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د   و د    ھان    ان    !کار  

 

 زالوهای پيمانكار
 

برچيدن در سالهای اخير کارگران خواهان 
در هر بخش توليد .  شرکتهای پيمانکاری بودند

مادی و غير مادی، مراکز توليدی و خدماتی و 
آموزشی، بخش مهمی و در جاهائی کليه 
نيروی کار توسط شرکتهای پيمانی تامين می 

پيمانکاری در يک کالم يعنی کار بدون .  شوند
تامين، فاقد امنيت شغلی، حذف هر تعهد دولت 
و کارفرما در قبال کارگر، پرداخت دستمزد 

سرمايه داری در .  کمتر و کسب سود بيشتر
بهترين فرم خود نظام مبتنی بر بردگی مزدی 

ورود شرکتهای پيمانکار به قلمرو بازار .  است
کار و تامين نيرو، ايجاد برده داری مدرن و 
رفع هر نوع مسئوليت کارفرما در قبال کارگر 

پيمانکاران مصداق زالوهائی هستند که .  است
 . خون پيکر طبقه کارگر را می مکند

 
کارگران هفت تپه موفق شدند با مبارزه ای 
جانانه بخش خصوصی را از شرکت بيرون 

سالهای قبلتر موفق شده بودند .  بياندازند
را "  اقبالی"پيمانکاری و قراردادهای نوع 

اين مسير را امروز بخشهای مختلف .  برچينند
. طبقه کارگر با جديت بيشتری طی می کنند

يک خواست کارگران پروژه ای و پيمانی نفت 
در اعتصاب امسال نيز الغای شرکتهای 

ً حاشيه ای .  پيمانکاری بود خواستی که تدريجا
اخيراً مجلس قرار بود کليات طرحی .  شد

طرحِ ساماندهی استخدام "قديمی تحت عنوان 
اين طرح .  را تصويب کند"  کارکنان دولت

قرار بود وضعيت کارگران 

 پايان يک دوره خونين از دخالت نظامى آمريكا و شركاء

 جهان به كدام سو ميرود؟
 بخش سوم

 ٧صفحه جمال كمانگر                                                                                                                  

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 در باره حمالت نظامى جمهوری اسالمى در منطقه مرزی كردستان

  اقدامات عاجل نيروهای درگير و جريانهای اپوزيسيون ايران

 مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضىستون اخبار 
 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تهيه و تنظيم

 يادداشت ها، 

 زن ستيزی و خشونت عليه زنان 
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 ...زالوهای پيمانكار 

اما جلسه .  شرکتی و پيمانکاری نهادهای دولتی و عمومی را روشن کند
مشترک دولت و مجلس در بيست و سوم شهريور ماه طرح را به بهانه 

کليات اين طرح موسوم به .  رد کرد"  هزينه داشتن برای دولت"
در کميسيون اجتماعی مجلس به "  ساماندهی استخدام کارکنان دولت"

تصويب رسيده بود اما جلسه رای به تعليق طرح داد و خواهان اليحه ای 
جالب است بحث .  برای دولت داشته باشد"  بار مالی کمتری"شد که 

حذف پيمانکاران الاقل برای قراردادهای موقت از دوره احمدی نژاد 
هم هست اما گوش مجريان قانون بدهکار "  قانون"طرح شده و ظاهرا 

ميشود برجام را در بيست دقيقه در مجلس انگشت زد اما بيش از .  نيست
يک دهه از تصويب يک طرح محدود ناتوان بود و هر روز به دامنه 

 !  ناامنی شغلی و کار موقت و ساعتی افزود
 

در سالهای اخير مکرراً از همسان سازی حقوق ها، استخدام توسط 
وزارتخانه های مربوطه و تعهد کارفرما در قبال نيروی کار در 
اعتراضات بخشهای مختلف کارگران، معلمان، کادر درمان و 

همه اينها مستقل از جزئيات و تفاوت خواستهای .  بازنشستگان شنيديم
امنيت شغلی، رفع :  مشخص در هر بخش به يک موضوع اشاره دارد

تبعيض در دستمزد و حقوق، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و يک 
 .  ماهه و سه ماهه و غيره، برخورداری از بيمه و مزايا

 
 پيمانکار کيست؟

سرمايه دار خود يک موجوديت انگلی دارد، ربط مشخصی به پروسه 
ً به اعتبار مالکيت بر ابزار کار و  کار و توليد اجتماعی ندارد، صرفا
توليد و يا مدرسه و بيمارستان و کارخانه و تامين سرمايه ثابت، استثمار 

پيمانکار يک .  کار مزدی را سازماندهی ميکند و بر ثروتش می افزايد
هم .  زائده فوق انگلی است که بعنوان زالو و راهزن دوم عمل می کند

سهمی از دستمزد کارگر را می بلعد و هم تعهد و مسئوليت فرمال و 
دولت در اين ميان .  حقوقی سرمايه دار در قبال کارگر را زائد می کند

واسطه نيست بلکه خود بعنوان بزرگترين کارفرما و در عين حال 
مجری قانون، با دادن سهمی به پيمانکاران از خود در قبال کارگر سلب 
ً هزينه بازتوليد کارگر را ارزانتر تمام می  مسئوليت می کند و مجموعا

دارد، "  بار مالی"وقتی دولت ميگويد حذف پيمانکاران برای دولت .  کند
منظورش اينست که سود سرمايه داران دولتی و اَخوی های غير دولتی 

 . کمتر و تعهد آنها در قبال کارگر بيشتر ميشود
 

پيمانکار هيچ نقشی در پروسه کار و توليد ندارد، دالل و واسطه ای 
است که توسط دولت و کارفرمايان متفرقه بعنوان حائلی ميان کارگر و 

مثال شرکت نفت نيازمند دو هزار کارگر در .  کارفرما عمل می کند
اين کارگران قبال توسط وزارت .  سطوح مختلف در فالن پااليشگاه است

نفت استخدام می شدند و از پايه حقوق و قوانين استخدام و سطح دستمزد 
اما با ورود پيمانکاران به بازار .  و مزايای شرکت نفت برخوردار بودند

کار، اين دو هزار نفر توسط پيمانکاران متعدد جذب و در اختيار شرکت 
بعبارت ديگر کارگر نفت بجای طرف حساب بودن .  نفت قرار می گيرند

. با شرکت نفت با کارفرمايان متعدد موسوم به پيمانکار روبرو است

فاصله و تفاوت کارگر پروژه ای و 
پيمانی و قراردادی و ارکان ثالثی نفت با 
کارگر رسمی و استخدامی وزارت نفت 

در مورد تاثيرات .  از اينجا ناشی ميشود
بشدت منفی اين روند بر کار و مبارزه 
کارگر و مسئله کليدی سازماندهی 

. کارگری قبال گفته ايم و نوشته ايم
پيمانکار قوانين خودش را دارد، حتی تابع 
قانون کار ارتجاعی حکومت نيست، در 

 . مناطق ويژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری که ديگر جای خود دارد
 

شرکتهای پيمانکاران طيف گسترده ای هستند که بازار کار و کليه صنايع 
در بخشهای پروژه ای .  و مراکز توليدی و خدماتی را تصرف کرده اند

حتی کارگران ماهر بخشاً بمثابه پيمانکار کار می کنند و تعدادی از افراد 
پيمانکاران اصلی اما عمدتاً .  نزديک بخود را بعنوان تيم کاری دارند

يعنی يک يا چند شرکت پيمانکار .  خود صاحبکاران و مالکين هستند
توسط افراد نزديک به مالک ايجاد شده که آنها وظيفه تامين نيروی کار 

قرارداد و پروژه را اينها با صنعت و .  مورد نياز را بعهده دارند
کارفرمای مربوطه منعقد می کنند و سطح دستمزد و نوع قرارداد و 

دولت نيز حامی پر و پاقرص آنهاست .  شرايط کار را تعيين می کنند
در اين ميان کارگر در .  هزينه توليد را کم می کنند"  بار مالی"چون 

تراژدی ها .  منگنه وحوش متفرقه تا آخرين قطره خونش مکيده ميشود
پيمانکارانی که يکباره محو می شوند، اعالم .  در اين ميان کم نيستند

کسی .  ورشکستگی می کنند، حقوق کارگران را باال می کشند و ميروند
نميداند ميزان سود پيمانکاران چقدر است، هيچ نوع آمار معتبر و قابل 
رجوعی وجود ندارد، اما يک چيز مسلم است؛ گرفتن پيمانکاری 

دولت .  وزارتخانه و پروژه های دولتی بسيار چرب و بادآورده است
راضی، کارفرما راضی، پيمانکار راضی، هر کدام هزينه شان کمتر و 
سودشان بيشتر و در اين ميان کارگر ناراضی مثل توپ بازی پاسکاری 

 . ميشود
 

 برچيدن شرکتهای پيمانکاری
، خروج "اصالح قانون کار"آنچه که طی اين سالها تحت عنوان 

کارگران کارگاههای کوچک از شمول قانون کار، ايجاد مراکز ويژه و 
آزاد اقتصادی، قراردادهای موقت و سفيد امضا و کوتاه مدت، کار 
شرکتی و پيمانی و ارکان ثالثی، کار پاره وقت و هميشه آماده و جديداً 
گيگ اکونومی شاهديم، در کليت آن حاصل رژيم انباشتی است که 
سرمايه داری امروز تحت آن کار می کند و شرکتهای پيمانکاری در 

خواست کارگران برای برچيدن شرکتهای پيمانی، .  مرکز آن قرار دارند
حذف واسطه ها و زنجيره داللها از بازار کار، برخورداری از امنيت 
شغلی يک خواست و تاکتيک مرکزی اکثريتی عظيم از جمعيت کارگری 

برچيدن شرکتهای پيمانکاری از جمله خواستی است که ميتواند .  است
 . صدای اعتراضی بخشهای مختلف طبقه کارگر را به هم پيوند دهد

 
 

 .سردبير
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  
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حمالت نظامی و تروريستی اخير دولتهای جمهوری اسالمی و ترکيه 
عليه مخالفين سياسی و نيروهای مستقر در مناطق مرزی کردستان 

آنچه جديد .  عراق، مسبوق به سابقه است و به اين اعتبار جديد نيست
است اوضاع بحرانی منطقه و تحوالتی است که فرصت جديدی به 

خروج آمريکا از افغانستان . دولتهای مرتجع برای اين حمالت داده است
و بازگرداندن طالبان بقدرت، برنامه خروج از عراق و ناتوانی دولت 
مرکزی عراق و اقليم کردستان در مقابل تعرضات نظامی دولتهای 
همجوار، فرصت جديدی به جمهوری اسالمی و دولت اردوغان داده 
است تا حداکثر استفاده را از اين فضای جديد عليه مخالفين سياسی خود 

 . بکنند
 

هدف بالفصل و اعالم شده دولتها، اعمال فشار به اقليم کردستان برای 
جمع کردن اردوگاههای اين نيروها، دور کردن آنها از مناطق مرزی و 

سياستی که در مورد .  گرفتن بيشترين تلفات انسانی از آنهاست
قرارگاههای مجاهدين اجرا شد، امروز در متن اوضاع جديد، عليه 
مناطق استقراری اين نيروها در دستور قرار گرفته است و خطر 
معامله ای شناخته شده و ارتجاعی عليه اپوزيسيون جمهوری اسالمی 

دولتهای ايران و ترکيه بطور هماهنگ اين سياست را دنبال . وجود دارد
 . می کنند

 
حکمتيست بعنوان يک حزب انقالبی   -حزب کمونيست کارگری 

سرنگونی طلب، همواره در قبال تروريسم جمهوری اسالمی عليه 
عناصر و جريانات اپوزيسيون، مستقل از اختالف سياسی و تفاوتهای 
بنيادی اجتماعی و طبقاتی، سياستی مسئوالنه داشته است و عليه اين 

ما معتقديم سکوت در .  نوع حمالت تروريستی واکنش نشان داده است
قبال اين نوع مسائل دست دولتها و نيروهای مرتجع را بازتر و شرايط 

ما .  فعاليت سياسی جريانات اپوزيسيون ايران را همه جا ناامن می کند
قويا معتقديم سهل انگاری و شانه باال انداختن در قبال چنين 
رويدادهائی، از جانب جريانات اپوزيسيون فراتر از محدود نگری و 
رقابت و سکتاريسم و غير مسئول بودن، نافی حق آزادی فعاليت احزاب 
سياسی، عليه اصل آزادی بيان و حق نيروهای مخالف به مبارزه با 

تماميت "برای بخشی از اپوزيسيون بورژوائی .  جمهوری اسالمی است
طلب، اين سکوت معنائی جز همدلی و همسوئی با توطئه های "  ارضی

جريانات اپوزيسيون در .  جمهوری اسالمی عليه اين نيروها ندارد
کردستان ايران که در منطقه مستقر هستند، حق دارند به هر شيوه ای 

مخالفت با .  که خود درست ميدانند عليه حکومت اسالمی مبارزه کنند
 . سياستهای اين جريانات نميتواند نافی اين حق باشد

 
در سوی ديگر، هرگونه غير جدی گرفتن خطر توطئه گری فيمابين 
جمهوری اسالمی و دولت عراق و اقليم کردستان و وقوع طرح احتمالی 
وجه المصالحه قرار گرفتن و معامله با سرنوشت بخش علنی و نظامی 
جريانات اپوزيسيون مسلح مستقر در نوار مرزی، توسط رهبری اين 

رهبری اين جريانات در چهارچوب .  جريانات خطای بزرگی است
 -١از جمله؛ .  امکانات خود، موظف به انجام اقداماتی فوری اند

 اعالميه حزب حكمتيست

 در باره حمالت نظامى جمهوری اسالمى در منطقه مرزی كردستان

 اقدامات عاجل نيروهای درگير و جريانهای اپوزيسيون ايران

  ٨صفحه   

 -٢.طرحهای شوم سياسی و نظامی جمهوری اسالمی را خنثی کنند
اردوگاههای نظامی، به دور از مناطق کار و زيست مردم، بايد مکان 
استقرار نيروی نظامی ای باشد که امکان دفاع از خود و قدرت مانور و 

خانواده ها،   -٣.  مقابله با تعرض نظامی جمهوری اسالمی را داشته باشد
بستگان و اعضا و افراد غير رزمی اين احزاب که معموال در 
اردوگاههای نظامی و يا در جوار آنها مستقرند، به فوريت به مناطق ايمن 

نبايد اجازه داد .  دور از صحنه بمباران و جنگ احتمالی منتقل شوند
نيروی انسانی اين جريانات و يا نزديک به آنها به گوشت دم توپ رژيم 

رهبری اين جريانات موظفند پنهانکاريهای   -۴.  اسالمی بدل شوند
غيرمجاز با حکومت اقليم کردستان را کنار گذاشته و رويدادها را آنطور 

 . که هست با افکار عمومی و ديگر جريانات اپوزيسيون در ميان بگذارند
 

درعين حال بايد توهم ارجاع به قوانين بين المللی، احترام به روابط 
وضعيت .  دولتها و تاکيد مکرر به قراردادهای بين دولتی را کنار گذاشت

همينطور تقاضا .  کنونی حاصل همين قوانين و همين مناسبات دولتهاست
، نه فقط فوق توهم "جنگ نکند، مذاکره کند"از جمهوری اسالمی که 

بلکه بی مسئوليتی محض در قبال نيروها و افراد مستقر در اين اردوگاه 
اگر کسی قرار است رعايت شود، نه جنايتکاران و کسانی که به .  هاست

آنها چراغ سبز تهاجم نظامی ميدهند، بلکه نيروهای اپوزيسيونی است که 
هر لحظه ميتوانند قربانی توحش و ترور دولتها و حمالت نظامی و 

ترديدی نيست که احزاب حاکم در کردستان عراق در .  بمبارانها شوند
 . قبال هر واقعه ناگواری مسئوليت مستقيم دارند

 
ما سکوت و انفعال بخش مهمی از نيروهای اپوزيسيون در قبال اين 
رويداد و موارد مشابه را، عليرغم هر توجيهی، غير مسئوالنه و غير 

اين روش برخورد فاقد مشخصات يک نيروی .  سياسی ارزيابی می کنيم
ما هشدار ميدهيم که اين نوع معامالت و بده و بستان .  اپوزيسيونی است

دولتها، تروريسم و تهاجم به نيروهای مخالف، محدود به مناطق مرزی و 
مراکز استقراری اين و آن نيرو نخواهد شد و فردا دامن هر مخالف 

اين پرنسيپ قديمی نيروهای .  سياسی و جريان اپوزيسيونی را ميگيرد
سرنگونی طلب و اپوزيسيونی را در قبال دولت های حاکم بايد وسيعا احيا 

 . و تقويت کرد
 

فراخوان ما اينست که نيروهای اپوزيسيون ايران نبايد تسليم فضای بند و 
بست دولتهای منطقه در متن اوضاع جديد شوند و ضروری است با يک 
سياست فعال تعرض جمهوری اسالمی به مخالفين سياسی را با تعرض 
سياسی متقابل جواب دهيم و اهداف دولتهای منطقه را از اين سياست 

بويژه مردم کارگر و زحمتکش در ايران و .  سرکوبگرانه ناکام کنيم
کردستان عراق، ضروری است که با حساسيت بيشتری به اين موضوع 

چون دود ميليتاريزه شدن بيشتر منطقه و سياست ترور و .  برخورد کنند
توحش دولتها در درجه اول به چشم مردم و مبارزه جاری آنها خواهد 

 .  رفت
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
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بخش اول را به اين شيوه جمع بندی کردم، که منصور حکمت در بهار 
. قطعنامه های کنگره دوم کومه له را مورد نقد قرار داد ١٣۶٠سال 

فرمولبنديهای نادقيق و غلط که منجر به نوعی عدم دخالت گری و 
پاسيفيسم برای سازمان کومه له در جنبش مقاومت کردستان و جنبش رفع 
ستم ملی ميشد، بيان کرد و عالوه بر نقد، راه حل پيشنهادی اش را مطرح 

بحثهای او چنان کارساز بود که بسرعت رهبر وقت کومه له .  کرد
ديدگاه و اسنادش .  فراخوان کنفرانس ششم را در شهريور همان سال داد

را تدقيق و قطعنامه های جديدی مبنی بر دخالت گری جدی در جنبش 
مقاومت کردستان و جنبش برای رفع ستم ملی و ارائه راه حل موثر حل 

به نظرم چنانکه نقدها .  اين تحول مهمی بود.  مسئله ملی را در خود داشت
و سياستهای منصور حکمت مطرح نميشد، آن سياستهای غير دخالت گر، 
بی پاسخی برای  مسئله ملی و نهايتا در جهت منزوی شدن کومه له در 
جنبش سياسی کردستان پيش می رفت و بقول منصور حکمت صحنه به 
تمام معنا برای حزب بورژوازی کرد يعنی حزب دمکرات کردستان 

برخالف پروپاگاند مخالفان و دشمنان منصورحکمت حتی .   خالی ميشد
سر مسئله ملی هم منصور حکمت به داد کومه له رسيد و نقش نجات هنده 

در بخش دوم به نقد و رد طرح توهم .  و منحصر بفردی را ايفا کرد
مورد نظر رهبری کومه له "  خودمختاری دمکراتيک و وسيع"برانگيز 

از جانب منصور حکمت و سپس ارائه راه حل راهگشای منصور حکمت 
در کنگره سوم کومه له در قبال مسائل گرهی پيش روی کومه له در 

و از جمله پافشاری بر ارائه حل ) ١٣۶١ارديبهشت (کنگره سوم کومه له 
موثر حل مسئله ملی و پيشنهاد طرح حاکميت انقالبی در مناطق آزاد 

در بخش سوم به .  تحت کنترل نيروهای سياسی در کردستان پرداختيم
مقاطع مهم ديگر از معرفی ديدگاه و طرحهای پيشنهادی و کارساز حل 

از .  مسئله کرد از جانب منصور حکمت برای کردستان ايران پرداختيم
جمله سياست مندرج در برنامه دنيای بهتر، برنامه کمونيسم کارگری و 

اکنون در بخش چهارم و پايانی به چگونگی .  حزب ما را بررسی کرديم
نحوه ارائه طرح استقالل کردستان عراق از جانب منصور حکمت در 

ميالدی، سياست مصوب احزاب کمونيست کارگری ايران و  ١٩٩۵سال 
عراق و حزب حکمتيست و حزب کمونيست کارگری کردستان عراق 

 .  ميپردازم
 

 ! زمينه و داليل آن: طرح استقالل کردستان عراق
در ادامه برخورد کارساز و دخالت گرانه منصور حکمت در قبال مسئله 
ملی در کردستان  به مورد ارائه راه حل در قبال مسئله کرد در کردستان 

عالقمندان ميدانند، کمونيسم کارگری و منصور حکمت .  عراق می رسيم
اولين رهبر سياسی در ميان نيروهای چپ و کمونيست در ايران و عراق 

ميالدی بحث استقالل کردستان  ٩۵و منطقه است که برای اولين بار سال 
ماجرا به اين شکل بود سرآغاز بحث و ايده او از .  عراق را مطرح کرد

ميالدی جنگ اتحاديه ميهنی کردستان  ٩۴اينجا شروع شد، در سال 
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 منصور حكمت و مسئله كرد 
 -سميناربازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد(

 )بخش چهارم و پايانى

 رحمان حسين زاده 

عراق و حزب دمکرات کردستان عراق به 
مصائب زياد معيشتی و .  اوج رسيده بود

اقتصادی و اجتماعی و ناامنی به مردم 
حزب .  کردستان عراق تحميل شده بود

کمونيست کارگری عراق هم از اواسط 
به عنوان يک قطب متفاوت  ١٩٩٣تابستان 

و متمايز از جريانات ناسيوناليست و 
ميبايست حزب ما سياست خود .  بورژوايی فعاليتش را شروع کرده بود

بنا به اين ضرورت من به سهم خود . را در قبال آن جنگ مطرح ميکرد
جنگ احزاب دولتی در "مطلب تحليلی تا حدودی مفصل  تحت عنوان 

برای "  کردستان عراق و رئوس يک خط مشی کمونيستی کارگری
منصور حکمت که .  نوشتمانترناسيونال  نشريه مرکزی حزب به نام 

خود سردبير نشريه بود، مطلبم را مطالعه کرده و تماس تلفنی گرفت و  
چون تبيين و تحليلت از علل و .  گفت مطلبت را در نشريه منتشر ميکنم

ماهيت جنگ اين دو حزب حاکم درست است، اما راه حلی که برای 
پايان دادن به اين وضع پيشنهاد کردی، در شرايط حاضر 
کارسازنيست، قانع کننده نيست، مگر رفقای هم حزبی خودت را قانع 

انقالب کارگران در عراق و "توضيح داد اينکه شما نوشتی .  کند
کردستان عراق تنها راه نجات اين جامعه از مصائبی است که 

امروز انقالب کارگران .  بورژوازی عرب و کرد برآن تحميل کرده اند
غلط نيست، و جزو اهداف ما "  را بايد رساتر از هر زمان فراخوان داد

است، اما پاسخ عملی برای معضالت همين امروز جامعه کردستان 
گفت خيلی جاها يادآور شدم بايد چهارچوب مشخص امروز .  نيست

کردستان عراق را در نظر گرفت، تحليل مشخص برای شرايط 
ادامه داد که کردستان عراق االن در يک . مشخص اينجا به درد ميخورد

زير .  بن بست بسر می برد، احزاب حاکمند و به معنايی دولت ندارد
سيطره دولت مرکزی عراق نمانده و بهتر هم که زير کنترل دولت بعث 

خودش هم به دولت مستقل تبديل نشده و دوتا حزب آنجا را . صدام نيست
پارلمان و دولتی هم  .  کنترل کرده و االن هم جنگ را تحميل کرده اند

که درست کردند،  کارتونی است و در سازمان ملل و در سطح بين 
در نتيجه اولين مسئله در آن  جغرافيای معلق و .  المللی رسميت ندارد

به دو .  بی آينده، بايد دولت به رسميت شناخته شده بين المللی ايجاد شود
منظور اوال پايان دهد، به اين حالت معلق و سرگردانی و بی دولتی در 

دولت بايد وجود داشته باشد، تا بتوانی در .  جامعه کردستان عراق
مقابلش مطالبه و اعتراض داشته باشی و بتوانی سرنگونش کنی و 

و ثانيا مسئله کرد يک مسئله قديمی .  حاکميت شورايی به جايش بنشانيد
راه حلش هم .  حل نشده است و بايد در کردستان عراق حل شود

اين حالت .  بازگشت به زير حاکميت دولت مرکزی عراق نيست
سرگردان کنونی هم که اتحاديه ميهنی و پارتی اسمش را گذاشتند 

گفت به نظرم استقالل کردستان عراق و .  فدرالی، اين هم راه حل نيست
تشکيل دولت مستقل يک جواب قطعی به مسئله تاريخی حل مسئله کرد 

بعد .  و در عين حال راه پايان دادن به سرگردانی و بی دولتی فعلی است
. از صحبتهايش پرسيد چه فکر می کنيد؟ گفتم اين بحث خيلی جديد است

پرسيد فکر ميکنی .  الزمه به آن فکر کنم و االن نميتوانم نظر بدهم
گفتم در وهله اول .  رفقای حزب کمونيست کارگری عراق چه بگويند

چون چپ راديکال عراق سالهای سال در مرزبندی با .  مخالفت ميکنند
ناسيوناليسم چپ در کردستان طرفدار مبارزه سراسری در عراق و به 

االن اين بحث را بشنوند فکر ميکنند، .  موسوم شده اند"  عراقچيه تی"
  ٥صفحه   گفت .  ديد محلی و ناسيوناليستی است و مخالفت ميکنند

 



اين موضوع را در دستور بگذاريم، .  آنها را دعوت کنيم.  ايراد ندارد
ما به طرف برگزاری پلنوم سوم کميته .  سمينار بگيريم و صحبت کنيم

. ميالدی رفتيم ٩۵مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران در آوريل 
رفقای رهبری حزب کمونيست کارگری عراق که در اروپا بودند و 

با وقت کافی اين مبحث .  امکان سفر را داشتند، در پلنوم شرکت کردند
دقيقا همان طور که پيش بينی .  بحثهای مفصلی شد.  مهم طرح شد

ميکردم در وهله اول رفقای رهبری حزب کمونيست کارگری عراق 
جدل و بحث گرمی .  به آسانی قانع نميشدند.  توافقی با اين بحث نداشتند

ساعتها طول کشيد، تا نهايتا قانع شدند و بعد از اين پروسه از .  درگرفت
ژوئن   -  ١٣٧۴بحث و نهايتا توافق بود، که بعدأ منصور حکمت در تير 

در دفاع "آن مطلب مشهور  ١٨ميالدی در انترناسيونال شماره  ١٩٩۵
اين سياست به مصوبه .  را نوشت"  از خواست استقال کردستان عراق

اتفاقا تدارک پلنوم سوم کميته .  حزب کمونيست کارگری ايران تبديل شد
ميالدی در  ٩۵مرکزی حزب کمونيست کارگری عراق در تابستان 

بر اساس آن .  اين مبحث در دستور آن پلنوم قرار گرفت.  دستور بود
بحث ها از قبل دو قطعنامه در تاييد خواست استقالل کردستان عراق 
برای تصويب در پلنوم سوم حزب کمونيست کارگری عراق که در 

من هم در ظرفيت عضو کميته .  شهر سليمانيه برگزار شد، آماده شد
مرکزی حزب کمونيست کارگری عراق و هم نماينده حزب کمونيست 

بعد از بحثهای جدی هر دو .  کارگری ايران، در آن پلنوم شرکت داشتم
سند را تصويب کرديم و به سياست حزب کمونيست کارگری عراق هم 

اساس طرح اين بود برای حل مسئله کرد در کردستان عراق .  تبديل شد
و پايان دادن به سرگردانی سياسی، الزم است کردستان عراق مستقل 

از نظرکمونيسم کارگری و منصور .  شود و دولت مستقل داشته باشد
 -حکمت ايجاد دولت مستقل فی البداهه به معنای تشکيل دولت بورژوا 

بحث .  ناسيوناليستی و دولت طبقه استثمارگر جامعه کردستان نبود
اينست دولتی که تشکيل ميشود، دولت مستقل از حکومت مرکزی عراق 

اينکه چه جنبش و .  و به رسميت شناخته شده در سطح بين المللی است
جريانی و با کدام ساختار دولت را تشکيل ميدهد، به تناسب قوای 

واضح است اگر .  مبارزه سياسی در داخل جامعه کردستان برميگردد
کارگران و کمونيستها و اراده شورايی آنها دست باال را پيدا کند، آنطور 
که ما برای آن ميکوشيم، ماهيت آن دولت انقالبی و متکی به اعمال 
اراده مستقيم توده طبقه کارگر و مردم محروم و ساختار اداره شورايی 

اگر تناسب قوا مثل شرايط کنونی به نفع جريانات بورژوا .  خواهد بود
ناسيوناليست و احزابی مثل حزب دمکرات کردستان و اتحاديه ميهنی 
باشد، دولت مافوق مردم استثمارگر و فاسد و بی مسئوليت در مقابل 

تشکيل ميدهند که "  کردايه تی"زندگی مردم و متکی به هويت ملی و 
شرايطی .  خود منشأ مصائب و رنج و محروميت در جامعه خواهند بود
از نظر .  که امروز تحت نام دولت فدرالی به مردم تحميل کرده اند

جنبش ما و منصور حکمت مکانيسم عملی کردن اين طرح برگزاری 
آنطور که خود تاکيد ميکرد، به مردم کردستان اين .  رفراندوم است

فرصت داده شود، به دور از هر نوع فشار اقتصادی و سياسی و نظامی 
دولت مرکزی عراق و يا احزاب حاکم همه شهروندان ساکن کردستان 
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 ...سميناربازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد 

عراق در يک روز به پای صندوق رأی بروند و به استقالل کردستان و 
نتيجه چنين .  يا ماندن در چهارچوب حکومت سراسری عراق رأی بدهند

کمونيسم کارگری و  ٩۵از سال .  رفراندومی بايد به رسميت شناخته شود
احزاب کمونيست کارگری عراق و کردستان و حزب ما اين سياست را 

بعد از درگذشت منصور حکمت مواردی نوسان و .  تعقيب کرديم
ناپيگيری در جهت پيشبرد اين سياست پيش آمد، اما عمدتا همين جهت 

وقتی حزب دمکرات  ٢٠١٧از جمله درسال  .  گيری پيگيری شده است
فراخوان به برگزاری رفراندوم داد، تقريبا همه )  پارتی(کردستان عراق 

احزاب موسوم به کمونيست کارگری با برگزاری آن رفراندوم و رأی به 
اينجا الزم است اين واقعيت را تاکيد .  استقالل کردستان موافقت داشتند

کنم، راه حل برپايی رفراندوم و رأی به استقالل کردستان در قبال مسئله 
کرد، در صحنه سياسی عراق و کردستان عراق برای اولين بار توسط 

در تاريخ چندين دهه .  منصور حکمت و کمونيسم کارگری مطرح شد
جدال وکشمکش سياسی و نظامی بين دولت مرکزی عراق و ناسيوناليسم 
کرد، هيچ جريانی چه راست يا چپ چنين طرحی را مطرح نکرده و در 

جنبش ما  ٩۵اولين بار در سال .  فرهنگ سياسی آن جامعه وجود نداشت
به تدريج به عنوان راه حل مسئله کرد در فرهنگ .  آن را مطرح کرد

قبلتر احزاب ناسيوناليست و حاکم مثل .  سياسی آن جامعه جا باز کرد
يکی از  ٢٠٠٠در سال .  اتحاديه ميهنی کردستان و پارتی مخالفش بودند

داليل حمله نظامی اتحاديه ميهنی کردستان در شهر سليمانيه به مقرات 
حزب کمونيست کارگری عراق، در ادعا نامه کذايی دادستانشان ارائه 

قيد شده بود، که "  جرم"شده به دادگاه دست سازشان، به زعم آنها اين 
اين .  حزب کمونيست کارگری عراق خواستار استقالل کردستان است

بر اساس اين .  حزب تجزيه طلب است و با طرح فدراليسم آنها نمی خورد
ادعاهای ارتجاعی  به مقررات حزب کمونيست کارگری عراق هجوم 

 .  بردند و پنج رفيق عزيز ما را وسط شهر سليمانيه به قتل رساندند
 

بعدها با الهام از طرح ما بخشهايی از چهره ها و فعالين سياسی 
در "  شيرکو بيکه س"ناسيوناليسم کرد، در رأس آنها شاعر شناخته شده 

کمپين ميليونها امضا برای برپايی رفراندوم و استقالل  ٢٠٠٣سال 
در کردستان عراق رفراندوم  ٢٠١٧در سال .  کردستان را سازمان دادند

اکثريت قاطع و باالی مردم کردستان عراق رأی به .  را برگزار کردند
اينکه چرا نتيجه آن رفراندوم زير فشار دولتهای منطقه و .  استقالل دادند

هجوم ارتش دولت مرکزی عراق و سپاه قدس جمهوری اسالمی در 
همکاری با شاخه ای از اتحاديه ميهنی به سرانجام نرسيد، به بحث کنونی 

خواستم تاکيد کنم اين طرح، ابتکار شخص منصور .  ما مربوط نيست
نهايتا در بازخوانی نگرش و سياست  .  حکمت و کمونيسم کارگری بود

منصور حکمت در قبال مسئله کرد، برخالف پروپاگاند مخالفان و دشمنان 
ناسيوناليستش، در مقاطع مختلف از مقطع کنگره دوم کومه له تا زمانی 
که در قيد حيات بود، در کردستان ايران و عراق و هرجا اين مسئله 
مطرح شد، سر راست ترين، روشنترين و کارساز ترين راه حل حق 

اتفاقا در خيلی جاها در تمايز و متفاوت با .  طلبانه را پيشنهاد کرده است
راه حل غير کارساز و غير موثر و حتی عقب مانده احزاب ناسيوناليست 

نگاه کنيد، شاخه های مختلف ناسيوناليسم کرد، به قول خودشان در .  کرد
را به سينه "  حقوق ملت کرد"چهار بخش کردستان که ظاهرأ سنگ 

خودمختاری، اتونومی، "ميزنند، پالتفرمشان متکی به طرحهايی چون 
اين .  بوده است..."  حکم ذاتی، در سالهای اخير فدراليسم و کنفدراليسم و 

طرحها صرفنظر از عنوان و تفسيری که از آن دارند، در مضمون فرقی 
  ٦صفحه   فصل مشترک همه آنها تالش برای شريک . با هم ندارند



شدن در قدرت سياسی با دولتهای مرکزی استبدادی و 
مادام اداره امور امور .  شوونيست و سرکوبگر است

داخلی کردستان را به اين احزاب بسپارند، همانطور که 
اکنون در کردستان عراق تحت نام فدراليسم محول شده 
است، ديگر رفع قطعی و کامل ستم ملی مسئله شان 

طرحهای تاکنونی اين احزاب و شريک شدن آنها .  نيست
در قدرت سياسی مطلقا به حل کارساز و دايمی مسئله 

خودمختاری و يا اکنون فدراليسم و .  کرد کمکی نميکند
ملت "کنفدراليسم مبتنی برقبول دسته بندی ناسيوناليستی 

" باالدست و پايين دست و ملت درجه يک  ودر جه دوم
و در اساس خودش مبتنی بر تبعيض و نابربری براساس 

اجرايی شدن اين .  دسته بندی تفرقه افکنانه ملی است
طرحها يعنی قبول موقعيت تبعيض آميز درجه يکم و 
درجه دوم که در مناسبات بين شهروندان و جاری شدن 

اين .  قوانين و موازين تبعيض آميز خود را نشان ميدهد
احزاب .  مناسبات تبعيض آميز نهادينه ميشود

ناسيوناليست باقی ماندن اين شکاف و تبعيض را 
چون براساس آن استمرار بيزنس سياسی خود .  خواهانند

از اين زاويه .  تامين ميکنند"  حزب سياسی"را تحت نام 
است با راه حل قطعی و قاطع استقالل کردستان عراق 
که برای هميشه راه حل بازگشت ناپذير کردن ستم ملی و 
حل قطعی مسئله ملی در کردستان عراق است مخالفت 

يا در بخشهای ديگرکردستان با جدايی و استقالل .  ميکنند
و يا ماندن در چهارچوب کشوری با تضمين حقوق 
متساوی شهروندی همه جانبه در ميان همه شهروندان 

از اين سر ملی گرايان کرد .  ساکن کشور مخالفت ميکنند
و ناسيوناليستهای درون کومه له و به ويژه قوم پرستان 

مهتدی -دوشاخه زحمتکشان تحت مسئوليت ايلخانی زاده
در همه اين سالها عليه منصور حکمت پروپاگاند دشمنانه 

علت اينست پايان قطعی رفع .  راه انداخته و ادامه داده اند
ستم ملی و حل مسئله ملی، فلسفه وجودی و پايه های 
تحرک سياسی و موجوديت جريان سياسی آنها را 

کمپين نفرت پراکنی ناسيوناليستها عليه .  زيرسئوال ميبرد
منصور حکمت و راه حل کمونيسم کارگری در قبال 

 . مسئله کرد بخشأ ريشه در اين واقعيت جدی سياسی دارد
 

*** 
با قدردانی از رفقا آزاده بارزاده و وريا روشنفکر که 

تدقيق و .  فايلهای صوتی اين سمينار را پياده کرده اند
تصحيح نهايی متن توسط ارائه دهنده بحث صورت 

 .  گرفته است
 

*** 
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 منصور حكمت و مسئله كرد 
 ...سميناربازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !رژيمى كه با يک َرپ وحشت مى كند

 !بايد گرددتوماج صالحى آزاد 
توماج   ١۴٠٠شهريور ماه  ٢٢روز 

صالحی خواننده و َرپّر توسط نيروهای 
سرکوبگر رژيم اسالمی در منزل 
شخصی خود دستگير و به نقطه 
نامعلومی منتقل شد و تاکنون از محل 

همينطور .  نگهداری وی خبری نيست
شهريور فرمانده  ٢٢روز يکشنبه 

ساعت برای گروه موسيقی  ٢۴انتظامی دزفول از احضار و تشکيل پرونده در کمتر از 
اين گروه از دختران و پسران جوان در حالی که مشغول تمرين و .  خبر داد"  ال ُسل"

 . اجرای آهنگ بودند، توسط نيروی انتظامی دستجمعی دستگير و روانه زندان شدند
 

توماج صالحی از خوانندگان آوانگارد نسل جديد است که اخيرا با اجرای دو آهنگ 
اعتراض مردم به تنگ آمده از حکومت اسالمی را "  سوراخ موش"و "  زندگی نرماله"

توماج و آهنگهايش مورد استقبال گسترده .  با شفافيت و شجاعت تمام منعکس کرد
توماج تنها خواننده .  جوانان و مردم زحمتکش در ايران و خارج کشور قرار گرفت

موزيک اعتراضی رپ نيست، وی در آهنگهايش به نقد بنيادی وضع موجود می 
پردازد و بانيان اين وضع يعنی حکومت اسالمی و ماموران طرفدار حکومت و 

 . سلبريتی های کاسه ليس و در خدمت رژيم را با قاطعيت مورد حمله قرار داده است
 

توماج صالحی نماينده نسل جديدی است که اين حکومت حال و آينده را از آنها سلب 
او به نسلی تعلق دارد که در جمهوری اسالمی چشم به جهان گشوده اما .  کرده است

او هنرش را در خدمت قدرت و .  تسليم خرافات و ارتجاع سياسی و فرهنگی نشده است
حکومت و ثروت قرار نداده و عليه وضع موجود و مشقات نظام سرمايه داری صدايش 

توماج صالحی صدای نسل معترضين ديماه نود و شش و آبان نود و .  را بلند کرده است
هشت است که برای سرنگونی رژيم اسالمی با قدرت و بدون کمترين توهمی بميدان 

نسلی که گور جمهوری .  آمدند و در نبردی خونين و نابرابر هزارنشان جان باختند
 .  اسالمی را می کند

 
حکمتيست دستگيری توماج صالحی و بازداشت و   -حزب کمونيست کارگری ايران

توحش و تحجر .  پرونده سازی برای جوانان هنرمند دزفول را قويا محکوم می کند
اين .  طالبانهای ايران اگر تاکنون جواب داده بود که وضع جمهوری اسالمی اين نبود

دست و پا زدنها بيانی ديگر از بن بست فرهنگی جمهوری اسالمی و رعشه های مرگ 
. حق با توماج است، وقت آنست که همه شان سوراخ موش بخرند.  اين حکومت است

 . توماج صالحی بی قيد و شرط آزاد بايد گردد
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری

 
 ٢٠٢١سپتامبر  ١٦

 



 افول هژمونی آمريکا 
روانشناسی حاکم بر جهان پيرامون ما حتی زمانی در مورد افول 
هژمونی سياسی و اقتصادی آمريکا در جهان صحبت ميشود، حاکی از 
انکار و همراه با ناباوری و در مواردی هم آميخته به تئوری توطئه 

از نظر من پروسه افول هژمونی آمريکا با خروج از افغانستان .  ميباشد
بلکه اگر بدقت اوضاع سياسی، اقتصادی و حتی قابل . شروع نشده است

اتکاء بودن آن کشور در حمايت از موئتلفينش در چند سال اخير را 
 .بررسی کنيد اين سير نزولی را ميتوان در مقاطع مختلفی رصد کرد

  
در سه دهه اخير سياستهايی توسط هيئت حاکمه آمريکا طرح و حول آن 

در .  مردم را در داخل و حتی تعداد زيادی از دولتها را بسيج کرده است
بخش اول سلسله مطالب به پروسه شکل گيری نظم نوين جهانی اشاره 

اگر اشغال نظامی آمريکا اوج قدرقدرتی و نظم نوين مورد نظر .  شد
. پروسه افول آمريکا را تسريع کرد ٢٠٠٧بحران اقتصادی . آمريکا بود

جواب هيئت  ٢٠٠٧سر کار آمدن باراک اوباما در دل بحران عظيم 
دولتی کردن بانکهای ورشکسته با .  حاکمه آمريکا به آن بحران بود

تزريق صدها ميليارد دالر و خريد سرمايه های مضر بخش ديگری از 
شروع خروج نظامی آمريکا بدستور اوباما در سال .  اين سناريو بود

راه را برای "  آمريکا پليس بين الملل نيست"و اعالم اينکه  ٢٠١٣
دخالت نظامی روسيه در اوکراين و ضميمه کردن شبه جزيره کريمه و 

 . دخالت پر قدرت در سوريه بود
 

خروج ناگهانی ترامپ از سوريه دست ترکيه را در اشغال بخشی از 
بايدن در توجيه خروج آشفته از افغانستان و . خاک آن کشور باز گذاشت

تحويل دادن قدرت به نيروی ارتجاعی و قرون وسطی طالبان اعالم 
دوره دخالت نظامی آمريکا بسر آمده است و ما قصد ملت سازی : "کرد

. اين عقب نشينی آمريکا رعد و برق در آسمان بی ابر نبود."  را نداريم
آمريكا بعد .  و بايد بعد داخلی را به عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفت

از جنگ جهانی دوم سهم چهل درصدی از اقتصاد جهانی را بر حسب 
افول .  براساس توليد ناخالص ملی داشت"  قدرت برابری خريد"مدل 

قبل از .  سهم آمريكا از اقتصاد جهانی از چند دهه گذشته آغاز شده است
قدرت "شروع پاندمی كرونا بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول 

درصد بوده  ١٤.1آمريكا بر اساس توليد ناخالص ملی "  برابری خريد
تزريق صدها ميليارد دالر به  ٢٠٠٨در جريان بحران مالي سال .  است

بخشی از تمهيدات برای عبور از "  سرمايه مالی مضر"بانكها و خريد 
بدون پاندمی .  بحران اقتصادی جهانی، بويژه برای اقتصاد آمريكا بود

" زامبی كمپانی"درصد از شركتهای آمريكايی به  ١٦كرونا حدود 
اين نوع شرکتها درآمدشان برای پوشش سود بدهی های . معروف هستند

بيشتر بسته !  آنها كافی نيست و فقط با قرض بيشتر فعال سرپا هستند
زامبی "های حمايتی مالی بيش از دو تريليون دالری دولت ترامپ به 
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 پايان يک دوره خونين از دخالت نظامى آمريكا و شركاء

 جهان به كدام سو ميرود؟
 بخش سوم

 جمال كمانگر

حجم مالی اين شركتها و بازار .  و بازار بورس تزريق شد"  کمپانيها
دولت بايدن .  درصد اقتصاد آمريكا را تشكيل ميدهد ٨٠بورس بيش از 

تريليون دالری  ٣.5بالفاصله بعد از به قدرت رسيدن يک بسته مالی 
اين ميزان از دخالت دولت در اقتصاد .  ديگر را به تصوب کنگره رساند

ميزان بدهی های خارجی آمريکا بر اساس .  آمريکا بی سابقه بوده است
منتشر شده است بالغ  ٢٠٢١گزارش خزانه داری فدرال که در ماه ژوئن 

مهمترين کشورهای .  تريليون دالر اوراق قرضه دولتی است ٧.2بر 
تريليون دالر و چين با  ١.28صاحب اوراق قرضه دولتی، ژاپن با رقم 

 . تريليون دالر است ١.1مبلغ 
 

ميليادی که دوره دوم رياست  ٨٠افول اقتصادی آمريکا در اواسط دهه 
آزادی "شعارعمده ريگان .  جمهوری ريگان بود عميق تر شده است

بود که اهم برنامه اقتصادی اش کاهش ماليات، رياضت "  اقتصادی
. اقتصادی، مقررات زدايی از بخش مالی و افزايش بودجه نظامی بود

ارمغان آن دوره که آثارش تاکنون هم روی دوش طبقه کارگر در آمريکا 
سنگينی ميکند کاهش دستمزد واقعی کارگران، کاهش رشد اقتصادی 
براساس توليد، کاهش قدرت رقابت شرکتهای آمريکايی در مقابل رقبای 

رشد .  نوظهور و عدم امنيت شغلی برای طبقه کارگر بوده است
هم بيشتر طبقه کارگر "  سيليکون والی"تکنولوژی و غولهای آن در 

نابرابری اقتصادی و فاصله غنی و .  آمريکا را در منگنه قرار داده است
 . فقير بيش از هر زمان ديگری است

 
آمارهای فوق برای  اوضاع اقتصادی آمريكا به عنوان ابرقدرت يکه تاز 

آمريکا "كوبيدن چهار ساله ترامپ بر پروتكشنيسم و .  زياد مناسب نيست
نه با ناسيوناليسم افراطی و نه از سر ضديتش با جهانی شدن قابل "  اول

توضيح است، بلكه دليل اصلی از دست دادن موقعيت ويژه آمريكا از 
سال، استفاده  ٧٠لحاظ اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است که برای 

 !تبليغی و سياسی و دخالتگری نظامی اش را توجيه ميکرد
 

امروزه  ديگر بخش وسيعی از مردم  آمريکا هويتشان را جنگ سردی و 
تنور "  جنگ با تروريسم "ديگر .  ضديت با بلوک شرق تعريف  نميکنند

شرکت در اشغال .  هيچ کمپين انتخاباتی در آمريکا را گرم  نخواهد کرد
 !نظامی افغانستان و عراق مايه افتخار کسی نيست

 
تازه "  رويای آمريکايی"و "  هويت آمريکايی"دعوای اصلی بر سر 

بخش .  شروع شده است و جامعه حول آن بشدت قطبی تر خواهد شد
وسيعی از محافظه کاران که عمدتا حزب جمهوريخواه آنها را نمايندگی 
ميکند بر سنتهای جمهوريت آمريکا در مقابل استعمار انگليس تاکيد 
ميکنند و اما بخش چپ آمريکا تاريخ آنرا با برده داری و تبعيض نژادی 

  ٨صفحه   و جدا سازی نژادی و تعدادی هم نوستالژی  هژمونيک 
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عقب نشينی قدرتهای هژمونيک در سطح جهانی با صلح و صفا پيش 
طبيعت اصلی نظام سرمايه داری تالش برای فتح !  نخواهد رفت

بنابراين رقابت برای کنترل اين بازارها کماکان .  بازارهای نوظهور است
 . اولويت دولتهای سرمايه داری جهان خواهد بود

 
چين با جمعيتی بالغ بر يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر سيستمی بنياد 
نهاده است كه نظم و نسق رابطه كار و سرمايه و تبعيت مردم از دولت به 

چين .  بخشی از هويت ناسيوناليستی آحاد مردم آن كشور تبديل شده است
موتور محرکه اقتصاد جهانی است و بستر توليد اکثر کاالهای موجود در 

رهبری سرمايه داری چين به خوبی بر اين امر واقف است و . جهان است
چين با آهنگ پيوسته رشد .  خواهان سهم بيشتری از نظم جهانی هستند

درصدی در اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته به  ٢اقتصادی از سهم 
درصد در سه سال آينده دست خواهد يافت و به عنوان يک  ٢٢حدود 

قدرت بالمنازع اقتصادی و در چشم اندازی دورتر نظامی و تکنولوژيک 
 .مطرح خواهد شد

 
جهان چند قطبی حول کشورهای بزرگی مانند چين، هند، آمريکا و 

کشورهای کوچک .  روسيه و اتحاديه اروپا و برزيل شکل خواهد گرفت
تر بسته به دوری و نزديکی جغرافيای و فرهنگی ميان چند کشور باال 

 . تقسيم خواهند شد
 

در دريای جنوبی "  دريانوردی آزاد"سياست اعالم شده آمريکا دفاع از 
اين سياست در درجه اول به نفع دولت چين است .  چين اعالم شده است

که بخش وسيعی از کاالهای توليدی اش را از همين مسير به اقصاء نقاط 
تراز صادرات و واردات بين چين و آمريکا در سال .  جهان منتقل ميکند

ميليارد دالر است که سهم چين از صادرات کاال به  ٦٣٥حدود  ٢٠١٩
بنابراين هيچ سرمايه داری حاضر .  ميليارد دوالر بوده است ٤٧٢آمريکا 

 ! نيست اين بازار پر سود را برای مالکيت چند صخره  از دست بدهد
 

سال است الينحل باقی مانده است و ممکن است کماکان  ٧٠مسئله تايوان 
اداری چين -دوفاکتو به حيات سياسی اش در خارج از چارچوب سياسی

بنابراين بعيد به نظر ميرسد که درگيری نظامی مستقيم بين دو .  ادامه دهد
من ترديد دارم آمريکا سربازان خود را .  کشور چين و آمريکا رخ دهد

آنچه بيشتر !  برای دفاع از چند صخره دريای جنوبی چين به کشتن بدهد
محتمل است تقويت، تسليح و کمک مالی به دولتها و جريانت سياسی دول 

قطعا تا زمانی .  متخاصم و گسترش جنگهای قومی، مذهبی و نژادی است
که رقابت برای حوزه نفوذ و بازارهای سرمايه وجود دارد خطر جنگ 

 .هم وجود دارد
 

*** 

" هويت آمريکايی"آمريکا از دهه چهل قرن گذشته را مبانی تاريخ و 
 .ميدانند

  
دمکراسی آمريکا بعد از شورش ترامپ عليه کنگره با عالمت سئوال 
جدی بخش وسيعی از مردم آن کشور روبرو شده است که هيچ 

حتی در انتخابات سه شنبه !  انتخاباتی بدون تقلب در نتيجه سالم نيست
سپتامبر برای ابقای فرماندار کاليفرنيا محافظه کاران و در راسشان  ١٤

معموال در بحرانهای طبيعی .  ترامپ ادعای تقلب  دمکراتها را داشتند
مانند زلزله، سيل و بحران سالمت، جامعه بيشتر به سمت همگرايی 
ميرود اما جامعه آمريکا حول ماسک بزنند يا نه؟ واکسن بزنند يا نه؟ آيا 
رعايت پروتوکلهای بهداشتی با آزادی فردی منافات دارد يا نه و يک 

اساس آن .  جنبش ضد واکسن و ضد علمی در آمريکا شکل گرفته است
تئوری توطئه است که اقليت کمی هم از چپ راديکال با آنها همراه شده 

 . است
 

با اين وصف آمريکا کماکان به عنوان يک قدرت سياسی، نظامی و 
اقتصادی در جهان باقی خواهد ماند اما ديگر نقش ابرقدرت را به 

 .تنهايی نميتواند بازی کند
 

 جهان چند قطبی بحرانزا يا ثبات نسبی؟
طبيعی است زمانی که ابرقدرتی مثل آمريکا اقتصادش در حال افول  

است و اشتهايی برای رهبری بلوک سنتی غرب را در حادترين بحران 
مرگ و زندگی از خود نشان نميدهد، جهان غرب را با سردرگمی 

و خروج از اتحاديه های بزرگتر "  دولتهای ملی"بيشتر و گرايش به 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نشان تشتت و پراکندگی در . نشان ميدهد

 .يکی از بلوکهای قدرتمند سرمايه در قرن بيست و يکم است
 

سه اتفاق مهم در يکماه اخير اتحاد دول غربی را بيشتر دچار سردرگمی 
خروج آمريکا از افغانستان بدون مشورت با دول .  و تشتت کرده است
پايان عمليات احداث خط لوله انتقال گاز روسيه در .  همپيمان ناتويی اش

سپتامبر از سيبری به آلمان و اتحاديه اروپا و دور زدن  ١٠روز 
از همه مهمتر ائتالف نوظهور ".  ٢نورد استريم "اوکراين  تحت نام 

" آيوکيوس"استراليا، انگلستان و آمريکا تحت عنوان "  انگلوساکسون"
سپتامبر اعالم شد که موجب خشم فرانسه شده  ١٧که روز پنج شنبه 

ميلياردی با استراليا برای  ٦٦قراردادی  ٢٠١٦فرانسه در سال .  است
با .  زيردريايی که با سوخت گازوئيلی کار ميکند منعقد ميکند ١٢توليد 

استراليا قرار داد را فسخ و به جای آن سه کشور "  ايوکيوس"اعالم 
وزير دفاع .  مذکور روی ساخت زيردريايی های اتمی کار ميکنند

" از پشت خنجر زدن: "فرانسه در واکنش به فسخ قرار داد مذکور گفت
 .به کشورش

  
جالب است دولت  نيوزلند اعالم کرده به زيردريايی های اتمی استراليا 

تاريخ نشان داده است که .  اجازه ورود به آبهای آن کشور را نخواهد داد

 پايان يک دوره خونين از دخالت نظامى 

 ...آمريكا و شركاء 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  



با گسترش وسائل ارتباط جمعی بويژه اينترنت در دو دهه اخير، جامعه 
تر  ايران و بويژه نسل جوان آن گامی بلندتر به سوی زندگی مدرن

های پوسيده اسالمی و دستگاه عريض و طويل تبليغات  سنت.  اند برداشته
رژيم اسالمی پس از چهل و سه سال نتوانستند فرهنگ خود را به 

بند رياکارانه از آزادی در  بستن کراوات، دفاع نيم.  جامعه قالب کنند
طلبان به  های مضحکه انتخابات و گفتن از تجدد، ارسال اصالح دوره

ها برای نشان دادن ورود به دنيای مدرن هم  خارج و تربيت الهه هيکس
حرف دل رژيم اسالمی را که اين .  متری تاثير گذار باشد نتوانسته ميلی

فهرست سالها در دل دارند و در گلويشان گير کرده، جميله علم الهدی 
 ۴٣با صراحت گفت که افتخار رژيم اسالمی .  همسر رئيسی جالد زد

اين بن بست فرهنگی جمهوری .  سال مبارزه با زندگی مدرن بود
در روزهايی .  اسالمی، از روز اول سر کار آمدنش قابل مشاهده است

ای که  کوبيد، در دوره که اکبر گنجی با پونز روسری را به سر زنان می
تکانی چپ  ها مدعی انقالب فرهنگی شدند و جارويی برای خانه زيباکالم

 .در دانشگاهها به دست گرفتند، می شود روزهای امروز را حدس زد
 

 بن بست فرهنگی رژيم اسالمی
. های خود را عليه مدرنيسم قرار داد رژيم اسالمی ايران يکی از پايه

روزهايی که زندگی مدرن توسط خمينی به سخره گرفته شد و بعدها 
سرتاپای رژيم اسالمی عليه آن ايستادند و دستگاه عريض و طويل 
تبليغات حکومتی را برای آن بکار بردند، در ذهن بيمارشان فکر 

اما امروز زندگی مردم .  کردند که اين پروژه به شکست بيانجامد نمی
ديگر .  فرسنگها با اين تبليغات و فرهنگ پوسيده پشت آن فاصله دارد

موسيقی، نوحه نيست، دوره آهنگران به سر رسيده، زندگی تبليغ شده 
وار گريه و زاری برای مرتجعين چهارده قرن پيش، جايی  غم و اندوه

نه تنها "  انقالب فرهنگی"عاملين و آمرين .  در زندگی مردم ندارد
نتوانستند چپ را از بين ببرند، بلکه امروز به چالشی برايشان تبديل 

هايش از گسترش چپ و  ای در يکی از سخنرانی خامنه.  شده است
جنايتکاری که تا چاقو به .  مارکسيسم در دانشگاه ابراز نگرانی کرد

ارزشهای .  گشايد استخوانش نرسد، لب به سخن از هر موضوعی نمی
انسانی از جمله تحصيل برابر و برابری انسانها به خوره برای رژيم 

ی جوانی  کار به جايی رسيده است که خواننده.  اسالمی تبديل شده است
ای که کل رژيم اسالمی با  دقيقه ٣مانند توماج صالحی برای يک آهنگ 

طلبان بيرون و درون حکومتی را زير پا له می کند، دستگير می  اصالح
به داد جمهوری اسالمی می رسد و نه "  انقالب فرهنگی"شود و نه 

 . دستگاه تبليغيشان
 

 دولت رئيسی و باال زدن آستين برای جنگ با زندگی مدرن
دولت رئيسی برای جنگ با مدرنيسم، کار خود را از روزهای قبل از 

وزير پيشنهادی فرهنگ، کاری کرد که .  رسيدن به پاستور انجام داد
حتی سلبريتی های حکومتی و نان به نرخ روز خور هم صدايشان 

از فرهنگ و سينما و موسيقی به شدت انتقاد کرد و وضعيت .  درآمد
رژيم اسالمی و رئيسی .  موجود را از تاثيرات اين حوزه قلمداد کرد
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جنايتکار، که امير تتلو پدوفيل در دوره 
گذشته مضحکه انتخابات از حاميانش 

گويند که بايد تربيت اسالمی بر  بود، می
های اسالمی  مبنای فرهنگ و سنت

. های آموزشی کنونی شود جايگزين مولفه
مگر تا بوده، !  چه کشفی!  چه شاهکاری

اينطور نبوده؟ مگر سيستم شما از 
سالهای اول مدرسه به دنبال تدريس دين 
و مذهب و خرافه در ذهن کودکان 

ساالنه هزاران مسابقه و سمينار و اردو برگزار نمی کنيد؟ صدها .  نيستيد
تان جان خود را از دست "راهيان نور"دانش آموز و دانشجو در کاروان 

تصوير دختران را از کتاب .  ندادند؟ حتی به نقاشی هم رحم نکرديد
سالهاست آپارتابد جنسی را در .  رياضی سال سوم ابتدايی حذف کرديد

از کالس اول دبستان شروع به ترويج فرهنگ .  دانشگاه مديريت می کنيد
به کودکان ياد می دهند، "  آب"را با "  الف. "خرافه و پوسيده خود کرديد

مگر نه اين است که کتاب فارسی اول دبستان و اولين ".  اعدام"شما با 
لنگد؟ مشکل  پس کجای کار می.  حرف الفبا را با اعدام شروع می کنيد

اين جامعه و هم نسل های .  خود شما و فرهنگ پوسيده و مرتجعتان است
ها را گوش  من و بويژه نسلی که در اول راه است و موسيقی توماج

شناسد و نه به  کند، نه آهنگران را می دهد، نه برای شما تره خورد می می
 .آپارتايد تمکين می کند

 
سندی است با عنوان دستور کار "  ٢٠٣٠"ای يونسکو به نام  ماده ١٧سند 

برای توسعه پايا تصويب شد و رژيم اسالمی و روحانی رياکار به اجبار 
با .  رئيسی جنايتکار اولين اقدامش، خروج از اين سند بود.  آن را پذيرفتند

هر انتقادی که به اين سند می توان داشت، اما مواردی را در برميگيرد 
از   -که حتما موارد ديگری هم دارد  -دو مورد از آن .  که قابل دفاع هستند

کيفيت . "  نظر من باعث تصميم رژيم اسالمی برای خروج از اين سند شد
اولی را در باال به اختصار در مورد آن ".  برابری جنستی"و "  آموزش

سند اين .  اشاره شد، اما دومی يعنی تيشه به ريشه اسالم و رژيم اسالمی
حقوقی و زندانی  مدعا، چهل و سه سال سرکوب زنان، آپارتايد جنسی، بی

: ُمهر آخر را هم خود رژيم اسالمی زد.  بودن به وسعت يک کشور
زنان را، نصف "!  مادران نمی توانند کارنامه فرزندانشان را بگيرند"

اما اين مادران، اين زنان و دختران، .  جامعه را تا کجا تحقير می کنند
تحول و انقالبی اگر باشد، بدون .  پاشنه آشيل رژيم اسالمی بوده و هستند

همين زنان، .  زنان و حضور آنها در صف اول امکان پذير نخواهد بود
 .شما را به گورستان تاريخ خواهند فرستاد

 
 جامعه تمکين می کند؟

ها،  ها، سپيده قليان جامعه چه کسانی هستند؟ اگر جامعه تومان صالحی
امير حسين آزرم وندها، اسماعيل بخشی ها و هزاران هزار انسان مخالف 

ای و  های کليشه جنگند، که از سنت وضع موجود هستند که برای تغيير می
ای  اند و به دنبال جامعه عقب مانده و ارتجاعی نسبت به زنان عبور کرده

برابر هستند، که برای تعريف کردن رژيم اسالمی سه دقيقه بيشتر الزم 
های عقب مانده اسالمی  نه اسالم و نه سنت.  ندارند، جواب واضح است

اين بن بست .  توانند کاری بکنند و رژيم را از اين بن بست دربياورند نمی
با سرنگونی جمهوری اسالمی می توان نقطه پايانی .  يک راه بيشتر ندارد

جامعه به دنبال يک زندگی مرفه و برابر .  بر اين بن بست گذاشت و بس
اين درست "جايی که بگير و بندهای عقب مانده و احکام ارتجاعی .  است

  ٢٠٢١سپتامبر *   .جايی ندارد  "و آن غلط است

 بست فرهنگى رژيم اسالمى  بن 

 و تقالهای رئيسى
 سيوان كريمى 
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 ای پتروشيمی بوشهر اعتصاب کارگران پروژه
ای شرکت استيم شاغل در  شهريور کارگران پروژه ٢٢روز دوشنبه 

سايت يک پتروشيمی بوشهر دست از کار کشيده و دست به اعتصاب 
نفر از مشاغل جوشکار، فيتر،  ٨٠اين کارگران که حدود  .زدند

ريز هستند در اعتراض به  بند و بتون بند، نصاب، قالب سيويل، داربست
های پيمانکار دست به اعتصاب زدند و خواستار  عدم تحقق وعده

روز  ١٠روز کار و  ٢٠افزايش دستمزد و تغيير نوبت کاری به 
 .ی پيمانکار هستند استراحت بر اساس خواست کارگران و وعده

 
 اعتصاب کارگران پااليشگاه فجر جم 

شهريورماه کارگران ارکان ثالث شيفت صبح  ٢٣شنبه  روز سه
پااليشگاه فجر جم از رفتن به سر کار خودداری کرده و مقابل درب 

های  عدم پرداخت يکسان با ديگر شرکت .پااليشگاه دست به تجمع زدند
گازی و نفتی همجوار و حذف اضافه کاری از جمله موارد اعتراضی 

اعتصاب اين کارگران منجر شد تا واحد حمل و  .اين کارگران است
. نقل به صورت نيمه تعطيل و رستوران پااليشگاه نيز تعطيل گردد

همچنين حاضر نشدن اين نيروهای شيفتی باعث شد تا نيروهای شيفت 
 .کار در سر شيفت بمانند شب 

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ها

 هويزه 
شهريور جمعی از کارگران خدمات و فضای سبز  ٢٠روز شنبه 

شهرداری هويزه در اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه و معوق شدن 
حقوق سه ماه در محوطه شهرداری تجمع و خواهان رسيدگی مسئوالن 

 .مربوطه شدند
 

 آبادان 
شهريور جمعی از کارگران پيمانی فضای سبز  ٢٠روز شنبه 

شهرداری مناطق يک، دو و سه آبادان و منطقه آزاد اروند همزمان 
مقابل ساختمان شهرداری مرکزی و دفتر شورای شهر آبادان تجمع 

که آخرين حقوق (کارگران فضای سبز از فروردين تا تير ماه  .کردند
الحساب پايه حقوق  هر ماه به صورت علی)  اند خودرا دريافت کرده

کاری و  اند و از ساير مزايای حقوقی خود همانند اضافه دريافت کرده
 .اند نوبت کاری محروم بوده

 
 دماوند

با توجه به اتمام قرارداد پيمانکار خدمات شهری شهرداری دماوند در 
اسفندماه سال گذشته و عدم عقد قرارداد جديد طی پنج ماه ابتدای سال 

نفر از کارگران پرداخت نشده  ١۴٠جاری، حقوق و مزايای حدود 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

  .است
 

 اهواز
همچنان در انتظار دريافت حقوق "  کوت عبدهللا"کارگران شهرداری 
ً نمی:  گويند اين کارگران می.  پرداخت نشده هستند دانيم چه زمانی با  واقعا
و  ١١برج :  يکی از کارگران اين شهرداری گفت. کنند ما تسويه حساب می

 . سال جديد را هنوز طلبکاريم ٢و  ١سال قبل به همراه برج  ١٢
 

 الشتر لرستان 
های خدماتی،  کارگران شهرداری الشتر در استان لرستان که در بخش

صورت شرکتی و حجمی  فضای سبز، اجرائيات، تأسيسات و نقليه به 
کارگران  .اند ماه را دريافت نکرده ٢۵مشغول به کار هستند، حقوق 

 ۵های مختلف ميباشند اکثراً  نفر در واحد ١١٠شهرداری الشتر که بيش از 
های  ماه در سال جاری حقوق و حق بيمه پرداخت نشده دارند و از سال

 .ماه حقوق معوقه طلب دارند ٢٠گذشته نيز 
 

 ماه حقوق معوق  ۶ی سد شفارود  کارگران پروژه
درصد پيشرفت فيزيکی عمال تعطيل شده و  ۵٠پروژه سد شفارود با 

کارگران سد شفارود  .کارگران پنج ماه است که حقوق نگرفتند
رضوانشهر در پی بدقولی در پرداخت حقوق معوقه شان صبح روز 

براساس قول  .شهريور دوباره مقابل اين شرکت تجمع کردند ٢٢دوشنبه 
ماه اين کارگران تا  ٣مديران و مسئوالن شهرستان قرار بود حقوق معوقه 

 . شهريور پرداخت شود، ولی هنوز پرداخت نشده است ١٧
کارگر بيکار شده  ٧٠٠هفته است که تعطيل شده و حدود  ٢ساخت اين سد 

پيمانکار شرکت ژيان تاکنون فقط حقوق ماه فروردين را واريز کرد و . اند
 .ها را طلبکارند کارگران حقوق بقيه ماه

 
 کارگران شرکت کيسون 

مديرعامل قطار شهری اهواز با بيان اينکه کارگران شرکت کيسون 
حق :  ماه حقوق عقب افتاده دارند گفت ١٠)  پيمانکار قطار شهری اهواز(

که  ١٣٩٩از سال  .پرداخت نشده است ٩٩بيمه اين کارگران از آذر 
قرارداد شهرداری اهواز با شرکت کيسون فسخ شد سازمان تامين 

 .کند اجتماعی بيمه پردازی را از اين شرکت قبول نمی
 

 قتل کارگران در محيط کار و کرونا
آزاد مرادی چهل ساله يکی از کارگران سيم بان پيمانکاری با سابقه 
شرکت توزيع برق کرمانشاه، بعد از يک هفته تحمل درد و رنج ناشی از 

طبق اظهارات همکاران  .کرونا در نهايت با پيشرفت بيماری جان باخت
وی، مادر آزاد هم که درگير ويروس کرونا شده بود روز 

  ١١صفحه   



  ١٢صفحه   

 ٦١٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١١صفحه    

 تجمع مقابل صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان و اصفهان
 ٢١مطابق يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان، روز يکشنبه 

شهريورماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق 
بازنشستگی فوالد مقابل ساختمان اين صندوق در اهواز و اصفهان 

اين بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی  .تجمع کردند
 . خود هستند

 
 سيزدهمين روز تجمع اعتراضی کارنامه سبزها 

 ٩٩شدگان آزمون استخدامی سال  شهريور قبول ٢۵شنبه  تا روز پنج 
ً کارنامه سبز ناميده ميشوند، برای   آموزش و پرورش که اصطالحا

سيزدهمين روز متوالی در اعتراض به عدم استخدام خود مقابل 
هايی از  جمع .ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع برگزار کردند

اند و  کنندگان که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده اين تجمع
اين تجمع  .کنند های شبانه در محل مقابل وزارتخانه برگزار می تحصن

 .کنندگان خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند
 

 دو سال تبعيد حکم جديد در پرونده وحيد افکاری
شهريور از اضافه شدن دو سال تبعيد  ١٨شنبه،  سعيد افکاری روز پنج

آقای افکاری در توئيتی با  .به احکام برادرش، وحيد افکاری خبر داد
اشاره به احکام صادره قبلی از جمله اعدام، زندان و شالق در مورد 

سال از زندگی برادرم وحيد برايشان  ٢۵گرفتن : "برادرش گفته است
سال تبعيد هم به آن اضافه کرده  ٢کافی نبود، دادگاه انقالب شيراز 

 ".است
 

 بازداشت سعيد افکاری
شهريورماه مأمورين امنيتی سعيدافکاری را  ٢١صبح روز يکشنبه 

ماموران هنگام بازداشت .  اند نزديک ورودی شيراز بازداشت کرده
از چند روز  .اند شتم قرار داده  سعيد افکاری را شديداً مورد ضرب و

ی نويد افکاری توسط وزارت اطالعات و نهادهای  قبل اعضای خانواده
امنيتی مورد تهديد قرار گرفته بودند تا در سالگرد اعدام نويد اقدام به 

شهريورماه سالگرد اعدام  ٢٢روز دوشنبه  .برگزاری مراسم ننمايند
آشنايان   نويد افکاری بود که اعضای خانواده او به همراه دوستان و

عليرغم تدابير شديد امنيتی برای ممانعت از برگزاری اين مراسم اقدام 
 .به بزرگداشت نويد کردند

 
 ممانعت از آزادی اميرعباس آذرم وند با وجود تامين وثيقه 

وند  شهريور و در يازدهمين روز بازداشت اميرعباس آذرم ٢٠روز 
، پدر او با مشقت فراوان توانست وثيقه )روزنامهنگار و فعال کارگری(

را تهيه کند اما پس از مراجعه به شعبه دو بازپرسی، قاضی پرونده او 
را نپذيرفته و بدون گرفتن هيچ خبر جديدی از وضعيت فرزندش 

 .اميرعباس همچنان در انفرادی و تحت بازجويی است. بازگشته است
 

 بازداشت و زندانی يعقوب يزدانی 
يعقوب يزدانی عضو ارشد انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی پس 
از مراجعه به اجرای احکام دادگستری بجنورد برای پيگيری پرونده ای 
ديگر که برای وی تشکيل شده بود، بطور ناگهانی بازداشت و به اتهام 

 .بازداشت و راهی زندان مرکزی بجنورد شد" اخالل در نظم عمومی"
 

 فرزانه زيالبی وکيل دادگستری محکوم شد 

 . شهريور درگذشت ١٨پنجشنبه 
 

سنگ هجدک اين شهرستان خبر داد  فرماندار راور از ريزش معدن زغال
دقيقه امروز حادثه  ٣٠و  ١۶شهريورماه ساعت  ٢٢عصر روز :  و گفت

ای در معدن زغال سنگ هجدک رخ داد که موجب ريزش معدن و جان 
 .ساله شد ٣۵باختن يک کارگر 

 
ساله به نام عزيز عزيزپناە  ٤٢شهريور ماه کارگری  ٢٣روز سهشنبه 

اهل بانه در حين کار در يک چاه بر اثر سقوط سنگ بر سرش جان 
به رويدادی چاه کن مرگ کارگران ساختمانی، معادن و کارگران .  باخت

  .تکراری و روزانه تبديل شده است
 

 تجمع اعتراضی معلمان در شيراز و اهواز
شهريور ماه جمعی از معلمان شيرازی و اهوازی در  ٢٠روز شنبه 

پرورش اين   شان مقابل اداره آموزش و اعتراض به عدم تحقق مطالبات
بندی و پرداخت  معلمان خواهان اجرای رتبه .شهرها تجمع کردند

 .العاده و رسيدگی به وضعيت نامناسب معيشتی و کاری هستند فوق
 

 تجمع اعتراضی معلمان مقابل مجلس
هايی از معلمان در اعتراض به عدم  شهريور جمع ٢٣شنبه  روز سه

درصد حقوق هيأت علمی مقابل  ٨٠بندی کامل مطابق با  اجرای رتبه
هاست که نسبت به وضعيت بد  معلمان سال .مجلس دست به تجمع زدند

ها و اجرای  معيشتی و کاری اعتراض دارند و خواهان افزايش حقوق
 .قوانين هستند

 
 استعفای اعتراضی کارکنان آموزشی سميرم اصفهان 

جمعی از کارکنان اداری و آموزشی شهرستان سميرم استان اصفهان در 
اعتراض به عدم تخصيص فوق العاده ويژه به همکاران شاغل در 

ای به مدير کل  های اداری، استعفای دسته جمعی خود را طی نامه پست
 .آموزش و پرورش استان ارائه دادند

 
 تجمع معلمان استان لرستان و خوزستان

شهريور جمعی از معلمان استان لرستان و خوزستان  ٢٣شنبه  روز سه
در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اين استانها در خرم آباد و اهواز 

بندی شاغالن  آنان خواهان اجرای رتبه .تجمع اعتراضی برگزار کردند
 .درصد حقوق هيات علمی هستند ٨٠مطابق با 

 
 مقابل مجلس  ٩٩تجمع معلمان بازنشسته سال 

نيز  ٩٩شهريورماه جمعی از معلمان بازنشسته سال  ٢٣شنبه  روز سه
معلمان  .همزمان با معلمان شاغل مقابل مجلس دست به تجمع زدند

خواهان پرداخت پاداش بازنشستگی خود هستند که  ٩٩بازنشسته سال 
 .تاکنون پرداخت نشده است

ستون اخبار كارگری و حركتهای 

 ...اعتراضى 



  ٦١٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

فرزانه زيالبی وکيل خوشنام کارگران هفت تپه به يک سال حبس 
تعزيری و دو سال ممنوعيت خروج از کشور در دادگاه بدوی محکوم 

موکل من نسبت :  ناصر زرافشان، وکيل فرزانه زيالبی گفت.  شده است
به عناوين اتهامی؛ اجتماع و تبانی، نشر اکاذيب و توهين به رهبری در 
دادگاه انقالب تبرئه و در مورد عنوان اتهامی تبليغ عليه نظام به يک 
سال حبس تعزيری و دو سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده 

 .است
 

 آخرين گزارش از وضعيت دمحم داوری
صبح به  ١٠شهريور ساعت  ١٨مسئوالن زندان عادل آباد شيراز روز 

دهند که نامه اعزام او به اداره اطالعات استان  دمحم داوری اطالع می
ماموران اداره اطالعات اين فعال کارگری را به . فارس صادر شده است

دمحم از بيماری آسم شديد .  اند منتقل کرده ١٠٠بازداشتگاه موسوم به پالک 
برد و عدم دسترسی او به داروهايش در شرايط انفرادی،  رنج می
فعاالن .  ها را برای خانواده و دوستانش دوچندان کرده است نگرانی

ای در فضای مجازی از اين زندانی سياسی حمايت  کارگری و رسانه
 .ای انجام دادند و خواهان آزادی بی قيد و شرط وی شدند گسترده

 
 گزارشی از وضعيت مجتبی نايری خبرنگار زندانی

امير «او با نام مستعار .  گذرد می »مجتبی نايری«ماه از بازداشت  ۴
ارديبهشت  ۴ای داشت،  در زمينه حقوق بشر فعاليت رسانه »علوی

زندان اوين منتقل شد، در سلول  ۴خرداد که به بند  ٢٢دستگير و تا 
های حفاظت اطالعات سپاه پاسداران تحت  انفرادی يکی از بازداشتگاه
دادگاه  ٢۶تير در شعبه  ٢٠مجتبی نايری  .فشار و بازجويی بوده است

انقالب به رياست قاضی افشاری مورد محاکمه قرار گرفته و اوايل 
اجتماع و تبانی به قصد اقدام «سال و نيم زندان به اتهام  ٣مرداد احکام 

عليه او  »تبليغ عليه نظام«ماه زندان با اتهام  ٨و  »عليه امنيت کشور
ماه زندان محکوم شد و در  ٢سال و  ۴او مجموعا به .  صادر شده است

 .کند حال حاضر در زندان اوين دوران حبس خود را طی می
 

 مرگ پر ابهام ياسر منگوری در بازداشتگاه
زندانی سياسی ياسر منگوری اهل پيرانشهر، پس از حدود دوماه 

خانواده ياسر روز .  بازداشت توسط نيروهای اطالعات، جان سپرد
شهريورماه در پی تماسی منتسب به وزارت اطالعات، از  ١٨شنبه  پنج

تاکنون از .  جان باختن فرزند خود در بازداشتگاه اين نهاد مطلع شدند
نحوه فوت و يا تاريخ آن اطالعات درستی در اختيار خانواده گذاشته 

شهريور در حاليکه هنور جسد وی تحويل  ٢٢روز دوشنبه .  نشده است
خانواده اش نشده است مراسم ختم او تحت فشارهای شديد نهادهای 

نهادهای امنيتی به خانواده ياسر منگوری گفته اند که .  امنيتی برگزار شد
اين .  وی دوماه پيش در يک درگيری با نيروهای امنيتی کشته شده است

تير پس از  ٢۶در حاليست که ياسر منگوری مسلح نبوده و شامگاه شنبه 
خروج از منزل توسط نيروهای اداره اطالعات بازداشت و به يکی از 

ياسر منگوری .  بازداشتگاههای اين نهاد امنيتی در اروميه منتقل شده بود
فرزند مصطفی، متاهل و پدر دو فرزند طی دوماه گذشته از حق هرگونه 

 .تماس و مالقات با خانواده و حق دسترسی به وکيل محروم بوده است
 

 به رئيس قوه قضائيه" وکالی دادخواه"های   نامه سرگشاده خانواده
های مهدی محموديان، مصطفی نيلی و آرش کيخسروی با انتشار  خانواده

 

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 
! ای را همه جا برپا كنيد  

 

در كارخانه ها و محالت شوراها را 
امروز شورا ارگان مبارزه ! برپا كنيد

!و قيام و فردا ارگان حاكميت  

خبری  ای نسبت به شرايط بی ای سرگشاده خطاب به محسنی اژه نامه
و خواستار پاسخگويی   شان شکايت کرده مطلق خود از وضعيت فرزندان
 ٢۵ها با اشاره به گذشت  اين خانواده .مسئوالن در اين خصوص شدند

اند؛ عليرغم مراجعه به نهادهای متعدد  روز از بازداشت عزيزانشان گفته
و از آن جمله به دادستانی تهران و وزارت دادگستری، اين ارگانها هيچ 

مهدی محموديان، مصطفی نيلی و  .اند ای به آنها نداده کننده پاسخ قانع
آرش کيخسروی همچنان در سلول انفرادی و بازداشت به سر 

اخيرا پرونده مصطفی نيلی، آرش کيخسروی و مهدی محموديان .برند می
 .دادگاه انقالب تهران ارجاع داده شد ٢٩به شعبه 

 
 ماه زندان برای برزان دمحمی  ١۵صدور حکم 

ماه و يک  ١۵برزان دمحمی زندانی سياسی محبوس در زندان مريوان به  
ای ديگر در  برزان دمحمی پيشتر و در پرونده .روز زندان محکوم شد

 .زندان اوين تهران زندانی بوده است
 

 بازداشت يک معلم ديگر 
شهريور در زادگاهش  ٢٣مهدی فتحی، فعال صنفی معلمان روز 

اين معلم تاريخ .  پاسارگاد توسط نيروی انتظامی دستگير و بازداشت شد
. سال سابقه خدمت به خاطر ناراحتی قلبی دارو مصرف می کند ٢٧با 

به  گفته يکی از اعضای خانواده و بنا به نظر پزشک متخصص بايد به 
در ضمن يادآور می شود .  زودی مورد عمل جراحی قلب قرار گيرد

آقای فتحی به خاطر افشای تخلفات مالی برخی مسئولين محلی و مذهبی 
ماه حبس و جزای نقدی در دادگاه بدوی محکوم شده  ١۴پاسارگاد به 

 است که اعاده دادرسی ايشان هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است
 

 تجمع اعتراضی عليه طالبان در تهران
شهريور جمعی از شهروندان و فعاالن مدنی در رابطه  ١٨روز پنجشنبه 

با تحوالت اخير کشور افغانستان و اعتراض به طالبان در خيابان 
 .ميرداماد تهران دست به تجمع اعتراضی زدند

*** 
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 زن ستيزی و خشونت عليه زنان
 

سازمان پزشک قانونی کشور آماری ارائه داده است که گوشه ای از 
بنا به .  پرده تاريک زن ستيزی تحت حاکميت رژيم اسالمی را باال ميزند

 ٩٠١هزار و  ٢٢٠اين آمار تنها در چهار ماه نخست سال جاری، 
مصدوم حاصل نزاع و دعوا در کشور به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 

تعداد زنان مصدومی که به پزشک قانونی مراجعه کردند بيش از . کردند
هزار  نفر است و زنان در تهران در صدر جدول اعمال خشونت  ٧١

تحت نظام اسالمی طالبانی هر سال .  فيزيکی و کتک خوردن قرار دارند
وقتی خشونت عليه زنان رسما و قانونا توسط .  آمارها گسترش می يابد

تبليغ ميشود، در جامعه مردساالری و کسانی و رسانه ها امام جمعه ها 
 . که از اين منجالب سوبسيد می گيرند، دسِت بزِن بازتری دارند

 
مردان نيز در جامعه فقر زده، خشن و عصبانی که زورگيری و نزاع 

در همين چهار ماه .  جزو الينفک آنست نيز قربانی اين وضعيت اند
نفر مرد  ٨٣١هزار و  ١۴٩از کل مراجعان نزاع، "نخست سال جاری، 

های تهران  استان: "همين آمار ميگويد ."نفر زن بودند ٧٠هزار و  ٧١و 
و آذربايجان  ٢۶۶هزار  ٢٠، خراسان رضوی با ١۶۴هزار و  ٣٣با 

مورد، بيشترين مراجعات در پی نزاع به  ۴١٨هزار  ١۵شرقی با 
های بوشهر با  ماه ابتدای سال جاری و استان ۴پزشکی قانونی را در 

مورد و خراسان جنوبی با  ٣۴٨مورد، ايالم با هزار و  ١۶۶هزار و 
مورد، کمترين مراجعات در پی نزاع به مراکز پزشکی  ۶٧٣هزار و 

 . در چهار ماهه اول سال جاری بودند" قانونی
 

با يک حساب سرانگشتی ميتوان به ميزان خشونت طی سال طبق آمار 
دولتی و آنهم آمار کسانی که به هر حال به پزشک قانونی مراجعه 

واضح است بسياری بدالئل مختلف شکايت نمی کنند و يا .  ميکنند، رسيد
باز هم واضح است که اعمال خشونت .  اصوالً امکان شکايت ندارند

دولتی در زندانها، کميته ها، اماکن نيروی انتظامی و غيره وارد اين 
اين آمار برخورد خشن و جنايتکارانه نيروی .  آمار نشده و نميشود

ً بيان نمی کند"  نهی از منکر"انتظامی و اوباش  . در خيابانها را مطلقا
همينطور بخش مهمی از خشونت در خانه و محل کار و آزار جنسی در 

واقعيات .  خيابان و مدرسه به شکايت و نمودار آمار راه پيدا نميکند
 .بسيار بسيار خشن تر و وحشتناک تر است

 
اين درجه از زن ستيزی و نزاع به تنهائی منعکس کننده يک جامعه 

آنچه جای اميد است، يک .  ويران است که حکومت اسالمی بانی آنست
جنبش قوی برابری طلب و آزاديخواهانه است که در مقابل منشا و بانی 
کل اين وضعيت قد علم کرده و هيچوقت تسليم حکومت اسالمی نشده 

ريشه و مسبب خشونت سياسی و جنسيتی و فيزيکی نظام اسالمی .  است
اين اوضاع و اين زخمهای عميق با تغييرات .  حافظ سرمايه داری است

اين .  جزئی التيام نمی يايد، نيازمند يک راه حل راديکال و ريشه ای است

گنداب را بايد اليروبی کرد و اين تنها از يک جنبش انقالبی و بدون 
تخفيف و غيرخجل در مقابل فرهنگ و سنت و ارتجاع اسالمی برمی 

 .آيد؛ جنبش کمونيستی طبقه کارگر
 

*** 
 

 چند نكته در باره ترم صنفى و سياسى
 
اساسا برای حرفه و رسته معينی بکار رفته که منافع مشترک و " صنف"

عنوانی که با شکلگيری سرمايه داری و .  موقعيت مشترکی دارند
قديم تر صنف اساسا به بازاريان و بخشهای .  شهرنشينی گسترش می يابد

مختلف آنها، تجمعات کارفرمايان و صاحبان امالک اطالق ميشد و 
تدريجا به کارگران در حرفه های کوچک و سپس مانوفاکتور گسترش 

يک دسته بندی جديد در ادامه دست ... صنف نساجان يا نانوايان و . يافت
 . بنديهای قديم و يک گسترش مفهومی همراه با تنوع زندگی شهری بود

  
کاربرد صنف و صنفی در ادبيات سياسی، برای گويندگانش عمدتا به 

برای قانون و دولت و برای بخشهای .  يک معنا استفاده نمی شود
يک نقطه عزيمت "  صنف"معترض طبقه کارگر، استفاده از عنوان 

 .  هر کسی و در هر موقعيتی استفاده از صنف را مزيتی ميداند. ندارد
 

، نهايتا "اعتراض صنفی از طريق ساز و کار قانونی"برای بورژوازی 
. دست و دل بازی است و همين هم تابع درجه تحمل بورژوازی است

زمانی جواب اقدام صنفی گلوله بود و امروز درجه ای تحمل صنفيگری 
 . ضرورتی برای تقابل با راديکاليزه شدن جامعه

 
، دارد "اعتراضم صنفی و قانونی است"برای کارگر، وقتی ميگويد 

سرکوب را پس ميزند، اعتراض و تجمع را که ممنوع است عادی و 
تحميل ميکند و در تناسب قوای مشخص سر خود را باالی آب نگاه 

 . ميدارد
 

. نگرش صنفی به دنيا، يک بار ايدئولوژيک و سياسی جانبدار دارد
چيزی شبيه فدراليسم و هويتهای کاذب عشيره ای و طايفه ای و قومی و 

صنف نساج، صنف .  ملی و مذهبی و جنسی و نبش قبر تقسيمات ديگر
بزاز، صنف آهن فروش و آهنگر، صنف ماشين سازان، صنف 

براساس حرفه و "  همه را"صنف، آچار فرانسه است و ...  کارفرمايان 
 . کاذب قرار ميدهد" موقعيت يکسان"رشته و تمايز اقتصادی در يک 

 
مبارزه صنفی ميگويند تا .  بورژوازی ميگويد صنف تا نگويد طبقه

صنف و صنفيگری ظاهرا همه ما را از هر .  مبارزه طبقاتی نگويند
شائبه سياسی و عقيدتی و اقتصادی و طبقاتی می تکاند و همه را در 

اگر صنف باشيم و صنف بمانيم و در دنيای .  تعاملی باهم قرار ميدهد
اصناف در اکناف نظم کنونی بمانيم، ديگر غم کشمکش طبقاتی را 

 . نداريم
 

طبقه و طبقات يک بار سياسی و اقتصادی و اجتماعی و تاريخی دارد، 
. به شرايط زيست و بازتوليد اقتصادی انسانها در هر دوره مربوط است

طبقات اصلی جامعه .  نفس وجود طبقات کشف مارکسيست ها نيست
کنونی در اقتصاد سياسی يک جامعه سرمايه داری ريشه 

 يادداشتها
 

 سياوش دانشور

  ١٤صفحه   
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هم .  دارند و لذا مفاهيم و نقطه عزيمت و منفعت شان اساسا متمايز است
 . کارگر و هم بورژوا از صنف به يک معنی استفاده نميکند

 
در ايران و کشورهائی که دولت نميتواند نقش کاذب و دروغين داور را 
در جدال کارگر و کارفرما بازی کند، در جائی که دولت خود بزرگترين 
کارفرمای کشور است و هر جلوه بدوی زندگی از نظر وی ممنوعه و 
سياسی است و لذا هر اعتراض صنفی با سد دولت و نيروهای سرکوب 

مضافا اينکه .  بی معنی است"  مبارزه صنفی"روبرو ميشود، عنوان 
رابطه اقتصاد و سياست در اين کشورها درهم تنيده تر و غير قابل 
تفکيک تر است و ترسيم ديوار چينی بين سياست و اقتصاد امکان پذير 

 . نيست
 

با اينحال قدرت فائقه بدليل ناتوانی، مبارزه صنفی و اعتراض صنفی را 
ولی از هر کسی آگاه تر براين )  هنوز برسميت نميشناسد(تحمل ميکند 

است که آنچه در قالب اعتراضات صنفی در جريان است، نهايتا يک 
 . کشکمش سياسی با دولت و طبقه حاکم است

 
کارگران هم از خط عقب نشينی و تحمل زورکی بورژوازی شروع 

کسی که در .  ميکنند و تالش دارند فضای تحرک خود را گسترش دهند
داخل کشور ميگويد مبارزه من صنفی است محاسبات و محدوديت خود 

اما کسی که در خارج کشور همين را .  را دارد، تمام حرفش اين نيست
تکرار ميکند، آگاهانه يا ناآگاهانه، تصويری ابتر و يک بعدی از يک 

 .  واقعيت زنده و پيچيده و چند بعدی ميدهد
 

در ميان خود کارگران و سوسياليست ها هم کسانی هستند که تفکيک 
صنفی و سياسی را در خواستها و شعارها و سطح مبارزه برسميت می 

مبارزه مادام که از .  شناسند و استدالل اقتصادی و سياسی هم دارند
نکرده است، "  تجاوز"خواستهای اقتصادی و ويژه آن رشته يا مرکز 

اين فرق دارد مثال با خواست .  صنفی است و شعارها هم صنفی است
سياسی توسط طبقه کارگر و توصيه ميشود که کارگران بايد خواستها و 

 . اعتراضات صنفی را به خواستها و اعتراضات سياسی ارتقا دهند
 

اما نه شرايط و زمين مبارزه، نه قلمروها و سواالت اساسی جامعه، نه 
دولت و قدرت و نه معترضين، و نه دنيای واقعی با اين تعريف تنگ و 

بيشتر خواستهای کارگران و .  محدود و جهت دار صنفی خوانائی ندارد
رفاه کارگر در بهترين .  مردم زحمتکش رفاهی و برعليه تبعيض است

حالت بازگرداندن بخشی از ارزش اضافه و ثروتی است که توسط کار 
رفاهيات در هر سطحی بدون کسر .  اجتماعی کارگر توليد شده است

تغيير قانون بنفع .  شدن از ميزان سود سرمايه دار متحقق نميشود
کارگران بدون وجود يک زور واقعی و يک مبارزه پيروز عملی نبوده 

حتی در دمکراسيهای سنت دار که آزادی بيان و تشکل بدرجه .  و نيست
 .  ای وجود دارد چنين است، کشورهای اختناق زده بجای خود محفوظ

 
در واقعيت اما مبارزه طبقاتی در تمام منافذ جامعه وجود دارد و بسته به 

اگر هدف غائی مبارزه .  شرايط جامعه اشکال مختلفی بخود می پذيرد
طبقاتی قدرتگيری طبقه کارگر و اجرای برنامه کمونيستی کارگری 

است، در واقعيت کمونيسم چيزی نيست جز مبارزه اقتصادی تا رهائی 
يعنی مبارزه برای بهبود تا مبارزه برای تغييرات راديکال و .  اقتصادی

با دوره های تالطم انقالبی "  آرام"و "  متعارف"حتما دوره های .  انقالبی
فرق دارد، اما اين دومی تنها ميتواند روی دوش اولی و حاصل و 

صنفی يا سياسی، اقتصادی يا سياسی، .  برآيندی از کليت اين مبارزه باشد
يک مفهوم بيراهه و نادقيق برای عدم شفافيت به کشمکش حاد طبقاتی 

حرفه و تخصص کارگر هرچه باشد، کارگر عضوی از يک طبقه .  است
جهانی و کشوری است که با منافع دولت سرمايه دار و طبقه سرمايه دار 

 . در مقياس کشوری و بين المللی روبروست
 

 ٢٠٢١سپتامبر  ١٢

 ...يادداشتها 



  ٦١٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٥صفحه    

 انقالب اجتماعى و كمونيسم
 جامعه آزاد كمونيستى

تالش عظيم و هر .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست.  با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است
انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد .  روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند

رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين .  مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است، .  نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بى .  رقابت سلطنت ميکند
قانون، اراده و منفعت طبقه .  حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت، مقوله اى در .  حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است
 .جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

 
 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت

 
انقالب کمونيستى به .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است

بجاى توليد براى سود، توليد .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند.  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد
کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى .  براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند

 ردنناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر ک
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى .  زندگى انسانى ميدهد
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود

 
شکوفايى هر فرد به .  کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود.  نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود

مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است.  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود
جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد .  انسانى ميگيرد

 .انسان ها
 

جامعه کمونيستى جامعه اى .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند.  از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند
 .امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود. است بدون دولت

 
آزادى، نه فقط از ستم .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند

آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها و عواطف .  و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى
 .برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه. برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه. واالى انسانى

 
تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست

توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و .  فراهم شده اند
انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى و .  تامين آسايش همگان کامال مقدور است

اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش از 
بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار .  پيش ميسر ساخته است

اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى .  بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود
م نظاخالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که 

 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است. موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند
 

قدرت شگرف سرمايه که در .  سرمايه دارى خود آن نيروى عظيم اجتماعى را که ميتواند اين افق رهائى بخش را عمال متحقق سازد شکل داده است
جامعه کمونيستى محصول انقالب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام بردگى . مقياس جهانى گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهانى است

طبقه کارگر، برخالف کليه .  به اين اعتبار انقالب کارگرى انقالبى اجتماعى است که بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند.  مزدى است
جامعه کمونيستى اتوپى نيست، بلکه محصول و .  طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشرى، نميتواند آزاد شود بى آنکه کل بشريت را آزاد کند

 *.مبارزه اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوايى است. هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعى عليه سرمايه دارى است
 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب



 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  

 ٦١٣شماره  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 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

 :دولت را موظف كنيم
 

           ،بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند
نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى        

 ! ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

              بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و
 ! نيازهای درمانى اختصاص دهد

              كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و
تداوم فعاليت مراكز ضروری    .  خصوصى را تعطيل كند   

و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار           
 !باشد

  حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى
 ! بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود

     هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع
 !شود

   معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين        نيازهای
 !ايران را به فوريت تامين كند

           كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را
در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين          

 !نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

          وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها
 !بصورت رايگان توزيع شود

                پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا
 !فائق آمدن كامل به بحران لغو شود

             كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و
 !برگشت به وضعيت عادی لغو شود
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 !به چه منجالبى تبديل ميشود
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