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 !معلمان كوتاه نيائيد

 "سرهم بندی"عليه سياست 
 

باالخره مجلس رژيم اسالمی روز سه شنبه 
زير فشار اعتراضات پيگير معلمان ناچار شد 
طرحی را تصويب کند که معلمان بدرست آنرا 

نام "  سرهم بندی"نه اجرای رتبه بندی بلکه 
در طرح سرهم بندی، افزايش حقوقی .  نهادند

نهايتا در سطوح مختلف در نظر گرفته شده و 
تعداد بيشتری در قياس با اليجه قبلی مشمول 
اضافه حقوق می شوند، اما هنوز عده ای 
بيرون ميمانند و مهمتر پايه احتسابی آن برای 
رتبه بندی اساسا ناموجود است و مجلسی ها 

 . دست به يک تقلب آشکار زده اند
 

بندی ناقص اجرا شده و هنوز  اين رتبه
سازی در مورد بازنشستگان فرهنگی  همسان

مهمتر، معلمانی که برای .  اجرا نشده است
پيگيری همين خواستها بازداشت و زندانی 

در اجتماعات اخير .  شدند هنوز آزاد نشدند
آقای رسول بداقی از نمايندگان معلمان با 

در کنار فشارهای .  وحشيگری بازداشت شد
امنيتی، روزنامه های امنيتی حکومتی بار 
ديگر بساط انگ زدن به معلمان را راه 

اين ادبيات معموال بازداشت و پرونده .  انداختند
اين يعنی حکومت در .  سازی را بدنبال دارد

عين حال که زير فشار عقب ميرود همزمان 
بايد نقشه .  نقشه تهاجم بعدی را در سر دارد

 . شان را شکست داد
 

 حكمتيست به معلمان مبارزپيام حزب 
 

 !معلمان برای رفع تبعيض بپاخاسته اند

 و اعتراضات اجتماعى مبارزات كارگری ستون اخبار 
 

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تنظيم

 ارتجاع مشّدد " كارزار باكره گى"
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 در باره اوضاع سياسى ايران
 با هيئت اجرائى حزب
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 صد سال پس از اولين اعتصاب معلمين
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  ٢صفحه   

 يادداشتها،

 در باره خلع موالنا گرگيج

 جدال روسيه و اكرائين

 وصله ناجور به اعتراض معلمان قم" ای ايران" سرود 
 

 ١٢ سياوش دانشور                                                                                                             صفحه



 ٦٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٢صفحه    

. معلمان اما اين اليحه را قبول نمی کنند
بيشتر معلمان ناراضی اند و در عين حال 
تصويب اين طرح را حاصل اعتراضات 

معلمان بدرست هشدار دادند .  خود می دانند
که يا طرح را کامل اجرا کنيد و يا 

آنچه .  اعتراضات از سر گرفته ميشود
معلمان ميخواهند بايد سيزده سال پيش اجرا 

 . ميشد
 

عليه سياست ايجاد !  کوتاه نيائيد!  معلمان
سياست شکاف !  شکاف قاطعانه بايستيد

ميخواهد وقت بخرد، دو دستگی ايجاد کند و 
همان مقدار عقب نشينی را در حلقه بعد پس 

فرهنگيان ايران فی الحال زير خط .  بگيرد
فقر زندگی ميکنند و افزايش حقوق کنونی 
هنوز اين موقعيت فالکتبار را تضمين کرده 

فضای کنونی و نارضايتی عميق در .  است
جامعه، اين فرصت را ميدهد که معلمان با 
نيروی قويتری حضور يابند و حرفشان را 

 . به کرسی بنشانند
 

 .رفاه و امنيت شغلی حق مسلم معلمان است
 

 .سردبير
  ١٤٠٠آذر  ٢٦

 حكمتيست به معلمان مبارزپيام حزب 
 

 !معلمان برای رفع تبعيض بپاخاسته اند
  

با اعتصاب قدرتمند و سراسری در آذر، معلمان و فرهنگيان  ٢١و   ٢٠روزهای شنبه و يکشنبه 
آذر را با تظاهراتهای بزرگ و با شکوه در بيش از صد شهر   ٢٢دويست شهر ايران و روز دوشنبه 

دهها هزار معلم و فرهنگی شاغل و بازنشسته، زن و مرد، حق بجانب و .  ايران به پايان بردند
دستگيری آقای بداقی در روز اول اعتصاب . پرشور، در سراسر کشور در اجتماعات شرکت کردند

نتيجه معکوس داد و حضور گسترده تر فرهنگيان در روزهای يکشنبه و دوشنبه نشان داد که اين 
تهديدهای امنيتی قبل از اعتصاب، حمله به معلمان در .  تمهيدات در عزم راسخ معلمان اثر ندارد

مازندران و بيحرمتی و استفاده از اسپری و گازهای سمی توسط لباس شخصی ها، يا يورش به 
 . اجتماع فرهنگيان در تهران، با استقامت و درايت معلمان بی نتيجه ماند

 
از جمله در .  با تاکيد بر خواستهای مرکزی و فوری پايان يافتروز دوشنبه اعتصاب و تظاهرات 

) آذر ٢٣شنبه  سه(اگر خروجی جلسه فردا : "بخشی از قطعنامه پايانی اجتماعات معلمان آمده است
حداقل حقوق معلمان را بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هيات علمی دانشگاه تا خط فقر 

تامين نگردد،  ١۴٠٠سازی واقعی برای اجرا از مهر  ميليون افزايش ندهد و بودجه همسان ١٢يعنی 
 ".تر ادامه خواهد يافت اين اعتراضات در ابعاد گسترده

 
اجتماعات بيسابقه و قدرتمند معلمان از پتانسيل اتحادی بسيار قويتر و يک اراده جمعی سخن ميگويد 

اتحاد و همصدائی ايجاد شده .  که نقشه راه و چشم انداز پيروزی اين مبارزه را ترسيم ميکند
فلج کردن .  مهمترين سرمايه و دستاورد معلمان در مبارزه جاری است که بايد آگاهانه تقويت شود

ماشين سرکوب، عقب راندن تجارتخانه آموزشی و مقابله با اخراج و پرونده سازی، تنها با اتحاد 
حمايت زيبای دانش آموزان از معلمان و تقويت .  قويتر و بميدان آمدن وسيعتر معلمان ممکن ميشود

ما به شعور سياسی باالی دانش آموزان درود . عنصر همبستگی در مراکز آموزشی شورانگيز است
بايد "و "  بايد نه گفت"و " حق را بايد گرفت"اينهم از آموزش معلم با دغدغه نان است که . ميفرستيم

جوانان سرمايه انسانی و آينده سازان هر جامعه اند و آموزش مناسب و با کيفيت و ".  سوال کرد
 .منفعت حال و آينده دانش آموز و معلم درهم تنيده است. رايگان حق پايه ای آنهاست

 
ما به مبارزه و اتحاد معلمان درود ميفرستيم و بر خواستهای برحق مانند؛ آموزش رايگان و با 
کيفيت و استاندارد علمی برای همه دانش آموزان، حقوق جوابگوی نيازهای زندگی و امنيت شغلی، 

و تاجر مسلک که آموزش را از يک حق به يک امتياز بدل کرده است، "  مافيای آموزشی"مقابله با 
لغو قوانين آپارتايد جنسی در مراکز آموزشی، از يک نظام آموزشی مدرن و سکوالر و علمی، از 

اينها خواستهای طبقه . حق اعتراض و تشکل و آزادی فوری معلمان زندانی قاطعانه حمايت می کنيم
ما همصدا با کارگران و معلمان، جمهوری اسالمی را . کارگر و اکثريت عظيم مردم آزاديخواه است
 . بانی و مسبب اين اوضاع مشقت بار ميدانيم

 
حکومت اسالمی در مقابل امواج اعتراض کارگران و معلمان و بخشهای مختلف جامعه تاب 

دستپاچگی حکومت بيانگر ضعف و وحشت از طوفانی است که همه چيز را با خود . مقاومت ندارد
امروز معلمان و کارگران از دريچه و برای تحقق خواستهای بالفصل خود می جنگند .  خواهد برد

سرکوبگران و زندانبانان و .  اما بسرعت با علت العلل و بانی اين اوضاع روبرو خواهند شد
 !آينده از آن ماست. ربايندگان نان کارگران در آنروز حتی فرجه عقب نشينی نخواهند داشت

 

 از جانب دفتر سياسی حزب حکمتيست،
 سياوش دانشور

  ١٤٠٠آذر  ٢٣

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 !معلمان كوتاه نيائيد

 "سرهم بندی"عليه سياست 

آموزش رايگان 
!برای همگان  

آموزش يک حق 
است نه يک 

!امتياز  
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 در باره اوضاع سياسى ايران
 با هيئت اجرائى حزب

مشخصه دولت رئيسی در جمهوری اسالمی چيست و  :کمونيست هفتگی
قرار است اين دولت کدام مسئله از جمهوری اسالمی و جامعه ايران را 

 حل کند؟ کارنامه تاکنونی اش چه ميگويد؟
 

جمهوری اسالمی با دولت هر جناح و يا ترکيب :  سياوش دانشور
ائتالفی باندهای درون حکومتی، هنوز جمهوری اسالمی است و دستور 
کارش حفظ نظام و سازماندهی استثمار خشن نيروی کار ارزان و 

دولت رئيسی به اين معنا تمايزی با .  تحميل استبداد و سرکوب است
دولتهای ديگر جمهوری اسالمی ندارد، همه شان در حق کارگران و 

اينها از ابتدا زير پرچم خمينی .  مردم جنايتهای هولناک مرتکب شده اند
تا امروز زير پرچم خامنه ای در تقابل با مردم و حفظ نظام يکدست بوده 

اما جمهوری اسالمی با رئيسی و فرماندهان سپاه بيان يک آرايش .  اند
خامنه ای .  جديد حکومتی در مقابل يک جامعه آبستن تحول انقالبی است

ناچار شده خشن ترين و جنايتکارترين عواملش را در ارگانهای 
اين .  حکومتی بگمارد تا به آخرين جنگ مرگ و بقای نظام اسالمی برود

موقعيت جمهوری اسالمی حاصل تحوالت عميق جامعه، خيزشهای توده 
ای و انقالبی و امواج اعتصابات شکوهمند کارگری، بعد از عبور قطعی 
جامعه از بازی دو جناح و دست بکار شدن مستقيم برای بزير کشيدن 

حکومتهای استبدادی در دوره های بحران و تالطم، .  حکومت است
فشرده و چکيده نظام را در هيئت حکومت نظامی و قوانين ويژه و مشت 

جمهوری اسالمی هم جنايتکارترين عناصر .  آهنين جلو صحنه ميگذارند
حاکميت جنايتکارش را جلو صحنه آورده تا بشيوه آبان و خوزستان و 

 . اصفهان در مقابل کارگران و مردم بجان آمده بايستد
 

آيا اين سياست جواب ميدهد؟ آيا ميتواند مردم را ساکت يا خانه نشين 
کند؟ تجربه خونين آبان نشان داد که نفرت جامعه عظيم تر و هولناک تر 

ماشين .  آندوره گذشته است.  از آنست که حتی با کشتار مهيب مهار شود
و نيروی سرکوب هنوز قدرت آدمکشی دارد اما بنظر در محاسبات 

کسی مرعوب هيبت قاتلين آبان .  مردم معترض ديگر جای زيادی ندارد
و سرنگونی هواپيمای مسافربری و دهها و صدها جنايت در چهارگوشه 
کشور نشده و به تناوب و مستمر با تظاهراتهای توده ای و اعتصابات 

سرکوب خشن در خوزستان و اصفهان .  بزرگ کارگری روبرو هستيد
زمانی که .  حتی يک هفته جامعه را ساکت نکرد و در خود فرو نبرد

سياست سرکوب خشن ميتوانست برای دوره قابل پيش بينی نظام را 
آنچه اتفاقا بايد بيشتر با آن روبرو شد، .  مستقر کند، سپری شده است

اينست که همراه با ترک خوردن و سير فروپاشی نظام، ماشين سرکوب 
. آن بعنوان صف اول بيشتر ترک برميدارد و ساده تر مضمحل ميشود

همين امروز در نبردهای خيابانی در بسياری موارد با تهاجم مردم 
 . متواری ميشوند

 
نکته مهمتر اينست که دولت رئيسی دولت تشديد فقر کارگران و مردم 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

زحمتکش و فربه تر کردن سرمايه داران و نهادهای مذهبی و نظامی 
بودجه پيشنهادی و مصوب سرنخی است به اينکه اينها چه خوابی .  است

مشکل اينجاست که معادله فقر و سرکوب هم قابل .  برای مردم ديده اند
اين تعادل هر زمانی ممکن بوده، به حکم پتانسيل انفجاری .  ادامه نيست

. دهها ميليون جمعيت که به فالکت محکوم شده اند، ديگر ممکن نيست
يعنی . جمهوری اسالمی و رئيسی اما ميخواهد همين سياست را دنبال کند

هم پالتفرم اعمال رياضت و فقر و فالکت اقتصادی بيشتر را دارد و هم 
اعتراض شان را با گلوله و بازداشت و پرونده سازی منزوی و جواب 

اين سياست به گواهی وضعيت جامعه و اعتراضات بيوقفه، اجتماعاً . دهد
لذا دولت رئيسی نه فقط مسئله اساسی حکومت .  شکست خورده است

يعنی پاسخ به سرنگونی خواهی جامعه را نميتواند حل کند بلکه بحران 
همه جانبه و تودرتوی رژيم اسالمی را عميق تر و پيچيده تر و ارکانهای 

کارنامه رئيسی در .  حکومت را در مقابل تهاجم جامعه شکننده تر ميکند
صد روز اول شمه ای از کارنامه خونبارش در حيات منحوس جمهوری 
اسالمی است؛ سرکوب خونين مردم تشنه در خوزستان و اصفهان، موج 
بازداشتها، اعدام، تهديد هر کسی که اعتراضی دارد، گرانی و تورم 

 . افسار گسيخته و تحميل فقر بيشتر به مردم بوده است
 

وضعيت عمومی جامعه ايران انفجاری و بشدت :  کمونيست هفتگی
جمهوری اسالمی در تقابل با اين اوضاع چه سياستی .  معترض است

 دارد؟ ارزيابی شما از کارکرد حکومت در دوره رئيسی چيست؟
 

برای ارزيابی حکومت رئيسی بايد به اين سوال جواب داد :  پروين کابلی
که چرا رئيسی رئيس جمهور شد؟ ما قبال  گفتيم که انتخاب رئيسی برای 
جواب به دوره ای است که تضادها و کشمکشهای اجتماعی هر روزه 

اين انتخاب نه از سرقدرت، بلکه نشانه .  شدت بيشتری می گيرند
پروسه انتخابات و عدم شرکت مردم در اين .  استيصال رژيم می باشد

جمهوری اسالمی ميخواست با .  مضحکه به وضوح اين را نشان داد
انتخاب رئيسی باالی رژيم را منسجم کند و خود را برای مقابله با 

قرار نبوده و نيست که رئيسی دردی .  اعتراض فزاينده مردم آماده نمايد
از معضالت پيچيده ی مردم مثل گرسنگی، فقر و بيکاری و بی مسکنی 

مردم در اين دوره بيش از بيش از جمهوری اسالمی .  را چاره کند
نرمها و ارزش های اسالمی زير ضربات سهمگين .  رويگردان شده اند

 . مردم قرار دارد
 

ارائه شده به مجلس اسالمی در اين هفته به  ١۴٠١بودجه ی سال 
روشنی نشان داد که اين بودجه ای برای تقويت نيروهای سرکوب و 

در اين دوره ما با اعتصاب کارگری که .  افزايش فقر در ميان مردم است
کم و بيش در نقاط مختلف در جريان است، اعتراضات کشاورزی در 

. اصفهان، اعتصاب و اعتراضات خيابانی  وسيع معلمان  روبرو بوده ايم
همه اين روند بخوبی نشان می داد که رئيسی بعنوان 

  ٤صفحه   



چهره ای منفور و جالد قرار بود جلو افزايش و خطر فروريزی 
جمهوری اسالمی را بگيرد عمال در مقابله با جنبش سرنگونی کار زيادی 

دستگيری و حمله به خانه فعالين سرشناس .  نمی تواند از پيش ببرد
کارگری، چپ و برابری طلب، زندان و پرونده سازی برای آنها نه از 

کسی حتی .  سرقدرت بلکه بيان وحشت از تجمع و سازماندهی مردم است
متوهم ترين ها به جمهوری اسالمی اميدی ندارد، همه به چگونگی از 

واقعيتی که سران رژيم هم .  سر راه برداشتن اين نظام و آينده فکر ميکنند
 . به آن واقف هستند

 
دولت "  درخشان"رسانه های حکومت از کارنامه  :کمونيست هفتگی

کارنامه واقعی دولت .  رئيسی در مواجهه با پاندمی کرونا سخن ميگويند
رئيسی در اينمورد چيست؟ تبليغات حکومتی ميخواهد به چه مشکلی 

 جواب بدهد؟
 

امروزه اوضاع چنان تغيير کرده که طرف های اصلی  :عبداله دارابی
درگير در اوضاع سياسی ايران به وضوح معرفه و قابل تشخيص اند و 

هنوز .  ولی تا چند سال قبل اينطور نبود.  خاص و عام به آن اذعان ميکنند
طرف های اصلی درگير در اوضاع سياسی ايران را با دو جناح  اصالح 
طلب، اصول گرا، تعريف ميکردند تا در پرتو آن بتوانند سقوط کل نظام 

اما اين داستان سرانجام توسط .  را از تير رس مردم به دور دارند
کارگران و مردم آزاديخواه ايران يک کاسه شده و جدال و کشمکش بر 
سر اوضاع سياسی ايران، بين دو طرف اصلی کارگران و مردم از 
يکسو، و سرمايه داران و حکومت شان از سوی ديگر، بشدت در جريان 
است و ميرود تا با سرنگونی نظام و رژيم اش، جامعه ايران يکبار برای 
هميشه با هويت خويش رو پای خود بايستد و بر سرنوشت خويش حاکم 

با اين مقدمه کوتاه، به سراغ کارنامه حکومت جديد در قبال پاندمی .  شود
کرونا ميروم که از قاعده فوق الذکر مستثنی نيست و پوچ بودن ادعاهای 
. پوچ حکومت و رسانه هايش را در اين زمينه بوضوح روشن می کند

اينک نزديک به دو سال از اعالم رسمی شيوع کرونا در ايران ميگذرد 
استان کشور در وضعيت قرمز قرار دارند و  ١٢که در حال حاضر نيز 

ولی برخالف بقيه .  استان آن نيز با وضعيت هشدار روبرو هستند ١٣
کشورهای جهان، وضعيت پاندمی کرونا در ايران، از ابتدا تاکنون 
همواره با دو روايت و دو برداشت متفاوت مورد بررسی قرار گرفته که 
يکی از آنها روايت خود رژيم است که رفتار و عکس العمل خود در 
مقابله با کرونا را همواره بالنده و درخشان و موفقيت آميز ارزيابی کرده 
است، دومی هم اخباری است که روزمره توسط مردم در رسانه های 
اجتماعی انتشار می يابند و واقعبينانه نشان ميدهند برخالف بقيه کشور 
های جهان، ايران در مقابله با گسترش شيوع کرونا و تأثيرات مخرب 
ناشی از آن بر جامعه، به عينه عاجز و ناتوان است و تا حال نيز نتوانسته 

اما در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی، .  از اين بحران عبور کند
ارزيابی رسانه های رژيم از چگونگی مقابله با پاندمی کرونا، همواره با 

 ٦٢٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 در باره اوضاع سياسى ايران
 ...با هيئت اجرائى حزب 

 »درخشان«تعريف و تمجيد کردن از روسای دولت و ساختن کارنامه 
برای آنها  توأم بوده و چون پديده ای معمول و متداول آنرا پيش برده 

تعريف و تمجيد از دولت رئيسی در مواجهه با پاندمی کرونا، .  اند
تکرار مکرر همان نکاتی است که سال گذشته حسن روحانی راجع به 

در «:  روحانی گفت.  دولت خود در مواجهه با پاندمی کرونا بيان کرد
کشور ما درمان و مقابله با کرونا برای مردم و مهاجرين و غير ايرانی 
ها رايگان و مجانی است و در شرايط کرونا تخت و دارو برای همه 

اين سخنان روحانی در شرايطی بيان شد که خريد واکسن .  »وجود دارد
دروغ از اين واضح تر !  خارجی توسط علی خامنه ای ممنوع شده بود

در مواجهه با پاندمی کرونا، کجا يافت ميشود؟ ادعای دروغين رئيسی و 
دولت اش در کارنامه صد روزه خود در مواجهه با پاندمی کرونا، 

اما .  منبعث از ادعاهای روحانی و تکرار مکرر ادعاهای کذب اوست
در مقابل اينهمه دروغ و رياکاری مقامات ارشد رژيم، مردم فرياد 
ميزنند از آغاز شيوع کرونا در ايران تا به امروز هيچگاه روند ابتال و 

حتی دفترچه بيمه نيز در . مرگ و مير ناشی از کرونا متوقف نشده است
معاون درمان دانشگاه علوم .  اکثر بيمارستانهای خصوصی فاقد اعتبارند

درمان کرونا برای همه جامعه رايگان :  پزشکی هرمزگان اعالم کرد
مردم ايران در مواجهه با پاندمی کرونا روزمره با عملکرد و .  نيست

فعل و انفعال چنين روسائی روبرو هستند که در عالم واقع چيز خاصی 
ادعای رسانه های .  غير فريب و سرکوب برای مردم در چنته ندارند

دولت ريسی، بسيار مشمئز کننده و  »مثبت«حکومت از کارنامه 
تنفرآميز است، چون عالوه بر کشتار وسيع مردم بوسيله کرونا، بخاطر 
بی تفاوتی دولت رئيسی، به تبعات و تإثيرات مخرب روانی ناشی از 
اين ويروس، بيکار کردن ميليون ها کارگر و ترک تحصيل صد هزار 

می رود تا بيک فاجعه و رويداد بزرگ و دردناک در ...  دانش آموز و
برخالف پروپاگاند رسانه های رژيم، مردم بار ها .  جامعه بدل شود

اعالم کرده اند حتی از سيستم های مراقبت بهداشت اوليه محرومند، در 
، افزايش فقر و کاهش ١٩  -ايران عالوه بر تأثيرات مخرب کويد

روزمره درآمد، بخش اعظم جامعه را از مخارج برای سالمت و نظام 
خودداری رژيم از خريد واکسن های موثر .  رفاه محروم ساخته است

خارجی نيز، عالوه بر کشتار وسيع مردم، جان صدها هزار انسان 
اگر خالصه کنم، .  ديگر را در معرض خطر مرگ قرار داده است

روزه رئيسُی، در  ١٠٠ادعای رسانه رژيم به حمايت از کارنامه 
ٰ معاون کل وزارت بهداشت  شرايطی بيان ميشود که، ايرج حريری

با تحميل بار  ١٩تازگی اعالم کرده است که، همه گيری کوويد 
اقتصادی و روانی به خانواده ها هزينه های کمر شکن سالمت را در 

 ۴/٩در صد و از  ٨درصد به  ٣/٧خانوارهای شهری و روستايی از 
 .درصد افزايش داده است ١٢/٩در صد به 

 
تازه ترين بيانيه مشترک سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی نيز 

کرونا در ايران پيش از آنکه با مرگ آغاز «حکايت از اين دارد که؛ 
شود با فاصله و شکافی آغاز شد که اگرچه دهه ها است در جامعه 

عده ای را اين سوی خط فقر ميگذارد و باقی را به ...وجود دارد، و
 .»آنسو پرتاب ميکند

 
اوضاع جامعه با آمدن رئيسی و حکومت نظامی و  :کمونيست هفتگی

آيا سرکوب ديگر .  سرکوبها هر روز متالطم تر ميشود

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     

  ٥صفحه 



اهميت و کارکرد سابق را از دست داده است؟ حزب روند اوضاع را 
 چگونه ارزيابی ميکند؟ 

 
بنظر من تا به امروز حربه سركوب، در اعتراضات و  :صالح سرداری

تظاهرات ها و تجمعات مختلفی كه برگزار شده است، كارايی خود را 
چون اگر سركوب وحشيانه، دستگاههای امنيتی،  .از دست نداده است

انتظامی و لباس شخصی ها نبود مردم بجان آمده تخت اين رژيم را از 
شما اگر به فيلم ها و عكس های برخورد شديد اينها به  .بيخ كنده بودند

اين سركوب ها بخصوص .  مردم معترض نگاه كنيد بوضوح آنرا ميبينيد
بعد از آمدن رئيسی كه كابينه و مجلس و قوه قضائيه يكدست شدند، 

سركوبگران شمشير را از رو بسته .  شدت بيشتری بخود گرفته است
اما همه اين .  ديگر خبری از غرولند بعضی از اصالح طلبان نيست.  اند

سركوبگری ها، توانسته مردم را به عقب نشينی وادارد؟ جواب خيلی 
 . روشن است كه به هيچ وجه

 
طرف ديگر اين كشمكش و مبارزه مردم بجان آمده ای است كه برای 
. زنده ماندن ناچار است به جهنمی كه برايش ساخته اند اعتراض كند

بيكاری ميليونی كه .  زيرا اين رژيم هيچ راهی برای مردم نگذاشته است
روز به روز رو به افزايش است، فقر و فالكتی كه دامنگير آنها شده، 
عدم پرداخت حقوق ماهيانه، گرانی سرسام آور روزانه و ساعت به 
ساعت، ضربدر مرگ و مير كرونا و هزينه درمان، اخيرا بی آبی و 

تصويری از يک جامعه تماما گرفتار در ...  بحران آب، آلودگی هوا، و 
 . چنگال جمهوری اسالمی را نشان ميدهد

 
اين وضعيت فقر و فالكت مردم در حالی است كه صاحبان قدرت و 
آخوندها و سرمايه داران روز به روز بر ثروتشان در بانكهای دنيا 

ميدانند كه بخش .  افزوده ميشود و اين را مردم ايران بخوبی ميدانند
بزرگی از ثروت و سامان مملكت صرف نيروهای تروريست در منطقه 
نظير حزب هللا لبنان و حوثی های يمن و حشد شعبی در عراق و شبكه 
های ترور در سراسر دنيا و دستگاههای عريض و طويل  زندان و 
شكنجه گاهها، و گله های آخوند و نيروهای سركوبگر داخلی برای حفظ 

 .اين رژيم ميشود
 

ما قبال در نشريات و رسانه های حزب گفته ايم، آمدن رئيسی و كابينه 
نظامی اش نه تنها نميتواند كوچكترين رفرم و اصالحی در وضعيت 
وخيم اقتصادی، سياسی و اجتماعی ببار آورد، بلكه وضع از اين هم 

دولت رئيسی و سپاه و خامنه ای تنها برای حفظ نظام  .بدتر خواهد شد
. سراپا جنايت شان فقط و فقط به ابزار سركوب متوسل خواهند شد

همچنين گفتيم كارگران و زحمتكشان و توده های به تنگ آمده از اين 
از .  اوضاع، برای زنده ماندن خود اين وضعيت را تحمل نخواهند كرد

همان روزهای اول آمدن رئيسی روزانه در گوشه و كنّار ايران 

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٢٦شماره    

 در باره اوضاع سياسى ايران
 ...با هيئت اجرائى حزب 

بمناسبتهای مختلف در ميان اقشار مختلف جامعه و بخصوص كارگران، 
اعتراض و مبارزه بوده و روزی نيست كه شاهد اعتصاب و اعتراض 

 .  نباشيم
 

اعتراضات و درگيری های مردم اصفهان و چهارمحال بختياری، بر سر 
بحران آب، تظاهرات معلمان در سراسر كشور، كه ديروز مجلس را 
وادار كرد بخش كمی از مطالبات آنها را قبول كنند، اعتراضات روزمره 
كارگران و كارگاههای كوچك و بزرگ در مراكز كار، همه نشان از آن 
دارد كه اين كشمكش و اعتراض ميان مردم و رژيم به پهنای ايران در 

 .جريان است و رژيم توانايی جوابگويی به آن را ندارد
 

حزب از گسترش اعتصابات کارگری و توده ای و  :کمونيست هفتگی
چطور و چگونه بايد .  پيوند ضروری اين دو رکن اساسی سخن ميگويد

 اين همسوئی ايجاد شود؟ رئوس سياست حزب کدامند؟ 
 

اعتصابات کارگری و خيزشهای توده ای معموال جدا :  سياوش دانشور
. جدا رخ داده اند و يا در زمان وقوع يکی، ديگری بميدان نيامده است

مبارزه گسترش يابنده کارگران در صنايع و مراکز مختلف، ابتدا از تک 
مانند اعتراضات .  کارخانه به رشته ها و صنايع مشابه گسترش يافت

کارگران يک صنعت در چند استان يا سراسری از جمله در نفت و گاز، 
اين .  برق، راه آهن، پتروشيمی ها، معلمان، بازنشسته ها، شهرداری ها

اعتراضات بدليل گسترش جغرافيائی و رشته ها و بخشهای مختلف 
امری که .  کارگری، ظرفيت پيوندها و هماهنگی های بيشتر را دارد

اساسا توسط شبکه های محافل رهبران عملی کارگران و گسترش جنبش 
خيزشهای توده ای که عمدتا توده های . مجمع عمومی ميتواند متحقق شود

محروم و حاشيه نشين و محالت کارگری هستند، دردهای مشترکی دارند 
اتفاق .  اگرچه مکانيزم خيزش توده ای با اعتصابات کارگری تفاوت دارد

جديدی که افتاده است اينست که بدليل گسترش فوق برنامه فقر و فالکت 
و گرسنگی به مردم، از هر منفذ جامعه صدای اعتراض شنيده ميشود و 
پتانسيل اعتراضی در جامعه خود را بدليل مشکالت ساده و الينحل 

اعتراض به هر دليلی ميتواند .  روزمره در مقاطع مختلف بروز ميدهد
باشد اما نبض اعتراض جاری است و هر اعتراض بدرجات مختلف 

در کنار اينها .  ميتواند جرقه ای برای ايجاد حرکتهای بزرگتر شود
اعتصابات کارگری بيوقفه ادامه دارد و امکان همزمانی اعتصابات 

 .  کارگری و حرکتهای توده ای بيشتر از پيش شده اند
 

ما اين دو رکن اعتراض در جامعه را بسيار حياتی و مهم ميدانيم و راجع 
به تاثير متقابل آنها به روی هم و به روی جامعه، تامين هم جهتی سياسی 

برای اينکار در .  بيشتر و گسترش اشکال سازماندهی صحبت می کنيم
اول ايجاد همصدائی و اتحادی قوی در جنبش .  چند سطح بايد کار کرد

کارگری با خواستهای دربرگيرنده و مورد حمايت توده های ميليونی 
اين همصدائی بخشا در اعتراضات سراسری رشته ای و بخشا .  کارگران

مسائلی .  در خواستهای اعتصابات کارگری مختلف خود را نشان ميدهد
مانند افزايش دستمزدها، نفی کار پيمانی و قراردادی، رفاه و امنيت 
شغلی، آموزش رايگان، بيمه رايگان و حق سالمتی، عليه فقر و تبعيض، 

که تقريبا در اکثر مبارزات کارگری مطرح ...  حقوقهای معوقه و 
اين همجهتی و همصدائی در اعتراضات و برآمدهای توده ای .  ميشوند

ممکن است برسر نان يا برق يا آب باشد اما در اساس عليه 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٦صفحه 



اين امکان .  بانی و مسبب اين اوضاع يعنی جمهوری اسالمی است
وجود دارد که اعتراضات ما هرچه آگاهانه تر و همدفمند و سازمانيافته 

يعنی خواستهائی را بصدر برانيم و حول آن سازماندهی و .  تر باشد
شعارها و پرچمهای مبارزاتی مشخصی را در .  همصدائی ايجاد کنيم

جامعه طرح کنيم که قابليت آنرا دارد که به سواالت ماکروی جامعه و 
وقتی کارگران ميگويند؛ معيشت سالمت حق مسلم .  کارگران جواب دهد

ماست، يا معلمان از آموزش رايگان برای همگان سخن ميگويند، يا 
کارگران دستمزدهای جوابگوی نيازهای زندگی امروز را طرح 
ميکنند، هر بخشی از طبقه کارگر يک خواست محوری و دربرگيرنده 

اين همصدائی بدرجه ای ايجاد شده و .  کل طبقه را طرح ميکند
ما بصورت فشرده آنها را .  ضرروی است به سطح عاليتری ارتقا يابد

 . جمعبندی و اعالم کرديم" آزادی، برابری، رفاه"در شعار تاکتيکی 
 

حزب برای رفع موانع گسترش اعتصاب و تشکل و سازمانيابی 
طبقه کارگر و جامعه اختناق زده .  کارگری و توده ای تالش می کند

ايران نيازمند انواع تشکل و سازمان اعم از حزبی و توده ای و نظامی 
در جنبش کارگری .  و تدارکاتی و رسانه ای و تبليغاتی و غيره است

. سياست ما تقويت سنت شورائی و راه افتادن جنبش مجمع عمومی است
مجمع عمومی هم پاسخگوی نيازهای سازمانيابی مبارزه جاری 
کارگران است و هم پايه سازمانهای شورائی طبقه کارگر است که 
. بسرعت در صحنه سياست ايران شاهد ايجاد و اعالم آنها خواهيم بود

در سطحی مشخص تر، طيف رهبران عملی کارگران که دست اندرکار 
و سازماندهندگان مجامع عمومی و اعتصابات و دخيل در سازماندهی 
اعتراضات توده ای اند، ضروری است تصويری روشن از شرايط 

ما بايد به سمت جنبش شورائی .  کنونی و روند پيش رو داشته باشند
کارگری و تضمين حضور قدرتمند طبقه کارگر در صحنه سياسی در 

در شرايط کنونی، تکيه به جنبش مجمع . نبرد برسر قدرت سياسی برويم
عمومی و سياست دخالت مستقيم توده کارگران در امر روز خود، 
مبنای مهمی برای سازمانهای شورائی کارگران و دخالت در امور را 

تالش و سياست حزب در تحوالت پيش رو، مبارزه .  فراهم می کند
ما برای تامين استقالل سياسی و .  برای پيروزی کارگر و کمونيسم است

تشکيالتی طبقه کارگر از جنبش طبقات دارا و بورژوازی، برای 
تضمين دخالت مستقل طبقه کارگر در تحوالت با يک پرچم 
سوسياليستی، برای تامين يک رهبری کمونيستی کارگری بر جنبش 

تاکتيک های ما و .  برای سرنگونی جمهوری اسالمی تالش ميکنيم
انعطاف و عدم انعطاف ما تابعی از اين اهداف و منافع مشخص جنبش 
طبقه ما در پاسخ به سواالت مشخصی است که هر آئينه در مقابل حزب 

 . و جامعه قرار ميگيرد
 

نقش زنان در جامعه و در اعتراضات اجتماعی هر  :کمونيست هفتگی
روز برجسته تر و همزمان تعرض به زنان و تالش برای اسالميزه 

کشمکش تاريخی و تعطيل .  کردن جامعه هر روز گسترس می يابد
 ناپذير اسالم با موجوديت و حقوق زن به کجا ميرود؟ 

در جامعه ی ايران  تقابل زنان با ارزشها و قوانين  :پروين کابلی

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٢٦شماره    

آپارتايد جنسی يک کشمکش تاريخی و روزمره در تقابل با قوانين ضد 
زن اسالمی عمری طوالنی به قدمت رژيم دارد و اکنون هم ادامه همين 

. اين جنبشی بر عليه نفس وجود جمهوری اسالمی است.  کشمکش است
حنبش برای آزادی زن جنبشی برای رهايی انسان از قيد و بند سنت های 
عقب مانده، ضد زنی بوده که هيچ ربطی به دنيای امروز ندارند و اتفاقا 
به دليل همين خصوصيت است که جنبش زنان به گستردگی جامعه ايران 

تمام موجوديت جنبش برابری زنان عليه جمهوری اسالمی و .  وجود دارد
سياستهای ضد زن، از حمله دخالت مذهب در زندگی انسان، مقابله با 
خشونت عليه زنان و کودکان، مبارزه عليه حجاب اسالمی و جداسازی و 
آپارتايد جنسی، مبارزه برای حق قيمومت و سرپرستی فرزندان، آزاديها 
و حقوق فردی مانند حق سفر و حق انتخاب شغل، مقابله با تبعيض ها 
براساس جنسيت، و در يک کالم مبارزه عليه اسالميزه کردن جامعه 

مسئله ای که هيچگاه فقط امر زنان نبوده است بلکه اين .  ايران بوده است
جنبشی برای نفی حکومت و برای کسب حقوق و حرمت انسانی بوده 

خود جنبش زنان و مبارزه عليه اسالم سياسی و ارزشهای آن، .  است
اين .  مردم ايران را به مبارزه جهانی برعليه همه اينها متصل می کند

پيوستگی درجامعه جهانی به يمن وسايل ارتباطی و سوشيال ميديا گسترده 
 . تر شده است

 
جمهوری اسالمی در دوره های مختلف به شيوه های گوناگون تعرض 
وسيعی را در مقابل موج ضد اسالميزه کردن جامعه سازمان داده ولی با 

دستگاه آموزشی قرار بود نسل جنگجويان و .  شکست روبرو شده است
همين نسل اکنون .  رزمندگان بعدی اسالمی در خاورميانه را پرورده کند

جوانانی که بشدت به نرمهای .  يکی از دردسرهای رژيم شده است
اين کشمکش که شما از آن نام می بريد هرچه که .  اسالمی پشت کرده اند

جلوتر می رويم در بستر اصلی جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی به 
فراموش نکنيم که در شورش های .  يک فاکتور جدی تبديل می شود

سالهای اخير زنان در صفوف اول نقش سازمانده و رهبری را به عهده 
گرفته اند، نقش ايفا کرده اند و هرجا که توانسته اند نرمهای آپارتايد 

زنان در سرنگونی جمهوری اسالمی نقشی .  جنسی را پايمال کرده اند
مهم و کليدی را بعهده خواهند داشت و بايد برای اين روز خود را آماده 

اکنون اين گفته که انقالب ايران رنگی زنانه خواهد داشت و بدون .  نمود
آزادی بی قيد و شرط زنان به جايی نمی رسد می رود که به معرفت 

 . عمومی جامعه تبديل شود
 

مشکالت و موانع سر راه بسيج و سازماندهی مبارزه  :کمونيست هفتگی
با جمهوری اسالمی کدامند و حزب کدام سياست و چه راه حلی برای 

 پيشروی در دستور دارد؟  
 

با .  جامعه ايران دارد به سمت تحوالت انقالبی گام می نهد :عبداله دارابی
نزديک شدن به چنين تحوالتی، سازمانهای طالب کسب قدرت سياسی 

چون نفس اين رويداد، .  بالفاصله وارد اين تغيير و تحوالت خواهند شد
مساله بسيج و سازماندهی را نيز در خود نهفته دارد و راه را برای وارد 

خود جامعه نشان ميدهد مبارزه برای کنار .  شدن به آن فراهم می سازد
آنوقت جنبش های .  زدن رژيم جمهوری اسالمی حادتر و تندتر می شود

مختلف با پالتفرمهای خاص و ويژه خود وارد ميدان ميشوند و ما هم 
سوسياليستی با شعار و   -برای پيروزی جنبش خودمان جنبش کارگری

چون انقالب .  سياست ويژه آن به مبارزه عليه رژيم  ادامه ميدهيم
ولی در عين حال بايد .  سوسياليستی برای ما هميشه عاجل و سريع است

اينرا دانست که نفس سرنگونی انقالبی رژيم فی نفسه 

 در باره اوضاع سياسى ايران 
 ...با هيئت اجرائى حزب 

  ٧صفحه   
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. اساسی اوضاع در كردستان همان است كه در سطح ايران وجود دارند
با توجه .  اما ويژگی هايی هم در كردستان هستند كه بايد به آنها توجه كرد

به سابقه تاريخی و سركوب سياسی در زمان پهلوی و جمهوری اسالمی و 
 .همچنين وجود ستم ملی، در كردستان احزاب مختلفی بوجود آمده اند

 
از .  احزاب سياسی مختلف جنبشهای سياسی مختلفی را نمايندگی كرده اند

همان روزهای بقدرت رسيدن جمهوری اسالمی كمونيست ها در كردستان 
برای دفاع از دستاوردهای انقالب و دفاع از منافع توده های محروم و 
رفع ستم ملی، يكی از نيروهای اصلی جامعه كردستان بودند و به نيرويی 

از طرفی ديگر نيروهای ناسيوناليست كرد هم با .  اجتماعی تبديل شده اند
تغذيه از وجود ستم ملی سعی كرده اند كه در قدرت سهيم شوند اما رژيم 
جمهوری اسالمی حاضر نشده كوچكترين امتيازی به اينها بدهد و در  

بهمين دليل در تقابل با رژيم اسالمی .  كردستان سهمی برای آنها قائل شود
 .افتاده اند

 
غير از َمسله حل نشده ستم ملی در .  هنوز هم اين وضعيت ادامه دارد

سنی گری و به تبع آن سلفی .  كردستان، بخشی از مردم سنی مذهب هستد
گری  در سايه رژيم هار اسالمی مثل يك نيروی كپك زده و ارتجاعی 

هرچند هيچوقت نتوانستند در ميان مردم كردستان جايگاهی .  وجود دارند
پيدا كنند اما نيرويی مزاحم برای جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی 

به اينها بايد دارودسته مفتی زاده و مكتب قرانی ها، و اخيرا هم .  هستند
همه اينها سر در .  تكيه و خانقاه شيوخ مرتجع كسنزانی را اضافه كرد

اينها در آوايل انقالب بنام دارودسته مفتی .  آخور جمهوری اسالمی دارند
آنوقتها همه اين دارودسته رسما جزو .  زاده و مكتب قرآن فعاليت ميكردند

نيروهای سركوب و تحت فرماندهی سپاه و ارتش بوده و در تشكيالتی 
سازمان داده شده بودند، توسط مردم )  پيشمرگان كرد مسلمان(نظامی  بنام 

 . و در راس آنها كمونيست ها طرد و منزوی شدند
 

در جواب بخش دوم سْوال شما بايد بگويم با توجه به اوضاع حساس و 
پرتالطم كنونی كمونيستها و فعالين و رهبران جنبش های اجتماعی بايد 
اوضاع را با حساسيت تعقيب كنند و برای مراحل مختلف مبارزاتی كه 

در درجه اول فعالين كمونيست و .  پيش ميايد نقشه و راه حل داشته باشند
. آزاديخواه بايد در كنّار هم قرار گيرند و خود را متشكل و متحد كنند

تكليف ما با جمهوری . اينكار البته بدرجاتی انجام گرفته اما ابدا كافی نيست
اسالمی روشن است و چهل سال است كه در عرصه های مختلف در 

بايد بيشتر و بيشتر هم آنرا تا سرنگون كردن رژيم .  جنگ و مبارزه هستيم
غير از رژيم اما در كردستان جريانات راست، در فكر توطئه و .  ادامه داد

انواع طرح و نقشه از هم اكنون در سر دارند، تا در . آلترناتيوسازی هستند
فردای سرنگونی جمهوری اسالمی خود را بر مردم تحميل كنند و بار 
ديگر جريانات راست ارتجاعی در سطح ايران ميثاق و عهد نامه امضا 

ميخواهند مردم را از دخالت در سرنوشت خود محروم و از .  كرده اند
. باالی سر مردم، بند و بست و سازش كنند و بجای مردم تصميم بگيرند

 . اينها را رسما از هم اكنون اعالم كرده اند
 

برای جوابگويی به اين وضعيت كارگران و توده های مردم، بايد آگاه و 
كمونيست ها و آزاديخواهان بايد برای متحد كردن و .  هوشيار باشند

متشكل كردن كارگر و زحمتكش جامعه كردستان در تشكل های صنفی و 
سياسی خود بيش از هر زمان بکوشند تا بتوانند مانع هر نوع دسيسه و 

در اين دوره حساس اوضاع .  توطئه بر عليه منافع و مصالح شان بشوند
سياسی، هر نيرويی كه خود را كمونيست و چپ ميداند بايد 

گوش شنوای بيشتری را به سمت خود جلب ميکند که سرانجام آن به 
اين همان .  کمتر از سرنگونی تمام و کمال رژيم رضايت نخواهد داد
چون در .  چيزی که پروسه بسيج و سازماندهی را نيز تقويت ميکند

روند هر انقالبی، اين مردم هستند که به سرعت تغيير ميکنند و نفس 
اين تغيير هم راه را برای بسيج  کردن و سازمان دادن نيز هموار 

در ادامه اين روند، مبارزات طبقاتی در جامعه روزبروز .  ميسازد
عميق تر و حاد تر ميشود و به اتکا به آن نيز خواست و توقعات مردم 

البته بين اين دو ديواری .  منجمله طبقه کارگر به سرعت باال ميگيرد
وجود ندارد، چون در پروسه سرنگونی انقالبی رژيم، پيشروی های 
ماهوی در زمينه خواستگاه طبقات  جامعه به صورت نسبی کسب شده 

در نتيجه، تالطم يا اعتالی انقالبی تناقضات درون طبقات را به .  است
جدال عليه همديگر می کشاند که نفس آن، دريچه هايی را برای 

در چنين شرايطی سواالت فراوانی از نظر .  قدرتگيری فراهم ميکند
کمی و کيفی و هموار بودن يا نبودن کسب قدرت سياسی و ده ها مورد 

در .  مشابه رو ميز حزب ما بمثابه يک حزب کمونيستی قرار ميگيرد
درجه اول بايد بر اين امر واقف بود که، هر نوع پيشروی بلحاظ کمی 
و کيفی در گرو اتخاذ سياست و تاکتيک و برنامه درست ما  است نه 

سياست و تاکتيک و برنامه ای که بتواند در فعل و .  چيزی ديگر
انفعاالت روزمره طبقه کارگر بکار گرفته شود و بسرعت نشو و نما 

سياست و برنامه ايکه قادر باشد ساختار کنونی آنها را حول پرچم .  يابد
با توجه به آن، يک حزب با کيفيت ميتواند .  طبقاتی شان سازمان دهد

بسرعت بيک کميت غير قابل حذف تبديل شود و حرکت رو به پيش 
 .بخش وسيعی از کارگران را شکل دهد

 
چنانچه باال اشاره کردم، هيچ حزبی بدون اقدام انقالبی عليه رژيم، 
بدون اقدام انقالبی به نفع زنان در جامعه، بدون مبارزات اجتماعی در 

قادر به جلب توجه انقالبيون و کارگر کمونيست و زن و ...  جامعه و
بايد از زاويه منافع طبقه کارگر به جامعه .  جوان مبارز نخواهد شد

ورود کرد و در آنجا جا پايی باز کرد و در آنجا محصول سياسی و 
برنامه ای مان  را در معرض قضاوت بگذاريم و با تکيه بر آن موانع 
و مشکالت پيشاروی خودمان را در سر راه مبارزه انقالبی عليه رژيم 
و نظام سرمايه داری ايران کنار زنيم و به اتکا به آن وارد گود استخر 

درغير اينصورت هيچکس و هيچ اقليت انقالبی الزم نخواهد ديد .  شويم
با عمل انقالبی و راديکال در .  که بما بپيوندد و در حزب مبارزه کند

سطح جامعه،  ميتوان کارگر کمونيست و زن و جوان انقالبی را بسمت 
خود جلب کرد و از طريق آنها به جان کل جامعه افتاد و حزب را در 
سطح گسترده تری سازمان داد و سپس به کمک آن به دنبال اجرای 

چون سياست و تئوری .  سياسی و برنامه ای حزب گام گذاشت
 .کمونيستی و راديکال بدون ترجمه عملی و اجتماعی راه بجايی نميبرد

 
سياست حزب در کردستان چيست؟ آيا تفاوتی با  :کمونيست هفتگی

بقيه کشور دارد؟ کمونيست ها و فعالين کارگری و اجتماعی در دوره 
 حاضر چه وظايفی دارند؟ 

در جواب به سْوال شما بايد بگويم كه فاكتورهای  :صالح سرداری

 در باره اوضاع سياسى ايران
 ...با هيئت اجرائى حزب 

  ٨صفحه   
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اين مهم را در نظر بگيرد و بدور از منافع حزبی 
منفعت جنبش كمونيستی را در نظر بگبرد و برای آن 

بايد آنقدر كمونيسم و چپ در جامعه .  تالش كند
قدرتمند باشد، كه هيچ نيروی راستی، نتواند عليه 

 .مردم توطئه و سازش كند
 

اين وظيفه ای است كه مسئوليت ان بر دوش فعالين 
كمونيست و آزاديخواه جامعه كردستان و نيروهای 

حزب حكمتيست .  چپ و كمونيست می باشد
همانطوريكه تاكنون با احساس مسئوليت برای اين 
مهم اقدام كرده است خود را موظف ميداند با تمام 
توان برای قدرتگيری آلترناتيو كمونيستی و کارگری 

 . بكوشد
 

*** 

 اعالميه حزب حكمتيست 

 !ديگر اثر ندارد، معلمان متحدندزندان تهديد و 
 !از تحصن و اجتماع معلمان در سراسر كشور حمايت كنيم

  
های صنفی  شورای هماهنگی تشکل"، با فراخوان ١۴٠٠آذر  ٢٠معلمان امروز شنبه 

در روز .  در سراسر کشور در مدارس دست به اعتصاب و تحصن زدند"  فرهنگيان ايران
شهر شرکت داشتند و با  ٢٠٠اول اعتصاب و تحصن دهها هزار معلم در بيش از 

فشار .  پالکاردهائی در دست همصدا بر خواستهای برحق و فوری خود تاکيد کردند
اعتراض معلمان آنقدر قوی بود که بخشی از مديران و معاونان در اعتصاب شرکت و 

همينطور امروز رسول بداقی عضو هيات مديره کانون صنفی .  معلمان را همراهی کردند
تحصن .  معلمان اسالمشهر توسط پليس امنيت با خشونت و هتک حرمت بازداشت شده است

آذر اجتماعات  ٢٢آذر در مدارس ادامه دارد و روز دوشنبه  ٢١معلمان فردا يکشنبه 
سازی  همسان"و "  بندی کامل شاغالن رتبه"سراسری معلمان با خواستهای مرکزی 

 . برگزار خواهد شد" بازنشستگان
 

اتحاد و يکصدائی معلمان، عليرغم فشارهای امنيتی و دستگيری فعالين و نمايندگان آنها، 
تنها اين همصدائی و تقويت و استمرار آنست که ضامن پيشروی و پيروزی .  ستودنی است

هرچه اعتراض وسيعتر و اتحاد معلمان قويتر باشد، اعمال فشارها بی تاثيرتر خواهد .  است
آنها آموزش رايگان و با کيفيت و استاندارد علمی :  حرف معلمان برحق و روشن است.  شد

آنها حقوق مکفی و امنيت شغلی ميخواهند و از تبعيض .  برای همه دانش آموزان ميخواهند
آنها مخالف بازاری کردن آموزش و محروم کردن هر ساله ميليونها .  و فرق و فقر بيزارند

آنها از وعده و دروغ های دولت و .  دانش آموز از تحصيل و حق پايه ای آموزش هستند
 . مجلس و نهادهای معلمان وابسته به حکومت به تنگ آمدند

 
 ! دانش آموزان، خانواده ها

برخورداری از حق آموزش و .  از معلمان و اعتراضاتشان با ابتکارات مختلف حمايت کنيد
حمايت از معلمان حمايت .  محيط آموزشی سالم با معلم بی دغدغه نان حق فرزندان ماست

 . از حال و آينده کودکان و دانش آموزان است
 

 ! کارگران، آزاديخواهان
حمايت آگاهانه از اعتصابات و اعتراضات و تقويت عنصر همبستگی کارگری، يک نياز 

هيچ اعتصابی نبايد تنها بماند و .  پيشروی مبارزه امروز طبقه ما عليه وضع موجود است
هم جهتی سياسی در .  هر اعتصابی يک سنگر نبرد طبقه ما در سراسر کشور است

خواستهای همگانی مانند معيشت و امنيت شغلی و آزادی و رفاه، بايد به هم جهتی همگانی 
از اعتصاب و تحصن و اجتماع معلمان حمايت .  و آگاهانه در تقويت اتحاد طبقاتی ارتقا يابد

 .کنيد و خواهان آزادی معلمان زندانی و کليه زندانيان سياسی شويد
 

حکمتيست به اتحاد و پيگيری معلمان در مبارزه برای   -حزب کمونيست کارگری 
اقدامات سرکوبگرانه رژيم اسالمی و تروريزه .  خواستهای برحق خويش درود ميفرستد

تحصن را به .  کردن فضای جامعه، انعکاس وحشت حکومت از پتانسيل قدرت اتحاد ماست
با همين اتحاد رسول بداقی و معلمان .  سکوئی برای بسيج و تقويت اتحاد سراسری بدل کنيم

درود بر اتحاد و رزم .  زندانی و زندانيان سياسی را از چنگ جالدان اسالمی آزاد می کنيم
 !       معلمان

 

 !آموزش رايگان يک حق است نه يک امتياز
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢١دسامبر  ١١ - ١٤٠٠آذر  ٢١

 در باره اوضاع سياسى ايران
 ...با هيئت اجرائى حزب 

 

تلويزيون پرتو، برنامه های 

رسانه حزب كمونيست 

حكمتيست را -كارگری

بطور زنده از طريق كانال 

آلترناتيو شورايى دنبال 

كنيد و به كارگران و 

. دوستانتان معرفى كنيد  

: آدرس خط زنده  

https://alternative-shorai.tv/  
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حاال نوبت کارزارچی ها است که روی تبعيض و ستم به زن کيسه 
"دهه های قبل يکبار از زبان خمينی گفته شده بود.  بدوزند دختران : 

وقتی در سال شصت خبر آمد که جالدان "!  باکره به بهشت می روند
براساس دين اسالم به دختران زندانی سياسی قبل از اعدام تجاوز 

نروند، تازه عمق جنايت رژيم "  بهشت"نباشند و به "  باکره"ميکنند تا 
 .اسالمی و خمينی بيرون افتاد

  
آذر   ٩از "  کارزاری در ممنوعيت صدور گواهی بکارت"مژده که 

آنها .  شروع شده و تاکنون هزار نفری با امضا به آن پيوسته اند ١۴٠٠
در متنی که برای دمحم باقر قاليباف رئيس مجلس رژيم اسالمی ارسال 

در ميان .  شده اند"  مسير آزمايش باکره گی"کرده اند، خواهان برچيدن 
" کارزار"و راه انداختن "  باکره گی"مسائل متعدد و مهم زنان، انتخاب 
از آين بدتر تقاضا از قاليباف دزد و .  فی النفسه وارونه و عجيب است

 . فاسد و از سردمداران جنايتکاران ضد زن
 

سوالی که پيش می آيد اين است که دست اندرکاران اين کارزار که 
برای قاليباف عريضه مينويسند، آيا خبر ندارند که برای ميليونها زن و 

در (دختر در ايران مدتهای مديد است که باکره گی موضوعيت ندارد؟ 
. اينجا وارد اين بحث نمی شوم که باکره گی افسانه ای بيش نيست

داستان پرده بکارت پديده ای بشدت تحقيقر آميز، ضد زن، و برای 
اگر خبر ندارند حتما در ).  کنترل سکسواليته زنان سرهم شده است

چون نسل جوان گوششان را در مقابل اين .  گوش گاو خوابيده اند
با سياستهای ضد زن .  خزعبالت بسته اند و راه خودشان را ميروند

مدتی گرفت ولی "  ترميم بکارت"جمهوری اسالمی، کار کلينک های 
برای بسياری از جوانان مدتهاست که داشتن .  بسرعت از رونق افتاد

گسترش .  رابطه جنسی به ازدواج و تشکيل خانواده ربط داده نمی شود
اشکال مختلف زندگی و روابط زن و مرد و زوج ها، از رنگ باختن 

 . روابط سنتی و اسالم زده سخن ميگويد
 

نامه به قاليباف دقيقا نگران همين روند است و از رابطه جنسی قبل از 
در واقعيت و در مقام عمل و از منظر : "ازدواج اينگونه توصيف ميکند

دينی کاهنده استمرار گناه و مهمتر از همه تسهيل کننده مسير ازدواج در 
ميان جوانان است و در نظام حقی و حقوقی که صاحب حق، خطای 

از متن نامه کارزارچی ها .("..شريک زندگی اش را پذيرفته و بخشيده
نفس اين .  سراسر اين متن ضد زن و به غايت ارتجاعيست).  به قاليباف

 . جمالت و نامه و بيحرمتی و توهين به زنان است
 

جّراحی (:  اما از نظر فقه اسالم و آيت اله صافی گلپايگانی می گويد
برای ترميم بکارت اگر موجب نظر و لمس غير شوهر باشد حرام 

 ارتجاع مشّدد " كارزار باكره گى"
 

 پروين كابلى

! اعدام قتل عمد دولتى است  

است، و در صورت ترميم چنان چه 
شوهر در موقع ازدواج شرط بکارت کند 
يا عقد را مبنی بر بکارت دختر جاری 
کنند، و بکارت بر اثر نزديکی برطرف 

شوهر وجود  شده باشد، حق فسخ برای
 .)دارد و جّراحی، در آن تأثيری ندارد

 
حجاب اسالمی، بی حقوقی زن، اسيد 

پاشی، آپارتايد جنسی، قتل ناموسی و انواع مصائب زنان هر روز تشديد 
مسبب اين اوضاع حکومتی است که ضديت با زن فلسفه وجودی . ميشود
آنوقت تعدادی مرتجع که منفعت مادی و زمينی دارند، از .  آنست

جانوران و آيت اله های متحجر قرن وسطايی و قاليباف متخصص لوله 
ما !  کردن دانشجويان معترض، تقاضای بهبود و شفای عاجل دارند

ميگوئيم اگر درد شما مسئله زن است، اول بايد حکومت ضد زن را 
حقوق "برانداخت، نه برسميتش شناخت و در البالی قرآن و حديث دنبال 

شيرين عبادی ها زودتر اين راه را رفتند و خيلی .  بود"  زن در اسالم
 .  وقت است که سرشکسته بيرون آمدند

  
در ايران يک نبرد روزانه ميليون ها زن و مرد جوان برعليه نفس 

. موجوديت رژيم اسالمی و قوانين اسالمی در کوچه و خيابان جاريست
زنان در مدرسه و خيابان و تظاهرات و هر اجتماعی آگاهانه قوانين 
آپارتايد را می شکنند، آگاهانه عليه ضد ارزشهای اسالمی می ايستند، 
آگاهانه آخوند و اوباش ضد زن را ميکوبند و بعضا کتک شان ميزنند، 
ميگويند غلط کردی در امور شخصی من دخالت ميکنی، آگاهانه پايان 

کارزارچی ها خيلی .  جمهوری اسالمی و قوانين اش را اعالم می کنند
نسلهای جديد زنان و مردان بفکر .  دير آمدند و البته بجائی نميرسند

انقالبی زير و رو کننده اند و و کارزارچی ها در فکر ممنوعيت آزمايش 
 "! پرده بکارت و باکره گی"
 

احساس خفگی به آدم دست ميدهد وقتی عده ای . واقعا نفس آدم بند می آيد
بنا به منافع سقف خواستها را به قعر زمين سقوط ميدهند و عده ای که 
هنوز ذهنيت شان اسير گذشته است به تمجيد کارزارچی های مرتجع می 

اين دکان را جمع .  معرفی می کنند"  مدافع حقوق زن"نشينند و خود را 
الغای آپارتايد جنسی، الغای کليه قوانين ضد زن، رفع تبعيض و !  کنيد

نابرابری در تمام سطوح، آزادی پوشش، آزادی معاشرت و روابط 
دنيای بهتری ممکن .  اجتماعی، جزو آگاهی جامعه و بديهيات شده است

 . است
 

*** 

 

!نه به آپارتايد جنسى  

! برابری بيقيد و شرط  زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  
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ماه حقوق  ۶اولين اعتصاب معلمان در تهران بعلت اينکه  ١٣٠٠ديماه 
اين اعتصاب با خواست .  معلمان را پرداخت نکردند صورت گرفت

صنفی اما بعلت اينکه مستقيم با دولت طرف حساب بوده به يک 
اين اعتصاب سه هفته طول کشيد که در .  اعتصاب سياسی تبديل شد

. اواخر آن دانش آموزان برای حمايت از معلمين به اعتصاب پيوستند
 ).منبع خبر تاريخچه کوتاه سنديکاهای ايران، حسين باقری(
 

محصول دوره شکل گيری دولت "  حرکت صنفی ولی استمرار"سياست 
است که در بين بخشی از فعالين و سازماندهندگان جنش "  اصالحات "

معلمان وجود داشت، کما اينکه همين عقايد بخشی از فعالين و معلمين را 
اين .  خاتمی و بعد پشت روحانی برد"  اصالحات"به پای تائيد دولت 

سياست دريچه ای شد تا بخشی از مديران آموزش و پرورش که از لحاظ 
مقام و حقوق از موقعيت بااليی برخوردار بودند، و اين يکی از عواملی 
بود تا عقايد اصالح طلبی و سازشکاری بيشتر تقويت شود، کسب حقوق 

همزمان همان .  معلمان را به ناکجاآباد داالنهای حکومتی گره بزنند
هنوز تعدادی .  حکومت معلمين زيادی را دستگير و زندانی و اخراج کند

 .  برند از نمايندگان معلمان در زندان بسر می
 

دور جديدی از اعتراضات بزرگ خيابانی معلمين در سراسر کشور 
اينبار اکثريت معلمان تمام آنچه را که شايسته يک .  شروع شده است

. زندگی انسانی و يک محيط آموزشی مناسب و علمی هست خواستارند
رتبه بندی کامل، همسان سازی بازنشستگان، آموزش با کيفيت، آموزش 
رايگان، مقابله با تبعيض و آزادی معلمان زندانی از خواستهای 

 صد سال پس از اولين اعتصاب معلمين
 

 احمد بابائى

مجمع عمومى ظرف 
ابراز وجود مستقيم و 
!مستمر كارگران است  

 

مجمع عمومى را 
آگاهانه و بنا به هر 

!نيازی برپا كنيد  
 

جنبش مجمع عمومى 
!را گسترش دهيد  

اينبار فرهنگيان .  اجتماعات معلمان بود
که عمدتا به زندگی زير خط فقر 
محکوم شده اند، بعنوان بخشی و جبهه 
ای از مبارزه طبقه کارگر وارد صحنه 

خواستهای معلمان محدود به .  شدند
آموزش و پروش و حقوق معلمان 
نيست، آنچه آنها ميگويند و آنچه به آن 
معترضند، درد بخشهای مختلف طبقه 
کارگر و مردم محروم است که در هر 
اعتصاب کارگری و اعتراضات توده 

در واقع اعتراضات معلمان جبهه .  ای بعناوين مختلف فرياد زده ميشود
ای از کشمکش طبقاتی و گسترش آنست که بوسعت کشور در جريان 

 . است
 

خوشبختانه جنبش کارگری به ويژه کارگران هفت تپه به سنت مبارزاتی 
و الگوهای مناسبی برای اعتراضات توده ای متکی شدند و تجارب 

معلمان اين امکان را ساده تر و سهل الوصول .  ارزنده ای بدست داده اند
تر دارند که در محيط مدرسه به مجمع عمومی متکی شوند، مهم نيست 
اسم نهاد و تشکل شان چيست، مهم اينست که از مکانيزمی برای بسيج و 
تصميم گيری از پائين متکی شوند که با سير رويدادها انطباق بيشتری 
دارد و در تصميم سازی در نهادهای باالتر و عمل محلی و سراسری 

معلمان اينبار بيش از هر دوره متحد و يکصدا بميدان .  تعيين کننده باشد
يک .  آمدند و به همان اندازه مورد توجه و حمايت بيشتر قرار گرفتند

جامعه در مقياس وسيع عليه جمهوری اسالمی بميدان آمده و پيشروی و 
پيروزی در گرو اينست که رهبری و سازمان هر مبارزه و اينجا معلمان 
هر روز قدرتمندتر شود و مبشر اتحاد قوی تری در جامعه باشد تا بتواند 

مجمع عمومی و سنت .  کل حکومت را به عقب راندن کامل وادار نمايد
 . شورائی کليد اينکار است

 
 *! زنده باد جنبش معلمان

!ليال حسين زاده بايد آزاد شود  

 دو ماه از ربودن سپيده قليان مى گذرد، سپيده كجاست؟  
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بودجه و بررسی آن زمانی دقيق است که درآمدها و مخارج يک دولت 
شفاف باشد و اختصاص رديف های بودجه براساس اولويت های 

در .  اجتماعی و نهايتا بحث ها و اختالف ها برسر همين اولويتها باشد
چون اقتصاد ايران عمدتا غير .  ايران اين بحث از بيخ و بن جعلی است

رسمی و در سايه و غير شفاف است، کمترين کنترلی بر آن نيست و 
بودجه دولتی .  دولت و مجلس و هيچ نهادی حق سرکشی در آن را ندارد
تازه همين هم .  بخش کمی از کل اين مجموعه را بخود اختصاص ميدهد

برسر تقسيم ميان باندهای مختلف حکومتی و اولويتهای سرکوب سياسی 
در همين سطح طرح بودجه پيشنهادی .  و ايدئولوژيک حاکميت است

يعنی در شرايطی که طبق .  قابل بحث است ١۴٠١رئيسی برای سال 
هزار نفر به زير  ٣۵٠اعالم مرکز آمار جمهوری اسالمی هر ماه حدود 

 .خط فقرسياه سقوط می کنند
 

بودجه پيشنهادی مانند هميشه نه طرح يک بودجه برای اداره امور يک 
کشور بلکه بودجه ای جهت حفظ يک سيستم فاسد و سرکوبگر از طرق 

 مثالً  .امنيتی، نظامی و پروپاگاندای دستگاهای تبليغاتی است
تقويت صلح، «ای تحت عنوان  وزارت اطالعات به دنبال اجرای برنامه

وزارت اطالعات برای اين .  است »المللی ای و بين ثبات و امنيت منطقه
همچنين در ساختار بودجه   .ميليارد تومان بودجه گرفته است ١٠٠طرح 
تبيين و تبليغ "ها برای  های دولتی و وزارتخانه تقريبا تمامی نهاد ١۴٠١

، بودجه چرب دريافت "های دينی پژوهش"يا "  گفتمان انقالب اسالمی
برنامه "يا برای مثال سازمان برنامه و بودجه برای اجرای .  اند کرده

ميليارد تومان و برای  ۶٢بيش از "  تبيين و تبليغ گفتمان انقالب اسالمی
ميليارد  ١۴.۵"  های دينی، علمی و کاربردی پژوهش"اجرای برنامه 

در همين زمينه وزارت دفاع و ارتش   .تومان بودجه دريافت کرده است
ميليارد  ۵٣بيش از "  خدمات فرهنگی و عقيدتی"به ترتيب برای ارائه 

 . ميليارد تومان بودجه دريافت می کنند ١٠٧تومان و 
 

 چند رقم در بودجه دولت رئيسی
و "  های علميه حوزه"مربوط به بودجه  ١۴٠١های بودجه  يکی از بند

های علميه  بودجه شورای عالی حوزه.  تربيت آخوند و مفتخور است
ميليارد تومانی سال گذشته  ۶۵١درصدی نسبت به بودجه  ۶٢افزايش 

های علميه  مجموع بودجه درنظر گرفته شده برای حوزه.  داشته است
ميليارد تومان است که به تفکيک شورای عالی  ۶٩۴هزار و  ۴بيش از 

ريزی  ، شورای برنامه)ميليارد تومان ٧١٨هزار و (های علميه  حوزه
و مرکز خدمات )  ميليارد تومان ١۶٨(های علميه خراسان  مديريت حوزه

 .داده شده است) ميليارد تومان ٨٠٠هزار و  ٢(های علميه  حوزه
 

های علميه از کل بودجه سازمان حفاظت از  بودجه مرکز خدمات حوزه
سهم سازمان محيط زيست ايران به .  محيط زيست ايران باالتر است

 طرح بودجه دولت هار سرمايه و سركوب
 

 وريا روشنفكر  

!آموزش رايگان برای همگان  

عنوان متولی رسيدگی به يکی از 
مهمترين معضالت کشور يعنی 
مشکالت زيست محيطی در سال آتی 

درصد کمتر از سهم مرکز خدمات  ٢٢
 .های علميه است حوزه

 
درصد  ۵۶بودجه صدا و سيما هم با 

ميليارد تومان  ١٩٠هزار  ٢افزايش از 
رسيده  ١۴٠١ميليارد تومان برای سال  ٢٨٩هزار  ۵به  ١۴٠٠در سال 

های خدمات فرهنگی و  همچنين سپاه به تنهايی برای اجرای طرح.  است
ميليارد تومان بودجه گرفته است که رقم قابل توجهی  ٢١۶.۵عقيدتی 

ميليارد تومان به اين  ٨٨٣هزار و  ٩٢عالوه بر بودجه فوق مبلغ .  است
بودجه سال گذشته سپاه پاسداران .  نهاد نظامی کشور تعلق گرفته است

اين يعنی بودجه سال .  ميليارد تومان تعيين شده بود ۵۶۴هزار و  ٣٨
درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته  ۵٨اين نهاد نظامی   ١۴٠١

 . است
 

عالوه بر آن بودجه اختصاص يافته به سپاه سايبری هم جالب توجه 
ميليارد تومان  ٣٧.۵دولت در رديف بودجه ريالی سپاه بيش از .  است

" راهبری فضای مجازی و مقابله با اقدامات سايبری دشمن"برای 
ميليارد تومانی اجرای برنامه  ۴٣٧بودجه .  بودجه تخصيص داده است

را هم بايد زيرمجموعه بودجه  »توسعه سايبری و جنگ الکترونيکی«
 .بندی کرد سپاه سايبری تقسيم

 
های دولتی موفق به دريافت بودجه  تقريبا در تمامی نهاد »بسيج«عنوان 

وزارت دفاع برای برنامه کمک به صندوق .  قابل توجهی شده است
 .ميليارد تومان بودجه اختصاص داده است ۴١.٧ذخيره بسيجيان 

تقويت صلح، «ای تحت عنوان  وزارت اطالعات به دنبال اجرای برنامه
وزارت اطالعات برای اين .  است »المللی ای و بين ثبات و امنيت منطقه

در همين زمينه وزارت   .ميليارد تومان بودجه گرفته است ١٠٠طرح 
دفاع و ارتش به ترتيب برای ارائه خدمات فرهنگی و عقيدتی بيش از 

 . ميليارد تومان بودجه اخذ خواهند کرد ١٠٧ميليارد تومان و  ۵٣
 

 دولت رئيسی دنبال چيست؟
ميخ ديگری به تابوت جمهوری اسالمی کوبيده شد و تا به  ٩٨در آبان 

امروز با وجود سرکوب شديد و دستگيريهای گسترده، ما شاهد گسترش 
نه .  اعتصاب و اعتراض و جنگ خيابانی عليه جمهوری اسالمی هستيم

فقط جغرافيا و وسعت اعتراضات گسترش يافته و عمالً در موارد 
زيادی حکومت حتی قادر به عکس العمل نيست، بلکه عليرغم فشار و 

کمتر .  سرکوب هر روزه بخشهای مختلف جامعه به اعتراض ميپيوندند
 . بخش جامعه هست که در ايران معترض نباشد

 
با اين اوضاع تناسب دارد و بودجه يک دولت  ١۴٠١بودجه دولتی سال 

در سال آتی با وجود اينکه هيچ .  تماما امنيتی و سرکوبگر است
ای مجلس  های شهر و روستا يا ميان دوره انتخاباتی اعم از شورا

شورای اسالمی و مجلس خبرگان قرار نيست برگزار 
  ١٣صفحه 
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است، هشياری جامعه و کارگران است که آگاهانه تحريکات قومی و 
مذهبی را منزوی کنند و اجازه ندهند حکومتی ها و عده ای مرتجع مسير 

 . مبارزه اجتماعی را منحرف کنند
    

  ٢٠٢١دسامبر  ١٧
 

 جدال روسيه و اكرائين

 كارگران در اين جنگ منفعتى ندارند
 

پروپاگاند جنگی بين آمريکا و اکرائين از يکسو و روسيه از سوی ديگر 
برسر شبه جزيره کريمه و امکان حمله روسيه به اکرائين باال گرفته 

آمريکا و ناتو در چهارچوب استراتژی محاصره روسيه، تالش .  است
روسيه با شناخت هدف .  دارند خود را به مرزهای روسيه نزديک کنند

ناتو مخالف اين سياست است و ميخواهد حياط خلوت و حوزه نفوذ 
 .خويش را نگاهدارد

 
در متن رقابت قدرتهای جهانی امکان تنش و درگيری در منطقه اکرائين 

تبليغات ضد روسی و تبليغات ضد آمريکائی و ضد .  و دنباس کم نيست
اکرائينی فضای مسمومی است که قرار است به بسيج ناسيوناليستی از 

 . منجر شود" خاک پاک وطن"هر سو برای دفاع از 
 

اين گوشه ای از جدال و رقابت قدرتهای سرمايه داری است و کارگران 
چنين جنگی تماماً .  روسيه و اکرائين کمترين منفعتی در اين جدال ندارند

راه حل اين بحران نيز در .  برعليه اتحاد کارگران در هر دو کشور است
دست طبقه کارگر و اردوئی است که منفعتی در جدال دولتهای سرمايه 

 .داری ندارد
 

وقت آنست بخشهای پيشرو طبقه کارگر در روسيه و اکرائين صفوف 
خود را از سياستهای جنگ طلبانه و ناسيوناليستی و توسعه طلبانه جدا 

وقت آنست کارگران در روسيه و اکرائين اعالم کنند که تضاد .  کنند
وقت آنست .  منافعی با طبقه کارگر و مردم در هر دو کشور ندارند

کارگران روسيه و اکرائين با اعالم وحدت طبقاتی عليه منافع متضاد و 
وقت آنست .  يکسان بورژوازی در دو سوی اين جدال صف آرائی کنند

سياستها و تبليغات نفرت انگيز ناسيوناليستی از هر دو سو کوبيده شود و 
کارگران در جنگ .  اهداف طرفين درگير افشا و منزوی شود

بورژواهای متفرقه منفعتی ندارند و نبايد به سرباز و گوشت دم توپ 
 . اهداف ناسيوناليستی و توسعه طلبانه امپرياليستی بدل شوند

 
  ٢٠٢١دسامبر  ١٤
     

 وصله ناجور به اعتراض معلمان قم" ای ايران"سرود 
 

پخش شد و "  ای ايران"امروز در اجتماع معلمان قم از تريبون سرود 
تحصن .  تعدادی از جمعيت بزرگ اعتصابی معلمان با آن همراهی کردند

و اعتصاب معلمان حرکتی بسيار برحق با خواستهائی پايه ای و مورد 
اما سرود .  حمايت بخشهای گسترده طبقه کارگر و جامعه ايران است

 .وصله ای ناجور به اين اعتراض است" ای ايران"
 

 در باره خلع موالنا گرگيج

 در تقابل با تحريک مذهبى و قومى هشيار باشيم
 

آخوند موالنا گرگيج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در استان گلستان 
. آذر، با حکم خامنه ای عزل و برکنار شد ٢۶وی امروز جمعه .  است

هللا و "بدنبال تعدادی از هواداران آخوند گرگيج تجمع کردند و نعره 
 .  حکومت هم محيط را پليسی و امنيتی کرده است. سر دادند" اکبر

 
 : در اين زمينه تاکيد چند نکته ضروری است

 
يا "  اهل سنت"امام جمعه ها، اعم از   -اول، دعوای خانوادگی دايناسور

هرچه هست، به همين خانواده و طبقه طفيلی و مرتجع "  اهل تشيع"
آخوندها و صنعت خونين دين مربوط است، به کارگر و مردم زحمتکش 

دفاع سر راست و روشن از حقوق .  و آزاديخواه سرسوزنی ربط ندارد
پايه ای همه مردم ايران نيازی به صدور شناسنامه قومی و مذهبی 

 . ندارد
 

دوم، حکومت اسالمی در متن بن بست و بحران و مواجهه با اعتراضات 
مستمر، تالش دارد با تحريک قومی و مذهبی سير اعتراضات را به 

تالش دارد در مقابل امواج همبستگی و اتحاد .  مسير ديگری هدايت کند
شکل گرفته، تفرقه و کشمکش کاذب ايجاد کند، همدردی را به نفرت و 

 . اتحاد را به انشقاق تبديل کند تا راحت تر بتواند سرکوب کند و بماند
 

سوم، برخی جريانات مرتجع که همخونی اجتماعی و آرمانی با امثال 
اهل سنتگ دارند، تالش "موالنا گرگيج و موالنا عبدالحميد و آخوندهای 

بسازند که گويا از حقوق "  مولوی های مردمی"دارند از امثال اينها 
کسانی که تالش دارند از گرگيج ها !   مردم در مقابل نظام دفاع می کنند

عليه خامنه ای بسازند، در دست خود خامنه ای بازی "  مولوی مردمی"
چون رژيم و دستگاههای امنيتی اش نيز براساس تعلق مذهبی .  می کنند

و قومی تحريک ميکنند و هدف اين تحريک ايجاد شکاف در صفوف 
مردم معترض، ممانعت از قويتر شدن جنبش سرنگونی حکومت اسالمی 

 . و سرکوب آنست
 

سوويت در سيمای کشيشان امريکای التينی که   -زمانی دور چپ پرو
زير فشار اعتراض در جامعه کمی چرخيده و از در سازش درآمده 

چند دهه بعد، عده ديگری از !  کشف کردند"  الهيات رهائيبخش"بودند، 
! سخن ميگويند"  طرفدار مردم"و آخوندهای "  مولوی های مردمی"

دوران آخوند خوب و آخوند بد و اسالم کمتر وحشی و دگرانديش گذشته 
آخوند در ايران فی النفسه سمبل جنايت و دنائت و فساد و ضديت .  است

آنچه مهم .  اينها البته آينده ای ندارند.  با هر جلوه ای از زندگی مردم است

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

  ١٣صفحه   



 

جهان بدون فراخوان 
 سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 بدون

 سوسياليسم،» خطر« 

به چه منجالبى تبديل  
 !ميشود

 

 منصور حكمت
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شود، وزارت کشور برای اجرای برنامه 
سياستگذاری و نظارت بر استقرار نظم «

عمومی و امنيت داخلی و برگزاری 
ميليارد تومان بودجه  ۶٠٠، بيش از »انتخابات

به نظر اين بودجه قرار .  دريافت خواهد کرد
است صرف سرکوب و بازداشت مردم 

 .معترض شود
 

درنهايت بايد گفت باتوجه به شرايط موجود و 
اعتصابات و اعتراضات هر روزه و عدم 
توان حکومت در برآورده کردن نيازهای 
ابتدايی جامعه نظير دارو، غذا، سوخت، برق 
و آب و همچنين آگاهی روزافزون طبقاتی 
جامعه و وجود رهبران جسور کارگری، سال 

در تحليل حکومت سالی کليدی است و  ١۴٠١
. نظام برای بقا با همه نيرويش آمده است

شايد اين .  بودجه گوشه ای از اين طرح است
طنز خالی از واقعيت نباشد؛ انگار خامنه ای 
معنی اين جمله لنين را فهميده که پشت هر 

 . *اعتصابی اژدهای انقالبی نهفته است

طرح بودجه دولت هار 

 ...سرمايه و سركوب 
ً فاشيستی و برتری جويانه است، اين سرود با هزار َمن سريش به ريش "  ای ايران"سرود  ماهيتا

روشن است معلمان هم مثل بقيه جامعه .  طبقه کارگر و سياستهای برابری طلبانه اش نمی چسپد
عقايد و سياستهای مختلف دارند، ميان آنها گرايشات جا افتاده سياسی و روشهای عملی متفاوت 

 . اينها بجای خود محفوظ و در قلمرو فردی حق هر بنی بشری است. وجود دارد
 

تورم و گرانی بالی جان "بحث اما برسر اين بديهيات نيست، بلکه برسر اينست که همانطور که 
باالخره .  نيز بالی جان مردم بوده است"  امت"و "  ملت"، در صد سال گذشته "مردم است

يا "  ملت"ناسيوناليسم و اسالم هر کدام کارگران و بقيه مردم محروم و زحمتکش را در گونی 
چرا معلم شريف و .  چپانده اند تا منافع مشخص و متمايز آنها از طبقه حاکم را انکار کنند"  امت"

زحمتکشی که قربانی همين عقايد و همين منافع و همين طبقه است، بايد در اعتراضش به بيحقوقی 
بخواند؟ اين سرود هيچ نسبتی با خواست معلمان، هيچ نسبتی با اعتراض "  ای ايران"سرود 

 . کارگران عليه وضع موجود ندارد
 

معرفی ميکنند تا منافع طبقه بورژوازی را صورتی "  امت"و "  ملت"ناسيوناليسم و مذهب ما را 
. ايدئولوژی اسالم و ناسيوناليسم توجيه گر بيحقوقی ما و تداوم وضع موجود است. بدهند" همگانی"

کار ما اينست که وضع موجود را تغيير دهيم و در اين مسير نيازی به ميراث کپک زده بورژوازی 
 .نداريم

 
 ٢٠٢١دسامبر  ١٢

 ...يادداشتها 
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 اعترضات سراسری معلمان ايران
آذر، معلمان در  ٢٣الی   ٢٠روزهای شنبه و يکشنبه و دوشنبه از 

شورای .  سراسر کشور دست به تحصن و اعتراض و اجتماع زدند
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان که مجموعهای از نمايندگان 
کانونهای معلمين را در خود جای داده است، طی فراخوانی از معلمان 
خواست که همزمان با بررسی اليحه طرح رتبه بندی در مجلس 

 . اعتراضات خود را از سربگيرند
 

تصويب رتبه بندی "  تحت نام"آذر  ٢۴مجلس در جلسه چهارشنبه 
. اليحه حقوق معلمان در واقع خواستهای فرهنگيان را دور زدە است

دمحم حبيبی، .  کانون صنفی معلمان ايران اما اين مصوبه  را رد کرد
بندی مجلس  سخنگوی کانون صنفی معلمان تأکيد کرد که مصوبه رتبه

حبيبی در .  های صنفی فرهنگيان نيست مورد تأييد معلمان و تشکل
يک "  بندی رتبه"توييت خود نوشت که اين مصوبه به جای 

ادامه "  تا رسيدن به مطالبه مطلوب"است و اعتراضات "  بندی سرهم"
 ٨در مصوبه مجلس حداقل حقوق ماهانه معلمان حدود .  خواهد يافت

ميليون تومان است در حالی که بنا بر اظهارات رسمی، خط فقر در 
 .ميليون تومان رسيده ١١سال جاری به 

 
 دستگيری رسول بداقی 

رسول بداقی عضو هيئت مديره کانون صنفی معلمان اسالمشهر و 
همچنين نماينده اين تشکل در شورای هماهنگی معلمان ايران ساعت 
يازده صبح روز شنبه بيست آذر توسط نيروهای امنيتی در منزل 
خويش با ضرب و شتم و با لباس منزل دستگير و با هتک حرمت و 

 .  اعمال خشونت به مکان نامعلومی منتقل شد
 

 اجتماع معلمان همدان
، معلمان استان همدان نيز در اعتراض به ١۴٠٠آذر  ٢۵روز پنجشنبه 

بندی معلمان تجمع اعتراضی برگزار  بندی کردن اليحه رتبه سرهم
معلم به پا خيز، :  دادند معلمان معترض در تجمع خود شعار می.  کردند

يک معلم طی سخنرانی .  برای رفع تبعيض، معلم زندانی آزاد بايد گردد
ای که حتی  جناب نماينده:  در تجمع معلمان استان همدان از جمله گفت

گنجد؛ به  ميليون نمی ۶در تصورات ذهن کوچکت زندگی با حقوق 
جمع ما بيا تا معنای سرخ نگه داشتن صورت با سيلی را به تو 

بندی است، باز هم  بندی که بيشتر شبيه خدعه کاله گشاد رتبه.  بفهمانيم
در کدامين دانشگاه خراب شده هيات !  بر سر جامعه فرهنگی گذاشتی؟

درصد آنرا به ما  ٨٠گيرد که  ميليون تومان حقوق می ١٠علمی 
 !بخشيدی؟

 
 در ماهشهر »رجال«تجمع کارگران پتروشيمی  

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

آذر با  ٢٢صبح دوشنبه  »رجال«جمعی از کارگران شرکت پتروشيمی 
تجمع مقابل فرمانداری شهرستان ماهشهر به بر زمين ماندن مطالبات خود 

کارگران شرکت پتروشيمی رجال خواستار اجرای طرح .  اعتراض کردند
بندی مشاغل، پرداخت مزايا و بيمه تکميلی به عنوان مطالبات قانونی  طبقه

 .خود هستند
 

 هزار نفر از کارکنان پارس جنوبی به کرونا ٣ابتالی بيش از 
از :  زيست مجتمع گاز پارس جنوبی گفت  رئيس ايمنی، بهداشت و محيط 

نفر در  ٢٧٠هزار نفری کارکنان مجتمع گاز، سه هزار و  ١٨جمعيت 
مجتمع گاز پارس جنوبی به کرونا مبتال شده اند که متاسفانه از اين تعداد 

 .سه نفر از کارکنان جان باخته اند
 

 کارخانه نخ شمال تعطيل شد
پس از چهل سال فعاليت کارخانه نخ شمال تعطيل و همه کارگران اين 

 .واحد توليدی از کار بيکار شدند
اين کارخانه که در شهر نوشهر قرار دارد تقريبا از يک ماه پيش تعطيل 
شده و به گفته کارگران، مالک شرکت قصد دارد با تغيير کاربری زمين 

مالک کارخانه اما .  های شرکت اقدام به شهرک سازی و فروش آنها نمايد
اين موضوع را تکذيب و علت تعطيلی شرکت را بدهی های کالن بانکی، 

با تعطيلی اين .  فرسودگی ماشين آالت و نداشتن نقدينگی عنوان می کند
کارخانه سی و پنج کارگر شاغل در اين واحد توليدی از کار بيکار شده 

 .اند
 

  ٢٠٩تهديد به قتل هيراد پيربداقی در بازداشتگاه وزارت اطالعات بند 
ستاره جاللی، مادر هيراد پيربداقی در صفحه اينستاگرام خود خطاب به  

 ٢٠٩جان فرزندم در بند :  ای و مسئوالن قضايی کشور گفت علی خامنه
چرا با :  او افزود.  زندان اوين در خطر است و تهديد به مرگ شده است

قبول وثيقه موافقت نکرديد که او در دادگاه حاضر شود؟ و چرا پرونده او 
خواهيد بفرستيد؟ هيراد  را از مرحله بازداشت موقت سريع به دادگاه می

پيربداقی، فعال کارگری عليرغم گذشت بيش از يک ماه از زمان بازداشت 
کماکان به صورت بالتکليف در بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به 

هايی مبنی بر  پيشتر عليرغم وعده.  شود زندان اوين نگهداری می ٢٠٩بند 
آزادی موقت وی به خانواده او گفته شده بود که پرونده آقای پيربداقی 

 .جهت تعيين شعبه به دادگاه ارسال خواهد شد
 

 موتورسواران به گوهر عشقی حمله کردند 
آذر ماه توسط دو  ١٨گوهر عشقی مادر ستار بهشتی صبح روز پنجشنبه 

. فرد از نيروهای متخاصم رژيم، مورد حمله قرار گرفته و مجروح شد
صفحه اينستاگرامی بنياد ستار بهشتی روز جمعه با انتشار تصويری از 

  ١٥صفحه   گوهر عشقی، در حالی که با سر و صورت باندپيچی شده 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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. بيش از چهار ساعت تحت بازداشت و بازجويی نيروهای امنيتی بود
احترامی، او را مورد ضرب  در جريان بازجويی عالوه بر توهين و بی

نيروهای امنيتی سقز در «  ».اند و شتم شديد و آزار روحی قرار داده
جريان بازجويی آقای امينی را ضمن تهديد به اخراج از کار، از او 

های صنفی خود پايان  اند تا با نوشتن تعهدنامه کتبی به فعاليت خواسته
اما اين فعال صنفی با تاکيد بر قانونی بودن خواسته و مطالبات .  دهد

صنفی معلمان شاغل و بازنشسته کشور، نوشتن تعهدنامه را رد کرده 
 ».است

 
*** 

 ١١بيمارستان است، گزارش داده که اين حادثه در ساعت   روی تخت
گوهر عشقی درباره نحوه سوء قصد صورت گرفته .  صبح رخ داده است

در مسير رفتن به امامزاده بر سر مزار فرزندم بودم : "گويد به جانش می
که يکی از دو سرنشين يک دستگاه موتورسيکلت، پياده شد و من را 

بيهوش شدم و زمانی که چشمانم را . روی ميلگردهای کنار خيابان هل داد
 ".ام باز کردم، ديدم که به بيمارستان منتقل شده 

 
 تداوم زندانی کردن دمحمرضا رمضانزاده

در ادامه تشديد و فشار بر فعاالن صنفی، دمحمرضا رمضانزاده که پيشتر 
بود به زندان   به حبس و جريمه نقدی به خاطر فعاليت صنفی محکوم شده

ای  زاده نماينده رياست دوره دمحمرضا رمضان.  است  شده  بازگردانده
بود و به دنبال برگزاری  ٩٧و  ٩۶های  شورای هماهنگی بجنورد در سال

به همراه تمام اعضای هيات مديره انجمن  ٩٧های باشکوه سال  تحصن
صنفی فرهنگيان خراسان شمالی بازداشت شد و به حبس و جريمه نقدی 

 .محکوم گرديد
 

 بکتاش آبتين در بيمارستان بستری شد
بکتاش آبتين، شاعر، فيلمساز و عضو کانون نويسندگان ايران، پانزدهم 
. آذر به علت تب و فشار خون باال، شبانه از زندان به بيمارستان منتقل شد

آبتين از چند روز پيش از انتقالش به بيمارستان چند بار به علت تب، 
پس .  درد شديد و ضعف عمومی به بهداری زندان مراجعه کرده بود بدن

های خود را برای يافتن خبری  بندان آبتين تالش خبری، هم از يک روز بی
ی آبتين که برای روز  سرانجام خانواده.  از وضعيت او آغاز کردند

های مصرانه از انتقال او   مالقات در زندان حاضر شده بودند، با پيگيری
آذر ماه،  ٢٢سرانجام عصر روز .   به بيمارستان طالقانی مطلع شدند

خانواده و وکيل بکتاش آبتين، شاعر، فيلمساز و عضو کانون نويسندگان 
به اين .   ايران موفق شدند برای او از زندان مرخصی استعالجی بگيرند

ترتيب آبتين از بيمارستان طالقانی به بيمارستان ديگری منتقل شد تا 
 .خانواده بتوانند بر روند درمان او نظارت داشته باشند

 
 دادگاه جعفر ابراهيمی برگزار شد

آذر جعفر ابراهيمی عضو کانون صنفی معلمان در اين  ٢١روز يکشنبه 
اساس تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور روبرو  دادگاه با اتهام بی

آقای تاج ضمن رد اتهامات خواستار صدور رای برائت برای اين .  شد
قاضی دادگاه پايان رسيدگی به اتهامات را اعالم نمود و .  فعال صنفی شد

 . تا ده روز آينده رای دادگاه مشخص خواهد شد
 

 احضار و ضرب و ستم آمانج امينی
، صبح »انجمن صنفی معلمان سقز و زيويه«فعال صنفی معلمان و عضو 

در پی احضار به اداره اطالعات شهرستان سقز  ١۴٠٠آذر ٢٠روز شنبه 
: گويد يک منبع مطلع دراين باره می  .و شتم قرار گرفت مورد ضرب 

او .  اداره اطالعات سقز صبح امروز، آمانج امينی را احضار کردند«

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!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  

 

 هبراد پير بداقى تحت فشار برای اعترافات كذب است

!هيراد پيربداقى آزاد بايد گردد  
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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  

 حمايت دانش آموزان از اعتصاب و خواستهای آموزگاران


