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 !جالد در تابوت
 داوود رحمانى خون آشام ُمرد

 
خبر مرگ داوود رحمانی، برای بيشمار 
کسانی که هنوز زخم اين جالد را بر پيکر و 
روان خود دارند، آميخته ای از شادی و 

شادی از اينرو که يک آدمکش .  افسوس است
وقيح کم شد و افسوس از آنرو که عدالت معنی 
دارد، اينکه جنايت مشمول زمان نمی شود و 

 .جنايتکاران بايد به سزای اعمالشان برسند
 

داوود رحمانی تجسم تمام قدی از کراهت 
. لمپنيسم اسالمی، بيرحمی و قصی القلبی بود

حاج داوود يک الت و قمه کش معروف، 
فردی بشدت بيسواد و ديوانه، رئيس زندان 

او اوائل حتی از تلفظ درست کلمات .  شده بود
عاجز بود، از پتانسيل علمی و خالقيت و 
ابتکار زندانيان سياسی وحشت داشت، بعضاً 

شماها خطرناک هستيد و اگر ولتون "ميگفت 
کنم بالون ميسازيد و از حياط زندان فرار می 

هدف او اينبود که با شکنجه و فشار "!  کنيد
زندانی را زير سلطه خود بکشد، خردش کند و 

برخی .  از وی يک شکنجه گر مثل خود بسازد
از زندانيان تسليم شده و تربيت شده وی، 
بحدی وحشی و بدنام بودند که هنگام آزادی از 
زندان، حتی خانواده ها در منزل را برويشان 

. بستند و ناچار شدند پيش حاج داوود برگردند
برای داوود رحمانی، خرد کردن زندانی اثبات 

عطش او برای شکنجه و توسعه آن .  لياقت بود
ديوانه وار نبود، بدون مرز 
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 !جالد در تابوت
 ...داوود رحمانى خون آشام ُمرد 

او دنيائی از تنفر بود که مانند پتک هر لحظه برسر زندانيان فرود .  بود
او سايکوپاتی بود که بدون تهديد و ارعاب مرتب امرش پيش .  می آمد
او مبتکر روشهای جديد شکنجه بود، بارها می گفت و قول می .  نميرفت
 "!عمودی آمديد اما افقی می رويد"داد که؛ 

 
در سيستم حاج داوود و الجوردی و آزمايشگاه زندانهای تهران و کرج،  

. برای درهم شکستن زندانی، خط فشار حداکثری و سيستماتيک حاکم بود
ترکيبی از شکنجه مستمر روانی و شکنجه خشن فيزيکی، گرسنگی دادن 
مستمر، تحقير شخصی و سياسی، ممنوعيت هواخوری، ممنوعيت راه 
رفتن، در دوره هائی ممنوعيت حرف زدن با بغل دستی، محدوديتهای 

در زنگ .  شديد و حتی ممنوعيت توالت رفتن را هم قانون کرده بودند
مرگ بر "تفريح ها مزدوران حاجی در بند تظاهرات ميکردند و 

" زير هشت"زمان .  سر ميدادند"  کمونيست و منافق و آمريکا و اسرائيل
زير "های زندان های رژيم اسالمی بزعامت حاج داوود سه برابر زمان 

اين تبليغ ما نيست، روزنامه کيهان در .  زندانهای اسرائيل بود"  هشت
مصاحبه با عضو پی ال او در مورد شکنجه های زندانهای اسرائيل و از 

 ٢٤جمله بدترين آنها بود که زندانی را بعد از يک کتک مفصل بمدت 
ساعت در زير هشت با چشم بند سرپا نگاه ميداشتند و هرچند ساعت 

اين ريتم در .  يکبار سرش ميريختند و دوباره روز از نو روزی از نو
تا .  ساعت و بعضاً بيشتر بود ٧٢زندان قزلحصار دقيقا اجرا می شد اما 

آنجا پيش می رفتند که کنترل مغزی را از دست ميدادی، پايت چند 
شماره بزرگ می شد، ايستادن مقدور نبود و بناچار چهار دست و پا راه 

حاج داوود به هر شيوه ای دست زد، ظاهراً آزمايش همه اين .  ميرفتی
روشها باضافه بازجوئی های مجدد برای تخليه اطالعات تا يورش های 
پر سر و صدای نيمه شب زندانيان همکار از اوين با نقاب کوکلس کالن 

آخرين ابتکار اين وحشی .  به بندها برای شناسائی، هنوز کفايت نمی کرد
قيامت و قبر و تابوت نامهائی مختلف اين سيستم .  بود"  قيامت"آدم نما، 

بيرون "  افقی"شوی يا "  آدم"در قيامت قرار بود يا .  جديد شکنجه بود
 ! روی

 
در طول سالهای رياست داوود رحمانی و باندی از روسای بندها و 
شکنجه گران و بازجويان و کتک زن ها، هر کاری که به عقل 

او موفق شد تلفات زيادی از عزيزان ما .  معيوبشان رسيد انجام دادند
تعدادی بدليل توحش داوود رحمانی و اوباش تحت مسئولش جان .  بگيرد

تعدادی را با ضربات مهلک و جبران ناپذير . عزيزشان را از دست دادند
روانی از زندگی ساقط کرد، خيلی ها را نقض عضو کرد، برای او 

با اينحال .  توهين و تهديد و شکنجه تا جائی که نفس داشت پايانی نداشت
تلفات گرفتند اما نتوانستند مقاومت و ايستادگی زندانيان .  به نتيجه نرسيد
اخبار به بيرون درز کرد، بحدی گند مسئله باال آمده بود . را درهم بکوبند

. که دنيا راجع به قزل حصار و اوين و زندانهای ايران حرف ميزد
رحمانی و تيم دادستانی تهران و   -باالخره ناچار شدند باند الجوردی 

 . کرج را کنار بگذارند

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

مناسبت دارد اينجا از رفيق عزيز و 
دوست داشتنی ام جميل شريعتی ياد بکنم 

. که حاج داوود را به ذاللت انداخته بود
او بدليل ضربه های قفل بزرگ آهنی 
درب زندان که حاج داوود بر وی می 
کوبيد، دچار سرطان شد و بعد از مدت 
کوتاهی در زندان اوين جان عزيزش را 

او جميل را به قتل رساند اما .  گرفتند
جميل در همان زمان قدرقدرتی حاج 

رفيق جميل يکی از صف بزرگی از .  داوود سند مرگش را امضا کرد
 . زندانيان سياسی بود که پروژه اينها را به شکست کشاندند

  
. خلخالی جالد با مريضی و بدنی که بوی تعفن ميداد جان سپرد

الجوردی با تير مخالفان حذف شد و داوود رحمانی در منزل با بيماری 
آنها و صفی گسترده از حاکم شرع ها، شکنجه گران، تيرخالص .  ُمرد

زن ها، کرور کرور آدم کشتند، بهترين انسانهای مبارز و مخالف و 
پيشرو را با کثيف ترين و خشن ترين شيوه ها بخون کشيدند تا حکومت 

چند سال بعد هيئت مرگ خمينی؛ حسينعلی نيری .  اسالمی سرپا بماند
، ابراهيم رئيسی )دادستان وقت(، مرتضی اشراقی )حاکم شرع وقت(
نماينده وقت وزارت (و مصطفی پوردمحمی )  معاون وقت دادستان(

قتل  ٦٧هزاران زندانی سياسی را در تابستان ) اطالعات در زندان اوين
امروز جمهوری اسالمی جناح ها و احزاب مختلف دارد اما .  عام کردند

 . آنروزها همه شان در رکاب خمينی بودند و دستجمعی آدم می کشتند
 

اينها عناصر يک .  رحمانی و الجوردی و رئيسی تنها اسامی نيستند
خبر مرگ هر کدام از اينها، .  کشمکش خونين و يک تاريخ واقعی اند

گوئی ما را از زمان حال می کند و به حفره سياه دهه شصت پرتاب می 
دوره ای که يک انقالب در خون غرق می شود و اسرای انقالب .  کند

دوره ای که عزيزان بيشماری از .  بدترين شرايط را از سر می گذرانند
دست رفته اند و فجايع بزرگی هر روز در کارخانه و محله و خيابان تا 

داوود رحمانی ها چهره های .  زندان و سلول و زير شکنجه رخ داده اند
او ُمرد و از محاکمه و .  دانه درشت سرکوبگران در اين تاريخ اند

مجازات جست، اما هزاران زخم ديده از زخمهای التيام نيافته شان خون 
 . نام او برای بسياری با کابوس ممتد همراه است. روان شد

 
جمهوری اسالمی هنوز روی دوش نسل های بعدی آدمکشانی مانند 

هنوز در زندانها اين سناريوهای .  رحمانی ها و الجوردی ها سرپاست
قديمی در قالب جديدی اجرا ميشود و از زندانيان و اسرای ما قربانی 

. اين وظيفه پيش روی ماست.  بايد به اين وضعيت پايان دهيم.  ميگيرد
داوود رحمانی ها حتما موجب افتخار سران و کاربدستان رژيم 
جمهوری اسالمی اند اما نامشان ميان مردم آزاديخواه و خانواده های 

دنيا بدون چنين افرادی دنيای . داغدار با لعن و نفرت مشايعت خواهد شد
 .قابل تحمل تری است

 
 

 . سردبير
 

  ٢٠٢١اکتبر  ٢١
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خاورميانه و خصوصا آنجايی که دين در قدرت و حکومت دست دارد 
را در "  تغيير يافته"از روزی که طالبان . به قتلگاه زنان تبديل شده است

قدرت نشاندند مدت زمان زيادی نگذشته اما در همين زمان محدود زنان 
خبر سر بريدن ماه .  زيادی يا به قتل رسيدند يا در خانه محبوس شده اند

جبين حکيمی عضو تيم ملی واليبال افغانستان توسط جانيان طالبان آنقدر 
دردآور و تکان دهنده است که برای لحظاتی خون در رگها منجمد 

در ايران اسالم زده هنوز يک هفته از قتل و به آتش کشيده شدن . ميشود
فايزه ملکی نگذشته که ليال شکيبا هم با ضربه های چاقوی همسرش به 

فرحناز خليلی خبرنگارعکاس بدنبال تجاوز و خشونت .  قتل رسيد
از متجاوز شکايت کرده بود قاضی .  فيزيکی دست به خودکشی زد

!! نبودی آنجا نميرفتی"  خراب"جوابش را اينگونه داده  بود اگر خودت 
نبودی در خانه شوهرت ميماندی و "  خراب"پدر فايزه هم گفته بود اگر 

بودن زنان از نظر مردانی که آنان را "  خراب"ظاهرا !  تحمل ميکردی
هم وقتی که "  خراب"با جنس . به قتل ميرسانند اثبات شده و محرز است

زنم است، دخترم .  مالک و صاحبش هستی آنطور که بايد معامله ميکنی
تنبيه هم برای عبرت .  است صاحب اختيارش هستم، تنبيه اش هم ميکنم

 !بجا نماند" خراب و خرابی"است که ديگر اثری از 
  

مشاهدات عينی نشان ميدهد جامعه علی العموم به رويدادها و اتفاقاتی 
افراد و سازمان و انجمن های متعدد .  که رخ ميدهد بی تفاوت نيست

نسبت مسائلی از قبيل آلودگی محيط زيست، ويرانی آثار تاريخی، تحقير 
لباس و زبان و لهجه و هر ناروا و بيحقوقی کوچک و بزرگی که رخ 

معلمين برای حقوق .  ميدهد، واکنش نشان ميدهند و اعتراض ميکنند
برابر و سنوات کاری و مدرسه مناسب و مجانی بودن آموزش به 
خيابان ميايند، تجمع ميکنند و از طرف شهروندان هم حمايت معنوی 

کارگران برای حقوق معوقه و استثمار افسار گسيخته و ساعات . ميشوند
کار خارج از نرم تجمع ميکنند، بيانيه ميدهند و تالش ميکنند حمايت 

درهمه اين موارد انسانهای مبارز و .  انسانهای بيشتری را هم جلب کنند
خستگی ناپذيری هستند که برای رسيدن به يک راه حل اجتماعی و 

برای جلب توجه اذهان عمومی هر .  دخالت همگانی تالش ميکنند
اما در يک نگاه .  اقدامی که در قدرت و توانشان باشد انجام ميدهند

نام "  ناموسی"اجمالی ميشود ديد در بحث قتل زنان يا آنچکه قتلهای 
گرفته و خشونت و آزار فيزيکی که بيشترين قربانيان آن زنان هستند 

به . تالش قابل مشاهده ای برای اجتماعی کردن اين فاجعه انجام نميگيرد
مسله خشونت عليه زنان در خانواده بيشتر بعنوان يک مسله شخصی 
نگاه ميشود که گويا در همه جای دنيا هم وجود دارد و جز راه حل 
قانونی راه ديگری ندارد، اما بياد داشته باشيم درهمه جای دنيا نيازی به 

در جوامعی که .  شاکی خصوصی برای پيگيری پرونده قتل نيست
مذهب و تحجر مذهبی دست باال را دارد و ضديت با زنان در همه 

 

 !پايان دادن به خشونت عليه زنان امری اجتماعى است
 

 ملكه عزتى

سطوح قانون و سنتهای پوسيده نهادينه شده، زنان شهروندان درجه دوم و 
در سايه آپارتايد جنسی چهارديواری خانه ميتواند .  بيحقوق بحساب ميايند

قتلگاه باشد، ميتواند شکنجه گاه باشد، ميتواند سلول زندان هم باشد اما 
کتک زدن، شکنجه و دست .  کسی حق دخالت در اين عرصه را ندارد

همانطور .  درازی در زيرسقف هر خانه به ديگر شهروندان مربوط نيست
که تربيت کودکان را امری کامال شخصی و خصوصی اعالم کرده اند، 
آزار زنان را هم حتی اگر در مالعام اتفاق بيفتد بعنوان امری شخصی و 

در نتيجه جامعه از تعدد قتل و آزار زنان بهم .  خصوصی ديده ميشود
نميريزد، تکان نميخورد و حساسيت چشمگيری هم وزن با فاجعه ای که 

 .رخ داده، برانگيخته نميشود
 

از روی کارآمدن دولت رييسی قاتل زمان زيادی نگذشته اما در همين 
زمان کوتاه هم ميتوان شاهد تحرکات و تبليغات خشونت آميز خصوصا 

از وزير و وکيل جانی و قاتل و کاربدستان ضد زن .  عليه زنان بود
حکومتی برای زنان و پوشش آنان خط و نشان ميکشند و اعالم ميکنند 
نيروهای امنيتی و انتظامی نبايد اجازه بدهند معضالت اقتصادی ميدان را 

ميگويند سفره بی نان را .  برای بدحجابی و ناهنجارهای رفتاری باز کند
 ! ول کنيد و حجاب زنان را بچسپيد

 
در سايه اين سياستهای زن ستيزانه است که مردی که طی سالهای 
متمادی زن آزاری، شکنجه و ترور سيستماتيک همسرش وقتيکه نهايتا با 
شکايتهای مکرر همسرش بازداشت ميشود با وثيقه قرار دادن يک برگه 

در سايه آپارتايد جنسی حاکم بر قوانين .  شناسايی يک روزه آزاد ميشود
رسمی است که زمانيکه فايزه توسط پدرش به آتش کشيده ميشود دادستانی 

در سايه قوانين پوسيده و !  اعالم ميکند پرونده شاکی خصصی ندارد
پدری دخترش را به قتل "  ناموس"متعفن دينی است که اگر تحت عنوان 

برساند تحت پيگرد قانون قرار نميگيرد، حبس نميشود و پرونده در 
همان قانونی که برای دزديدن .  کوتاهترين زمان ممکن بسته خواهد شد

يک قرص نان دست دزد را ميبرد، برای نوشتن يک مقاله سالها زندان 
برای خبرنگار و نويسنده تعيين ميکند و برای خواندن سرود در مترو 

سال زندان صادر ميکند، در مقابل قتل زنان با آرامش منتظر  ٢٠حکم 
واقعيت اين است جمهوری اسالمی بدون اعمال !  شاکی خصوصی ميشود

خشونت، قساوت، سرکوب افسار گسيخته و ايجاد وحشت در جامعه حتی 
اين .  سال هم نميتوانست دوام بياورد چه رسد به چهل و چند سال ۴

خشونت و سرکوب اعمال شده از طرف حکومت در سايه اسالم و قوانين 
مذهبی در ميان اقشاری از جامعه هم تسری پيدا کرده و به چهار ديواری 

در .  خانه که بنا به تعريف بايد مامن گرم و ايمنی باشد راه يافته است
قوانين ضد زن ضعيف ترين حلقه در خانواده و جامعه زنان هستند، از 
اين روست که زمانيکه موارد متعدد قتل واعمال خشونت را شاهد هستيم 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 



بيشتر از اينکه .  جنبه حقوقی مسئله بر بعد اجتماعی فاجعه ميچربد
وقوع اين  فجايع اجتماعی موجب بصدا درآوردن زنگ خطر و 
جلب توجه اذهان عمومی در ارتباط با حفظ امنيت زنان  شود، 
وارد پروسه و کانالهای دست و پاگير بوروکراسی و قوانين 
جزايی و جنايی ميشود آنهم بشرط آنکه شاکی خصوصی حاضر 

شواهد .  باشد قضيه را به بيدادگاه های جمهوری اسالمی بکشاند
امر نشان از تغيير قوانين آنطور که جمعی از فعالين حقوق زنان 

برعکس بنظر ميرسد .  مثال در کردستان بدنبال آن هستند، ندارد
جمهوری اسالمی با دولت و رييس دولت سرکرده قاتلين در تالش 

دهه  ۴است آنچه را که زنان در طی مبارزه و ايستادگی  در 
 . مقابل اين خيل آدمکش بدست آورده اند را هم پس بگيرند

 
واقعيت اين است تا مذهب و سنن و قوانين عقبمانده و ضد زن 

مذهب و .  افسار زده نشوند در بر همين پاشنه خواهد چرخيد
سنتهای ارتجاعی در پناه و سايه يک حکومت سياه مذهبی مبتنی 
بر آپارتايد جنسی را مردم انقالبی و معترض و متنفر از 

تا زمانيکه هر .  جمهوری اسالمی بايد وادار به عقب نشينی کنند
خشونت عليه زنان مخالف است، اين قتل و شهروندی که با 

مخالفت را بشکل علنی و عملی نشان ندهد، بايد هر روز در 
هراس قتلی ديگر شاهد پرپر شدن جان و جوانی زنانی باشيم که 

امروز يکی از مهمترين اقدامات هر .  گناهی جز زن بودن ندارند
مردی که نميخواهد با قاتلين و مرتجعين ضد زن تداعی شود اين 
. است که اين نخواستن را بطور علنی و با صدای رسا اعالم کند

بايد سدی از انسانهايی که منفعتی از ترور و آزار و سرکوب 
. زنان ندارند، در مقابل اين وحشيگری افسارگسيخته ايجاد شود

همسايه و محله و جای جای هر شهری بايد بعنوان فاکتور و 
. سنگری مهم برای مقابله با خشونت عليه زنان شناخته شود

احساس قدرت و اعمال خشونت در سايه يک حکومت سرکوبگر 
تا .  و ضد زن نه تنها بايد تقبيح شود بلکه بايد افشا و طرد شود

زمانيکه خشونت و قتل زنان به امری اجتماعی تبديل نشود و از 
اين طريق چلنج نشود تغيير قوانين هم امری موکول به محال 

هر تک فرد و هرفعال عرصه های متعدد مبارزه که به .  است
خشونت سيستماتيک عليه زنان اعتراض دارد و خواهان يک 
زندگی انسانی برای همه شهروندان خارج از جنسيت و ديگر 
تعلقات مذهبی و اتنيکی است بايد عليه کشتار و خشونت برزنان 

مبارزه راديکال و .  به ميدان بياييد و ديگران را هم متقاعد کند
موثر عليه بيحقوقی و خشونت بر زنان جز از کانال يک مبارزه 
اجتماعی صاحب سنت از طريق ديگری اگر ناممکن نباشد بسيار 

 . سخت و دشوار است
 

  ٢٠٢١اکتبر  ٢١

 ٦١٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

پايان دادن به خشونت عليه زنان امری 

   ... اجتماعى است

 در محكوميت تهديد اسالميون عليه مينا احدی

 !سياست مماشات با تروريسم اسالمى شكست خورده است
کميته بنابه اخباری که توسط مينا احدی از فعالين حزب کمونيست کارگری و 

منتشر شده است، نيروهای اسالمی وی را تهديد به مرگ کرده اند و  عليه اعدام
 . بدنبال اين تهديد وی در حفاظت پليس زندگی ميکند

 
جنبش اسالمی با حمايتهای وسيع حکومتهائی همانند عربستان، ايران و ترکيه 
در اروپا وسيعن خود را در قالب مدارس و مراکز مذهبی، شبکه مساجد و 

يک دليل توسعه جغرافيای فعاليت جنبش .  نهادهای مختلف گسترش داده است
مولتی کالچراليسم و مماشات دولتهای غربی با جناح هائی از سياست اسالمی، 

نتيجه اين سياست در . اسالم سياسی برای کنترل تروريسم در اين کشورها است
با جمهوری اسالمی، تنها اما به "  ديالوگ انتقادی"غرب و همينطور سياست 

گسترش تروريسم و ناامنی در کشورهای غربی و ايران و منطقه خاورميانه 
 . منجر شده است

 
برای ما از موضع برابری طلبی سوسياليستی، حقوق و حفظ حرمت انسانها، 
برابری زن و مرد، آزادی بيان و حق انتخاب، همانند مبارزه با راسيسم و 

برای ما روشن است که .  فاشيسم، از مسائل مهم و غير قابل مذاکره هستند
اسالميون چه در غرب و چه در شرق، ارزشی برای آزادی، حق بيان و 

به همين دليل اسالميون منتقدين خود را در غرب اوال .  اعتراض قائل نيستند
تهديد و در صورت ممکن ترور ميکنند، در مورد چارلی هبدو چنين بود، در 
مورد مينا احدی و صدها هزار انسان آزاده، سکوالر، ضد مذهب و کمونيست 

اسالميون با ايجاد فضای تهديد و وحشت بدنبال امتياز .  هم همينطور است
از نظر ما اسالم بخشی از لمپنيزم، .  گرفتن هرچه بيشتر، از دولتهای غربی اند

عقب گرائی و ارتجاعی جوامع امروز بشری است و اسالم سياسی آن غده 
سرطانی است که نبايد اجازه پيدا کند در جوامع بشری رشد کرده و حال و آينده 

تهديد و کشتار مخالفين و منتقدين .  ميليونها انسان را به قهقرا و تباهی ببرد
 . مذهب، سياست جنبش اسالم سياسی و ابزار اصلی آن تروريسم اسالمی است

 
تشکيالت خارج کشور حزب حکمتيست، تهديد به مرگ مينا احدی و تعرض 

فراخوان ما به .  اوباش اسالمی به مخالفين سياسی را قويا محکوم ميکند
آزاديخواهان، سکوالريستها و سوسياليست ها اينست که در مقابل تروريسم 

دولتهای غربی نهايتا .  اسالمی همانند فاشيسم و راسيسم با قاطعيت مقابله کنند
اميدوارند که اسالم سياسی را کنترل کنند اما مردم ايران و منطقه ميخواهند از 

مردم آزاديخواه و کارگران در اروپا نيز .  شر حکومتهای اسالمی خالص شوند
بايد با ايستادن در مقابل ارتجاع اسالمی از دستاوردهای پيشرو بشری از جمله 
حقوق کودک، برابری کامل شهروندان، برابری کامل زن و مرد، آزادی بيقيد 

 . و شرط بيان و نقد دفاع کنند
 

 !مراکز و مدارس مذهبی را ببنديد
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 
 حکمتيست–تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران 

  ٢٠٢١اکتبر  ١٩

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     



بعضی وقت ها جنايت آنقدر سنگين و فجيع است که در وهله ی اول 
. تالش می کنی هضمش کنی و بعد بپذيری که اين اتفاق واقعی است

برای من دور روز طول کشيد که در مغزم اين جنايت را به تصوير 
بعد حالم بد شد و بعد برای گل پيشانی .  کابوسی بزرگ بود.  تبديل کنم

 . گريستم
 

اين روزها قتل زنان دوباره بشدت بيشتری و شايد بيش از بيش رايج 
از گوشه و کنار اين دنيا خبر کشته شدن زنان را در همه جا .  شده است

صدای .  دورو برتان را نگاه کنيد.  دنبال آمار نگرديد.  می توان شنيد
شکستن استخوانهای زن همسايه را از پشت ديوار خانه تان می توانيد 

به سرتيتر روزنامه های خبری محل زندگيتان يک نگاه کوتاه .  بشنويد
همه جا روزنامه ها و تی وی، کاربران سوسيال ميديا برای .  بيندازيد

برنده .  اعالم خبر کشتن زنی ديگر می خواهند از همديگر سبقت بگيرند
عادتمان داده اند که اين .  کسی است که خبر را با عکس منتشر کند

جزيی از روند زندگی است يا می خواهند عادتمان بدهند که اين اتفاق 
 . خود زندگيست

 
انکار بيشتر از هر .  از جنس ديگريست)  ماه پيشانی(اما قتل ماه جبين 

به گفته مجله ی .  اتفاق ديگری درد دارد و در ذهن و جانت النه می کند
ماه جبين حکيمی متولد شهر کابل و بازيکن تيم "  حرف تازه"اينترنتی 

طبق .  ملی واليبال بانوان افغانستان در رده سنی جوانان بوده است
مهر  ٢٧خبرها يکی از مسئولين تيم اعالم کرده است که ماه جبين در 

خانواده وی از ترس در اين .  توسط طالبان سربريده شده است ١۴٠٠
عکس های جنازه ماه جبين در روزنامه و سايت . مورد سکوت کرده اند

 .های خبری در افغانستان پخش شده است
  

ماه جبين قبل از پيشروی طالبان در باشگاه شهرداری کابل بازی می 
به نظر می رسد که اين سرنوشت .  کرد و جزو بازيکنان موفق بود

هولناک در انتظار بقيه بازيکنان هم باشد، چرا که بازيکنان اين تيم به 
غير از دو نفر که توانسته اند با امکانات شخصی از افغانستان خارج 
شوند اکنون در وحشت و انتظاری بی پايان خود را قايم کرده اند و در 

به گفته ی همين منبع تالش برای جلب . مکان های نامعلوم بسر می برند
سازمانهای ورزشی و کشورهای خارجی برای کمک به خروج اين 

 . دختران بی نتيجه مانده است
 

آنچه که در افغانستان ميگذرد نه تنها نشانه ای از جنايات طالبان است، 
بلکه بار ديگر رسوائی و معامله گری دولت های غربی و امريکا را به 

چاقوی اين جنايت در اصل در دستهای نقشه کشانی .  نمايش می گذارد
قرار دارد که هر روز برای گسترش و تامين منافع سياسی و اقتصادی 

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦١٨شماره    

 !به كدامين گناه
 حكيمى به كدامين گناه بقتل رسيد؟) ماه پيشانى(ماه جبين 

 

 پروين كابلى 

خود برسر زندگی و مال و جان ميليون ها 
. انسان در جهان معامله می کنند

چاقوهايشان را برای از بين بردن انسانهای 
بيگناه تيز می کنند و بمب ها را برسر خانه 
های کاه گلی شان فرو می ريزند و جهان 
خسته از رياکاری و فريب و دغلدوزی چشم 
انتظار عدالت از درگاه همين جانيان به اميد 

 . خاتمه اين اين جنايات است
 

اگر امريکا و ناتو و هم .  طالبان قول داده بود که عوض شده است
توبه گرگ مرگ .  خواهد کرد"  توبه"کردند طالبان هم "  توبه"پيمانانشان 

ولی با همه اينها، من هنوز دارم به مادر و پدر ماه جبين فکر .  است

هم ماه و هم جبين .  ميکنم و به اسمی که هنگام تولد برايش انتخاب کردند
بايد نوزاد بسيار عزيزی بوده باشد که ماه پيشانی نام )  ماه پيشانی(يا 

حتما روشنايی به زندگی خانواده و در قلب والدينش افکنده .  گرفته است
 . و به مانند نوری زندگيشان را جالی ديگری بخشيده است

 
و اکنون در اين لحظه در جايی، مخفيانه برماه خاموش شده خود می 

ماه پيشانی : "... دريا دادور را ميخوانند" ماه پيشانی"گريند و شايد ترانه 
ماه پيشانی ...  جونم، جون جونم، گفتمش بگو غنچه گل کو گفت لب بوم

 "...  جونم
 

 .و من مادر همراه آنها در گوشه ی ديگری از اين جهان در شيونم
  

*** 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

 



قوانين شريعت که در احکام و قوانين جاری حکومتهای اسالمی مثل 
ريشه در دوران جهالت و جمهوری اسالمی و طالبان جاری می باشند، 

برده در .  عهد عتيق دارد اما بی تشابه به سيستم برده داری هم نيست
ساعت کار بی  ١٨تا  ١٧در شمال آمريکا،  ١٨و  ١٧داری قرنهای 

مزد چه در خانه و چه در مراکز توليدی، بی حقوقی مطلق، تسليم کامل 
جنسی، نگهداری بی اجر و مزد در سرپرستی کودک تا واگذاری بی 
چون و چرای فرزند به ارباب برده دار و يا مرد از جمله مواردی می 

و قوانين "  قانون خانواده"باشند که در انطباق به شريعت اسالم در 
مثالی .  جزائی و مدنی در نظامهائی مثل جمهوری اسالمی تبئين شده اند

در حکومتهای برده داری، ارباب برده دار .  بزنيم در مورد کودک
تصميم ميگرفت که کدام مرد و يا خودش، با کدام برده زن ارتباط 
جنسی برقرار کند و چه هنگام خواهان فرزنددار شدن زن برده باشد؟ 
سپس برده دار تصميم ميگرفت که چه روزی آن کودک را از مادر 
. گرفته و يا در بازار بفروش بگذاردش و يا وارد سازمان کارش بکند

در قوانين اسالمی هم، برای زن، مرد را تعيين ميکنند، با شيربهاء و 
غيره زن را بفروش ميگذارند، برای زن همسريابی می کنند و حق 
سرپرستی فرزند را بعهده مرد می گذراند و حتی در صورت مرگ 

بنابر .  فرزند او را عهده دار می شود"  کفالت"اتفاقی مرد، خانواده مرد 
اين تصور کنيد در همين حکومت اسالمی که خودش مسئول اصلی 

انسان بی گناه توسط ويروس کرونا می  ١٥٠٠مرگ روزانه حداقل 
باشد، تنها اگر ده درصد از قربانيان فاجعه کرونا را مردان با فرزندان 
خردسال تشکيل بدهند، اين بدين معناست که همسران اين قربانيان نه 
تنها پارتنر زندگی خود را از دست ميدهند، بلکه حتی حق سرپرستی و 

در نتيجه حکومت .  کودکان خود را نيز از دست خواهند داد"  کفالت"
خانواده را  ١٥٠کپک زده ای مثل جمهوری اسالمی، حداقل روزانه 

بطور کامل متالشی و زنان باقی مانده راه به بازار بردگی مجدد 
 .سرازير ميکنند

 
روشن است، مذهب اسالم و شخص دمحم بخاطر زن بارگی و بيماريهای 
روانی زيادی که به تائيد تاريخ شناسان فراوانی از خود نشان داده در به 

فراوانی از "  مهارتهای"بردگی کشاندن و سوء استفاده جنسی از زنان 
خود بخرج داده است که حتی در مذاهب ديگر به اين ميزان بسختی 

"قابل رويت اند خواندن زنان در قرآن و "  ضعيفه"و"  سبک عقل. 
ميشدند تا ايشان با "  نازل"مجموع روايتها و آياتی که برای شخص دمحم 

و حتی زن پسرخوانده خود "  دختران اسير"فالن کودک موئث و 
همخوابه شود، نمونه هائی هستند که امروز برای همگان به اندازه کافی 

 .  معرفه هستند
 

سال از عروج نکبتبار اسالم و  ١٤٠٠متاسفانه و پس از گذشت بيش از 
در آغاز قرن بيست و يک، هنوز بخش اعظمی از شهروندان 
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 حكومت اسالمى، يعنى حكومت برده داری جنسى
 

 نادر شريفى

 

قوانين "کشورهای اسالم زده نتوانسته اند که خود و جامعه خود را از شر 
قرون وسطائی اسالمی که نيمی از شهروندان آن جامعه را به "  و احکام

تنها گوشه کوچکی از گزارشات و .  مرز بردگی کشانده است، رها کنند
اخباری که در رسانه ها از ترور و قتل عام زنان به گوش می رسد، 

با .  کافی است تا بتوانيم ابعاد وحشتناک اين بيعدالتی را حداقل حدس بزنيم
داس سر دختر نوجوانی را بريدن، سر بريدن دختری که تنها جرم او 
ورزش کردن بوده، رگبار بستن دختری که دوست پسر داشته، تا 
گورستانهای بی نام زنانی که قربانی ترور اسالمی شده اند، تا مجموعه 
قوانين ارتجاعی نشان ميدهد که دين اسالم و حکومتهای اسالمی چيز 

 .نيستند جز حکومتهای برده داری جنسی
 

برای زنان حتی "  برده جنسی"اين روزها اما، از آنجا که استفاده از لغت 
برای جانواران اسالمی هم ناممکن شده است، آنان بصورت روزافزونی 

استفاده می کنند اما تمکين چيست؟ تمکين بدان معناست "  تمکين"ازلغت 
که نيمی از اعضای تشکيل دهنده جامعه بردگانی بيش در نگاه اسالم 

دارای آن بيحقوق اجتماعی و "  بهترين فرم مطلوب اش"نيستند و آنها در 
. اقتصادی اند که بردگان سياه پوست در آمريکای شمالی دارا بودند

تمکين يعنی زن از مرد در جوامع .  تمکين يعنی زن با مرد برابر نيست
تمکين يعنی نصف عقل مرد برابر با کل عقل !  اسالمی بايد اطاعت کند

 ... يک زن است و 
 

و بنابر اين تمکين نکردن يعنی که زن خواهان آزادی، رهائی، برابری، 
حق تصميم گيری و انتخاب است که بنابر قوانين شريعت اسالمی، ابتدا 
بايد کتک اش زد، سپس چاقو برويش کشيد، اسيد برويش پاشيد، مثله اش 

تمکين !  کرد و دست آخر پس از تجاوزهای مکرر، ذبح اسالمی اش کرد
 .يعنی اسارت و تسليم برده وار کامل زن يا مرگ

 
اما ما شهروندان برابری طلب و منزجر از حکومتهای اسالمی، موظفيم 

همانطور که ميليونها !  در مقابل اين بيعدالتی و بيحقوقی ها ساکت ننشينيم
! نفر به مخالفت نظام برده داری برخاستند و آن را منقرض کردند
. همانطور که حکومت نژادپرستی را در افريقای جنوبی خلع يد کردند

وقت اش است همه ما صرف نظر از اينکه مرد باشيم و يا زن، بايستی 
مبارزه برای لغو همه قوانين کپک زده و ارتجاعی اسالمی را گسترش 

بجنگيم و .  دهيم و تا سقوط نظام ارتجاعی ضد زن لحظه ای آرام نگيريم
حکومت برده داری اسالمی را بزير بکشيم و بر بنای منهدم شده 
حکومتهای جهالت اسالمی دنيای شايسته تر و عادالنه تری برای همه 

 .اعضای آحاد جامعه بسازيم
 
 

  ٢٠٢١اکتبر  ٢٠
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ما زنان عدد نيستيم که بشمريد، ما رقم 
نيستيم که از ما آمار تومار کنيد، ما 
انسانهايی هستيم که هر روز هر ساعت 
هر لحظه، در جای جای اين ويرانه 
مملکت در زير سايه شوم ارتجاع 
اسالمی، يکروز با تبر، يکروز با قمه يک 
روز با تير، يک روز با آتش جانمان 

پدر، برادر، عمو، دايی،  .گرفته ميشود
مردهای فک و فاميل، مردهای همسايه، 

با تخطی کردن از .  هم محله، همشهری، همه و همه صاحب ما ميشوند
سلطه  .آنچه که در افکار بيمارگونه آنها ميگذرد به کام مرگ حواله ميشويم

نفرت انگيز قانون حکومت اسالمی مدافع آنهاست، قانون مدافع زن 
ستيزان است، حمايتشان ميکند و خود حکومت زنان را به بند ميکشد، 

 .شکنجه ميکند، دار ميزند
 

مردان که نصف جامعهايد، نصف ديگرتان را دارند هر روزە قتل عام 
با هشتگ در دنيای مجازی که پس از دو روز به فراموشی سپردە  .ميکنند

ما نيازمند رهايی هستيم،  .ميشود، ما نصف جامعه نجات پيدا نخواهيم کرد
ما و شما  .نيازمند به ميدان آمدن مردان آزايخواە و برابری طلب هستيم

اگر يکی شويم، اگر خشممان را در يک صدای رسا در گلوی جامعه 
بريزيم، آنوقت ديگر نيازی به اعالم اخبار ارقام تعداد زنان کشته شدە به 

 .دست مردان در جای جای نه تنها اين مملکت بلکه در دنيا نخواهيم بود
 

بدون حضور يکپارچه مدافعين حقوق زن اعم از مرد و زن در ميدان 
مبارزە برای به متحقق کردن دنيايی عاری از نابرابری زن و مرد، هر 

 .نصفی از جامعه خواهيم بودخشونت عليه روزە شاهد قتل و 
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تصور کن آن لحظهای که چشمبندت را از روی چشمهايت برميدارند و 
حکم بازداشت دوبارەات را .  قرار است حکم آزاديت را قرائت کنند

 !جلويت بگذارند و سرت داد بزنند که امضا کن، بايد برگردی زندان
 !!تنها يک راە داری با قرار تعهد و ضمانت تنی ميتوانی خالص بشی

 
تو کريدور دادگاە کسی هست؟ کسی اونجاست  .من که کسی را ندارم

که عليرغم ميل درونی اش ميخواهد ضمانت بشود، چرا؟ نميدونم، فقط 
 .ميدونم که نميخواهم به زندان برگردم، نميدونم چی در انتظارمه

 
من را از چهار ديواری جالدان در آوردند اما به زندان ديگری منتقل 
کردند با زندان بانانی که توی دستشون تفنگ نبود، اما دستهاشون 

در مقابل هر نفس . زبانشان مسلح به خشونت بود .مسلح به خشونت بود
روزهای جوانيم بايد حس بردگی تحميلی را می پذيرفتم و هر 

کی خبر دار .  نپذيرفتنی برابر بود با ضرب و شتم، تهديد و توحش
ميشد؟ در آن شهر دراندشت کی ميدونست من چگونه هر روز در 

 مقابل لحظاتم ميجنگم؟
 

به اميد يک روز فقط يک روز که خودم را نجات بدهم، دو کودک 
خردسالم را از شاهد بودن آن صحنههای دلخراش تحقير شدن و کبود 

من حتی در اون روزهای  .شدن صورت و بدن مادرشون نجات بدهم
 .اسارت هم دست از باورهايم نکشيدە بودم، من به آزادی ايمان داشتم

 

 اعتراف، خشم و اميد
 

 شوبو مرادی

 

 پيرامون جدال واقعى 

 ...در جنبش كارگری 

را مرعوب شده و الجرم فاقد تشکل و قابليت سازماندهی می دانست 
اکنون با تز مجمع عمومی تشکل نيست و طبقه فاقد سنديکا سازمان 

اين .  ندارد همان خط مشی کهنه و غير مارکسيستی را دنبال می کند
چپ از تشکل کارگری درک متناسب با خاستگاه طبقاتی خودش را 

کارگران اگر می .  دارد و هر آنچه مغاير با آن را انکار می کند
خواهند مبارزات شان به ثمر نشيند و دستاوردهايشان تثبيت گردد 
راهی ندارند جز خالص شدن از بقايای انديشه ها و آموزه های اين 

 . چپ خرده بورژوا
 

وقتی هيئت نمايندگان برگزيده مجمع عمومی هفت تپه در سال هشتاد 
و هفت، تشکل خود را سنديکا معرفی کردند، اين در واقع چيزی نبود 
جز نشانه سنگينی شعائر و سنن تمام درگذشتگان که چون کوهی بر 

وقتی حسن سعيدی به اتکای وکالت .  مغزشان سنگينی می کرد
محضری، خود را نماينده شرکت واحد می داند و صديق ترين فعالين 

هفت تپه را که مورد وثوق تمام کارگران هستند به عنوان نماينده به 
رسميت نمی شناسد، اين گواه رسوخ فرهنگ غير پرولتری در ميان طبقه 

جدال واقعی در لحظه حاضر اينجاست؛ ميان جان سختی سنن چپ    .است
 . خرده بورژوايی مقابل آموزه های نوين کمونيزم کارگری

 
 .اينجا برقص. گل همينجاست

  ٢٠٢١اکتبر  ٢١

 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و 

!مستمر كارگران است  

!مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر نيازی برپا كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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در يک "  اتحاد سوسياليستی کارگری"رضا مقدم از مسئولين جريان 
گفتار تلويزيونی مطرح کرده هر حزب و جريان چپ و کمونيستی شعار 

را به سرلوحه شعارهای خود تبديل نکند يا نقدی به "  نان، کار، آزادی"
" پايه اجتماعی خود را انکار کرده و به آن پشت کرده"آن داشته باشد، 

اين ادعای .  که معنی عملی اش اينست که پرونده آن جريان بسته ميشود
من نيست، بلکه صحبت خود ايشان است که در گفتار تلويزيونی  به 

به قول خودش اکثريت  ٢٠٢١شهريور برابر با پنجم سپتامبر  ١٤تاريخ 
احزاب و سازمانهای چپ و کمونيست را مورد نقد و از نظر من بی 

نگرش تحليل گر .  باالنس و با لحنی خصمانه مورد حمله قرار داده است
در برخورد به رد يا قبول يک شعار "  اتحاد سوسياليستی کارگری"اول 

در اين ميان .  تاکتيکی به سادگی دوگانه سياه يا سفيد و حق و باطل است
حکمتيست اسم برده و   –مشخصا از حزب ما، حزب کمونيست کارگری 
آزادی،  برابری، رفاه "ناراحتی خود را از اينکه حزب ما شعار 

بحث رضا مقدم پر از .  را مطرح کرده، بروز داده است"  همگانی
تناقض، بخشا تحريفات و عمدتا احکام دلبخواهی و اساسا فضا سازی 

شايد گفته شود، چنين .  عليه احزاب و سازمانهای چپ و کمونيست است
بحثی آيا الزم به پاسخگويی است؟ از نظر من به دليل مطرح شدن بحث 

و ضرورت وارسی اين شعار و "  نان، کار، آزادی"حول شعار تاکتيکی 
 . نحوه برخورد درست به آن الزمست به اين بحث پرداخته شود

 
 شعار قديمی در حاشيه، چرا اهميت پيدا کرد؟ 

مطرح شد، چند دهه در  ٥٧که بعد از انقالب "  نان، کار، آزادی"شعار 
حاشيه بود، اما در جريان اعتصاب کارگران هفت تپه در اواخر پاييز 

اين شعاری است که .  مطرح شد، دوباره احيا و اهميت پيدا کرد ٩٧سال 
اين شعار اما کمبودها و نارساييهای جدی .  مهر چپ را بر خود دارد

دارد و نميتواند راديکاليسم کارگری درون جنبش کارگری را به درستی 
اما قبل .  به اين دليل از نظر ما جای نقد است.  و همه جانبه نمايندگی کند

از اينکه به نقد و بيان نارساييهای اين شعار بپردازم، الزمست به چند 
مسئله محوری ديگر و متد مارکسيستی برخورد به شعارهای تاکتيکی و 

 .  اين شعار مشخص اشاره کرد
 
 جايگاه شعار تاکتيکی در مبارزات کارگری وتوده ای -١

شعار تاکتيکی، حتی شعار تاکتيکی محوری نميتواند به تنهايی خصلت 
حتما .  نمای پايه اجتماعی يک جنبش و يا حزب و سازمان سياسی باشد

مهر و آثار آن را برخود دارد، اما شعار تاکتيکی برگرفته از شرايط 
سياسی، تناسب قوا، موقعيت عملی آن جنبش و حزب و سازمان در 

شعار تاکتيکی قابل تغيير، دوره ای قابل .  دوره اتخاذ شعار تاکتيکی است
 . طرح، دوره ای قابل مسکوت گذاشتن و حتی قابل حذف است

 
به کرات اين درس را تجربه کرديم، که از درون جنبش کارگری و 
جريانی با پايه اجتماعی تماما کارگری ميتواند شعار تاکتيکی و يا خط 

نمونه .  مشی تاکتيکی راست سربرآورد
های فراوان آن در جنبش کارگری 
جهانی و ايران و منطقه هم وجود داشته 

نمونه آشنايش جنبش همبستگی .  است
لهستان به رهبری عنصری به نام لخ 
والسا رهبر کارگری يک بخش صنعتی 
مهم درشهر گدانسک در دهه هشتاد قرن 
قبلی بود، که با اتخاذ خط مشی دست 
راستی به کليسا و بازار آزاد و تاچريسم 

يا کل تجربه ترديونيونيسم در جنبش کارگری آمريکا و اروپای .  پيوست
در جنبش .  غربی را با طرح خط مشی و شعارهای راست  ديديم

هيچ وقت هم .  کارگری ايران و منطقه هم به وفور وجود داشته اند
 . نتوانستيم ادعا کنيم که پايه اجتماعی و کارگری خود را انکار کرده اند

 
حتی شعار تاکتيکی به تنهايی خصلت نمای هويت سياسی و پايه ای يک 

همانطور که از دل جنبش کارگری و کمونيستی راديکال .  جنبش نيست
ميتوان شعارهای تاکتيکی بنا به وضعيت را تعيين کرد که نشانه قوی از 

" نان، صلح، زمين"شعار .  پايه طبقاتی و هويت سياسی آن جنبش نباشد
توسط لنين و بلشويکها در آستانه انقالب کارگری اکتبر يک مورد 

اين شعار درخود هيچ نشانه سوسياليستی قوی و يا اتکا .  مشهور است
يکجانبه به پايه کارگری را ندارد، اما بلشويکها با اتکا به اين شعار 
جامعه درگير قحطی و گرسنگی و جنگ ويرانگر و بخش وسيع دهقان 
بی بضاعت و بی زمين را عليه تزار و بعدأ دولت موقت بورژوايی 
کرنسکی متحد و بسيج کردند، ستمگران را به زير کشيدند، گرسنگی و 
جنگ را تخفيف و بعدأ پايان دادند و دولت کارگری و سوسياليستی را بنا 

در مقطع جنگ ايران و عراق، خود ما در حزب کمونيست .  نهادند
هيچ صفت مشخصه پايه .  را اعالم کرديم"  قطع جنگ بيدرنگ"ايران، 

حتی شعارهای تاکتيکی محوری مثل . اجتماعی طبقاتی را به دست نميداد
سرنگونی رژيمهای استبدادی مثل رژيم سلطنتی و يا جمهوری اسالمی 
و رژيم بعث و غيره الزاما نشانگر پايه طبقاتی جريان مطرح کننده آن 

نمونه اش در عراق رژيم .  نيست و با سقوط اين رژيمها قابل تغييرند
بعث سقوط کرد و حزب کمونيست کارگری عراق در کنگره اش شعار 

نمونه شاخص تر آن جريان ما شعار و .   سرنگونی بعث را حذف کرد
مطرح کرد، که  ١٩٩٥را در سال "  استقالل کردستان عراق"خط مشی 

در خود هيچ خصلت طبقاتی کارگری و يا سوسياليستی در آن نيست، اما 
يک نيروی کمونيست به عنوان شعار تاکتيکی کارساز برای حل يک 

همان کاری که حزب بلشويک با .  معضل واقعی آن را به دست ميگيرد
با وقوع "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"اتکا به شعار تاکتيکی 

انقالب کارگری اکتبر پاسخ مشخص و سياسی به مسائل ملی مطرح در 
ميخواهم اين نتيجه را بگيرم، برخالف نظر رضا .  قلمرو روسيه داد

مقدم، براساس شعار تاکتيکی حکم صادر کردن مبنی بر اينکه پايه 
اجتماعی انکار شده و يا هويت سياسی مخدوش شده زيادی غير 

شعار نان، کار، آزادی يک شعار تاکتيکی .  سوسياليستی و سطحی است
اما دفاع از آن و يا رد و نقد آن هيچ ربط مستقيمی به پايه اجتماعی . است

مگر اينکه شعار .  ندارد و خصلت نمای تعلق طبقاتی کارگری نيست
تاکتيکی را بر اساس مصلحت گرايی روز و نان به نرخ روز خوردن و 

کار . يا محدودنگری و سطحی نگری تا سطح شعار هويتی ايده آليزه کرد
 .نادرست و ناسالمی که رضا مقدم در اين مورد انجام داده است

 
 ! سابقه شعار نان، کار، آزادی -٢

 ! شعار نان،كار،آزادی

 و نگرش سياه يا سفيد رضا مقدم
 

 رحمان حسين زاده 
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عمدتا توسط سازمان  ٥٨و از سال  ٥٧اولين بار بعد از انقالب 
آن سازمان به .  چريکهای فدايی خلق ايران اين شعار مطرح شد

عنوان سازمان چپ پوپوليست و سنتی آن دوره، هيچ ربط 
تازه .  مستقيمی به پايه اجتماعی کارگری و جنبش کارگری نداشت

خيلی زود اکثريت آن سازمان به اين شعار و کال چپ گرايی آن 
سازمان پشت کرد و راه همکاری با جمهوری اسالمی را در پيش 

جناح اقليت تاکنون هم بر اين شعار پای فشردند، اما آن .  گرفت
دوره و تا سه ساله اخير اين شعار بازتاب جدی در جنبش 

آن دوره در سطح نيروهای چپ هم فراگير .  کارگری پيدا نکرد
حزب توده شعارهای خود را داشت و طبعا در سطح فرمال .  نشد

. هم به آنها پای بند نبود و در خدمت رژيم جمهوری اسالمی بود
" نان، مسکن، آزادی"و در رأس آنها سازمان پيکار  ٣ترند خط 

مهمتر با عروج مارکسيسم انقالبی در قامت .  را طرح ميکرد
اتحاد مبارزان کمونيست و کومه له و تشکيل حزب کمونيست 
ايران که اتفاقا بسياری از ماها و رضا مقدم خود از فعالين آن 

نشان "  نان، کار، آزادی"جريان بود، هيچ وقت سمپاتی به شعار 
مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری روبه رشد و .  داده نشد

مربوط تر از هر بخش چپ و کمونيست به جنبش کارگری 
شعارهای بسيار واقعی، زمينی و گره گشای ديگری را طرح 

به شعار جا افتاده و "  نان، کار، آزادی"در نتيجه شعار .  کردند
فراگير در جنبش کارگری و حتی چپ تبديل نشد و به معيار تعيين 
پايه اجتماعی کارگری و يا محک تعيين هويت سوسياليستی و 

هيچ جريانی و از جمله جريان مارکسيستی .  راديکال تبديل نشد
که من و رضا مقدم جزو فعالين آن  ٥٧عروج کرده بعد از انقالب 

. بوديم، مهر انکار پايه اجتماعی و هويت سوسياليستی نخورديم
برعکس حکم غير اصولی که امروز رضا مقدم حواله نيروهای 

 . چپ و از جمله حزب حکمتيست ميکند
 

راديکالتر نشده  ٥٧به نسبت مقطع انقالب "  نان، کار، آزادی"شعار 
قابل  ٥٧است، اينکه شعاری که در سالهای طوالنی بعد از انقالب 

اعتنا نبود، در اين دوره برجسته شده و اهميت پيدا کرده است، به 
اين دليل است که در جريان اعتصاب و اعتراض کارگران هفت 

در نتيجه صرفنظر از .  مطرح شد ٩٧تپه در اواخر پاييز 
مضمون شعار، اينکه چه نيرويی پشت چه شعاری است، تعيين 

اعتصاب و مبارزات کارگران هفت تپه مهم بود، .  کننده است
اما براستی سئوال .  شعاری هم که مطرح کنند مهم خواهد شد

به محور تحرک و تعيين "  نان، کار، آزادی"اينست، خود شعار 
کننده در اعتصابات و اعتراضات سه ساله اخير هفت تپه تبديل 

کارگران هفت تپه شعارها و مسائل .  به نظرم اينطور نبود.  شد
اما درعين حال که اين .  محوری و تعيين کننده خود را داشتند

شعار در آنجا احيا و مطرح شد، برای ما طرح اين شعار معيار 
به شاهدی  .  دوری و نزديکی با مبارزات کارگران هفت تپه نبود

خود کارگران هفت تپه کمونيسم کارگری و حزب حکمتيست بی 

وجود شعار .  اما و اگر در کنار مبارزات کارگران هفت تپه بوديم
تاکتيکی متفاوت در جنبش کارگری و در جنبش توده ای، نبايد و 
نميتواند مانع همگامی و همکاری بين گرايشات مبارز درون 

به همين دليل در مقطع .  جنبش کارگری و جنبشهای راديکال باشد
طرح اين شعار در هفت تپه برای ما و بسياری از نيروهای چپ 
و کمونيست همگام مبارزات کارگران هفت تپه ، نقد اين شعار 

به نظرم خود فعالين کارگری هفت تپه که زمانی .  اولويت نداشت
اين شعار را طرح کردند، برخالف رضا مقدم به شکل معيار حق 
و باطل و دگم به آن نگاه نميکنند، به احتمال قوی گوش شنوا برای 

. شنيدن طرح کمبودها و نارساييهای اين شعار و نقد بر آن دارند
اکنون که به نادرست و ناسالم توسط رضا مقدم و جريان او اين 

ايده آليزه ميشود، جا "  حق و باطل"شعار تا سرحد تعيين مرز بين 
دارد، نقد اصولی بر آن را طرح کرد، کمبودها و نارساييهای آن 

من فکر ميکنم کارگران هفت تپه و هر بخش ديگر .  را گفت
جنبش کارگری ايران، اين نگاه سياه يا سفيد رضا مقدم را ندارند 
و در نتيجه ميتوان در فضای سالم اين مسئله را نقد و بررسی و 

بحث کنونی من در اين راستا .  مباحثه سالم و نتيجه بخش داشت
 .  است

 
 : نارساييها و کمبودهای آن: نان، کار، آزادی -٣

سابقه طرح نان در قالب شعار، قديمی .  شروع کنيم"  نان"نقدمان را از 
تر و از جمله در آستانه انقالب اکتبر در مقابل گرسنگی فزاينده و 

حرف دل کارگران و .  قحطی جاری در آن زمان طرح شد
در شرايط تاريخی آن دوره و در تناسب .  محرومان آن دوره بود

قوايی که جاری بود، قطعا بخش کليدی و موثر شعار تاکتيکی 
اکنون بيش از صد سال از آن دوره و .  بود"  نان، صلح، زمين"

و رشد جنبش کارگری ايران  ٥٧چهل سال از دوره انقالبی سال 
جنبش کارگری جهانی و مشخصا جنبش کارگری .  گذشته است

ايران در سطح شعار تاکتيکی خود را به طرح نان محدود نکرده 
و جلوتر آمده و حتی در عرصه مقابله با گرسنگی و فقر، شعار 

. را به ميان آورده است" معيشت و تامين معيشت"رساتر از جمله 
اکنون خوشبختانه قحطی به معنای واقعی کلمه مطرح نيست و به 
عالوه با وجود رفع گرسنگی و به اين معنا تامين نان، اما هنوز 

روز خانواده کارگری و مردم محروم که ابعاد بيشتر "  معيشت"
به همين دليل در .  از رفع گرسنگی را دارد، ميتواند تامين نباشد

معيشت، "همه مبارزات کارگری و توده ای سالهای اخير خواست 
بخش مهمی از شعارهای تاکتيکی در مبارزات جاری بوده، از 

معيشت، سالمت، "يا "  معيشت، منزلت، حق مسلم ما است"جمله 
در نتيجه مناسبتر .  و شعارهای مشابه ديگر"  خواست بيدرنگ ما

است منطبق با باال رفتن توقعات و خواسته ها شعار رساتر از 
به .  اما ضعف اصلی اين شعار طرح کار است.  طرح شود"  نان"

در شعار مبارزاتی تحرک انقالبی در "  کار"نظرم محوری کردن 
مقابله با سرمايه داران و نهايتا برای ساقط کردن دولت بورژوايی 
متکی به کارمزدی و استثمار، به درجه زيادی غيرقابل دفاع 

طبعا در مبارزه عليه بيکاری، چه در فرمت تشکل عليه .  است
کار يا "بيکاری و يا کمپين مشخص عليه بيکاری، قطعا شعار 

اما در بطن جنبش کارگری .  نقش کليدی دارد"  بيمه بيکاری
پرتپش و در شرايطی که در همين دوران توقعات و شعارهای 
موثرتری را برای بهبود شرايط کار و زندگی مطرح کرده و در 

فضای پرتحول سياسی و مبارزاتی که شعار 

 ! شعار نان،كار،آزادی
 ...و نگرش سياه يا سفيد رضا مقدم 
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تاکتيکی و محوری جنبش کارگری الزمست نقش متحد کننده و 
بسيج کننده و متصل کننده با ديگر جنبشهای راديکال اعتراضی 
را ايفا کند، طرح کار و ايده آليزه  کردن آن توسط پيشروان 

عالوه بر اين جنبه، بگذاريد همين .  جنبش کارگری درست نيست
هم اکنون .  االن به لحاظ عملی و پراتيکی به مسئله نگاه کنيم

بخشهای زيادی از کارگران، از جمله در مراکز صنعتی و 
پيشرفته کار دارند، اما با زندگی چند بار زير خط فقر دست و 

در بيشتر مراکز کارگری، با وجود تامين شغل .  پنجه نرم ميکنند
. و کار، اما با حقوقهای معوقه چندين و چند ماهه روبرو هستند

خيلی ازشاغلين، بعد از يک عمر طوالنی فاقد مسکن و در بيغوله 
بسياری از هم طبقه ايهای ما کار دارند، اما به .  ها زندگی ميکنند

اجبار به کارتن خوابی و ماشين خوابی و گور خوابی روی آورده 
منظور اينست آن بخشهايی هم که کار دارند، اما از ابتدائيات .  اند

يک زندگی انسانی و شايسته انسان امروز محرومند و خواست 
دولت .  کار به معنای رفع بسياری از اين محروميتها نيست

سرمايه داری ميتواند وعده کار را بدهد، اما زندگی زير خط فقر 
و حقوق معوقه و بسياری محروميتهای ديگر را تحميل کند، که 

در نتيجه خواست کار از توقع تامين زندگی شايسته و .  کردند
مهمتر کار را به عنوان مظهر بردگی . تامين رفاه بسيار دور است

اينجا در .  انسان، نشانه بردگی مزدی چرا بايد ايده آليزه کرد
. رابطه با ماهيت کار مراجعه ای به مارکس ضروری است

اگر بخواهيم ضربه کاری به مالکيت خصوصی : "مارکس نوشته
وارد کنيم، نه تنها بايد آن را به عنوان شرايط مادی امور بلکه بايد 

يکی از .  به عنوان فعاليت و کار نيز مورد حمله قرار دهيم
بزرگترين کج فهمی ها عبارت از سخن گفتن در باره کار 
. اجتماعی آزاد و انسانی بدون اشاره به مالکيت خصوصی است

بنا به ماهيت خود فعاليتی غيرآزاد، غيرانسانی و غير "  کار"
اجتماعی است که عامل تعيين کننده اش مالکيت خصوصی است 

از اين رو الغای .  و خود به وجود آورنده مالکيت خصوصی است
مالکيت خصوصی فقط زمانی به واقعيت بدل ميشود که به عنوان 

(درک شود"  کار"الغای  صفحات   -جلد چهارم مجموعه آثار. 
 ) ٢٧٩و  ٢٧٨

 
اگر اين تصوير مارکس و مارکسيسم از پديده کار در مناسبات سرمايه 
داری  است، چرا کارگران آگاه و سوسياليست بايد آن را به شعار 

. توهم حول آن ايجاد کنند.  تاکتيکی محوری و ايده آليزه شده تبديلش کنند
در شرايطی که جنبش کارگری و کمونيستی شعارهای رساتر به دست 

را به دست "  معيشت و سالمت و رفاه"شعارهايی مثل تامين .  داده است
بسيار "  آزادی، برابری، رفاه همگانی"در شرايطی که شعار .  داده است

همه جانبه تر، توقعات و خواسته های امروز جنبش کارگری و توده ای 
در مورد شعار آزادی قاعدتا نبايد مجادله ای در .  را نمايندگی ميکند

 ! شعار نان،كار،آزادی
 ...و نگرش سياه يا سفيد رضا مقدم 

! آزادی، برابری، رفاه همگانى  

هر چند هر جنبش و طبقه و حزب و جريان .  مورد آن وجود داشته باشد
ارائه "  آزادی"طبقاتی متمايزی، تعبير و برداشت متمايز خود را از 

تعبير ما کمونيستها و کارگران سوسياليست روشن است، که .  ميکند
خواستار آزادی بی اما و اگر و بی قيد و شرط در هر شرايطی هستيم و 

رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و ميدانيم بدون 
دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات  فرهنگى سرمايه و سرمايه

آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از  و نهادهاى اسارت
چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، آزادی به معنای دقيق 

 . کلمه متحقق نميشود
 

يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى  برابرى،
شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسيت، بلکه برابرى در امکانات 
مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و 
اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در اِعمال اراده در 

مندى  سرنوشت اقتصادى، سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره
از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و برابرى در 

اى که تنها  ماندگى و کمبود ـ برابرى مبارزه براى فايق آمدن بر هر عقب
با درهم کوبيدن مالکيت خصوصى بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، 
از ميان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و ثروت جامعه 
در مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى 

 .حاصل ميشود
  

در شعار تاکتيکی اين دوره کارگران و در اين تناسب قوا : رفاه همگانی
مساله اينست صرفنظر از اينکه کار .  و شرايط نقش کليدی دارد

باشد يا نباشد، دولت حاکمه موظف به تامين رفاه همه شهروندان 
بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه هفتاد و هشتاد .  جامعه است

ميالدی قرن بيستم، زير فشار اعتراضات و مبارزات طبقه 
کارگر و آزاديخواهان در اروپای غربی، جنبش سوسيال 
دمکراسی به درجه قابل توجهی رفاه همگانی را تامين کرد، 
اکنون در شرايط سخت معيشتی جامعه ايران، اگر ميخواهيم 
بهبود جدی در زندگی کارگران و مردم به وجود بيايد و شامل 
همه شهروندان باشد، الزمست رفاه همگانی را به طور جدی 

طبقه کارگر به عنوان پرچمدار رهايی جامعه ، رفاه .  طرح کرد
را فقط برای خودش نميخواهد، برای کل جامعه و همه 

رفاه در جنبش سوسياليستی کارگری، وجه .  شهروندان ميخواهد
الينفک رهايی جامعه از ستم و محروميت و تبعيض است و 

آزادی، برابری، رفاه "در عين حال شعار .  مسئله مهمی است
بسيار تسهيل کننده تر حرکت به سوی قدرت گيری "  همگانی

طبقه کارگر و سازماندهی انقالب کارگری و ايجاد دولت 
به اين داليل الزمست کارگران .  کارگری و سوسياليستی است

آگاه و کمونيست به عنوان شعار تاکتيکی محوری، شعار 
را مطرح کنند و حول آن جنبش " آزادی، برابری، رفاه همگانی"

طبقه کارگر و مردم محروم را متحد و سازمانيافته در مقابل 
 .جمهوری اسالمی و سرمايه داری قرار دهند

 
 

اين نوشته براساس گفتار ارائه شده از تلويزيون پرتو، مکتوب شده 
 . *است



  ٦١٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

هر فعال جنبش کمونيسم کارگرى مدافعان سنديکا را "  :منصور حکمت
قبال هم .  حتما بگيرند"  گرفت"تشويق ميکند که اگر چيزى را ميشود 

ام، ما هيچ دو خشتى که کارگران روى هم گذاشته باشند را  گفته
ما آلترناتيو خود را تبليغ ميکنيم و ميکوشيم کارساز بودن و .  برنميچنيم

ها هم  عملى بودن آن را نشان بدهيم، کارى که انتظار داريم سنديکائى
 ".بکنند

 
متاسفانه منصور حکمت  نيست تا ببيند سنديکاليست ها درست خالف 

طيف حکمتيست "حاال روبن مارکاريان زير تيتر .  انتظار او عمل کردند
ها و شرکاء، ترازنامه چهار دهه نفی تشکل های اتحاديه ای و پايدار 

يک ساعت تمام سخنسرايی می کند تا نه فقط مواضع "  کارگری
همان .  حکمتيست ها که کل تاريخ جنبش کارگری را وارونه توضيح دهد

کسی که  قصد دارد پرولتاريا را پس از انقالب کارگری به مسلخ مجلس 
موسسان ببرد تا از بورژوازی رای اعتماد بگيرد اينجا حکمتيست ها را 

چهل سال است ما می گوييم . متهم به ضديت با تشکالت کارگری می کند
تحت شرايط اختناق و سرکوب، اتحاديه و سنديکا به مثابه تشکالت علنی 
و توده ای پا نمی گيرند و با اين همه نه فقط اميدواريم بلکه با تمام توان 
  .کارگران را اگر به سمت ايجاد چنين تشکالتی بروند ياری می کنيم

چهل سال است می گوييم آلترناتيو مطلوب ما برپايی جنبش مجمع 
عمومی از طريق برگزاری مجامع عمومی منظم است و با اين همه ما 

چهل سال .  هيچ دوخشتی را که کارگران روی هم بگذارند، برنمی چينيم
است ما در برابر تعرض حکومت نسبت به هر اقدام کارگران و فعالين 
کارگری از ايجاد صندوق های کارگری و تعاونی مصرف و مسکن 
گرفته تا همين تشکالت تک نفره و کميته های ناهماهنگ، ايستاده ايم و 

به راستی که تحريف موضعی چنين صريح و شفاف تنها .  خواهيم ايستاد
از عهده روبن مارکاريان اين سنديکاليست ناب و تا مغز استخوان آلوده 

اگر اين راست باشد که دو قطبی سنديکا و شورا .  به ليبراليسم برمی آيد
کامال کاذب و دروغين است آنگاه سوال اصلی اين خواهد بود که دو 

اهميت بحث سراسر تناقض و تحريف .  قطبی واقعی عبارت از چيست
 .روبن مارکاريان اينجا نمايان می شود

 
چه چيزی .  کل مساله در نگاه نخست بسيار طبيعی و ساده می نمايد

طبيعی تر از اينکه مثال علی نجاتی ادعا کند سنديکای هفت تپه به مثابه 
استدالل بنيانگذار بازنشسته چنين .  يک تشکل پايدار، همچنان پابرجاست

ليکن هنگامی که حول اين توهم، .  سنديکا هست چون من هستم:  است
جماعتی در داخل و خارج متفق القول و متحد می شوند آنگاه مساله 

هر گاه تحريف آشکار .  ديگر نياز به تبيين و توضيح زيربنايی دارد
واقعيت، نه توسط يک فرد بلکه ابعادی اجتماعی به خود بگيرد و به 

 پيرامون جدال واقعى 

 در جنبش كارگری
 

 جاويد حكيمى

! اعدام قتل عمد دولتى است  

جدال نظری ميان مخالف و موافق 
منتهی گردد بدون ترديد پای منفعت 

هيچ اختالف .  اجتماعی در ميان است
اين آموزه .  عقيده ای بی سبب نيست

 .مارکسيزم است
به اعتقاد ما جدال واقعی در لحظه 
حاضر نه بر سر دو قطبی کاذب شورا 
و سنديکا، بلکه ميان چپ غير کارگری 

منظر   از اين.  با کمونيزم کارگری است
است که تحريف اشکار نظرات منصور حکمت، مواضع حکمتيست ها 
و کل تاريخ جنبش کارگری توسط روبن مارکاريان جايگاه واقعی 

مارکاريان بطور مستقيم حرفی را .  خودش را در اين جدال پيدا می کند
 .می زند که دوستان سنديکاليستش در لفافه ميگويند

 
اين واقعيتی است که طبقه کارگر تحت هر شرايطی ناگزير از مبارزه  

است و از قضا يگانه طبقه ای است که توانايی ابراز وجود اجتماعی 
برخالف ادعای چپ .  موثر در استبدادی ترين شرايط سياسی را دارد

خرده بورژوا، طبقه کارگر هرگز مرعوب نمی شود و دست از مبارزه 
نه شاه با گورستان آريامهری و نه خمينی با .   نمی کشد چون نمی تواند

. نظام واليت فقيه هيچيک نتوانستند مانع از اعتراض کارگر شوند
همچنين پرولتاريا به حکم موقعيت عينی در توليد سرمايه داری نه به 
صورت آحاد و اتم های جدا از يکديگر بلکه همواره واجد درجه ای از 

در شرايط اختناق و سرکوب شديد، مجمع .  سازماندهی و تشکل است
. عمومی، مناسب ترين، ايمن ترين و کاراترين شکل سازماندهی است

اين موثرترين و عالی ترين شکل سازماندهی، ابداع منصور حکمت 
. نبود اما وی آن را به ساده ترين و بهترين شکل فرموله کرده است

حقيقت اين است کمونيزم اگر بخواهد کارگری شود و کارگر اگر 
 . بخواهد پرچم کمونيزم را برافرازد نقطه تالقی، منصور حکمت است

 
برخالف نظرات طرح شده در هفت تپه جدال کاذب سنديکا و شورا 
وجود خارجی ندارند، اوال سنديکائی وجود ندارد که بشود با آن اختالف 
يا جدال داشت، ثانيا کارگران راه خودشان را ميروند و به نيروی 

کارگر .  متحدشان با ظرف مجمع عمومی و خرد جمعی متکی شده اند
سنت مبارزاتی دارد و هر زمان نياز دارد به سنت های خود دست 

چپ خرده بورژوا می بيند حرکت کارگر با سنت سنديکاليستی .  ميبرد
وی پيش نميرود، يادش افتاده به حکمت و کمونيسم کارگری حمله کند، 

کمونيسم .  دو قطبی کاذب شورا و سنديکا جلوه ای است از اين جدال
کارگری همواره از برپايی جنبش مجامع عمومی سخن گفته است و 
کارگر بنا به شم طبقاتی و سنت مبارزاتی خويش دارد اين مجمع 

اگر اين جنبش به بخش های کليدی توليد .  عمومی را گسترش می دهد
از جمله نفت و گاز و پتروشيمی سرايت کند که فی الحال نخستين نشانه 
های آن مشاهده می شود، اگر مبارزات شکوهمند هفت تپه الگويی گردد 
برای کارگران صنايع و معادن، آنگاه نه فقط حکومت پوشالی اسالمی، 

. که پايه های کل سيستم سرمايه و استثمار به لرزه درخواهد آمد
متاسفانه اليه هايی از چپ غير کارگری به جای همراه شدن با اين 

. جنبش و کمک به سراسری شدن آن، دارند نقش ترمز را ايفا می کنند
چپ خرده بورژوا که در زمان آريامهر، کارگران 

  ٧صفحه   
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 تپه بازگشت به کار دو نفر از کارگران اخراجی شرکت هفت 
نفر از کارگران   مهرماه دمحم خنيفر و ايمان اخضری دو ٢۴روز شنبه 

تپه از اداره کار شوش حکم بازگشت به کار  اخراجی شرکت هفت
های اخير به دليل  نفر جزو کارگرانی بودند که در سال ٢اين   .گرفتند

کارگران .  شان توسط کارفرما از کار اخراج شده بودند اعتراضات 
تپه در اعتصابات اخير خود همواره بازگشت به کار همکاران  هفت

اخراجی بودند و بر بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساالر بيژن پور 
 . پای ميفشارند

 
 تپه تداوم اعتراضات کارگران نيشکر هفت 

بدنبال تعيين تکليف شرکت و تحقق بخشی از خواستهای کارگران، 
هنوز تغيير وضعيت کارگران فصلی و تبديل به قراردادی حل نشده 
. است و مديريت جديد هفت طرح گفته است که بتدريج جذب می کنيم

لذا اعتراض کارگران فصلی با حمايت و حضور فعالين کارگری ادامه 
مهرماه کارگران فصلی از جمله بخش  ٢٧شنبه  روز سه.  دارد

غيرنيشکری و تعدادی از کارگران دفع آفات و ليلکو در بيست و 
سومين روز از دور اخير اعتراضات خود در محوطه شرکت دست به 

خواست اين .  راهپيمايی زدند و نمايندگان آنها با مديريت گفتگو کردند
کارگران بازگشت به کار و تبديل وضعيت است که پس از روی کار 
آمدن مديريت جديد هنوز تغييری در وضعيت اين کارگران ايجاد نشده 

 . است
 
 تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی فن آوران 

مهرماه جمعی از کارگران بخش تعميرات پتروشيمی فن  ٢۴روز شنبه 
های مسئولين شرکت و مشکالت  آوران در اعتراض به عدم تحقق وعده

 .معيشتی دست به تجمع زدند
 
های  های سرويس بوس و اتوبوس تجمع اعتراضی رانندگان مينی 

 نقل پارس جنوبی  حمل و
های حمل و نقل منطقه ويژه پارس جنوبی اعم از  رانندگان سرويس

بوس داران و اتوبوس داران در اعتراض به پايين بودن دستمزد و  مينی
های ترابری دست به تجمع و  حق سرويس و افزايش روزافزون هزينه

 .اعتصاب زدند
 
 ای شاغل در پتروشيمی بوشهر اعتصاب کارگران پروژه 

های مختلف شاغل در  ای شرکت مهرماه کارگران پروژه ٢٧شنبه  سه
پتروشيمی بوشهر طبق فراخوانی که از چند روز گذشته اعالم شده بود 

های سازه پاد، پارس  کارگران شرکت.  مجدداً دست به اعتصاب زدند
پتروشيمی  ١قدرت، کيان نصب و چند شرکت ديگر مستقر در سايت 

افزايش دستمزد، تغيير نوبت .  بوشهر از جمله اعتصاب کنندگان هستند

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

ها و  روز استراحت، بهبود وضعيت خوابگاه ١٠روز کار و  ٢٠کاری به 
 .باشد های اين کارگران می غذا از جمله خواست

 
تر همراه با ديگر کارگران  ای پتروشيمی بوشهر که پيش کارگران پروژه

های  ای نفت وارد اعتصاب سراسری شده بودند بنابر وعده پروژه
هايشان به سر کار برگشته بودند که با  پيمانکاران مبنی بر تحقق خواسته

ُخلِف وعده پيمانکاران مواجه شده و امروز در اعتراض به اين ُخلف وعده 
 .مجدداً دست به اعتصاب زدند

 
کارگران پروژه ساخت تونل آزادراه منجيل به رشت دست به اعتصاب  

 اند زده
 ٢۴کارگران پروژه ساخت تونل آزادراه منجيل به رشت از ديروز شنبه 

مهر ماه تاکنون به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده پرداخت 
به دنبال برپايی دور .  مطالباتشان از سوی کارفرما، دست از کار کشيدند

نخست اعتراضات کارگران ساخت تونل آزادراه منجيل به رشت که در 
که »  کاريز«روز پيش اتفاق افتاد، مديرعامل شرکت پيمانکاری  ١۵حدود 

مجری ساخت پروژه تونل شماره سه و چهار محور منجيل به رشت در 
محدوده رودباراست با اعالن نداشتن منابع مالی کافی وعده داد حداکثر تا 

. ها را پرداخت خواهد کرد ماهه مزدی آن ۴مهرماه بخشی از معوقات  ٢٣
اما حقوق کارگران پرداخت نشده و کارگران که در تامين معاش خود 

ماه معوقه مزدی اعتصاب  ۴اند بار ديگر برای دريافت  ناتوان شده
 .اند کرده

 
 تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود رضوانشهر  

مهرماه کارگران سد شفارود رضوانشهر در اعتراض به  ٢٧شنبه  روز سه
 .ماه حقوق معوقه خود، در محوطه اين کارگاه تجمع کردند ٣
 
 ماه حقوق معوقه دارند١١کارگران شهرداری انديمشک  

. کارگران شهرداری انديمشک از مهرماه سال گذشته حقوق معوقه دارند
اين کارگران در اين شرايط گرانی افسارگسيخته هنوز با نرخ دستمزد 

يکی از کارگران با بيان اينکه با احتساب مهر .  پارسال حقوق می گيرند
چرا ما بايد برای :  مان به تاخير افتاده است، گفته ماه است حقوق١١ماه، 

دريافت معوقات مزدی خود دوندگی کنيم؟ شهرداری انديمشک در حالی 
کند بودجه ندارد و نهادهای باالدستی نيز همانند شورای شهر هيچ  ادعا می

نظارتی بر اوضاع ندارند که هر ماه اقدام به ساخت و ساز انواع 
 .کنند های غيرضروری و زيباسازی در شهر می پروژه

 
  ماه حقوق معوقه دارند ٢٠کارگران شهرداری آبژدان  

کارگران شهرداری آبژدان انديکا يکی از شهرهای خوزستان نسبت به 
  ١٣صفحه   ماه بيمه خود  ١٠ماه حقوق و بيش از  ٢٠معوق ماندن 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 قطع عضو يک کارگر در سايه فقدان ايمنی کار 
مهرماه يک کارگر در شهرستان باخرز واقع در استان  ٢٣روز جمعه 

رئيس شبکه بهداشت و . خراسان رضوی حين انجام کار دچار حادثه شد
در پی اعالم يک مورد :  درمان شهرستان باخرز در اين خصوص گفت

حادثه برای کارگری در روستای شهيد بهشتی از توابع بخش باال واليت 
، بالفاصله يک تيم از اورژانس به محل حادثه اعزام ١١۵به اورژانس 

بالفاصله اقدامات اوليه در راستای کنترل :  قاسم خالقی افزود.  شد
وضعيت کارگر مصدوم انجام شد و وی برای ادامه درمان به بيمارستان 

ساله در داخل پره های  ٢٩در اين حادثه پای اين کشاورز .  منتقل شد
 .تيلر گير کرده بود و متاسفانه کارگر مذکور قطع عضو شده است

 
 سقوط دو کارگر به حوضچه ِگلی در کارگاه مترو دولت آباد 
مدير عامل شرکت مترو تهران درباره جزييات حادثه رخ »  علی امام«

اين : داده برای دو کارگر مشغول به کار در کارگاه مترو دولت آباد گفت
حادثه در فضای باز رخ داده و دو کارگر به داخل حوضچه گلی که در 

ام قرار داشت افتادند و با کمک نيروهای حاضر .بی.کنار دستگاه تی
 .اين حادثه تلفاتی نداشته و کارگرها سالم هستند .اند بيرون کشيده شده

 
 خودکشی در شرکت نفت و گاز پارس 

مهرماه يکی ازکارکنان شاغل در شرکت نفت و گاز  ٢۵ب يکشنبه ش
پارس عسلويه در سايت ساحلی شيرينو با خودکشی به زندگی خود پايان 

برگه ای . اين فردسابقه دو دهه فعاليت را در اين شرکت داشته است .داد
که درکنار جسد متوفی يافت شده، حکايت از آن دارد که اين فرد انگيزه 
خودکشی را فشارهای اقتصادی ناشی از حقوق پايين و سياست ها و 

"تبعيض های ناروای مديران اين شرکت دانسته است ما در برنامه . 
نظام سرمايهداری و رژيم اسالمی حافظ سرمايه را "  جامعه و کارگران

عامل خودکشی اين کارگر ميدانيم و به بازماندگان و همکارانش تسليت 
 .ميگويم

 
ضرب و شتم رادا مردانی توسط نيروهای امنيتی در تجمع معلمان  

 تهران
روز گذشته به  ۵رادا مردانی دانشجوی زندانی سابق با وجود اينکه از 

کرج فراخوانده شده، پس از اتمام  ١شعبه يک بازپرسی دادسرای ناحيه 
تجمع فرهنگيان تهران مورد حمله نيروهای امنيتی لباس شخصی قرار 
گرفت و ضمن ضرب و شتم جهت دستگيری وی اقدام نمودند که با 
تالش و ممانعت ساير معلمان خصوصا زنان معلم اين اقدام نيروهای 

 .امنيتی جهت دستگيری او ناکام ماند
 
  بازداشت سعيد رضايی و احسان رضايی توسط نيروهای امنيتی رشت 

صبح مأمورين امنيتی به منزل  ٨:٣٠مهرماه ساعت  ٢٧شنبه  روز سه
سعيد و احسان رضايی در شهرستان رشت هجوم برده و آنها را 

بنابر اخبار رسيده، .  اند بازداشت و با خود به مکان نامعلومی برده
همزمان مأمورين به منزل پدری سعيد و احسان در شهرستان رودسر 

را   رفته و قصد بازداشت خانم مرضيه دورود مادر سعيد و احسان
اند که با مقاومت وی و همسرش روبرو شده و موفق به دستگيری  داشته

سعيد رضايی از فعالين کارگری است که پيشتر و در تجمع .  او نشدند
  اين دو.  مقابل مجلس دستگير شده بود ٩٨روز جهانی کارگر سال 

بعدازظهر مورد بازجويی قرار  ٣برادر از زمان بازداشت تا ساعت 
گرفتند و پس از آن با اعالم اينکه دوباره برای بازجويی 

اين همه مدت :  يکی از نيروهای شهرداری آبژدان گفت.  اعتراض دارند
ماه بدون  ٢٠.  تحمل کرديم، وضعيت بهتر که نشد هيچ، بدتر هم شده است

در اين شرايط .  حقوق بودن در اين وضعيت اقتصادی فاجعه است
هايشان پيش بيايد  کرونايی، اگر مشکلی برای يکی از نيروها و خانواده

هزار تومان نداشته پول نسخه  ١۵٠چکار بايد کنند؟ يکی از کارگران ما 
 !دکتر را بدهد و بچه مريضش را بدون درمان کردن خانه برده است

 
نيرويی داريم که بايد پيوند کبد بخورد ولی :  اين نيروی شهرداری گفت

گفت که  کرد و می عائله دارد، گريه می ٨نيرويی داريم که .  بيمه ندارد
نفر  ۵٠ما حدود :  وی افزود.  ام را مدير مدرسه داده است پول کتاب بچه

هستيم، هم نيروهای اداری و هم نيروهای خدماتی هستيم که کمتر از پايه 
تا االن حقوق طلب  ٩٧دهند، و االن از اسفندماه  حقوق اداره کار به ما می

دادستان ورود کرد و گفت فعالً سر :  اين پرسنل شهرداری گفت.  داريم
ما االن دو ماه است که شهردار نداريم .  کار برويد تا شهردار جديد بيايد

ماه حقوق دريافت  ٢٠.  تاکنون است ٩٧ولی اين بدهی ما از اسفند 
اند اگر  مسئوالن شهرداری هم گفته.  اند ماه بيمه رد نکرده ١١ايم و  نکرده

کنيم، ولی اگر  در اين مدت برای کسی اتفاقی بيفتد ما مسئوليت قبول نمی
 .شود کارگران نيايند غيبت رد می

 
 تجمع اعتراضی کارکنان شرکت آب و فاضالب اهواز

مهرماه کارکنان شرکت آب و فاضالب اهواز با تجمع مقابل  ٢۵يکشنبه 
شرکت آب و فاضالب استان اعتراض خود را نسبت به عدم دريافت 
چندماهه حقوق اعالم کرده و خواستار لغو ادغام شرکت آبفا اهواز با 

ماه حقوق معوقه دارند و خواهان پرداخت  ۴اين کارکنان . خوزستان شدند
 .معوقات و لغو ادغام آبفای اهواز با آبفای روستايی خوزستان هستند

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر مقابل فرمانداری 

مهرماه کارگران شهرداری خرمشهر برای چندمين بار  ٢۶روز دوشنبه 
در اعتراض به عدم پراخت حقوق و مطالباتشان مقابل درب فرمانداری 

توجهی مسئولين فرمانداری به خواسته  پس از بی.  اين شهر تجمع کردند
 .کارگران به دفتر نماينده شهرستان رفته و آنجا نيز دست به تجمع زدند

 
 تجمع اعتراضی کارگران  شرکت حديد مبتکران 

مهرماه کارگران شرکت حديد مبتکران در اعتراض به  ٢٧شنبه  روز سه
گروه .  مقابل اين شرکت تجمع کردند  خود  پرداخت نشدن دو ماه حقوق

صنعتی حديد از بزرگترين توليدکنندگان صندلی برای خودروسازان 
 .خودرو است داخلی از جمله ايران

 
 اجتماعات اعتراضی فرهنگيان و بازنشستگان 

هفته گذشته اجتماعات اعتراضی فرهنگيان و بازنشستگان در نقاط 
 .مختلف کشور مانند هفته های گذشته ادامه داشت

 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٩صفحه   
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ً کليشه ای و نادرست و  درست و عمدتا
. مستقل از زمان و مکان در هفت تپه بود

به اينها بايد فشار جانبی راديکاليسم 
پادرهوا و توقعاتی که ميخواست هفت تپه 

عمل کند تا مخالفين "  کمون پاريس"مثل 
مغرض سياست هفت تپه که ذره بين 
دست گرفته بودند تا هفت تپه را هيچ جلوه 
دهند و رهبران و سنت سياسی و 

در ميان اين دود و غبار سنگين .  مبارزاتی شان را ايزوله کنند، افزود
در جبهه های مختلف تنها يک چيز نبود؛ آنچه کارگران می گفتند و 
مشغله ذهنی و عملی روز آنان بود و سياست و تاکتيک و شعار تنها 

بدون بقای هفت تپه مابقی !  بقای هفت تپه:  براين اساس معنی داشت
 .مباحث در عمل فاقد ارزش و تأمل بود

   
مبارزه با خصوصی سازی و توابع آن از هفت تپه آغاز نشده بود اما 
هفت تپه اولين جائی بود که اين مبارزه را پيگيرانه راه انداخت و به 

بودن قوانين "  اذلی و ابدی"هفت تپه نشان داد که .  پيروزی رساند
پيروزی هفت تپه . سرمايه داری در اذهان عده ای دترمينيست پوچ است

بار ديگر جزميّت در قالب تز و .  ها است"نمی شود"پاسخ عملی تمام 
تئوری، اينکه قوانين سرمايه را با وجود اين نظام اليتغير بدانی يا جلوه 

بار ديگر ثابت شد که کار در زمين .  دهی، در هفت تپه بی اعتبار شد
واقعی با درک و برسميت شناختن واقعيات با تمام قدرت و ضعفش، 

معلوم شد .  بسيج نيرو در ابعاد بزرگ و مبارزه و پيروزی ممکن است
اگر عده ای چيزی بخواهند و برای تحقق آن نيروی شان را بسيج و 

قانون روی کاغذ هرچه ميخواهد .  بميدان بکشند، ميتوانند پيروز شوند
قانون "بگويد، همين قانون بيشترش اجرا هم نمی شود، مهم اينست که 

چه ميگويد، قانون واقعی تناسب قوا است که ميتواند و بايد "  واقعی
آگاهانه بنفع کارگر تغيير کند و آن در گرو يک پراتيک راديکال و 

را ممکن کردند "  ناممکن"هفت تپه ای ها نه فقط .  اراده جمعی است
بلکه امروز در هر گوشه جنبش کارگری ايران نبرد عليه خصوصی 
سازی، خواست الغای شرکتهای پيمانی، بهبود شرايط کار و قراردادها، 

 .وظيفه دولت به انجام تعهدات خويش، کران تا کران پيداست
  

 محاکمه و مجازات کارفرمايان فاسد و اختالسگر
يک خواست ديگر کارگران بدنبال افشای فساد کارفرمايان تالش برای 
محاکمه و مجازات آنان و بازگرداندن اموال غضب شده به اسم هفت تپه 

ضديت با فساد با دانشجوی بسيجی و عدالتخوار و بعد ادعاهای .  بود
اين کارگران .  پوچ رئيسی شروع نشد، با کارگر هفت تپه شروع شد

اين .  هفت تپه بودند که رد فساد را گرفتند و آن را افشا و علنی کردند
اسماعيل بخشی بود که فرياد زد همه چی را بردند و خوردند و ما بايد 

به اسماعيل نه بدليل آنچه که در سناريوی .  از حلقوم شان بيرون بکشيم
. سوخته سرهم کردند بلکه بدليل افشای فساد و دُم های فساد حمله کردند

در افشای بزرگترين فساد ارزی کشور، اسماعيل بخشی نقش تعيين 
کننده داشت و به همين دليل کارفرمايان دشمن خونی همه فعالين 

بسيار واضح بود که بقای اسدبيگی با وجود فعالينی که .  کارگری بودند
اينها به انکار هم بدل شده .  خريدنی و فاسد نيستند جور درنمی آمد

باالخره، زير فشار کارگران و افکار عمومی که ديگر همه چيز .  بودند
را راجع به هفت تپه ميدانند، زير فشار اين واقعيت که هفت تپه عمالً به 

بدل شده است، ناچار شدند "  امنيت ملی"يک کيس مربوط به 
کارفرمايان هفت تپه را بجرم اخالل در نظام ارزی و 

هفت تپه، اين قلب تپنده جنبش کارگری، بعد از يک نبرد ماراتنی پنج 
ساله، نبردی طوالنی و پرشور که نه فقط جنبش کارگری بلکه سياست 
ايران را تحت تاثير خود قرار داد، نبردی که با مبارزه و تلفات و رنج و 
مشقت انسانهای زيادی همراه بود؛ حال مغرور و اميدوار به آينده در 

اينروزها کارگران با شور و يگانگی، با .  ايستگاه پيروزی ايستاده است
. تکيه به قدرت و تصميم جمعی، تنها به فتح سنگرها چشم دوخته اند

 .اينروزها هفت تپه ای ها پيروزی هايشان را می شمارند
  

و عمالً نشان ميدهد و اثبات می کند که "  می شود"آری، هفت تپه ميگويد 
می شود، شايد به همين دليل است که هفت تپه مثل هيچ جا نيست اما 

بايد راز هفت تپه ای ها را کشف کنيم، .  کمابيش الگوی همه جاست
تجارب هفت تپه را بکار بنديم، در تئوری و نظراتی که تاکنون جواب 
ندادند و نميدهند بيشتر تعمق کنيم، شايد اين راه کوتاهتری باشد تا هرجا و 

 .همه جا هفت تپه ای شود
  

مسئله .  در سالهای اخير جنبش هفت تپه سياستش را تعريف و حدّادی کرد
اينجا .  مرکزی که بقيه مسائل حول آن چيده ميشود، بقای هفت تپه بود

برسر دستمزد، فقر، گرسنگی، عدم امنيت شغلی، اخراج و غيره هم 
مبارزه و اعتصاب در جريان بود اما مسئله محوری جلوگيری از سقوط 

بخش خصوصی هفت تپه را در آستانه نابودی قرار داد، .  هفت تپه بود
و بيکارسازی دوهزار نفره، تغيير "  تعديل"بسياری بيکار شدند، طرح 

مسئله برسر زندگی يک شهر و .  کاربری و تعطيل هفت تپه را داشتند
حومه و حداقل يک جمعيت بيست هزار نفره کارگران و خانواده هايشان 

هفت تپه .  هفت تپه مثل بسياری جاها ميتوانست تسليم شود، اما نشد.  بود
در لبه پرتگاه سقوط بود و عده ای سلطان شکر و قاچاقچيان متفرقه در 

هفت تپه جان "کارگران اما همت کردند، گفتند .  سقوط آن منفعت داشتند
نسلهای ما در هفت تپه کار کردند "، "هفت تپه به ما تعلق دارد"، "ماست

آنها اراده ای را "!  ما نمی گذاريم خانه مان ويران شود"، "و زيسته اند
. بميان آوردند که عنصر اساسی هر حرکت بزرگ تاريخ ساز هم هست

آنها پشت به پشت هم دادند، متحد شدند، مثل کوه ايستادند، هر مانعی را 
کنار زدند، با درايت و صبوری و نقد و اصالح، جلو رفتند و سنگر به 

 .سنگر پيروز شدند
   

 خلع يد از بخش خصوصی
شعار خلع يد از بخش خصوصی به نظر بسياری نامأنوس و عجيب می 

که اساس سرمايه داری "  نئوليبراليسم"آمد، می گفتند چطور می شود با 
جهانی است در يک کارخانه در افتاد؟ می گفتند خصوصی سازی اصل 

است، مگر ميشود نقض کرد؟ ميگفتند "  سخن آقا"قانون اساسی و  ٤٤
هم داريم، می گفتند سرمايه "  خصوصی سازی خوب"فساد بد است 

دولتی و خصوصی فرقی بحال کارگر ندارد و بايد برای دستمزد و تشکل 
مبارزه کرد، می گفتند اصال اين رهبران با رئيسی و جليلی و دسته ای از 
حکومت حشر و نشر دارند، خيلی چيزها گفته می شد که بعضاً بديهياتی 

 !هفت تپه ای ها مى توانند
 در ايستگاه پيروزی

 

 سياوش دانشور

  ١٥صفحه   

 



 ٦١٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٥صفحه    

با توافق و صدور نامه اداره کار .  و اورهال بسرعت آغاز شود
سه ماه برای ارزش گذاری و قيمت .  کارگران اخراجی به کار بازگردند

روز هفت تپه وقت تعيين شده تا بعد از آن هفت تپه تماما به هفت طرح 
کارگران اما بحق کمترين اعتمادی به مسئوالن دروغگو و . واگذار شود

در اين بحث خواهان شفافيت و نحوه انتقال، مديريت و .  فريبکار ندارند
فعال هيئت مديره جديد از جانب هفت طرح وارد .  مالکيت، هردو، شدند

ً کنار گذاشته شدند قبلتر و در .  مجتمع شده و تيم سابق اسدبيگی عمدتا
همين ماه، کارگران مديران اسدبيگی را از شرکت به بيرون راهنمائی 

 .کردند و محترمانه بيرون شان انداختند
  

 گل گرفتن درب شورای اسالمی
اين شورا بسرعت .  شورای اسالمی در هفت تپه حاصل سرکوب بود

دمحم خنيفر اين .  فساد و همراهی اش با کارفرما عليه کارگران عيان شد
فساد را افشا کرد و تعدادی ديگر که بدنبال سرکوبهای سال نود و هفت 
بزور به عضويت شورا درآمده بودند، همه شورای اسالمی را ترک 

بعد از مدت کوتاهی، .  دمحم خنيفر به همين جرم اخراج شد.  کردند
شورای اسالمی که با انتخاباتی فرمايشی و زير سرنيزه و فشار مقداری 

بنشيند، با دو برابر "  نماينده کارگران"رای جمع کرده بود تا در مسند 
هيچوقت در اين سالها شورای .  امضا توسط کارگران منحل اعالم شد

اسالمی توسط کارگران عدد محسوب نشد و هيچوقت حتی حکومتی ها 
کارگران تشکل مجمع .  اين شورا را طرف مذاکره به حساب نياوردند

کار ميکرد را بعنوان "  فعالين مستقل"نمايندگان که دوره ای در قالب 
نمايندگان و تشکل صديق و مورد وثوق خود تحميل کردند و در تمام 

گزارشهای اخير شورای اسالمی بنفع .  مراحل سخنگوی کارگران بود
. اسدبيگی با همکاری غزی فرماندار با عصبانيت کارگران مواجه شد

کارگران با خرد جمعی تصميم گرفتند و رفتند درب اين مرکز توطئه 
کارفرمای مخلوع را گل گرفتند تا ميخ آخر را به تابوت شورای اسالمی 

همين نکته را هم در اجتماع جلوی اداره کار به عبدالخانی . کوبيده باشند
 .  رئيس اين اداره گوشزد کردند

 
 بازگشت به کار اخراجی ها ميان استقبال وسيع کارگران 

مهر و در هفدهمين روز اعتصاب  ٢٢کارگران هفت تپه روز پنجشنبه 
شان، اعتراض و تجمع را با رای مجمع عمومی جلوی اداره کار با 

اسماعيل بخشی، (محوريت خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی 
پيگيری .  برگزار کردند)  دمحم خنيفر، ايمان اخضری، بيژن ساالر پور

بازگشت به کار اخراجی ها از قبل در جريان بود و معلوم شده بود که 
اخراج همکاران دليلی جز حمايت از اسدبيگی نداشته و با قانون 

در اين روز کارگران از حقانيت .  خودشان هم غيرقانونی بوده است
همکارانشان در مقابله با فساد و اخراج بدليل همدستی مقامات با 
اسدبيگی گفتند و خواستار صدور فوری تصميم اداره کار و بازگشت 

مهر، در ميان استقبال و شور  ٢٤ديروز شنبه .  همکارانشان شدند
در .  کارگران هفت تپه دمحم خنيفر و ايمان اخضری به سر کار برگشتند

مراسمی که در شرکت به اين مناسبت برگزار شد، جملگی پيگير 
بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساالر بيژن پور و بقيه خواستهای 

 .خويش بودند
    

 در ايستگاه پيروزی
موارد فوق دستاوردها و پيروزی های کارگران هفت تپه بعد از دوره 

دنيائی .  اين پيروزی ها ساده بدست نيامده است. ای مبارزه باشکوه است
از تالش و استقامت، گرسنگی و بيماری، نااميدی و 

. قاچاق گسترده ارز به بيست سال زندان و رد مال و جريمه محکوم کنند
هفت تپه ای ها بعد از خلع يد از کارفرمايان بخش خصوصی آنها را 

اين کارفرمايان کسانی بودند که حاميانی مانند دولت .  روانه زندان کردند
اما .  روحانی و بسياری از مجلسی ها و مقامات قوه قضائيه داشتند

 .نتوانستند نجات شان دهند
  

 اجرای حکم خلع يد 
بعد از خلع يد از اسدبيگی و رستمی، مسئله مالکيت جديد هفت تپه يک 

در بحث مالکيت از آخوندها و حتی مخالفين حکومتی .  معضل واقعی بود
خصوصی سازی خوب و بدون فساد و "و حاشيه حکومتی اسدبيگی، از 

آنها نهايتا فيلتری ضد فساد بر خصوصی سازی .  حرف ميزدند"  با اهليت
. ميخواستند و خود سخنگوی منافع بخش ديگری از سرمايه داران بودند

کارگران در تناسب قوای موجود، تاکيدشان را .  کارگران اما هشيار بودند
کارگران بارها تاکيد .  بر دولتی شدن با نظارت شورائی کارگران گذاشتند

. کردند که هيچ شکل ديگری از بخش خصوصی را قبول نمی کنيم
همينطور آلترناتيو پيشنهادی شان يعنی ملحق شدن به هفت طرح نيشکر 

 .و صنايع جانبی خوزستان را طرح کردند
  

اول شفاهی .  حکم خلع يد از اعالم تا اجرا بيش از شش ماه طول کشيد
از اين حکم .  گفتند تا اعتصاب را آرام کنند اما کتباً و رسماً اعالم نکردند

و اعتبار کارگران هفت تپه برای مضحکه انتخابات سوءاستفاده کردند و 
واضح بود که در اين .  بعد از انتخابات باالخره حکم خلع يد اعالم شد

مدت البی های دولت و اسدبيگی برای تغيير رای کار می کردند، خود 
قوه قضائيه مشغول تر و تميز کردن رد پاها بود که سلطان رشوه آنها را 

برعکس آب را بروی هفت .  حکم اعالم شد اما اجرا نشد.  آلوده کرده بود
تپه بستند، چاقوکشان وسط آمدند و به کارگران حمله کردند، باز تهديد و 

اعتصاب دوباره آغاز شد با . اما اينها ديگر فايده نداشت. توطئه شروع شد
اينبار قدرتمندتر از سابق بميدان آمدند با .  محوريت تعيين تکليف هفت تپه

 .اتحادی ستودنی و روحيه ای باال که تنها به پيروزی فکر می کرد
    

 واگذاری شرکت هفت تپه به صنايع جانبی خوزستان
بدنبال اجتماع کارگران مقابل استانداری اهواز و اعالم اينکه به تهران 
می آئيم و مقال پاستور تجمع می کنيم، هيئت دولت را وادار کرد طی 
جلسه ای تصميماتی را بگيرد و اهم خواستهای کارگران را در کليتی 

اوال، هفت تپه به هفت طرح نيشکر .  مبهم و تفسيربردار قبول کند
خوزستان واگذار شد، واگذاری هفت تپه به هفت طرح يکی از خواستهای 

هفت طرح کوتاهترين .  کارگران بعد از خلع يد از بخش خصوصی بود
هفت طرح جديد و مکانيزه .  راه و بهترين انتخاب در شرايط حاضر است

است، از تخصص و دانش مربوط به نيشکر برخوردار است، سيستم 
اداری و سازمانی و توليدی آن اساسا از هفت تپه قديم اخذ شده و ميتواند 

 .بسرعت هفت تپه را بروز و در ظرفيت باالتری راه بياندازد
 

بنا به اظهارات مدير عامل هفت طرح قرار است حقوق ها در روزهای 
تعميرات کارخانه .  آتی و ظرف يکماه يا بيشتر کالً پرداخت و بروز شود

  ١٦صفحه   

 !هفت تپه ای ها مى توانند
 ...در ايستگاه پيروزی 



 

!آموزش رايگان برای همگان  
!آموزش يک حق است نه يک امتيار  

 ٦١٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٦صفحه    

رهبرانی که نه ادعای مادام العمر بودن دارند و نه امتيازی بدليل دويدن 
نمايندگانی که پشت شان به مجمع و قدرت پنج هزار نفر .  می خواهند

مجمع .  گرم است و کارگرانی که صدايشان همه جا شنيده می شود
عمومی در هفت تپه مبارزه را امر کارگر و سياست را غير اليتيستی 

اين نحوه فعاليت رهبران عملی کارگران و سنت مبارزاتی .  کرده است
اين سنت به .  شورائی ماهيتاً ضد تبعيض و منطبق با شرايط کنونی است

امر تشکل و اتحاد طبقه در رودرروئی با کارفرمايان پاسخ روشن و 
اين روش کار عمالً اتحاد ايجاد ميکند و بطور عينی . ساده و عميق دارد

 .اتحاد کارگری را تقويت می کند
  

هفت تپه، اين پايتخت اعتصاب جهان الگوئی است برای قدرتمند شدن 
هفت تپه يک تجربه بشدت کالسيک کارگری در .  کارگران در همه جا

ضروری است هنرمندان .  يک کارکرد شورائی و امروزی است
آوانگارد راجع به هفت تپه بيشتر بگويند، در باره اين مبارزات 

تجربه هفت تپه همين امروز ميتواند .  شکوهمند بايد فيلم ها ساخت
راهنمای جنبش طبقه کارگر در ايران و منطقه و بسياری از نقاط جهان 

 . باشد
 

حکمتيست و بعنوان يک فعال  -مايلم از جانب حزب کمونيست کارگری 
جنبش سوسياليستی طبقه کارگر، پيروزی و پيشروی و موفقيت 
کارگران هفت تپه را به همه کارگران و خانواده هايشان، به رهبران 
صديق و اليق کارگران، به همه کسانی که دل در پيشروی و پيروزی 

هفت تپه افتخار و چشم و .  کارگران دارند، از صميم قلب تبريک بگويم
درود بر رزم و اتحاد کارگران هفت .  چراغ راديکاليسم کارگری است

 !اتحاد و پيروزی تان بيش باد. تپه
 

 ٢٠٢١اکتبر  ١٧

پنج سال تالش و مبارزه و .  اميد، اشک و رنج پشت آنها النه کرده است
درافتادن با تمام سطوح قدرت و دفاع از حقانيت کارگر، امروز به 

ايستگاهی که کارگران ديگر به عقب نگاه .  ايستگاه پيروزی رسيده است
نمی کنند بلکه به آينده چشم دوخته اند و تنها پيروزی هايشان را می 

، "نمی گذاريم نابودش کنيد"، "هفت تپه مال ماست"وقتی گفتند .  شمارند
خرد "، "هفت تپه جان ماست"وقتی گفتند .  سخن به گزاف نگفته بودند

، از استراتژی بقای هفت تپه و تداوم زندگی و مبارزه "جمعی کالم ماست
آنها با اتحادی باال، جان عزيز و محل .  با روش هفت تپه سخن می گفتند

کار و زندگی شان را نجات دادند، ميروند تا آنرا آباد کنند تا محيط بهتری 
درود بر صالحيت رهبری و .  باشد برای کودکان هفت تپه و نسلهای بعد

تشخيص سياسی و اراده طبقاتی و عمل متحد شما که محصوالتی اين 
اين پيروزی حق شماست و بر همه شما عزيزان .  چنين ببار آورده است

 .مبارک باد
   

 مجمع عمومی و سازمان شورائی
و باالخره در مورد اين مبارزه پرشور و کشمکش حاد نميتوان سخن گفت 
بدون اينکه به سياست سازماندهی و نحوه ابراز وجود کارگران هفت تپه 

هفت تپه روی سنت مجمع عمومی است که خودشان به .  تاکيد ويژه کنيم
نحوه سازماندهی کارگران نيز حاصل يک .  می گويند"  خرد جمعی"آن 

جمعبندی چه در هفت تپه و چه در قلمرو سراسری راجع به تشکل مستقل 
تشکيل مجمع عمومی و کاربست روش شورائی از .  طبقه کارگر است

اين سنتی جهانی در درون طبقه کارگر است که . هفت تپه آغاز نشده است
مضافا .  در ايران نيز در مقاطع مختلف برآمدهای خود را داشته است

اينکه امروز اتکا به مجمع عمومی در اعتصابات و اعتراضات کارگری 
يک داده است و بيش از پيش کارگران مجمع عمومی را بعنوان ظرف 

 .اعتراض و تشکل و ابراز وجود بکار می گيرند
  

تجربه سنت مبارزاتی و روش شورائی کارگری و متکی شدن به مجمع 
عمومی و خرد جمعی در هفت تپه، درست مانند مبارزه و استقامت شان 

مجمع نمايندگان کارگران يک .  محصوالت خود را ببار آورده است
شورای پنجهزار نفره محصول ديگر آنست، يعنی به .  محصول آنست

اعتبار کارگر هفت تپه بودن عضو صاحب رای و صالحيت شورا 
مجمع عمومی قدرتش را در متحد کردن کارگران بسرعت برق و .  هستيد

اين توان متحد کردن و .  باد نشان داد و هزاران کارگر را بصف کرد
بميدان آوردن و در ميدان متحد نگاه داشتن و متحدتر بيرون بردن، تنها 
. از سازمانهای مجرب و توانا و رهبران محبوب و با آتوريته بر می آيد

اين کار کسانی نيست که در عمرشان يک اعتصاب دويست نفره را از 
هر دوی اين عناصر در هفت تپه .  ابتدا تا انتها رهبری نکرده اند

رهبرانی که بانفوذ اند و وقتی سوت ميزنند .  خوشبختانه حضور دارند
کارگرانی که مجمع شان باالترين ارگان .  کارگران وسيعا بميدان می آيند

تصميم گيری است و سياست و تاکتيک و نماينده و سخنگو و دامنه عملش 
. مجمع عمومی هر روز فرزندان جديدی بدنيا می آورد.  را تعيين ميکند

از اليه های جديد فعالين و رهبران تا کارگرانی که هيچوقت کسی 
. نظرشان را نپرسيده و امروز خود راساً در سرنوشت شان دخالت ميکنند

 !هفت تپه ای ها مى توانند
 ...در ايستگاه پيروزی 



 ٦١٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٧صفحه    

کردن برای زنان  ورزش . بوجودآورده اند
ممنوع اعالم شده است و ورزش کارانی 
مثل ماه جبين حکيمی واليباليست جوان 

" عبرت گرفتن"افغانى تبار را برای 
مدرسه .  ديگر زنان آزاده سر بريده اند

رفتن همانند کار کردن، موسيقی گوش  
کردن از عطر و آرايش،  کردن، استفاده 

رفتن از خانه بدون اجازه مرد،   بيرون
" قانونی"حکم ...  و"  جهاد نکاح"پوشيدن برقع، ازدواج اجباری به نام 

پيدا کرده اند که سرکشی از آنان برای زنان با شالق، تجاوز و مرگ 
ها حاکی از آن است که اين  دست آخر تمام نشانه.  جواب می گيرد

نشده بلکه بمراتب "  دموکرات"سال گذشته نه تنها  ٢٠طالبان از 
 . تر نيز شده است  خطرناک

 
حزب حکمتيست در اعالميه خود فراخوان می دهد که بايد بر عليه 
سياست اعاده قدرت طالبان، ضرورت سازماندهی يک جنبش مقاومت 
توده ای پافشاری کرد و بند و بست دولتهای آمريکا و پاکستان و 

حزب ما از حق مردم .  جمهوری اسالمی با طالبان را قويا محکوم کرد
آزاديخواه و زنان و مردان زحمتکش افغانستان برای ايستادگی قاطع در 

کارگران و مردم آزاديخواه ايران، بويژه .  مقابل طالبان حمايت می کند
جنبش آزادی زن که چهار دهه است عليه طالبانهای تهران مبارزه می 

. کنند، کنار جنبش مقاومت توده ای عليه حاکميت طالبان ايستاده است
مردم افغانستان اينبار بايد به افکار عمومی پيشرو و حرکتهای ضد 
سرمايه داری در منطقه و جهان متکی شوند تا بتوانند در مقابل کمپ 
ارتجاع داخلی و متحدان منطقه ای و بين المللی اش، از حکومت مجدد 
طالبان ممانعت کنند و با اعمال اراده مستقيم سرنوشت خود را به دست 

جنبش مقاومت توده ای مسلحانه در مقابل طالبان، مشابه آنچه .  بگيرند
در کوبانی داعش را شکست داد، زمينه مقاومتی خاموش نشدنی عليه 

عقب راندن و شکست طالبان مقدمه .  جنبش اسالم سياسی ايجاد ميکند
ای برای ريشه کن کردن کل نيروهای جنگ ساالر و تروريسم و تحجر 

 !مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران .اسالمی در منطقه است
 

 كشتار پاريس
حدود شصت سال قبل، فاجعه انسانی در پاريس رخ   ،١٩٦١اکتبر  ١٧

چرا که نه؟ اغلب مديای .  داد که کمتر انسانی آن را بخاطر دارد
فرانسوی و اروپائی آن دوران تصميم گرفتند که در کنار حکومت 

الجزايری مقيم در پاريس را توسط  ٣٠٠استعماری فرانسه، قتل عام 
اما امروز اين رويداد چه در رسانه ها . پليس با سکوت خود حمايت کنند

و مطبوعات دست راستی و حتی در مجله هفتگی له پوينت فرانسوی اما 
"اين مجله در مقاله تحت نام!  بدون نقد عميق، زنده شده است هفدهم : 

" يک سرکوب خونين بر عليه الجزايريها در پاريس ١٩٦١اکتبر 
سال قبل را مشروح توضيح ميدهد ولی نه يادآوری از  ٥٠حوادث 

تظاهرات کننده صلح طلب ميکند  ٣٠٠حمايت با سکوت خود در کشتار 
و نه خواهان عذرخواهی جدی حکومت وقت فرانسه از قتل عام 

 .تظاهرکنندگان الجزايری در پايتخت فرانسه است
 

جبهه ملی آزادی بخش الجزاير،  ١٩٦١اما ماجرا از چه قرار بود؟ 
فرانسه را حکومت استعماری و نيروی اصلی مهاجران 

 دالر ٩٨سهم خانوارهای كارگری از ثروت ملى ايران؛ ماهى 

 
به گزارش نشريه اينديپنت فارسی آماری که کميته امداد منتشر کرده 

خانوارهای   ، هزينه١٣٩٨تا  ١٣٨٠های  دهد که بين سال است، نشان می
عنوان عامل   همچنين با رسيدن نرخ تورم به.  برابر شده است ٢٢ايرانی 

درصد بوده  ٢٠درصد، سرعت متوسط ساليانه خط فقر ۴١فزاينده فقر به 
 ٢٧مقدار اين شاخص نيز در طول دوره مورد بررسی بيش از .  است

شود که دستمزد کارگران با  اين آمار در حالی اعالم می.  برابر شده است
 .های مجلس نيز برابر نيست خط فقر اعالم شده مرکز پژوهش

 
ميليون  ١٠های مجلس ميزان خط فقر برای يک خانوار را  مرکزپژوهش

تومان اعالم کرده است اما به گفته ناصر چمنی در حال حاضر دستمزد 
هزار تومان و چندين برابر  ٢٠٠کارگران با همه مزايا چهار ميليون و 

ناصر چمنی رئيس سابق کانون عالی .  کمتر از خط فقر اعالم شده است
  کارگری با بيان اينکه اختالف شش يا هفت)  ضد(انجمن های صنفی 

باره از بين برد،   يک"  نميتوان"ميليونی دستمزد کارگران با خط فقر را 
که »  .ريزی دقيقی صورت بگيرد برای اين کار بايد برنامه«:  گفت

سال آينده اين  ١٢٠حکومت اسالمی حامی سرمايه و دشمن کارگر طی 
را اما برای استثمار هرچه بيشتر طبقه کارگر در "  برنامه های دقيق"

دستور کار خود قرار خواهد داد، منتهی بشرطی که حکومت کپک زده 
 .اسالمی زودتر توسط طبقه کارگر ايران سرنگون نشده باشد

 

 !تنها برسميت نشناختن طالبان كافى نيست
 

هفته های گذشته مقامات آمريکائی خبر از نشست پيش رو با نمايندگان 
مقامات آمريکائی اعالم کرده اند .  طالبان را در مديای جهانی پخش کردند

که طالبان را هنگامی برسميت خواهند شناخت که طالبان به حقوق زنان 
البته برای ما روشن است، دولت آمريکا که خود در .  احترام بگذارد

واگذاری قدرت به نيروئی اولترا ارتجاعی مثل طالبان نقش اول را بازی 
کرده است، اعالم چنين شرط و شروطی در رسانه ها بيشتر برای به 
گمراه بردن اذهان عمومی و برای متعارف کردن گام به گامی حکومت 

چرا که !  طالبان در افغانستان است و نه دفاع از حقوق زنان در افغانستان
با بازگرداندن طالبان بقدرت در افغانستان توسط آمريکا و حمايت روسيه 
و چين و دولتهای منطقه سيرعقبگرد حقوق زنان افغانستان با شدت تمام 

طالبان به آزادی و حقوق زنان نه تنها هيچ اهميتی .  شروع شده است
دهد که کابوس وحشتناک زنان در افغانستان تنها پس از گذشت چند  نمی

با روی کار آوردن .  ماه از استقرار آنان در افغانستان نيز شده است
رانده  طالبان، زنان بالفاصله بزور قتل و تجاوز و کشتار به کنج خانه 

اند، حق آموزش، کار و حضور در اجتماع از آنها گرفته شده و از  شده
" بايدها و نبايدها"اين پس برای آنها فهرست طويل و درازی از 

 در حاشيه رويدادها
 

 نادر شريفى

  ١٩صفحه   

 



 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،» خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود 
 منصور حكمت

 ٦١٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٨صفحه    

ايران گرفته تا ترکيه و يونان و 
لهستان و مجارستان و صربستان تا 
راست گرايان حاکم در اتريش هر 
کدام در تالش برای کشيدن ديوار و 
سيم خاردار و يا بسيج ارتش و 
نيروهای سرکوبگر برای جلوگيری 

لهستان بين .  از پناهجويان هستند
خود و بالروس ديوار می سازد و 
ترکيه نيز مرز خود را با ايران 
ديوار می کشد و همه سياستی را 

. دنبال ميکنند که دونالد ترامپ در مرزهای آمريکا و مکزيک انجام داد
 ٥٤دولت بريتانيا که قادر به کشيدن ديوار در اينسوی کانال مانش نيست 

ميليون پوند را در اختيار فرانسه قرار ميدهد تا با ازدياد گشتهای دريايی 
دولت .  مانع از هجوم پناهجويان بيشتر، از اين مسير مرگ و زندگی بشود

بريتانيا تا جايی پيش رفت که تهديد به بازگرداند قايق پناهجويانی به مرز 
آبهای فرانسه کرد که مغاير کنوانسيونهای بين المللی دريايی می باشد که 

اين .  دولتها را ناچار به نجات افراد گير افتادە در آبهای بين المللی ميکند
مسير شرم آور را سالهاست در مورد پناهجويان ليبيايی و ساير 
کشورهای آفريقايی که در آبهای مديترانه گير می افتادند اجرا کردند و يا 
ماموران دريايی يونان به عمد سرنشينان قايق پناهجويان را غرق 

 . کردەاند
  

اکنون زمان آن فرا رسيدە که در همه کشورهای همسايه افغانستان و 
بخشا اروپا جنبشی عظيم عليه سياستهای ارتجاعی و ضد پناهندگی دولتها 

ناچارشان .  سازمان دادە شود و تبليغات و اعمال آنان را افشا و طرد کرد
ژنو احترام بگذارند و از اخراج و يا  ١٩٥١کنيم که به کنوانسيون 

اين کرە خاکی متعلق به همه ما .  ممانعت از پناهجويان صرف نظر کنند
. انسانهاست و هيچ احدی نبايد به زور به کشورهای ناامن برگرداندە شوند

طالبان ماە جنين را سر می برد و طالبان ايران نيز نويد افکاری و 
 .هزاران انسان آزاديخواە را اعدام کردە و اين اوضاع هنوز ادامه دارد

 
 !مرگ بر طالبان چه در کابل چه در تهران

 
 ٢٠٢١اکتبر  ٢٢جمعه 

ماە اوت سال  ١٥با سقوط کابل و استقرار وحوش طالبان در کابل در 
جاری، دەها هزار افغانستانی از زن و مرد تا پير و جوان به خاطر 
وحشت از کشتار و قتل عام و پاکسازی قومی و مذهبی راهی مرزهای 
کشورهای همسايه از جمله ايران، پاکستان، هند، تاجيکستان، ازبکستان 

سرآزير شدن نيم ميليون پناهجوی "  نگران"اروپا نيز .  و غيرە شدەاند
ترکيه اقدام به باجگيری از اروپا ميکند .  افغان از مسير ترکيه می باشند

و برای جلوگيری از سيل پناهجو اروپا را وادار به معامله ميکند و 
 .تهديد کردە است که ديگر ظرفيت پذيرش پناهجو را ندارند

  
هزار نفر در طول دو هفته  ١٢٤بنا به آمار بی بی سی فارسی حدود 

مورد توافق بين طالبان و آمريکا از طريق فرودگاە کابل به آمريکا، 
صدها هزار .  بريتانيا، فرانسه و ساير کشورهای غربی اعزام شدەاند

انسان در بدترين شرايط ممکن در جستجوی راهی برای گريز از اين 
چند روز .  کشور فالکت زدە اقتصادی و حاکمان تهی از انسانيت هستند

در چنين اوضاع .  قبل ماەجبين حکيمی دختر ورزشکار را سر بريدند
نابسامانی مسئولين ردەهای مختلف حکومتی از وزير کشور تا مدير کل 
اتباع خارجی استان خراسان رضوی و معاون فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری تهران به اشکال مختلف پيامهای خود را عليه پناهجويان 

 .افغانی و تهديد به بازگرداندن آنان می رسانند
  

مسئوالن افغانستان بايد به :  احمد وحيدی وزير کشور رژيم اسالمی گفته
مهاجرانی که به مرزها آمدەاند هم دين . دنبال و معيشت مردم خود باشند

ما از مردم افغانستان ميخواهيم به سوی .  ما هستند اما بايد قانع باشند
مرزهای ما نيايند، در کشور خود بمانند و آنجا را به عنوان يک 

 !!!سرزمين اسالمی آباد کنند
 

کدام انسانی در اين کردە خاکی که يک جو درايت داشته باشد اين 
از !  اراجيف را از وزير کشور رژيم فاشيست اسالمی می پذيرد؟

طالبان توقع تامين معيشت مردم را دارند و از مردم نيز ميخواهند که 
سال آزگار  ٤٢.  بمانند و جامعه تحت حاکمت طالبان را درست کنند

خودشان نان مردم را گرو گرفته و دەها هزار انسان نازنين را به جوخه 
مرگ سپردند و کل ثروت اين جامعه را به تاراج بردەاند و کسی هم 

 .حق ندارد آنرا برمال کند و اکنون از طالبان توقع دارند
 

جمهوری اسالمی به درازای عمرش عليه پناهجويان افغانستانی بودە و 
آنها را تحقير و کشتار کردە است و به بهانههای مختلف به کشور نا 

آنچه اکنون در جهان می گذرد يک فاجعه .  امنشان باز گرداندە است
عظيم پناهندگی است که هيچ کشوری برای حل آن نه تنها گام برنميدارد 

از پاکستان و .  بلکه در تشديد آن و الينحل ماندنش نقش ايفا می کنند

فراريان از جهنم طالبان را با آغوش 

 باز بپذيريد
 

 سعيد آرمان

 



!زنده باد شوراها  
 

 ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای

! را همه جا ايجاد كنيد   

!در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  
  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان 
!حاكميت  

 ٦١٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٩صفحه    

برای همين، هفدهم اکتبر را روز مقابله با .  مستعمره خواه الجزيره می شناخت
سياست مستعمره طلبی فرانسه اعالم کرد و خواهان همبستگی با مبارزات 

جبهه مقاومت ملی الجزيره اما برای تامين .  آزاديخواهانه در الجزايرشد
تظاهرات صلح طلبانه خود حتی تظاهرات کنندگان را تهديد به تحريم شدن کرد 

 ١٧در صورتی که هرگونه اسلحه سرد و گرم در تظاهرات صلح آميز روز 
دولت دوگل اما عصر آن روز با اعالم .  اکتبر پاريس با خود همراه کنند

ممنوعيت تردد الجزايريها در پايتخت فرانسه بفکر سرکوب تظاهرات مسالمت 
مسئول اجرای اين حکم راسيستی و تبعيض آميز کس ديگری نبود .  آميز برآمد

اين فرد همان شخصی بود که .  بجز رئيس پليس پاريس فردی بنام موريس پاپون
يهودی را از  ١٧٠٠بيش از  ١٩٤٤تا  ١٩٤٢بدستور فاشيستها بين سالهای 

جنوب غربی فرانسه به بوردو منتقل کرده بود تا شرايط ارسال آنان به کوره 
مناطق "های آدم سوزی آلمان فاشيستی فراهم شود و در شرق الجزيره در 

بدون دادگاه و محاکمه مردم و مبارزين  ١٩٥٠کونستانين در سال "  جنگی
 .الجزايری را بطور دستجمعی دستگير و دستور تيرباران آنان را صادر می کرد

 
تظاهر کننده صلح طلب الجزايری در  ٣٠٠کشتار  ٢٠٠١متاسفانه اما تا سال 

سکوت باقی ماند و هيچ مسئولی و از جمله موريس پاپون، تا به امروز به خاطر 
اکتبر .  جنايت جنگی عليه بشريت نه تنها محاکمه که حتی مواخذه هم نشدند

حکومت حاکم در پاريس مرکب از سوسياليستها، سبزها و کمونيستها  ٢٠٠١
در نزديکی  ١٩٦١برای اولين بار پالکهائی را در يادبود قتل عام هفدهم اکتبر 

در اين پالکها اسامی مقتولين .  محل قتلگاه شهروندان الجزايری تبار نصب کردند
نام برده شده اند اما مسئولين اين جنايت جنگی، همچنان مخفی نگه داشته می 

 .شوند
*** 

 .احضار خواهند شد از بازداشتگاه اطالعات رشت آزاد شدند
 

ضرب و شتم و انتقال سهيل عربی و بهنام موسيوند به 
 شهر کرج قرنطينه زندان رجائی

مهرماه سهيل عربی و بهنام موسيوند،  ٢٧شنبه  روز سه
شهر کرج، پس از  زندانيان سياسی محبوس در زندان رجائی

به قرنطينه اين زندان   ضرب و شتم توسط ماموران زندان،
ضرب و شتم سهيل عربی و بهنام موسيوند، به .  منتقل شدند

بهانه اعتراض به بازرسی بدنی اين دو زندانی سياسی صورت 
 .گرفته است

 
بهنام موسيوند طبق برنامه قرار بود جهت رسيدگی پزشکی به 

. بيماری پروستات و پاره گی تاندون پا به بيمارستان اعزام شود
همچنين بطور همزمان سهيل عربی نيز قرار بود به دادستانی 

اما بدنبال خودداری اين دو زندانی سياسی از .  اعزام شود
پوشيدن لباس زندان برای اعزام، آنان مورد تعرض زندانبانان 
قرار گرفتند و پس از ضرب و شتم شديد به قرنطينه منتقل 

 .شدند
 

سهيل عربی و بهنام موسيوند، بعد از انتقال به قرنطينه زندان 
در اعتراض به اين رفتار گارد زندان دست به اعتصاب غذا 

صبح روز بعد خانواده بهنام با حضور در مقابل زندان .  اند زده
که تا پايان وقت اداری ادامه داشت، خواهان کسب اطالع از 

اما به رغم اعتراض شديد مادر بهنام . وضعيت عزيز خود شدند
که از بيماری قلبی نيز رنج می برد، مسئولين زندان از دادن 
مالقات حضوری و حتی تماس تلفنی به خانواده اين زندانی 

اين مسئله، باعث تشديد نگرانی .  سياسی خودداری کردند
 .خانواده بهنام نسبت به وضعيت جسمانی او شده است

 
 احضار تلفنی جمعی از فعالين کارگری توسط نهادهای امنيتی

فواصل   مهرماه مأموران وزارت اطالعات در ٢٧روز 
کوتاهی با تعدادی از فعالين کارگری از جمله عسل دمحمی، 
هيراد پيربداقی، عاطفی رنگريز، کاميار فکور، اميرعباس 

و با لحنی  وند، رهام يگانه و سروناز احمدی تماس گرفتند  آزرم
الزم به يادآوری است که اين .  اند تهديدآميز آنها را احضار کرده

ها در روزهای اخير به همين تعداد از فعالين ختم نشده و  تماس
هدف نهادهای .  اند تعداد ديگری نيز تلفنی احضار و تهديد شده

امنيتی از اين احضارها و تهديدها ايجاد فشار و اعمال آزار و 
 .های اجتماعی است اذيت بر فعالين کارگری و ديگر جنبش  

 
*** 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!نه به آپارتايد جنسى، نه به حجاب اسالمى  

 ...در حاشيه رويدادها 
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!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را 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

 

رسانه حزب تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور -كمونيست كارگری

زنده از طريق كانال الترناتيو شورايى 

دنبال كنيد و به كارگران و دوستانتان 

: آدرس خط زنده. معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 

را بطور زنده تلويزيون الترناتيو شورايى كانال 

و از طريق تلفن و يا اينترنت همه جای جهان 

 ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای . دنبال كنيد

ساعته شورای همكاری نيروهای چپ و 

:كمونيست را به دوستانتان معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  


