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 مصوبه دستمزد،

 زير پای امضا كنندگان 
 

شورای "کارفرمائی موسوم به  -نهاد حکومتی 
مصوبه حداقل دستمزد سال جاری "  عالی کار

در کنار .  درصدی اعالم کرد ٥٧را با افزايش 
جدول ابالغ شده تفکيک کارگران کم سابقه و 
کارگران با يک سال سابقه و ميزان دستمزد 

. روزانه و ماهانه و نرخ سنوات متفاوت است
" دستمزد منطقه ای"و "  دستمزد توافقی"اما 

که مکانيزمهائی برای باز بودن دست کارفرما 
برای گريز از همين مصوبه است نيز طرح 

ما بارها تاکيد کرديم که نمايندگان .  شده بود
شورای "دولت و کارفرمايان در نهاد کذائی 

حتی حرف خودشان را قبول "  عالی کار
ندارند و همين تصميمات را با هزار بهانه 
اجرا نمی کنند، يا پرداخت هر قسمت دستمزد 
را منوط به تامين شرايط ديگر می کنند که در 
نهايت دستمزد دريافتی کارگر بازهم کمتر از 

کارفرمايان در .  سطح باصطالح قانونی آنست
شرکتهای مختلف مصوبه خودشان را زيرپا 
گذاشتند و افزايش دستمزدها را ده درصدی 

 . محاسبه کردند
 

 اعتصاب کارگران نفت 
بخش مهمی از کارگران نفت بويژه در پروژه 

. ها و ارکان ثالث قراردادهای موقت دارند
ارديبهشت، بخشهائی از  ٢۴روز شنبه، 

کارگران قرارداد موقت شرکتهای نفت در 
اهواز و جزيره خارک دست به اعتصاب و 

کارگران در اين .  تجمع زدند

 در معرفى روز حكمت 
  )گفتگو با رحمان حسين زاده  -پاسخ به چند سئوال (

و مبارزات كارگری ستون اخبار 

  اعتراضات اجتماعى
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 در يک نگاه 
 

 تحرک و شعارهای رسوای سلطنت طلبان در مقابل مبارزات مردم
 

 ٦صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                       

٢صفحه   

 اعالميه حزب حكمتيست 

 !از اعتصاب شكوهمند كارگران اتوبوسرانى واحد حمايت كنيم

 اعتصاب خطوط بى آر تى تهران را فلج كرده است

 !ماشين سركوب را درهم بكوبيم
 

 ٩صفحه وريا روشنفكر                                                                                                                 

 يادداشتها،

 هنرمندان و ورزشكاران از وريا غفوری ياد بگيرند

 در باره سياست تحريم و نخريدن كاالها
 ٨ه سياوش دانشور                                                                                                              صفح

 حكمتيست  -اعالميه حزب كمونيست كارگری 
 

 !سياست پرونده سازی امنيتى را به شكست بكشانيم

 !كارگران و معلمان بازداشتى فورا بايد آزاد شوند

اطالعيه شورای همكاری 

نيروهای چپ و كمونيست در 

حمايت از اعتصاب كارگران 

 اتوبوسرانى واحد 



درصدی حقوق خود توسط کارفرما در  ١٠تجمع نسبت به افزايش 
درصدی،  ١٠٠تورم "مقايسه با تورم و گرانی موجود با شعار 

بجز اهواز و .  اعتراض شان را بيان کردند"  درصدی ١٠افزايش 
نفت و شرکت بهره برداری جزيره خارک، کارگران قرارداد موقت 

در اعتراض به وضعيت حقوقی خود مقابل گاز کارون و مارون 
ساختمان مرکزی مناطق نفتخيز جنوب اهواز تجمع اعتراضی برگزار 

اعتراض کارگران بدليل افزايش ساليانه حقوق براساس حقوق .  کردند
کارکنان دولت است که موجب کاهش حقوق کارگران ميشود، در 
صورتی که اکثر آيتم های حقوق کارگران قرارداد موقت بر اساس 

کارگران مناطق نفتی ارديبهشت  ٢۴شنبه . قانون کار محاسبه می شود
از جمله در اهواز، گچساران و خارک در مورد نحوه افزايش ده 
درصدی دستمزدها دست به اعتصاب و تجمع زدند و خواستار اعمال 

" شورای عالی کار"بر اساس مصوبه  ١۴٠١افزايش حقوق در سال 
، کارگران ١۴٠١ارديبهشت  ٢٨همينطور روز چهارشنبه  .شدند

برداری نفت و گاز  قرارداد موقت آغاجاری در مقابل شرکت بهره
کارگران با سر دادن .  واقع در آغاجاری دست به تجمع زدند

نه "، "درصدی ١٠درصدی، افزايش  ١٠٠تورم "شعارهايی از قبيل 
، نسبت به افزايش ده "کارگريم نه کارمند، زندگيمون هدر رفت

 .درصدی دستمزد خود اعتراض کردند
 

 اعتصاب رانندگان شرکت واحد 
و  ٢۶اعتصاب قدرتمند کارگران واحد روزهای دوشنبه و سه شنبه 

ارديبهشت در تهران، در اعتراض به ناديده گرفتن مصوبه مزد  ٢٧
شورايعالی کار و اعمال ده درصد افزايش حقوق برای کارگران "

اعتصاب رانندگان خطوط بی آر تی .  صورت گرفت"  شرکت واحد
تهران را فلج کرد و با موجی از تالش کارفرما و حکومت برای 
سرکوب و بازداشت اعتصابيون و تالش برای اعتصاب شکنی همراه 

اعتصاب رانندگان و کارگران تعميرگاه ها که با اين همه .  بود
بازداشت اعتصابيون و هجوم برای دستگيری فعالين سنديکای واحد 
روبرو شده است، چيزی جز اجرای مصوبه خود دولت و کارفرمايان 

در مورد افزايش "  شورای عالی کار"و نهاد دست سازشان يعنی 
 .دستمزدها نخواسته است

 
 جنگ برسر دستمزد

اعتصاب در مراکز نفتی و شرکت واحد تهران، بدليل دبه درآوردن 
دولت و کارفرمايان از پرداخت دستمزدها طبق مصوبه و قانون 
خودشان، بروشنی نشان ميدهد که برای طبقه سرمايه دار هيچ قانونی 

درصدی، حتی اگر تماما  ٥٧آنها با افزايش دستمزد .  رسميت ندارد
پرداخت شود، هنوز ما را دو برابر زير خط فقر رسمی نگاهداشته اند 

. و با شوک اقتصادی جديد اين افزايش يکروزه دود شد و هوا رفت
چون با گرانی افسارگسيخته و افزايش سه و چهار و پنج برابر قيمتها 

با اينحال، سرمايه دار ايرانی و دولت اسالمی، يعنی دو . روبرو هستيم

 ٦٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 مصوبه دستمزد،

 ...زير پای امضا كنندگان 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  ٥صفحه     

، حتی حاضر "شورای عالی کار"شريک و تصميم گيرنده اصلی نهاد 
دست کارفرما باز .  نيستند حرف و تصميم اعالم شده شان را اجرا کنند

وظيفه دولت هم .  است که افزايش حقوق بدهد، چقدر بدهد و يا اصالً ندهد
مقابله با کارگران معترض و سرکوب آنان بدليل خواست پرداخت حقوق 

 ! است" شورای عالی کار"ها مطابق با مصوبه 
 

اينها يک درس دارد و آن اينست که کارگران نبايد زياده از حد قانونگرا 
ما بايد از مانور قانونی در مبارزه و آژيتاسيون .  شوند و قانون قانون کنند

ما داريم می گوئيم چرا قانون خودت را اجرا نميکنی و به .  استفاده کنيم
برای کسانی که از .  افزايش وقيحانه ده درصدی دستمزدها اعتراض داريم

حقوق باالتر از شانزده ميليون سخن گفته اند، روشن است که پرداخت 
دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی ضد کارگر هم هنوز جواب يک هفته 

اينکه اين را هم نميخواهند بدهند، ديگر به ماهيت .  زندگی را نميدهد
سرمايه داری ايران و نياز به ارزان سازی مستمر نيروی کار با هدف 

نکته اينست که قانون را مقدس نکنيم، .  کسب سود بيشتر سرمايه ربط دارد
کاتوليک تر از "از مانور قانونی در مبارزه بهره بجوئيم اما قانونگرا و 

قانون فقط آنچه نيست که بر روی کاغذ تحت شرايط خاصی .  نشويم"  پاپ
قانون واقعی تناسب قوای در حال تغيير توسط نيروهای .  نوشته شده است

 . واقعی است
 

اگر کارفرمايان و دولت مصوبه شان را زير پا ميگذارند، چرا ما زير 
قانون و قدرت آنها نزنيم و چرا قانون خودمان را اعمال نکنيم؟ قانون 
بورژوازی چيزی جز بيان حقوقی منافع اين طبقه نيست، برای ما بعنوان 

اگر هنوز اين قوانين .  کارگر اين قانون هيچوقت تقدس نداشته و ندارد
هستند و عمل ميکنند، دليلی جز اين ندارد که جنبش سوسياليستی طبقه ما 

همين .  هنوز باندازه کافی قوی نشده که اين نظام و قوانين اش را تغيير دهد
امروز بدرست کارگران از کارفرما قبول نمی کنند که دستمزدها پائين تر 

باشد، چون اين آخرين خاکريز قانونی "  شورای عالی کار"از مصوبه 
درعين حال .  است که زير سوال بردن آن برای حکومت هم ساده نيست

اين تجارب اخير تاکيد ميکند که جنبش واقعی برای افزايش دستمزدها بايد 
راه بيافتد که ميخواهد قانون خود را تحميل کند و چهارچوبهايش را از 

دستمزدها . محاسبات و منافع کارفرمايان و دولت شروع استخراج نمی کند
و حقوقی مکفی برای همه کارگران و مردم کارکن و جوابگوی رفع 

اين خواست ميليون ها خانواده .  نيازها و يک زندگی مرفه و با حرمت
کارگری و زحمتکشان شهری هم هست که عليه گرسنگی و گرانی و 

 . فالکت اقتصادی بپاخاسته اند
 

آنچه می بينيم لحظه ها و گوشه هائی از روند فروپاشی و مرگ نظام قديم 
نظامی که کمترين خوانائی با زندگی و جامعه امروز ندارد و طبقه .  است

بارقه های نظم نوين .  حاکم برای بقا ناچار به تعرض مستمر است
کارگری بايد در دل همين مبارزات و بمثابه راه حل مشخص طرح و توده 

بی ارزشی قانون و چهارچوبهائی که زمانی برای توده اهالی .  ای شوند
پنداشته ميشدند و يا الاقل در ذهنيت عمومی زير سوال نبودند، "  مقدس"

تنها بيان اين واقعيت ساده است که دوران تحول و دگرگونی عميق آغاز 
آنچه امروز بعنوان تمايالتی آوانگارد و انقالبی و انسانگرايانه .  شده است

و عدالتخواهانه ديده ميشوند، فردا ميتواند مبنا و جهت قوانين در يک 
 .     حکومت کارگری باشد

 ٢٠٢٢مه  ٢٠.                                                        سردبير



 ٦٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 حكمتيست  -اعالميه حزب كمونيست كارگری 
 

 !سياست پرونده سازی امنيتى را به شكست بكشانيم

 !كارگران و معلمان بازداشتى فورا بايد آزاد شوند

صدا .  سناريو سازان ابله وزارت اطالعات بار ديگر فيلی هوا کرده اند
و سيمای حکومت فيلمی پخش کرده که دو مسافر فرانسوی و فعال 

ميکند، "  رصد"اتحاديه ای را که با ويزای گردشگری به تهران آمدند، 
به نشست در روز روشن و در رستوران و کافی شاپ در تهران ربط 

اند، طرح "  جاسوس"ميدهد تا کبوتر از کاله خارج کند که اينها 
آمدند و معلمان و کارگران هم "  آموزش"دارند، برای "  براندازی"
واقعا بايد به !  هستند"  اغتشاشات"داخلی برای ايجاد "  عامل اجرائی"

يک !  نوبل داد"  سربازان گمنام امام زمان"اين همه استعداد و نوآوری 
سری اتهامات تکراری و نخ نما و کسل کننده، روشهائی بارها شکست 
ً برای توجيه سرکوب و  خورده، ادعاهائی واهی و بی پايه صرفا

از مکتب ساواک و ساواما همين بيشتر درنمی .  بازداشت و اعمال فشار
 . آيد
 

ارديبهشت در منزلش  ٢٢کردنها، رضا شهابی روز "  رصد"بدنبال اين 
بازداشت ميشود و چهار فعال شورای صنفی معلمان از جمله اسکندر 
لطفی، شعبان دمحمی، رسول بداقی و مسعود نيکخواه را بعنوان 

قبلتر جعفر ابراهيمی، دمحم حبيبی، .  آنها بازداشت کردند"  رابطين"
همينطور .  محسن عمرانی و تعداد زيادی از معلمان بازداشت شده بودند

با گسترش اعتراضات مردم کارگر و زحمتکش عليه فقر و گرانی، 
موج بازداشت ها و احضارها گسترش يافته و آنيشا اسدالهی، ريحانه 

نژاد، کيوان مهتدی از فعالين اجتماعی نيز در بازداشت بسر  انصاری
سسيل کوهلر و همسرش ژاک پاريس، دو شهروند فرانسوی و .  ميبرند

 ١٧از فعالين اتحاديه ای نيز هنگام بازگشت در فرودگاه در تاريخ 
 .  ارديبهشت بازداشت شدند

 
جمهوری اسالمی که زير فشار اعتراضات معلمان بستوه آمده و 
بازداشت و احضار در اراده مبارزاتی و اتحاد آنها تاثيری نداشته است، 
مدتی است که شورای هماهنگی معلمان را به شيوه های مختلف مورد 
تهمت و تعرض قرار ميدهد و اکنون به سناريو سازی امنيتی رسيده 

معلمان و کارگران حقوق شان را ميخواهند و پاسخ حکومت .  است
اما ديگر کسی حوصله گوش .  سرکوب و پرونده سازی امنيتی است

کارگران همه جای .  دادن به اين داستان های درجه سه پليسی را ندارد
دنيا با هم ارتباط دارند، سازمانهای کارگری از مبارزات همديگر 
حمايت می کنند و عليه دولتهای سرمايه دار از حقوق کارگری دفاع 

جمهوری اسالمی اما که خود با انواع دولتهای مرتجع و .  ميکنند
سازمانهای جاسوسی و تروريستی رابطه دارد، برای مردمی که از فقر 
و فالکت به تنگ آمدند، پرونده سازی امنيتی ميکند و افراد را با زور 
شکنجه و اعتراف گيری به اين و آن نهاد خيالی منتسب می کند تا 

پخش فيلم و شايعه پراکنی در مورد .  سرکوب و زندان را توجيه کند
سناريو سازی .  افراد بازداشتی مقدمه اين سناريو سازی مضحک است

معلمان و .  و اتهامات امنيتی تنها موجب تمسخر و نفرت جامعه است

کارگران بازداشتی اعتبارشان را از همکاران و حرکت اجتماعی شان 
می گيرند و ادعاهای کذب و کثيف نيروهای امنيتی نميتواند کمترين 

تشکل و تحزب و اعتراض و اعتصاب حق .  خدشه ای در آن ايجاد کند
کارگران و معلمان حق دارند مانند .  مسلم و پايه ای کارگران است

سرمايه داران در نهادهای بين المللی و شناخته شده جهانی عضو شوند و 
 .در رابطه باشند

 
حکمتيست بازداشت رضا شهابی، معلمان،   -حزب کمونيست کارگری 

فعالين اجتماعی، سسيل کوهلر و ژاک پاريس دو فعال سنديکائی و تالش 
معلمان و .  حکومت برای سناريو سازی امنيتی را قويا محکوم ميکند

کارگران با اعتراض قدرتمندتر بازهم شما را وادار به شکست و عقب 
دوره اتهامات امنيتی عليه مخالفين سياسی گذشته .  نشينی خواهند کرد

است، اين اقدامات در مقابل سيل رو به گسترش اعتراض توده ای و 
جنبش طبقه کارگر برای رهائی از يوغ اسالم و سرمايه سدی پوشالی 

عليه نمايش مضحک !  کارگران، معلمان، آزاديخواهان.  است
سناريوسازی شکنجه گران اعتراض کنيد و اين طرح ضد کارگری را 

کارگران و .  توی صورت خامنه ای و گماشته های امنيتی اش بکوبيد
  !معلمان بازداشتی و کليه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٢مه  ١٨ -١۴٠١ارديبهشت  ٢٨
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 يک روز حزبی است يا عمومی تر و جنبشی تر است؟                       

                                 
ميالدی بر  ٢٠٠٣سابقه روز حکمت به سال :  رحمان حسين زاده

مرگ نابهنگام به  ٢٠٠٢متأسفانه يک سال قبلترش يعنی سال .  ميگردد
در سالگرد مرگ حکمت، . سراغ منصور حکمت آمد و از ميان ما رفت

دفتر سياسی وقت حزب کمونيست کارگری ايران مناسبت هفته حکمت 
را تصويب کرديم که با روز تولد منصور حکمت در چهاردهم خرداد 

هدف اين بود که در هفته .  برابر با چهارم ژوئن هر سال شروع ميشود
حکمت با ابتکارات مختلف افکار و سياست و پراتيک و شخصيت و 

بعد از آن هر سال ما هفته حکمت را برگزار .  کاراکتر او را بشناسانيم
حکمتيست به   -بعد از ده سال در حزب کمونيست کارگری .  ميکرديم

اين نتيجه رسيديم که به منظور پراکنده نشدن انرژی و ابتکارها در 
طول يک هفته برای برگزاری مناسبت گراميداشت حکمت، تمرکز 
ويژه ای بر روی روز تولد او يعنی چهاردهم خرداد هر سال داشته 

ميالدی ما هفته حکمت را به روز  ٢٠١٣باشيم، در نتيجه از سال 
به بعد در  ٢٠٠٣گراميداشت منصور حکمت از .  حکمت تغيير داديم

جنبش کمونيسم کارگری و جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی وجود 
ما .  داشته و ما تالش ويژه ای در معرفی و گراميداشت حکمت داريم

بارها نوشتيم و گفتيم، روز حکمت مناسبت حزبی نيست، بلکه به همه 
انسانها و فعالين و تحرک سياسی و حزبی و جنبشی مربوط است که در 
افکار و سياستهای حکمت و حتی بخشی از آن خود را شريک ميدانند و 

 .برای منصور حکمت و سياست و پراتيک و شخصيت آن ارزش قائلند
  

چرا روز تولد حکمت را برای اين مناسبت انتخاب  :تلويزيون پرتو
 کرديد؟           

         
برای اين مناسبت روز تولد و روز مرگ حکمت :  رحمان حسين زاده

هر دو وجود داشتند که انتخاب کنيم، از نظر ما روز تولد حکمت 
روزی است که شخصيتی .  انطباق بيشتر با هدف اين گراميداشت داشت

 . بزرگ و يک مارکسيست بزرگ به دنيا آمده است
 

آيا گراميداشت روز حکمت نوعی شخصيت پرستی :  تلويزيون پرتو
 نيست تا به قول بعضی ها او را بزرگ جلوه دهيد؟                                                                               

 
واقعيت اين است که منصور حکمت شخصيت :  رحمان حسين زاده

او مارکسيست .  الزم نيست ما بزرگ جلوه اش دهيم.  بزرگی است
بزرگی بود که متأسفانه عمرش کوتاه بود تا کل نبوغ و مهارت و 
تاثيرات خود را در جدال طبقاتی که روزمره به حضور انسانها و 

 ٢۵سال عمر کرد و  ۵١او .  رهبرانی چون او محتاج است، نشان دهد
سال عمر مفيد سياسی او بود که متشکل و متحزب، نبوغ و افکار و 
تئوری و نظريات و سياست و پراتيک خود را به جنبش طبقه کارگر و 

 ٢۵در همين دوره .  به جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی عرضه کرد
ساله انبوهی از کار نظری، سياسی و عملی و ابتکارات و ايجاد تحزب 

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤٨شماره    

 در معرفى روز حكمت 
 )گفتگو با رحمان حسين زاده  -پاسخ به چند سئوال (

کمونيستی را در صحنه سياست ايران و 
منصور حکمت .  عراق عرضه کرد

انسان بزرگی بود که نه تنها ما 
دوستداران او بلکه دوست و دشمن به 

بد شانسی .  بزرگی او اذعان دارند
نابهنگامی بود که جنبش کمونيستی و 
طبقه کارگر با آن روبرو شد و 
مارکسيستی اينچنين بزرگ از ميان ما 

سال عمر مفيد سياسی  ٢۵او در .  رفت
خود تالش زيادی برای دگرگونی و 

تغيير، برای سازماندهی انقالب کارگری از جمله در صحنه سياست 
ايران انجام داد که اگر تحول انقالبی و انقالب در صحنه سياست ايران 
اتفاق می افتاد و اين دگرگونی زير پرچم کمونيسم کارگری و منصور 
حکمت سازمان می يافت، آنگاه عظمت منصور حکمت نه تنها در ايران 
بلکه در تمام دنيا خود را نشان می داد و اين قامت بزرگ، دنيا را متوجه 

همانگونه که لنين در رأس انقالب کارگری، انقالب .  خود می کرد
. بلشويکی را سازمان داد و دنيا را متوجه ابتکار و نبوغ خود کرد

منصور حکمت آثار مهم و حزب قدرتمندی از خود بجا گذاشت و در 
مسأله ديگر اين بود که .  عراق حزب کمونيست کارگری بوجود آمد

منصور حکمت مارکسيست برجسته ای بود که در جغرافيای ايران 
اگر او .  فعاليت می کرد و به زبان فارسی ادبيات خود را منتشر می کرد

زاده کشور بزرگ غربی مانند آلمان، انگليس و فرانسه و يا آمريکا بود و 
به زبان انگليسی که جهانشمول است می نوشت و مارکسيسم او به زبان 

ما دلبخواهی .  انگليسی منتشر می شد آنگاه قامت بزرگتر او را می ديديم
آيا درباره .  بلکه او خود شخصيت بزرگی بود.  اورا بزرگ نشان نميدهيم

اين موضوع کيش شخصيتی وجود دارد؟ ما از او کيش درست نکرديم و 
نمی کنيم، خط قرمز هم دور آن نکشيديم، اما تالش ميکنيم اين رهبر 

برای انسانهای بزرگ از چپ و . مارکسيست را آنطور که بود، بشناسانيم
واقعيت اين است .  راست، روز گراميداشت و معرفی و شناساندن هست

که جنبشهای اجتماعی بزرگ و شخصيتهای بزرگ آن دوستان و مخالفان 
و دشمنانی هم دارند، مخالفان و دشمنانش نميخواهند از لحظات مهم آن 
جنبش و دستاوردهای مهم آن و از رهبران و شخصيتهايش به نيکی ياد 

به ويژه اين حساسيت در مورد .  شود، شناسانده شود، گرامی داشته شود
کمونيسم و جنبش کارگری و آزاديخواهی بيشتر است، چون بورژوازی 
ابزار و امکانات بسياری در اختياردارد تا عليه جنبش کمونيستی و 

بخواهند يا نخواهند روز تولد مارکس و روز .  کارگری فضا سازی کنند
. انتشار کاپيتال و روز انتشار مانيفست مهمند و گرامی داشته می شوند

بسياری دوستداران او هستند و برايش احترام قائلند و آثار او را 
درباره .  بازخوانی می کنند و در عين حال دشمنان زيادی هم دارد

مخالفان و دشمنان منصور حکمت .  موضوع حکمت هم همينگونه است
اما در مورد .  اين ادعا را دارند که ما شخصيت پرستی می کنيم

در صحنه .  شخصيتهای بورژواها مناسبتها به خاطر آنها را عادی ميدانند
سياست ايران ملی گراها همه سالها روزی برای گراميداشت مصدق 

مسئله ملی شدن صنعت نفت ايران را بهانه کردند، ميپرسم اين .  دارند
اتفاق چه چيزی برای مزدبگيران و شهروندان عادی جامعه ايران 

مطلقأ به اتفاقی مفيد برای طبقه کارگر ايران و طبقه .  داشت؟ هيچ
ببينيد اسالميها در مورد خمينی .  مزدبگير و زحمتکش ايران تبديل نشد

يا در مورد رضاخان و دمحم رضا پهلوی که بيش !  جنايتکار چکار ميکنند
ميخواهم بگويم جنبش !  از نيم قرن خون مردم ايران را در شيشه کردند

های مختلف ديگر هم انواع مناسبتها و انواع گراميداشت 

 

  ٥صفحه   



 ٦٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

برای چهره ها و شخصيتهای خود دارند که بسياری از آنها مرتجع 
کسی به آنها نمی گويد .  بوده و عليه اهداف کارگری و انسانی بوده اند

برای ما کمونيستها که از منصور .  که شما شخصيت پرستی می کنيد
حکمت و عظمت اهداف و تالش او صحبت می کنيم، فورا کارت زرد 

ما از معمار و بنيانگذار کمونيسم .  کيش شخصيت را جلو ميکشند
معاصر ايران ياد ميکنيم، از دستاوردهايش صحبت ميکنيم و مهمتر 
به آن مراجعه ميکنيم که همين امروز بايد مبنای سياست و پراتيک ما 
باشد و به نسل جوان منتقل شود که متاسفانه در موارد متعدد به آنها 

 .رجوع نميشود و مورد اتکا قرار نميگيرند
   

حکمتيست از   -هدف حزب کمونيست کارگری  :تلويزيون پرتو
 گراميداشت روز حکمت چيست؟ 

 
حتی ابتکار .  گفتم روز حکمت روز حزبی نيست:  رحمان حسين زاده

در حزب کمونيست کارگری .  آن از حزب حکمتيست شروع نشد
ايران آنرا تصويب کرديم و حزب حکمتيست گراميداشت حکمت را 

حقيقت اين است که منصور حکمت فقط .  پيگيرانه ادامه داده است
مربوط و متعلق به حزب حکمتيست و يک سازمان و يک حزب معين 

او يک رهبر و يک شخصيت بزرگ بود که تصوير عمومی .  نيست
منصور حکمت رهبر جنبش کمونيسم .  تری از خود بجا گذاشته است

جنبش کمونيسم کارگری به عنوان جنبش اعتراضی .  کارگری است
دامنه اين تعريف . طبقه کارگر عليه سرمايه و عليه سرمايه داری است

بسيار وسيع تر از حزب حکمتيست و حتی احزابی است که خود را 
به .  کمونيسم کارگری در ايران و عراق و کردستان عراق می دانند

عنوان نمونه هم اکنون در فرانسه و ايتاليا و در آمريکا فعالين و 
نهادها و سازمانهايی هستند که منصور حکمت را از آن خود می 

به اين دليل منصور حکمت چهره ای عمومی تر و متعلق به .  دانند
جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی و متعلق به جنبش اعتراضی طبقه 

متعلق به هر جای اين دنياست که .  کارگر عليه سرمايه داری است
صف مستقل طبقه کارگر برای دگرگون کردن جامعه و نابودی 

به اين دليل هيچگاه ما به .  بورژوازی و ساقط کردن آن به ميدان بيايد
روز حکمت بعنوان روز حزبی نگاه نکرديم و متعلق به همه 
آزاديخواهان و برابری طلبان و همه کسانی است که از سرمايه داری 
و از اين نظم بيزارند و سرنگونی سرمايه داری و انقالب کارگری را 

در کشوری مثل ايران کسانی که سرنگونی رژيم .  می خواهند
ارتجاعی بورژوا اسالمی را می خواهند، منصور حکمت با افکار و 
سياستها و نظرات و ما به ازای سازمانی به جا مانده از او متعلق به 
آنها و جوابگوی تمام جنبش ها از جمله جنبش آزادی خواهی و 
برابری طلبی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش نسل جوان و 
جنبش انسان معترض به همه اين عقب ماندگی که بورژوازی اسالمی 
به مردم تحميل کرده است و آنها به خط مشی و داده های منصور 

روز حکمت پديده ای عمومی تر است و به .  حکمت وصل می شوند

اين دليل انتظار اين است که همه آزاديخواهان و برابری طلبان به روز 
هدف از . روز حکمت فقط مراسم و گراميداشت نيست. حکمت رجوع کنند

برگزاری روز حکمت در وهله اول و اساسأ معرفی تئوری ها، نظريات و 
افکار سياست و نوشته ها و گفته ها و مکتوبات و آثار منصور حکمت 

درصد آثار  ٩٠تا  ٨٠به آدرس سايت منصور حکمت رجوع کنيد و . است
و ادبيات منصور حکمت هم نوشته ها و مکتوبات و هم فايلهای تصويری 
و صوتی در آنجا جمع آوری شده است که نه تنها ابعاد گسترده ای دارد 
بلکه عمق تئوری و نظريات او، عمق سياست و پيش بينی و ابتکارات و 
اقدامات او در ايران که منجر به ايجاد حزب کمونيست ايران در وهله اول 
و بعد ايجاد حزب کمونيست کارگری ايران و در عراق منجر به ايجاد 
حزب کمونيست کارگری عراق و در ادامه بر اساس خط مشی او حزب 
حکمتيست و احزاب ديگر به نام کمونيست کارگری در منطقه خاورميانه 

 .                                                                   وجود دارند و فعاليت می کنند
                                                               

در راستای اهداف اين روز به طور مشخص در داخل  :تلويزيون پرتو
 کشور می توان چه اقداماتی انجام داد ؟             

                                                                        
در داخل کشور هم نبايد رجوع به روز حکمت را :  رحمان حسين زاده

کل آثار و ادبياتی .  صرفا به مراسم يادبود از منصور حکمت محدود کرد
که منصور حکمت از خود به جا گذاشته ابزار ضروری امروز مبارزه و 

اگر کارگر و طبقه کارگر در ايران می .  برای پيشبرد جدال طبقاتی است
خواهد از مبارزه روزمره شان برای بهبود زندگی مثال برای افزايش 
دستمزد ديد روشنی داشته باشد و يا اساسی تر اينکه چگونه نيرو جمع کنند 
و طبقه کارگر و مردم آزاديخواه، يک انقالب کارگری را سازمان دهيم و 
بورژوازی را ساقط کنند به تئوريها، نظريات، سياست، برنامه ها، نوشته 

اگر مبارزه در .  ها و مکتوبات و گفته های منصور حکمت احتياج دارند
راه آزادی زن است جنبش آزادی زن به خط مشی و سياست به جا مانده 

نسل جوان ايران در ابعاد مختلف اگر می خواهد ديد .  از حکمت نياز دارد
روشنی برای آينده خود، آينده شاد و عاری از ستم داشته باشد به منصور 

کأل مبارزه آزاديخواهانه برای رفع .  حکمت و ادبيات او احتياج دارد
نابرابری و ستم و استثمار و برای بنياد گذاشتن جامعه آزاد و برابر به 

پس هر کس که به اين نوع .  کمونيسم حکمت در اين دوران نياز دارند
کمونيسم احتياج دارد صرف نظر از اينکه به چه حزبی نزديک است، بايد 
سعی کنند در مناسبت روز حکمت به سهم خود در محل کار و زيست و 

آثار حکمت ...  در ميان کارگران، در محيط اجتماعی و در دانشگاهها و 
. را معرفی کند و تالش کند اثری از منصور حکمت قابل دسترس باشد

معلوم است در داخل کشور بواسطه جمهوری اسالمی تناسب قوای 
اما .  نامناسب وجود دارد و جلو بسياری از ابتکارات را گرفته است

دوستداران حکمت در محافل کمونيستی در ميان کارگران، در دانشگاه و 
ميان نسل جوان و در ميان زنان سعی کنند انسانهای آزاديخواه را جمع 
کنند و اثری از منصور حکمت را معرفی کنند، نوشته ای از او را در اين 
جمعها مطالعه کنند، گفته ای از منصور حکمت را گوش دهند و يا 

کسانی اگر در اين جمع شناخت بيشتری از .  ويديويی از او را نگاه کنند
يعنی .  افکار و سياست و پراتيک حکمت دارند برای جمع سخنرانی کنند

قابل دسترس کردن آثار و ماتريالی که منصور حکمت از خود به جای 
آثار حکمت از اولين .  گذاشته بسيار مهم است و مسأله بسيار اساسی است

آثار او که خطوط عمده بوده، از سه منبع و سه جزء سوسياليزم خلقی 
  ايران و اسطوره بورژوازی ملی مترقی و تفاوتهای ما و 

 در معرفى روز حكمت 
 ) ...گفتگو با رحمان حسين زاده  -پاسخ به چند سئوال (

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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نميخواهند اين .  را زير ذره بين گرفته و منزوی و رسوايش ميکنند
واقعيت ساده يعنی فصل مشترک مبارزه کارگر و مردم بپاخاسته در سال 

عليه رژيم سرمايه سلطنتی و اکنون عليه رژيم سرمايه جمهوری  ١٣۵٧
اسالمی را به مثابه بانيان فقر و گرسنگی و گرانی و استبداد و اختناق و 
شکنجه و زندان و اعدام چه در فرمت سلطنتی و اکنون جمهوری اسالمی 

نميتوانند هضم کنند، که اين بار کارگر و مردم آگاه و ما .  را بپذيرند
کمونيستهای متکی به تجربه تلخ شکست انقالب ضد کاپيتاليستی و 

توسط ضد انقالب اسالمی، اين بار نميگذاريم  ۵٧آزاديخواهانه سال 
زير سيطره ترند "  همه باهمی"مبارزات انقالبيمان در يک سناريوی 

اين بار دوره تعيين تکليف .  بورژوايی و ضد مردمی ديگری ناکام بماند
قطعی با کليت سيستم کاپيتاليستی و قدرت گيری کارگر و مردم تشنه 

 . آزادی و رفاه و سعادت برای همه شهروندان جامعه است
 

ماهيت ارتجاعی و پوسيده سه شعار اخير هواخواهان احيای سلطنت و 
حواريونشان در اپوزيسيون راست ايران چنان معرفه است، که احتياجی 

مسئله اينست کارگران و .  به توضيح و افشاگری در اين يادداشت نيست
مردم آگاه و آزاديخواه با ترسيم مسير تظاهراتها و اعتراضات توده ای 
خود و با ناظر کردن شعارهای طبقاتی و راديکال و آزاديخواهانه خود 
عليه بانيان فقر و گرانی و تبعيض و نابرابری و عليه حاکميت سرمايه و 
جمهوری اسالمی، ميتوانند و الزمست شعارهای جريانات راست و از 

 .  جمله ارتجاع سلطنتی را ميتوانند منزوی و خنثی و رسوا کنند
 

   ٢٠٢٢مه 

خشم برحق مردم از فقر و گرانی و گرسنگی و استبداد و حاکميت 
سرمايه و جمهوری اسالمی اين روزها دوباره فوران کرده و در حال 

و  ٩٨و آبانماه  ٩۶از مقطع اعتراضات گسترده دی ماه .  گسترش است
در يک سال اخير در جريان زنجيره اعتصابات بزرگ کارگری و 
اجتماعات سراسری معلمان و بازنشستگان و نبردهای نسل جوان و 
زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب دهها شعار راديکال عليه فقر، 
گرسنگی، گرانی، فالکت، تبعيض و نابرابری، جمهوری اسالمی و 

درهمه اين دوران و در جريان اين .  حاکميت سرمايه طرح شده است
خيزشهای انقالبی، کليه جريانات راست ترسيده از وقوع انقالب ديگری 

در اين ميان جست و خيز .  با محوريت طبقه کارگر به تکاپو افتاده اند
جريان راست سلطنت طلب سرنگون شده توسط مردم از بقيه مضحک 

با ديدن مسير راديکال طبقاتی و سياسی مبارزات کارگران و .  تر است
مردم عليه کليت حاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی، در تقالهای 
حاشيه ای و تاکنون نه چندان موفق، ميخواهند شعارهای ارتجاعی را 

چه اشتباه "اين روزها همزمان سه شعار عميقا ارتجاعی .  جابيندازند
رضا شاه "و "  ايران را پس ميگيريم"، "کرديم، که انقالب کرديم

را تبليغ ميکنند، و متاسفانه در موارد محدودی اين "  روحت شاد
 . شعارهای پوسيده تکرار شده اند

 
ارتجاع سلطنت خواه، هنوز خودآگاهی و شعور طبقاتی و سياسی 

نمی فهمند .  کارگران و مردم و نسل جوان بپاخاسته را دست کم ميگيرند
جنبش عظيم آزاديخواهی و برابری طلبی عمق ارتجاع گذشته گرايانه، 
عقب مانده و پوسيده و منسوخ نهفته در شعارها و جست و خيزهای آنها 

!آموزش رايگان برای همگان  

 در يک نگاه 
 

 تحرک و شعارهای رسوای سلطنت طلبان در مقابل مبارزات مردم
 

 رحمان حسين زاده 

 

 در معرفى روز حكمت 
 ) ...گفتگو با رحمان حسين زاده  -پاسخ به چند سئوال (

سپتامبر  ١١و مبانی کمونيسم کارگری تا آخرين نوشته های او بعد از 
سپتامبر، ادبياتی غنی و افکار غنی است که می  ١١و جهان بعد از 

خطاب ما به تمام . توان دوباره بدست گرفت و مطالعه و بازخوانی کرد
فعالين کمونيست و محافل کمونيست و کارگران مبارز اين است که در 
روز حکمت به منصور حکمت و ادبيات او رجوع کنند و آن را قابل 

 . دسترس کنند و اشاعه دهند
     

*** 
با تلويزيون پرتو  ٢٠١٦اين مصاحبه بخشی از گفتگوی مفصلتری است که در سال 

 .انجام شده است

                            
 
 
 

                                                      



  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤٨شماره    

!كارگران جهان متحد شويد  

ارديبهشت، اعتصاب گسترده کارگران خطوط بی   ٢٧امروز سه شنبه 
اعتصاب کارگران .  آر تی و سامانه های مختلف وارد دومين روز شد
ارديبهشت ابتدا  ٢٦و رانندگان شرکت واحد تهران از ديروز دوشنبه 

کارگران در اعتراض به ناديده .  از سامانه يک بی آر تی شروع شد
و احتساب ده درصد "  شورای عالی کار"گرفتن مصوبه دستمزد 

افزايش حقوق برای کارگران دست از کار کشيدند و در درب توقفگاه 
آرتی نيز  بالفاصله کارگران و رانندگان سامانه سه بی.  اجتماع کردند

سپس .  در مقابل اداره مرکزی شرکت دست به تجمع و تحصن زدند
رانندگان نواحی ديگر از جمله پايانه آزادی، خطوط چهار و پنج و 

مضافا در سامانه های مختلف .  هفت بی آر تی وارد اعتصاب شدند
 . کارگران بخش تعميرات و تعميرگاه ها نيز به اعتصاب پيوستند

 
اذحام جمعيت در اثر .  اعتصاب خط بی آر تی تهران را فلج کرد
حکومت تالش کرد با .  اعتصاب در بخشهائی از تهران وسيع بود

سياست اعتصاب شکنی و استفاده از اتوبوسهای نظامی و سپاه و يا 
رانندگان آتش نشانی و ديگر بخشها، اعتصاب را بی اثر کند اما موفق 

دولت با بهانه .  اعتصاب تمام بخشهای شرکت واحد را دربرگرفت. نشد
آلودگی هوا تهران را تعطيل کرد و عليرغم کاهش عظيم مسافر بدليل 
تعطيلی مراکز آموزشی و ادارات، تاثير جدی اعتصاب رانندگان در 

امروز سه شنبه کارفرمايان شرکت واحد .  تهران کامال مشهود بود
برای درهم شکستن اعتصاب از رانندگان بخش خصوصی و 

سياست اعتصاب .  شهرداری آنهم با آموزش يک شبه استفاده کردند
شکنی باز شکست خورد چون بسياری از کارگران از جمله کارگران 
شريف آتش نشانی قبول نکردند عليه همکارانشان اعتصاب شکنی کنند 
و آنهائی هم که قبول کردند بدليل ناآشنائی با سيستم کار موجب تصادف 

اعتصاب امروز سه شنبه با قدرت در همه .  و خسارات بيشتر شدند
 . سامانه ها ادامه داشت

 
در اين دور روز اعتصاب يکبار مديرعامل شرکت واحد ميان 
کارگران اعتصاب سامانه سه رفت و يکبار زاکانی شهردار با فشار 
رانندگان که حاضر نشدند نماينده نزد وی بفرستند، ناچار شد ميان 

در اين فاصله در سامانه .  کارگران در مقابل اداره مرکزی حاضر شود
های مختلف پليس و نيروی انتظامی با اعمال فشار به کارگران برای 
بازگشت به کار، برای ترک محل تجمع و تحصن، با بازداشت و 

طی دو روز .  ضرب و شتم تالش داشت اعتصاب را خاتمه دهد
اعتصاب هنوز شهرداری تهران حاضر نشده که حقوق کارگران واحد 

افزايش دهد و کارگران "  شورايعالی کار"را مطابق مصوبه دستمزد 
پليس در همه .  اعتصابی هم خواهان پرداخت همان مصوبه هستند

رانندگان اعتصابی .  سامانه ها مشغول ايجاد رعب و وحشت است
اعالم کرده اند تا آزادی کامل بازداشتی ها و تحقق مطالبات شان به 

 .اعتصاب ادامه خواهند داد

تاکنون حدود بيست نفر از کارگران بازداشت شدند و تعدادی هنوز در 
بنا به اخبار سنديکای واحد اسامی بخشی از .  بازداشت بسر ميبرند

شاغل در (وحيد فريدونی : "کارگران اعتصابی بازداشت شده عبارتند از
، محسن اکبری )شاغل در سامانه جانبازان(، خانم اسدی )سامانه جانبازان

و علی شايقی، از ميان بازداشت )  شاغل در تعميرگاه زرند سامانه يک(
برای وحيد فريدونی وثيقه .  شدگان ديروز علی شايقی امروز آزاد شد

از ديگر .  باشد پانصد ميليون تومانی صادر شده و در زندان اوين می
امروز صبح نيز حدود ده تن  .های ديروز خبری در دست نيست بازداشتی

دمحم رمضانی، عباس تاجيک و اکبر .  اند در سامانه شش بازداشت شده
شايان ذکر هست همسر آقای .  رزمی در ميان بازداشت شدگان هستند

رزمی پس از بازداشت شوهرش به سامانه شش مراجعه و شديدا اعتراض 
بازداشت شدگان امروز ابتدا به .  کنند کند و ايشان را نيز بازداشت می می

شوند و پس از آن هر دو نفر را  پايگاه نهم پليس امنيت شهر ری منتقل می
 ."دهند های اطراف می گاه يکی از کالنتری تحويل بازداشت

 
حکمتيست از اعتصاب و اعتراض متحد و   -حزب کمونيست کارگری 

قدرتمند کارگران واحد حمايت ميکند و بازداشت کارگران اعتصابی را 
پرداخت همان .  کارگران بازداشتی بايد فورا آزاد شوند.  قويا محکوم ميکند

مصوبه شورای ناعالی کار هم هنوز چند برابر زير خط فقر است، 
کارگران واحد و ديگر بخشهای کارگران از حقوق و دستمزد مکفی باالی 

اما عدم شمول همين دستمزد چند بار .  شانزده ميليون تومان حرف زده اند
زير خط فقر و مصوبه خود دولت، بيانگر اين واقعيت است که مصوبه 
دستمزد را خود کارفرمايان هم قبول ندارند و دولت هم تنها چماق دست 

 . اينها عليه کارگران معترض است
 

. اعتصاب خطوط بی آر تی حتی برای چند ساعت تهران را فلج ميکند
پيوستن رانندگان مترو و ديگر وسائل حمل و نقل ميتواند اهرم فشار 
عظيمی بر کارفرمايان و دولت و شهرداری برای تسليم به خواستهای 

امروز آندرجه همبستگی طبقاتی و آگاهی سياسی در . برحق کارگران باشد
جامعه هست که سياست اعتصاب شکنی پاسخ نميگيرد و محکوم به 

به تحصن و تجمع ادامه دهيد، مجمع عمومی در سامانه ها .  شکست است
برگزار کنيد، سياست اعتصاب شکنی و بازداشتها را محکوم کنيد، 

فراخوان ما به کارگران و .  خانواده ها را به حمايت وارد اعتصاب کنيد
مردم آزاديخواه تهران و سراسر کشور اينست که به طرق مختلف از 

درود بر رزم و اتحاد رانندگان و .  اعتصاب کارگران واحد حمايت کنيد
 !کارگران بخشهای تعميرات شرکت واحد

 
 !زنده باد همبستگی کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ١۴٠١ارديبهشت  ٢٧ -٢٠٢٢مه  ١٧

 اعالميه حزب حكمتيست 

 !از اعتصاب شكوهمند كارگران اتوبوسرانى واحد حمايت كنيم

 اعتصاب خطوط بى آر تى تهران را فلج كرده است
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! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

 هنرمندان و ورزشكاران از وريا غفوری ياد بگيرند
جمهوری اسالمی در واکنش به اظهارات و دفاع وريا غفوری کاپيتان 
تيم استقالل از مبارزات مردم عليه گرانی، وی را ممنوع التصوير و 

کارگران و مردم زحمتکش در شهرهای ايران به .  قرنطينه خبری کرد
مسببين اين اوضاع لعنت می فرستند و خواهان سرنگونی حکومت 

رابطه مردم و حکومت در آنتاگونيزه ترين سطح ممکن .  اسالمی هستند
در يک جامعه معترض و ملتهب نميتوان ساکت .  در سالهای اخير است

هر کسی با وجدان خويش و واقعيات مادی سرسخت روبروست، .  ماند
زمان انتخاب است، کنار بانيان مشقت و فالکت مردم هستيد يا کنار 

 اعتراض برحق مردم عليه آن؟ 
 

وريا غفوری هنوز يک هزارم رنجی که به مردم ميرود را نگفته است 
در .  اما چون سرشناس و محبوب است، رژيم را به وحشت انداخته است

پاسخ به اين اقدام جبونانه امنيتی های حکومت، در پايان بازی تيمهای 
ارديبهشت، بازيگران  ٢٩استقالل و آلومينيوم در ورزشگاه آزادی در 

آنها به وريا !  وريا غفوری:  دوتيم و تماشاگران يکصدا فرياد ميزدند
بروشنی گفتند که حکومت غلط کرده، وريا حرف دل ما را زدی و 

در همين روز .  بعنوان قدردانی به تشويق و حمايت از وی برخاستند
تماشگران فوتبال در استاديوم سهند تبريز، از نيروی انتظامی و ضد 

بيشرف "شورش که در ضلعی از استاديوم مستقر شده بودند، يکصدا با 
 .  استقبال کردند" بيشرف

 
بيشتر مردم فکور و آزاديخواه ايران از سلبريتی های بازاری و 

سلبريتی ها بطور موسمی و در هر .  مجيزگوی قدرت انتظاری ندارند
سوال جامعه به اشکال مختلف از جالدان و تداوم حاکميت آنها دفاع کرده 

بيشتر آنها در بهترين حالت با انتخاب خفقان داوطلبانه سياست .  اند
بخشی شان .  حفاظت از منافع و موقعيت شخصی خود را دنبال می کنند

از نويسنده و شاعر و هنرمند رسماً خدمت زعمای قتل و آدمکشی 
شرفياب ميشوند، نان در خون مردم ميزنند و برای جامعه به فقر محکوم 

اما خوبست .  اينها ابواب جمعی جمهوری اسالمی اند. شده رجز ميخوانند
بقيه ورزشکاران و هنرمندان و افراد سرشناس و مستقل، اگر نميتوانند 

 . *مانند نويد افکاری باشند الاقل از وريا غفوری ياد بگيرند
 

 آخوندهای مكتب فقر و فالكت، مرگ بر دولت سرمايه دار
اين روزها که فريادهای مردم کارگر و زحمتکش عمارت اسالم را 

خوانند، توصيه  بلرزه درآورده است، آخوندها ديگر در منبر روضه نمی
کنند،  نمی »نماز ارزانی«نوشيدن شاش شتر و زيارت  و خواندن 

همه از !  ماشاهللا همه متخصص امور اقتصادی و اقتصاددان شده اند
. ضرورت جراحی اقتصادی و گرانی ارزاق و آزاد سازی دالر ميگويند

از امام جمعه ها تا ليالز و خود رئيسی و خامنه ای محکم پشت سياست 
 .شوک اقتصادی ايستاده اند

گويد حتی اگر با انقالب روبرو شويم بايد اين جراحی  سعيد ليالز می 
ايشان !  صورت گيرد در غير اينصورت چندی بعد بايد قطع عضو کنيم

ظاهراً متوجه نيست يا شايد در مريخ زندگی ميکند، آيا کور است و نمی 
فروشند؟  بيند که سالهاست مردم محکوم به فقر، کليه و اعضای بدن می

نيست، احتماأل منظورشان اينست که "  قطع عضو"شايد بزعم وی اين 
 .دهند و اردوگاه کار اجباری راه می اندازند ديگر دستمزد هم نمی

  
اين دولت سرمايه داری است، قانون و منطق و کارکرد خود را دارد، 
مهم نيست شمايل گماشته هايش در هيئت دولت و کابينه چگونه است؛ 
آخوند است يا مکال، دانشگاهی است يا نظامی، اصالح طلب است يا 

. اصولگرا، سلطنت طلب و ناسيوناليست است يا جمهوريخواه و دمکرات
همه اينها بعنوان نمايندگان سياسی طبقه بورژوازی ايران، در قلمرو 
سياستهای اقتصادی، بازار آزادی و تاچريست اند و با نفس اين جراحی 

کم نيستند کسانی که بسيار قبل از سران حکومت از اين .  مشکلی ندارند
 .سياستها با افتخار دفاع کرده اند و هنوز دفاع ميکنند

    
 ! پس کارگران، جوانان، زنان و مردان انقالبی

دولت سرمايه دار و نظم بردگی سرمايه داری را .  به قلب دشمن بزنيم
سرنگونی .  اساس اين اوضاع بايد تغيير کند.  مورد هجوم قرار دهيم

جمهوری اسالمی صورت مسئله امروز و فوری ماست اما ايران تنها با 
يک پيروزی کارگری و سوسياليستی ميتواند از چنگال بحرانهای تو در 

اعتراض عليه فقر و گرانی را به نفی همه جانبه  .تو و پيچيده نجات يابد
 *.حکومت فقر و فالکت اسالمی سرمايه تبديل کنيم

 

 در باره سياست تحريم و نخريدن كاالها
برخی از دوستان و معترضين برای تقابل با گرانی کاالها سياست تحريم 

نخريد، ...  ميگويند مرغ و ماکارونی و .  و نخريدن را پيشنهاد ميکنند
 .تحريم کنيم

اين سياست تحريم سنتا و در اساس به اعتراض جنبشها و حرکتهای 
. خرده بورژوايی و ناسيوناليستی تعلق دارد، سياست طبقه کارگر نيست

 چرا؟
 

قبالً ميگفتند خريد کاالی مثالً آمريکايی يا اسراييلی يا خارجی را تحريم 
خروجی اين .  کنيد که آنها ضربه ببينند و سياست شأن را عوض کنند

بود، يک واکنش ماهيتا  »ايرانی جنس ايرانی بخر«سياست چيزی مثل 
ناسيوناليستی از موضع خرده بورژوای ناراضی و به نفع همان 

توانند خريد آلترناتيو داشته باشند  خب اين اقشار ناراضی می.  بورژوازی
 .و تحريم يک يا چند کاال را با خريد کاالهای ديگر جبران کنند

 
مشکل در ايران و امروز اينست که مردم ناراضی عمدتا قدرت خريد 

کسی چيزی را تحريم و چيز .  نمی توانند بخرند.  نان خشک را هم ندارند
توانند  برای کسانی که نمی.  ديگری را جايگزين ميکند که بتواند بخرد

 .بخرند، اين سياست بيهوده و ساز ناکوک زدن است
  

سياست طبقه کارگر نخريد و نخوريد نيست، برعکس، تغذيه مناسب و 
برخورداری از نيازهای يک زندگی آبرومند حق طبقه کارگر و همه 

 *.است

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور 



حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری   

!كمک مالى كنيد  
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! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

ساختار فاسد و ناکارمد حکومت، فقر فراينده، فشار اقتصادی و 
اجتماعی، موجب رويارويی مدام مردم با حکومت که اکنون به امری 
روزمره در ايران بدل گشته و شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و 

معلمان و بازنشستگان و مردم جامعه   ميليتانت در ميان کارگران و
قوا و تغيير آرايش  اين امر حکومت را برآن داشته تا با تمام.  هستيم

در همين .  آماده باش دربياورد نيروهای سرکوبگرش به حالت جنگی و 
ها در ايران از تغيير نام نيروی انتظامی جمهوری  راستا خبرگزاری

اسالمی به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی و به دنبال آن تغيير 
 .عنوان اختصاری آن از ناجا  به فراجا خبر دادند

 
مهدی حاجيان، سخنگوی انتظامی کل کشور، دليل اين تغيير نام را 

مدتی پيش در ناجا  .تغييرات ساختاری در نيروی انتظامی اعالم کرد
يک سازمان اطالعات جداگانه نيز تشکيل شده بود که اکنون با تغيير 

 .کند تغيير می «سازمان اطالعات انتظامی کل کشور»جديد، نام آن به 
اين تغييرات در نيروی انتظامی همزمان با گسترش اعتراضات مردمی 

نژاد،  دمحمعلی نوری .ها انجام گرفته است در ايران، نسبت به موج گرانی
کننده نيروی انتظامی، پيشتر گفته بود که در ساختار  معاون هماهنگ 

جديد، پليس اطالعات و امنيت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان 
 .اطالعات و پليس امنيت عمومی تبديل شده است

 
اين تغيير ساختار نيروی انتظامی از حدود دو سال و بعد از خيزش آبان 

های ايران از موافقت خامنه ای  مطرح شد و پاييز سال گذشته رسانه  ٩٨
يکی از تغييرات مهم در ساختار جديد تشکيل  .با اين تغييرات خبر دادند

به گفته حاجيان با اين تغييرات .  يک سازمان اطالعاتی جديد است
سازمان اطالعات فرماندهی انتظامی کل کشور شکل گرفته که وظيفه آن 

نيروی انتظامی پيش از اين واحدی با عنوان  .تامين امنيت داخلی است
پليس اطالعات و امنيت عمومی داشت که به دو بخش تفکيک شده و 

در ساختار .  بخش نخست آن به رده سازمان ارتقاء جايگاه يافته است
جديد معاونت اجتماعی ناجا به معاونت اجتماعی و فرهنگی تبديل شده و 
يک معاونت جديد برای حوزه علوم، تحقيقات و فناوری هم در نظر 
گرفته شده است که البته منظور حوزه سانسور و ساخت و تهيه ابزار 

 .سرکوب شهری است
 

روشن است تغيير ساختار نيروی انتظامی با افزايش و گسترش 
هايی که  حرکت.  های اخير مربوط است های اعتراضی در سال حرکت

 .ماموران نيروی انتظامی در صف نخست سرکوبگران آن قرار دارند
 ٨٨ارتقاء نهاد اطالعاتی ناجا به سازمان، در پی عملی مشابه در  سال 

معاون اطالعات   ٨٨سال .  در سپاه پاسداران رخ داد، انجام پذيرفته است
سپاه پاسداران به سازمان اطالعات اين نهاد ارتقاء يافت و پر رنگ شدن 

ها، از جمله در مورد شهروندان دو  نقش آن در تعقيب و بازداشت

تابعيتی و فعاالن زيست محيطی را 
 .به دنبال داشت

 
فرماندهی فراجا با تغييرات يادشده 

رده  از نظر جايگاه سازمانی هم
فرمانده ارتش و سپاه قرار 

شود اگر فرمانده  گفته می.  گيرد       می
رده وزيران  ناجا پيش از اين هم 

دولت بود فرمانده فراجا مانند 
تراز  فرماندهان ارتش و سپاه هم 

اين امر نيروی پليس کالسيک  .معاون اول رئيس جمهوری خواهد بود
شهری را به جزئی از نيروهای تهاجمی تبديل ميکند که زير نظر ستاد 
کل نيروهای مسلح اداره ميشود و باعث ميگردد در جريان سرکوب 
مردم از نيروها و تجهيزات سازمانی سپاه و ارتش که در واقع کاربرد 

اين تغيير ساختار در نهايت؛ .  جنگی دارند استفاده نمايد تهاجمی و 
دکترين جديد جمهوری اسالمی است که خود را برای جنگی تمام عيار با 

در روزهای اخير ما شاهد دور جديد اعتراضات مردم . مردم آماده ميکند
در شهرهای مختلف هستيم که به مراتب راديکال تر از دفعات قبل است، 

. حکومت نيز از نخستين دقايق با گلوله جنگی اقدام به مقابله کرده است
اکنون مردم و حکومت بخوبی ميدانند که ديگر اعتراض و نارضايتی به 
تامين يک و دو خواسته نيست بحث سر ماندن و رفتن رژيم است، به 
باور من ما وارد دوره عيان انقالبی شده ايم، دوره ای که مصاف روشن 

 و هدف اول سرنگونی است 
. 

حکومتهای سرمايه داری همواره  از نهاد دولت و نيروهای سرکوبگرش 
برای حفظ ارزش افزوده که ناشی از توليد کارگران جامعه است و 

توسط صاحبان سرمايه و ابزار توليد غضب شده است استفاده ميکنند،  
پرونده سازی برای  اکنون سازمان اطالعاتی پليس با اتهام زنی و 

بازنشستگان و رانندگان  سخنگويان و فعالين کارگری و معلمين و 
در پی ايجاد رعب و سعی در ساکت نمودن توده های ...  اتوبوس و 

 ٩٦اما بخوبی ميداند که در سراشببی سقوط اند، از آبان . بپاخواسته است
تالشی جمهوری اسالمی و دست و پا زدن ، ٩٨و بعد از آن دی ماه 

اکنون نابودی جمهوری .  حکومت برای بقا به مرحله ی ديگر وارد شد
اسالمی نه تنها خواست بلکه هدف اکثريت توده های به ستوه آمده از اين 

امروز به واقع مردم جان به لب رسيده حق خود را کف .  سيستم است
خيابان طلب ميکنند و همديگر را خطاب ميدهند که چيزی برای ازدست 

تاريخ نشان داده اگر اراده توده مردم .  دادن نداريم مگر زنجير هايمان
برای تغيير باشد، هيچ سيستم و نيرويی نمی تواند مانع و سد راه آنها 

 . باشد
 

  ٢٠٢٢مه  ١٩

 !ماشين سركوب را درهم بكوبيم
 

 وريا روشنفكر
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!عليه جنگ ارتجاعى، عليه رياضت اقتصادی  

 ٢٠٢٢مه  ١٩
 

های اخير  اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا عميقاً نگران دستگيری
فعاالن کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و هنرمندان در ايران 

در تاريخ اول ماه مه، روز جهانی کارگر، مقامات ايران تظاهرات . است
های کارگری را که به دليل دستمزدهای پايين، نرخ  مسالمت آميز اتحاديه

های فراگير و  عدالتی های عمومی، بی باالی تورم، فساد، غارت دارايی
 . نقض حقوق انسانی برگزار شده بودند، سرکوب کردند

 
اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا، از طريق همکاران خود در 

های کارگری  سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و ديگر سازمان
گزارشاتی مبنی بر ادامه اعتراضات سراسری عليرغم سرکوب 

های متعدد و رو به افزايش و کشته شدن چندين  گسترده، دستگيری
کارگر  ١٠همچنين بيش از .  معترض توسط پليس مطلع شده است

اتوبوسرانی که با هدف افزايش دستمزد اعتصاب کرده بودند در 
اتحاديه کارگران اتوبوسرانی، وابسته به . اند روزهای اخير بازداشت شده

 . المللی کارگران حمل و نقل است فدراسيون بين
 

رضا شهابی، يکی از اعضای سرشناس هيئت مديره، و حسن سعيدی از 
های خود دستگير  اعضای سنديکا در يورش نيروهای اطالعاتی به خانه

های کارگری خود دستگير شده و  شهابی بارها به واسطه فعاليت.  شدند
اين نيروها به منزل .  های زيادی را در زندان سپری کرده است سال

داوود رضوی، عضو هيئت مديره سنديکا نيز يورش بردند اما وی در 
 .  منزل حضور نداشت

 
الملل  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران و آموزش بين

ها معلم مدارس دولتی، از اول ماه مه  دهند که ده نيز گزارش می
 .  و تعدادی نيز تحت بازجويی قرار دارند  بازداشت و زندانی شده

 
اساس و  ها، اتهامات بی سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران، دستگيری

اطالعات نادرستی که نيروهای امنيتی در خصوص اعضای آن و ساير 
شدگان کارگری در سطح عمومی منتشر کرده را محکوم کرده   بازداشت

 .  است
 

اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا از مطالبه سنديکا برای آزادی 
فوری و بدون قيد و شرط کليه فعاالن کارگری، معلمی و فعاالن  
اجتماعی زندانی از جمله رضا شهابی، حسن سعيدی، آنيشا اسداللهی، 
ريحانه انصاری نژاد، کيوان مهتدی و همچنين معلمان بازداشت شده در 
اول ماه مه از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهيمی، اسکندر لطفی، دمحم 

حبيبی، محسن عمرانی، شعبان دمحمی، مسعود نيکخواه، محمود مالکی، 
 . کند فر و هادی صادق زاده حمايت می رضا امانی

 
ها، حق سازماندهی و  ها نقض آزادی تشکل ها و بازداشت اين دستگيری

همچنين خواستار پايان دادن به بازداشت   CUPE .آزادی بيان است
آميز از آزادی  دار و آزار و اذيت افرادی است که به شکل مسالمت ادامه

های  بار ديگر درخواست اتحاديه CUPE .کنند همکاران خود دفاع می
ها را از دولت ايران تکرار  های جهانی اتحاديه کارگری و فدراسيون

 : کند می
 

های  لغو بدون قيد و شرط کليه اتهامات مطروحه عليه فعالين اتحاديه  •
 . کارگری و مدافعان حقوق انسانی که در حبس هستند

ها و  دهی و آزادی تشکل احترام به حقوق کارگران در راستای سازمان  •
آميز، بدون ترس از  آزادی بيان از جمله حق برگزاری تجمع مسالمت

 . مداخله دولت، و حمايت از اين حقوق
احترام به حقوق و حريم خصوصی اعضای خانواده فعاالن کارگری   •

 . زندانی و تضمين امنيت و رفاه آنها
 

 باز تکثير از سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اتحاديه كارگران خدمات عمومى كانادا 

خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط 

 فعاالن كارگری ايران شد
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! زنده باد همبستگى مبارزاتى كارگران  

رانندگان  بی ار تی  و کارگران  ١۴٠١ارديبهشت ماه   ٢۶از روز 
سامانه های مختلف شرکت واحد در اعتراض به عدم رسيدگی به 

درصد مصوب  ۵٧خواستها يشان از جمله افزايش دستمزد حداقل 
دولت کارفرمای .  شورای عالی کاردست به اعتصاب و تحصن زدند

شرکت واحد با هدف دزدی از سفره کارگران با افزايش فقط ده درصدی 
دستمزدها اعالم توافق کرده است در حاليکه که شورای ضد کارگری 

درصدی را برای حداقل دستمزد امسال اعالم   ۵٧کار، اول سال افزايش 
نموده بود و برغم عدم تطابق اين مبلغ با نرخ تورم و افزايش روزمره 

 ١۶هزينه های زندگی و نيز تفاوت فاحش آن با مطالبه کارگران در حد 
ميليون توما ن، اما مديريت ضد کارگری شرکت واحد حتی از اجرای 

 . اين تصميم ارگان ضد کارگری باال دست خود نيز طفره رفته است
 
اعالم توافق مديريت شرکت واحد با فقط ده درصد افزايش دستمزد  

نشاندهنده عمق سياست ضد کارگری دولت و مديريت شرکت واحد در 
مورد کارگران است که بدرستی مورد اعتراض کارگران قرارگرفته و 
آنها با اعالم اعتصاب و تحصن صف متحدی را درمقابل کارفرما و 

متعاقب همين اقدام متحد بود که .  سياستهای ضد کارگری آن تشکيل دادند
شهردار تهران بعنوان کارفرمای شرکت واحد برای جلوگيری از 
گسترش اعتصاب تالش کرد با دادن وعده وعيدهای پوچ و قول افزايش 
دستمزد تا چهل درصد کارگران را فريب داده و به اعتصاب پايان دهند، 
اما کارگران باعزمی راسخ  به ادامه اعتصاب تا رسيدن به 

متعاقب تصميم کارگران برای ادامه .  خواستهايشان پای فشردند
نفر   ١٢اعتصاب، نيروهای سرکوبگر رژيم در يک اقدام انسان ستيزانه 

اما نه اقدامات .  از رانندگان را بازداشت و روانه زندان اوين نمودند
سرکوبگرانه حاکميت و نه تالش تفرقه افکنانه مديريت نتوانسته  است 

آنها برغم تهديدات نيروهای امنيتی .  در اراده اعتصابيون خلل ايجاد کند
 . به اعتصابشان تا رسيدن به خواستهايشان ادامه ميدهند

 
خواسته های کارگران اعتصابی شرکت واحد از جمله افزايش دستمزد 
ها درشرايط گرانی سرسام آور مايحتاج اوليه زندگی، خواست همه 
کارگران و زحمتکشان است و ضروری است  بوسيله بخشهای مختلف 

 .کارگران و زحمتکشان پشتيبانی و حمايت شوند
 

اعتصاب کارگران شرکت واحد در شرايطی آغاز شده است که طبقه 
کارگر و توده های زحمتکش با اعتراضات عمومی عليه گرانی 
وافزايش چند برابری قيمت مايحتاج اوليه معيشت نظير نان، روغن و 
قند و شکر درشهرهای مختلف کشور به مصاف  نظام سرمايه داری 

اعتصابات و اعتراضات معلمان، بازنشستگان .  حاکم برخاسته اند
بيکاران، کشاورزان، حاشيه نشينان و کارگران بخش های مختلف  
صنعت، معدن، حمل و نقل، زنان، جوانان و دانشجويان به اشکال 

مختلف جريان دارد و رژيم به عبث ميکوشد با متهم نمودن فعالين 
جنبشهای اجتماعی به داشتن ارتباط با خارج کشور و يا نهادهای  مستقل 
سنديکائی در جهان و سناريوسازی رسوای صدا و سيمای اش برای 
دستگيری فعالين سياسی و مدنی توجيه تراشيده و به ستمگری و 

در چنين شرايطی همبستگی بخشهای .  سرکوبگری خود ادامه دهد
مختلف حمل و نقل با کارگران اعتصابی شرکت واحد و نيز تالش برای 
اتحاد جنبش های اجتماعی با جهتگيری ضد سرمايه داری از ضروريات 
پيشروی جنبش انقالبی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه عليه ستم و 

 . استثمار و زور و سرکوب نظام استثمارگرانه و ستمگرانه حاکم است
 

اتحاد سراسری جنبشهای انقالبی کارگران، معلمان، زنان و جوانان 
بيکاران ميتواند چشم انداز سرنگونی طبقه حاکم و بدست گرفتن 
سرنوشت خود از طريق استقرار نظامی مبتنی بر حاکميت شورايی را 

 . درمقابل مبارزات مان بگشايد
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن پشتيبانی از خواستها 
واعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد بار ديگر کارگران ساير 
بخشهای مختلف حمل و نقل را به پيوستن به اعتصاب کارگران شرکت 
واحد و تقويت صفوف آنها فراميخواند و خواستار آزادی بی قيد و شرط 
کارگران دستگيرشده شرکت واحد و معلمان و ساير زندانيان سياسی 

 .ميباشد
 

گسترده باد اتحاد و همبستگی .  پيروز باد اعتصاب کارگران شرکت واحد
 .صفوف کارگران و زحمتکشان و کليه مبارزين راه آزادی وسوسياليسم

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی
 زنده باد سوسياليسم

 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
 ٢٠٢٢مه  ١٩ -١٤٠١ارديبهشت  ٢٩

 
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست 
و )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -کارگری 

 .هسته اقليت

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 از اعتصاب كارگران و رانندگان شركت واحد حمايت كنيم

 اتحاد و همبستگى كارگران و زحمتكشان سراسر كشور ضروريست



 ٦٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 کشته شدن يک جوان ديگر در اعتراضات مردمی

پور در هفشجان مورد هدف  ارديبهشت، سعادت هادی ٢۴شب گذشته 
طی آمار به دست آمده  .گرفت و جانباخت شليک نيروهای امنيتی قرار

اند  قتل رسيده دست نيروهای امنيتی به  تاکنون چند تن از معترضان به
اميد  :های آنان از اين قرار است های مردمی نام که به استناد رسانه

علی حاجيوندی از دزفول، حميد قاسمپور از  سلطانی از انديمشک، پيش
فارسان، جمشيد مختاری جونقانی از جونقان، علی حاجی وند از 

 .پور از هفشجان شورآباد، بهروز اسالمی از باباحيدر، سعادت هادی

 

ماه، شماری از شهروندان  صبح روز شنبه بيست و چهارم ارديبهشت
در شهر سوق واقع در استان کهگيلويه و بويراحمد، توسط نيروهای 
امنيتی در منزل شخصی خود، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به 

بازداشت اين شهروندان به دنبال برگزاری . مکان نامعلومی منتقل شدند
ماه در اين  تجمعات اعتراضی روز جمعه  بيست و سوم ارديبهشت

 .شهر صورت گرفته است

 

 تجمع اعتراضی کارگران قرارداد موقت نفت اهواز و جزيره خارک 

ارديبهشت ماه، گروهی از کارگران قرارداد موقت  ٢۴روز شنبه، 
درصدی  ١٠شرکت نفت اهواز و جزيره خارک، نسبت به افزايش 

حقوق خود در مقايسه با تورم و گرانی موجود تجمع اعتراضی 
وعده وعيد کافيه، سفره «در اين تجمع شعارهايی چون ..برگزار کردند

 .مطرح شد »درصدی ١٠درصدی، افزايش  ١٠٠تورم «و  »ما خاليه

 

 اعتراض کارگران نفت و گاز کارون

کارگران و کارکنان قرارداد مدت موقت شرکت بهره برداری نفت و 
گاز کارون و مارون اهواز در اعتراض به وضعيت حقوقی خود مقابل 
ساختمان مرکزی مناطق نفتخيز جنوب تجمع اعتراضی برگزار کردند 

اين تجمع در پی فراخوان قبلی و در اعتراض به اعالم معاون وزير .
نفت مبنی بر افزايش حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت بر اساس 

در حاليکه در اکثر آيتم ها  .افزايش ساالنه کارکنان دولت انجام شد
حقوق کارگران مدت موقت بر اساس قانون کار محاسبه می شود اما 
در موضوع افزايش ساليانه، افزايش حقوق کارکنان دولت را مالک 

اين کارگران روز شنبه بيست و چهارم  .افزايش ساليانه قرار داده است
ارديبهشت نيز در بعضی از شهرهای نفتی از جمله اهواز، گچساران و 
خارگ دست به تجمع زده و خواستار اعمال افزايش حقوق در سال 

 .بر اساس مصوبه شورای عالی کار شدند ١۴٠١

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

برداری نفت و گاز  تجمع اعتراضی کارگران قرار موقت شرکت بهره
 کارون، مارون و آغاجاری

، کارگران قرار موقت شرکت ١۴٠١ماه  ارديبهشت ٢٨روز چهارشنبه 
برداری نفت و گاز کارون، مارون و آغاجاری، به ترتيب در مقابل  بهره

برداری نفت و  ساختمان مناطق نفت خيز جنوب در اهواز و شرکت بهره
کارگران با سر دادن .  گاز واقع در آغاجاری دست به تجمع زدند

و  «نه کارگريم نه کارمند، زندگيمون هدر رفت»شعارهايی از قبيل 
نسبت به عدم تحقق مطالبات و  «افزايش ده درصدی تورم صد درصدی »

 .همچنين افزايش ده درصدی دستمزد خود اعتراض کردند

 

 تجمع رانندگان و کارگران شرکت واحد

ماه رانندگان و کارگران  ارديبهشت  ٢٧و  ٢۶روزهای دوشنبه و سه شنبه 
شرکت واحد در اعتراض به ناديده گرفتن مصوبه مزد شورايعالی کار و 

دست به اعمال ده درصد افزايش حقوق برای کارگران  شرکت واحد 
رانندگان شاغل در پايانه آزادی نيز در اعتراض به عدم .   اعتصاب زدند

رعايت مصوبه مزد شورايعالی کار و افزايش ده درصدی برای سال 
ها را رها  مسافر سوارنکردند و برای عدم برخورد پليس، اتوبوس ١۴٠١

ارديبهشت، به دليل اعتصاب رانندگان و  ٢۶روز دوشنبه  .اند کرده و رفته
های نظامی انجام  کارگران شرکد واحد جابجايی مسافران با اتوبوس

ن همزمان با پی حضور شهردار تهران در ميان اعتصاب يهمچن.شد می
از اولين .  رانندگان و کارگران شرکت تعدادی از کارگران بازداشت شدند

ارديبهشت در سامانه های خطوط بی آرتی،  ٢٧ساعات بامداد روز 
کارگران واحدهای تعميرگاه و پنجری و توقفگاهها هم به اعتصاب 

رانندگان اعالم کرده اند تا آزادی کامل بازداشتی ها و تحقق  .پيوستند
شمار بازداشت شدگان بيش از  .مطالبات به اين اعتصاب ادامه خواهند داد

الزم به ياددآوريست، با توطئه شهرداری تهران و  .نفر می باشند ١٢
همدستی دولت و سپاە پاسداران تالش کردن اعتصاب کارگران شرکت 
واحد را با جايگزينی اتوبسهای سپاە و رانندگانی بسيجی را جايگزين 

  .رانندگان اعتصابی کنند که با شکست مواجه گرديد

 

 تجمع کارکنان بيمارستان مرکز قلب تهران 

سال و  ١٠پايين بودن سطح حقوق، پرداخت نشدن سختی کار به مدت 
مطالبات ديگر کارکنان بابت بازنشستگی از داليل اين تجمع اعتراضی 

 .برگزار شده است ١۴٠١ارديبهشت  ٢٧شنبه  اعالم شده که روز، سه

 

 بازنشستگان و مستمری بگيران 
  ١٣صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   



 ٦٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٣صفحه    

 بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی سراسریتجمع 

در بازنشستگان تامين اجتماعی  ١۴٠١ارديبهشت  ٢۵روز يکشنبه  
مطابق  ، اصفهان، مشهد، ايالم، قزوين، اهواز، تبريز،اراکشهرهای 

 هامقابل سازمان تامين اجتماعی اين شهر ”های اعتراضی يکشنبه“سنت 
و مستمری بگيران تأمين  بازنشستگان .دست به تجمع اعتراضی زدند

ها، مشکالت بيمه تکميلی  اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری
بازنشستگان تأمين اجتماعی .  و وضعيت بد معيشتی خود معترض هستند

خواستار تعيين تکليف افزايش مستمری سال جديد و اجرای کامل 
 .باشند سازی می همسان

 

 تجمع اعتراضی کشاورزان قهدريجانی در فلکه خدمات

، همزمان با خيزش مردم در بسياری از ١۴٠١ارديبهشت  ٢۴شنبه 
شهرها، گروهی از کشاورزان قهدريجانی در فلکه خدمات دست به تجمع 

 .آبه اعتراضی زدند برای گرفتن حق

 

 شهری خودروهای سنگين برون  فراخوان اعتصابات رانندگان

شهری در اعتراض به وضعيت شغلی و  رانندگان خودروهای برون
 ٣٠معيشتی و عدم رسيدگی مسئوالن به مطالبات خود از روز جمعه 

رانندگان معترض نسبت به .  ارديبهشت ماه، دست به اعتصاب خواهند زد
های اخير، فقدان  سطح پايين دستمزد دريافتی و عدم تناسب آن با گرانی

بيمه تکميلی، نبود مزايای مربوط به سختی کار، کمبود سهميه سوخت، 
گرانی قطعات يدکی و الستيک خودرو و عدم برخورداری از بيمه 

 .بيکاری اعتراض دارند

 

بيانيه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران در پاسخ 
 به سناريو سازی مضحِک صدا و سيما عليه فعاالن صنفی معلمان

 !همکاران محترم، فرهنگيان شريف ايران

ساله،  ی بيست هماهنگی با سابقه گونه که اطالع داريد شورای همان
ها صنفی فرهنگيان در  ها و انجمن ای است که از دل کانون مجموعه

های عضو اين مجموعه، با  تشکل  سراسر کشور، برآمده است و تمامی
اين شورا براساس آرای .  کنند مجوز وزارت کشور فعاليت می

فرد  هيچ وجه قائم به شود و به های عضو اداره می نمايندگان تشکل
چنين اين شورا، از ابتدای تاسيس، عضو رسمی سازمان  هم .نيست

المللی  نهاد بين بوده و با اين  (ei الملل آموزش بين(جهانی معلمان 
اين شورا، از ابتدای تاسيس مطالبات معلمان و  .ارتباط داشته و دارد

نگاری، جلسه  نامه(دانش آموزان را مدنظر داشته و از ُطرق مختلف 
ً تجمعات  با دولت، مجلس، وزارت خانه، نوشتن طومار و نهايتا

در مدت .  است گوش مسئوالن رسانده  صدای خود را به)  اعتراضی

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

ترين شکل  بيست سال، فرهنگيان ايران به مسالمت آميزترين و مدنی
وهفتم قانون اساسی تجمعات  ممکن و بر اساس اصل بيست

فقط در سال گذشته يازده کنش مدنی و .  اند اعتراضی برگزار کرده
. است ترين شکِل ممکن، انجام شده موفق برگزارشده که به معلمانه

ها  شورا از طريق نمايندگان تشکل شود که تصميمات اين تاکيد می
 . شود اتخاذ و با نام شورای هماهنگی منتشر می

ذکر است که جنبش اعتراضی معلمان، جنبشی اصيل، مستقل  الزم به
و صنفی بوده و به هيچ فرد، جناح، گروه و يا نهادی وابسته نبوده و 

تر از آنند که به ناجوانمردانه و  معلمان ايران نجيب.  نيست
ها يا اشخاص داخل يا خارج از  ترين شکل، به نهادها، گروه نانجيبانه

 .کشور منتسب شوند

ترين و  اخيرا وزارت اطالعات پس از دستگيری چند نفر از خوشنام
دارترين کنشگران صنفی، ابتدا در سناريويی مضحک آنان  با سابقه

و شورای هماهنگی را مرتبط با دستگيری دو نفر از اتباع فرانسوی 
خانم سيسيل کوهلر معلم و عضو اتحاديه معلمان فرانسه و همسرش (

جلوه داد که در پی ايجاد )  آقای ژاک پاريس معلم مقطع ابتدايی
اند، و اصالً از خود  آشوب در ايران از طريق کنشگران صنفی بوده

اند، چرا در  اند که اگر معلمان در پی ايجاد آشوب بوده نپرسيده
در  .اند آميزترين شکل اعتراض کرده سال گذشته، به مسالمت بيست

ای ديگر، صدا و سيما با پخش گزارشی و نام بردن  اقدام مذبوحانه
رسول بداقی، اسکندر لطفی، (از چند تن از معلمان شريف ايران 

ی سناريوسازی کميِک خود  پروژه)  شعبان دمحمی و مسعود نيکخواه
ها بسيار شفاف   آن ِی فعاليت را عليه معلمان شريف ايران که رزومه

 .است، ادامه داد

های صنفی فرهنگيان ايران، ضمن محکوم  شورای هماهنگی تشکل
نمودن اين رفتار نيروهای امنيتی و صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
ايران، چند نکته را به استحضار فرهنگياِن عزيز و ملت شريف 

 :ايران می رساند

 

طبق قوانين جمهوری اسالمی، پيش از تشکيل دادگاه علنی و با   -١
حضور متهم و رعايت ضوابط حقوقی کامل، نمی توان از طريق 

کشد، با آبرو و حيثيت افراد بازی  ای که قيد ملی را يدک می رسانه
هرچند صدا و سيمای ايران يد طواليی در اين امر دارد، به .  کرد

کند و چه بسا  شکلی که خبرنگار، عمالً نقش بازجوها را بازی می
جاست که ملت  ی ظريف اين اما نکته .شود تر از آش می ی داغ کاسه

خوبی آشنا است؛ احتماالً در چند روِز  به  شريف ايران، با اين روش
شدِن اين سناريو، اين دو تبعه فرانسوی مجبور  آينده و برای تکميل

هدفشان از :  کنند که شوند که در تلويزيون حاضر شوند و اعتراف
 !است مسافرت به ايران به آشوب کشيدن تجمعات معلمان بوده

دهد  ی فرانسوی نشان می نگاهی به رزومه افراد دستگير شده نيم  -٢
ها در فرانسه، فعال صنفِی مستقل از حکومت بوده و با  که آن

های دولت فرانسه در حيطه آموزشی و کارگری اساساً  سياست
بسيار مضحک است که شهروندان مستقل از نهادهای .  مخالفند

قدرِت يک کشور را گروگان گرفته و دستاويز سرکوِب کنشگران 
گری را به غير  زمين قرار دهند و انتقام مطالبه صادِق ايران

 .ترين شکل ممکن، از معلمان ايران بگيرند اخالقی
١٤صفحه     
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!زنده باد جمهوری سوسياليستى  

بداقی، (ساِل گذشته، اين فعاالن صنفی خوشنام  طی بيست  -٣
پيگير مطالبات صنفی جامعه معلمان و از )  خواه، دمحمی لطفی، نيک
صدا و سيما .  اند ام قانون اساسی بوده شدن اصل سی جمله تعطيل

گزارشش را طوری تنظيم کرده که اين افراد، تازه به جمع معلمان 
که  حال آن.  ها را دارند اند و قصد آشوب از طريق خارجی پيوسته

ساله در پيگيری مطالبات  ای بيست معلمان دستگير شده، سابقه
وهفتم قانون  ها بر اساس اصل بيست صنفی دارند و فعاليِت آن

برهمگان روشن است که تجمعات معلمان،  .است اساسی انجام شده
گری صنفی بوده و اين نکته در شعارها،  معطوف به مطالبه

های تجمع کنندگان موجود است و با مرور  ها و برنامه سخنرانی
 .توان دسِت پوشالِی سناريوسازان را رو کرد ها، می آن

پروژه يا  رسد وزارت اطالعات برای تدوين اين نظر می به  -۴
 :است سناريو، با يک تير، سه نشانه را مد نظر داشته

 

نخست، تاثيرگذارترين کنشگران صنفی و در عين حال 
ها را نشانه بگيرد و برايشان پرونده  ترين ترين و محبوب خوشنام

دوم، شورای هماهنگی را که تنها مرجع اعتراضات  .سازی کند
گيری از خارج متهم  جنبش معلمان بوده و هست را به آشوب و خط

شدن خزانه  که به وقت مناسب با توجه به خالی سوم، اين .سازد
های افسار گسيخته، از طريق اين دو  کشور ناشی از غارتگری

های خود را از دولت فرانسه  خواهی تبعيه دستگير شده، بتواند سهم
در اين ميان اما، برای عملياتی شدِن اين پروژه غير  .باشد داشته

نام معلمانی افتاده است که همه زندگی خود را  اخالقی، قرعه به
ها کنشگری برای سرافرازی آموزش در ايران و احقاق  طی سال

 .اند آموزان وقف کرده حقوق معلمان و دانش

 

های صنفی فرهنگيان ايران، ضمن حمايت  شورای هماهنگی تشکل
نما، انتظار  قاطع از تمامی معلمان دستگير شده و رد اتهامات نخ

قيدوشراط آزاد شوند و يا  ها در اسرع وقت و بی دارد که تمامِی آن
ها به صورت علنی  قانون اساسی، دادگاِه آن ١۶۵طبق اصل 

روی  تا سيه :برگزار شود، تا ملت شريف ايران خود قضاوت کنند
رغِم منِش معلم ستيزِی برخی از  علی .شود هرکه در او غش باشد

خاطر شرايط حاکم بر کشور، زعمای  سازان، اميدواريم به تصميم
جای خط سرکوب، به  ماند، با تجديد نظر در نگاه خود، به باقی

های  پاسخگويی مطالبات جامعه معلمی بپردازند و از پروژه سازی
های  نمايشی عليه معلمان دست بکشند و خيال باطِل سرکوب فعاليت

 :صنفی را از سر بيرون کنند و بدانند که

 ايد باغ بنشسته در کمين پرنده گيرم که بر سر اين

 زنيد پرواز را عالمت ممنوع می

 کنيد؟ های نشسته در آشيانه چه می با جوجه

 زنيد گيرم که می بريد  گيرم که می کشيد  گيرم که می 

 !...کنيد؟ ها چه می با رويش ناگزير جوانه

 های صنفی فرهنگيان ايران شورای هماهنگی تشکل

 ١۴٠١ارديبهشت  ٢٩ 

 

 رضا شهابی بازداشت شد

ارديبهشت رضا شهابی از اعضای  ٢٢پنجشنبه  منتشرشده روزبنابر خبر 
هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد توسط مأموران وزارت 

 .اش بازداشت شده است اطالعات در منزل شخصی

 

 حسن سعيدی بازداشت شد

تن از ماموران  ٩شب   ١٠ارديبهشت حدود ساعت  ٢٨چهارشنبه شب 
همسر   وزارت اطالعات از طريق پشت بام به محل اقامت حسن سعيدی و

در خارج از تهران يورش آورده و پس از تفتيش خانه،  پسر کوچکشان و 
حسن سعيدی، عضو شناخته شده سنديکای کارگران شرکت واحد، را 

شب پس از بازرسی محل اقامت ايشان و  ١١بازداشت کرده و تا ساعت 
تلفن همراه همسر و فرزند ايشان ، اين   ضبط  گوشی همراه آقای سعيدی و

 .منتقل کردند ٢٠٩فعال سنديکايی را به زندان اوين بند 

 

 يورش به منزل داوود رضوی

چهار نفر لباس شخصی که از مامورين وزارت اطالعات بوده اند 
ارديبهشت، درحالی که دختر آقای رضوی   ٢٩درساعت يک بامداد 

درمنزل تنها بود با شکستن درب منزل بزور وارد خانه شدند و يکی از 
آنها درحالی که اسحله بدست داشت، از دختر آقای رضوی که در واقع 
شوکه شده بود سراغ ايشان را گرفتند و البته حکم ورود به منزل 
وبازرسی منزل را بصورت سطحی به دختر ايشان نشان دادند و وقتی 
زهرا رضوی به رفتار مامورين اعتراض کرد و گفت چرا به پدرم ابالغ 

در .  نميکنيد تا خودش را معرفی کند گفتند گوشی اش خاموش بوده است
بازرسی منزل آقای رضوی مقداری لوازم شخصی از قبيل دفاتر و سه 

 .عدد گوشی و تلفن همراه دخترش را ضبط کردند

 

  نژاد انصاری يحانهبازداشت ر

ماه طی تماس تلفنی با خانواده اعالم کرده است  ارديبهشت ٢۴غروب شنبه 
بسر  (تحت نظارت وزارت اطالعات)زندان اوين  ٢٠٩که در بازداشتگاه 

اين فعال کارگری که حدود ده سال  .برد و حال عمومی وی خوب است می
 ٢٢شنبه  بامداد پنج ٢ی چند ماه بازداشت دارد، حدود ساعت  قبل نيز سابقه

نفر به منزل  ۶طی مراجعه  ١۴٠١ماه  ارديبهشت

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٥صفحه   
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!كارگران، كمونيست ها، به حزب حكمتيست بپيونديد  

کننده و  اش بازداشت شد و تا امروز خبری از نهاد بازداشت شخصی
همچنين خانواده ريحانه  .اش در دست نبود مکان نگهداری

نژاد همچنان نگران کمردرد و پا درد شديدش هستند که از  انصاری
نژاد  ريحانه انصاری .عوارض بيماری آرتريت روماتوئيد وی است

هيچ جرمی مرتکب نشده و بايد فوری و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد 
 .شود

 

 به دادسراس اوين رادا مردانی احضار 

خواسته شده از تاريخ هيجدهم ارديبهشت رادا مردانی طی ابالغيه از 
ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی که مصداق آن مشخص نيست، با 
مهلت ده روزه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنيت اوين مراجعه 

 .نمايد

 

پنجمين جلسه دادگاه اعضای هيئت مديره کانون صنفی معلمان 
 خوزستان 

صبح در  ١٠راس ساعت  ١۴٠١ارديبهشت  ٢۵در روز يکشنبه 
دادگاه انقالب اهواز با رياست قاضی آقای مهدی شاهين و  ٢شعبه 

حضور وکيل آقای مصطفی نيلی در حالی برگزار شد که جمعی از 
همکاران و فعاالن صنفی استان علی کروشاتی، پيروز نامی و 

اتهامات وارده بر اين سه .  فرنگيس نسيم پور را همراهی می کردند
 -٢فعاليت تبليغی عليه نظام،   -١"  :فعال صنفی به شرح زير است

اجتماع و تبانی به قصد بر هم   -٣عضويت در گروههای معاند نظام، 
 ".زدن امنيت داخلی

 

 پيمان فرهنگيان برای اجرای حکم راهی زندان شد

 ١۴٠١ارديبهشت  ٢۶پيمان فرهنگيان فعال کارگری روز دوشنبه 
بدليل فشار بر وثيقه گذار و اينکه جهت دادن امضا از رفتن خودداری 

روز غيبت، امروز بناچار خود را به زندان   ١٣٨کرده بود و پس از 
 .ازبرم الهيجان معرفی نمود

 

خانی و  يورش مأموران اطالعات سپاه سنندج به منزل گلنار قديم
 نيا مظفر صالح

ماه مأموران اطالعات سپاه با مراجعه به  ارديبهشت ٢٧شنبه  صبح سه
نيا از اعضای هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران  منزل مظفر صالح

ايران اقدام به تفتيش منزل کرده و اعالم نمودند که حکم جلب گلنار 

خانی همسر مظفر را دارند اما پس از تفتيش و ضبط وسايل شخصی  قديم
خانی را  سپس در تماسی تلفنی گلنار قديم. هيچکدام از آنها را با خود نبردند

گلنار .  مورد بازجوئی قرار دادندبه اطالعات سپاه احضار کردند و 
 . خانی معلم با سابقه مدارس ناحيه يک سنندج است قديم

 

  آزادی از اعضای انجمن صنفی معلمان مريوان  صالحاحضار 

صبح  ١٠طبق اين احضاريه به آقای آزادی اعالم گرديده است که ساعت 
 .خردادماه به دادگستری شهرستان مريوان مراجعه نمايند  روز يازدهم

  

 جان فاتح مجيدی در خطر است

فاتح مجيدی معلم اخراجی شهرستان بانه که از تاريخ ششم ارديبهشت 
همراه با هفت تن ديگر از کارگران و فعاالن کارگری شهر بانه  ١٤٠١

. بازداشت شد، امروز هفدهمين روز از اعتصاب غذا را سپری ميکند
های  طبق اخبار واصله حال ايشان مساعد نيست و به يکی از درمانگاه

تر شدن حال ايشان مسئولين نيروهای  در صورت وخيم .سنندج انتقال يافت
 .سپاه پاسداران و دادگاه قضائی سنندج بايد جوابگو باشند

 

 کيوان صميمی بازداشت  و به زندان سمنان منتقل شد

مصطفی نيلی، وکيل مدافع کيوان صميمی از بازداشت او خبر داد و در 
ارديبهشت ماه پس از  ٢٨توئيتر خود نوشت که صميمی روز چهارشنبه 

مراجعه به اجرای احکام دادسرای مقدس برای دريافت نظريه پزشکی 
 .قانونی بازداشت و شبانه به زندان سمنان منتقل شده است

*** 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 



!زنده باد شوراها  

در ! ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا ايجاد كنيد
امروز شورا ارگان مبارزه ! كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد

!و قيام و فردا ارگان حاكميت  

 ٦٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 
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 رحمان حسين زاده
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 دبير تشكيالت خارج 
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رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  
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