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کار ان ھان

اعﻼميه حزب حكمتيست

د ود !

اول مه ٢٠٢٢
طبقه كارگر در بطن تند پيچ پرمخاطره جهانى
اول مه ،عليه فاشيسم ،عليه افغان ستيزی
صفحه ٤

سياوش دانشور
 ٢ارديبهشت  ٢٢ - ١٤٠١آوريل ٢٠٢٢

به مناسبت اول مه

اگر كارگران جامعه را اداره كنند!

اعﻼميه حزب حکمتيست

اعتراضات معلمان؛

رحمان حسين زاده

سركوب ديگر اثر ندارد!
روز پنجشنبه اول ارديبهشت  ،١۴٠١بار
ديگر معلمان و فرهنگيان در بيش از  ٥٠شهر
و  ٢٤استان کشور دست به تجمع و اعتراض
زدند .اين اجتماعات در تهران در مقابل
وزارت آموزش و پرورش و در شهرهای
ديگر در برابر ادارات آموزش و پرورش
برگزار شدند .معلمان به عدم تحقق
خوستهايشان از جمله سﻼخی طرح رتبه بندی
که افزايش حقوق را شامل همه معلمان نميکند
معترﺿند .معلمان ميگويند دولت همچنان
دنبال پولی سازی آموزش است و از حق
آموزش رايگان برای همگان سر باز می زند.
معلمان به تداوم زندانی همکارانشان و اعمال
فشارها و احضارها و پرونده سازی اعتراض
دارند و تاکيد می کنند که سياست ارعاب و
سرکوب مانع تداوم اعتراض آنها نخواهد شد.
بعبارت ديگر با وجود چند دور اعتراض
سراسری و مذاکرات در مجلس و داﻻنها،
هنوز مطالبات سال گذشته فرهنگيان تحقق
نيافته است .معلمان و فرهنگيان خواهان
اجرای کامل قانون مديريت خدمات کشوری
هستند که در نتيجه اجرای درست اين قانون
يعنی جاری کردن رتبه بندی و همسان سازی
حقوق ها ،حقوق هر معلم بازنشسته و شاغل
از جمله معلمان تازه استخدام و معلمان غير
رسمی به باﻻی خط فقر می رسد .معلمان
خواهان استخدام رسمی همکاران حق
التدريسی توسط آموزش و
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پيامدهای حمله نظامى روسيه به اكراين در جهان معاصر
بخش پايانی
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جمال كمانگر

سرهم بندی مطالبات ،آموزش حضوری در دل كرونا
و دوام مبارزات معلمان!
صفحه ٩

فاطمه عسگری

مجمع عمومى و روز جهانى كارگر!
صفحه ١٠

امير عسگری

در رابطه با تجمع اعتراضى معلمان
صفحه ١١

سعيد يگانه

ستون اخبار مبارزات كارگری و اعتراضات اجتماعى
تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر و امير عسكری

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

شماره ٦٤٤

اعتراضات معلمان؛
سركوب ديگر اثر ندارد ...
پرورش و پرداخت معوقات آنها هستند.
معلمان ميگويند دارايی و امﻼک وزارتخانه آموزش و پرورش جزئی
از مالکيت عمومی است و وزارتخانه حق ندارد تحت عناوينی مانند
واگذاری به بخش خصوصی و به صورت رانتی در اختيار مافيا قرار
دهد .معلمان همينطور شديدا معترض به دست درازی وزارتخانه و
دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان هستند و با هر نوع تغيير در
مالکيت صندوق ذخيره فرهنگيان مخالف اند .در اعتراض روز
پنجشنبه بار ديگر بر روی خواستهای محقق نشده از جمله آزادی
معلمان زندانی و اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و
سرکوب و دستگيری مستمر و سيستماتيک معلمان و فعاﻻن صنفی
تاکيد شد.
نيروهای امنيتی در تهران نزديک وزارتخانه با حضور در خيابان
سپهبد قرنی ،از شکلگيری تجمع اعتراﺿی معلمان مقابل وزارت
وزارت آموزش و پرورش ممانعت کردند و حدود  ٧٠تن از معلمان
معترض را بازداشت کردند ٤٠ .معلم زن را به بازداشتگاه وزرا بردند
و  ٣٠معلم بازداشتی را به پليس امنيت و گيشا منتقل و سپس همه آنها
را آزاد کردند .اين بازداشتها و بی توجهی به اعتراﺿات و خواستهای
برحق معلمان نشان ميدهد که دولت و مجلس تا زور به اندازه کافی
روی سرش نباشد کوتاه نمی آيند .احضارها و پرونده سازی های
مرتب و تهديد معلمان همه قرار است يک جنگ فرسايشی را به
معلمان تحميل کند.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست از اعتراض متحد معلمان برای
خواستهای برحق حمايت و تعرض نيروهای سرکوبگر حکومتی به
معلمان معترض و آزاده را محکوم ميکند .معلمان بازداشتی بايد فورا
آزاد شوند .اين روشها ديگر جواب نميدهد ،نميتوانيد ميليونها نفر را
زندانی کنيد و به سکوت بکشانيد .معلمان برای پيشروی نيازمند تقويت
واحدهای محلی و مراکز آموزشی با هدف بسيج نيروی وسيعی از
فرهنگيان که هنوز بميدان نيامدند ،اتکا به مکانيزمی که اين مهم را
محقق کند يعنی مجمع عمومی در مدارس ،ايجاد همدلی و هماهنگی
بيشتر با ديگر شاخه های جنبش کارگری بجای ايجاد تفاوت بين
فرهنگی و کارگر ،تقويت اتحاد طبقاتی بويژه در آستانه روز جهانی
کارگر هستند.
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
 ٢ارديبهشت  ٢٢ – ١٤٠١آوريل ٢٠٢٢

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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شماره ٦٤٤

كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست

اول مه ٢٠٢٢
طبقه كارگر در بطن تند پيچ پرمخاطره جهانى
در آستانه اول مه  ،٢٠٢٢طبقه کارگر در همه کشورهای جهان ،دور
ديگری از فقر و تبعيض و مصائب و مشقات نظام استثمارگر
کاپيتاليستی را سخت تر از هميشه تجربه ميکند .سردمداران و
ايدئولوگهای بورژوايی چند دهه است استيﻼی بی رقيب نظام سرمايه
داری بر سرنوشت بشريت و گسترش دامنه حاکميت و کارکرد آن به
اقصی نقاط کره زمين را نقطه قوت اين نظام ستمگر معرفی ميکنند.
درعين حال اين حقيقت ساده را پرده پوشی ميکنند که گسترش هر روزه
فقر و گرسنگی و تبعيض و نابرابری و جنگ و ناامنی در اقصی نقاط
جهان نيز محصول همين نظم ﺿد انسانی است .کشمکش و جنگ اصلی
طبقه کارگر عليه سرمايه داری به پهنای جهان از همين جا الهام
ميگيرد .روز اول مه امسال ميتواند و بايد صحنه ارتقاء و گسترش اين
نبرد طبقاتی و سياسی عليه کاپيتاليسم معاصر باشد.
امسال پرولتاريای جهانی و مردم محروم با پرمخاطره ترين کارکرد
نظم سرمايه داری يعنی جنگ امپرياليستی جاری در اوکراين و خطر
تبديل عملی آن به يک جنگ بزرگ در سطح دنيا و در شرايط وجود
زرادخانه های سﻼحهايی شيميايی و بيولوژيکی و هسته ای در دست
قطبهای امپرياليستی دو طرف اين جنگ روبرو است .ادامه کشمکش و
جدال قطب های اصلی کاپيتاليسم بر سر سهم خواهی بيشتر در اقتصاد
و سياست دنيا و تحکيم موقعيت باﻻدستی در جهان چند قطبی ثبات
نيافته به جغرافيای اوکراين کشيده شده است .تاکنون طبقه کارگر و
مردم بخت برگشته در اوکراين و روسيه به گوشت دم توپ جنگی تبديل
شده اند ،که از يک طرف ناسيوناليسم عظمت طلب روسيه به رهبری
پوتين در سودای اعاده موقعيت روسيه به عنوان يکی از ابرقدرتهای
جهان و از طرف ديگر آمريکا و متحدان اروپايی و ناتو برای جبران
ناکاميها در خاورميانه و احيای موقعيت هژمونيک بر جهان کاپيتاليستی
معاصر ميکوشند .اين جنگ برخﻼف پروپاگاند طرفين درگير ،مستقيمأ
عليه منافع کارگران و مردم در روسيه و اوکراين و در همه دنيا است.
طبقه کارگر جهانی در اول مه  ٢٠٢٢ميتواند و ﺿروری است اعﻼم
کند کشمکش قطبهای کاپيتاليستی و در اين مورد لشکرکشی و
زورگويی ميليتاريستی روسيه را ﺿد انسانی و ارتجاعی ميداند و
خواهان توقف فوری جنگ است .به عﻼوه دخالت مستقيم و غير
مستقيم ديگر دولتهای همگام دو طرف جنگ و تمايل هيئت حاکمه
آمريکا و ناتو را به کشدار شدن اين جنگ و اعمال "تحريم اقتصادی"
عليه روسيه را به مثابه سﻼح کشتار جمعی سياست ﺿد انسانی و
جنايتکارانه ميداند .در اين راستا بر کوتاه شدن دست قدرتها و دولتهای
مرتجع کاپيتاليست از سر مردم تاکيد ميکند .کارگران با چشمان باز
عليه توجيهات ناسيوناليستی "منافع ملی" دولتهای درگير و گسترش
راسيسم توجيه گر اين توحش و حضور فعال جريانات فاشيست در اين

جنگ می ايستند .بايد اعﻼم کرد که طبقه کارگر و مردم چه در روسيه و
اوکراين و چه در ديگر کشورها نبايد به گوشت دم توپ اين جنگ تبديل
شوند .به روشنی عليه به اصطﻼح "دولت و بورژوازی خودی" مستقيمأ
درگير و يا دولتهای همگام و متحد دو سوی اين جنگ تبهکارانه ميتوان
و بايد ايستاد .براين اساس بسيار ﺿروری است ،سياست ارتجاعی
جريانات و ترندهای چپ و راست "پروروسی" و يا "پروغربی و
ناتويی" در اين رويداد را افشاء و منزوی کرد .طبقه کارگر ميتواند با
سياست و صف متفاوت به فاکتور مهم به ميدان کشاندن جنبش متمايز و
اميد بخش پايان دادن به جنگ و توحش سرمايه داری و دولتهای ﺿد
انسان تبديل شود .در اين تند پيچ تاريخی طبقه کارگر در سطح جهان در
مقابل آزمايش پيچيده و سنگينی قرار دارد که اساسأ با اتکاء به
خودآگاهی طبقاتی و سوسياليستی ،اتحاد و سازمانيافتگی همچون
کارگران سوسياليست و بلشويکهای مقطع جنگ جهانی اول در سال
 ١٩١٧ميتواند ،مسير تحوﻻت را به نفع طبقه کارگر و مردم محروم
تغيير دهد.
کارگران ايران به مثابه بخشی از طبقه کارگر جهان در اول مه امسال
عليه اين جنگ و دو قطب کاپيتاليستی و دولتهای ارتجاعی مستقيما
درگير آن بر همان افق و سياست انقﻼبی و راديکال مورد اشاره در باﻻ
تاکيد ميکنند که ميتواند راهنمای عمل کارگران آگاه و سوسياليست در
سراسر جهان باشد.
به عﻼوه طبقه کارگر در ايران با گسترش فاجعه فقر و گرسنگی و
گرانی و بيکاری و بيماری و تبعيض و نابرابری غير قابل تحملی روبرو
است .در اول مه امسال کارگران عليه سرمايه داری حاکم و دولت
جمهوری اسﻼمی بانی اين وﺿعيت کيفرخواست خود را با شفافيت اعﻼم
ميکنند .با اتکاء به پتانسيل مبارزاتی جنبش کارگری و ديگر جنبشهای
اجتماعی راديکال متحد طبقه کارگرهمچون جنبش معلمان و بازنشستگان
و اعتراﺿات توده ای مردم جان به لب رسيده ميتوان و بايد دولت را
موظف به تامين فوری معيشت و سﻼمت و دستمزد و حقوق مکفی همه
شهروندان نمود .عليه دستمزد زير خط فقر تعيين شده توسط دولت
اعتراض کرد و تامين دستمزد و حقوق مکفی تامين کننده زندگی شايسته
انسانی را به خواست مشترک و فوری جنبش کارگری و ديگر جنبشهای
اعتراﺿی راديکال تبديل کرد.
در اول مه خواهان آزادی همه کارگران زندانی و زندانيان سياسی
هستيم .بر همبستگی و همگامی جنبش کارگری با ديگر جنبشهای
اجتماعی راديکال پافشاری ميکنيم .در اول مه کار تعطيل است و ما
کارگران و فعالين و پيشروان سوسياليست طبقه کارگر را به برگزاری
اجتماعات بزرگ و متينگ های کارگری گراميداشت روز کارگر در
شهرها فراميخوانيم.
زنده باد اول مه!
زنده باد انترناسيوناليسم کارگری!
زنده باد آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
 ١٧فروردين  ٦ – ١٤٠١آوريل ٢٠٢٢

زنده باد جمهوری سوسياليستى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

اول مه،
عليه فاشيسم ،عليه افغان ستيزی
سياوش دانشور

فضای جنگ در اوکراين شرايطی را ايجاد کرده که دولتهای مستبد
سياستهای ارتجاعی شان را با سرعت بيشتری پيش می برند .بمبگذاری
های رشته ای در شهرهای افغانستان عليه هزاره ها را بايد در کنار
افغانستانی ستيزی جمهوری اسﻼمی و سياست اخراج و ديپورت و بستن
مرزها گذاشت .آنچه در يونان و ترکيه و لهستان و مجارستان عليه
پناهجويان "غير اروپائی" می بينيم ،در ايران با شناعت بسيار بيشتری
عليه کارگران و شهروندان افغانستانی اعمال ميشود.
بار ديگر با وخيم شدن اوﺿاع اقتصادی ،تريبونهای تبليغاتی به سمت
مهاجرين محروم افغانستانی برگشته است .گويا علت مشکل بيکاری در
ايران توسط اين دانشمندان کشف شده و آن کارگران ارزان افغانستانی
هستند! از طرفی به کارفرمايان ميگويند "استخدام افغانستانی جرم دارد"
و از سوی ديگر برای کارفرمايان حريص "نمی صرفد" ،چرا سرمايه
دار از کارگر بدون بيمه و کمترين حمايت با دستمزد فوق ناچيز استقبال
نکند! اين فاشيسم ﺿد افغانستانی اساسا حکومتی است و توسط
ناسيوناليسم ايرانی تکرار می شود .در اين ميان مزدوران "خانه کارگر"
به بهانه روز کارگر دست در اين انبان فاشيستی ميبرند و تﻼش دارند
روز کارگر ،روز اتحاد و همبستگی طبقاتی را به روز درگيری و
کشمکش کارگران منتسب به مليت های مختلف کند" .کارگران افغنستانی
را بيرون کنيد" شعار ﺿد کارگری و ننگينی است که مخترعش خانه
کارگر و امثال عليرﺿا محجوب است.
اين سياست را کنار تهاجم موسمی نيروی سرکوب بگذاريد که هر روز
اول صبح ،مزدوران انتظامی هر کﻼنتری با همراهی چندين دستگاه ون
و مينی بوس در حوزه خود به گشت و تعقيب و بازداشت مهاجران
افغانستانی می پردازند .به مراکز اصلی کار و زندگی کارگران
افغانستانی که عمدتا ساختمانهای نيمه کاره و در حال احداث و همچنين
مراکز بازيافت زباله در سطح شهر تهران است يورش ميبرند .برخورد
ماموران انتظامی حکومت اسﻼمی با کارگران و مهاجرين بی پناه
افغانستانی بسيار خشن و وحشيانه و توام با ﺿرب و شتم در انظار
عمومی است! در بسياری از موارد اين تهاجمات روزمره با هدف
سرکيسه کردن و اخاذی صورت ميگيرد .ماموران انتظامی در مقابل
دريافت رشوه از کارگران افغانستانی اقدام به آزادی آنها می نمايند.
اخاذی و دريافت رشوه از مهاجران و کارگران زجر کشيده افغانستانی
در مقابل آزاديشان برای ماموران سرکوبگر حکومت اسﻼمی به يک
منبع کسب درآمد تبديل شده است! گاها فشار و سرکوب آنچنان شديد است
که مهاجران افغانستانی از ظاهر شدن در اماکن عمومی ،در استفاده از
مراکز درمانی ،و حتی تهيه نان و خوراک روزانه خود داری می کنند!

شماره ٦٤٤

در سالهای گذشته طرحی را اجرا
کردند که مطابق آن شهروندان
افغانستانى فاقد مدارک قانونی اقامت
در ايران را در "اردوگاههايی"
زندانی کنند .جمهورى اسﻼمى از
تجارب دولت اسرائيل استفاده کرد و
اردوگاه هائى شبيه به اردوگاههاى
فلسطينيان را براى شهروندان
افغانستانى تدارک ديد .اولين کمپها
مخوف فاشيستی را برای کارگران و مهاجران افغانستانی ساختند .با
اعمال زور و خشونت فرزندان را از خانواده ها جدا کردند و با کتک
کارگران را سرکار دستگير و ديپورت کردند .عکس و جزئيات برخی
از قربانيان اين سياستها در بيمارستانهاى کابل و کسانى که زير شکنجه
جانشان را از دست دادند توسط شاهدان عينى در اخبار منعکس شد .اين
يک طرح اسارت جمعی و پاکسازى کثيف قومى بود .البته ،مثل
هميشه ،هر فاشيستی "توجيهات اقتصادى" براى سياست روزش در
جيب دارد .کمپين پاکسازى قومی را با ريختن اشک تمساح براى
"جوانان بيکار خودمان" شروع کردند! اين سياست در آستانه اول مه
مجددا فعال شده است.
کارگران افغانستانی در ايران در دشوارترين شرايط توسط سرمايه
داران استثمار ميشوند .کارگران افغانستانی بی حقوق ترين و
محرومترين بخش طبقه کارگر ايران هستند .سرکوب خونين ،زندگى
تروريزه شده ،تبليغات راسيستى مداوم در رسانه ها و توسط ارگانهاى
دولتى ،دستمزد کمتر ،ساعت کار طوﻻنى ،کار شاق و طاقت فرسا،
منشا سود سرشار سرمايه داران در ايران بوده است .بساط لفت و ليس
سرمايه دارى در ايران با کار کارگر -چه متولد ايران و چه مهاجر-
ميچرخد و تمام جﻼل و جبروت اين مرتجعين را کارگران تامين کرده
اند!
فاشيسم ايرانى و اوکراينی و آلمانى و اسرائيلى و غيره از يک قماش
اند .کودکان شهروندان افغانى را صرفا بدليل نداشتن يک تکه کاغذ به
اسم شناسنامه از تحصيل محروم کردند ،مرتبا اتهام "قاتل و دزد و
تجاوزگر" را باﻻى سر اين مردم شريف نگاهداشته اند .مانند هر
فاشيست ديگری در دنيا "منشا بيکارى را مهاجرين قلمداد ميکنند" .يک
منشاء توجيه اين جنايت طوق لعنت "مليت افغانى" است" .مليتى" که
هيچکس خود داوطلبانه انتخاب نميکند و ظاهرا راه گريزی هم از آن
نيست .ظاهرا ميشود عقيده ،مذهب و مرام ديگری داشت اما "مليت" آن
طوق لعنتی است که گويا برای ابد بر پيشانی انسانها حک شده است.
دستگيرى ،اخراج ،زندانى کردن کارگران و خانواده های شهروندان
افغانستانى هدفى جز رواج خرافه مليت و ناسيوناليسم با هدف ﺿربه
زدن به اتحاد و خودآگاهی طبقه کارگر ندارد .اين تعرﺿى عليه
انسانيت و طبقه کارگر ايران بطور کلى است .کارگران آگاه فريب اين
سياستهای سرمايه داران "خودى" که به فکر "جوانان بيکار خودمان"
اند را نميخورند! کارگران آگاه ميدانند سرمايه مرز نمی شناسد،
کارگران ميدانند سرمايه به کارگر نه به چشم يک انسان بلکه به چشم
يک ابزار توليد سود نگاه ميکند و از موقعيت کارگر مهاجر براى پائين
نگهداشتن سطح دستمزدها و ايجاد رقابت ميان صفوف
صفحه ٥

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !

صفحه ٥
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كمونيست هفتگى
اطﻼعيه کميته کردستان حزب حکمتيست

اول مه،
عليه فاشيسم ،عليه افغان ستيزی ...
طبقه کارگر استفاده ميکند .کارگران پيشرو ميدانند
خرافه "مليت و تفاوتهای ملى" تنها زنجير بردگى
طبقه ما را محکم ميکند .کارگران نبايد فريب اين
تبليغات پوچ فاشيستى را بخورند.
بسيار ﺿروری است که در مناسبت اول مه ،در
مراسمها و اسناد ،کارگران تبليغات فاشيستى
حکومت اسﻼمى و تهاجم سرکوبگران به کارگران
افغانستانی را قويا محکوم کنند .کارگران در مقابل
اين ارتجاع فاشيستى که هدفش را تضعيف کل
طبقه کارگر و رواج خرافات ملى قرار داده است،
سياست همبستگى طبقاتى و اتحاد کارگرى را پيش
رو ميگذارند و بر همسرنوشتى طبقه کارگر
بعنوان يک موجوديت جهانى تاکيد ميکنند .اين
جمهورى اسﻼمى و سرمايه داران هستند که به
هزينه کارگران و از جمله شهروندان افغانستانى
زندگى طفيلى خود را ميگذرانند.
مهاجرين افغانستانی بايد بدون قيد و شرط از
تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند .از نقطه
نظر کمونيسم و طبقه کارگر اين افراد شهروندان
متساوی الحقوق جامعه هستند .دست فاشيستها از
زندگی شهروندان افغانستانی ساکن ايران کوتاه!
 ٢٢آوريل ٢٠٢٢

جهان بدون فراخوان
سوسياليسم ،بدون اميد
سوسياليسم ،بدون »خطر «
سوسياليسم ،به چه منجﻼبى
تبديل ميشود!
منصور حكمت

در رابطه با محكوميت حمله نظامى دولت فاشيست و اشغالگر تركيه
به اقليم كردستان

دولت ترکيه از ديروز ١٩آوريل در ادامه سياست جنگ افروزانه و تجاوزکارانه خود عمليات
نظامی وسيعی را در خاک اقليم کردستان به بهانه حضور پ ک ک و مبارزه با تروريسم از
طريق زمين و هوا آغاز کرده است .به ادعای کارشناسان نظامی و تحليلگران ترکيه ،اين
عمليات در عمق  ٢۵تا  ٣٠کيلومتری مرز زمينی ميان اقليم کردستان و ترکيه به منظور
پاکسازی نيروهای پ ک ک در مناطق کوهستانی آواشين ،ميتنا ،کورک و زاب ،قطع ارتباط
پ ک ک با شمال سوريه و بيرون راندن آنان از مناطق مهمی مانند شنگال صورت می
پذيرد ،ادعايی که سالهاست دولت ترکيه بخصوص با آغاز عمليات گسترده در مه سال ٢٠١٩
عليه پ ک ک داشت و تاکنون موفق نشده اند.
عمليات گسترده نظامی ترکيه دراقليم کردستان درست  ٣روزبعد از مﻼقات مسرور بارزانی
رئيس حکومت اقليم کردستان با اردوغان و مقامات دولت ترکيه صورت گرفته است که نشان
از توافق رئيس حکومت کردستان با عمليات نظامی دولت ترکيه به دليل روابط تجاری دولت
اقليم ،صدور نفت و گاز به ترکيه و مخالفت دولت اقليم با پ ک ک و حضور آنان در مناطق
مرزی اقليم کردستان است .اين حمله در زمانی صورت می گيرد که وﺿعيت دولت مرکزی
عراق با گذشت  ۶ماه از انتخابات پيش از موعد هنوز بحرانی است و کاری جز اعتراض از
دست سياستمداران عراق ساخته نيست و عﻼوه بر اين جهان نيز درگير بحران و جنگ در
اوکراين است.
ﺿديت دولت ناسيوناليست و فاشيست ترکيه عليه مردم کردستان ،سرکوب و ايجاد ارعاب و
اختناق در مناطق کردنشين و دور کردن نيروهای مسلح پ ک ک از مناطق مرزی ،قطعا
جنبه ای از اهداف سياست جنگ طلبانه و اشغالگرانه دولت ترکيه است .درعين حال نبايد اين
را از چشم دور داشت که جامعه ترکيه درگير بحران اقتصادی و سياسی جدی ميباشد .طبقه
کارگر و اقشار ناراﺿی جامعه ترکيه در سالهای گذشته با دولت سرمايه داری اردوغان در
کشمکش و تعارض هستند .دولت ترکيه برای ادامه بقا و منحرف کردن افکار مردم از
بحرانهای داخلی به گسترش اين جنگ که فی الحال مانعی در مقابل آن وجود ندارد نياز دارد
و عﻼوه برآن اقليم کردستان بعنوان يکی از مناطق سودآور و تجاری سرمايه داری ترکيه و
صدور نفت و گاز ارزان از اقليم کردستان ،طمع دولت ترکيه برای حضور در خاک اقليم
کردستان را بيشتر کرده است .بخشی از دولت اقليم به نمايندگی حزب دمکرات مخالف
حمﻼت نظامی ترکيه نيست چه بسا همکاری نيز دارند ،دولت عراق به دليل ناتوانی و بحرانی
که با آن در گير است جز اعتراض قادر به انجام اقدام ديگری نيست.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست حمله نظامی و تجاوزکارانه دولت
ترکيه به خاک کردستان عراق را قويا محکوم می کند .در پی اين حمﻼت جنايتکارانه مردم
ساکن مناطق مرزی کردستان بارها خانه و کاشانه و امکانات زيست شان از بين رفته و
بسياری کشته و آواره شده اند .صدای اعتراض مردم اين مناطق به اقليم کردستان نيز به جايی
نمی رسد .مردم کردستان عراق و همه احزاب و سازمانهای آزاديخوه ،نه تنها به دولت
فاشيست ترکيه بلکه به دولت اقليم کردستان ،بعلت سکوت و توافق با تعرض نظامی دولت
ترکيه و ايجاد ناامنی در خاک اقليم کردستان بايد اعتراض کنند.
دست دولت جنايتکارترکيه از سر مردم کردستان کوتاه!
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری -حکمتيست
 ٢٠آوريل ٢٠٢٢

آموزش رايگان برای همگان!

كمونيست هفتگى

صفحه ٦

به مناسبت اول مه
اگر كارگران جامعه را اداره كنند!
رحمان حسين زاده
کارگران ميگويند ،اگر سرنوشت خود را به دست بگيريم و جامعه را
اداره کنيم ،با امکانات و ثروت عظيمی که خود خالق آنيم ،آزادی،
برابری ،رفاه همگانی همه شهروندان اين کره خاکی را تامين ميکنيم.
اگر حاصل کار خود ما ،توليدات و ثروت جامعه در اختيارمان باشد،
دنيای بهتر و زندگی بهتری را ايجاد ميکنيم .اگر قدرت دست ما
کارگران باشد ،با همين پول و ثروتی که هزينه دم و دستگاه عريض و
طويل دولتها و پارلمانها و ارتشها و نيروهای سرکوبگر نظامی و
جنگها و نهادها و موسسات خرافه مذهبی و ملی و غير مذهبی
ميشود ،فقر و گرسنگی و بيکاری و بيماری موجود را فورا پايان
ميدهيم و زندگی شايسته انسان امروزی برای همه شهروندان جامعه
را تامين ميکنيم.
ما کارگران در اول مه همين حقايق را اعﻼم ميکنيم .اعﻼم ميکنيم
علت وارونگی دنيای کنونی ،نظم و مناسباتی ﺿد انسانی است که
زندگی و حيات همه کارگران و خانواده های کارگری را در مقابل
کار مزدی و کسب سود نجومی سرمايه داران به گروگان گرفته است.
تازه قيمت نيروی کار ما يعنی همين منبع تداوم زيست و حيات ما را
در بسياری کشورها و از جمله در ايران چند بار زير خط فقر تعيين
ميکنند .علت اين وﺿعيت نظمی است که تحميل گرسنگی و فقر و
بيکاری و بيماری بر طبقه کارگر ﻻزمه دوام آن است .نظم ظالمانه
ای که فلسفه وجودی آن را کسب سود و فقط سود و تلنبار کردن
سرمايه در دست يک تعداد انگل مفتحور سرمايه دار قرار داده است،
ﻻزمه اش نيروی کار ارزانی است که به کمترين دستمزد و کمترين
مزايا تن دهد .ﻻزمه اش وجود لشکر بيکاری است تا همچون شمشير
داموکلس مداوما باﻻی سر کارگر شاغل قرار دهد .ﻻزمه اش
گرسنگی است که کارگران به چيزی جز سير کردن شکم خود و
خانواده فکر نکنند .ﻻزمه اش آن شرايط برده واری است که کمترين
فرصت برای کسب آگاهی و کمترين فرصت برای ايجاد اتحاد و
تشکل وجود داشته باشد .وجود جوامع فقرزده و بيکار و بيمار زده و
کرونا زده و گرسنه در آغاز قرن بيست و يکم و عصر انفورماتيک و
دوره فراوانی و اوج ابتکار انسان ،زاده منفعت زمينی نظم وارونه
سرمايه در همين عصر مدرن است .بر خﻼف اندرزهای اخﻼقی
خيلی ها تحميل فقر و گرسنگی و بيکاری و بيماری و بی بضاعتی به
دهها ميليون انسان کارگر از اخﻼق بد سرمايه داران و از ندانم کاری
اين و آن دولت و يا از بحران اين دوره و آن دوره و از تحريم و ...
درنمی آيد ،بلکه جزو تار و پود و هويت استثمارگرانه نظم وارونه و
ﺿد انسانی کاپيتاليستی و از ﺿروريات تداوم حيات انگل وار آن
است .همه دولتهای حاکم در جهان امروز و جمهوری اسﻼمی خود
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حافظ اين مناسبات و مجری نظم گنديده
سرمايه داری هستند .به قول مارکس
"دولتها کميته اجرايی سرمايه دارانند"
و اين گفته تيزبينانه را در فرمت
تحميل حاکميت دولتهای بورژوايی ﺿد
کارگر و ﺿدانسان در همه کشورهای
جهان معاصر بر طبقه کارگر و مردم
محروم با تلخی تجربه ميکنيم .در همه
کشورها سرمايه داران قدرت خود را
در قالب دولت سازمان داده اند تا همين
مناسبات را حفظ کنند.
عليه اين مناسبات ،عليه کار مزدی و سود ورزی نجومی نظم ﺿد انسانی
سرمايه و دولتهايش بايد به ميدان آمد و شوريد .برای اينکار معجزه ای در
کار نيست ،جز آگاهی و اتحاد و تشکل کارگران و مردم تحت ستم برای
ساقط کردن نظم ﺿد انسانی سرمايه .برای پايان دادن به نظم موجود،
برای پايان دادن به فقر و بيکاری و بيماری و گرسنگی و جنگ و
تروريسم ،طبقه کارگر به عنوان نيروی نجات دهنده جامعه بايد به ميدان
بيايد .هيچ نيروی نجات دهنده غيبی برای نجات کارگران و جامعه وجود
ندارد .در جامعه ايران ،آگاهی و اتحاد و تشکل و مجامع عمومی کارگران
و اداره شورايی در هر کارخانه و کارگاه و موسسه کارگری و محله و
شهر ،اتحاد و همبستگی و همسرنوشتی کارگران شاغل و بيکار ،اتحاد و
همبستگی با اقشار تحت استثمار و ستم ديده جامعه اجزای يک حرکت
آگاهانه کارگری است که در اول مه بايد مبنای آن را محکم کنيم.
طبقه سرمايه دار برای حفظ منافع خود در مقابل طبقه ما به انواع شيوه
خود را سازمان داده است .طبقه کارگر نيز با آگاهی بر منافع امروز و
فردای خود بايد خود را سازمان دهد .طبقه ما حول حزب کمونيستی
پيشرو خود بايد گرد آيد .بايد سازمانهای توده ای خود را بسازد .بايد
مجامع عمومی و شوراهای خود را سازمان دهد .ﻻزمست به فکر
سرنگونی سرمايه و دولتهايش و تصرف قدرت و ايجاد حکومت کارگری
باشد .ايجاد جامعه ای به دور از کار مزدی و استثمار انسان به دست
انسان و به دور از فقر و گرسنگی و بيکاری و بيماری و جنگ و
تروريسم و ناامنی و زشتی های امروز جامعه بشری ممکن است .طبقه
کارگر رسالت تحقق اين امر انسانی را به عهده دارد .در روز اول مه بر
اتحاد و همبستگی طبقاتی مان در راستای اين رسالت تاريخی پای
ميفشاريم.
و باﻻخره به عنوان حرکت عاجل در ايران ،در اول مه امسال اعﻼم
ميکنيم که اتحاد و تشکل و مبارزه ما و خواسته های روشن ما ميتواند
راهگشای پايان دادن به فقر و گرانی و گرسنگی و بيکاری و بيماری و
تﻼش برای خﻼصی از اثرات بازمانده فجايع ويروس کرونا و تامين
سﻼمتی باشد .اتحاد مبارزاتی ما ميتواند دولت را موظف به تامين معيشت
و سﻼمت شهروندان کند .اتحاد وسيع نيروی طبقه کارگر و اردوی کار،
همگامی محکم جنبش کارگری با جنبش فرهنگيان و معلمان ،جنبش
رهايی زنان ،بازنشستگان و پرستاران ،و نسل جوان و دانشجويان و صف
ميليونی اعتراض انسان کارکن و تحت فشار جامعه اهرم قدرتمند پيشروی
ما در مبارزات جاری عليه وﺿع غيرقابل تحمل کنونی
صفحه ٨

نه قومى ،نه مذهبى ،هويت انسانى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

پيامدهای حمله نظامى روسيه به
اكراين در جهان معاصر
بخش پايانی
جمال كمانگر
در بخش اول اين مطلب که دو هفته پيش منتشر شد .به دو موﺿوع
مهم اشاره شد؛ يکی اتحاد شکننده اروپای متحد بدنبال پيروزی
ويکتور اوربان در مجارستان و الکساندر وچيک در صربستان بود.
هنوز دور اول انتخابات فرانسه برگزار نشده بود که تاکيد شد امانوئل
ماکرون و ماری لوپن در دور دوم که يکشنبه همين هفته است با هم
رقابت خواهند کرد .موﺿوع دوم که تاکيد شد حباب برتری دﻻر بود
که مفصل توﺿيح داده شد.
افول آمريکا و عروج اتحاد روسيه و چين
دﻻيل مختلفی برای جنگ در تاريخ بشر وجود داشته است که پرداختن
به آن در اين مطلب مد نظر من نيست اما در دنيای مدرن امروزی
انگيزه و محرک اصلی که سرمايه داری وارد جنگ ميشود ،افزايش
سود سرمايه است! در سرمايه داری پيشرفت تکنولوژی و بارآوری
کار ،به ابزار انقياد مردم کارکن ،تشديد رقابت سرمايه ها ،ايجاد يک
اقتصاد و بازار جهانی و جنگ برسر مناطق استزاتژيک بدل شده
است .اين انگيزه در طول تاريخ امپراطورهای سرمايه داری جديد
مانند اسپانيا ،هلند ،بريتانيا ،فرانسه ،بلژيک ،روسيه ،آلمان ،ژاپن و
آمريکا را ساخت .هريک از اين دولتها امپراطوری خود را با
ابزارهای مختلف از جمله جنگ عليه سيستم های قبلی در قلمرو
مستعمرات خود و در حوزه نفوذ خارج از مرزها دنبال ميکردند.
جنگهای تاکنونی و در آينده هم تعامﻼت ميان قدرتهای سرمايه داری
را مشخص ميکند .جنگهای جهانی به سهم خود با گسترش جهانی
سرمايه و انگيزه سودآوری بيشتر همراه بوده است .جنگ در اوکراين
پرده ديگری از رقابت و جنگ سرمايه داری جهانی است .رقباتهای
امپرياليستی باعث جنگهای جهانی اول و دوم شده که دهها ميليون نفر
جانشان را از دست دادند .بعد از جنگ جهانی دوم آمريکا تا سالهای
اخير به عنوان قطب پيروز بر مقدرات سياسی ،اقتصادی ،نظامی و
حتی فرهنگی دنيا سيطره داشته است.
بعد از شکست اتحاد جماهير شوروی ،آمريکا يگانه ابرقدرت
اقتصادی و نظامی در جهان بود و "نظم نوين" مورد ادعای آمريکا
برای سالها بدون رقيب جدی در جهان تاخت و تاز ميکرد .اما روسيه
در  ٢٠سال اخير به آرامی بر برخی از نقاط ﺿعف خود پس از
فروپاشی بلوک شرق فائق آمده است .الحاق دو استان از گرجستان در
سال  ٢٠٠٨و الحاق شبه جزيره کريمه در سال  ٢٠١٤به خاک خود،
گوشه ای از بلندپروازی ناسيوناليسم روس را به نمايش گذاشته است.
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روسيه اکنون و بيش از هر زمان
يک نظام سرمايه داری مستبد است
که به دنبال گسترش حوزه نفوذ خود
است .دو اقتصاد قدرتمند سرمايه
داری روسيه از نظر جغرافيايی و
چين از نظر جمعيتی خطری جدی
برای هژمونی آمريکا در جهان
بوجود آورده است .بخش خصوصی
در چين بزرگترين سهم از اقتصاد
چين را بعد از انقﻼب  ١٩٤٩دارد.
آمريکا در چند دهه اخير نتوانسته است افول اقتصاديش را با ميليتاريسم و
قدرت نظامی جبران کند و هر روز بيشتر توانائی رهبری و مانور را در
مقابل چالشهای جهانی از دست داده است .شکست آمريکا در ويتنام،
افغانستان ،عراق و سوريه و ليبی و حتی استفاده از محاصره اقتصادی به
قول خودشان عليه کشورهای "ياغی" مانند کوبا ،ونزوﻻ ،کره شمالی و
رژيم اسﻼمی ايران ،اگرچه تاوانش را ميليونها انسان کارگر و کودکانشان
دادند اما به نتيجه دلخواه آنها نرسيده است .افول آمريکا در سايه اتحاد دو
قدرت نظامی و اقتصادی روسيه و چين جهان را با مخاطرات جدی
مواجه کرده است.
بحران سه گانه سرمايه داری و عروج راست افراطی
هنوز سرمايه داری در سطح جهانی بحران اقتصادی  ٢٠٠٨را تماما
پشت سر نگذاشته بود ،هنوز اعمال سياست رياﺿت اقتصادی برجا بود،
هنوز دستمزدها در پايين ترين سطح در قياس با نيازها قرار داشت که
پاندمی کرونا در اوايل  ٢٠٢٠جهان را به تعطيلی کشاند .بحران سﻼمت
دول سرمايه داری را علی العموم به سمت دخالت بيشتر دولت و چاپ پول
و دادن سوبسيدهای محدود برای کنترل اوﺿاع نابسامان اقتصادی مردم
سوق داد .در کنار دو بحران باﻻ بايد بحران اقليمی و غير قابل زيست
بودن بخشهای از کره زمين برای مردمان آنها در آينده را اﺿافه کرد.
دول سرمايه داری و توليد کننده انرژی قبل از حمله نظامی روسيه به
اوکراين قيمت حاملهای انرژی و مواد غذايی را بشدت افزايش داده بودند
و جنگ اين سير را تشديد کرد .ديری نپاييد که با رياکاری همه معضﻼت
اقتصادی را به جنگ در اوکراين گره زدند .هر اعتراض و انتقادی به اين
اوﺿاع ،با اين جمله که "بحران بزرگتری در اروپا در جريان است و
ممکن است به جنگ جهانی سوم منجر شود" ،پاسخ ميگرد.
دولت انگليس بی سر و صدا قانون سخت گيرانه مهاجرت را با اکثريت
 ٧٠نماينده تصويب کرد و قرار است پناهجويانی را که از خاورميانه و
آفريقا با هزار بدبختی و قبول خطر خودشان را به اين کشور ميرسانند ،به
کشور رواندا بفرستند .وزرات کشور انگليس از اين ببعد ميتواند
شهروندی هرکسی را که بخواهد بازپس بگيرد و وی را از کشور اخراج
کند .سياستی به تمام معنا فاشيستی که فقط در سايه بحران اقتصادی و
جنگ قابل تصويب است.
ناسيوناليسم ايدولوژی بورژوازی برای سلطه بر افکار و
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كمونيست هفتگى

به مناسبت اول مه
اگر كارگران جامعه را اداره كنند ...
است .به عﻼوه نپذيرفتن حداقل دستمزد تعيين شده جمهوری اسﻼمی و
افزايش دستمزدها در سطح تامين کامل هزينه زندگی شايسته يک
خانواده کارگری ،بيمه بيکاری مکفی برای همه بيکاران ،تامين
مسکن مناسب برای شهروندان جامعه ،تامين رايگان طب و آموزش و
وسايل حمل و نقل و بسياری اقدامات ممکن ديگر جزو مطالبات
فوری کارگران در اول مه امسال است.
در اول مه امسال ما کارگران در ايران به مثابه بخشی از طبقه کارگر
جهان نفرت و اعتراض خود را عليه جنگ قطبهای کاپيتاليستی
بزرگ و دولتهای ارتجاعی مستقيما درگير آن اعﻼم ميکنيم .عليه
بانيان آن از يک طرف هيئت حاکمه امپرياليست روسيه آغازگر اين
جنگ ويرانگر و متحدانش و در طرف مقابل امپرياليسم آمريکا و
متحدان اروپايی و ناتويی آتش بيارمعرکه ،و دولت جنگ طلب و
ارتجاعی اوکراين کيفرخواست خود را اعﻼم ميکنيم .با کارگران و
مردم تحت فشار روسيه و اوکراين اعﻼم همدردی و همبستگی
ميکنيم .کارگران و مردم روسيه و اوکراين نبايد به گوشت دم توپ
اين جنگ ويرانگر تبديل شوند .ما با صدای بلند خواهان توقف فوری
اين جنگ ﺿد انسانی در اوکراين هستيم.
***

پيامدهای حمله نظامى روسيه به اكراين
در جهان معاصر ...
تمايﻼت جامعه است .در سايه جنگ در اوکراين بورژوازی از اين ابزار
برای غلبه بر خطراتی که از طرف طبقه کارگر ممکن است متوجه اش
شود نهايت استفاده را ميکند .قبح زدايی از فاشيسم و سمبلهای آن در ميديا
تا جايی پيش رفته است که زلنسکی رئيس جمهور اوکراين دو نفر از
فرماندهان گردان بدنام "آزوف" را همراه خود در سخنرانی پارلمان يونان
جای داد .هرچند با اعتراض حزب کمونيست و چپ يونان مواجه شد اما
دولت دست راستی يونان آنرا محکوم نکرد .دولت ژاپن "گردان آزوف"
را از ليست تروريستی خارج کرد .آمريکا آنها را به مدرن ترين سﻼحها
مجهز کرده اند .متاسفانه جريانات راست در حال حاﺿر دست باﻻ را
دارند.
در شرايط بحران اقتصادی و جنگ ،ترندهای مختلف سياسی و
ايدئولوژيک به موازات هم شانس دخالت و قدرتمندتر شدن را دارند .هم
کمونيسم طبقه کارگر و هم راست افراطی و فاشيسم در صدد جواب دادن
به وﺿع موجود هستند .متاسفانه در حال حاﺿر چشم اندازی برای عروج
کمونيسم در ميان طبقه کارگر در سطح جهانی نيست .ممکن است در
حوزه های مختلف از جمله ايران اين شانس وجود داشته باشد!
 ٢٢آپريل ٢٠٢٢
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صفحه ٩

سرهم بندی مطالبات ،آموزش حضوری در
دل كرونا و دوام مبارزات معلمان!
فاطمه عسگری
فيلم جديد جمهوری اسﻼمی بدنبال نمايشی تحت عنوان رتبه بندی و
ايفای نقش در ارزش دادن به تحصيﻼت دانش آموزان و دانشجويان
روی صحنه رفته و کودکان را به قتلگاه مدارس میفرستد.
 ۴٣سال عدم اهميت به پيشرفت علم به دليل دخالت های حکومت
اسﻼمی در متون کتب درسی و کليت سيستم آموزشی و فاصله انداختن
کليت سيستم آموزشی با استانداردهای بينالمللی ،عدم رعايت ديگر
موارد ﻻزم در جهت ايجاد شرايط مساعد برای برخورداری از
تحصيلی مفيد برای سوق دادن آنان به آينده ای موفق و در اين ميان
ناديده گرفتن حق و حقوق معلمان که رکن و پايه آموزش و پرورش
کشور و بخش مهمی از طبقه کارگر را تشکيل میدهند ،کارد را به
استخوان معلمان ،اوليا و بخش عمده ای از جامعه رسانده است.
عدم اهميت به خواسته های معلمان از طرف وزير آموزش و پرورش
و دست اندرکاران با توجه به قانونها و عملکردشان راهی جز
پيشروی در مبارزات طبقاتی در قالب تشکل های مستقل نگذاشته
است .در اين باره معلمان از خود میپرسند که در يکسال گذشته در
مورد کدام يک از مطالبات معلمان اقدام کردند؟! جز قراردادن شرط و
شروط برای رتبه بندی آنهم در حد وعده وعيد حتی با حذف هم ترازی
و افزودن رتبهای جعلی تحت عنوان آموزشيار -معلم بودجه رتبه بندی
را به يک سوم تقليل دادند .همچنين شش ماه نخست سال  ١۴٠٠را از
شمول قانون رتبه بندی حدف کردند و در روزهای پايانی سال صدور
حکمهای جديد را به سال نو وعده داده و مابهالتفاوت شش ماهه دوم را
هم ندادند.
بنا به اعﻼم يکی از مديران با  ٢٩سال سابقه کار با مقايسه مدارک
ﻻزمه برای ارتقا حقوق بر اساس قانون رتبه بندی افراد کم سابقه ای
که مدارکشان کمتر از ايشان بوده از حقوق بيشتری برخوردار می
شوند .حل مسئله مهم حداقل معيشت که امسال با توجه به تورم ١۶
ميليون تومان است يا ساير مشکﻼت کﻼن موجود در سيستم آموزشی
به کجا رسيد؟! حکومت تنها جوابش به خواستهای معلمان مانند سابق،
بازداشت و صدور حکمهای مختلف و بگير و ببندها است.
از طرفی در نهايت بيشرمی دست پرورده های حوزه خرافات ،طلبه
ها را جهت تدريس به مدارس می فرستد يا بهتر است بگوييم تهديدی
غير مستقيم و خط و نشانی در جهت اخراج معلمان و جايگزينی اين
مرتجعين بجای آموزگاران می باشد .در چنين وﺿعيتی که معلمين
برای احقاق حق خود و دانش آموزان سرکوب می شوند ،ﻻزم است
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اوليايی که مخالف نفوذ و دست اندازی
بيش از پيش دين در سيستم آموزش
هستند و فﻼکت به بار آمده توسط طﻼب
با عقايد مسموم و صدمات جبران ناپذير
آن را در زندگيشان تجربه کردهاند
بيشتر در کنار معلمان در اعتراﺿاتشان
باشند.
از جمله اقدامات غيرمسئوﻻنه حکومت دستور برگزاری کﻼسهای
حضوری است ،آنهم بدون حل مشکﻼت مکانی با کﻼسهای شلوغ ،که
مهم و ﻻزم است تا در جهت رعايت فاصله اجتماعی تا ريشه کن شدن
کرونا رعايت شود .همينطور فقدان سيستم تست روزانه کرونای دانش
آموزان يا در نظر نگرفتن وﺿعيت معيشتی دانش آموزان که بدليل فقر
مالی نمی توانند از آموزش آنﻼين و اينترنتی استفاده کنند .اين مسئله در
در رابطه با وسايل نقليه ،پوشاک ،تغديه وغيره نيز صدق ميکند.
داير بودن يکماه اﺿافه مدارس بدون در نظر گرفتن امکانات سيستم
خنک کننده در مناطق گرمسير آنهم با تهديد به نظارت بر اين امر ،نمونه
ای بارز از عدم اهميت به سﻼمت دانش آموزان و کارکنان مدارس است.
اگر اين تصميم در جهت آموزش برايشان حائز اهميت بود ۵ ،ميليون
دانشآموز ترک تحصيل نميکرد ،هزاران دانش آموز کودک کار
نمیشدند و دختران زير شن وادار به ازدواج اجباری تحت هر عنوانی
تن نمیدادند.
اينطور به نظر میرسد به لحاظ ريشه کن نشدن کرونا ،قرار گرفتن در
ماه رمضان دليلی جز کشاندن عمدی دانشآموزان و معلمان برای ابتﻼ به
کرونا و تبليغ عقايد اسﻼم تحميلی) رمضان( در جهت دوام حکومت و
تحميل عقايد در جهت پر کردن جيب آنان می باشد .اينجاست که اوليا بايد
سکوت نکنند ،در حمايت از معلمان و مسلما در وهله اول از جان
فرزندانشان و حقوق اخذ نشده خودشان با توجه به اينکه اکثريت اوليا از
طبقه کارگر ،زحمتکش و کم بضاعت ميباشند ،دفاع کنند .ﻻزم است
درپاسخ به دستورات حکومت ساکت نمانده و از عمل به خواسته هايش
امتناع و اعتراض کنند.
از سويی مقام فن آوری و نوآوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری اعﻼم
میکند  ۴۴درصد فارغالتحصيﻼن دانشگاهی بيکارند چرا که سيستم
آموزش کشور تاکنون در بخش اشتغال دانش آموختگان موفق نبوده و بايد
رويکردها تغيير کرده و مهارت ورزی و مهارت آموزی در دستور کار
قرارگيرد.
آقايان متخصص تشخيص داده اند که نياز به کﻼسهای آموزش عملی
دارند آنهم در حکومتی که مقامات آن حتی نميتوانند متن را از رو نوشته
بخوانند و خودشان متخصص تشريف دارند طوری که بجای واکسن
معتبر نسخه عنبر نسا ميدهند.
 ٢١آوريل ٢٠٢٢

برابری و رفع تبعيض همين امروز!

كمونيست هفتگى

صفحه ١٠

مجمع عمومى و روز جهانى كارگر!
امير عسگری
سال گذشته شاهد اعتصابات کارگری در بيش از  ٢٠٠٠مراکز کار
بوديم .اعتصاب کارگران پيمانی در بيش از  ١٠٠مرکز نفت و گاز و
پتروشيمی ،اعتصاب پرقدرت هفت تپه ای ها ،فوﻻدی ها ،شهرداری
ها ،معلمان مواردی از هزاران اعتصاب و اعتراض اند .پس از سرکار
آوردن رئيسی قاتل اعتراﺿات گسترده تر شد و تنها در شش ماه دو
مورد اعتراﺿات توده ای در خوزستان عليه بی آبی و همينطور
اعتراﺿات به انتقال آب در اصفهان و چند استان ديگر را داشتيم که هر
دو مورد با سرکوب و کشتار و زندان روبرو شدند .اين اعتراﺿات در
بخشهای مختلف جنبش کارگری ادامه داشت تا در انتهای تابستان
 ١۴٠٠جنبش معلمان بعنوان بخشی از طبقه کارگر ،بار ديگر به صحنه
آمد و روی دوش اين مبارزات صفحات جديدی را رقم زد.
اعتراضات معلمان
اعتراﺿات جنبش معلمان از مهر ماه تا انتهای سال  ١۴٠٠در چند
نوبت مجموعا در بيش از  ٣٠٠شهر و شهرستان ،عﻼوه بر مطرح
کردن خواستهای معيشتی بر خواست های کﻼن نيز دست گذاشت و
فرهنگيان را بعنوان بخشی موثر در جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی
مطرح کرد .خواستهايی که با رتبه بندی و همسان سازی حقوق
بازنشستگان شروع شد و در ادامه خواستار آزادی زندانيان معلم و
زندانيان سياسی ،لغو پولی سازی آموزش ،طرح آموزش رايگان و
همچنين خواستار همبستگی مبارزاتی ساير بخشهای جامعه در راستای
رسيدن به خواستهای مشترک شد .ﻻزم به ذکر است که يکم ارديبهشت
اولين اعتراض سراسری معلمان در سال جديد رقم خورد و برای
خواستهای محقق نشده عليرغم سرکوبها و بازداشت ها فرياد زدند .در
اين اجتماعات دهها نفر از معلمان را بازداشت کردند.
درست در برهه ای که ظرف هايی همچون کانونهای صنفی معلمان در
استانها و شهرها به لحاظ طرح روشن خواست ها و عمل سياسی
ناکافی بود و جوابگوی سطح اعتراﺿات معلمان نبود ،شورای
هماهنگی انجمن های صنفی فرهنگيان فعال شد و به سازماندهی
اعتراﺿات معلمان در مقياس سراسری پرداخت .شوراهای هماهنگی
در تمامی مراحل آغاز سازماندهی اعتراﺿات از انتهای تابستان تاکنون
به لحاظ عملکرد الگويی برای ساير بخشهای طبقه کارگر در سطح
رشته ای ارائه داد و به سراسری شدن اعتراض کمک کرد .شيوه ای
که قبﻼ در صنايع و مراکز کارگری ديگر اتخاذ شده بود .سال ١۴٠١
را در حالی شروع کرديم که طبقه کارگر از کارگر تا معلم و
بازنشستگان با تورم شديد و فزاينده و بيکاری و انواع مشقات روبرو
است.

شماره ٦٤٤

ما برخﻼف برخی ايده ها ،معلمان را
بخشی از جنبش کارگری ميدانيم هرچند
عده ای از معلمان تﻼش دارند حساب
معلم و کارگر را جدا کنند .در جنبش
کارگری نيز همچون جنبش اعتراﺿی
معلمان امر تشکل يابی موﺿوعی است
که بايد به شکلی جدی پيگيری شود .جدا
از امکانات قانونی مانند تشکل های
صنفی ،اصل متشکل شدن و دخالت
معلمان و فرهنگيان در اين مبارزه نيازمند مکانيزمی است و آن مجمع
عمومی است .مجمع عمومی آن ارگانی است که در محل و در منطقه و
سراسری امکان ميدهد که کارگران به شکل منسجم و فراشهری و
فراکارخانه ای اعتراض کنند و در تمامی تحرکات و تصميمات ريز و
کﻼن مراکز کارگری نقش ارگان رهبری را ايفا کند.
بررسی تجربه عملی و سياسی شورای هماهنگی تشکل های صنفی
فرهنگيان به لحاظ پيشبرد اعتراﺿات معلمان ،عليرغم کمبودها و
محدوديت ها ،الگوئی است که ساير بخشهای طبقه کارگر نيز ﻻزم است
آنرا ارتقا دهند و بکوشند ظرفهايی که پيشروی مبارزات را تامين ميکند
ايجاد کنند .خود معلمان نيز ﺿروری است در هر مدرسه و شهر به
مجمع عمومی متکی شوند .ما روی مجمع عمومی و سنت شورائی تاکيد
داريم چرا که هم جوابگو است و هم در شرايط کنونی تنها راه است.
قطعا طرح اداره شورايی توسط کارگران هفت تپه از سال  ٩۶افق
جديدی را طرح می کند .شورا و جنبش شورائی ميان طبقه کارگر قديمی
است و در ايرن تجربه دارد .از ابتدای انقﻼب و قبل از تحميل جمهوری
اسﻼمی ،اين شوراها بودند که بعنوان ارگانهای کارگری و توده ای در
مراکز کارگری و محﻼت و مناطق مختلف ايران ظرف اعمال اراده
انقﻼبی بودند .سرکوب انقﻼب با سرکوب شوراها آغاز شد .مجمع
عمومی کارگران و برپايی آن بصورت پی در پی و با برنامه ريزی دقيق
از سوی فعالين و رهبران عمل در هر مرکز کاری ،پاسخی به فقدان
تشکل و ايجاد ظرفی برای رهبری مبارزات توسط خود توده معترض
است.
يک مه روز جهانی کارگر!
يک مه روز جهانی کارگر ،برابر با  ١١ارديبهشت  ١۴٠١در ايران نيز
عليرغم تهديد فعالين و فشارها ،همراه با ساير کشورهای جهان برگزار
ميشود .روزی که بيانگر دوام مبارزه طبقه کارگر در جهت خﻼصی از
جامعه طبقاتی و مناسبات بردگی مزدی است .سال جاری بار ديگر سپيده
قليان ،زينب جﻼلی ،اسماعيل عبدی ،زرتشت احمدی راغب ،آرشام
رﺿايی ،علی يونسی و بسياری از فعالين معترض در زندان بسر ميبرند
و فعالينی چون؛ ناهيد خداجو ،نسرين جوادی ،رسول بداقی ،رادا
مردانی ،جعفر ابراهيمی ،فرنگيس مظلوم و سهيل عربی با احکام قضايی
و خطر زندان روبرو هستند .يک خواست مراسمهای کارگری در اول مه
آزادی فوری همه زندانيان سياسی است.

مبارزات جنبش کارگری و مجمع عمومی!

جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم!

صفحه ١١

كمونيست هفتگى

صفحه ١١

مجمع عمومى و روز
جهانى كارگر ...

شماره ٦٤٤

در رابطه با تجمع اعتراضى معلمان
سعيد يگانه

در روز جهانی کارگر امسال يک مسئله
بسيار مهم جهانی مطرح است و آن جنگ
ارتجاعی و ﺿد انسانی دولتهای بزرگ
سرمايه داری در اوکراين و خواست پايان
دادن و توقف فوری اين جنگ است .به
بهانه اين جنگ سانسور و سرکوب
گسترش يافت و از جمله سازمانهای
کارگری و کمونيستی در کشورهای
روسيه و اوکراين ممنوع اعﻼم شدند .اين
در حالی است که گروههای فاشيستی
همچون آزوف از سوی حکومت زلنسکی
و دولتهای غربی حمايت میشوند .آنچه
در برهه کنونی جنگ در اوکراين
مشخص است؛ هر دو بلوک بورژوازی
غربی و شرقی درگير جنگ ،برای
موقعيت و قدرت خود ،برای عقب راندن
کل جوامع ،برای تعيين آينده ما ،برای
سازماندهی وحشيانه تر استثمار طبقه
کارگر تﻼش می کنند .اين جنگ موجب
افزوده شدن بر مصائب طبقه کارگر در
روسيه و اوکراين و کل جهان خواهد شد.
آثار وحشتناک بﻼفصل گرانی و بيکاری
را در اروپا همه حس می کنند.
روز جهانی کارگر در سراسر جهان عليه
جنگ بپاخيزيم و خواهان پايان اين جنگ
ارتجاعی و ﺿد کارگری شويم .ما در اين
جنگ نه کنار دولتها بلکه کنار طبقه
کارگر و مبارزه برای سرنگونی دولتهای
سرمايه داری هستيم.
 ٢١آوريل ٢٠٢٢

به حزب كمونيست كارگری -

اع تراض سراس ری معلم ان ش اغل و بازنش سته روز پنج شنبه ١
ارديبه شت ب ا س رکوب و دس تگيری وح شيانه توس ط نيروه ای امنيت ی
رژيم بخصوص در تهران روب رو ش د .ب ا وج ود ج و ب سيار ش ديد امني تی و م سدود ک ردن مح ل تجم ع
معلمان اما تجمع اعتراﺿی فرهنگيان در تهران و اکثر شهرهای اي ران تعرﺿ ی ت ر و ه شداردهنده ت ر
از هميشه خطاب ب ه س ران رژي م و وزي ر آم وزش و پ رورش برگزارش د .طب ق اطﻼع ات س خنگويان
شورای هماهنگی فرهنگيان دي روز فق ط در ته ران  ۴٠نف ر از معلم ان زن و  ٣٠نف ر از معلم ان م رد
دستگير و به بازداشتگاههای وزرا و گيشا منتقل شده بودند.
حضور پررنگ زنان در کنار همکارانشان و پافشاری برتحقق مطالبات فرهنگيان يکی از خصوصيت
برجسته جنبش معلمان در اعتراﺿات و تجمعات چند ماه گذش ته اس ت .واقعي ت اي ن اس ت ک ه ه ر ن وع
اعتراﺿی در جامعه ايران برسر ه ر خواس ت چ ه اقت صادی چ ه سياس ی و فرهنگ ی ب ه دلي ل حاکمي ت
استبداد مذهبی و سرمايه داری که هيچ نوع مخالفتی را تحمل نميکند ،دير ي ا زود ب ه تق ابلی سياس ی ب ر
سر بود و نبود جمهوری اسﻼمی تبديل می شود .خيزشها چه کارگری ،چه توده ای در طول بخصوص
چهار سال گذشته از تظاهرات وسيع ديماه  ٩٦در شهرهای ايران عليه فق ر و فﻼک ت و اختن اق ت اکنون
نشانه اين است که جمهوری اسﻼمی جوابی به خواستهای برحق معلمان و جنبشهای اعتراﺿی ندارد.
اعتراض سالهای طوﻻنی معلمان تاکنون جواب درخوری نگرفته است و رژيم تﻼش کرده با دستگيری
معلمان و صدور احکام زندان و اعمال فشارهای امنيتی ،هزينه اعتراض را باﻻ ببرد .ام ا اينه م ج واب
درخوری نگرفته است ،کارگران و جنبشهای اعتراﺿی از هزينه ها آگاهند و ب ا عل م ب ه اي ن اع تراض
ميکنند .اعتراض دي روز پنچ شنبه اول ارديبه شت دوب اره ب ه س ران رژي م گوش زد ک رد ک ه س رکوب و
دستگيری و فشار های امنيتی بر معلمان نميتواند اعتراض آنان را مختومه کند.
جنبش معلمان شاغل و بازنشسته بعنوان بخشی از جنبش کارگری بدرس ت م ورد حماي ت وس يع جامع ه
اس ت و ب ه س هم خ ود تح رک ک ارگری ب رای آزادی و رف اه اجتم اعی و ري شه ک ن ک ردن تبعي ض و
ن ابرابری در جامع ه را ق وت بخ شيده اس ت .جنب ش معلم ان ن ه تنه ا ب ر س ر معي شت و بهب ود زندگ ی
اقتصادی فرهنگيان بلکه بر سر نفی آموزش کاﻻيی ،جاری کردن آموزش علمی ،عليه حضور آخوندها
در مدارس و دفاع از معيشت ساير اقشار تهيدست جامعه به ميدان آمده است و ﻻيق هر گونه حماي ت و
پشتيبانی است.
از هر نوع تﻼشی ب رای تقوي ت و رش د جنب ش معلم ان دري غ نکني م .م ا از هم ه اح زاب و س ازمانها و
آزاديخواه ان ک ه دل در گ رو آزادی و ره ايی از اس تثمار و اختن اق و حکوم ت س رکوبگر اس ﻼمی و
سرمايه داری دارند ،ميخواهيم به هر شيوه ممکن از جنبش بر حق معلمان حمايت به عمل آورند.
 ٢٢فوريه ٢٠٢٢

حكمتيست

كارگران و معلمان زندانى،

كمک مالى كنيد!

كليه زندانيان سياسى آزاد بايد گردند!

جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم!

صفحه ١٢

كمونيست هفتگى

شماره ٦٤٤

ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر و امير عسكری
قطعنامه پايانی تجمع سراسری معلمان ايران ،يکم ارديبهشت ١٤٠١
معلمان عزيز ،همکاران گرامی!
ما در اينجا جمع شده ايم تا فرياد بزنيم تا زمانی که مطالبات فرهنگيان
محقق نگردد ما خيابان را ترک نخواهيم کرد .خيابان از آن ماست تا
زمانی که تمام مطالبات محقق گردد سرکوب و زندان و پرونده سازی
قادر نيست جنبش معلمان را يک گام به عقب براند .در سال گذشته
علی رغم تﻼش و کوشش و اعتراﺿات مستمر و فراوان ،متاسفانه
نهادهای حاکميتی اهميتی به خواسته های ما نداده و به روش گذشته به
جای پاسخگويی شيوه نادرست خود را ادامه می دهند.
اگر چه منشا سياست های آموزش و پرورش و نگاه ايدئولوژيک به
امر آموزش ريشه در سياستهای کﻼن نظام سياسی و مورد توافق جناح
های درون حکومت است .اما وجود يک وزير ناﻻيق و بی کفايت در
راس وزارتخانه باعث شده است که اين وزارتخانه به محلی برای
برنامه ريزی و تدوين قوانين و آيين نامههای ﺿدمعلم و ﺿد آموزشی
تبديل گردد .تدوين ناقص آيين نامه رتبه بندی نمونه بارز اين
ناکارآمدی است .ما خواهان عزل وزيری هستيم که از عهده اداره يک
مدرسه بر نمی آيد چه رسد به وزارتخانه آموزش و پرورش.
همسانسازی حقوق بازنشستگان محقق نشده است .خواسته ما اين است
که قانون مديريت خدمات کشوری کامل اجرا گردد و حقوق تمام
معلمان شاغل و بازنشسته به باﻻی خط فقر برسد .از طرفی عملکرد
ﺿعيف و اهمال سازمان بازنشستگی کشوری در برگرداندن کسورات
معلمان شاغل و بازنشسته به حساب بانک ها و صندوق ها سبب زيان
های مادی متعددی به آن ها شدە است .ما خواهان توقف سياستهای
ﺿد آموزشی خصوصیسازی و پولی سازی آموزش هستيم تبعات اين
سياستها افزايش کودکان کار و بازمانده از تحصيل و گسترش
آسيبهای اجتماعی است ما اين سياستها را محکوم میکنيم.
در ادامه مطالبه گری در سال گذشته نيروهای امنيتی و قوه قضاييه
بهصورت مستمر و سيستماتيک سرکوب معلمان را ادامه دادند امروز
ﷴتقی فﻼحی ،لطيف روزيخواه ،يعقوب يزدانی ،حسين رمضانپور،
ناهيد فتحعليان ،زينب همرنگ ،معصومه عسگری ،هاله صفرزاده،
عاليه اقدام دوست ،هاشم خواستار ،ﷴحسين سپهری و جواد لعل ﷴی
دوران حبس خود را سپری میکنند درحالیکه اسماعيل عبدی
بهصورت ظالمانه بيش از هفت سال است که به بند کشيده شده است ما
خواهان آزادی بیقيدوبند تمام معلمان دربند بهويژه اسماعيل عبدی
هستيم.
در دور جديد سرکوب معلمان شاهد صدور احکام ظالمانه عليه فعاﻻن
صنفی هستيم .صدور  ٥سال حکم زندان و به همراه تبعيد و

ممنوعالخروجی برای رسول بداقی ،صدور  ٤سال و  ٦ماه حکم برای
جعفر ابراهيمی ١٢ ،سال حبس عليه مهدی فتحی و تأييد حکم زندان
رسول کارگر و فرزانه ناظران پور همه برای ارعاب معلمان است ما
خواهان لغو اين احکام ظالمانه هستيم .سرکوب معلمان محدود به اين
موارد نمیگردد طی شش ماه گذشته صدها معلم در سراسر کشور به
بازپرسی و نهادهای امنيتی احضار شده و دادگاه محمود بهشتی لنگرودی،
محمود مﻼکی ،عزيز قاسمزاده ،رادا مردانی ،پيروز نامی ،علی
کروشات ،فرنگيس نسيم پور ،غﻼمرﺿا غﻼمی کندازی و  ...برگزارشده
است و ﷴ رﺿا رمضانزادە نيز دوران محکوميت خود را با پابند
الکترونيکی سپری می کند .همه اينها برای توقف مطالبه گری است ما
خواهان توقف احضار و پروندهسازی عليه معلمان هستيم.
ما با صدای رسا اعﻼم میکنيم که مطالبات ما بخشی از حقوق انسانی و
اوليه ماست ،تشکل يابی و تجمع حق مسلم ماست .تنها راه تحقق مطالبات
فرهنگيان اتحاد و همبستگی تشکيﻼتی است و بهزودی تاريخ تجمع بعدی
را اعﻼم میکنيم و روند اعتراض تا تحقق مطالبات ادامه خواهد داشت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران
 ١ارديبهشت ١٤٠١
اجتماعات سراسری معلمان شاغل و بازنشسته فرهنگيان!
روز پنجشنبه اول ارديبهشت  ١۴٠١معلمان و فرهنگيان شاغل و
بازنشسته در سراسر کشور طبق فراخوان از پيش اعﻼم شده شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران در اعتراض به عدم رسيدگی
به مطالباتشان مجددا ً دست به اعتراض زدند .معلمان معترض از جمله
مطالبات خود را اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگيان شاغل و همچنين
قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان ،آموزش رايگان و با کيفيت برای
دانشآموزان ،تشکيل کﻼسهای درس با ظرفيت حداکثر  ١۶دانشآموز و
آزادی معلمان زندانی عنوان کردند .تا لحظه تنظيم اين گزارش اجتماعات
در شهرهای :رشت ،بهمئی ،يزد ،سنندج ،اهواز ،پلدختر ،کامياران،
مشهد ،همدان ،کرمانشاە ،زنجان ،دهگﻼن ،قم ،بوکان ،شيراز ،اسﻼم آباد
غرب ،نيشابور ،شهرکرد ،بيجار ،شهررﺿا ،تاکستان ،لرستان ،اصفهان
کرج ،هرسين ،اليگودرز ،کوهدشت ،بوشهر ،مريوان ،اراک ،دلفان،
انديمشک ،سقز ،مهريز ،شوشتر و استان مرکزی برگزار شدە است.
اعتراض کارگران پروژهای شاغل در پاﻻيشگاه آديش کنگان
روز جمعه  ٢۶فروردينماه  ١۴٠١حدود  ۴٠٠نفر از کارگران پروژهای
شاغل در پاﻻيشگاه آديش کنگان که در استخدام شرکت مبين صنعت و
پيمانکاری ممبينی هستند در اعتراض به عدم افزايش دستمزد برای سال
جديد دست از کار کشيدند و به صورت جمعی تسويه حساب کردند.
کارگران پروژهای شاغل در اين شرکت خواستار افزايش
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 ۵٧درصدی دستمزدها شدند اما پيمانکار تنها حاﺿر به افزايش ١٠
درصدی به دستمزد کارگران شد که حدود  ۴٠٠نفر از اين کارگران در
اعتراض به عدم افزايش دستمزد مطالبق خواستهشان دست از کار کشيده
و تسويه حساب نمودند .تا لحظه تنظيم اين گزارش فضای ادامه
اعتراﺿی در ميان کارگران همچنان برقرار است.
تجمع اعتراضی کارکنان آب و فاضﻼب بهبهان
ٓ
روز شنبه  ٢٧فروردين کارکنان بخشهای مختلف اداره اب و فاﺿﻼب
بهبهان در اعتراض به عدم دريافت حقوق بهمن و اسفند  ١۴٠٠و
همچنين عيدی دست به تجمع زدند .روز يکشنبه  ٢٨فروردين نيز
کارکنان اداره آب و فاﺿﻼب بهبهان برای دومين روز متوالی دست به
تجمع زدند.
تجمع اعتراضی کارگران فصلی شرکت هفت تپه
امروز پنجشنبه اول ارديبهشت  ١۴٠١کارگران فصلی شرکت هفتتپه در
اعتراض به وﺿعيت قرارداد و بدعهدی مديريت دست به تجمع زدند.
کارگران فصلی خواهان تغيير وﺿعيت و تعيين تکليف قراردادهايشان
هستند.
اخراج  ٣٠کارگر شرکت فوﻻد نطنز در ماه جاری
مسئوﻻن شرکت فوﻻد نطنز ،طی فروردين ماه امسال اقدام به اخراج ٣٠
تن از کارگران اين واحد توليدی کردهاند .اکثر اين کارگران از اهالی
شهر بادرود در  ٢۵کيلومتری نطنز و دارای چندين سال سابقه کاری
هستند و خانواده آنها در پی اخراج از کار با معضﻼت معيشتی و
اقتصادی مواجه شدهاند.
تجمع کارگران فوﻻد اهواز مقابل استانداری خوزستان
روز يکشنبه  ٢٨فروردين جمعی از کارگران گروه ملی فوﻻد اهواز
برای دومين روز متوالی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
اعتراض کارگران کاشی اصفهان به دليل بﻼتکليفی شغلی
روز سهشنبه  ٣٠فروردين ماه ،جمعی از کارگران کاشی اصفهان ،با
تجمع مقابل استانداری ،نسبت به عدم رسيدگی به معضﻼت شغلی و
معيشتی خود اعتراض کردند .کارگران در پی تعطيلی چندين باره اين
مجتمع توليدی ،با عدم امنيت شغلی ،بﻼتکليفی قراردادهای کاری و
ناامنی اقتصادی مواجه و نسبت به اين وﺿعيت معترض شدهاند .آنها با
تجمع در مقابل استانداری اصفهان ،خواهان تعيين تکليف و شفاف سازی
در رابطه با وﺿعيت کارگران اين واحد توليدی هستند.
تجمع اعتراضی هماهنگ کارگران نوبت کار نفت و گاز
روز چهارشنبه  ٣١فروردين  ١۴٠١جمعی از پرسنل نوبت کار شرکت
نفت و گاز مسجد سليمان ،شرکت نفت و گاز آغاجاری در اميديه و
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون و کارون با خواست تثبيت نوبت
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کار  ١٢ساعته در محوطه ساختمانهای مرکزی اين شرکتها دست به
تجمع زدند .پرسنل نوبتکار مراکز زيرمجموعه شرکت مناطق
نفتخيز جنوب به تصميم شرکت مبنی بر تغيير شيفت نوبت کاری به
شيفت چرخشی  ٨ساعته اعتراض دارند و خواستار تثبيت نوبتکار
 ١٢ساعته فعلی هستند.
اخراج يکجای نيروهای قراردادی دوره پنجم شهرداری
شهرداری تهران در اقدامی غير انسانی و ناگهانی ،حقوق دهها نفر از
نيروهای قراردادی جذب شده در دوره پنجم را به يکباره و بدون
اطﻼع قبلی قطع کرده است .نيروهايی که در چهار سال اخير در
سطوح مختلف کارشناسی و مديريتی به شهرداری جذب شده بودند ،با
آنکه تا امروز هم مشغول کار بودهاند ،يکباره ديروز مطلع شدند که
حقوق فروردين ماه برای آنها واريز نشده و ظاهرا قرار نيست واريز
شود.
تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی در سراسر
کشور
روز يکشنبه  ٢٨فروردين  ١۴٠١بازنشستگان تامين اجتماعی رشت،
مشهد ،کرمانشاه و اهواز مطابق سنت “يکشنبههای اعتراﺿی ”مقابل
سازمان تامين اجتماعی اين شهر دست به تجمع اعتراﺿی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به سطح نازل
حقوق و مستمریها ،مشکﻼت بيمه تکميلی و وﺿعيت بد معيشتی خود
معترض هستند .بازنشستگان تأمين اجتماعی خواستار تعيين تکليف
افزايش مستمری سال جديد و اجرای کامل همسانسازی میباشند.
تداوم تجمع کشاوزان اصفهان برای باز کردن آب
روز شنبه  ٢٧فروردين  ،١۴٠١کشاوزان اصفهان برای باز کردن
آب در کنار کانالها تجمع کردند .ﻻزم به ذکر است که هنوز سازمان
آب اجازه باز کردن آب را به کشاورزان نمی دهد.
زخمی شدن يک کولبر بر اثر اصابت گلوله نيروهای مرزبانی
صبح روز شنبه  ٢٧فروردين  ،١۴٠١يک کولبر بنام "تورج" حدودا
 ٣٠ساله اهل روستای شمشير از توابع شهرستان پاوه بر اثر شليک
نيروهای جانی مرزبانی در “کله بر ”در مرز شوشمی و نوسود
زخمی شده است.
زخمی شدن پنج کولبر توسط نيروی انتظامی در نوسود
شامگاه يکشنبه  ٢٨فروردين ،بر اثر شليک مستقيم نيروهای نظامی به
گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود پنج کولبر زخمی شدند.
هويت اين کولبران حسيب عزيزی ،سعدﷲ حسينی ،نامدار حسينی،
مبين )نام خانوادگی نامشخص( و مهدی )نام خانوادگی نامشخص(
عنوان شده است .همزمان با زخمی شدن اين کولبران ،دو کولبر ديگر
نيز به نامهای ساسان خانی و حبيب )نام خانوادگی نامشخص( بر اثر
اصابت گلولههای ساچمهای از ناحيه دست ،گردن ،سينه ،سر ،پشت و
پا زخمی و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدهاند .نيروهای
نظامی بدون اخطار قبلی اين کولبران را مورد تيراندازی قرار دادهاند.
کولبر مصدوم جوانرودی به دليل شدت جراحات درگذشت
آرش نوری ،شهروند کولبر ساکن جوانرود که در پی تيراندازی
نيروهای جنايتکارنظامی زخمی شده بود ،در اثر شدت
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جراحات وارده در بيمارستان طالقانی کرمانشاه درگذشت .اين کولبر
در ارتفاعات مرزی نوسود در استان کرمانشاه ،هدف شليک قرار
گرفته و به شدت از ناحيه سر مجروح شده بود.
کشته شدن يک کولبر در مناطق مرزی سردشت
يک کولبر اهل سردشت ،عصر روز دوشنبه  ٢٩فروردين ماه ،با
شليک مستقيم نيروهای هنگ مرزی در منطقه "بيتوش" ،به قتل
رسيد .اين کولبر با نام سليمان ابراهيم زاده  ٣٧ساله ،اهل روستای
"بنوخلف" ،از ناحيه سر و دست مورد هدف گلوله نيروهای مرزبانی
قرار گرفته است .سليمان ابراهيم زاده متاهل و دارای يک فرزند
خردسال است.
زندانيان و بازداشتها
ميﻼ ِد  ٢۵ساله را زير شکنجه کشتند
ميﻼد جعفری ،پدر يک کودک  ٢ساله ،ده روز پيش بی دليل بازداشت
ميشود و بعد از چند روز نيروهای سرکوبگر جمهوری اسﻼمی به
خانوادهاش خبر ميدهند در سردخانه جنازه پسرتان را تحويل بگيريد.
بر روی بدن ميﻼد آثار شکنجه به وﺿوح ديده ميشده است.
مهدی صالحی ،از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه  ٩۶به طرز
مشکوکی در زندان جان باخت
بنابر گزارشهای منتشر شده ،مهدی صالحی قلعهشاهرخی ،زندانی
سياسی محکوم به اعدام و يکی از بازداشت شدگان اعتراضهای
دیماه سال  ١٣٩۶در زندان به شکل مشکوکی درگذشت .برخی منابع
گزارش دادهاند که مهدی صالحی به دليل تزريق اشتباه دارو در
بهداری زندان جان باخته است .يک منبع نزديک به خانواده مهدی
صالحی نيز ﺿمن تأييد خبر فوت اين زندانی سياسی ،از دليل فوت او
اظهار بی اطﻼعی کرده و گفته است» :در تماس مسئولين زندان
صرفا ً خبر فوت او داده شد و توﺿيحی در مورد دليل فوت عنوان
نشد «.بنا به گفته اين منبع مطلع برخی از همبندیهای مهدی صالحی
اعﻼم کردهاند که علت فوت اين زندانی سياسی به دليل عملکرد
بهداری زندان بوده است :برخی منابع نيز گفتهاند مهدی صالحی ٢١
دیماه سال گذشته پس از سکته مغزی به بيمارستان الزهرای اصفهان
منتقل شده و تا حدود  ١٠روز پيش در اغما بوده .اما به تازگی از
اغما خارج شده و وﺿعيت جسمانیاش رو به بهبود بوده .گفته
میشود که مهدی صالحی در بيمارستان جان باخته است.
ممانعت بهداری زندان کچويی از اعزام عليرضا ثقفی به بيمارستان
عليرﺿا ثقفی و هاله صفرزاده از اعضای کانون مدافعان حقوق
کارگر روز  ٢٠اسفندماه  ١۴٠٠در مراسم يادبود صمد شعبانی شاعر
درگذشته به همراه چند نفر ديگر از فعالين دستگير میشوند و به
زندان کچويی منتقل میگردند .در چند روز گذشته و در چندين نوبت
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فشار خون عليرﺿا ثقفی تا حد  ٢٢درجه باﻻ رفته است که بهداری زندان
کچويی بسيار محدود وﺿعيت سﻼمت ايشان را بررسی میکند و با دادن
چند قرص معمولی وی را به بند زندان میفرستد .عليرغم اينکه رئيس
زندان بعد از ديدار با عليرﺿا ثقفی تاييد میکند که وﺿعيت جسمیاش
بسيار وخيم است و نياز دارد که به بيمارستان برود اما در نهايت بهداری
و مسئولين زندان کچويی از اعزام او به بيمارستان ممانعت میکنند .طبق
گزارش پزشکی قانونی حال وی بسيار وخيم است و بايد سريع به
بيمارستان منتقل شود.
تداوم بازداشت مرتضی صيدی ،ﷴ ايراننژاد ،و ناصر اميرلو،
آزادی امير عباسی ،امير اميرقلی و سارا عسگری
مرتضی صيدی ،امير عباسی ،ناصر اميرلو ،امير اميرقلی ،ﷴ ايراننژاد
و سارا عسگری عصر روز جمعه  ٢۶فروردين  ١۴٠١در يکی از
پارکهای کرج مورد حمله نيروهای امنيتی قرار میگيرند و بازداشت
میشوند .سپس مأمورين مرتضی صيدی و امير عباسی را دستبند به دست
به منزل مرتضی برده و پس از تفتيش منزل و ﺿبط برخی لوازم شخصی
دوباره آنها را با خود ميبرند .همچنين منازل ديگر فعالين دستگيرشده نيز
مورد تفتيش مأمورين قرار گرفته و لوازم شخصی آنها نيز ﺿبط گرديده
است .سارا عسگری ،امير عباسی و امير اميرقلی فعاﻻن کارگری
بازداشت شده ،جمعه شب و شنبه ،پس از بازجويی آزاد میگردند اما ديگر
فعالين کارگری دستگيرشده همچنان در بازداشت نيروهای امنيتی است.
عليرغم آزادی سارا عسگری ،امير عباسی و امير اميرقلی پس از
بازجويی ،چهار نفر از فعالين دستگيرشده هنوز در بازداشت نيروهای
امنيتی هستند.
يادداشت زهرا صادقی همسر مرتضی صيدی
شش روز از بازداشت عزيزانمان میگذرد و علیرغم پيگيریهای
خانوادهها ،مرتضی صيدی ،ﷴ ايراننژاد و نصرﷲ اميرلو همچنان در
بند هستند .با پیگيریهايی که امروز از مراجع قضايی کردم ،مشخص شد
که شعبهی سه بازپرسی دادسرای انقﻼب قلعه حسن خان ،مسول رسيدگی
به پروندهسازی دستگاه امنيتی است .اما بازپرسی مذکور از وثيقه کردن
مرتضی و رفقايش تا کنون امتناع کرده است .بار ديگر اعﻼم میکنم ،که
مرتضی بيماری فشار خون دارد ،و تا امروز داروهايش را تحويل
نگرفتهاند؛ سﻼمت جسمی و روانی مرتضی بر عهدهی مقامهای قضايی و
امنيتی است .در ادامه اعﻼم میکنم ،که تﻼش روزمرهی کارگران برای
زندگی بهتر ،اساس نوع حيات کارگری است؛ به قول مرتضی »چرا ما
بايد از صبح تا شب کار کنيم ،اما باز شب که برمیگرديم خانه ،شرمندهی
زن و بچههامون باشيم«! مرتضی صيدی هم برای يک زندگی بهتر ،که
حق کارگران است ،تﻼش کرده و جرمی مرتکب نشده است .از صفحه
اينستاگرام زهرا صادقی
اعزام عليرضا ثقفی به بيمارستان و بازگرداندن مجدد او به زندان
بعد از يک هفته وﺿعيت بسيار وخيم جسمی روز چهارشنبه ماموران
زندان عليرﺿا ثقفی را برای معاينات پزشکی و بررسي وﺿعيت قلب
ايشان به بيمارستاني در كرج بردند .معاينات و آزمايشهاي قلبي )نوار قلب
و غيره( در بيمارستان انجام شده و پزشکی قانونی خطر سﻼمتي مبنی بر
فشار خون  ٢١بر روی  ١٣را تاييد نموده است اما متاسفانه عليرﺿا ثقفی
بجای بستری شدن و معالجه به زندان برگردانده می شود* .

نه قومى ،نه مذهبى ،هويت انسانى!
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آدرسهای تماس با حزب
كمونيست كارگری  -حكمتيست
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 تشكيﻼت خارج
نادر شريفى
sharifi.nader@gmail.com

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

برنامه های تلويزيون پرتو ،رسانه حزب كمونيست

سردبير :سياوش دانشور

كارگری-حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال

Siavash_d@yahoo.com

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

دوستانتان معرفى كنيد .آدرس خط زنده:
https://alternative-shorai.tv/

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

