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 جنگ آب
 

اگر سالها پيش ميشد گفت که در ايران جنگ 
آب پشت در است، امروز بايد گفت جنگ در 
وسعت کشور آغاز شده است و فی الحال 

انداز  مو چشبجای گذاشته ويرانه های عظيم 
اجتماعات .  هولناک تری را ترسيم می کند

وسيع مجدد کشاورزان در اصفهان، صحنه ای 
از جنگی است که جغرافيای آن سراسر کشور 

. زاينده روز يکی از دهها مورد است.  است
خشکاندن تالبها و رودها، استفاده ديوانه وار و 
تخريب گر از منابع محدود زمين، داستان چاه 
های عميقی که کشاورزی را در ابعاد گسترده 
نابود کرده است، تبعات اين اوضاع در 
آلودگی هوا و آب، وجود مدام ريزگرد و 
نابودی جنگلها و حيوانات و کليه فيلترهای 
طبيعی، غير قابل زندگی شدن مناطق زيادی 

 . از ايران را در چشم انداز قرار داده است
 

در دوران جنگ ايران و عراق با توجيه 
تاکتيک های نظامی دستکاريهائی مانند تغيير 
مسير آبها در مناطق مرزی و تاالب ها 
صورت گرفت و سرزمينهائی عمال سوزانده 

بعد .  شد که هنوز مردم بهای آن را ميپردازند
از جنگ نيز در شمال خوزستان تاالب 
هورالعظيم با هدف استخراج نفت بخشا 
خشکانده شد و مردم ساکن در محل را 

نابودی اين فيلتر طبيعی به ايجاد .  کوچاندند
گرد و خاک و حرکت ريزگردها به استانهای 
ديگر ايران منجر شده است که مسئول مستقيم 

. آن جمهوری اسالمی است
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 ...جنگ آب 

خشک شدن درياچه اروميه يک کيس ديگر است که طوفان نمک ناشی 
خشك شدن .  از آن ميتواند مناطق وسيعی را غير قابل زيست و کار کند

در ايران مسئله کمبود آب . رود در شهر اصفهان مورد بعدی است زاينده 
رابطه مستقيمی با سياستهای ضد اجتماعی و پروژه های صنعتی و 
کشاورزی غير علمی و ناموجهی دارد که مجموعه آن وضعيت کنونی 

بحران و فاجعه محيط زيستی در "را بوجود آورده است که از آن بعنوان 
 . نام ميبرند" ايران

 
بانی اين وضعيت جمهوری اسالمی و باندهای فاسد دولتی و نيمه دولتی 

مثالً .  و نظامی و انحصاراتی است که بر کل جامعه چنگ انداخته اند
ايجاد کارخانه های فوالد و نيازمند شديد آب در مناطق خشک، داستان 

اين تنها يک .  بخشی از بحث انتقال آب و سد سازی ها را توضيح ميدهد
در اين ميان رگه ای هست که گاه و بيگاه خودنمائی می .  نمونه است

کند، چيزی شبيه قوميگری و محلی گری و اينکه آب و منابع اين شهر يا 
اين پارازيت ها براستی .  استان متعلق به اين شهر و استان است

خطرناک اند چون بدواً .  خطرناک و ضد اجتماعی و نعل وارونه اند
دست خونين بانيان اين وضع را می شويد، آدرس غلط ميدهد و سوال را 

ضد اجتماعی .  به رقابت و کشمکش مردم برسر انتقال آب تنزل ميدهد
است چون راه حلی برای بهبود و يا رفع سوال جامعه ندارد بلکه با 
اضافه کردن دشمنی کاذب هويتی آنرا رسماً به جنگ قربانيان فقر و بی 

نعل وارونه است چون اگر سياست حکومتی نباشد .  آبی تبديل ميکند
بدون ترديد به اهداف حکومتی کمک می کند که مسئول مستقيم اين 

 . وضعيت است
 

محيط زيست . مسائل جامعه ايران تودرتو و چند وجهی و به هم مربوطند
و هوای آلوده، بی آبی و خشکی رودخانه ها و تاالب ها، فقر و حاشيه 
نشينی، مهاجرت و کوچ اجباری، بيکاری نجومی، کولبری و 
سوختبری، روآوری گسترده به اعتياد و تن فروشی، اينها کائنات 

هر کدام مستقيم و بعضا با مفاصلی به آن يکی .  جداگانه و مستقل نيستند
وصل است و هر کدام بر تشديد ديگری تاثير بالواسطه و مستقيم و غير 

ردگيری مافياهای حکومتی که عامل اين وضعيت اند .  مستقيم دارند
در اين جامعه مجوز هر کاری توسط ارگانی و .  همين را نشان ميدهد

نهادی و اشخاصی صادر ميشود و به منافع جناح ها و اقشاری از 
حکومتی که هر روز مشغله اش ويران کردن .  سرمايه کمک می کند

فالن آلونک در فالن نقطه حاشيه شهر و روستا است که چهار وجب 
گرفته است، و خودشان بعنوان مجريان قانون و "  غير قانونی"زمين را 

دولت و قدرت کوها و جنگلها و آب ها و همه چيز را کنترل و تصاحب 
کرده اند، به فکر حل معضل طبيعت و نان و دارو و آب و برق و گاز 

نه فقط تالشی برای بهبود و حتی توقف موقت اين روند صورت .  نيست
نمی گيرد بلکه موج گرانی جديد و طرح خالی کردن بيشتر جيب مردم، 
نشان ميدهد راه حل را نبايد در باال و در کريدورهای قانون جستجو 

 . کرد
 

سرمايه داری انسان امروز و محيط زيست وی را مورد تهاجم مرگبار 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

علی القاعده انسان .  قرار داده است
تناقضی با طبيعت ندارد و تالش تاريخی 
برای ايجاد يک نوع هارمونی بين انسان 

اما .  و طبيعت هميشه وجود داشته است
تناقضات کنونی دنيای امروز که کره 
خاکی را مورد تهديد قرار ميدهد ديگر 
برميگردد به مناسبات و نظامی که 
انتظارات بيجا و غير علمی از کره 

جمعيت انسانی و .  خاکی ای دارد که طول و عرض آن ثابت است
تکنولوژی رشد ميکند و برای رفع نيازهای اين جمعيت و برآورده شدن 
توقعات آن از طبيعت، سياستهائی اتخاذ ميشود که بازتوليد و نگهداری 

اين .  محيط زيست انسانها را با مخاطرات جدی روبرو کرده است
تناقضات پايه ای نظم کنونی منشا تناقض طبقه سودپرست و خودمحور 

 . و ضد اجتماعی با طبيعت و محل زيست بشريت شده است

در ايران اين سياست افسار گسيخته و ميرود که به يک بحران الينحل و 
جنگ آب يکی از . غير قابل زيست شدن بخش مهمی از جامعه بدل شود

مهمترين کشمکشها و مصافهای پيش رو است که به تنهائی ميتواند 
اين صرفاً .  عواقب وخيمی داشته باشد که تاکنون تجربه نشده است

سوالی محيط زيستی نيست، سوالی برسر بقا و ممانعت از تحويل گرفتن 
اهداف اين اعتراض بايد بانيان و مسببين آن را .  سرزمين سوخته است

نشانه بگيرد تا بتواند در خدمت تالش برای تغييری راديکال و ريشه ای 
 . برای سازماندهی مجدد زندگی اجتماعی موثر باشد

 
 .سردبير
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خواهران ميرابل، ماريا، آنتونيا و پاتريا اولين قربانيان خشونت در نظام 
خشونت عليه زنان از جمله .  سرمايه داری نبودند و آخرين آن هم نيستند

اين فرودستی تاريخی .  نتيجه موقعيت فرودست زن در جامعه است
بسيار وسيع تر از سرمايه داری دارد اما تداوم خشن آن در نظام 

نظامی .  امروز، ديگر مستقيماً به نيازها و منفعت اين نظام پاسخ ميدهد
که عليه برابری و رفع تبعيض است، اگرچه تحت فشار مبارزات 
. اجتماعی گامهائی عقب رود اما نميتواند منادی مبارزه با خشونت باشد

اين نظام در تمام جوارح جامعه از اقتصاد و سياست و فرهنگ تا قانون 
از روز کشته .  و خانواده و مناسبات اجتماعی مبتنی بر خشونت است

شدن فجيع خواهران ميرابل توسط رژيم تروخيلو در دومنيکن تا اينکه 
روز "نوامبر را  ٢٥سازمان ملل تحت فشار کمپينهای زنان روز 

قريب چهل سال طول  ،اعالم کند"  جهانی مبارزه عليه خشونت بر زنان
در دو دهه گذشته کنفرانسها برگزار شده، پروژه های آموزشی و .  کشيد

فرهنگی و بعضاً اليحه ها آمده و رفته است، کار البيستی زيادی 
واقعيت بيرونی اما بشدت زشت و خشن تر از .  صورت گرفته است

خشونت که .  آمار خشونت بر زنان هر روز باال ميرود.  هميشه است
جنگ و .  بجای خود، برده داری در اشکال مختلف احيا شده است

ميليتاريسم خشونت عليه انسانها و بطور ويژه خشونت عليه زنان را 
 . بشدت افزايش داده است

 
. خشونت در مغز استخوان مناسبات اقتصادی و اجتماعی کنونی است

خشونت از اشکال زمخت و قرون وسطائی تا خشونت کالمی عليه 
روان و شخصيت زن، خشونت در بازار کار تا خانه و روابط 

خشونت امری بيولوژيک و .  خصوصی و هر منفذ جامعه بيداد ميکند
اگرچه .  صرفا مردانه نيست، مسئله ای اقتصادی و اجتماعی است

مردان سهم بسزائی در اعمال خشونت دارند اما خشونت صرفاً مردانه 
نيست، اينطور نيست که مردان مادرزادی و ژنيتيکی عيبی دارند که 

. خشونت زنانه و مادرانه هم بوفور وجود دارد.  بايد خشونت کنند
خشونت خروجی مناسبات نابرابر اجتماعی است که خود را در همه 

در عين حال به درجه ای که جنبش های .  اشکال و ظرفيتها نشان ميدهد
اجتماعی برای برابری زن و مرد گسترش يافته اند، قربانيان خشونت 

 .چه زن و چه مرد به صف مبارزه عليه تبعيض و خشونت پيوسته اند
 

ريشه ها و دالئل گسترش خشونت در دنيا را از جمله بايد در فقر، 
جنگ، مهاجرت، باندهای قاچاق و شبکه های صنعت فحشا جستجو 

فقر شخصيت افراد را خرد ميکند، احترام افراد را پائين مياورد، .  کرد
جنگ يک منبع مهم .  خشونت نسبت به آنان را صد چندان ميکند

زنان و کودکان بيشتر از مردان قربانی خشونت و تجاوز . خشونت است
فحشاء پديده ای قديمی تر از سرمايه داری است، اما .  در جنگ هستند

. در جوامع کنونی به يک صنعت پرسود و بسيار خشن تبديل شده است
قاچاق زنان و کودکان و مسئله بردگی جنسی يک معضل الينحل در 

باندهای قاچاق انسان، زنان و کودکان بخت برگشته .  دنيای امروز است
کارگران مهاجر زن و مرد .  را به بازارهای برده فروشی منتقل ميکنند

در کشورهای حاشيه خليج، کارگران منازل زن در کردستان عراق تحت 
 .  خشونت مستمرند

   
جامعه ای که براساس نابرابری، تبعيض وحشيانه، بيعدالتی، و استثمار 

نظام .  فرد از فرد سازمان داده شده است، نميتواند عاری از خشونت باشد
از اينجاست که .  مبتنی بر بردگی مزدی مبنا و علت پايه ای خشونت است

کوه ثروت از يکسو و دره فقر از سوی ديگر دهان ميگشايد، نابرابری و 
تبعيض در مغز استخوان مناسبات اجتماعی جاخوش ميکند، سنت و 

در اين چهارچوب است که باال .  اخالقيات و قوانين و حقوق جان ميگيرند
به پائين زور ميگويد، دولت به شهروند، سرمايه دار به کارگر، مرد به 
زن، رئيس خانواده به افراد خانواده، مادر و پدر به فرزند، و هر کسی که 

در جامعه ای که دزدان و .  دستش ميرسد ديگری را زير ميگيرد
رياکاران عالينجاب اند و مردم کارگر و زحمتکش حتی بحساب نمی آيند، 

اين مناسبات نابرابر .  واضح است که خشونت هر روز گسترش می يابد
برای ادامه حيات خود فقط به خشونت فيزيکی و جنايت متوسل نميشود 

بايد قربانيان .  بلکه به ايدئولوژی توجيه گر وضع موجود نيز نياز دارد
 . است" طبيعی"خشونت قبول کنند که شرايط مشقت بارشان 

 
ما برای برابری و رفع تبعيض، برای واژگونی نظام مبتنی بر خشونت و 
برای ايجاد جامعه ای آزاد و برابر و عاری از هر نوع خشونت تالش 

مبارزه عليه تبعيض براساس جنسيت و نظام مردساالر و تالش .  می کنيم
برای بهبود مستمر در قلمرو حقوق و قانون و امنيت زنان يک امر مهم و 

درعين حال ما مرتبا تاکيد می کنيم که اوالً تحميل .  تعطيل ناپذير ماست
هر ذره بهبود در گرو مبارزه ای انقالبی است و ثانياً موکداً بايد بدانيم تا 
اين مناسبات نابرابر و ضد انسانی وجود دارد، خشونت در اشکال مختلف 

 ٢٥در مناسبت .  بازتوليد می شودزن کشی از جمله خشونت عليه زنان و 
نوامبر، بر گسترش اعتراض و مبارزه توده ای عليه دولتهای سرمايه 

 . داری و عليه تبعيض و نابرابری و خشونت تاکيد می کنيم
 

 !نابود باد نظام مبتنی بر خشونت
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 

 ٢٠٢١نوامبر  ١٨ -١۴٠٠آبان ماه  ٢٧

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 اعالميه حزب حكمتيست

 "  روز جهانى مبارزه عليه خشونت برزنان"در 

 ! مبتنى بر خشونتعليه نظام 



 ! رفقا
مصوب حزب "  تحوالت جديد سياسی"بحث کنونی من در جهت بيانيه 

به منظور پرهيز از تکرار و طوالنی شدن غير ضروری .  است
: از جمله.  مبحث، صحبتهايم را با مفروضات مشترکمان شروع ميکنم

اوضاع سياسی ايران منفک از تحوالت جهانی و به ويژه منطقه ای 
خوشبختانه قبل از .  نيست و در اين بطن بايد اوضاع را بررسی کرد

اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، موقعيت "اين بحث بيانيه جامع 
مورد بحث و بررسی و تصويب قرار گرفت "  طبقه کارگر و کمونيسم

فرض مشترک .  و اين جنبه حاصل است و من به آن برنميگردم
ديگرمان وجود بحرانهای چند اليه گريبانگر حاکميت جمهوری 
اسالمی است که نه تنها تخفيقی پيدا نکرده، چون جمهوری اسالمی راه 

شرايط سرنگونی و .  حلی برای آنها ندارد، بلکه عميق ترهم شده اند
توافق مشترک .  پايان کار جمهوری اسالمی را فراهم تر ميکنند

قدعلم کرده، در آبانماه  ٩٦ديگرمان اينکه جنبش سرنگونی از دی ماه 
عليرغم قتل عام سفاکانه توسط جانيان اسالمی، جنبه تعرضی و  ٩٨

ميليتانسی خود را نشان داد و تابستان امسال هم در اعتراضات 
اين .  شهرهای خوزستان و حمايت شهرهای ديگر تداومش را ديديم

صف بندی راست و چپ در آن شفاف و متعين .  جنبش گسترده است
نسل جوان و .  از جنبش اعتراض کارگری سرزنده الهام ميگيرد.  است

هنوز کل پتانسيل جنبش سرنگونی به .  پرشور نقش مهمی در آن دارد
اين مسئله  رهبری راديکال و سراسری و .  ميدان کشيده نشده است

خالء رهبری .  اتحاد و انسجام بيشتر جنبش سرنگونی را ميطبد
روند مبارزات جاری .  راديکال مسئله کليدی در اين جنبش است

کارگری و توده ای و تالش هدفمند جنبش و حزب ما ميتواند و بايد به 
تامين رهبری راديکال کمونيستی در تحوالت سياسی و هدايت جنبش 

مسئله مهم ديگر اين اوضاع پرتحول و تالطم .  سرنگونی منجر شود
با اين .  ميطلبد، مداومأ سياستها و تاکتيکها و اقداماتمان را آپديت کنيم

مفروضات مشترک به مؤلفه های جديد اوضاع سياسی در اين مقطع 
 . مشخص ميپردازم

 
 ! مؤلفه های جديد اوضاع سياسی

پوالريزه شدن بيش از پيش صف بنديهای طبقاتی، اجتماعی و   -١
قطبی شدن هر چه بيشتر صف آرايی سياسی و مبارزاتی در  :سياسی

شرايط حاضر يک فاکتور جديدتر از دوره های قبل و به نظرم در 
اين قطبی شدن را در .  آينده هم انکشاف بيشتر و عميق تر پيدا ميکند

به طور برجسته در آنتاگونيزه شدن هر چه عميقتر .  چند سطح می بينيم
هم .  و آشتی ناپذير تر بين مردم و جمهوری اسالمی مشاهده ميکنيم

مردم سرسازشی با جمهوری اسالنی ندارند و هم هيئت حاکمه به 
اصطالح يکدست شده جمهوری اسالمی همه منفذهای سازگاری با 

بی اما و اگرتر از هر مقطعی شمشير را از رو .  مردم را بسته است
قطبی شدن فضای سياسی در برجسته شدن تمايزات و .  بسته است

 ٦٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    
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تفاوتهای جنبشها و گرايشات سياسی 
اجتماعی جامعه هم به وضوح قابل لمس 

به جنبشهای جبهه راست و چپ .  است
جامعه نگاه کنيد، به تفاوت هر روز 
متمايزتر از هم نيروهای راست و چپ 

حتی . اپوزيسيون جمهوری اسالمی نگاه کنيد
در جبهه راست تفاوت آشکار ترندهای 
مختلف، مثال مشروطه طلبان با 
جمهوريخواهان، هردوی آنها با فدراليست 

در قطب چپ جامعه هم شفافتر از هر دوره ای .  را می بينيم...  ها و 
تفاوت جنبشها، از جمله جنبش کارگری با جنبشهای اجتماعی ديگر را می 

در خود جنبش کارگری، تمايزات گرايشات درون جنبش کارگری .  بينيم
اين پوالريزه شدن همه جانبه، اين .  را با وضوح بيشتری مشاهده ميکنيم

واقعيت را دوباره برجسته ميکند، دوره جنبش همگانی و دست درگردنی 
همه با هم نه تنها  در حرکت سلبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی، 
بلکه در حدادی کردن آلترناتيو هم به جای جمهوری اسالمی واضحتر 

شايد گفته شود، به حکم منطق طبقاتی و سياسی .  خود را نشان ميدهد
پوالريزه شدن، هميشه وجود داشته، من صحبتم اينست اين قطبی شدن در 

نتيجه .  يکسال اخير معنای بسيار زمينی تر و واقعی تری پيدا کرده است
ای که از اين بخش ميگيرم، اوال حاد شدن جدالهای طبقاتی و مبارزاتی و 
ضروت دائمی حدادی کردن سياستهايمان در مقابل جمهوری اسالمی و به 
عالوه ارائه سياست و خط متمايز و راديکال درمقابل سياستهای 
اپوزيسيون بورژوايی و ترسيم شفافتر سياست و پراتيک کمونيستی و 
کارگری در جهت تامين رهبری راديکال سرنگون کردن جمهوری 
اسالمی و هژمونيک کردن راه حل کارگری و کمونيستی برای آينده بعد 

 .  از جمهوری اسالمی است
 
بعد ازمضحکه انتخابات  !آرايش جديد هيئت حاکمه جمهوری اسالمی  -٢

چند ماه قبل، آرايش سياسی جديد هيئت حاکمه جمهوری اسالمی و آنچه به 
همه از آن صحبت ميکنند، "  يکدست شدن حاکميت جمهوری اسالمی"نام 

رسميت يافت و ماحصلش شروع بکار دولت قاتلترين قاتلها و در رأسشان 
اين مسئله مؤلفه جديدی است و خيلی ها کمتر آن را .  ابراهيم رئيسی است

همين جا اين تاکيد را داشته باشم، که حکومت جمهوری .  جدی گرفتند
اسالمی هميشه برای کوبيدن جامعه به هر لحاظ و تحکيم استبداد و 

اما به طور واقعی برای حفظ . سرکوبگری در مقابل مردم يکدست بوده اند
به قول .  نظامشان و هدايت حکومتشان در درون خود اختالف داشتند

اصالح طلبان و "و به ويژه جناح "  دوبال نظام"خامنه ای دورانی 
اما از منظر .  نظام عمل ميکردند"  به عنوان سوپاپ اطمينان"  اعتداليون

جناح هميشه سکاندار جمهوری اسالمی و در رأسشان خامنه ای ديگر 
پاشنه "ادامه شراکت آنها در اسکلت اصلی حاکميت جمهوری اسالمی 

به همين دليل از سالها قبل نقشه معماری شده .  و به ضرر نظام بود"  آشيل
حذف اين جناح را از قدرت  داشته و در مضحکه انتخابات امسال به آن 

پايين کشيدن اين جناح از اريکه قدرت ميتواند داليل متعدد .  رسميت دادند
داشته باشد، اما در اين ميان به نظرم دو عامل نياز به يکدست شدن هيئت 

رهبری :  لفا.  حاکمه جمهوری اسالمی را برايشان ضروری تر کرد
جمهوری اسالمی و جناح سکاندار فعلی به خوبی ميدانند خشم و نفرت 
اکثريت عظيم جامعه هشتاد ميليونی در کمين شان نشسته و قدم به قدم به 

سمتی ميرود، به مثابه طوفان جارو کننده جمهوری اسالمی 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     

 

٥صفحه     



ميدانند جنبش سرنگونی بزرگی گام به گام نيرو جذب .  به ميدان بيايد
ميکند و به چيزی کمتر از پايان دادن به عمر نکبت بار کليت جمهوری 

يکدست شدن فعلی و به زعم خودشان به .  اسالمی رضايت نميدهد
عنوان پيکره يکدست چيده شده از قاتلترين قاتلها و جانی ترين 
جنايتکاران در رأس هرم قدرت برای درافتادن با انفجار اجتماعی 

اينها همانند .  بزرگ سرنگونی طلبانه ای است که انتظارش را ميکشند
همه مستبدين جنايتکار ميدانند، از پس اين وضعيت برنمی آيند، اما راه 
ديگری برای خود باقی نگذاشته اند و فکر ميکنند بايد تا آخرين لحظه 

علت ديگر به مناسبات بين المللی و منطقه ای اين   -ب .ها مقاومت کنند
واقعيت اينست خامنه ای و سپاه پاسداران و سپاه .  رژيم مربوط است

قدس و هم جناحيهايشان در سطح مناسبات جهانی و منطقه ای روش و 
اينها با .  را تعقيب ميکنند"  اصالحيون و اعتداليون"سياست متفاوت از 

محاسبات غلط خود، فکر ميکنند با اتکاء به ابزار تروريسمشان در 
منطقه، ميتوانند دولتهای منطقه را به سازش و گرفتن امتياز بيشتر و در 
سطح جهانی هم با پافشاری بيشتر بر برنامه هسته ای همين هدف را به 

و "  نرمش قهرمانانه ديگر"اکنون خود را در دو راهی .  فرجام برسانند
عاقبت .  يا رفتن بيشتر به طرف دستيابی به سالح هسته ای قرار داده اند

هيئت حاکمه و دولت کنونی با .  هر دو مسير برايشان زيانبار است
تشديد سرکوبگری و کنترل بيشتر بر جامعه، تحميل بيشتر موازين 

مستضعف پناهی و عدالت "عصر حجری اسالمی، الف زدنهای 
در همين چند ماهه نمايی از کارکرد غير قابل تحمل خود را "  خواهی

 .   نشان داده و خشم و اعتراض برحق را در مقابل خود ديده اند
 
قدعلم کردن گسترده جنبش اعتصاب :  دو عرصه نبرد اصلی  -٣

يک مؤلفه بسيار مهم و جديد در  :کارگری و جنبش اعتراضات توده ای
اين دوره قدعلم کردن تقريبا همزمان جنبش اعتصابات کارگری و 

در اين رابطه قبال هم .  جنبش اعتراضات شهری و توده ای است
نوشتيم، در فردای بعد از شکست جمهوری اسالمی در مضحکه 

خرداد، ما شاهد شروع جنبش اعتصاب کارگری باالتر از  ٢٨انتخابات 
مرکز کارگری نفت و پتروشيمی و در ادامه اعتصاب نزديک به  ٦٠

مرکز کارگری اين رشته مهم و کليدی صنعت نفت آن هم بيش از  ١٢٠
اين اتفاق مهم يک هفته بعدتر با اعتراضات همه شهرهای .  يکماه بوديم

خوزستان و در ادامه حمايت آکسيونی و اعتراضی دهها شهر، به ويژه 
اين همزمانی جنبش اعتصاب .  در تهران و شهرهای بزرگ روبرو شد

کارگری و اعتراضات شهری و توده ای پديده جديد و تعيير کيفی مهم 
برای پيشروی دو عرصه اصلی نبرد با سرمايه داری و جمهوری 

به ويژه ديديم، اعتراضات شهرهای خوزستان با حمايت .  اسالمی است
کارگران در حال اعتصاب هفت تپه و بعضی از مراکز کارگری ديگر 

فصل مشترکها و خواسته های مشترک اعتصابات کارگری .  روبرو شد
و اعتراضات راديکال شهری به وجود آمد، اين رويداد سرمايه بزرگی 
برای ادامه مبارزه و رسيدن به پيروزی نهايی است و بايد توجه جدی 

اين مسئله موقعيت جديد و پاسخ و کارکرد جديد از رهبران .  به آن کرد

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٢٢شماره    
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و پيشروان کارگری و توده ای، از ما کمونيستها هم ميخواهد، در بخش 
 . استنتاجات و پايانی به آن بر ميگردم

 
اپوزيسيون بورژوايی هم در اين :  موقعيت اپوزيسيون بورژوايی  -٤

دوره به حکم وضعيت جديد به وجود آمده، در شرايط جديدی قرار 
مجبور به تغييرات و يا .  گرفت، که تالش کرده خود را با آن منطبق کند

اولين مسئله اينست .  اصالحاتی در تاکتيکها و کارکرد خود شده است
اپوزيسيون ملی مذهبی بيرون از حکومت به دليل شکست و ايزوله شدن 
هم جنبشی هايشان در درون حکومت به حاشيه رفته و ديگر بازيگر 

منظورم اين نيست، که تماما محو شده و اينجا و آنجا نق .  صحنه نيستند
بقيه اپوزيسيون .  به نظرم در اين مقطع حساس به حاشيه رفته اند. نميزنند

بورژوايی پروغربی و شاخه های اصلی آن، مشروطه طلبان، 
جمهوريخواهان و فدراليستها که سالها اميدشان به حمايت آمريکا و 
غرب، به ويژه دوره ای در دوران بوش پسر و دوره ای هم اتکا به 
ترامپ راسيست و چشم براه دخالت ارتش آمريکا مشابه عراق و 
افغانستان بودند، در دوره پايانی ترامپ و به ويژه با آمدن بايدن 

اکنون و به ناچار دوره نقاهت سياسی را پشت .  اميدهايشان بر باد رفت
سرگذاشته و ميخواهند با بستر اصلی حرکت جامعه که سرنگونی طلبی 

به قول خودشان به صف براندازی پيوسته .  است، خود را همراه  کنند
. ديديم"  تحريم انتخابات"اين را در سياست و تاکتيک اخير آنها  در .  اند

کارگران و معلمان و مردم "در حمايتهای نيم  بند و با اما و اگرشان، از 
در تالش نه چندان موفق شان برای ايجاد .  می بينيم"  شورشی ميهن مان

برای نمونه چراغ .  جديد صف جنبش بورژوايی می بينيم"  ائتالفهای"
سبز دادنهای بين رضاپهلوی و بخشی از جمهوريخواهان و فدراليستها و 
اينکه رضا پهلوی تصميم گرفته، هم سلطنت طلب و هم جمهوريخواه 
باشند، عالوه بر اينکه آينده ای برای احيای حکومت سلطنتی نمی بيند، 
در عين حال با چنين مانوری، ميخواهند به عنوان چهره شاخص در ميان 

" اتحاد اپوزيسيون"جريانات بورژوايی بنا به ادعای خودشان به محور 
طبعا اپوزيسيون بورژوايی بيگانه به خواسته ها و دردهای کارگر و 

يک نکته مهم است اينها که .  مردم رنج ديده مردم ايران تبديل شوند
اباء "  سرنگونی کليت نظام"شده و هنوز از بيان صريح " برانداز"اکنون 

بايد متوجه بود، مسير رسيدن .  دارند، اينها حتی براندازان نيم بندی هستند
به سرنگونی کامل و قاطع جمهوری اسالمی پرپيچ و خم است، در اين 

بارها و بارها با مانع تراشيهای .  مسير با انواع تندپيچها برخورد ميکنيم
بااليی "هميشه چشم دوخته به تحرکات "  برانداز"جريانات بورژوايی 

در درون و بيرون حکومت اسالمی و هنوز اميد بسته به چرخش در "  ها
مانورهای آمريکا و دولتهای اروپايی غرب و دولتهای مرتجع منطقه در 
مقابل مسير رو به رشد جنبش سرنگونی انقالبی مردم روبرو خواهيم 

در نتيجه سياستها و کارکرد ارتجاعی آنها و سد معبر درست .  شد
کردنهايشان در مقابل جنبش سرنگونی انقالبی کارگران و مردم را بايد با 

اين .  جديت ديد و برای خنثی کردن و ايزوله کردنشان نفشه داشت
هر کدام . جريانات مثل فرقه مجاهد و فرقه های بی ريشه اجتماعی نيستند

به درجه ای پايه اجتماعی خود را دارند، از امکانات رسانه ای و مالی 
در داخل و خارج چهره دارند، در نتيجه نبايد آنها .  مساعدی برخوردارند

به ويژه در شرايط  اعتالی انقالبی و عروج بيشتر .  را دست کم گرفت
کارگر و کمونيسم در صحنه سياسی، بار ديگر توسط آمريکا و غرب و 

با اين وصف اپوزيسيون .  ارتجاع در منطقه اينها به بازی گرفته ميشوند
ازجمله .  بورژوايی با چند مشکل جدی روبرو است

٦صفحه     
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بدشانسی بزرگ آنها حضور فعال جنبش کارگری و جنبش اعتراض 
توده ای برخاسته از اعماق جامعه با کاراکتر چپ گرايانه و حق طلبانه 
ای است که توجهی به اپوزيسيون بورژوايی نه تنها ندارد، خيلی جاها و 
از حاال تمايز و حتی بعضی وقتها تقابل خود را با جريانات بورژوايی 
ناسيوناليست و قومی و مذهبی در دل همين اعتراضات و مبارزات بيان 

مشکل ديگرشان تشتت درونی و نداشتن صف واحد و رهبری . کرده اند
خالء رهبری مورد پذيرش همه مشکل جدی .  واحد و موثر است

 . اپوزيسيون بورژوايی هم هست
 

در يک تصوير کلی .  تا اينجای بحثم را اگر جمع بندی فشرده ای بکنم
. صحنه سياسی و کشمشها و جدالهای موجود آن به اين شکل است

نه تنها بحرانها و معضالتش . جمهوری اسالمی که راه پس و پيش ندارد
اين سيستم در مرحله  پايانی .  حل نشده، بلکه سنگين تر تلنبار شده اند

انداختن جمهوری اسالمی کار جنبش و نيروی آلترناتيوی .  عمرش است
در  مقابلش جنبش ها و .  است که بخواهد آن را به سرانجام برساند

اپوزيسيون بورژوايی را با .  اپوزيسيون راست و چپ قد علم کرده اند
به داليلی که گفته شد، اين .  مشخصاتی که باالتر اشاره شد داريم

جريانات آن نيرويی نيستند که مظهر هدايت جنبش اعتراضی برای 
تحوالت سياسی و مبارزاتی از مقطع .  انداختن جمهوری اسالمی باشند

تا کنون سرها را به طرف ديگری، به طرف جنبش  ٩٦دی ماه 
کارگری راديکال و گسترده پا به صحنه گذاشته و همزمان اعتراضات 

اتحاد و همگامی اين دو ستون محکم .  توده ای اميد بخش چرخانده است
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مبارزاتی از جمله در قالب جنبش سرنگونی متکی به اراده کارگر و 
مردم و از اعماق جامعه، آن حرکتی است، که ميتواند و بايد کار 

اين جنبش پتانسيل و ظرفيتها و توانايی .  جمهوری اسالمی را يکسره کند
بااليی برای انجام اينکار دارد، اما هنوز با يک کمبود اساسی روبرو 

. در مقطع فعلی با خالء رهبری سراسری پذيرفته شده روبرو است.  است
در ادامه بحث . صورت مسئله کليدی همين است. اين خالء را بايد پر کرد

 . و بخش بعدی و پايانی به آن ميپردازيم
 

ارائه )  ٤٣پلنوم (اين بحث در دستور اوضاع سياسی به پلنوم اخير حزب 
 .شد

 *** 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،» خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود 
 

 منصور حكمت

 اوضاع سياسى، مؤلفه های جديد، 
 ) ...١(  -مصافهای پيش رو



  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٢٢شماره    

ا  ارزه ب غايت ضد زن و حاکميت آپارتايد جنسی را تجربه کرده اند، در مب
ت  ی باب ه گزاف رده و هزين اين ستم و نابرابری بيشترين مشقت را تجربه ک

شی از .  آن پرداخته اند ود را بخ م خ ا ه اين مبارزه و تالش ادامه دارد و م
ر . اين تالش و مبارزه می دانيم د از ه ط باي ه فق در اين ترديدی نيست که ن

ه  ست بلک ود ج ان س ه زن ض علي شونت و تبعي ع خ رای رف تی ب فرص
ابرابری  ض و ن ع تبعي کمونيست ها موظفند در صف اول مبارزه برای رف

ای .  حضور داشته باشند ت پ ن حقيق ر اي د ب شه باي ال و همي ن ح ا در عي ام
ی  ام کنون ر زن، در نظ تم ب ی و س فشرد که ريشه ستمها از جمله بی حقوق

ت ه اس اکم نهفت ن .  ح ض و تامي تم و تبعي ل زن از س ه آزادی کام در نتيج
تثمار و  تم و اس ه از س رو آزادی جامع طوح، در گ ام س ری در تم براب

ای .  کارمزدی است شقات دني ج و م شر از رن ايی ب سوسياليسم تنها راه ره
 . *کنونی و آزادی کامل زن از ستم و تبعيض و نابرابری است

ت ٢۵ ان اس ه زن سبت ب در .  نوامبر روز جهانی مبارزه عليه خشونت ن
ط  ١٩۶٠نوامبر ٢۵روز  دتها شکنجه توس س از م ل پ خواهران ميرابي

يدند ل رس ه قت ن ب اتور دومينيک ت ديکت ت دول ازمان امني ان .  س رم آن ج
ک . مبارزه عليه ديکتاتوری و تبعيض بود ا ي بعدها با تالش فمينيست ه
د ن .  روز جهانی به اين مناسبت تعيين ش ه اي ن روز و ب ه در اي ا آنچ ام

ی و  ن الملل ازمانهای بي ورژوازی، س ای ب خنگويان دولته بت س مناس
ر مناسبات  ی ب راش کوچک نهادهای حقوق بشری بر زبان می آورند خ
ل  ک حاص ان ي ه زن شونت علي ض و خ ه تبعي ر ک طبقاتی دنيای معاص

 . آنست، نميزند
 

ردم  م م ت عظي ه اکثري در اين دنيای مملو از ستم و نابرای و تبعيض ک
ت،  ارت درآورده اس ه اس رد را ب ه م ه زن و چ ش چ کارگر و زحمتک
زنان به عنوان نيمی از انسانهای اين کره خاکی بيشترين ستم و تبعيض 

شند ه .  را بر دوش می ک ارزه آزاديخواهان ستمر و مب ود تالش م ا وج ب
ی و  ی حقوق برای رفع تبعيض و نابرابری و ستم بر زنان، خشونت و ب
شن و  سيار خ ای ب ره ه تبعيض جنسيتی عليه زنان همواره يکی از چه
گ  برجسته دنيای معاصر است و زنان زير بار خشونت و ستم و فرهن
ه، در  و قوانين مرد ساالری و تبعيض آميز به عناوين مختلف در جامع
د و  ی گيرن رار م تی ق ی حرم محيط کار، در خانواده مورد تعرض و ب

 . حقوق انسانی آنان در هر گوشه جامعه لگد مال می شود
 

شری  اگرچه ستم بر زنان و تبعيض جنسيتی عليه آنان در طول تاريخ ب
رای  وجود داشته و يکی از ابزارهای مناسبات حاکم بر جوامع بشری ب
ام  ا نظ ت، ام وده اس ان ب ارت در آوردن زن ه اس شيدن و ب ير ک ه زنج ب
ار  يروی ک سرمايه داری به داليل اقتصادی و سياسی و بهره کشی از ن
ود  ت و خ سترش داده اس زنان، ستم و تبعيض و نابرابری بر آنان را گ

ت ده اس ديل ش ابرابری تب تم و ن ن س شديد اي ا و ت ل بق ه عام ر در .  ب اگ
ان  از  نظامهای سرمايه داری مدرن حقوقی برای زن قائل هستند و زن
ارزات  شار مب ديون ف د م د، آن را باي سبی برخوردارن آزادی ن
ع  سانهای مداف الش ان ش آزادی زن و ت آزاديخواهانه سوسياليستها، جنب
ه  صوص ب اريخ و بخ ول ت ه در ط ست ک رد دان واقعی برابری زن و م
ل  رمايه داری تحمي ی س دنبال انقالب اکتبر در روسيه به نظامهای کنون

 .شده است و درجه ای از حقوق زنان رعايت می شود
  

وری اسالمی  ون جمه شورهای اسالمزده همچ در نظامهای حاکم بر ک
سيار  ان ب ر زن ض ب در ايران و اکنون طالبان در افغانستان، ستم و تبعي
االری و  خشن و عريان و قانونی، در رفتار دولتی و در فرهنگ مردس
ال  ضد زن حاکم بر جامعه که تماما قرون وسطايی و مذهبی است، اعم

ه .  ميشود ت ب ک حکوم ران ي ت در اي ه اس ار ده ش از چه ه بي زنان ک

 

 خشونت عليه زن، مسبب كيست؟

 نوامبر روز مبارزه با منع خشونت عليه زنان ٢۵به مناسبت 
 

 سعيد يگانه
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کليه کارگران تصفيه خانه آبادان که عده آنها  ١٣٠٨ارديبهشت  ١٣در "
عبارت از چهارده هزار نفر بودند اعتصاب کردند، اعتصابيون جلو 

 :تصفيه خانه متمرکز شده تقاضا کردند که
 
کليه محبوسين که به اتهام تشکيل اتحاديه و به جرم مبارزه با ورود  -١

َسرجان کدمن و مخالفت با مذاکره در خصوص تمديد مدت قرار داد 
 .دارسی توقيف شده اند آزاد شوند

به کارگران بقدری حقوق بدهند که تکافوی حداقل معيشتشان را  -٢
 .نمايد

 . کارگران سالی يک ماه مرخصی با استفاده از حقوق داشته باشند -٣
 . کليه جرايم نقدی ملغی گردد -۴
 . برای عموم کارگران متاهل و مجرد خانه تهيه شود -۵
برای اياب و ذهاب کارگران از منزل به کارخانه و برعکس وسايط  -۶

 .نقليه تهيه شود
 .آب اشاميدنی تصفيه کرده در دسترس عموم کارگران بگذارند -٧
اخراج بدون علت کارگران که به ميل انگليسيها انجام ميشود موقوف  -٨

 . گردد
موضوع اخراج ابد از کار و ليست سياه از بين رفته کارگران   -٩

 . بالتکليف به کار گمارده شوند
وضع بيمارستان شرکت اصالح شود و بايستی کليه کارگران بيمار  -١٠

 . به حساب شرکت معالجه شوند
 . کتک زدن و تعدی و بی احترامی به کارگران ملغی گردد -١١
زادی و شخصيت حقوقی اتحاديه کارگران به رسميت شناخته آ -١٢

 .شود
به معلولين که بدون پرداخت ديناری از کار برکنار شده اند نسبت  -١٣

به سنوات خدمت و ميزان صدمه ای که ديده اند مبلغی به عنوان خسارت 
 . پرداخت گردد

 . کارگران از حيث حوادث و پيری بيمه شوند -١۴
در فصل تابستان ساعات کار از هشت ساعت به هفت ساعت تقليل   -١۵
 .يابد
عائله کارگران در مريض خانه شرکت بستری و به طور مجانی  -١۶

 . معالجه شوند
برای جلوگيری از اجحافات و گران فروشی تجار و به منظور   -١٧

بهبود زندگی کارگران شرکتی به نام شرکت تعاونی مصرف کارگران با 
. "سرمايه کمپانی تاسيس شود که کارگران در آن نظارت داشته باشند

 )از خاطرات و اسناد يوسف افتخاری(
 

اعتصاب بسرعت گسترش پيدا کرد و زنان کارگران و خانواده های 
کارگران به اين اعتصاب پيوستند، شهر آبادان در ظرف يک ساعت به 
تصرف کامل کارگران درآمد، شهربانی تحت فرماندهی رکن الدين 
مختاری نتوانست در مقابل کارگران مقاومت کند و عقب نشينی کامل 

شرکت نفت عده ای اوباش را .  کرد
مامور کرد تا دست به تخريب اموال 

کميته اعتصاب از بين .  مردم بزند
کارگران عده ای را با چوب مامور 
کرد که در سطع شهر از تخريب 

. اموال مردم جلوگيری بعمل آورد
استفاده شرکت نفت از ماموران آتش 
نشانی برای درهم کوبيدن 
اعتصابيون نتيجه ای نداد و ماموران 
آتش نشانی به کارگران اعتصابی 

ارديبهشت خبر ورود يک کشتی جنگی  ١۵روز چهارشنبه .  ملحق شدند
و همان روز هشتصد نفر پاسبان و چند هزار نفر از سربازان وارد 
آبادان شدند، و با حمله به اعتصابيون و دستگيری حدود سيصد نفر، 

دستگيرشدگان را که زنان .  کارگران را وادار به بازگشت به کار کردند
اين اعتصاب .  و کودکان هم در بينشان بودند به اهواز منتقل کردند

 ! موجب شد تا کارگران به قسمتی از مطالباتشان برسند
 

 دستاوردهای اعتصاب 
 
سرجان کدمن منشی کل کمپانی نفت در اثر اعتصاب عمومی  -١

 -٢.  کارگران مجبور شد قطع مذاکره نموده و به لندن مراجعت کند
کليه   -٣.  حقوق کارگران از پانزده درصد الی پنجاه درصد اضافه شد

عموم بالک ليستها به   -۴.  کارگران بيکار در آبادان به کار گمارده شدند
کارگران مصدوم و معلول را که بدون پرداخت   -۵.  کار گمارده شدند

خسارتی از کار برکنار شده بودند از اطراف احضار کرده و با پرداخت 
شروع به ساخت مساکن جهت کارگران با   -۶.  مبلغی رضايت گرفتند

کتک و بی احترامی و اخراج بدون علت و جرايم   -٧.  سابقه نمودند
از طرف اوليای کمپانی به ادارات مربوطه   -٨.  کارگران ملغی گرديد

دستور دادند که دقيقا به عرايض شکايات کارگران رسيدگی کرده و 
عده ای از مهندسين و مامورين   -٩.  رضايت خاطر آنان را جلب نمايند

انگليسی که مورد تنفر و انزجار کارگران واقع شده بودند، به زور از 
تبعيدشدگان در اغلب نقاط ايران مخصوصا در   -١٠.  کار برکنار شدند

مازندران و تهران شروع به فعاليت تشکيالتی کرده نتايج فراوانی از 
کارگران اميدوار   -١١.  عمل آنها عايد تشکيالت سری کارگران گرديد

شدند که ميتوانند بوسيله مبارزات طبقاتی به اوضاع اسف آورشان 
 .بهبودی بخشند

 
 شکستهای اعتصاب 

 
عده ای از تبعيد شدگان طوری خسارت ديدند که هنوز هم به آتش فقر  -١

 .و پريشانی ميسوزند
عايله محبوسين و تبعيد شدگان متحمل صدمات فوق العاده شدند که  -٢

در نتيجه آن رشته زندگيشان طوری پاشيده که جبران آن برای آنها تا 
 . ممکن نشده است) تاريخ بازگويی خاطرات(امروز 

دو نفر از اطفال شيرخوار در موقع تبعيد زنان کارگر بين راه آبادان  -٣
 . به اهواز در اثر گرما و فشار مامورين فوت کردند

آقايان رحيم خويی و يوسف (دو نفر از رهبران اتحاديه کارگران را  -۴
مدت سيزده سال بالتکليف در زندانهای ايران حبس کرده و از ) افتخاری

 . هيچ گونه فشار و تعدی در باره آنها کوتاهی نکردند
*** 

 تاريخ جنبش كارگری 
 ١٣٠٨اعتصاب كارگران شركت نفت 

 

 احمد بابائى
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وقتی اردوگاه باصطالح سوسياليسم متالشی می شد و ديوار برلين فرو 
می ريخت، کمتر کسی گمان می کرد جهان چنين پُر شتاب به 

هر کس با هر درجه بدبينی نسبت به جهان آزاد، .  دارالمجانين بدل گردد
به معنای سقوط به اعماق "  پايان تاريخ"در مخيله اش هم نمی گنجيد 

با غلبه مدل بازار آزاد بر مدل سرمايه داری دولتی، .  بربريت باشد
در هيچ دوره از تاريخ .  انسان ها آزاد شدند آنچنانکه حيوانات در جنگل

تمام قوانين حمايت از .  حيات بشری، انسان چنين گرگ انسان نبوده است
. کارگر را ملغی کرده اند و استثمار هيچ مرز و محدوده ای نمی شناسد

جهان .  جامعه به منتها درجه فالکت و به حد بردگی سقوط کرده است
. بيش از هر زمان و از هر لحاظ به عصر برده داری شبيه شده است

زنان جوان را در بازارها به فروش می رسانند و کهنساالن را در انظار 
گروهی بسيار زير خط بقا، و دسته ای قليل صاحب .   سر می بُرند

جوامع فقر زده تا مرز تالشی کامل فرو رفته .  ثروتی افسانه ای شده اند
اند و با اين همه تنها تحول قابل مشاهده جايگزينی ارتجاع است با 

عليرغم بازگشت مارکس به دانشگاه و حضور کارگر در .  ارتجاع
کجای کار جهان می لنگد، جای .  خيابان از انقالب کارگری خبری نيست

 .لنينيزم: چه چيز در اين دنيای وانفسا خالی است؟ پاسخ ما چنين است
 

مارکس ضرورت تغيير دنيا را اثبات نمود اما جوهر لنينيزم اراده برای 
منظور ما هم از لنينيسم نه روايت روسی و استالينی از .  تغيير آن است

آن  و يا حتی درک عامه و مسلط بر حزب بلشويک بلکه نگرش و 
پراتيکی معطوف به قدرت است که لنين و   -متدولوژی ماترياليستی 

کارگران کمونيست در کميته های کارخانه و قيام اکتبر بدرستی نمايندگی 
آنچه منصور حکمت در بحث حزب و قدرت سياسی بار ديگر آن . کردند

. را محور مبارزه کمونيستی طبقه کارگر و حزب سياسی اش می کند
هيچکس همچون لنين مفهوم پراتيک انقالبی در تئوری مارکس را از آن 

کمون پاريس عصر انقالبات پرولتری را بشارت داد و .  خود نکرده بود
اين برای لنين بدان معنا بود که زين پس پرولتاريا می تواند و بايد رهبر 

. منشويسم اما به اين مقوله باور نداشت. اجتماعی باشد -هر تحول سياسی
با انقالب فوريه تمام احزاب سياسی چپ قانونی شدند و قدرت دوفاکتو 
بدست شوراها افتاد ليکن بورژوازی تنها از يک انديشه احساس خطر 

 .می ميکرد؛ بلشويسم و خط کمونيستی و انقالبی لنين
  

رهايی طبقه امر طبقه است؛ اين را مارکس گفته بود ليکن نه بدان معنا 
اين يک .  که منشويک ها تعبير می کردند يعنی قيام اکثريت کارگران

کالهبرداری سياسی از جانب سازشکاران برای سپردن قدرت به 
لنين برخالف ديگران، خود را نه مفسر و مبصر انقالب .  بوژوازی بود

  ممکن.  بلکه شرکت کننده و سازمان دهنده انقالب کارگری می دانست
بودن پيروزی کمونيزم و تحقق آرمان های انقالبی پرولتاربا برای لنين 

مساله نزد وی عبارت از کشف سريع ترين و کم مشقت .  فرض بود
بارترين طرق اين پيروزی بود، همان يگانه هدفی که سازشکاران مطلقا 

بدينسان جرقه های نخستين طرح يا آنطور که .  بدان نمی انديشيدند
عليه سازشکاران در ذهن "  توطئه قيام"دمکرات ها دوست دارند بنامند 

بورژوازی .  جدال ميان دمکراسی و کمونيزم باال گرفت. لنين جان گرفت
برای نجات دمکراسی از چنگال کمونيزم نقشه کودتا، دستگيری و اعدام 

کودتاچيان خيال داشتند .  بلشويک و حتی سازشکاران را ريختند
نقشه لو رفت، طرح عقيم .  کرنسکی همپالکی خودشان را هم فريب دهند

حاال زمان برای هجوم متقابل کمونيزم .  ماند و دمکراسی بی آبرو گشت
 . و قيام بلشويک ها کامال آماده شده بود

 
قزاق ها فرمانده خود کراسنوف، اين سلطنت طلب دوآتشه و آخرين "

کرنسکی هم ناچار شد پا به .  مدافع دمکراسی را تحويل بلشويک ها دادند
فرار بگذارد و بدينسان هشت ماه پس از سرنگونی سلطنت، کارگران در 

 ."راس قدرت قرار گرفتند
 
باشد، اين فقط سه، چهار .  شنيده ای بلشويک ها قدرت را گرفته اند"

 "!قاه قاه قاه. روز بيشتر طول نمی کشد
  

اين بورژوازی خلع يد شده از قدرت بود که پس از قيام، خنده هايی از 
چهارده کشور امپرياليستی از .  سر استيصال و عصبيت سر می داد

پرولتاريا اما به .  درون و بيرون، کشور شوراها را محاصره کرده بودند
مثابه طبقه به ميدان آمد و از حزب خودش و رهبران خودش چونان 

قدرت طبقه ميليونها بار نيرومند تر از قدرت . مردمک چشم مراقبت کرد
آری در .  حزب بود و اين خارج از دايره فهم متعارف بورژوازی بود

ميان بهت و حيرت همگان، حکومت شوراها نه فقط سه، چهار روز 
خاطرتان .  ديگر که سه، چهار سال ديگر ماند و خودش را تثببت نمود

هست کارگران هفت تپه چگونه از نمايندگان خويش در برابر داعشی ها 
اما داستان .  محافظت کردند؟ چنين است معنای رهايی طبقه توسط طبقه

شکست انقالب اکتبر در مراحل بعد قصه ديگری است و خارج از 
 .حوصله اين مقال

 
نام گذاشته اند و شکست آن را "  کودتای لنين"اکنون انقالب اکتبر را 

می گويند آرمانخواهی جز "!  پايان عصر انقالبات و ايده های متعالی"
حاال .  ديکتاتوری نمی زايد و واقع گرايی يعنی پذيرش همين که هست

. ديگر نيمی بيشتر از مارکسيست ها دمکرات شده اند و خشونت گريز
بار ديگر آن ادعای کهنه منشويسم احياء شده است که نجات دهنده ای 

مگر مارکس نگفته بود پرولتاريا تنها .  اگر باشد، آن طبقه است و الغير
به نيروی خود رها می شود و مگر لنين درست همين آموزه را فراموش 

پس انقالب اکتبر خطای تاريخ تلقی می شود و لنين تکفير می . نکرده بود
 .گردد

 
با شکست ديکتاتوری پرولتاريا در شوروری، جهان بار ديگر به تمامی 

. تحت سيطره ديکتاتوری بورژوازی با روبنای دمکراسی درآمده است
نظامی که يک روز هم نمی تواند بدون خشونت سرپا بماند رياکارانه 

می زنند، می دزدند و می کشند و خودشان هم .  خشونت را تقبيح می کند
 ديگر هيچ . ضاربين، دزدان و قاتلين را محاکمه می کنند

 دنيا بدون لنينيزم به چه منجالبى بدل شده است
 !و من باور كردم مرده است/ تكان نخورد/ ايليچ استثمارگران آمدند/ در گوش او فرياد زدم

 

 جاويد حكيمى

  ١١صفحه   
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 گرانى بيداد مى كند 
از روزی که رئيسی بر تخت رياست جمهوری در پاستور جلوس کرد، 

گرانی اقالم .  هر روز و هر ساعت موجب نکبت بيشتری برای مردم شد
ثروتمندان وقت فکر .  مورد نياز روزانه مردم محروم از آن جمله اند

کردن به اين مسائل خرد را ندارند و کالً به موضوعات مهم و 
 !استراتژيک تری نظر دارند

 
همين يک هفته پيش بود که اعتراف کردند خط فقر به مرز يازده و نيم 
ميليون تومان رسيده و اين در حالی است که حقوق بيشتر کارگران با 
همه مخلفات آن از جمله اضافه کاری بزور به چهار و پنج ميليون 

بسياری همين را هم ندارند و با دستمزدهای ساعتی و روزانه و .  ميرسد
وزارت .  بسيار برده وارتر، اگر نه زندگی، به هر حال نفس می کشند

کار گزارش ميدهد که قيمت کاالهای اساسی و مورد نياز مردم مرتبا 
افزايش پيدا کرده است و افزايش قيمت حدود هشتاد درصد اين کاال، 

اين اصطالح اقتصاد سياسی !  است"  فراتر از حد بحرانی قيمت ها"
جامعه بورژوائی را شايد جناب وزير بتواند برای مردم توضيح دهد که 
قيمت کاالها کجا و چطور و چرا به مرز بحران ميرسند، مکانيزم آن 
چيست، چه کسانی و کدام سياستها مسئول و مجری اين وضع است و چه 
راه حل بالفصلی دارند؟ اقتصاددانان بورژوا از اَبر تورم، خارج شدن 

! کنترل از دست دولت، و مسابقه قيمت ها برای افزايش سخن می گويند
بعبارت ديگر دولتی داريم بی خاصيت که کنترل بر خود و جامعه ندارد، 
بيچاره گناهی هم ندارد چوم کنترل ندارد، طرح های اقتصادی شان 

البته "!  پول جيب مردم بريزند"برای گرانی بيشتر هم برای اينست که 
پليس فتا بر اينکه در سوشيال ميديا کجا حرف زدی و چی را اليک زدی 
کنترل دارد، پليس امنيت بر هر تجمع و سرکوب آن کنترل دارد، گشت 
ارشاد عليه بی حجابی کنترل دارد، خالصه هرچه به بقا و ادامه لفت و 
ليس خانواده اهل نظام مربوط باشد کنترل وجود دارد، اما بعضی چيزها 

حرفشان اينست که قيمت ها را بازار کنترل و تعيين !  دست بازار است
. می کند و تالش دولت برای کنترل آن هم مضر است و هم غير ممکن
! خود قيمتها مسابقه ميدهند تا وقتی منطق بازار آنها را به تعادل ميرساند

اين حرف تنها حکومتی ها نيست، اپوزيسيون بورژوائی هم ميگويد نرخ 
عامل های انرژی بايد با نرخ بازار جهانی متناسب شود و همين سياست 

ما هر سال .  اقتصادی را دارد که امثال رئيسی و روحانی دنبال می کنند
با افزايش دو برابری و چند برابری در اقالم و هزينه ها روبرو هستيم 

درعين حال .  که مطلقا با نرخ تورم ادعائی بانک مرکزی خوانائی ندارد
هر سال شاهد کاهش دستمزدهای واقعی و قدرت خريد کارگران و 

 ! ماشين اقتصاد در دنده خالص. فقيرتر شدن بيشتر مردم هستيم
 

 تهاجم اقتصادی، تهاجم سياسی
در کنار تهاجم اقتصادی و اعمال فقر بيشتر به طبقه کارگر و مردم 

 يادداشت ها،
 

 سياوش دانشور   

! اعدام قتل عمد دولتى است  

زحمتکش، بازار تهاجم ايدئولوژيکی و 
اين .  ضد کمونيستی نيز بشدت گرم است

دومی مکمل اولی است و به همان اندازه 
بورژوازی به "  حمله پيشگيرانه"

بايد در .  تمايالت و آرمان کارگری است
دنيای کليشه ها زندگی کرد که هر نوع 
سياست اقتصادی جمهوری اسالمی مبنی 
بر گرانی و حذف سوبسيدها را عليرغم 

تشابه زياد آن با سياست ديگر دولتهای سرمايه داری، پيروی از نسخه 
های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و يا پيشروی سياست 

همانطور که هر حمله به .  ايران فهميد"  نئوليبرالهای"اقتصادی 
شخصيتهای کمونيست و سرهم کردن جعليات راجع به کمونيسم و تاريخ 

سرمايه .  نتيجه گرفت"  نئوليبرالها"سوسياليسم را از راستگرائی همين 
داری در ايران و حکومت اسالمی و هر بورژوائی برای رفع و رجوع 

به اين و آن نهاد و "  وابسته بودن"تنگناهای اقتصادی اش نيازی به 
اين .  پيروی از اين و آن نسخه اقتصادی شناخته شده جهانی ندارد

سرشت و کارکرد استثمارگرانه سرمايه است که برای بقای خود و دفاع 
از موجوديت خويش راهی جز تهاجم سياسی و اقتصادی به کارگر 

تهاجم اقتصادی بورژوا در هر شکل و قالبی قرار است سهم .  ندارد
در ايران که رسما دستمزدها و بيمه ها را .  سرمايه را بيشتر کند

پرداخت نميکنند و کارگر معترض به اعاده حقوق کار انجام شده را 
درد جمهوری اسالمی و مشکل .  روانه زندان و شکنجه گاه ميکنند

اقتصادی ايران اين نيست که از نسخه های بانک جهانی و صندوق بين 
حمايت ميکند، بلکه دردش "  نئوليبراليستی"المللی پول و سياستهای 

اينست که هنوز در دنيائی که توسط قدرتهای سرمايه داری و امثال 
محسوب نميشود و از اين چرخه "  خودی"همين نهادها ميچرخد، 

اخيرا آمريکا و کشورهای عربی بعنوان .  اقتصادی بيرون افتاده است
مشوق اعالم کرده اند که بعد از توافق برجام، حاضرند روابط اقتصادی 
گسترده با جمهوری اسالمی داشته باشند تا توان اقتصادی اش را باال 

جمهوری اسالمی از دوره رفسنجانی به هر تمهيدی دست زده و .  برد
هر نوع تسهيالتی را برای سرمايه گذاری ايجاد کرده اما نتوانسته 

اين حکومت و سرمايه .  قدمهای اول مشکل اقتصاد ايران را حل کند
داران ايرانی البته هر روز با استثمار شديد و بره وار طبقه کارگر به 
ثروتهای نجومی شان اضافه ميکنند، انباشت هم ميکنند، اما معضل 
سرمايه داری ايران حتی با نرخ رشد پائين و درجه ای انباشت پاسخ 

کسانی که صبح تا شب .  نميگيرد بلکه پايه ای تر و استراتژيک تر است
مشغول بکار بردن فرمولها و کليشه ها هستند و تالش دارند در سيمای 
اين آخوند و آن پاسدار و آن سرمايه دار مکتب شيکاگو و فرديمن و 
هايک را ببينند، و يا هر تهاجم سرمايه به کارگر را با نسخه های بانک 
جهانی توضيح ميدهند، يا معضل و موقعيت ويژه سرمايه داری ايران 
را نمی شناسند و يا فکر ميکنند جمهوری اسالمی نماينده واقعی طبقه 
سرمايه دار در ايران و حکومت انکشاف سرمايه داری در اين کشور 

جمهوری اسالمی مثل هر حکومت سرمايه داری از يک سياست .  است
و منطق قديمی سرمايه تبعيت ميکند و آن اينست که بار بحران 

 . اقتصادی را روی دوش طبقه کارگر و مردم کارکن ميگذارد
 

تقريبا بطور مرتب عليه هر شخصيت محبوب و خوشنام چپ در ايران 
و جريانهای کمونيستی و راديکال به طرق مختلف 

  ١١صفحه   
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تبليغات زهرآگين صورت ميگيرد و با فضاسازی و سرهم بندی جعليات 
و دروغ و تحريف تالش ميکنند عليه نفس جنبش سوسياليستی و 

بورژوازی ايران در چند .  کمونيستی و آرمان کارگری لجن پراکنی کنند
: سنگر به کارگر و نقد اجتماعی اين طبقه به وضع موجود کار ميکند

تهاجم اقتصادی برای به فالکت کشاندن مطلق کارگران، تهاجم اجتماعی 
برای بيحقوق کردن و بيحرمت کردن کارگر بعنوان شهروند، تهاجم 
سياسی و ايدئولوژيک برای زير سوال بردن و زدن تمايالت چپگرايانه 
و سوسياليستی در جامعه که بناچار با اعتراض کارگری و افق 

(سوسياليستی و کمونيستی چفت ميشود در اين ميان عده ای . 
اپورتونيست و چپ نما، که ضديت جمهوری اسالمی با کمونيستها و 
. سرنگونی طلبان راديکال را خوب ميشناسند با اين موج همراه ميشوند

در داخل کشور بودن البته توجيه استفاده از سوبسيد امنيتی و چرندگوئی 
اما چه آنها که .  را نميدهد"  مفسد"و " محارب"و " منحله"عليه نيروهای 

برای ارتجاع ضد کارگری خوددشيرينی ميکنند و چه کارکشته های 
امنيتی که صبح تا شب مشغول داستانسرائی تحت عنوان نقد و بررسی 
هستند، هر دو ميدانند که اين افاضات چه جايگاهی دارد و سودش به 

 ). جيب چه کسانی ميرود
 

تا به بحث موج فقر و گرانی مربوط است، اين مسير از نظر سرمايه 
بورژوازی ايران اعم از .  داران و حکومت اسالمی نقطه پايانی ندارد

ايجاد رونق و "و "  راه انداختن اقتصاد"حکومتی و اپوزيسيونی، برای 
، نيازمند تهاجم مستمر به سهم کارگر از کل ثروت "کسب و کار

اين تهاجم متکی بر اختناق، سرکوب، فقر، بيحرمتی و .  اجتماعی است
اما روندهای بنيادی تر جامعه ايران هر .  هدفش تسليم طبقه کارگر است

روز بيشتر از ديروز بر ضروری شدن يک راه حل کارگری تاکيد 
در پشت استيصال اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک حکومت .  ميکند

چپ زدائی در "اسالمی و عر و تيز عليه چپ و سوسياليسم و خط 
، واقعيت ديرپاتری وجود دارد که ريشه در اقتصاد سياسی و "جامعه

 . جنبشهای واقعی جامعه سرمايه داری دارد
 

*** 

 ...يادداشت ها 

!آموزش رايگان برای همگان  

 !آدمكشان وقيح زير فشار

 !"ما كشتيم"
 

وقتی جنايتکاران بر جنايتی که عليه مردم روا داشته اند با لحنی حق 
بجانب اعتراف می کنند، و مثل خلخالی و پوردمحمی و رئيسی ميگويند 

، نشان قدرت شان "خوب کرديم و بازهم الزم باشد تکرار می کنيم"
نيست، بيان ساده اين حقيقت است که اينها حتی راهی برای فرار و يا 

 . ، سياست شان است"ميزنيم و می مانيم. "عقب نشينی ندارند
 

اما وقتی حکومتی حتی بطور سمبوليک تحت محاکمه بجرم جنايت در 
تنها اعتراف به جنايت و "  ما کشتيم"آبانماه خونين است، عربده 

و "  توجيه مقتدرانه"جنايتهائی نيست که هزاران شاکی دارد، بلکه 
آتش زدن "کشتن شهروندان بجرم حمله به بانک يا "  دولتمدارانه"

 . است" بانک
 

بله ما هم اعتراف می کنيم؛ ما به بانکها بعنوان سمبل غارت و سرمايه 
ما به مراکز جهليه . بانکهائی که زندگی مان را گرو گرفتند. حمله کرديم

اسالمی و دفتر امام جمعه و آخوند حمله کرديم و آتش زديم، چون برای 
تخريب و .  جمع کردن بساط صنعت دين در ايران تمرين می کرديم

غارت اموال و منازل و بوتيک و ماشين مردم توسط اوباشان کرايه ای 
 .تان که مستند است بماند

 
و شما غلط کردی که بخاطر اعتراض مردم به سمبلهای جنايت و فقر و 

برای همين بايد حساب !  فالکت تيراندازی کردی و فوج فوج آدم کشتی
ما باز هم به بانک و مراکز جهالت دينی و نهادهای قدرت !  پس دهی

اما .  اين را هر دو ميدانيم.  شما باز هم آدم می کشيد.  تان حمله می کنيم
ميخواهم .  وای به روزتان آنجا که ورق برميگردد و مضمحل می شويد

 سرخواهند داد؟ " ما کشتيم و می کشيم"بدانم آنجا نوروزی ها باز عربده 
 

 .دادگاه منتخب مردمی واقعی بعد از سرنگونی در انتظارتان است
 

*** 

 ...دنيا بدون لنينيزم به چه منجالبى بدل شده است 

جهان .  ديگر هيچ مرزی برای تميز قاتل و قاضی و قهرمان وجود ندارد
ميليونها بار بيش از قرن گذشته آبستن انقالب کارگری است مشروط به 

همه چيز برای .  اينکه کمونيست ها از خطوط قرمز دمکراسی عبور کنند
بدون قهر انقالبی، بدون جريانی متشکل، .  پيروزی کمونيزم مهياست

متعهد به پراتيک انقالبی، قبراق و آماده قيام، محال است بشريت از اين 
 . غايب بزرگ لنينيزم است. منجالب بربريت خالص گردد

 

*** 
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نگاهى به خواستهايى که کارگران در طول چند سال گذشته، طى مبارزات خود 
مهمى را در کار  نقطه ضعف و اشتباه اند، نکته مهم، و يا در واقع مطرح کرده

، زيرا اين دسته از کارگران پيشرو ميگوييم.  کارگران پيشرو برجسته ميکند
کارگران نقش مهمى در شکل دادن به خواستها و شعارهاى مبارزات جارى 
کارگرى دارند و بدون شک در صورتى که اين رفقا از يک خط اصولى و 

  .حساب شده پيروى کنند، جنبش کارگرى گامهاى بلندى به جلو برميدارد
2  

ايم که در ميان خواستهاى کارگران از دولت و  اما اين اشتباه چيست؟ ديده
هايى نظير کاهش ساعت کار، اضافه دستمزد،  کارفرما، يعنى در ميان خواست

ها، سود ويژه، اخراج مديران حزب اللهى و غيره، گاه و بيگاه  تعطيلى پنجشنبه
يعنى کارگران در مواردى .  خواست تشکيل شورا و سنديکا هم مطرح ميشود

ميخواهند که براى آنها شورا و سنديکا ايجاد کنند، و يا  دولت و وزارت کار از
ميخواهند که نماينده بفرستد تا بر  وزارت کار در موارد ديگرى، کارگران از

  .جريان انتخابات شورا و سنديکاى آنها نظارت کند" قانونى بودن"
3  

هيچ بخشى .  مخالفيم دولت ما کمونيستها با اينگونه درخواست شورا و سنديکا از
از طبقه کارگر به اندازه کمونيستها مدافع اين نيست که کارگران سازمانها و 

اين الزمه پيشروى طبقه کارگر .  اى خود را بوجود آورند تشکلهاى علنى و توده
ها، تشکيل شوراها و  مخالفيم که کارگران تشکيل اين تشکل اين اما ما با.  است

ما با اين .  داران درخواست کنند سرمايه دولت و وزارت کار سنديکاها را از
بخواهند که آنها را متشکل کنند و  داران دولت و سرمايه مخالفيم که کارگران از

مخالفيم که کارگران با دست  اين ما با.  ها و شوراها سازمان دهند در اتحاديه
خود دولت را بر امر کارگران حاکم کنند و از او بخواهند که بر انتخابات 

  .نمايندگان کارگران بشود" صالحيت"کند و قاضى " نظارت"کارگرى 
4  

کارگران است و محتاج اجازه قبلى  خود ما ميگوييم تشکيل شورا و سنديکا امر
  .دولت و نظارت نماينده و يا بازرس مواجب بگير وزارت کار نيست

5  
اى که عمرى به دنبال  اما هر سنديکاليست اصالح طلب و استخوان خرد کرده

. حقوق صنفى کارگران دويده باشد قطعا به اين حرف ما اعتراض خواهد کرد
  :او خواهد گفت

6  
اين يک واقعيت است، و شما کمونيستها هم با آن موافقيد، که کارگران به "

کارگران نميتوانند دندان روى جگر بگذارند، .  اى خود نياز دارند تشکيالت توده
هايشان باشند  شاهد کاهش روزمره دستمزدشان و افزايش فشار کار و محروميت

و يک روز صبح ناگهان انقالب کمونيستى کنند، حکومت .  و هيچ نگويند
تان  کارگرى بر سر کار بياورند و همه آنچه را که شما کمونيستها در برنامه

کارگران بايد بطور روزمره براى بهبود اوضاع .  ايد عملى سازند آورده
  ".اى و صنفى کارگران است هاى توده خودشان مبارزه کنند و اين محتاج تشکل

7  
و نه فقط اين، بلکه ميگوييم ...  بله، تا اينجاى بحث ما کمونيستها هم موافقيم

اى کارگران تنها ابزارى براى بهبود اوضاع آنها نيست، بلکه  تشکلهاى توده
اى براى بهتر و سريعتر متشکل شدن کارگران تحت  همچنين ميتواند زمينه

 . سياست انقالبى طبقه کارگر، يعنى سياست کمونيستى باشد
 

هاى  کارگرى را بدون تشکل انقالب ما کمونيستها نه فقط اصالحات، بلکه حتى
اى گوناگون کارگران، يعنى بدون تشکلهايى که ميليونها کارگر را در خود  توده

  .جاى بدهد عملى نميدانيم

 امر خود كارگران است ايجاد سازمانهاى كارگرى
 

  منصور حكمت

  :اما دوست سنديکاليست ما از اينجا نتيجه ميگيرد که
9  
اى کارگران، مثال سنديکا دنبال  خوب اگر قرار است که تشکيالت توده"

دولت و .  خواستهاى کارگران را بگيرد، بايد با دولت و کارفرما طرف شود
کارفرما حاضر نميشوند با تشکيالتى که رسميت قانونى نداشته باشد، صحبت 

بنابراين ما بايد خودمان با زبان خوش از آنها دعوت کنيم که خودشان در .  کنند
اجازه تشکيل آن را به کارگران .  تشکيل شوراها و سنديکاهاى ما شرکت کنند

بدهند و نماينده بفرستند و بر انتخابات آن نظارت کنند، تا بعد نتوانند باصطالح 
  "...دبه دربياورند و از مذاکره با نمايندگان سنديکا شانه خالى کنند

10  
گيرى غلط از مقدمه  به اين ميگويند نتيجه.  گيرى مخالفيم نتيجه با همين اتفاقا ما

چرا؟ براى .  به اين ميگويند دوستى خاله خرسه در حق کارگران.  چينى درست
  :اينکه
11  

، در جزئى اوال، بايد توجه کنيد که هر اصالحات و هر بهبودى، هر چند
دارى، نتيجه جنبى و فرعى مبارزه انقالبى  زندگى کارگران در جامعه سرمايه

اگر ميخواهيد دولت را به مذاکره با کارگران بکشانيد، بايد قدرت .  آنهاست
هيچ دولتى، هر .  داران علم کنيد مستقل کارگران را در مقابل دولت و سرمايه

اى به مذاکره با کارگران حرف گوش کن و  قدر هم که عوامفريب باشد، عالقه
قانون طلبى که از پيش معلوم باشد دست به اعتصاب و تحصن و تظاهرات و 

ايد که دولت  خود شما چند بار شاهد بوده.  عمل مستقيم نميزنند، نخواهد داشت
. در مقابل کارگران شانه باال انداخته و حتى دست به تهديد و رجزخوانى زده

اما هنگاميکه نيروى مستقل متمرکز و مصمم کارگران را در برابر خود ديده 
است، وقتى با تهديد و اعتصاب سراسرى روبرو شده است، خود با سر دويده 

از طريق جلب .  و حاضر به مذاکره با نمايندگان واقعى کارگران شده است
کارگران بايد قدرت خود .  رضايت دولت و کارفرما نميتوان با آنها مبارزه کرد

  .کنند تحميل را به آنها
12  

در مورد تشکيل و رسميت يافتن شورا و سنديکا هم همين قانون اساسى مبارزه 
اصالحات نتيجه جنبى مبارزه انقالبى است و هر اصالح :  طبقاتى حکمفرماست

و بهبود جزئى را نيز بايد به نيروى همبستگى و رزمندگى طبقه کارگر به طبقه 
شورا و سنديکا ابزارى براى مبارزه .  دار و دولت او تحميل کرد سرمايه

داران آن را غصب  حقوقى که سرمايه.  کارگران در جهت کسب حقوق آنهاست
از طريق جلب رضايت دولت و .  اند و به زبان خوش پس نميدهند کرده

هيچ دولت .  دار نميتوان ابزار مبارزه عليه آنها را بوجود آورد سرمايه
بورژوايى براى کارگران شورا و سنديکاى واقعى تشکيل نميدهد و راه انتخاب 

هاى  ما بايد تشکل.  شدن نمايندگان واقعى و انقالبى کارگران را باز نميگذارد
ما بايد به نيروى .  اى و نمايندگان واقعى خود را به دولت تحميل کنيم توده

همبستگى و اتحاد خود کارگران دولت و کارفرما را ناگزير کنيم که شورا و 
اين تنها نيروى خود ما، نيروى مبارزه .  سنديکاى ما را به رسميت بشناسند

متحدانه ماست که به تشکلهاى ما رسميت ميبخشد و نمايندگان ما را صاحب 
  .ميکند" صالحيت"

13  
از اين گذشته کسى که به خاطر بهبود اوضاع کارگران، با دست خود پاى 

کارگران  نادان دولت را در امر طبقه کارگر به ميان ميکشد، حداکثر دوست
اى و سراسرى کارگران را به منافع آنى و جزئى،  منافع طبقاتى، پايه او.  است

که آنهم معلوم نيست از راه مسالمت جويانه تا چه حد قابل دستيابى باشد، 
داران،  تمام مبارزه کارگران بر عليه سرمايه.  ميفروشد

  ١٣صفحه   



 ٦٢٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

داران از حيات اقتصادى و  اى بر سر کوتاه کردن دست سرمايه و سرمايه مبارزه
اى که تا ساقط کردن کل حاکميت طبقاتى  مبارزه.  سياسى کارگران است

اى که بايد به تشکيل حکومت  مبارزه.  داران بر جامعه بايد ادامه يابد سرمايه
" قانونى کردن"بين که فقط در فکر  اما اين دوستان کوته.  کارگرى منجر شود

شورا و سنديکا هستند، استقالل کارگران را به يک سنديکاى اصالح طلب و 
نگر و  وگرنه هيچ کارگر آينده.  داران ميفروشند مورد اعتماد دولت و سرمايه

آگاهى براى اينکه دولت فردا حاضر باشد بر سر چند درصد اضافه دستمزد با 
نمايندگان سنديکا صحبت کند و آنها را به رسميت بشناسد، خودش امروز با 
دست خود پاى دولت را به امور کارگران باز نميکند و از دولت دعوت نميکند 
که بيايد و کارگران را مطابق ميل خود سازمان بدهد و يا هر نماينده بى آزار و 

با چنين .  سر به زير و يا حتى سازشکارى را که ميخواهد از صندوق درآورد
اى، يعنى با مطالبه شورا و سنديکا از دولت و وزارت کار، هيچ چيز بجز  شيوه

سنديکاى زرد طرفدار دولت و شوراى اسالمى مجيزگوى جمهورى اسالمى 
  .نصيب کارگران نخواهد شد

14  
اگر ميخواهيم شورا و سنديکاى واقعى داشته باشيم و دولت را ناگزير کنيم که 
شورا و سنديکاى ما را به رسميت بشناسند، راهش اين است که 

دست بکار ايجاد شورا و سنديکا بشويم و به دولت و کارفرما و  رأسا خودمان
هاى  وزارت کار هم بفهمانيم که کارگران متحد، کارگران همبسته، توده

کارگران کارخانه، اين شورا و سنديکا را شورا و سنديکاى خودشان ميدانند، 
يکپارچه از آن حمايت ميکنند و اجازه نميدهند مويى از سر نمايندگان و رهبران 

کارگران است که  خود اينجا هم اين نيروى اتحاد و همبستگى.  آن کم شود
  .ميتواند دولت را به تسليم وادارد

15  
. نتيجه هر نوع دخالت دولت در تشکيل شوراها و سنديکاها از پيش معلوم است

ايم که به نام شورا، جاسوسان حزب اللهى را  ايم و تجربه نکرده مگر بارها نديده
ايم که نمايندگان واقعى ما را  ايم و تجربه نکرده اند؟ مگر نديده به ما تحميل کرده

ايم که حضرات  اند؟ مگر نديده اند و يا حتى دستگير و اخراج کرده نپذيرفته
اند و  کارگران کمونيست و انقالبى را رد کرده"  صالحيت"وزارت کار همواره 

اند؟ آيا قرار است  جلوى انتخاب شدن آنها را با هزار تقلب و دوز و کلک گرفته
 وضع به همين ترتيب بماند و اين تجارب تکرار شود؟

16  
اين کار، يعنى دعوت دولت به دخالت در تشکيل "ممکن است کسى بگويد 

آخر دولت در مقابل کارگران دست .  تشکلهاى کارگرى از روى ناچارى است
البته بدون شک اين هم يک عامل مؤثر در طرح اين مطالبه نادرست ". باال دارد

و سنديکاليستى بخشى از کارگران نيز نقش "  قانون طلب"اما ذهنيت .  است
کافى است تجربه کارگران چاپ تهران را بياد .  مهمى در اين مساله دارد

رفقاى کارگر چاپ تهران پس از قيام، يعنى وقتى که کارگران کامال .  بياوريم
دست باال را داشتند، تصميم گرفتند سنديکاى دوران شاه را منحل کنند و 

نمايندگان سنديکاى قبلى مدعى شدند که مدت .  سنديکاى جديد تشکيل بدهند
نمايندگى آنها تمام نشده و تا مرجع قانونى نباشد که دفاتر و اموال و "  قانونى"

مشخص نشده "  قانونا"پول سنديکا را تحويل بگيرد، و تا هيات مديره جديد 
در شرايطى که شاه و قوانين و کل !  جالب است.  باشد، کنار نخواهند رفت

دستگاه قانون گذاريش از دست کارگران مسلح فرارى بودند، نماينده سنديکاى 
تر و مايه تاسف اين  اما جالب!  سلطنتى قانونى بودن خودش را به رخ ميکشد

آنها سه ماه هر .  است که کارگران پيشرو چاپ هم به اين استدالل تسليم شدند
ها اطالعيه انتخابات  روز جلسه کردند تا تدارک انتخابات ببينند، در روزنامه

و از وزارت کار جمهورى اسالمى دعوت کردند که در انتخابات  چاپ کردند

امر خود  ايجاد سازمانهاى كارگرى

 ...كارگران است 

هم در روز "  قانونى"حضرات نمايندگان  .شرکت کند و بر آن نظارت کند
انتخابات مدعى شدند که خود آنها بايد بر انتخابات نظارت کنند، زيرا مطابق 

نتيجه چه شد؟ هيچ، آنها .  انتخابات را هيات مديره سابق برگزار ميکند"  قانون"
حرف خود را پيش بردند و مجددا هر سه نفرشان دوباره از صندوق راى سر 

کارگرانى که مسلحانه قيام کرده بودند در برابر توهمات قانون .  درآوردند
زانو زدند و عقب  وزارت کار طلبانه خود و تالش خود براى راضى نگهداشتن

  !از اينگونه تجارب بايد درس گرفت. نشستند
17  

ها  ما کمونيست.  ايم ما کمونيستها خواهان استقالل طبقه کارگر در مبارزه
خواهان آنيم که طبقه کارگر با اتکاء به خود و نيروى مستقل خود براى دست 

  .اش متشکل شود و مبارزه کند يافتن به خواستهاى طبقاتى
18  

تشکيل شورا و سنديکا کار خود شماست و !  ما کمونيستها ميگوئيم، کارگران
  .نيازى به اجازه دولت و کارفرما و نظارت وزارت کار ندارد

19  
ما ميگوئيم، اگر همبسته و متحد از تشکيالت خود دفاع کنيد، اگر خودتان اول 
تشکل خود، شوراى خود و سنديکاى خود را ايجاد کنيد و به رسميت بشناسيد و 
در آن چون تن واحد عمل کنيد، آنگاه و تنها آنگاه خواهيد توانست رسميت آن 

  .را به دولت، به هر دولتى، تحميل کنيد
20  

ما ميگوئيم، شورا و سنديکايى که دولت براى شما تشکيل دهد، حتى اگر 
يک خيمه شب .  راضى به اين کار شود، شورا و سنديکاى کارگرى نخواهد بود

. اند هاى آن را به شکل کارگران ساخته بازى سنديکايى خواهد بود که عروسک
  .شوراى اسالمى و سنديکاى زرد دولتى نتيجه چنين روشى است

21  
دست بکار تشکيل  فورا و کامال مستقل از دولت ما ميگوئيم، کارگران بايد

مجمع عمومى کارخانه خود را تشکيل دهند، .  شوراهاى واقعى خود شوند
گيرى  را منظم کنند و آن را به عنوان عاليترين ارگان تصميم جلسات آن

کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل دولت و کارفرما و وزارت کار قرار 
  .مجمع عمومى رسمى و منظم اولين رکن شوراى واقعى است. دهند
22  

ما ميگوئيم، کارگران بايد همبسته و متحد اعالم کنند که دولت به هيچ وجه حق 
دولت بايد هر .  ندارد در تشکيل شوراها و سنديکاهاى کارگران دخالت کند

اند به  نماينده و هر تشکلى را که کارگران به اراده خود انتخاب و ايجاد کرده
  .رسميت بشناسد

23  
کارگران .  ما کمونيستها ميگوئيم طبقه کارگر تنها به نيروى خود آزاد ميشود

بايد در تشکلهاى مستقل خود و در راس همه در حزب سياسى خود، در حزب 
کمونيست، متحد و متشکل شوند و مبارزه انقالبى خود را براى برچيدن کل 

هر اصالح جزئى و هر بهبود کوچک در .  دارى شدت بخشند نظام سرمايه
کارگران هر گاه .  اوضاع کارگران نتيجه جانبى اين مبارزه انقالبى خواهد بود

از مبارزه انقالبى دست بکشند، از اصالحات و بهبود نسبى اوضاع هم بى 
  .نصيب خواهند ماند

 
اينها را .  شماست خود تشکيل شوراها و تشکلهاى کارگرى امر!  کارگران 24

برعکس، اعالم .  از دولت تقاضا نکنيد و منتظر اجازه و نظارت دولت نشويد
اى  هاى توده کنيد که دولت حق هيچگونه دخالتى در اين امر ندارد و بايد تشکل

  .کارگران را بى هيچ قيد و شرط به رسميت بشناسد
25  

هاى کارگر تنها راه پيروزى  مبارزه مستقل و اتکاء به نيروى توده
  .است

 
 کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، 

 ١٣٦٢آذر  ٣٠ - ٣شماره 
*** 
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 تجمع کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبريز 
ماه کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی  آبان ٢٣روز يکشنبه 

 .تبريز در اعتراض به دستمزد پايين خود بار ديگر دست به تجمع زدند
پرسنل شرکت موتورسازان با تجمع و ارائه خواسته های خود 

 :خواستار موارد زير شدند
افزايش حقوق به صورت اعمال در حکم کار نه با پرداختی های  -١

 ثابت
 اعمال طبقه بندی مشاغل -٢
 تشکيل شورای کارگری- ٣
 پرداخت حق بهره وری متناسب و به روز شده - ۴
 .امنيت شغلی و تبديل وضعيت - ۵

در ماه جاری اين چندمين باری است که کارگران تراکتور سازی 
 .تبريز دست به تجمع می زنند

 
 سنگ کرمان  تداوم اعتراض کارگران شرکت زغال 

نتيجه ماندن جلسه  کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان از بی
بررسی مشکالت خود در فرمانداری شهرستان زرند خبر دادند و تاکيد 
کردند که واگذاری اين شرکت به فوالد تجارت داالهو بدون در نظر 

کارگران شرکت معادن  .ها قطعی شده است های آن گرفتن خواسته
های  در فرمانداری زرند با مقام)  آبان ٢١(زغال سنگ کرمان که روز 

شرکت معادن زغال سنگ کرمان، فرماندار زرند، مديران شرکت 
های امنيتی و نظامی استان جلسه داشتند،  فوالد تجارت داالهو و مقام

اين کارگران از هفته .  اعالم کردند که اين جلسه بدون نتيجه پايان يافت
گذشته به دليِل آنچه آنها اجرا نشدن تبديل وضعيت استخدامی خود از 

آوری شغل خود در  قراردادی به رسمی، افزايش ضريب سخت و زيان
 »المللی فوالد تجارت داالهو شرکت بين«شرايط واگذاری معدن به 

دانند، دست از کار کشيدند و خواهان ديدار با مديرعامل صندوق  می
 . بازنشستگی فوالد، مالک شرکت معادن و فوالد تجارت شدند

 
 بر اخراج شده در هفت تپه تجمع کارگران نی 

تپه در  بر شرکت هفت آبان جمعی از کارگران نی ٢٣روز يکشنبه 
نفر  ١۵٠بر که تعدادشان به  کارگران نی .محوطه شرکت تجمع کردند

کارگران .  رسيد پس از پايان کشت متاسفانه همگی اخراج شده اند می
های شرکت جذب و  خواستار اين خواست هستند که در ساير بخش

 .استخدام  شوند
 
 ماهه کارگران معدن زغال سنگ آق دربند  ١١حقوق معوق  

ماه حقوق معوقه و  ١١کارگران معدن زغال سنگ آق دربند سرخس 
را از  ١٣٩٩و يک ماه عيدی سال  ٩٣روز حقوق ارديبهشت  ١۵

 .کارفرمای خود طلب دارند
 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

 اعتراضات کارگران کارخانه سبالن پارچه اردبيل از سر گرفته شد 
در اعتراض "  سبالن پارچه اردبيل"ی  کارگران کارخانه  آبان  ٢۴دوشنبه 

ماه حق بيمه در محوطه  ٣ماه دستمزد و واريز نشدن  ۴به عدم دريافت 
 .شرکت تجمعی برگزار کردند

 
 کشته شدن کارگر پااليشگاه ششم عسلويه 

از کارگران روزمزد  »حسن شمس«ماه  آبان ٢۴صبح روز دوشنبه 
سازمان منطقه ويژه )  ١۶و  ١۵فازهای (تعميرات پااليشگاه ششم 

ما در برنامه .  اقتصادی انرژی پارس از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت
جامعه و کارگران، مرگ اين کارگر را به بستگان و همکارانش تسليت 
ميگويم و عامل اين نوع مرگها را سودجوی سرمايهداران در عدم تامين 

 .ايمنی کار ميدانيم
 
 تجمع اعتراضی کارگران شرکت حفاری گلوبال پتروتک کيش  

ماه جمعی از کارکنان شرکت تأسيسات حفاری  آبان ٢۵شنبه  روز سه
اين تجمع  .گلوبال پتروتک کيش در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند

 ماه حقوق و بيمه اعتراض دارند ٧کنندگان نسبت به عدم پرداخت 
 
 کارگران کارخانه الستيک بارز کردستان اعتصاب کردند 

ماه کارگران مجتمع الستيک بارز کردستان در  آبان ٢۶روز چهارشنبه 
 .شان اعتصاب کردند اعتراض به عدم رسيدگی به وضعيت معيشت

کارگران اين کارخانه نسبت به وضعيت نامناسب و کم بودن حقوق ، رانت 
خواری مسئوالن پروازی کارخانه و پرداخت های خارج از ضابطه به 

مجتمع الستيک بارز .  کارشناسان شاغل در اين مجموعه اعتراض دارند
شغل غير  ۵٠٠نفر پرسنل دارد و همچنين حدود  ٧۵٠کردستان حدود 

مستقيم نيز بخاطر اوضاع نابسامان اين شرکت در خطر تعطيلی قرار 
 .گرفته است

 
 زار روچون تجمع اعتراضی کارگران معدن مس دره 

آبان کارگران معدن مس دره زار روچون در  ٢۶روز چهارشنبه 
اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان برای دومين روز متوالی دست به 

اين کارگران نسبت به سطح پايين دستمزد، نابرابری در مدت  .تجمع زدند
زمان کار، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت حقوق 
يکسان و مکفی برای کارگران، نداشتن قرارداد قانونی و عدم امنيت شغلی 

 .زار در سيرجان استان کرمان واقع است معدن مس دره .اعتراض دارند
 
 تجمع اعتراضی رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد تهران 

آبان جمعی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد  ٢٣روز يکشنبه 
تهران در مقابل دادسرای کارکنان دولت واقع در ميدان منيريه تهران 
دست به تجمع اعتراضی زدند و سپس به سمت دفتر قوه قضاييه راهپيمايی 

رانندگان معترض خواهان رسيدگی به مشکالتشان  .کردند
  ١٥صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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ديگر فعال مدافع حقوق کارگری پس از تفتيش منزل توسط نيروهای 
تاکنون از داليل بازداشت و اتهامات مطروحه عليه  .امنيتی بازداشت شد

 .ايشان اطالعی در دست نيست
 
 زندان اوين  ۶انتقال کيوان صميمی به بند  

کيوان صميمی زندانی سياسی محبوس در زندان اوين که روز گذشته از 
 ٢٠٩زندان اوين به بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به بند  ٨بند 

اين اقدام نهادهای امنيتی  .منتقل شده است ۶منتقل شده بود امروز به بند 
و مسئولين زندان به قصد آزار و اذيت و منزوی کردن زندانيان سياسی 
صورت ميگيرد تا به اين شکل مانع از اعتراضات جمعی زندانيان 

ايران »نگار و سردبير نشريه  کيوان صميمی روزنامه .سياسی شوند
بازداشت شد و  ٩٨است که در تجمع روز جهانی کارگر سال  «فردا

در  ٩٩آذر  ١٧سپس به تحمل سه سال زندان محکوم گرديد و از تاريخ 
 .زندان اوين به سر ميبرد

 
 تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان اصفهان 

آبه و  مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصيص حق
رود دوباره دست به تجمع و سر دادن شعار  آبی و خشک شدن زاينده بی

رود  کشاورزان به نشان اعتراض همچنان در بستر خشک زاينده .زدند
کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به وضعيت .  اند چادر زده

های کشاورزی برای چندمين  آبه به زمين رود و عدم تأمين حق  زاينده
کشاورزان .  های شبانه ادامه دادند شب متوالی به تجمع و تحصن

 . قهدريجان نيز به کشاورزان اصفهان ملحق شدند
 

*** 

 .هايشان شدند و همچنين تحويل سند مالکيت اتوبوس
 
 تجمع اعتراضی کارکنان علوم پزشکی استان فارس 

 »دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس«کارکنان 
اين کارکنان  .هستند ٣العاده خاص با ضريب  خواستار برقراری فوق

عدم اجرای برقراری فوق العاده   آبان در اعتراض به ٢٣روز يکشنبه، 
خاص برای پرسنل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تاکيد 

 .بر رفع تبعيض در محوطه محل خدمت خود تجمع کردند
 
 تجمع اعتراضی پرسنل شرکت مخابرات سبزوار 

آبان جمعی از کارکنان مخابرات سبزوار در اعتراض  ٢۴روز دوشنبه 
ی چند ماه گذشته دست به تجمع  به عدم پرداخت مزايا و حقوق معوقه

 .زدند
 
 تجمع اعتراضی پرسنل حراست مترو گلشهر به هشتگرد  

ماه جمعی از پرسنل حراست مترو گلشهر به  آبان ٢۶روز چهارشنبه 
هايشان دست به  هشتگرد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه

اين نيروها در سال جاری در اعتراض به عدم رسيدگی به  .تجمع زدند
 .اند مشکالتشان چند بار دست به اعتصاب و تجمع زده

 
 سال زندان محکوم شد ۵نصرت بهشتی به  

نصرت بهشتی معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگيان خراسان رضوی 
توسط مأموران وزارت اطالعات دستگير و  ١۴٠٠مرداد   ١٣که در 

دادگاه انقالب  ۴ی  تاکنون نيز در بازداشت به سر ميبرد، توسط شعبه
مشهد به رياست قاضی منصوری به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه 

اين محاکمه طی دو  .سال زندان محکوم شد ۵امنيت کشور محاکمه و به 
روز دوم  .دادگاه انقالب اسالمی مشهد انجام شد ۴ی  روز در دفتر شعبه

وکيل پرونده علت عدم حضور .  دادگاه بدون حضور وکيل انجام گرفت
ی نزديکان  به گفته .خود را بی اطالعی از برگزاری دادگاه عنوان کرد

خانم بهشتی قاضی پرونده اتهامات وی را تبليغات مارکسيستی در مدرسه 
اين  .و کالس درس و اقدام عليه امنيت کشور ابراز  داشته است

 .بازنشسته شده است ١٣٩٢درحاليست که خانم بهشتی در سال 
 
 بازداشت مسعود فرهيخته و چند تن ديگر از معلمان در تهران 

آبانماه پس از پايان تجمع  ٢٠ی خبرهای منتشرشده روز پنجشنبه  برپايه
معلمان مقابل مجلس، نيروهای امنيتی به چند نفر از معلمان و فرهنگيان 
يورش برده و ضمن ضرب و شتم، مسعود فرهيخته از کانون صنفی 
فرهنگيان اسالمشهر و چند تن ديگر از فرهنگيان را بازداشت کرده و به 

 .اند مکان نامعلومی منتقل کرده
 
 عسل دمحمی به بند زنان زندان اوين منتقل شد 

ماه، عسل دمحمی مدافع حقوق کارگران از  آبان ٢٠روز پنجشنبه 
، به بند زنان زندان اوين ٢٠٩بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به بند 

ماه، به همراه هيراد پيربداقی  آبان ١۵عسل دمحمی روز شنبه .  منتقل شد

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 
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زاده فقط به _قاسم_عزيز#  .اوين در بازداشت موقت به سر می برد
جرم فعاليت صنفی به زودی در داد گاه انقالب رودسر محاکمه خواهد 

روزيخواه، پس از يک محاکمه سخت در جلفا در انتظار _لطيف#.  شد
 ."حکم می باشد

 
سرکوب و اعمال فشار امنيتی به معلمان گوشه ای از سرکوب بخشهای 

تهديد بازنشستگان، کارگران فعال .  مختلف و معترض جامعه است
مراکز مختلف صنعتی، دستگيری فعالين چپ مانند عسل دمحمی و هيراد 

... پيربداقی، دستگيری خانواده ها و وابستگان جانباختگان آبانماه 
ماشين سرکوب بيست و چهار ساعته و سه شيفت کار می کند چون از 

اما سياست سرکوب از زندان و شکنجه و .  فردای خود اطمينان ندارند
. اعدام تا کشتار خيابانی همواره وجود داشته و جواب نداده است

سرکوب و توحش حکومتی از سر استيصال و ناتوانی در سترش گ
پاسخگوئی به سير رو به گسترش اعتراضات جامعه و وضعيت 

جامعه هم ناچار .  فالکتباری است که خود حکومت بانی و مسبب آنست
است هم عليه سياست سرکوب و برای آزادی اسرايش مبارزه کند و هم 
جبهه های مبارزه عليه فقر و فالکت اقتصادی و حکومت حافظ آنرا را 
ً بی خاصيت و در نهايت  گسترده تر کند تا سياست سرکوب را تماما

 .    ماشين سرکوب را درهم بکوبد
 

 !زندانی سياسی بی قيد و بی وثيقه آزاد بايد گردد
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حکمتيست -جزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢١نوامبر  ١٧ -١۴٠٠آبان ماه  ٢۶

مهوری اسالمی و نهادهای امنيتی آن تشديد سرکوب و خفه جسياست 
در يکماه اخير بيش از چهل فعال .  استمعترض کردن صدای مردم 

سياسی و اجتماعی و کارگر و معلم و بازنشسته بعناوين مختلف احضار، 
: اتهامات هم از قبل تعيين شده است.  بازداشت و زندانی شده اند

ارتباط با نيروها و اعضای "، "وابستگی و همکاری با بيگانگان"
و اتهامات مضحکی مانند "  گفتگو با رسانه های خارجی"، "اپوزيسيون

 "!!تشويش اذهان عمومی"و " اقدام عليه امنيت ملی"
 

جعفر ابراهيمی از "بنا به گزارش کانون های صنفی معلمان از جمله 
شهريار، محمود مالکی از بوشهر، مهدی فتحی و غالمرضا غالمی از 
شيراز ، عزيز قاسم زاده از رودسر، لطيف روزيخواه از جلفا، نصرت 
بهشتی از مشهد و ناهيد فتحعليان از تهران با وثيقه ها و زندانهای بسيار 

ابراهيمی از حق انتخاب وکيل محروم _جعفر#. سنگينی روبرو هستند
آبان در  ٢۵مالکی با يک ميليارد تومان وثيقه، _محمود#  .شده است

فتحی بيش از دو ماه است بالتکليف در _مهدی#. بوشهر محاکمه می شود
زندان عادل آباد شيراز در بازداشت موقت است و دست به اعتصاب غذا 

غالمی در شيراز با وثيقه حدود يک ميليارد _غالمرضا#  .زده است
بهشتی معلم بازنشسته به _نصرت#  .تومان بطور موقت آزاد شده است

سال زندان  ۵جرم فعاليت صنفی فرهنگيان توسط دادگاه انقالب مشهد به 
فتحعليان نزديک به يکسال است که در زندان _ناهيد#  .محکوم شده است

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 !معلمان زندانى را آزاد كنيد
 !است نه زندانمدرسه جای معلم 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

!زنده باد سوسياليسم  

را بطور زنده و از طريق تلفن و يا اينترنت همه جای جهان تلويزيون آلترناتيو شورايى كانال 

ساعته شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست را  ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای . دنبال كنيد

:به دوستانتان معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  


