به داليل معيشتی و اقتصادی ي
دارند، در اين تحوالت دخيل و نقش ايفا 
ران  رمايه داری اي ت س د و دول ی کنن م

د ده ان صاف طلبي ه م ی .  را ب زندگ
ارگر و  ردم ک ت م ه اکثري اری ب فالکتب
زحمتکش تحميل شده است، به اين دليل 
ارگران و  ارزات ک تراک مب ه اش نقط
ت  ت و تح شار تهيدس اير اق مبارزات س

ر  ط فق ر خ ه زي دين درج دگی چن شت و زن سئله معي فشار ديگر جامعه، م
رمايه داری  ت س ل دول ره زده و درمقاب است که اين مبارزات را به هم گ

ن .  ايران به درجه زيادی همبستگی ايجاد کرده است جنبش کارگری در اي
ته و در  ميان، جلوی صف بوده و رشد قابل توجهی از جهات مختلفی داش
سمت و سو دادن راديکاليسم ساير جنبشهای اعتراضی در جامعه نيز نقش 

ت ته اس ارگری و .  داش ات ک ر مطالب ر س ارگری ب تراض ک ه اع ر چ اگ
ان  ادن در جري دی و مع دهای تولي ثر واح معيشتی هر روزه و مدام در اک
ور  ت و بط ارگری اوج گرف ارزات ک د، مب است، اما در مراکزی از تولي
ی  رد جمع ستگی و خ ا همب خت و ب ارزه س ک مب ا ي ه ب ت تپ ال در هف مث
ت و  ه دول ود را ب د و خواستهای خ ور کنن ددی عب ع متع توانستند از موان

د ل کنن ا تحمي ن دوره از .  کارفرم ی در اي ت بزرگ تاورد و موفقي ن دس اي
مار می رود بران .  مبارزات کارگری به ش يعی از ره ی وس ضور طيف ح

د  ارزات و رش ن مب ارگری در راس اي شرو ک اه و پي سوز، آگ ق و دل الي
دی،  ز تولي ی از مراک ل توجه جنبش مجامع عمومی کارگری در بخش قاب
ود  ه وج ت ک ارگری اس ارزات ک دو خصوصيت درخشان اين دوره از مب
ی  ش پررنگ ارگری نق ش ک اکنونی جنب آنان در پيشروی و دستاوردهای ت

 .داشته اند
 

م   ارگری، عليرغ ارزات ک مسئله اساسی در جنبش کارگری، پراکندگی مب
ارگری .  گستردگی و وسعت آن است ش ک ری در جنب بری سراس أل ره خ

ت ارگری اس ش ک طح .  يکی ديگر ازمشکالت اساسی اين دوره جنب در س
ضا از  بران و بع محلی و فابريکی اين مبارزات توسط شبکه فعالين و ره
طريق مجامع عمومی کارگری هدايت می شوند، اما اين ابزارها در سطح 

د ی کنن ل نم ری عم ارگری .  سراس ش ک شروی جنب ع  پي ی از موان يک
شروی  ن پي ه اي ت ک الين اس سرکوب و اختناق و بخصوص فشار روی فع

د . را کند کرده است جنبش کارگری می رود که از اين مانع عبور کند، س
د ير ده ود تغي ع خ ه نف وا را ب ب ق سئله .  اختناق را بشکند و تناس ن م دومي

گرهی جنبش کارگری، تشکل يابی کارگران است که امروز به درست به 
ش  ت و جنب ده اس ديل ش ش تب ن جنب الين اي ارگری و فع ش ک ه جنب دغدغ
مجامع عمومی با توجه به تجارب اين دوره از مبارزات کارگری و نقشی 
د  که مجامع عمومی کارگری در پيشبرد و موفقيت آن در مراکزی از تولي

ارگری . داشته، مورد توجه جدی قرار گرفته است ش ک وق جنب به داليل ف
شی  ه جنب ر راه، ب ع س دی و موان ای ج يرغم کمبوده ر عل ال حاض در ح
وری  ت و جمه ده اس ديل ش ران تب مطرح در سطح جامعه و سياست در اي
ات و  ل اعتراض شيگری در مقاب رکوبگری و وح يرغم س المی عل اس

 .جنبشهای اجتماعی، محتاطانه با مبارزات کارگری روبرو می شود
 

مسئله سازمان و رهبری چه در قلمرو محلی و چه  :کمونيست هفتگی
حزب تاکيد ويژه ای روی مجمع .  سراسری يک سوال کليدی است

 عمومی و جنبش مجمع عمومی دارد؟ چرا و دالئل کدامند؟ 
 

 

 در باره مسائل گرهى و تاكتيكى جنبش كارگری

 ...با هيئت اجرائى حزب 

  ٧صفحه   
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عين حال شورا چيزی جز مجمع عمومی دائر و منظم، اتکا به عمل 
با جنبش مجمع عمومی در . مستقيم کارگری و تصميم جمع کارگران نيست

مراکز مختلف توليدی و خدماتی، ما ميتوانيم پايه های اساسی يک جنبش 
قوی شورائی کارگری را بگذاريم که در سير تحوالت بعنوان يکی از 

امروز .  اهرمهای مهم قدرت طبقه کارگر در صحنه سياسی عمل ميکند
نميتوان مستقيم رفت و شورا يا سنديکا ايجاد کرد و دوام آورد، اما ميشود 
به نياز مبارزه کارگری جواب داد، اختناق را دور زد، مجمع عمومی ها 
را منظم کرد و برای ايجاد شورا و اعالم آن در وقت مناسب، سنگ روی 

ما داريم از ديدگاهی زنده و با تکيه به تجربه واقعی .  سنگ گذاشت
هيچ راه حل ديگری که بتواند .  کارگران روی اين مسئله چکش ميزنيم

يکدهم مجمع عمومی به نيازهای مبارزاتی کارگران جواب دهد وجود 
اين روشن است که کارگران حق دارند در سطوح مختلف و به .  ندارد

اشکال مختلف متشکل شوند و هر نوع تشکل مستقل کارگری حتما مورد 
حمايت ما قرار خواهد گرفت، صحبت برسر سياستی است که فی الحال به 
نيازهای مبارزه کارگری در مقياسی وسيع جواب دهد و چشم اندازی 

 .  وسيعتر داشته باشد
 

اما تاکيد ويژه ما روی مجمع عمومی و جنبش مجمع عمومی دليل پايه ای 
تعلق به جنبش شورائی يک رکن هويت سياسی ما بعنوان . ديگری هم دارد

حرکت و ديدگاه شورائی يک سنت .  کمونيست کارگری و حکمتيست است
مبارزاتی ديرپا ميان گرايش راديکال و سوسياليست و انقالبی طبقه کارگر 

ما به اين سنت مبارزاتی تعلق داريم و فعال مجمع عمومی و .  جهانی است
تالش ميکنيم که .  جنبش شورائی و سنت عمل مستقيم کارگری هستيم

رهبران عملی کارگران هرچه بيشتر به اين سنت مبازاتی متکی شوند و 
جنبش .  اليه کادری و نسل جديدی از فعالين جنبش شورائی قد علم کنند

کارگری همواره و در مقاطع مختلفی صحنه تقابل گرايشات و سنت های 
سوسياليسم .  مبارزاتی مختلف بوده است که در ميان کارگران نفوذ داشتند

و کمونيسم، رفرميسم و ناسيوناليسم، محافظه کاری و پروتکشنيسم 
چهارچوبهائی بودند که بر حرکت و اعتراض کارگران در کشورهای 

ما فکر ميکنيم هر کارگر پيشرو، هر کارگر .  مختلف تاثير جدی داشته اند
سوسياليست، هر رهبر عملی اعتراض کارگری و توده ای، بهتر است که 

اين .  فعال جنبش شورائی و به سنت عمل مستقيم کارگری متکی شود
راهی است که ميتوانيم بيشترين و گسترده ترين اتحاد را ميان توده 

 . کارگران ايجاد کنيم
  

آيا با تشکيل اشکال ديگر سازمانهای توده ای کارگری  :کمونيست هفتگی
 مانند سنديکا و کانون و غيره مخالفيد يا سياست تان نيست؟ چرا؟ 

 
شايد سئوال گرهی اينست ما به مثابه کمونيسم  :رحمان حسين زاده

کارگری که سياست محوری مان پافشاری بر مجامع عمومی و تالش 
دايمی بر دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورايی در جنبش کارگری 
است، در برخورد به اشکال ديگر سازمانيابی توده ای کارگری و به طور 

 .مشخص  جنبش سنديکايی چه سياستی داريم
 

ما همواره گفته دايم از هر تالش کارگران برای ايجاد سازمانها  و کانونها 
و نهادهای کارگری متکی به اراده مستقيم خود کارگران، برای پاسخگويی 
به نيازهای اتحاد و همبستگی و مبارزه کارگری چه برای مقطع محدود و 
دوره ای و چه برای دوره ميان مدت و بلند مدت نياز کارگران نه  تنها 

در تجربه .  حمايت ميکنيم، بلکه خود نقش فعال و سازنده به عهده ميگيريم
گذشته چهل ساله جنبش حزبی مان، عالوه بر پيشبرد عملی 

به اين دليل که بايد به امر سازماندهی و تامين  :سياوش دانشور
در .  رهبری هر مبارزه در سطوح مختلف جواب روشن و بالفصل داد

جامعه ای که هر نوع تشکل و تحزب بويژه برای کارگر و کمونيسم 
قانوناً ممنوع شده است، کارگر برای سازماندهی اعتراض خود بايد به 

برای اينکار به اشکال اوليه تر .  خأل فقدان تشکل کارگری پاسخ دهد
تشکل و اتحاد درون طبقه از محافل رهبران عملی کارگران، شبکه 
محافل کارگری، خانواده کارگری، تجمع و تشکيل مجمع عمومی 

و از سر اعتراض به "  خودبخودی"کارگر حتی آنجا که .  روبياورد
مثال ندادن حقوق ها وارد صحنه ميشود، حتی اگر بسيار اتفاقی و 
خودانگيخته باشد، بالفاصله نيازهای اين مبارزه و منافع جمعی، 
ساختاری به معترضين ميدهد که حرفشان را بتوانند دستجمعی بيان 

مجمع عمومی فوراً خأل ممنوعيت سازمان کارگری را پر ميکند .  کنند
و با دور زدن اختناق کارگر را به صحنه مياورد و در سير مبارزه 

تجربه مجامع .  بعنوان ارگان رهبری و تصميم گيرنده آن عمل ميکند
عمومی کارگری در صنايع مختلف ايران و در متن مبارزات 
کارگری، هم غنی است و هم اثبات مطلوبيت و حقانيت و مبرميت 

هر درجه از تشکل و اتحاد .  مجمع عمومی و گسترش آگاهانه آن
کارگران بطور واقعی در متن مبارزه کارگری ساخته ميشود يا ميتواند 

ما ميگوئيم در اعتراضات به مجمع عمومی متکی .  حاصل آن باشد
شويد چون جواب سر راست و مطلوبی از هر نظر است، پيچيدگی 
خاصی ندارد، پاسخگو است، ايمن تر است، سرکوب اعتراض جمعی 
کارگران مشکل تر است، به هر کارگری امکان ميدهد که نقشش را 

ما ميگوئيم کسی که دنبال تشکل .  ايفا کند، از پائين است، چپ است
چون مجمع .  کارگری است، بايد يک فعال دوآتشه مجمع عمومی باشد

مجمع عمومی و سنت .  عمومی منظم همان شورای پايه کارخانه است
عمل مستقيم کارگری تقسيمات سازمان کار بورژوائی را در تشکل 
کارگری منعکس نميکند، برای شرکت در مجمع عمومی و دخالت در 
امر جمعی الزم نيست عضو جائی بشويد، به اعتبار کارگر بودن در 

در عين حال ما روی .  محل کار در مجمع عمومی شرکت ميکنيد
امروز تشکيل مجمع عمومی در . جنبش مجمع عمومی تاکيد ويژه داريم

اعتراضات کارگری يک داده است و ضرورتی به اثبات وجودی آن 
. تقريبا همه اعتراضات کارگری به مجمع عمومی متکی ميشوند. نيست

مسئله اينست که رهبران عملی کارگران، کارگران پيشرو و 
ً و آگاهانه فعال مجمع عمومی و راه  سوسياليست و کمونيست، راسا
انداختن مجمع عمومی و متکی شدن به مجمع عمومی برای هر سوال 
و مسائل کارگران در تمام سطوح از قسمت و کارگاه يا بخش و خط 

جنبش مجمع عمومی يعنی تبديل مجمع .  توليد يا کل کارخانه شوند
. عمومی به مکانيزمی برای حل مسائل و سواالت مبارزاتی کارگران

اول، همه جا بر :  جنبش مجمع عمومی چند کار ويژه بايد صورت دهد
گسترش و جاانداختن و شناساندن مجمع عمومی ميان کارگران تالش 

دوم، متکی شدن به مجمع عمومی قدمی اول و مهم و تعيين کننده .  کند
منظم کردن مجمع عمومی رکن .  در منظم کردن مجمع عمومی است
ما هميشه گفتيم که مجمع عمومی .  اساسی ايجاد شورای کارخانه است

در .  رکن اساسی شورای کارگری و باالترين نهاد تصميم گيرنده آنست
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و مستمر تالش برای سازماندهی مجامع عمومی و دامن زدن به جنبش 
مجمع عمومی، موارد متعدد در ايجاد صندوقهای مالی کارگری، 
تعاونيهای کارگری، کانونها و اتحاديه های بيکاران و صنعتگران و غيره 

معيار ما تالش برای ايجاد اتحاد و همبستگی کارگری و .  نقش داشته ايم
در نبرد با سرمايه "  خشت روی خشت گذاشتن کارگران"به قول معروف 

در عين حال بی اما و اگر و به .  داران و دولت حامی شان بوده است
طور مداوم ما خط مشی محوری دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و 

 . شورايی را تعقيب کرديم
 

فکر ميکنم آنچه بيشتر مورد بحث در اين دوره است، ما مدافعان جنبش 
مجمع عمومی و شورايی چه سياستی در برخود به جنبش سنديکايی و 

در اين رابطه اخيرأ در سميناری چکيده سياست مان را به .  سنديکا داريم
 . اين شکل بيان کردم

 
در سابقه جنبش کارگری جهانی و خود جنبش کارگری ايران، جنبش "

شورايی و جنبش سنديکايی دو سنت و سياست و الگوی سازمانی 
هر کدام به گرايش و افق و سياست متمايز از هم در درون .  متفاوتند

جنبش کارگری متعلق اند، مجمع عمومی و شورا متعلق به گرايش 
راديکال و سوسياليستی طبقه کارگر و سنديکا و جنبش سنديکايی به 

جنبش شورايی، جنبش .  گرايش رفرميستی درون طبقه کارگر متکی اند
دو ترند، دو نوع سياست، دو .  سنديکايی، دو جنبش متفاوت و متمايزند

در .  اين واقعيت را بايد ديد.  نوع گرايش و دو نوع الگوی سازمانی دارند
عين حال اگر کسی فکر کند سنديکا و سنديکا سازی همين االن در ايران 

اوال .  درست مثل سنديکاليسم در کشورهای اروپايی است، اشتباه ميکند
استبداد .  من فکر ميکنم در ايران سنديکاليسم باسابقه و پخته ای نداريم

کاش در چهل سال گذشته حداقل جنبش سنديکايی پرقدرت .  نگذاشته است
ميداشتيم، کار کمونيستها و آزاديخواهان هم آسانتر ميبود و شرايط کار ما 

ثانيأ سنديکاليسم .  طرفداران مجمع عمومی و شورايی هم مساعدتر ميشد
تازه جنبش سنديکايی هم شکل بگيرد .  در ايران آينده جدی هم ندارد

عليرغم تفاوت و تمايزات با جنبش شورايی تا به شکل اتحاديه های زرد 
چون اين جامعه در تب و تاب .  دربيايد، فاصله دارد...  کنونی در اروپا و 

مبارزات انقالبی بسر ميبرد، بر سنديکاها هم تاثير ميگذارد و مجبورند 
اينکه در آينده چه ميشوند را بايد .  کارکرد مثبت از خودشان نشان دهند

به عالوه بين سنديکا درست کردن و سنديکاليسم . گذاشت برای همان آينده
هر .  من هر سنديکايی را فورا به سنديکاليسم سنجاق نميکنم.  فرق هست

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

 ". حمايت نباشد
 

اما اينجا اجازه ميخواهم توجه عالقمندان به فشرده سياست کمونيسم 
در برخورد به سنديکا و اتحاديه  ٦٦کارگری که در سندی در آبانماه سال 

ها به قلم دمنصور حکمت تدوين شده و کماکان مبنای سياست ما در ين 
 . رابطه است، جلب کنم

 در باره اتحاديه"
ها در  نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتهاى تاريخى و عملى اتحاديه

ايجاد اتحاد وسيع طبقاتى و رهبرى مبارزه کارگرى، پيوند تاريخى 
ها به  اى با سياست سوسيال دموکراتيک، گرايش اتحاديه جنبش اتحاديه

گيرى يک بوروکراسى مافوق  دور شدن از دموکراسى مستقيم و شکل
هاى مادى براى  کارگران در آنها و باالخره با توجه به فقدان زمينه

تشکيل آنها در شرايط کنونى در ايران، حزب ما  سياست تشکيل 
اى  هاى توده ها را در مرکز ثقل مبارزه خود براى ايجاد تشکل اتحاديه

در .  سياست عمومى حزب ايجاد شوراهاى کارگرى است.  قرار نميدهد
 : عين حال اعالم ميکنيم که

هاى کارگرى، جزئى از حق  آزادى بى قيد و شرط تشکيل اتحاديه  -١
مسلم کارگران براى ايجاد هرنوع تشکل صنفى و سياسى است و ما 

 . قاطعانه از اين حق دفاع ميکنيم
از تالشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به آن   -٢

 .يارى ميرسانيم
هاى کارگرى مستقل شرکت ميکنيم، براى تقويت رهبرى  در اتحاديه  -٣

کارگران کمونيست در آنها ميکوشيم و در درون هر اتحاديه خط 
 .کمونيستى را متحد ميکنيم

ها به يک شکل ساختمانى  براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه  -۴
غير بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به 

 .مجامع عمومى کارگران تالش ميکنيم
اى که سياست ما براى ايجاد شوراهاى کارگرى و بسط  به درجه  -۵

جنبش مجمع عمومى بعنوان نخستين گام آن با تالشهاى محافل کارگرى 
نظير ايجاد (و جريانات مبارز طرفدار اتحاديه همسويى داشته باشد 

ها قرار  مجامع عمومى که مورد تائيد برخى هواداران تشکيل اتحاديه
 . ، آماده اتحاد عمل با اين محافل و جريانات هستيم)دارد

پلنوم دهم به نقل قطعنامه مجمع عمومی، شورا، سنديکا، مصوب (  
 )١٣٦٦آبانماه  -کميته مرکزى حزب کمونيست ايران 

  
در ايران بدليل اختناق احزاب سياسی و ايجاد  :کمونيست هفتگی

اين مانع را چگونه .  سازمانهای کارگری ممنوع اند و سرکوب ميشوند
بايد شکست؟ کارگران از چه طريقی ميتوانند تشکل شان را به حکومت 

 و سرمايه داران تحميل کنند؟ 
 

در ايران به دليل اختناق و سرکوب، احزاب سياسی امکان : سعيد يگانه
فعاليت علنی ندارند و ايجاد سازمانهای کارگری ممنوع است، اما در 
دل همين اختناق بخصوص در سالهای اخير شاهد گسترش اعتراض و 
نارضايتی و رشد مبارزات کارگری و پيشروی محسوسی بوده ايم و 

روشن .  احزاب سياسی نيز کم و بيش در اين دستاوردها نقش داشته اند
است که يکی از موئلفه های اصلی امروز جامعه ايران، اختناق و 
سرکوبگری رژيم اسالمی است و بدون آن بقای رژيم با توجه به سطح 

اما .  بااليی از اعتراض و نارضايتی و نفرت عمومی قابل دوام نيست
در دل همين اختناق اعتراض و مبارزه کارگری ادامه داشته و رهبران 
و فعالين اين عرصه هزينه سنگينی برای شکستن سد اختناق و تحميل 
خود به رژيم و سرمايه داران و تضمين پيشرويهای تاکنونی پرداخته 

کارگران فقط با گسترش اعتراض و اعتصاب و پيوند اين .  اند
اعتراضات در سطح سراسری و حمايت و پشتيبانی از همديگر ميتوانند 
سد اختناق را بيشتر بشکنند، تناسب قوا را به نفع خود و ساير جنبشهای 

در تناسب .  اجتماعی تغيير بدهند و پيشرويهای آينده را تضمين بکنند
قوای کنونی، تجربه اين دوره از مبارزات کارگری به 

 در باره مسائل گرهى و تاكتيكى جنبش كارگری

 ...با هيئت اجرائى حزب 

  ٩صفحه   



 ٦٢٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

خوبی نشان داد که کارگران درمبارزه برای بهبود زندگی و تحميل 
مطالبات خود به دولت و سرمايه داران، فقط از طريق مجامع عمومی و 
سنت شورايی و خرد جمعی کارگران در واحدهای توليدی است که می 
توانند تشکلشان را به دولت و سرمايه داران تحميل کنند و راه مبارزه را 

بدون مخالفت با هرنوع تشکل يابی مستقل کارگری، اعم از .  هموار کنند
سنديکا يا اتحاديه و غيره، گسترش مجامع عمومی و کار شورايی در 
واحدهای توليدی به عنوان تشکل کارگری در دل اختناق و تناسب قوای 
کنونی موثرترين ابزار و ضامن پيشروی مبارزات کارگری در اين دوره 

 .است
 

تفاوت مجمع عمومی و شورا و رابطه ايندو چيست؟ :  کمونيست هفتگی
چه وقت ميتوانيم از شوراها و يک جنبش شورائی کارگری حرف بزنيم 

 و برای رسيدن به آن چه بايد کرد؟ 
 

مجمع عمومی و شورا، در شرايطی که ايجاد  :سياوش دانشور
سازمانهای کارگری با سد ممنوعيت اختناق روبرو ميشود، سطوح 

مجمع عمومی تشکل حی و حاضر برای .  مختلف تشکل طبقه کارگرند
سازماندهی اعتراض و اعتصاب، سازمان حين اعتصاب و ارگان 

اما در چهارچوب يک سنت .  چگونگی پيشبرد تجمع و اعتصاب است
. مبارزاتی واحد يعنی سنت مبارزاتی عمل مستقيم کارگری و شورائی اند

روح حاکم بر مجمع عمومی و شورا تصميم گيری جمعی برسر خواست 
گفتم مجمع عمومی و شورا سطوح مختلف تشکل .  و منافع جمعی است

باالتر اشاره کردم شورای کارخانه يا مرکز . کارگری در شرايط امروزند
توليدی و خدماتی، شورای معلمان و کارکنان يک مدرسه يا مرکز 
آموزشی، چيزی جز تشکيل مجمع عمومی کارگران يا کارکنان اين و آن 

در واقع منظم کردن مجمع عمومی، فراتر رفتن از .  محل کار نيست
برگزاری موردی مجمع عمومی، متکی شدن به اين مکانيزم بطور فعال 
. تر و روتين تری است که در سير خود ساختار دقيق تری بخود ميگيرد

رابط مجمع عمومی و شورا رابطه ای برای تشخيص سنت عمل مستقيم 
کارگری است؛ شورا بدون مجمع عمومی و بدون اختيارات مجمع 

بر آن نهاده شده "  شورا"عمومی شورا نيست، بالماسکه ای است که نام 
"است که به مجمع عمومی متکی نباشد و منظما در مجمع "  شورائی. 

در عين حال، مجمع .  عمومی خود را اثبات نکند، تناقض درخود است
عمومی موردی در سطح همان مورد خيلی خوبست، متکی شدن به 
. حرکت و سنتی شورائی است، اما هنوز نميتوان نام آنرا شورا گذاشت

مجمع عمومی بايد از ميان اليه رهبران عملی کارگران فعالينی پرشور 
پيدا کند که توده کارگران را به صحنه می آورد، کارگران را با سنت و 
سبک کار و تصميم گيری و اجرا و عزل و نصب و غيره عادت دهد، 
مجمع عمومی را مرجع هر کار و مشکل کارگران کند، به اين اعتبار 

. ناميد شورای پايهبدهد تا بتوان آنرا  تداوم و نظمی به مجمع عمومی
شورا و مجمع عمومی اجزای انتگره و تفکيک ناپذير يک سنت واحد 

 .     راديکال کارگری است
 

در مورد اينکه چه زمان ميتوانيم از شوراها و جنبش شورائی حرف 

بزنيم، در ايران و کشورهای اختناق زده، تفاوت زيادی با کشورهائی 
دارد که حق تشکل و ايجاد سازمان کارگری با هر روايتی پذيرفته شده 

زير حجاب سنگين اختناق واقعيات و . ايران صحنه شگفتی هاست. است
برای بسياری از ناظران رويدادهای .  تمايالت اجتماعی مدفون شدند

من ترديد ندارم که با ترک .  ايران همواره با تعجب روبرو شده است
برداشتن ديوار اختناق و ناتوانی رژيم از سرکوب کارگران و مردم 
زحمتکش، شوراها همه جا از کارخانجات و مراکز کار تا مراکز 

همين امروز اقبالی که به مجمع .  خدماتی و محالت سر بلند می کنند
عمومی هست، نقشه راه ايجاد يک جنبش شورائی قدرتمند را ترسيم 

قدمهائی که بايد برداشته شود در کليات اينها هستند، در عمل و .  ميکند
بطور مشخص و با تغيير در تناسب قوا، ممکن است سرعت يا کندی به 
اين و آن بخش وارد و تحميل شود؛ اول، مجمع عمومی را بايد ساده و 

دوم، تشکيل مجمع .  در عين حال روشن و ملموس تعريف و توضيح داد
عمومی را قبل و حين و بعد از هر اعتراض کارگری، در مذاکرات و 

سوم، بطور واقعی کارگران .  اعتصاب و تجمع تقويت و با برنامه کرد
را در مجمع عمومی شان دخيل کرد تا تصميم بگيرند و دستجمعی 

مجمع عمومی دانشگاه اتحاد کارگری و مبارزه و . مسئوليت آنرا بپذيرند
چهارم، رهبران و فعالين مجمع عمومی .  رهبری بشيوه شورائی است

فکر نکنند و افق شان " محلی"و " رشته ای"و " صنفی"حياتی است که 
برای اينکار بايد شبکه های .  را اتحاد هرچه وسيعتر کارگران بگذارند

آنها در تماس دائم باشند، تجارب را منتقل کنند، چهارچوبهای وسيعتر 
مبارزاتی و فراکارخانه ای را بررسی کنند، مجمع نمايندگان خود را 

. داشته باشند و کل تجربه حرکت شورائی را درونی و گسترش دهند
پنجم، اولين گام برنامه ريزی اينست که همين مجامع عمومی کارخانه 

منظم کردن .  ها آگاهانه منظم و ضرورتا به دوره اعتصاب محدود نشود
مجمع عمومی در واقع طرح ايجاد و تثبيت و تحکيم شورای فابريک يا 

ششم، فراتر رفتن از تشکل فابريک و رفتن به سمت .  شورای پايه است
اتحادهای فراکارخانه ای و منطقه ای و سراسری، بدون وجود 
شوراهای پايه آب در هاون کوبيدن است که تنها تشکل سراسری 

تشکيل شورای پايه الزمه و فرض اول .  کارگران را عقب می اندازد
 .وجود يک جنبش شورائی کارگری است

 
ما هنوز اشکال ديگری از تشکل و اتحاد را بايد در متن همين منظم 

شوراها برخالف سنديکاها خود را .  کردن مجامع عمومی بررسی کنيم
بسط ميدهند و اين يک  منطقه ایبلکه بصورت  رشته اینه بصورت 

اما تشکيل مجمع عمومی در شرکتهای .  نقطه قوت ديگر شوراهاست
مختلف مثال در پتروشيمی ها، بنا به ضروريات مبارزه کارگران 
ميتواند از هر تک شرکت فراتر رود و به مجمع عمومی نمايندگان 
پتروشيمی ها برای طرح خواستهای مشترک و سازماندهی عمل 

شورای کارگران پتروشيمی .  مشترک آگاهانه مورد استفاده قرار گيرد
در هر شهر و منطقه ای هيچ مانعی ندارد که با شوراهای ديگر صنايع 
و بخشها متصل شود و شورای باالتری در سطح شهر و منطقه بوجود 

اما اشتباه است که اين روند يا هر نقشه مشابهی را يک سير .  بياورد
هر تغيير جدی در وضعيت سياسی .  خطی و نقطه به نقطه تعريف کنيم

ممکن است در .  ميتواند امکاناتی ببار بياورد يا امکاناتی را محدود کند
وضعيتی چندين کارخانه مهم يک شهر و فعالين آن با تصويب مجامع 
عمومی کارگران، دست به تشکيل شورای باالتر کارگران در يک شهر 

در دوره تحول و التهاب سياسی بايد دقيقا ديد چه اقداماتی ميتوان .  بزنند
کرد، اما اگر در باره سير تشکل کارگری و گسترش فراکارخانه ای آن 

حرف ميزنيم، شورای پايه يا تشکل کارگری پايه و 

 

 در باره مسائل گرهى و تاكتيكى جنبش كارگری

 ...با هيئت اجرائى حزب 

  ١٠صفحه   



 ٦٢٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

 . واقعی توده ای کارگران فرض شروع بحث بايد باشد
   

کارگران همواره با خواستهای روز و بالفصل وارد  :کمونيست هفتگی
اهميت شعار تاکتيکی در اين اعتراضات چيست؟ .  اعتراض می شوند

 کدام شعارها از نظر حزب اولويت دارند؟ 
 

تالش شبانه روزی کارگران برای بهبود شرايط کار  :رحمان حسين زاده
و زندگی بخش الينفک حيات اجتماعی و شغلی طبقه کارگراست، بدون 
تقالی دايمی شرايط زيست و کار کارگران از وضعيتی که هست بدتر 

واقعيتی که به مبارزه اقتصادی کارگری معروف شده و از نظر ما . ميبود
کمونيستهای کارگری به عنوان سنگ بنای خود آگاهی طبقاتی و ترسيم 

به قول .  خطوط نبرد با بورژوازی، از اهميت بااليی برخوردار است
مانيفست کمونيست مبارزه ای دايمی گاه نهان و گاه آشکار که چپ خرده 
بورژوايی و بورژوايی بنا به ديدگاه و مصالحشان آن را کم اهميت و يا 

تقليل داده "  صنفی"در خود جنبش کارگری رفرميسم آن را به مبارزه 
اين مبارزه همواره با خواسته ها و مطالبات کنکرت به  ميدان آمده .  است
تاريخا مبارزه برای کاهش ساعت کار و چهل ساعت کار و کمتر، .  است

افزايش دستمزد و مقابله با زندگی زير خط فقر و اخراج و بيکار سازی 
و تحميل حق تشکل و اعتصاب و آزادی زندانيان سياسی و دهها شعار 
ديگر بنا به تناسب قوای مشخص، خواسته ها و مطالبات عاجل را 

بعضی از .  اينها شعارهای تاکتيکی هر مبارزه هستند.  نمايندگی کرده اند
آنها عموميت می يابند و بعضی ها در نبردهای معين و در دوره های 

تعيين شعارهای تاکتيکی برای کارگران حاصل .  معين برجسته ميشوند
تحقيق و تفحص نيست، دلبخواهی آنها را انتخاب نميکنند، به عنوان پاسخ 
درد و معضل گريبانگيرشان برای بهبود شرايط کار و زندگی، مبارزه 

شعارها نقش بسيج کننده و .  خود را به شعارهای مشخص مجهز ميکنند
جهت گيری روشن اعتصاب و اعتراض معين را .  متحد کننده دارند

ترسيم ميکنند، معياری برای  پيشروی و پيروزی و حتی عقب نشينی در 
به اين لحاظ تعيين دقيق شعارهای .  مبارزه معين را به دست ميدهند

شعارهايی که با نياز مبارزه در .  تاکتيکی هر مبارزه بسيار مهم است
دستور کارگران و با تناسب قوا انطباق پيدا نکند، موضوعيت پيدا نميکند 

 . و حاشيه ای ميشود
 
کمونيسم کارگری و حزب ما در طرح شعارهای تاکتيکی و يا تاييد و  

تبليغ و ترويج شعارهای تاکتيکی که در جنبش کارگری مطرح شده اند، 
با وسواسی به مؤلفه هايی که در اتخاذ شعارها بايد در نظر گرفته شوند، 

ما در تعيين شعارها آرزوهای خود را جای واقعيت .  به شدت پاييند است
نميگذاريم، و به عالوه و شايد مهمتر به شرايط و قوانين و قالبهای تنگی  
که بورژوازی حاکم بر مبارزات کارگری تحميل ميکند، خود را محدود 

مضافأ در تمايز با گرايشات امکانگرا و محدودنگر و يا .  نميکنيم
تالش .  جريانات رفرميست، به دنباله رو وضع موجود تبديل نميشويم

دايمی ما در اين جهت است، همگام و متحد با گرايش راديکال و 
کمونيستی طبقه کارگر شعارهای موثر، پيشبرنده و پاسخگوی اعتصاب 

و مبارزه ای که در دستور است به قطب نمای حرکت مبارزاتی 
" براين اساس ما در اين دوره  بر شعارهای.  کارگران تبديل شود

رفاه و امنيت   -!  معيشت و درمان  -!  آزادی، برابری، رفاه همگانی"
 -!  زنده باد جنبش مجمع عمومی  -!  زنده باد مجمع عمومی  -!  شغلی

!" زندانی سياسی آزاد بايد گردد  -!   زنده باد شوراها و اداره شورائی
در هر اعتصاب و اعتراض معين جاری هم برای .  تاکيد اساسی داريم

جا انداختن شعارهای درست و موثری که دردل اعتصابات و 
همانطورکه در . اعتراضات کارگری مطرح ميشود، تالش جدی ميکنيم

جريان اعتصاب کارگران هفت  تپه بر خالف خيلی ها بی اما و اگر از 
 مطرح شده توسط کارگران هفت تپه حمايت کرديم" خلع يد"شعار 

 
يک الگوی کار و سنت شورائی را کارگران هفت  :کمونيست هفتگی

ً اينکه .  الگوهای مدنی و قانونگرايانه هم داريم.  تپه بدست دادند مضافا
. در سياست ايران سنت شورائی بيش از هر زمانی شناخته شده است

 چگونه بايد تجربه هفت تپه را تعميم داد و بکار بست؟ 
 

ه عيد يگان ر دارای :  س اعی ديگ ش اجتم ر جنب ل ه ارگری مث ش ک جنب
ا  د، ام ل ميکنن گرايشات فکری مختلف است و با الگوههای مختلفی عم

د شترکی دارن افع م رمايه داران من ت و س ل دول وری .  در مقاب جمه
الفتی را  وع  مخ چ ن رمايه داران، هي افع س ظ من اسالمی برای بقا و حف
ی  ه جاي تحمل نميکند، در نتيجه الگوهای مدنی و قانونگرايانه نيز راه ب
ی  ان م ه زم ت و هرچ انده اس نميبرد و ناکارآمدی خود را به اثبات رس
اق،  رکوب و اختن د س ا س ه ب ارزه در مواج کل از مب ن ش ذرد اي گ
التری از  ر و راديک کال موثرت ه اش ه ب ن عرص الين اي التر و فع راديک

ن .  مبارزه روی می آورند وم اي ور عم يز بط در سطح مبارزه سياسی ن
شکل از مبارزه در شرايط کنونی ناکارآمدی خود را از دست داده است 
و از آن عبور شده است، همچنانکه جامعه از اصالح طلبی عبور کرده 

جامعه دارد به اين سمت می رود که بايد سخت و محکم به مقابله .  است
شروی  ارزه و پي د و راه مب رمايه داران در بيفتن با ترفندهای رژيم و س

 .خود را هموار کند
 

سنت شورايی سابقه طوالنی در جنبش کارگری ايران دارد و در دوره 
ش  ۵٧انقالب  اده در جنب ا افت ه سنتی ج ورايی ب ش ش د از آن جنب و بع

ن  کارگری تبديل شد که با گسترش سرکوب و اختناق در دهه شصت اي
د ده ش ه حاشيه ران رکوب و ب يز س ل .  جنبش ن ه دلي ا ب ن دوره ام در اي

ارگری و  ارزات ک د مب ن رش ه يم ران و ب اوضاع متحول سياسی در اي
ش  ن جنب ه مت اره ب ورايی دوب حضور فعالين پيشرو کارگری، جنبش ش
دهای  ی از ترن ه يک ی ب کارگری برگشت و امروز جنبش مجامع عموم

ی .  مهم اين جنبش تبديل شده است ش مجامع عموم به عبارت ديگر جنب
ی  ه، مدل ت تپ ارگری هف ارزات ک و شورايی بطور برجسته تری در مب
ا  ت و کارفرم ه دول ت، ب فت گذاش ن س را بدست داد، پای آن را بر زمي
ت سنت  ی و تقوي شکيل مجامع عموم اهد ت تحميل کرد و متعاقب آن ش
ت و  اری نف ارگران پيمانک ات ک ال، در اعتراض ور مث ورائی بط ش
ا  ی در آنج ه الگوي وديم و ب ه ب ت تپ پتروشيمی، تحت تاثير مبارزات هف

 .نيز تبديل شدند
 

ارب  ف، از تج شهای مختل ارگری در بخ ارزات ک ه مب ت ک ن اس روش
ه شبکه .  مبارزاتی همديگر تاثير و درس ميگيرند ايی از جمل مکانيزمه

ن  زار اي ی ازاب ارگری، يک ف ک شهای مختل ارگری در بخ الين ک فع
ت ذاری اس ايی و تاثيرگ ر، .  جابج ه نظ ه از هم ت تپ هف

  ١١صفحه   
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الگويی از مبارزه و تشکل يابی شورايی به دست داد، ضمن اينکه شهرت 
ن  رد، درعي ان ک ل مک يز نق ران ن جهانی پيدا کرد، به مرکز سياست در اي

 .حال بر اعتراضات بخشهای ديگر کارگری تاثير پذير بوده است
 

ن  ست، شبکه فعالي ار ب ه ک م داد و ب ه را تعمي ت تپ ه هف چگونه بايد تجرب
سيار  کارگری و سوخت و ساز درون جنبش کارگری يکی از ابزارهای ب
ت ارگری اس ف ک شهای مختل ه بخ سری آن ب ه و ت . موثر انتقال اين تجرب

ت و  ه دول عالوه بر اين، کارگران در اين دوره از مبارزه و کشمکش علي
ه،  ت تپ ارگران هف اله ک دين س ارزات چن ک مب رمايه داران شاهد نزدي س
ی  ارزه يعن ن مب ان دراي سخت کوشی وعبور از موانع متعدد و پيروزی آن
ت  ه دول لغو خصوصی سازی و تحميل مجامع عمومی و نمايندگان خود ب

ن .  و کارفرمای زالو صفت بودند بران اي دگان و ره ه نماين د ک اهد بودن ش
ی  رد جمع ستگی و خ ه همب ا ب ه اتک اراتی ب ه ابتک ا چ ه و ب ش چگون جنب
اه  د و کوت ش بردن ارزه را پي ن مب ته و اي کارگران موانع پيش پا را برداش

ی . نيامدند بکار بردن تجارب جنبش هفت تپه در ساير بخشهای کارگری ب
د داد و  وق خواه و س ه جل ارگری را ب ش ک دی جنب دمهای ج د ق تردي
بری  همبستگی بيشتری در سطح سراسری ايجاد و تاثير به سزايی در ره

ارب، .  مشترک مبارزات سراسری خواهد گذاشت ن تج ردن اي سته ک برج
ارگری  ارزات ک ف در مب ه مناسبتهای مختل ول آن، ب جمعبندی و تبليغ ح

 .يکی از عوامل موثر در انتقال اين تجارب نيز می باشد
 

در شرايط مشخص حاضر حزب به رهبران عملی  :کمونيست هفتگی
کارگران و اليه کارگران پيشرو چه ميگويد؟ چه بايد کرد امروز هر فعال 

 کمونيست و سوسياليست چيست؟ 
 

در مورد مجمع عمومی و شورا و امر سازماندهی و  :سياوش دانشور
اما اينها کافی نيستند، کارگر کمونيست و .  رهبری باالتر نکاتی گفته شد

پيشرو در شرايط حاد کنونی که جامعه در آستانه انفجار مجدد است، 
کارگران پيشرو و اليه رهبران عملی .  ميداند که اين رژيم رفتنی است

بدترين سياست برای ما اين . کارگران بايد به امر رهبری جامعه فکر کنند
. ميتواند باشد که در کارخانه و محل کار خويش محصور و محدود شويم

اما وقتی قدرت در باال .  در کارخانه هزار کار هست که بايد انجام داد
ترک برميداد يا در حال اضمحالل است، ما بايد بعنوان آلترناتيو اجتماعی 

طبقه .  خأل را پر کنيم يا يک پای جدی جدال برسر قدرت سياسی باشيم
کارگر و جنبش شورائی اش در شرايط متحول، اگر ميخواهد سرنوشتی 

. پيدا کند، بايد قدرت را از دست بورژوای بگيرد  ٥٧غير از انقالب 
حرف من اينست که کارگر بايد مدعی قدرت سياسی باشد و توقعش را از 

کارگران بايد در مقابل راه حلهای .  کار و فعاليت براين اساس تنظيم کند
طبقه حاکم که ادامه وضع موجود به طرق ديگر است، راه حل سياسی و 

اين يعنی شرکت طبقه .  آلترناتيو اجتماعی خود را جلوی جامعه بگذارند
کارگر در تحوالت جاری و پيش رو در صف مستقل خويش با پرچم 

شوراها امروز به جوانبی از نيازهای مبارزه طبقاتی جواب . سوسياليستی
. ميدهند و فردا بايد ارگانهای اداره و کنترل و اعمال اراده توده ای باشند

ما ميگوئيم در مقابل صف سياستمداران بورژوا و کل اردوئی که تداوم 
سرمايه داری را به زبانهای مختلف ميخواهد، کارگران بايد راه حل 

 . مستقل و متمايز خود را قرار دهند؛ حکومت کارگری
 

امروز هر فعال حزب حکمتيست و هر کمونيست و سوسياليست بايد 
نقش ويژه و تعيين کننده دوره تحوالت مهم سياسی را بمثابه کمونيست 

از چه بايد کرد ليستی طوالنی ميتوان برشمرد، اما مواردی که . ايفا کند
. اولويت دارند را به اختصار ميگويم؛ اول، همفکر و کمونيست بسازيد

رفقای کارگرتان را به حزب و به برنامه عمل کمونيستی و کار 
دوم، در اعتراضات عليه .  مشترک برای انقالب کارگری جلب کنيد

جمهوری اسالمی با ابتکار و سازمانگرانه شرکت کنيد، از کارگران و 
از آزادی و برابری و سرنگونی انقالبی و همه جانبه جمهوری اسالمی 

سوم، از راه حل اجتماعی طبقه کارگر و برنامه .  دفاع کنيد
سوسياليستی برای آزادی جامعه دفاع کنيد و سياستها و شعارهای 

چهارم، امکانات ايجاد .  ارتجاعی و ضد کارگری را نقد و منزوی کنيد
پنجم، .  کنيد، امکانات دفاع از خود و ضروريات مبارزه انقالبی

رهبری کنيد، هرجا و به هر ميزان مقدور از کارگر و سوسياليسم و 
عقالئی بودن اين راه حل دفاع کنيد و نقد سوسياليستی را به زبانی ساده 

ششم، از تحرکات .  و سياسی به پرچم مبارزه در هر قلمرو بدل کنيد
ضد مذهبی و ضد اسالمی و تمايالت پيشرو و آوانگارد و مدرن در 
تقابل با سنتهای عتيق و روشهای ضد انسانی دفاع و مورد حمايت 

هفتم، هنرمندان راديکال و سوسياليست نسل جوان الزم .  قرار دهيد
. است در ايندوره زبان حرکت و عمل راديکال در قالب هنری بشوند

هنر شرق زده و مذهب زده و حکومتی و سلبريتی های ايرانی، تنها 
ظاهرشان و زبانشان فرق نميکند، بيگانه با جامعه و درد اکثريت 

 . اين تعهد شماست که کاری کنيد کارستان. عظيمی اند
 

حرف ما .  و باالخره، بيشتر اعضا و فعالين ما از زمره کارگرانند
اينست که شما بايد فعالين پرشور و مسئول جنبش سوسياليستی طبقه 
کارگر باشيد، فعال سازماندهی کارگری و ايجاد تشکل و محمل اتحاد 

فعال جنبش شورائی و مدافع روشن آزادی و .  در سطوح مختلف باشيد
قطبی باشيد که مارکسيست ها و .  برابری و رفع تبعيض باشيد

بايد محبوب و .  کمونيست ها و راديکال های جامعه به سمت شما بيايند
مورد احترام و وثوق جامعه باشيد و خود را برای ايفای نقش در 

ما داريم در باره يک جامعه هشتاد و چند .  مقياس بزرگ آماده کنيد
ميليونی صحبت ميکنيم، جنبش سوسياليستی و کمونيستی طبقه کارگر 

حزب و .  نيازمند هزاران رهبر و کادر و فعال در سطوح مختلف است
فعالين حزبی ضروری است با وسعت ديد و عمل متناسب با اين نيازها 

 .   کار کنند و آماده شوند
 

در بخش پايانی پاسخ به سئوال اولتان اشاره  :رحمان حسين زاده
کردم، آن مسئله گرهی که در حال حاضر هر رهبر راديکال کارگری 
و مشخصا فعالين گرايش سوسياليستی  طبقه کارگر در مقابل خود 
دارند، اين واقعيت است که چگونه رهبری سراسری تر و فراتر از 
تک رشته ها و مراکز کارگری در جنبش کارگری را تامين ميکنند و 
همزمان چگونه در قامت رهبری رهبری کل جنبش اعتراضی عليه 

اين بايد مبنای چشم انداز و .  سرمايه و جمهوری اسالمی عمل ميکنند
اما تامين رهبری .  ترسيم نقشه راه اين دوره جنبش کارگری باشد

سراسری تر و جا افتاده در جنبش کارگری و در کل جنبش اعتراضی 
بلکه .  فقط با تبليغ و ترويج و گفتن تامين نميشود

  ١٢صفحه   
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اما مسئله اينست .  ملزومات سياسی و پراتيکی بسيار مشخصی را ميطلبد
که کارگران را "  کارگرپرستان محدود نگر"برخالف تصور تقليل گرايانه 

از شرکت در جدال برسر قدرت سياسی برحذر ميدارند و يا در نقطه 
مقابل نگرش بورژواهای اپوزيسيون  که عالقمندند کل دستاوردها و 

تحرک صنفی کارگران "تجارب چهاردهه جنبش کارگری را فقط در قالب 
که گويا نه صالحيت و نه عالقه به کسب قدرت سياسی را "  ميهن شان

دارند، دسته بندی کنند، به نظر من يکی از مهمترين دستاوردهای چهل 
ساله جنبش کارگری اين حقيقت است، که جنبش کارگری بخش قابل 

مطلقا اتفاقی .  توجهی از ملزومات تامين رهبری جامعه را طی کرده است
نيست که  اساسأ از درون جنبش کارگری کليت حاکميت جمهوری اسالمی 

اداره "زير سئوال رفت و مهمتر از درون همان جنبش شعار رسای 
فرصت نيست به حلقه های مهم ديگر طی شدن .  همه گير شد"  شورايی

مسير تامين ملزومات رهبری با اتوريته در جنبش کارگری و در جامعه 
اشاره کنم، به ويژه رفقای ديگر هم به جنبه های ديگر اين موضوع اشاره 

با اين وصف با چشمان باز هنوز بايد محدوديتها را شناخت و قدم .  دارند
براين اساس در اين شرايط حرکت .  به قدم موانع را از سر راه برداشت

آگاهانه کارگران در راستای تامين رهبری جا افتاده و سراسری در خود 
ايجاد هماهنگی و جنبش کارگری و در جنبش اعتراض توده ای در گرو 

همگامی و همبستگی بين رهبران و فعالين کارگری و فعالين جنبش 
درهم آميختن و .  اعتراضات اجتماعی راديکال و جنبش توده ای است

ايجاد اتحاد در بين دو جبهه نبرد اساسی يعنی همگامی جنبش اعتصاب 
کارگری با جنبش اعتراض توده ای حول خواسته های عاجل مشترک از 

آزادی، برابری و رفاه همگانی، معيشت و سالمت و اداره شورايی "جمله 
و مرگ بر جمهوری اسالمی و ديگر شعارهای تاکتيکی، موثرترين 

اما چنين رهبری محصول درجه .  مسير، عروج رهبری با اتوريته است
مهمی از سازمانيابی توده ای و هم خود بايد مبتکر گسترش سازمانيافتگی 

از نظر ما مجامع عمومی .  در جنبش کارگری و در جنبش توده ای باشد
آن بستر مهم و پايه مهم سازماندهی توده ای در مراکز کار و در سطح 

و نهايتا کارگران .  محالت و يا در ميان جنبشهای اعتراضی راديکال است
در جدالهای سياسی جامعه، جنبش ها و آگاه و کمونيست متوجه اند، 

طبقه کارگر هم از .  طبقات اجتماعی از کانال احزابشان نمايندگی ميشوند
طريق حزب کمونيستی خود بايد در همه لحظات جدالهای اجتماعی و 
. طبقاتی و به ويژه در مقطع تعيين تکليف قدرت سياسی نمايندگی شود

کارگران کمونيست، رهبران راديکال و پيشرو کارگری الزمست به 
روشنی مبرميت اتکا به تشکليابی حزبی و حزبيت کمونيستی طبقه کارگر 

با گرايش تحزب گريزی و دور .  را در ميان صفوف کارگران اشاعه دهند
درس مهم .  کردن کارگران از دخالتگری در تحوالت سياسی مبارزه کنند

و درسهای برگرفته از همه تحوالت مهم چند دهه اخير اين  ۵٧انقالب 
واقعيت بديهی را تاکيد ميکند، که جنبش طبقه کارگر بدون تحزب 
کمونيستی خود و حزب کمونيستی هم بدون درهم تنيدگی طبقاتی و 
اجتماعی با طبقه کارگر نميتوانند آزادی و رهايی قطعی انسان را از 

 .استثمار و ستم ممکن سازند
 

سته : سعيد يگانه ر ج يت ب ی از خصوص در سوال اول اشاره کردم که يک

گ  ر رن ضور پ ی، ح والت سياس ن دوره از تح ارگری در اي ش ک جنب
ن  ذار دراي اثير گ طيف وسيعی از فعالين و رهبران پيشرو کارگری و ت
ن  ر اي شار ب ا دستگيری و ف وری اسالمی ب مبارزات بوده است و جمه
ت و  انع فعالي ه م ت ک رده اس الش ک تی ت ازی امني ده س الين و پرون فع
ان در  ضور آن شده و ح ق ن رم موف ه نظ ا ب شود، ام ا ب ذاری آنه تاثيرگ

ت .  سوخت و ساز جنبش کارگری قابل روئيت است ن اس ا اي صحبت م
ر  ه در ه سوز ک ا و دل بری توان ه ره که جنبش کارگری، بدون يک الي
رمايه  ت و س ل دول ارگران را در مقاب ی ک افع عموم ارزه من دم از مب ق
ن  درهم اي ر چق د، ه اع کن د و ازآن دف ته باش ر داش داران حفظ و مد نظ

ود ل .  جنبش قدرتمند باشد، پيروزی بر دشمن آسان نخواهد ب ن دلي ه اي ب
الين زوم  ت فع است که جمهوری اسالمی و دستگاههای امنيتی بر حرک

د ی کن دانی م ه .  کرده و به بهانه های مختلف آنها را دستگير و زن تجرب
ه  ارگری ب ش ک رای جنب ی ب های مهم ه درس ن زمين از در اي هفت تپه ب

د در .  دست داده است ارگران باي در اينجا الزم می بينم اشاره بکنم که ک
ارزه  دايت مب رای ه ه ب سوز ک ق و دل محيط فعاليت خود از رهبران الي
ان در  شم ش د چ د، مانن ی کنن ل م ه تقب د و هزين ی کنن کارگران تالش م
مقابل تعرض دولت از آنان حمايت بکنند و حصاری از جانبداری حول 

ک .  حفظ جان اين فعالين و رهبران ايجاد بکنند ود ي تر از آن وج و مهم
ات و  حزب کمونيستی با نفوذ در نهايت برای هدايت سراسری اعتراض

به اين .  تعيين تکليف نهايی با بورژوازی حاکم از نان شب واجبتر است
رايط  ن ش ت از اي ا درک درس ست ب ست و سوسيالي الين کموني دليل  فع
ود  حساس، اگر مستقيما فعال جنبش کارگری نيستند، بايد تالش بکنند خ
زاری  ر اب د و از ه نی بکنن ارگر مع ه ک را با سوخت و ساز جنبش طبق
شروان  برای وصل شدن به اين جنبش و تقويت  و تماس موثر با اليه پي
ت آن  د و در تقوي مار بياورن ه ش ود ب ت خ ی فعالي م و دائم ر مه را ام

ه . بکوشند والت در الي جنبش کارگری و سوسياليستی در درون اين تح
ضور دارد و  ال ح های مختلف جامعه با شعارها و سمت وسوی راديک
شهای  ذاری در جنب اثير گ امروز بيشتر از هر زمانی امکان فعاليت و ت
ست و  الين کموني رای فع ارگری ب ش ک صوص جنب اعی و بخ اجتم

ا در .  سوسياليست مهياتراست ن داده ه ه اي اور ب ا ب ست ب زب حکمتي ح
ت از  ارگر وحماي ه ک ش طبق شروی جنب تحکام و پي ت و اس ت تقوي جه

د ی .  رهبران و فعالين می کوش ارزه منفعت دم از مب ر ق ستها در ه کموني
سيب  ن پرن ظ اي ه حف د ب جدا از منفعت طبقه کارگر ندارد و خود را مقي

 .کمونيستی می دانند
 

*** 
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بحثی که امروز برای گفتگو در نظر گرفته ايم، نگاهی به مذاکرات :  پرتو
موسوم به برجام است و آيا نقش و  تاثيری در بحران اقتصادی رژيم 
اسالمی دارد؟ از اينجا شروع کنيم آخرين نتايج مذاکرات دور هشتم به کجا 

 کشيده است؟ 
 

برای بينندگان تلويزيون پرتو و مردم ايران مذاکرات برجام  :جمال کمانگر
همه در مورد آن .  و بحثهای حول آن به يک  داده عمومی تبديل شده است

از رسانه های جمهوری اسالمی تا رسانه غربی همه در .  حرف ميزنند
تا کنون هشت دوره مذاکره انجام شده است که دو .  اين مورد بحث ميکنند

دوره  آن  از زمان رياست جمهوری رئيسی با طرح خواسته های به 
برداشتن "شرط ادامه مذاکره .  از سرگرفته شد"  حداکثری"اصطالح 

در . از طرف آمريکا اعالم شد" پرداخت غرامت"و " تحريمهای اقتصادی
حال حاضر تحريمهای بين المللی به بهانه هسته ای عليه جمهوری اسالمی 

تنها .  برداشته شده است ٢٠١٥و همه اين تحريمها از سال .  وجود ندارد
تحريمهای يک جانبه آمريکا عليه رژيم اسالمی که بخشا به مسئله هسته 
ای ربط دارد و بخشا به رابطه رژيم با دولت آمريکا و مسائل منطقه ای 

نتيجه هشت دوره مذاکرات که آخرين مورد آن روز .  ديگر مرتبط است
دوشنبه سوم ژانويه همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سليمانی توسط 

و طرفين بر ادامه مذاکره ! آمريکا به مدت يک ساعت درجريان بوده است
از ميان اخباری که در رسانه های رژيم و طرف غربی .  تاکيد داشته اند

. منتشر شده است بنظر ميرسد تا توافق نهايی راه طوالنی در پيش دارند
در آخرين اظهار نظر اعالم کرده "   وين"اوليانوف نماينده روسيه در 

است که مذاکرات در حال پيشرفت است و رژيم اسالمی از خواسته های 
هيئت مذاکره کننده رژيم .  اوليه ای که داشته است، عقب نشينی کرده است

برداشتن کليه تحريمهای اقتصادی آمريکا، "از شروط اوليه مبنی بر 
" پرداخت غرامت و تضمين اينکه دوباره آمريکا از برجام خارج نشود

دوره قبلی  ٦اگر رژيم بخواهد به نتيجه ای برسد بايد به .  دست کشيده اند
طرف اصلی مذاکره .  مذاکره در دوره روحانی و ظريف برگردد
چهار به اضافه يک از .  آمريکاست هرچند مستقيما در آن حضور ندارد

سه کشور اروپايی انگلستان، فرانسه و آلمان به .  برجام بيرون نيامده اند
کل اين !  پايبند هستند ٢٠١٥اضافه چين و روسيه کماکان بر توافق سال 

و .  مذاکرات برای جلب رضايت آمريکا به بازگشت به توافق برجام است
تحريمهای که قبال توسط روسای جمهوری آمريکا و کنگره و سنای آن 

محافل نزديک به .  کشور تصويب شده است به آسانی برداشته نخواهد شد
حزب دمکرات آمريکا سه سناريو را برای اين مذاکرات در نظر گرفته 

در صورت توافق بايد خواسته .  توافق، توافق موقت و يا عدم توافق.  اند
معروف است و "  برجام پالس"های آمريکا بطور کامل لحاظ شود، که به 

برجام ديگری با مفاد بيشتر که برنامه موشکی رژيم هم شامل آن بشود که 
کنترل ها و اعمال سخت گيرانه ای عليه جمهوری اسالمی را در بر 

اما .  يا توافق موقت يا اصال توافقی صورت نخواهد گرفت.  خواهد داشت
به نظر من رژيم اسالمی هم .  بيشترين بحثها بر سر توافق موقت است

تمايل به توافق موقت دارد که اجازه فروش محدود نفت داشته باشد و به 

منابع ارزی که نزد کشورهايی 
مثل کره جنوبی و هند وغيره 

تيمهای .  دارد دسترسی داشته باشد
مذاکره کننده صحبت از توافق 
هشتاد درصدی ميکنند اما به گفته 
سفير سابق رژيم در لندن هشت 
مورد مهم بر سر آن توافق 

اين مذاکرات قرار است تا .  ندارند
. آخر ماه فوريه ادامه داشته باشد

به نظر من جمهوری اسالمی در 
وضعيتی نيست خواسته های خود را تحميل کند، هر چند ادعا ميکنند 
وارد سازمان اقتصادی شانگهای شده اند و حدود يک ميليون بشکه 

مشکل رژيم .  نفت در روز ميفروشند ديگر تحريمها زياد تاثيری ندارند
 . و مذاکرات ضربدر مسائل بين المللی شده است. فراتر از اينهاست

 
چرا خواسته های .  چه مسائلی در اين مذاکرات دخيل هستند :پرتو

رژيم اسالمی مبنی برداشتن تحريمها و امتيازات ديگری که از آمريکا 
دارند داده نميشود؟ و کال فضای حاکم بر اين مذاکرات از چه قرار 

 است؟ 
 

مسئله هسته ای بهانه ای برای وارد شدن به مسائل  :جمال کمانگر
اين درست است که ظاهرا برسر برنامه .  منطقه ای و جهانی است

و گويا قرار است که جلو .  هسته ای رژيم اسالمی مذاکره ميکنند
دسترسی رژيم به تکنولوژی و توانايی ساخت سالح هسته ای را 

به نظر من ممکن است رژيم به  توانايی ساخت سالح هسته ای . بگيرند
بحث مذاکرات فراتر از .  هم برسد و شايد در مقطعی اين کار را بکنند

مسئله هسته ای، مسائل خاورميانه و موش دوانی رژيم در اين منطقه 
به نظر من شيرازه مذاکرات هم از دست رژيم درآمده .  رفته است

مسئله هسته ای رژيم ضربدر مسائل منطقه ای و جهانی شده !  است
رقابت آمريکا و چين از يک طرف و رقابت روسيه و آمريکا .  است

مسئله هسته ای به .  برسر اکراين روی اين مذاکرات سايه انداخته است
عنوان کارت بده و بستان هم دست رژيم و هم دست روسيه و چين از 

هر امتيازی آمريکا در اين .  طرف ديگر و حتی برای آمريکاست
يا هر .  مذاکرات بدهد بايد چين و روسيه در جای ديگری آنرا پس بدهند

عقب نشينی که روسيه و چين به رژيم اسالمی تحميل کنند البد 
به نظر .  تضمينهای از آمريکا و دول اروپايی برای خود خواهند گرفت

. من اين مذاکرات با اين وصف ربط مستقيمی به مردم ايران ندارد
موضع چين و روسيه بر سر سانتريفوژهای پيشرفته رژيم برای غنی 
سازی اورانيوم با غلظت باال برای توليد کالهک هسته ای يکسان با 

." بايد از بين بروند"هيئت های مذاکره کننده اروپايی و آمريکاست که 
. حتی نماينده روسيه اوليانوف گفته بود بايد اين سانتريفوژها نابود شوند

حتی پنج کشور .  و رژيم را برگردانند به غنی سازی زير چهار درصد
دارای سالح هسته ای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين چند 
روز گذشته اطالعيه مشترکی در مورد عدم استفاده از سالح هسته ای 

خارج از نظر هيئت "  وين"مسئله مذاکرات هسته ای .  صادر کردند
پنجاه نفر مفت خور را به وين برده   -مذاکره کننده رژيم است که چهل

در هيچ جايی دنيا چنين هيئتهايی .  اند که از جيب مردم ايران ميچرند
يک لشکر را به عنوان مذاکره کننده .  وجود ندارد

  ١٤صفحه   

 !مذاكرات برجام، بازيگر اصلى مردم ايرانند
 

 گفتگوی تلويزيون پرتو با جمال كمانگر
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دعوای ناتو و آمريکا بر سر !  فرستاده اند که بگويند ما جدی هستيم
اوکراين و اينکه ناتو تا چه حد به مرزهای روسيه بايد نزديک شود 
فشاری است که غرب بر روسيه می آورد که رژيم اسالمی به خواسته 

برای چين هم مسئله تايوان و امتيازاتی که از آمريکا . های آمريکا تن بدهد
از قبل وادار کردن رژيم به عقب نشينی از خواسته های به اصطالح 
حداکثری ميگيرد و ادعای اينکه اين جزيره جزء خاک چين است و غيره 

. در اين مذاکرات فقط رژيم اسالمی در مقابل آمريکا نيست.  نقش دارند
کشورهای عربی، ترکيه و موجوديت اسرائيل غير مستقيم موضوع 

ظاهرا مذاکره با هيئت رژيم است اما اول بايد نظر روسها .  مذاکره هستند
و چينيها در اين مورد تامين و هماهنگی الزم برای زورآزمايی با سه 

اينکه مذاکرات به نتيجه خواهد رسيد . کشور اروپايی و آمريکا بوجود بيايد
مسئله هسته ای فراتر از .  بستگی دارد چقدر به همديگر امتياز بدهند

لغو "رژيم اعالم کرده فلسفه مذکرات برای ما .  رابطه رژيم با آمريکاست
خطاب رژيم هيئت آمريکايی است " تحريمها و عادی سازی روابط تجاری

. کشور ديگر در مذاکرات که رژيم اسالمی را تحريم نکرده اند ٥وگرنه 
فقط !  نه چين و نه روسيه و نه اتحاديه اروپا رژيم را تحريم نکرده اند

برای آمريکاييها مادام که .  دولت آمريکاست که رژيم را تحريم کرده است
بی "  عادی سازی روابط تجاری"به بازار ايران دسترسی نداشته باشند 

وضعيت .  رژيم به اين مذاکرات و توافق بشدت نياز دارد.  معنی است
اما .  اقتصادی رژيم بحرانی و در آستانه انفجار اجتماعی و فروپاشی است

بغير از پنج به اضافه يک، يک بازيگر ديگری نقش دارد که مردم ايران 
 .است

 
اگر توافقی صورت بگيرد آيا تغييری در وضعيت معيشت مردم :پرتو

صورت ميگيرد؟ نقش اين بازيگر اصلی که مردم ايران است در صحنه 
 سياست چگونه است؟ 

 
حتی .  گرهگاه اصلی رژيم اسالمی خود مردم ايران است :جمال کمانگر

رابطه مردم ايران .  برای دول غربی هم نقش مردم در تحوالت مهم است
امضاء شد،  ٢٠١٥با جمهوری اسالمی در دوره ای که برجام در سال 

جمهوری اسالمی پول هنگفتی از قبل آن بدست آورد و توانست . قطبی بود
اما وضعيت اقتصادی مردم بهبود .  نفت بفروشد و هم تجارت داشته باشد

آن زمان حزب ما شايد جزو معدود احزابی بود که اعالم کرد .  نيافت
ما گفتيم با ."  صورت مسئله اصلی مردم سرنگونی رژيم اسالمی است"

ما گفتيم برجام .  توافق برجام هم، مردم جمهوری اسالمی را نميخواهند
شکاف .  ممکن است يک ترمز موقتی روی خواسته ای مردم گذاشته باشد

هفت سال بعد از توافق .  بين مردم و رژيم در دوره برجام هم عميق بود
برجام اين شکاف و نخواستن رژيم توسط مردم علی العموم به اوج خود 

اعتراضات وسيعی در اين مدت هفت ساله در ايران اتفاق .  رسيده است
بعد از آن خيزشهای .  ١٣٩٨و آبان ماه  ١٣٩٦مشخصا ديماه .  افتاده است

وسيع توده ای، ما شاهد صدها اعتراض و اعتصاب کارگران، معلمان، 
اين اعتراضات طبقه کارگر عليه رژيم .  پرستاران و بازنشستگان بوده ايم

اسالمی است که دستش را از ثروت و امکانات موجود کوتاه کرده 
جمهوری اسالمی تالش ميکرد با برجام و تبليغات حول آن، در .  است

دوره روحانی آنرا به مردم بفروشند که همه چيز خوب ميشود، اقتصاد 
ما بارها گفته ايم تا زمانی که .  فراوانی و رفاه می آيد.  خوب ميشود

رژيم اسالمی سر کار باشد از رشد اقتصادی و رفاه و فروانی نسبی 
خبری نيست و اين در ناسيه اقتصاد ايران با حاکميت رژيم اسالمی  

رابطه  ٩٨و آبان ماه  ٩٦بعد از اعتراضات ديماه .  نوشته نشده است
فاصله عميقی بين رژيم و .  مردم و رژيم بشدت قطبی تر شده است

هرچند يک بخش سرنگونی طلب .  مردم علی العموم بوجود آمده است
اما اين نخواستن .  با احزابش هميشه در ميان مردم وجود داشته است

 ٩٦و حتی اعتراضات ديماه  ٢٠١٥جمهوری اسالمی بسيار فراتر از 
هر چند ماشين سرکوب رژيم لحظه ای از کار .  شده است ٩٨و آبانماه 

نخواستن .  قتل عام کردند ٩٨نيفتاده است و صدها نفر را در آبان ماه 
حتی اگر توافقی هم در .  جمهوری اسالمی به وسعت جامعه ايران است

همين .  رابطه مردم با رژيم قابل ترميم نيست.  صورت بگيرد"  وين"
چند روز پيش يک خانمی عمامه يک آخوند را در انظار عمومی پايين 

اين حرکت نمود کوچکی از نفرت عميق !  ميکشد و آنرا لگد مال ميکند
مردم جمهوری اسالمی را .  جامعه ايران عليه رژيم اسالمی است

. تالشهای زيادی در بين جنبشهای اجتماعی در جريان است.  نميخواهند
بستگی دارد از زاويه کدام جنبش و منفعت طبقاتی به آزادی و معيشت 

بازيگران مختلف صحنه سياست .  و رفاه و خوشبختی مردم نگاه کنيد
تالش ميکنند چگونه و از چه طريقی از اين نفرت عميق عليه 
جمهوری اسالمی به نفع جنبش خود استفاده کنند و مردم را دنبال 

نفرت مردم حتی اگر به توافق موقت هم برسند .  آلترناتيو خود بکشانند
درصد نفت هم بفروشند و در يک حساب بانکی که قرار است  ٦٠و 

مثل سابق احتماال پول نقد هنگفت .  برايشان باز کنند قابل ترميم نيست
در اختيار رژيم نگذارند که قاسم سليمانی تروريست چمدان های پر از 
دالر را در اختيار نيروهای مزدور و نيابتی رژيم در خاورميانه 

بازيگر اصلی صحنه سياست ايران که مردم هستند بيشتر از .  بگذارد
 .دوره های قبل به ميدان می آيند

  
آيا در صورت توافق، رژيم اسالمی ميتواند اقتصاد بحران زده  :پرتو

اش را از اين وضعيت بيرون بکشد؟ منظورم مسئله معيشت و 
حداقلهای زندگی است که مردم در حال حاضر برای تامين آن با مشکل 

 آيا چنين انتظاری از رژيم اسالمی بيهوده است؟ . روبرو هستند
 

اوال، جمهوری .  دو موضوع را از هم تفکيک کنيم :جمال کمانگر
توقع و انتظار مردم که رژيم بايد زندگی آنها را .  اسالمی سر کار است

تامين کند قابل درک است و هيچ وقت مردم نبايد توقعشان را از رژيم 
مردم بايد با اردنگی از جمهوری اسالمی بخواهند که .  پايين بياورند

باالخره .  بهداشت و درمان و آموزش و خوراک مردم را تامين کند
رژيم هرچه هست امکانات جامعه در اختيار اوست و به اندازه کافی 

دوما، در .  امکانات برای بهبود وضعيت معيشت مردم وجود دارد
با "فاصله مذاکرات و سياست انتظاری که رژيم در پيش گرفته که 

، آيا اوضاع اقتصادی ايران بهتر "توافق اوضاع بهبود پيدا ميکند
ما بارها گفته ايم که مشکل اقتصاد ايران خود ! ميشود؟ واضح است، نه

خود .  و اين به يک داده عمومی تبديل شده است.  رژيم اسالمی است
فقط تحريم ها .  رژيم اسالمی بانی اين وضعيت است
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". جمهوری اسالمی نميتواند خوب اداره کند: "بعضی ها ميگويند.  نيستند
مسئله اين است که با توجه به روبنای مختنق سياسی و ايدئولوژيک رژيم 

نه اينکه .  نميتواند به يک اقتصاد متعارف شبيه ترکيه تبديل شود
. نميخواهند، بلکه مسئله عدم مشروعيت سياسی رژيم نزد مردم است

هيچ .  سرمايه در سطح کالن برای سرمايه گذار خارجی امنيت ندارد
سرمايه دار اروپايی و حتی چينی سرمايه ميلياردی اش را در ايران 

جمهوری اسالمی با بحران .  نميگذارد که نميداند فردا چه اتفاقی می افتد
به اين معنی .  زاده شده و کماکان بحرانزده به زندگی اش ادامه ميدهد

درصد سرمايه گذاری در .  نيست که هيچ سرمايه گذاری در ايران نميشود
درصد .  ترکيه يا امارات متحده عربی را ميشود با ايران مقايسه کنيد

. توريستی که به ترکيه و امارات متحده عربی ميرود با ايران مقايسه کنيد
ايدولوژيک -هرچند آب و هوای ايران چهار فصل است اما نظام سياسی

هيچ سرمايه داری حاضر نيست در چنين .  رژيم اين اجازه را نميدهد
ميرود در فيليپين و چين و ويتنام و .  نظامی پولش را سرمايه گذاری کند

بنگالدش سرمايه اش را ميگذارد که  هم امنيت دارد هم سود بيشتری 
از اين زاويه جمهوری اسالمی نه توانش را دارد و اين .  عايدش ميشود

زمانی که .  عدم مشروعيتی که نزد مردم دارد اين امکان را بهش نميدهد

شکاف بين مردم و رژيم حاکم مثل ايران بوجود می آيد اجازه شکوفايی 
کرو کرو آدمهايی که در آن مملکت ممکن است .  اقتصادی نميدهد

بتوانند کاری بکنند در خروجی کشور را به آنها نشان ميدهند و 
در صدا و سيمای جمهوری اسالمی از دختر قاسم .  مهاجرت ميکنند

باب "  پاشو برو از ايران"سليمانی تروريست تا فالن آخوند و خبرنگار 
اقتصاد ايران با سرکار بودن رژيم اسالمی شکوفا نخواهد .  شده است

حتی اگر مذاکرات هم به نتيجه ای برسد پولی که گيرشان بيايد .  شد
کماکان سفره مردم .  برای حفظ پايه های سرکوب بکار خواهند برد

ما هنوز در .  مسئله معيشت مردم بهبود پيدا نميکند.  خالی تر خواهد شد
اگر دقت کرده باشيد نه بانک جهانی و نه .  دل پاندمی کرونا هستيم

صندوق بين اللملی پول تاکنون هيچ پيشبينی برای اقتصاد جهانی در 
نکرده اند که اقتصاد جهان به کدام سو ميرود؟ در نتيجه از  ٢٠٢٢سال 

نظر من با توجه به اين همه نفرتی که از قوانين اسالمی و رژيم هست 
. سر راست ترين راه حل برداشتن جمهوری اسالمی از سر راه است

شرط اول اينکه اقتصاد ايران نرمال و رشد کند و جامعه از رفاه نسبی 
اين صورت مسئله .  برخوردار شود اين است که رژيم سرنگون شود

از نظر ما راه حل .  مانع اصلی رژيم اسالمی است.  اصلی جامعه است
و مردم ايران بايد اينرا .  اقتصاد ايران يک راه حل سوسياليستی است

راه حلی  که طبقه .  جامعه سوسياليستی جواب اين وضعيت است.  بدانند
ما دنبال انقالب کارگری .  کارگر سرنوشت جامعه را بدست بگيرند

 . ما دنبال انقالب کمونيستی هستيم. هستيم
 

*** 
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سامانه ويژەای (وزارت خارجه رژيم اسالمی مدتيست در وبسايت خود 
ايجاد کردە است تا )  در بازگشت ايرانيان خارج کشور"  تسيهالت"برای 

اهدافی را که دولت رئيسی از ابتدای روی کار آمدنش در جهت جلب 
سرمايهداران ايرانی خارج کشور بمنظور سرمايهگذاری در ايران و 

که در راس "  ديپلماسی اقتصادی"سامان دادن به اقتصاد کشور تحت نام 
از خود رئيسی تا اژەای رييس قوە .  برنامههايش گذاشته بود متحقق کند

قصابيه، وزير خارجه حسين اميرعبداللهيان و سفيرانش تا کاظم غريب 
آبادی معاون امور بين الملل قوە قضاييه که مسخرە ترين پست حکومتی 

قوە قضاييه را با خود يدک ميکشد و "  حقوق بشر"ديگر او دبير ستاد 
چندی قبل اظهاراتش در رابطه با درخواستش از افرادی که ادعا ميکنند 
در جمهوری اسالمی شکنجه شدەاند با او تماس بگيرند، و در همين رابطه 

پاسخ دندان  "من شکنجه شدەام"با هشتک  ٢٠٢١دسامبر  ١٧روز 
شکنی را از ايرانيان داخل و خارج دريافت نمود و موجب تمسخر قرار 
گرفت، و همچنين رضا نوريان رايزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی 
در لندن  يکی ديگر از مسئولينی است که قرار است با کاردانی منحصر 
بفردش دل سرمايهداران ايرانی مقيم خارج بويژە بريتانيا را بجا بيارد و 

 .سرمايههايشان را به سمت ايران سرازيز کنند
 

وزارت خارجه رژيم به جای اينکه کليه ايرانيان مقيم خارج را بصورت 
تاجران ايرانی مقيم :  رياکارانه مورد خطاب قرار دهد، بهتر بود ميگفت

خارج به ما اطمينان کنيد و سرمايههايتان را به بانکهای ايران سرازير 
اين همه شير و روبا کردن .  کنيد تا در سيستم فاسدمان آنرا جابجا کنيم

نميخواد که ابراهيم رئيسی اينچنين به آن چنگ می اندازد و از ايران 
"تعريف ميکند ايران بهترين و امن ترين مکان برای سرمايهگذاری : 

ترديدی در اين ".  اقتصادی است و دولت اين امنيت را تضمين ميکند
نيست که خود رئيسی و ساير سران ريز و درشت اين نظام پاشنه آشيل 
خودشان را خوب می شناسند و ميدانند اين نظام غرق در بحران هيچ 
سرمايهدار منفعت طلبی را ترغيب نميکند تا سرمايههايشان را به بانکهای 

اينان .  ايران انتقال و در گير و دارهای پيش رو هستی اشان به يغما برود
با کارنامهای مملو از آدمکشی و گروگان گيری و آدم ربايی و ترور 
صدها مخالف  در داخل و خارج و قتلهای زنجيرەای و هزاران نوع 
جنايت و آدمکشی همه و همه به خاطر چنگ انداختن بر ثروت عظيمی 

 . که در کنترل دارند و استثمار نيروی کار وسيع در اين جامعه است
 

جمهوری اسالمی چنان تحت فشار و تنگنا و انزوای داخلی و بين المللی 
قرار گرفته است که کاربدستان جنايتکارشان فراموش کردەاند که علی 
خامنهای رهبرشان چند سال قبل چه دسته گلی به آب دادە و چه افاضاتی 
. بدون پيشبينی اين روزهای سياە خطاب به ايرانيان مقيم خارج گفته است

شما بياييد داخل کشور و مجازاتی را :  با هم مروری بر اظهاراتش بکنيم
که قانون برای شما ميگذارد و عدالت ميگذارد اين مجازات را تحمل کنيد 
مجازات بشيد، يعنی بياييد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازاتها را تحمل 

کنيد برای اينکه از عذاب الهی و نغمه 
 .الهی خودتان را نجات دهيد

 
سران حکومت اسالمی در حالی خطاب 
به ايرانيان خارج کشور اينچنين 
وعدەهای فريبکارانه ميدهند که 
زندانهايشان مملو از ايرانيان دوتابعيتی 

است که در سخت ترين شرايط در زندان بسر می برند، از جمله 
مهران رئوف، کامران قادری، مسعود مصاحب، باقر و سيامک 
نمازی، نازنين زاغری، ناهيد تقوی، فريبا عادلخواە، احمدرضا جاللی 
که در ايام زندان از او تنها يک اسکلت همچون زندانيان آلمان نازی 

نيت جمهوری اسالمی از بازداشت و زندانی کردن اين .  باقی ماندە بود
افراد که هرگز بنا به ماهيت قوە قضاييه ايران طی پروسه عادالنه 
محاکمه و تفهيم اتهام نشدەاند، به عنوان گروگان با تروريستهای وابسته 
به خود که در کشورهای مختلف به دام نيروهای امنيتی افتادەاند مبادله 

برای نمونه درآمد حاصله از آزادی نازنين زاغری قريب به .  شوند
ميليون پوند برای بازپس گيری هزينه خريد تانکهای چيفتن  ٥٠٠

 . خريداری شدە از جانب رژيم شاە، خواهد بود
 

رژيم اسالمی تالش رياکارانهای بمنظور جلب سرمايهگذاری در ايران 
توسط ايرانيان خارج كشور آغاز کردە است که شامل تعداد قليلی نسبت 

. به جمعيت چهار ميليونی ايرانيان فراری از جهنم اسالمی می باشند
اگر در سالهای قبل توهمی به شيادان دوم خردادی وجود داشت و به 

دمحم خاتمی يا حسن "  ديالوگ تمدنها"وعدەهای پوچ و توخالی صاحب 
روحانی و غيرە باور می کردند اکنون نظر به اينکه رئيسی جالد 
عضو هيئت مرگ در راس کابينه مرگ قرار گرفته نه تنها فعالين 
سياسی بلکه به احتمال قوی در اين اوضاع بهم ريخته اقصادی رژيم 
اسالمی هيچ سرمايه دار که ذرەای فهم اقتصادی داشته باشد در ايران 

بحران رژيم اسالمی بمراتب عميق تر از .  سرمايه گذاری نخواهد کرد
آن است که با اينچنين تالشهای مذبوحانه و شتابزدە منفورترين عوامل 
و مامورانش راە به جايی ببرد و تغييرات جزئی هم در آن صورت 

رژيمی که از سر تا بن تروريست و شکنجه گر و زندانبان .  نمی گيرد
و دزد و فاسد آنرا احاطه کردە است و مقدراتش را رقم می زنند و 
برای بقای خود دست به هر جنايتی می زنند و مردم را به خاک سياە 
نشاندەاند، بحق مورد انزجار دەها ميليون کارگر و معلم و پرستار و 

 .بازنشسته و زنان و جوانان آزاديخواە قرار گرفته است
 

خطاب به ايرانيان خارج کشور بايد بگويم که رژيم اسالمی همان 
جنايتکاران حرفهای چهار دهه قبل هستند که در نتيجه اعتراضات 
روزمرە اقشار تهدست جامعه پشمشان ريخته شدە و در تالش برای 
کسب اعتبار مشغول عوامفريبی هستند، و سامانهای را که وزارت 
خارجه رژيم اسالمی راە انداخته است بخشا کاربرد جمع آوری 
اطالعات شخصی از مراجعه کنندگان را خواهد داشت و به همين دليل 
نبايد چنين فرصتی را به رژيم اسالمی داد و تالش رياکارانهشان را به 

ما در خارج کشور بخش اليتجزای جنبش برابری .  شکست بکشانيم
طلبی و عدالتخواهی مردم آزاديخواە ايران برای رسيدن به رفاە و 

گام اول رسيدن به رفاە و آزادی در گرو سرنگونی .  سعادت هستيم
 . *انقالبی رژيم اسالمی است

 درخواست بازگشت ايرانيان خارج كشور

 تالشى فريبكارانه و محكوم به شكست
 سعيد آرمان
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ديماه، در  ٢آذر و   ٢٢و  ٢١اعتصاب و اجتماعات پرشکوه معلمان در 
قياس با دوره های گذشته و به لحاظ سازمانيابی و شيوه اعتراض، 

اولين .  اهميت ويژه ای نسبت به اعتراضات تاکنونی معلمان داشته است
نکته اينست که اعتراضات اخير با حضور توده ای تر معلمين و دخالت 
بيشتری از معلمان، نشان از اين داشت که ظرفيت اعتراضی باالست و 

دوم، از زبان و نوع .  بخشهای ساکت را هم کم کم به ميدان ميکشد
های رفرميستی  اعتراض معلمان قابل مشاهده است که از شيوه ها و سنت

و حکومتی و فرمايشی بيش از پيش فاصله گرفتند و خواهان دخالتگری 
سوم، تشکل سراسری معلمان، شورای .  مستقيم در سرنوشت خود هستند

هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان، مايل نيست که مبارزه معلمان 
اسير شيوه های شکست خورده سابق باشد و از طريق گفتگو در داالنها 

چهارم، نسل جديدی از فعالين و .  ادامه پيدا کند"  مستمر"اما با توجيه 
رهبران عملی در بين معلمان حضور يافتند که با راديکال شدن جامعه 
خوانائی دارند و بويژه تحت تاثير الگوهای مبارزاتی که در اعتراضات 
کارگری چند سال اخير بخصوص در هفت تپه رايج بود، يعنی 

تمايل و نزديکی بيشتری دارند و آنرا به )  مجمع عمومی " (خردجمعی"
 .عنوان شيوه ای مناسب برای اعتراض و اتحاد معلمان ميدانند

 
رتبه بندی شاغالن "ديماه، با خواستهای  ٢ذر و آ ٢٢، ٢١اعتراضات 

حداقل هشتاد درصد حقوق هيات علمی، همسانسازی بازنشستگان مبتنی 
بر قانون مديريت کشوری، آزادی معلمان دربند، آموزش رايگان و با 

، نمونه ای از اعتراض با شکوه معلمان بود که نشان "کيفيت برای همه
از آغاز دوره جديد و تداوم راهی است که مصمم به پايان رساندن آن 

مجمع فرهنگيان "بی جهت نيست که تشکالت وابسته به دولت از .  هستند
، از پورسليمان تا فرج کميجانی تا طيف ملونی از "تا سازمان معلمان

عناصر اصولگرا و اصالح طلب، با برخورداری از حمايت جناحهای 
حکومتی و با استفاده از نفوذ اندک در ميان معلمان، با رايزنی و مذاکره 
سرخود و بدون توجه به شورای هماهنگی، برای به حاشيه بردن 
خواستهای واقعی معلمان در چهارچوب قانونگرايی و محدود کردن آن 
به داالنهای مذاکرات تاکنون بی نتيجه، که در نهايت وادار کردن معلمان 
به اندک اصالحات رژيم و عقب راندن مبارزه حق طلبانه معلمان خواهد 

 !بود، شتابزده همه نيروی خود را بکار گرفتند
 
شورای هماهنگی معلمان و فعالين ضمن تقويت خود به عنوان سخنگو  

و مدافع خواستهای معلمان به خوبی آگاه هست که مطالبات کليدی آنان 
يک خواست عمومی مردم هم هست و ظرفيت آنرا دارد تا با حمايت 
وسيع دانش آموزان و خانواده های آنان که بيشترشان از کارگران و 
اقشار کم درآمد جامعه هستند، روبرو شود و حکومت را زير فشار 

لذا معلمان در کنار اعتراض به حکومت ناچارند در جدال با .  بگذارد
بخشی از دنباله روهای سياست رژيم در بين معلمان باشند و بدرست 

شورای .  سياست ضد معلمی و ورشکسته آنها افشا و منزوی کنند

 مبارزات معلمان عليه سركوب و تبعيض 
 

 احمد بابائى

هماهنگی که متشکل از نمايندگان معلمان 
در شهرها است که عمدتا در مجامع 
عمومی معلمان انتخاب شدند، خود را 

اينها .  قانونی و ثبت شده و صنفی ميداند
در شرايط ايران کامال قابل درک است، 
از نظر ما اراده متشکل معلم برتر از هر 

نکته اينست که خود را .  قانونی است
خواندن، ميتواند اين خطر را "  صنفی"

داشته باشد که امکانی به دست گرايش 
های اصالح  اصالح طلبی درون تشکالت معلمان بدهد که همان سياست

. طلبانه را دنبال کنند و در مقابل پيشروی جنبش معلمان مانع بگذارند
البته برخوردهای شورای هماهنگی و معلمان در اجتماعات اخير جائی 

 . برای بازی اين طيف نگذاشته است
 

طی اين مدت مشاهده کرديم کسانی مثل فرج کميجانی که حضورش به 
عنوان شخصيت اصالحات و وابسته به حکومت کامال محرز است و در 
نوشته ها و صحبتهای خود طوری القا کرده که گويا تشکالت صنفی 
معلمان مبارزه صنفی بکنند، و ايشان و مجمع فرهنگيان به سياست 

آقای (بپردازند، شورای هماهنگی اگر مبارزه خيابانی ترتيب بدهد 
کميجانی در آخرين مورد ظاهرا قبول کرده که در صورت اعتراض 

ايشان )  خيابانی ايشان و تشکل متبوع از اين اعتراض حمايت ميکند
بتوانند از اعتبار بدست آمده استفاده به رايزنی و مذاکره و چک و چانه 

اين نوع صنفی و سياسی کردن آشناست و !  زدن با دولت بپردازد
 . خروجی آن هميشه موج سواری راست از مبارزه واقعی است

 
جواب اين تشبثات را بايد اجتماعا داد و آن اينست که شورای هماهنگی 
و بويژه کانون های محلی معلمان، روشهائی را برگزينند که جائی برای 

نمايندگان معلمان را تنها معلمان برمی گزينند و .  اين بازی ها نماند
وزارت و دولت و مجلس هم موظف به برسميت شناسی اين نمايندگان 

راه حل .  تحميل نمايندگان خود يک گام مهم اين مبارزه است.  است
اينست که متکی شدن به خرد جمعی و مجمع عمومی را بعنوان يک 
شيوه باز و آزاد و برابر تماما تثبيت کنيم و با تصميمات اين مجامع وارد 

اين چشم انداز اتحاد گسترده تر و هم زبانی .  شورای هماهنگی شويم
 !زنده باد جنبش حق طلبانه معلمان. وسيع تر و موفقيت را باز ميکند

 
  ٢٠٢٢ژانويه  ٥

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  
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داند ليکن توضيح ميدهد که طبقات 
مختلف جامعه الجرم سوسياليسم 
های همگون با موقعيت و منافع 
خود را اشاعه می دهند؛ سوسياليزم 
بورژوايی، خرده بورژوايی، 

منصور حکمت نيز با .  فئودالی
همين ديدگاه و متد، انواع کمونيزم 
غير کارگری و غير مارکسی را 
نقد می کند تا تفاوت کمونيزم 

هم از .  کارگری را روشن نمايد
از بنيادين ترين اثار منصور "  تفاوت های ما"اينروست که جزوه 

حاال بشنويد .  حکمت و سنگ بنای دستگاه فکری کمونيزم کارگری است
از زبان "  ما همه با هم هستيم"تحليل طبقاتی و باصطالح بنيادين شعار 

 . حميد تقوايی
 

تقوايی طبقات اجتماعی در ايران و جهان را به دو دسته ما هستيم و آنها 
بدينسان مبارزه طبقاتی عبارت می شود از جدال  .  هستند تقسيم می کند

ظاهرا ما نود و نه .  بين ما که نود و نه درصديم و آنها که يک درصدند
درصدی ها به رغم گوناگونی موقعيت های اجتماعی جملگی خواهان 
آزادی و برابری و عدالت با تعريفی واحد و يکسان از اين مقوالت 

به گفته تقوايی حتی بيل گيتس هم متوجه شده چاره کار .  هستيم
 -!سوسياليسم است و سوسياليسِم بيل گيتس همان سوسياليسِم جوهيل است

بدينسان از تفاوت های ما که تمايز و ترسيم   -نخنديد، بحث جدی است
تفاوتهای طبقاتی با کمونيزم های غير کارگری است، رسيده ايم به 
وحدت اهداف و منافع با سکوالريست ها، سلطنت طلبان و فرشگردی 

 ! ها
 

مردمی هستند که   تقوايی ادعا می کند کمونيست ها همواره نماينده تمام
را يک "  ما همه با هم هستيم"اعتراض می کنند و به اين اعتبار شعار 

او حسرت می خورد چرا حزب او مخترع .  شعار استراتژيک می داند
وحدت   -خمينی"  استراتژيک"شايان توجه است شعار .  آن نبوده است

و تاريخا همه احزاب   -امروز فقط اتحاد  -و اکنون رضا پهلوی  -کلمه
بورژوايی همانا برای خاک پاشيدن به چشم توده ها و مخدوش کردن 

 .مرزهای طبقاتی همين بوده است
 
هيچ "  ما"راجع به اهداف، آرمان، و ارمغان اين "   ما همه با هم هستيم"

بورژواها شيفته   چيز برای جامعه نمی گويد و درست به همين دليل تمام
حيرت انگيز اينجاست که اين شعار گنگ .  چنين شعارهائی بوده و هستند

و نامفهوم از نقطه نظر برنامه ای و سياسی، حاال شعار استراتژيک يک 
تمام کارآيی اين شعار در خيابان برای .  جريان مدعی کمونيزم شده است

. افزايش روحيه مردم در جنگ نابرابر با قوای سرکوبگر است و بس
هيچ چيز طبيعی تر از اين نيست که مردم با ديدن قوای سرکوبگر در 

يک جريان ".  نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم"خيابان فرياد بزنند 
مدعی کمونيزم بايد تا مغز و استخوان غرق در اوهام بورژوايی باشد که 

البد اگر مردم . نترسيد نترسيد را تا سطح يک شعار استراژيک ارتفا دهد
برای ممانعت از پراکنده شدن صفوف خود خطاب به فراريان فرياد 
بزنند؛ برگرديد برگرديد ما همه اينجا نشستيم، حاال پيام کنگره حزب 
جديد تقوايی خطاب به مردم شده بود برگرديد برگرديد ما همه اينجا 

 ! نشستيم
 

تاکنون هميشه انسانها به ساختن عقايد نادرستی دربارٔە خود، دربارٔە آن "
آنها روابط خود را مطابق .  چه که هستند و آن چه بايد باشند، پرداخته اند

. با عقايدشان دربارٔە خدا، دربارٔە انسان عادی و غيره تنظيم کرده اند
 کارل مارکس". بيائيد عليه اين حکومت مفاهيم طغيان کنيم

 
هنگامی که مارکس اين سطور را می نوشت هرگز گمان نمی کرد  

طغيان عليه مفاهيم را مستمسکی سازند برای "  مارکسيست ها"روزی 
برنشتين نخستين کسی بود که مفاهيم مارکسيستی را با . مارکسيسم زدايی

واقعيات مادی گره زد تا از آن دفاع ناسيوناليستی از بورژوازی 
امروزه هيچ رفرميست چپی در جهان نيست که انقالبيون را .  دربياورد

. می نامد تمسخر نکند"  پا درهوا بودن"و "  ايدئولوژيک"به خاطر آنچه 
بطور کلی تاريخا چرخش به راست و الزمه چنين چرخشی همواره 

نفرت .  تسويه حساب با آرمان گرايی و مارکسيزم ستيزی بوده است
انگيزترين خروجی اين روند ناميمون، تبديل احزاب و سازمان های 
کمونيستی سابق به مماشاتگران با حکومت اسالمی و موئتلف جنبش 

به راستی چقدر نفرت انگيز است شنيدن اين .  های دست راستی است
شده و به مالقات پنهان "  واقع گرا"خبر که فالن سازمان انقالبی ناگهان 

همينقدر چندش آور !  و آشکار با مقامات حکومت اسالمی رفته است
است مقايسه مسيح علينژاد با لنين برای زدودن قبح يک مالقات 

چنين عقب گردهای غم انگيز و غير قابل باوری از جانب !  مشکوک
پايه ای   يک جريان کمونيستی ممکن نمی شود مگر آن جريان مفاهيم

. سياست و برنامه کمونيستی را تحت عنوان ايدئولوژی به سخره بگيرد
چنين به نظر می رسد برای دفاع از مارکسيزم به مثابه علم رهايی طبقه 
کارگر زمان آن رسيده است تا فنر را در جهت عکس بفشاريم و بگوييم؛ 

 .بياييد عليه اين واقع گرايی واپسگرا طغيان کنيم
 

حميد تقوايی ليدر بی رقيب و غير قابل نقد حزب کمونيست کارگری در 
و در دفاع از خيابان شاهکاری ديگر "  سياست ايدئولوژی زدايی"ادامه 

خيابان مال ماست حتی اگر طرفداران بازار آزاد و مدافعان .  آفريده است
توده ها مقدس اند حتی اگر برای !  تماميت ارضی آن را قرق کرده باشند

تاريخ جنبش کمونيستی !  جايگزينی آلنده با پينوشه به خيابان آمده باشند
ماجرا .  هرگز چنين پوپوليسم شلخته و پريشان فکری به خود نديده است

اما از اين هم فجيع تر است چرا که تقوايی مدافع خيابان و مردم هم 
اساسا پس از فروپاشی سرمايه داری دولتی و موسوم به .  نيست

ديگر هيچ جنبش پوپوليستی نمی تواند متکی به "  سوسياليزم اردوگاهی"
. توده ها باشد و منافع سازمانی و اجتماعی اش نيز چنين اقتضا نمی کند

پوپوليسم فقط در بارگاه .  خيابان و تحرکات توده ها بهانه است
حتی اگر نيت و .  بورژوازی و در برابر مراجع قدرت کرنش می کند

 .قصد کرنش نداشته باشد، نيروی جلو انداختن و تطهير راست ميشود
 

مارکس کمونيسم را هدف آرمانی بشريت آزاديخواه و برابری طلب می 

 :"كمونيست كارگری"حزب 

 "!ما همه با هم هستيم"از تفاوت های ما تا 
 

 جاويد حكيمى

 



 

جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 
 خطر«بدون اميد سوسياليسم، بدون 

سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل »
 نصور حكمت!  ميشود
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! اعدام قتل عمد دولتى است  

مايه بسی تاسف است که با درافزوده های تقوايی و شرکاء، 
کمونيزم کارگری از چنان اوج رشک برانگيزی اينچنين مورد 

حقيقت اين است .  سواستفاده برای اهداف نازل قرار گرفته است
تقوايی مدافع توده ها نيست و مخاطب پيام کنگره تقوايی نيز مردم و 

"به ويژه توده کارکن جامعه نيستند پيامی "  ما همه با هم هستيم. 
اسالمی تا جناح   -است رو به اپوزيسيون بورژوايی اعم از ملی

پيام اصغر کريمی رييس هئيت اجرايی .  پروغرب و ترامپيست ها
حزب خطاب به مسلمانان و پيروان مذاهب را نيز نه يک تپق ساده 

تقوايی در رد .  بايد تبيين کرد"  همه با هم"که در راستای سياست 
اين اتهام می گويد ما کوهی از نقد در خصوص اپوزيسيون راست 

اما او گزافه ميگويد و .  از سلطنت طلبان گرفته تا ترامپيستها داريم
جز کسانی که پيشاپيش برای قطعنامه های وی چک سفيد داده اند، 

 . هيچکس حرفش را باور نمی کند
 

اين راست است که تقوايی در مقام يک مدعی و مبلغ حکومت 
شورايی، اشکال حکومت بورژوايی و سيستم سلطنت را در 
سخنرانی ها و عالم مجاز نقد کرده، ليکن در عين حال و عليرغم 
اين، روی زمين واقعی تقوايی همچون يک وکيل مدافع مجرب و 
مخلص همواره خدمتگزار افراد و جريان های راست جامعه بوده 

او نه فقط کوهی از نقد در خصوص عملکرد مسيح علينژاد، .  است
رضا پهلوی و حتی ترامپ فاشيست ندارد بلکه همه جا تمام قد از 

آش زمانی از اين    .آنان در مقابل نقد کمونيست ها دفاع کرده است
هم شورتر و تهوع آورتر می شود که به ياد بياوريم او چگونه 
کمونيست های انقالبی را به خاطر تهاجم وحشيانه پليس دمکرات 

 . سوئد به تمسخر گرفت
 

تقوايی هيچگاه اپوزيسيوِن اپوزيسيون بورژوايی نشده اما از پرتاب 
چپ ابايی  سخيف ترين انگ و اتهامات عليه اپوزيسيون کمونيست و 

می گوييم بيانيه استعفاطلبان هم تخيلی و توخالی است .  نداشته است
و هم دفاع آشکار از تماميت ارضی، چرا شما از آن حمايت کرديد؟ 
جواب می دهد حمايت از شخصيت های مخالف خامنه ای ضروری 

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  

 :"كمونيست كارگری"حزب 

 "!ما همه با هم هستيم"از تفاوت های ما تا 

می گوييم مسيح .  است و شما چپ ايدئولوژيک هستيد و سياست را نمی فهميد
علينژاد که اين همه سنگ او را به سينه زديد عاقبت سر از کاخ سفيد و 

جواب می دهد اگر لنين مجاز است از آلمان ها .  مالقات با پمپئو درآورد
می گوييم !  کمک بگيرد مسيح علينژاد هم حق دارد به مالقات پمپيو برود

نسبت شما با ترامپ ضد زن، ضد پناهنده و ضد اتحاديه های کارگری 
. چيست؟ جواب می دهد ترامپ با هر انگيزه ای امروز دشمن خامنه ای است

آری در قاموس ليدر !  شما هم چپ ضد آمريکا هستيد و در خدمت پوتين
پوپوليست و ناسيوناليست ما، سرمايه داری بد است اما سرمايه داران خوب 

 .اين است کوه نقد تقوايی از راست جامعه. هستند چون سرنگونی طلبند
 

اما کسی احزاب را با آنچه در مورد خودشان ميگويند ارزيابی نميکند بلکه با 
تابلوی حزب شما مثال آن جگرکی .  عمل و سياست واقعی آنها می سنجد

اين سياستهای شما يک لایر . است که روی دکه اش آرم مک دونالد زده است
تناقض اصلی فقط اسمتان است و اگر . هم با کمونيسم کارگری خوانائی ندارد

اکتيويست های "نام کمونيسم کارگری را برداريد تمايزی با رضا پهلوی و 
شما اول جايتان را در اردوی راستها پيدا کرديد و .  نداريد"  جنبش سرنگونی

تصميم به رفتن به اين کمپ گرفتيد و بعد تئوری توجيه اين تغيير مکان را 
تمسخر چپ ايدئولوژيک و مارکسيزم ستيزی و کدهای .  دست و پا کرده ايد

مورد استفاده شما در بحث، اصالت و بنيادی ندارند بلکه ابزارهای توجيه 
برای شما اتخاذ سياستهای مغشوش پوپوليستی و .  اين نقل و انتقال است

توخالی و جنجالی ابداً جديد نيست، آنچه جديد است مزمن شدن بيماری اين 
 . است" همه با هم"پوپوليسم و شيرجه انتحاری رفتن بسمت کوکاکوالی 

 
*** 
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 خيزش در قزاقستان و سقوط دولت 
مردم قزاقستان چند روز عليه گرانی بنزين، فقر و فساد، دست به 

اين .  اعتراض زدند و به مراکز دولتی حمله و آنها را تسخير کردند
در جريان اعتراضات کارگران .  اعتراضات به سقوط دولت منجر شد

پيوستِن کارگران صنعت نفت قزاقستان به .   نفت ملحق شدند
اعتراضات عليه سياست رياضت اقتصادی و گرانی، قطعا نقطه 

اما سرکوب اعتراضات توسط ارتش و .  اميدوار کننده ای است
اخبار .  نيروهای پيمان امنيت منطقه ای از جمله روسيه آغاز شده است

از کشته شدن دهها نفر و زخمی شدن تعداد بيشتری و دستگيری های 
هنوز نتوانسته اند کنترل مجدد اوضاع را بدست .  وسيع خبر ميدهد

به اميد اينکه کارگران صنعت نفت بتوانند با طرح آلترناتيو .  گيرند
طبقاتی خودشان رهبری اعتراضات برحق  مردم معترض را بدست 

 . گيرند و هدايت کنند
 

 تداوم تجمعات اعتراضی کارگران پتروشيمی رجال
ماه کارگران پتروشيمی رجال برای هفتمين  دی ١٢تا روز يکشنبه 

. روز به منظور پيگيری مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند
کارگران خواستار پرداخت حق مزايای اقليمی و بدی آب و هوا، طبق 

ها و  تعطيل کاری:  گويند بخشنامه سازمان منطقه ويژه هستند و می
پرداخت شده ولی قبل از آن پرداخت  ٩٧ماه  ها از آبان جمعه کاری

اصالح قرارداد پرسنل و در اختيار قراردادن يک نسخه از . نشده است
ها بوده و خواستار اجرای صحيح  آن به کارگران از ديگر خواسته آن

 .طرح طبقه بندی مشاغل هستند
 

 اهر  تجمع اعتراضی کارگران معدن مس مزرعه
اعتراض کارگران معدن مزرعه با حضور سرپرست حراست مجتمع 
مس سونگون، مديرعامل شرکت معدن مزرعه و رئيس اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اهر برگزار شد و بار ديگر کارگران اين شرکت 

طی هماهنگی با مديرکل تعاون، کار و .  مطالبات خود را مطرح کردند
جاری   شرقی مقرر شد که تا روز دوشنبه هفته رفاه اجتماعی آذربايجان 

مطالبات کارگران معدن مزرعه با حضور معاونت توسعه منابع 
انسانی شرکت ملی صنايع مس ايران، مدير مجتمع سونگون، 
مديرعامل شرکت مس مزرعه، رئيس اداره تعاون، کار و رفاه 

کل کار استان   اجتماعی اهر و نماينده کارگران معدن مزرعه در اداره
کارگران معدن مزرعه با پادرميانی رئيس اداره تعاون، .  بررسی شود

کار و رفاه اجتماعی اهر به تجمع اعتراضی پايان داده و تأکيد کردند 
ها، دوباره به اعتراض ادامه  توجهی به درخواست که در صورت بی

 .دهند می
 

 کارگران کارخانه کاشی تبريز دست به اعتصاب زدند

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

کارگران شيفت صبح کارخانه کاشی تبريز روز جمعه دهم ديماه در 
اعتراض به سطح نازل دستمزدها دست به اعتصاب زدند و در محل 

پيشتر کارفرما وعده داده بود که پايه حقوق کارگران .  رختکن تجمع کردند
را افزايش دهد اما با توجه به ُخلف وعده کارفرما، اين کارگران صبح در 

بعدازظهر .  محل رختکن مانده و از رفتن به سر کار امتناع کردند
ديماه کارگران کارخانه کاشی تبريز پس از چند ساعت  ١٠همانروز جمعه 

زاده  اعتصاب و تجمع در محيط رختکن پرسنل، با صحبتهای حسن
مديرعامل شرکت مبنی بر افزايش پايه حقوق کارگران و اجرای آن در 

 .های همين ماه، به اعتصاب خود پايان دادند دريافتی
 

 اعتراض کارگران شرکت واحد
بندی مشاغل و عدم  در تداوم اعتراضات به عدم اجرای بازنگری طبقه

دی با چراغ  ١٨پرداخت مطالبات معوق، رانندگان شرکت واحد شنبه 
کرد و ديگر کارگران در  کيلومتر حرکت خواهند  ٣٠روشن و سرعت 

ها در حمايت از رانندگان ساعت ده صبح مقابل دفتر مديريت   توقفگاه
های چند سال  نگاری ها و نامه  با توجه به پيگيری.  تجمع خواهند نمود

بندی مشاغل و بی   گذشته درخصوص عدم اجرای طرح بازنگری طبقه
 ٢٨توجهی مديريت و مسئولين نسبت به اجرای آن، رانندگان در تاريخ  

. آذر دست به تجمع اعتراضی مقابل شورای شهر و شهرداری تهران زدند
ها تن از کارگران شرکت واحد تلفنی به مرکز  طی چند روز گذشته ده

کارگران در تلفن پليس امنيت تهديد .  اند پليس امنيت تهران احضار شده
 .دی شرکت کنند ١٨اند که نبايد در اعتراض شنبه  شده

 
 تجمع مجدد کارگران سد شفارود رضوانشهر

نفر از کارگران سد شفارود در اعتراض  ٧٠ديماه حدود  ١٢روز يکشنبه 
ماهه خود مجدداً در مقابل کارگاه اين سد تجمع  ٧به پرداخت نشدن حقوق 

ها مسووالن وعده پرداخت حقوق عقب افتاده  گويند بار کارگران می. کردند
ماه هم حق بيمه ۴حدود .  را داده اند، ولی اين وعده هنوز عملی نشده است

ساخت سد شفارود از شهريور متوقف .  اين کارگران پرداخت نشده است
 .کارگر بيکار شده اند ٨٠٠شده و حدود 

 
 اجتماع کارگران رنگين نخ سمنان مقابل استانداری 

دی ماه کارگران رنگين نخ سمنان که پيش از اين  ١٢صبح روز يکشنبه 
بار تجمعات مشابهی را مقابل ساختمان نهادهای دولتی در استان انجام  ١۴
اند، با تجمع در مقابل ساختمان استانداری پيگير مطالبات مزدی و  داده

 ۵٠ما کارگران دست کم :  يکی از اين کارگران گفت.  سنواتی خود شدند
مان از مسئوالن شهرستانی و  پيگير مطالبات ٩٢نفر هستيم که از سال 

استانی هستيم اما متاسفانه بعد از گذشت هشت سال هنوز هيچ اقدامی در 
 .جهت پيگيری مطالبات انجام نشده است

  ٢١صفحه    

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 .بالتکليف هستند
 

 تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی رشت  
ديماه بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی  ١٢روز يکشنبه 

رشت مقابل اداره کل تامين اجتماعی اين شهرستان تجمع اعتراضی 
بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به .  برپا کردند

ها ،مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد  سطح نازل حقوق و مستمری
معيشتی خود معترض هستند و خواهان افزايش و همسان سازی کامل 

آنها در شعارهايشان خواستار آزادی اسماعيل گرامی .  ها هستند حقوق
 .بازنشسته زندانی نيز بودند

 
 بگيران تأمين اجتماعی اهواز  تجمع بازنشستگان و مستمری

، شماری از بازنشستگان تامين اجتماعی ١۴٠٠ماه  دی١٣روز دوشنبه 
استان خوزستان، در مقابل ساختمان اداره کل سازمان تامين اجتماعی 

تجمع اين افراد در اعتراض به ادامه وضعيت بد . اين استان تجمع کردند
معيشتی و اجرای همسانسازی ناقص و عدم تصويب دائمی آن صورت 

 .گرفته است
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان معدن سنگرود 
ديماه بازنشستگان معدن سنگرود واحد البرز  ١٢صبح روز يکشنبه  

توجهی ايميدرو و سازمان تامين اجتماعی  غربی در اعتراض به بی
نسبت به پرداخت خسارت، مقابل مجلس تجمع کرده بودند، که پس از 

اين .  آن نيز مقابل ساختمان تهيه و توليد مواد معدنی تجمع کردند
کارگران  ميگويند سالهاست پيگير وضعيت بازنشستگی خود هستيم، اما 

يکشنبه های اعتراضی  .ايم تاکنون هيچ جوابی از اين سازمان نگرفته
 . همچنان  پا برجاست

 
 تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی فوالد

ديماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  ١٢روز يکشنبه 
صندوق بازنشستگی فوالد در خوزستان، اصفهان و تهران مقابل 

اين بازنشستگان خواستار تحقق .  ساختمان اين صندوقها تجمع کردند
بازنشستگان صندوق فوالد هر .  مطالبات معيشتی و حقوقی خود هستند

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

 
 جانباختن عادل کيانپور در زندان اهواز

عادل کيانپور، زندانی سياسی در زندان شيبان اهواز، که از چهارم دی 
ماه در اعتراض به محروميت از حق دادرسی عادالنه و بدون رسيدگى 
پزشكى، دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از يك هفته اعتصاب غذا، 

تر، طی  عادل کيانپور پيش  .ماه درگذشت دی  ١١بعدازظهر روز شنبه 
، »تبليغ عليه نظام«های  حکمی از سوی دادگاه انقالب اهواز، به اتهام

تشويش اذهان عمومی به قصد «، و »های مخالف تبليغ به سود گروه«
به تحمل سه سال زندان تعزيری محکوم شده  »برهم زدن امنيت ملی

عادل کيانپور پس از ورود به ايران بازداشت شد و در اعتراض به  .بود
هها شکنجه و حبس ناعادالنه هفته پيش دست به اعتصاب غذا زد و  ما

 .در زندان جان باخت
 

 تر شده است  وضعيت بکتاش آبتين وخيم
دی ماه وضعيت بکتاش آبتين ، شاعر، فيلمساز  ١١روز 

  »پارس پامچال«چهار ماه مطالبات معوق کارگران 
ماه  ۴بابت :  در قزوين ميگويند »پارس پامچال«کارگران کارخانه 

 ۵معوقات مزدی سال جاری طلبکاريم و با اتمام دی ماه؛ اين معوقات به 
به صورت مشخص در حال حاضر حجم معوقات .  کند ماه افزايش پيدا می

مزدی کارگران اين واحد توليد کننده انواع رنگ و رزين واقع در شهر 
پيش از اين .  شود ماه برآورد می  ۴صنعتی البرز در استان قزوين حدود 

رسيد که با پيگيری کارگران  تا شش ماه می ۵مان به  مطالبات مزدی
آنها با بيان اينکه حق بيمه .  بخشی از مطالبات پرداخت شده است

ماه به تاخير افتاده است و اگر مديريت  ۵کارگران اين کارخانه حدود 
های خود به کارگران پيدا نکند  کارخانه راهکاری برای پرداخت بدهی

های زندگی خود دچار مشکل خواهند  همه کارگران برای تامين هزينه
 .شد
 
 کارگران شهرداری رودبار 

نفر از کارگران مجموعه شهرداری رودبار در استان گيالن  ٧٠حدود 
نسبت به پرداخت نشدن دستکم چهار تا پنج ماه حقوق و مطالبات خود 

کارگران ميگويند عدم پرداخت منظم دستمزد در .  اعتراض دارند
مجموعه شهرداری رودبار مشکالت خانوادگی و معيشتی برای کارگران 

به .  ايم طی اين مدت از همه آشنايان قرض کرده .به وجود آورده است
علت مشکالت مالی شهرداری و پرداخت نشدن دستکم چهار تا پنج ماه 

های واقعی زندگی، هر روز  از دستمزدهايمان نسبت به هزينه
های  غير از حقوق.  شود هايمان به نسبت روز قبل کوچکتر می سفره

معوقه سال جاری، مطالبات پرداخت نشده قديمی هم داريم که مربوط به 
است و پيمانکار هنوز به حساب کارگران واريز نکرده  ٩۵و ٩۴سالهای 

يکی از اين کارگران ميگويد در مجموعه شهرداری رودبار بيشتر .  است
ای مشغول کار  سال است تحت مسئوليت يک شرکت واسطه ١٨از 

هستيم، شرکتی که به بهانه تامين نيرو عمال هيچ نقشی در ارائه خدمات 
 .ندارد

 
 تجمع کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شيراز

ماه، شماری از کارگران بازنشسته شرکت مخابرات  دی ١١روز شنبه 
راه دور شيراز، در مقابل ساختمان خانه کارگر اين شهرستان، دست به 

بازنشستگان به اجرايی نشدن مصوبات استانداری .  تجمع اعتراضی زدند
اند و خواهان پرداخت مطالبات ايام اشتغال خود که از دهه  فارس معترض

 .بالتکليف باقی مانده هستند ٨٠
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان معدن سنگرود مقابل مجلس
عدم  ديماه بازنشستگان معدن سنگرود در اعتراض به ١٢روز يکشنبه 

. رسيدگی به وضعيت بازنشستگی خود مقابل مجلس اعتراض کردند
مجلس سازمان تامين  ٩٠گويند در حاليکه کميسيون اصل  بازنشستگان می

اجتماعی و ايميدرو را مکلف به پرداخت خسارت به اين بازنشستگان 
ها پرداخت نشده و همچنان  کرده است، تاکنون هيچ خسارتی به آن

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ٢٢صفحه   
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ی  تر شد و پزشکان برای ادامه ايران وخيم_نويسندگان_کانون#و عضو 
ی  خانواده.  روند درمان او را در وضعيت کمای مصنوعی قرار دادند

فشاری .  آذر ماه موفق شدند برای او از زندان مرخصی بگيرند ٢٢آبتين 
که در اين ده روز از سر گذرانده بود، درگيری باالی ريه و پايين بودن 

روزی کادر  جدی سطح اکسيژن خون باعث شد که با وجود تالش شبانه
 .ای از بهبود سپری کند درمان، آبتين روزهای بعد را بی هيچ نشانه

ی او به بيمارستان طالقانی و به زنجير کشيدن او بر تخت  انتقال شبانه
بندانش از وضعيت او اوج  خبر نگه داشتن خانواده و هم بيمارستان، بی

وحشيگری دستگاە قضايی رژيم اسالمی نسبت به زندانيان سياسی را 
نشان ميدهد که اکنون به يک کمپين وسيع در ميان فعالين سياسی 
اجتماعی تبديل شدە است که خواهان آزادی آبتين و همه زندانيان سياسی 

 . هستند
 

 احضار دمحم حبيبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران 
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهريار طی حکمی دمحم 

ای از توضيحات به پليس امنيت غرب استان تهران  حبيبی را برای پاره
در اين احضاريه آمده است که اين فعال صنفی به همراه .  احضار کرد

سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران پيش تر با .  وکيل خود حاضر شود
اتهاماتی واهی به هفت سال و نيم زندان محکوم شده بود که نزديک به 

همچنين دادگاه اداری وزارت آموزش و  .سه سال را در زندان  گذراند
بازخريد از خدمت را برای اين فعال صنفی   و  پرورش حکم اخراج

 .معلمان صادر کرده است
 

 احضار فعالين صنفی معلمان خوزستان 
دادگاه انقالب اهواز فعاالن صنفی، پيروز نامی، علی کروشات و 

علی .  پور را جهت رسيدگی به اتهامات فراخواند فرنگيس نسيم 
پور از اعضای هيات مديره  کروشات، پيروز نامی و فرنگيس نسيم 

کانون صنفی فرهنگيان استان خوزستان هستند و به واسطه فعاليت 
 .اند صنفی مورد اتهام قرار گرفته

 
 احضارها، زندان و سرکوب 

ماه حبس راهی زندان  ۴سال و  ٣برای سپری کردن نازنين دمحم نژاد
نازنين دمحم نژاد دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی در تاريخ .  اوين شد

توسط مأموران اطالعات سپاه در منزل خودبازاشت شده  ١٣٩٩آذر  ١٨
 .بود

 
ماه، جهت تحمل دوران محکوميت  دی ١٢روز يکشنبه  بهاره سليمانی

بهاره سليمانی مرداد ماه سال جاری به همراه . خود راهی زندان اوين شد
دادگاه انقالب تهران به رياست  ٢۶تعدادی ديگر از فعالين توسط شعبه 

مشارکت در اداره گروه ”قاضی ايمان افشاری محاکمه و از بابت اتهام 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!آموزش رايگان برای همگان  

ماه حبس  ٨سال و  ۶به “  فعاليت تبليغی عليه نظام”و “  غيرقانونی
 .تعزيری محکوم شد

 
زندانی سياسی و قهرمان پرورش اندام محبوس در زندان  خالد پيرزاده

شيبان اهواز، روز گذشته در اقدامی اعتراضی چشم راست خود را با 
پيرزاده در حالی که از رسيدگی پزشکی محروم .  بخيه دوخته است ١٠

شده است، داليل اين اقدام را اعتراض به وضعيت موجود در ايران، 
روند دادرسی و حبس ناعادالنه، خلف وعده مسئوالن درباره آزادی 

آميز مقامات قضايی و زندان با  مشروط وی و برخوردهای توهين
 .خانواده، همسر و دختر خود عنوان کرده است

 
سی و چهار  پور خديجه مهدیبا گذشت نزديک به سه ماه از بازداشت 

ساله و از فعالين مدنی شهرستان ايوانغرب و ساکن شهر ايالم توسط 
نيروهای امنيتی، هيچ اطالعی از محل نگهداری و سرنوشت وی در 

به گفته يک منبع مطلع، طی سه ماه گذشته خديجه .  دسترس نيست
پور از حق مالقات با خانواده و همچنين حق دسترسی به وکيل  مهدی

خديجه .  محروم بوده و همين منجر به نگرانی خانواده وی شده است
پور روز يکشنبه هجدهم مهر ماه  بدون ارائه هرگونه برگه  مهدی

 . قضايی توسط نيروهای امنيتی ايالم بازداشت گرديد
 

*** 
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 ممنوعيت واردات واكسن كرونا، اقدام آگاهانه برای جنايت
 

جمهوری اسالمی بار ديگر خريد و ورود واکسن خارجی را ممنوع 
رئيسی مدعی بود که اولويت دولت وی رفع مسئله واکسن و .  کرده است

چقدر هم مدال به سينه رئيسی بعد از صد روز نمايش .  خريد آنست
حال روی حرف اول خامنه ای برگشته اند و به بهانه .  الصاق کردند

توليد داخلی واردات واکسن استاندارد و مورد تائيد نهادهای جهانی را 
 .ممنوع کردند

 
نظر به اينکه بخش مهمی از مردم ايران هنوز واکسينه نشدند و سويه 
جديد بسيار فراگيرتر است، اقدام حکومت برای ممنوعيت واردات 

نتيجه دستور اول خامنه ای .  واکسن اقدامی سياسی برای قتل عام است
برای ممنوعيت واکسن انگليسی و آمريکائی، بيشمار شهروند ايران در 

. ممنوعيت مجدد حتی از دور اول آگاهانه تر است. سکوت قتل عام شدند
هدف حکومتی ها از اين سياست، زمين گير کردن مردم و استفاده مالی 

خامنه ای و کل حکومت از کرونا .  و امنيتی از شرايط کرونائی است
 .برای قتل عمد مردم استفاده می کنند

 

 خوابها و جای گرم و شكم سير چمران_اتوبوس#
 

دروغگوئی و .  ما تنها اسير يک دولت استثمارگر و قاتل و فاسد نيستيم
آخرين شاهکار را مهدی .  وقاحت مشخصه مسئولين حکومتی است

چمران رئيس شورای شهر تهران در قبال اتوبوس خوابی خلق کرده 
صحبت از اجاره اتوبوسهای بی آر تی به بی خانمان ها با شبی .  است

  .تومان کرايه است ٢٥٠٠٠
: وقتی از جناب رئيس شورای شهر مسئله را می پرسند، چمران ميگويد

"اينها حاشيه است" "!!! خب عده ای توی اتوبوس خوابشان ميبرد"!!! 
می بينيد وقاحت آخوندی را؟ او معمم نيست اما يک پا آخونِد کالش است 
و چشم در چشم دوربين و خبرنگار مسئله اتوبوس خوابی اجاره ای را 

" هتل اتوبوس"ترديد نکنيد بيزنس ! تغيير ميدهد" خواب رفتن مسافر"به 
از ايده های شگرف خود وی و زيردستانش بوده و خودشان روال جلب 

 .مشتری و ميزان کرايه و تعداد و مکان اتوبوسها را سازمان دادند
  

او برادر مصطفی .  مهدی چمران يک جنايتکار قديمی حکومت است
. چمران است که جنايتهايش در کردستان در اوائل انقالب ثبت شده است

او جزو کميته استقبال از خمينی و جانشين مصطفی چمران بعنوان 
چمران .  است های نامنظم عليه مخالفين سياسی بوده  فرمانده ستاد جنگ

دارد و فسادهای بيحد و حصر وی "  حق آب و گل"در حکومت اسالمی 
 !نداده است" کش"همراه با شهردار قاليباف را کسی 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

!آموزش رايگان برای همگان  

ناميدن اتوبوس خوابی توسط چمران، اگرچه با ناسزای "  حاشيه ای"اما 
بحق هر شنونده ای روبرو ميشود، منعکس کننده شخصيت پائين و تفکر 

آری، برای چمران ها و .  گنديده و فاشيستی مسئولين حکومتی است
آخوندها که کل مملکت را قورت داده اند، فرزندانشان در بهترين 
قسمتهای آمريکای شمالی و اروپا با ثروتهای کارگران پز ميدهند، 
حسابهايشان مملو از دالر و يورو است و خرج هر شب شان معادل چند 

اصوالً .  است"  حاشيه ای"ماه حقوق کارگر است، اتوبوس خوابی البته  
" حاشيه ای"برای بورژوازی مردمی که به فقر و فالکت محکوم شدند 

"اند برای حضرات يعنی نظام اسالمی، تداوم لفت و ليس، "  متن. 
توافقات در داالنهای حکومتی، آدمکشی و اعدام و بقا، فساد و باال 

 !کشيدن ثروتهای مردم
  

چمران بچه آخوند باشد يا يک حزب اللهی متعصب، کراواتی و مکال، 
اين بورژوازی جزو ضد .  فرقی نميکند؛ اين بورژوازی اسالمی است

چمران .  انسان ترين، آدمکش ترين، وقيح ترين و فاسدترين هاست
کسی که .  جايش گرم و شکمش سير است، برای همين چرند ميگويد

زندگی ده ها ميليون انسان بی خانمان و فالکت زده و گرسنه و محتاج 
ميداند، جايش "  حاشيه ای"نان شب و گورخواب و اتوبوس خواب را 

البته درحق گاو بی .  در شورای شهر نيست، جايش در گاوداری است
. انصافی نشود، گاو حيوان نجيبی است و مورد استفاده گوشتخواران

 .  گاو هزار بار بر اين موجود بيشرم و قصی القلب ارجحيت دارد
 

چمران، کسی که باندازه گاو از شعور اجتماعی و حقوق انسانی 
"نميفهمد، اعتراف کرده ها به تهران  برخی از مردم از شهرستان: 

خوابند  آيند و برای اينکه شب جای خواب داشته باشند در اتوبوس می می
. اين يک دروغ وقيحانه ديگر است".  که بايد اين قضيه ساماندهی شود

نه اهل تهران و بی خانمان، "  مسافر تهران"آنهم "  برخی از مردم"
 .گوئی آخوندی بی چاک و دهن مقابلت نشسته و بيوقفه ليچار ميگويد

  
" حاشيه"منتظر روزی باشيد که اين !  چمران نکبت و حکومت چمرانها

را قرق کند که نفس تان بند بيايد و امثال تو دنبال سوراخ "  متن"چنان 
 !موش باشی

 
 

 طالبان#مانكن ها زير تيغ گيوتين #
 

بدستور طالبان و دستگاه کنترل تحريک جنسی اهل اسالم، بنا به شرع 
انور و جهت جلوگيری از تحريک شدن برادران امارت اسالمی، سر 

از محصوالت جديد .  مانکن های پالستيکی را در مأل عام با اره بريدند
در واقع آنها دلشان برای دار زدن و .  دمکراسی غربی و پاکستان

پيام اين عمل شنيع به زنان آزاده است که هر .  سربريدن تنگ شده است
آنها قبل از مانکن ها، زنان در .  روز عليه حکومت تحميلی فرياد ميزنند

 .يک جامعه را از زندگی ساقط کردند
 
 

*** 
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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 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  

 

 مجمع عمومى بزرگ كارگران فوالد اهواز
 

ديماه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ايران در اهواز مجمع عمومی بزرگی تشکيل دادند و  ١٣ديروز 
کارگران شرکت گروه ملی فوالد اهواز . طی آن مديريت را وادار به پاسخگويی به سواالت کارگران کردند

ورود مستمر مواد اوليه، استمرار توليد در :  در اين مجمع ضمن پافشاری بر مطالبات اوليه خود مبنی بر
مجتمع، تامين قطعات، اصالح وضعيت حقوق دريافتی و همسان سازی آن با ديگر شرکتهای فوالدی 

 . هستند
 

کارگران فوالد از حقوق های زير خط فقر ناراضی و عصبانی هستند و خواهان افزايش دستمزدها متناسب 
 .با هزينه های زندگی هستند

 

 !درود بر رزم و اتحاد کارگران فوالد
 !زنده باد مجمع عمومی منظم کارگران

 


