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 عليه جنگ سرمايه داران
 

شعار .  جنگ ادامه سياست است به طرق ديگر
، شعار آرامش، خواست دفاع از "جنگ نه"

آنچه در جريان است پرده .  وضع موجود است
ديگری از فروپاشی نظام سابق جهان سرمايه 
داری و سير شکلگيری آرايش جديد و متناسب 

اين زايمان مانند .  با نيروهای واقعی است
هميشه تاريخ سرمايه داری با جنگ، توسعه 
طلبی امپرياليستی، تروريسم، ناسيوناليسم و 
فاشيسم، آوارگی و مشقت انسانهای بيشمار 

جنگ سرمايه داران و .  صورت می گيرد
دولتهای بورژوائی همواره بر عليه منافع 

پرولتاريا و کمونيسم با نظم .  کارگران است
برای .  کنونی در تخاصم و جدالی بيوقفه است

کسی که فی الحال درگير يک جنگ طبقاتی 
ما وضع .  است، شعار صلح موضوعيت ندارد

موجود را نمی خواهيم و هر آئينه خود را در 
برای ما بحث برسر کدام .  تقابل با آن می بينيم

ما بر جنگ انقالبی بعنوان تنها .  جنگ است
پاسخ کمونيسم .  راه واقعی تغيير پای ميفشاريم

قوانين بين الملل را "به جنگ سرمايه داران، 
ً نجنگيد و صلح کنيد، "رعايت کنيد ، لطفا

سياست کمونيستی خواست توقف .  نيست
بيدرنگ جنگ، توضيح ماهيت و اهداف جنگ 
و نيروهای درگير، اعالن جنگ طبقه کارگر 
به کل سرمايه داری برای برپايی نظم نوين 
سوسياليستی و برگرداندن سالح ها به سمت 

. در هر کشور است"  خودی"بورژوازی 
امروز جهان نيازمند عروج يک صف 
انترناسيوناليستی طبقه کارگر است که عليه 

کارگران جهان .  دولتهای ميليتاريست بايستد
 ! *عليه جنگ سرمايه داران بپاخيزيد

 اعالميه حزب حكمتيست در باره؛
 

 بحران و جنگ در اكراين

 !كارگران عليه جنگ امپرياليستى بپاخيزيد

 

 مبارزات كارگری ستون اخبار 
 

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تنظيم

مردم اكراين قربانى تشديد رقابتهاى امپرياليستى و 

 موضع طبقه كارگر
 ٤صفحه  جمال كمانگر                                                                                                                 

 اعالميه حزب حكمتيست در باره تعيين دستمزد ساالنه كارگران  
 

 !دستمزد مكفى خواست فوری طبقه كارگر است

 !آزادی زن در گرو يک آلترناتيو سوسياليستى است

 چرا انقالب آتى ايران، انقالبى زنانه خواهد بود؟
 

 ٩صفحه   پروين كابلى                                                                                                                  

 در باره اوضاع سياسى عراق
 

 ٧گفتگو با عبداله دارابى                                                                                                  صفحه 

 جنگ سايبری در روند سرنگونى جمهوری اسالمى

 كاريكاتور آلترناتيو تراشى مجاهدينى
 

    ١٠ه صفحنادر شريفى                                                                                                                   

 

پيام تسليت به مناسبت درگذشت 

 رفيق محمد مزرعه كار 



، ارتش روسيه از ٢٠٢٢فوريه  ٢۴ساعات اوليه صبح روز پنجشنبه 
چند جبهه زمينی و هوائی و دريائی با موشکهای کروز و بالستيک و 

های  بمباران، زير ساختهای نظامی، تأسيسات نيروی هوايی و فرودگاه
نظامی در شهرهای اودسا و خارکف و کی اف در اوکراين را مورد 

 .  هدف قرار داد
 

جنگ دولتهای روسيه و اکراين بخشی از يک کشمکش وسيعتر جهانی 
. و اکراين صرفا يک ميدان جنگ قدرتهای بزرگ يورژوائی است

جدال دمکراسی و "رسانه ها از بازگشت به دوران جنگ سرد و 
دوران جنگ سرد سه دهه پيش تمام شد و . سخن می گويند" ديکتاتوری

ً يا  بخشهای جدا شده از فروپاشی بلوک شرق سابق، امروز عمدتا
عضو ناتو هستند و يا جملگی در بازار جهانی سرمايه مشغول استثمار 

ناسيوناليسم عظمت طلب روسی که مدتهاست کمر راست .  کارگرانند
. کرده و نظم جهانی تحت رهبری آمريکا را به مصاف طلبيده است

چين بعنوان رقيب آمريکا و قدرت اقتصادی جديد و متحد روسيه نيز 
مردم کارگر و .  اهداف اقتصادی و سياسی خود را دنبال ميکند

زحمتکش در اکراين و روسيه قربانی اهداف اين تقابلهای ارتجاعی 
 .  اند
 

هدف فوری اعالم شده روسيه و پوتين، نفی عضويت اکراين در پيمان 
ناتو، ساقط کردن دولت کنونی آن و سرکار آوردن دولت نزديک به 
خود و احيای حوزه نفوذش در جمهوريهای جدا شده از شوروی سابق 

يک هدف ديگر روسيه که بتدريج ميتواند جامه عمل بپوشد، .  است
اما هدف اساسی تر  ناسيوناليسم عظمت .  الحاق اکراين به روسيه است

طلب روسی که اکنون پوتين پرچم آن را به دست گرفته است، تحميل و 
تثبيت موقعيت خود به عنوان يک ابر قدرت بازيگر در معادالت جهان 

 . چند قطبی است
 

در مقابل آمريکا برای جبران موقعيت ضعيف شده جهانی خود با 
سياست مهار چين و روسيه برای گسترش ناتو، تضعيف اقتصادی 
روسيه، ايجاد شکاف بين روسيه و چين و بويژه روسيه و اروپا تالش 

آمريکا قصد جنگ با روسيه را ندارد و برخالف ابراز .  ميکند
محکوميت های شديد، چه بسا حمله پوتين به اکراين را فرصتی ميداند 
برای تضعيف موقعيت اقتصادی و سياسی روسيه و منزوی کردن آن 

اولين نتيجه اين . و عرض اندام خود به عنوان بزرگترين قدرت جهانی
حمله متحد کردن مجدد دولتهای غربی حول آمريکا و ناتو، لغو يا 

توسط آلمان، و در موقعيت  ٢تعليق موقت قرارداد نورد استريم 
در اين فضای کشمکش جهانی و .  متناقض قرار دادن دولت چين است

قلدری ميليتاريستی است که چين هم مسئله تايوان را جدی تر از پيش 

 ٦٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 اعالميه حزب حكمتيست در باره؛

 

 بحران و جنگ در اكراين

 !كارگران عليه جنگ امپرياليستى بپاخيزيد

!مرگ بر جمهوری اسالمى  ٥صفحه     

 .مطرح ميکند
 

ما جنگ طلبی قدرتها و دولتهای امپرياليستی که هدفی جز شکل دادن و 
بازتعريف نظم جديد بورژوائی را ندارند، و در اين مورد مشخص، جنگ 
و زورگوئی ميليتاريستی دولت روسيه را ارتجاعی و ضد کارگری می 

پوتين و بايدن و مکرون و شولتز و جانسون و زلنسکی، عناصر و .  دانيم
نمايندگان منافع بخشهای مختلف يک طبقه واحد جهانی، طبقه بورژوازی 

منافع کارگران در جنگ و صلح بورژواها نمايندگی نشده و نخواهد .  اند
ما در اين بحران نه در کنار دولتها و سياستها و اهداف ناسيوناليستی .  شد

و فاشيستی اين يا آنسوی جدال، بلکه کنار کارگران در روسيه و اکراين و 
تحريم اقتصادی .  کشورهای منطقه عليه دولتهای سرمايه داری قرار داريم

آمريکا و غرب نه تنها بازدارنده پوتين در اين جنگ نيست، بلکه عمدتا 
سالح کشتار جمعی مردم کارگر و زحمتکش و ابزاری در دست هيئت 
حاکمه روسيه برای توجيه ادامه حاکميت استبدادی و سرکوبگرش است و 

 . از نظر ما سياستی ضد انسانی و مردود است
 
فراخوان ما به طبقه کارگر در روسيه و اکراين اينست که نيروی جنگ  

اين جنگ .  ارتجاعی دولت پوتين و لزنسکی و موئتلفين آنها نشوند
طبقه کارگر .  کارگران و مردم ستمديده نيست، جنگ سرمايه داران است

در اکراين و روسيه، نظر به تاريخ طوالنی و منافع مشترک، ضروری 
را برافرازند و تفنگ ها را " خودی"است که پرچم جنگ عليه بورژوازی 

بسمت هيئت حاکمه و طبقه  بورژوازی حاکم بر سرنوشت خود برگردانند 
 . و از قدرت ساقطشان کنند

 
اين جنگ که فی الحال به رنج و درد و آوارگی وسيع منجر شده است، 

اين جنگ تماما عليه طبقه .  هيچ توجيهی ندارد و بايد فوراً متوقف شود
اين جنگ .  کارگر و هر روند آزاديخواهانه در جهان امروز است

عقبگردهای بزرگ به جوامع تحميل می کند، به نيروهای مذهبی و 
جهان .  فاشيست و متعصب ميدان ميدهد و آوارگی و مشقت ببار می آورد

امروز تحوالت عظيمی را پشت سر می گذارد، طبقه کارگر و کمونيست 
ها بعنوان يک طرف درگير بايد راه حل سوسياليستی خود را در مقابل 

 . اهداف ارتجاعی جنگ سرمايه داران قرار دهند
 

در شرايط کنونی، اعالم همسرنوشتی طبقه کارگر و اردوی مردم 
آزاديخواه در روسيه و اوکراين و اروپا و آمريکا، يک گام مهم برای 
شکل دادن به يک صف مستقل طبقاتی در مقابل جنگ و اهداف دولتهای 

سياست کمونيسم و طبقه کارگر در تحوالت مهم جهان، .  بورژوائی است
 . ميتواند ختم جنگ با راه حل کارگران باشد

 
 !عليه جنگ امپرياليستی بپاخيزيد! کارگران

     
 !نه به جنگ سرمايه داران

 !زنده باد اتحاد انترناسيوناليستی کارگران
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری 

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 

 ٢٠٢٢فوريه  ٢٥
  



 ٦٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 اعالميه حزب حكمتيست در باره تعيين دستمزد ساالنه كارگران 
 

 !دستمزد مكفى خواست فوری طبقه كارگر است

بار ديگر دولت و کارفرمايان، برای تحميل دستمزدی چند بار زير خط 
سياست دولت بعنوان بزرگترين .  فقر به کارگران دورخيز کرده اند

سرمايه دار و کارفرمايان، ارزان سازی مستمر نيروی کار و افزايش 
خط فقر رسمی در ايران باالی شانزده ميليون و در .  سود سرمايه است

آن براساس "  افزايش"دستمزد فعلی و شيوه .  کالن شهرها بيشتر است
نرخ تورم جعلی بانک مرکزی، کماکان دستمزدها را دستکم سه بار و 

هدف طرح و .  در بخشهای بيشتری چند بار زير خط فقر نگاه ميدارد
ً دستمزد "دستمزد منطقه ای"و "  دستمزد توافقی"اليحه  ، که مجموعا

دريافتی کارگران را بازهم کاهش ميدهد، بازتوليد ارزانتر نيروی کار 
همينطور قدرت خريد واقعی کارگران با گرانی بيوقفه و تورم .  است

سرکوب .  سنگين و تبعات شناور کردن نرخ دالر هر روز سقوط می کند
رهبران کارگری، ممنوعيت تشکل و تحزب کارگری و گسترش استبداد 
در کل جامعه، سنگ بنای سياست تهاجم مستمر به سفره خالی کارگران 

 . است
 

بعنوان "  شورای عالی کار"از نظر ما و کارگران پيشرو و کمونيست، 
نهادی کارفرمائی متشکل از دولت و کارفرما و چند مزدور حکومتی، 

کارگران کمونيست مخالف .  صالحيت تعيين حداقل دستمزدها را ندارد
شورای "الگوی سه جانبه گرائی هستند و تصميمات نهاد کارفرمائی 

مرجع تعيين دستمزدها تنها در .  را برسميت نمی شناسند"  عالی کار
صالحيت نمايندگان واقعی و منتخب طبقه کارگر از جمله مجامع عمومی 

، برداشتن "دستمزد منطقه ای و توافقی"يک هدف طرح .  کارگران است
هر نوع قانون و چهارچوبی در رابطه کارگر و کارفرما و تداوم 

 . محروميت کارگر از تشکل و قرارداد دستجمعی و امنيت شغلی است
 

حزب حکمتيست همراه با کارگران پيشرو در تعيين و طرح خواستهای 
بورژوازی محدود "  امکانات و مقدورات"طبقه کارگر خود را به 

همينطور محاسبه حداقل دستمزدها براساس ميزان نرخ تورم و .  نميکند
ما مخالف .  يا با شاخص خط فقر سياست ما و کارگران کمونيست نيست

شديد نظامی هستيم که هر روز صدها ميليون دالر هزينه فساد و 
سبد خانواده "تروريسمش است اما برای طبقه کارگر و مردم محروم 

کشمکش واقعی در ايران برسر نفی اين .  تعيين می کند"  کارگری
آپارتايد طبقاتی و فالکتی است که توسط طبقه حاکم به دهها ميليون 

نقطه عزيمت ما حق بی چون .  کارگر و خانواده هايشان تحميل شده است
و چرای همه ساکنين کشور برای برخورداری از يک زندگی مرفه و 

سياست ما درهم شکستن سياست تشديد فقر و بميدان آوردن . انسانی است
بخشهای مختلف محرومان زير پرچم طبقه کارگر عليه فقر و فالکت 

 .  است
 
 شعار روز طبقه کارگر" دستمزد و حقوق پايه مکفی"

از آنجا که کارگران ايران بدليل سرکوب سياسی فاقد سازمانهای توده ای 
ً در روند تعيين دستمزدها نقشی ندارند،  مستقل از دولت هستند و اساسا
همينطور بيشتر کارگران از شمول همان قانون ضد کارگری کار بيرون 
گذاشته شده اند و اصالحيه های جديد قانون کار بخش بيشتری از 
کارگران را محروم تر و غير ايمن تر ميکند، از آنجا که تعيين حداقل 
دستمزد کارگران به مبنائی برای تعيين دريافتی ديگر بخشهای اردوی 

کار تبديل ميشود، با توجه به اينکه بخش مهمی از جامعه در فقر و 
نداری دست و پا ميزند و هيچ ارگانی مسئوليت اين وضعيت را بعهده 

سياست طبقه کارگر برافراشتن پرچم دستمزد و حقوق پايه نمی گيرد؛ 
سياست طبقه .  مکفی برای کليه شهروندان و افراد آماده به کار است

کارگر، نظر به محدوديت های جدی شمول حداقل دستمزد و رفع 
مسئوليت دولت از تامين معيشت دهها ميليون حاشيه نشين و بيکار و 

 . مردم فقر زده، پاسخی به اين سوال محوری و کليدی جامعه است
 

از نظر عملی، نظر به سرکوب و فقدان سازمانهای کارگری مستقل و 
برسميت شناخته شده، دخالت طبقه کارگر در روند تعيين دستمزدها، تنها 

يک .  با عمل مستقيم کارگری و متکی شدن به مجمع عمومی ممکن است
جنبش مجمع عمومی حول افزايش دستمزدها و تعيين دستمزد و حقوق 
پايه مکفی، ميتواند محدوديتهای کنونی را دور بزند و طبقه کارگر را با 
پرچمی فراگير بيش از پيش جلوی صفوف مبارزه آزاديخواهانه و 

 . انقالبی برای آزادی و برابری و رفاه قرار دهد
 

دستمزد پايه کارگران بايد شامل همه طبقه کارگر اعم از شاغل و بيکار 
اين دستمزد .  و بازنشسته، توليدی و خدماتی، بدون هيچ استثنائی شود

پايه، اوًال بايد جوابگوی تامين هزينه ها و لوازم درخور زندگی انسان 
امروز باشد و ثانياً همين ميزان بعنوان حقوق پايه مکفی به همه افراد 

هيچ شاغل يا آماده بکار يا شهروندی نبايد از حداقل حقوق .  تعلق گيرد
پايه که باالتر از خط فقر است و ميزان آن توسط مجمع عمومی 

 . نمايندگان کارگران تعيين ميشود، دريافت کند
 

حکمتيست بخشهای مختلف طبقه کارگر را   -حزب کمونيست کارگری
 . برای برافراشتن خواست دستمزد و حقوق پايه مکفی فراميخواند

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 ٢٠٢١ژانويه  ٥ – ١٤٠٠ديماه  ١٥

 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  



بيش از سه دهه از شكست بلوك شرق ميگذرد اما كماكان نظم مورد 
نظر آمريكا و اروپا نه تنها تثبيت نشده است بلكه رقابت قطبهاى 
امپرياليستى بر سر منطقه نفوذ وارد ابعاد پرمخاطره اى شده است كه 
خطر استفاده از سالح هاى هسته اى مثل شمشير داموكلس روى سر 

حمله نظامى روسيه به اكراين را بايد در متن .  مردم جهان قرار دارد
 .اين رقابتهاى امپرياليستي توضيح داد

 
در سه دهه گذشته بلوك پيروز به رهبرى آمريكا و ناتو كشورهاى 
. اقمارى بلوك شرق را يكى پس از ديگرى را به خود جلب كرده است

به عضويت ناتو درآمده "  ورشو"كشور از پيمان سابق  ١٤در اين مدت 
غرب هرجا با مقاومت كشورهاى اروپاى شرقى پرو روس مواجه .  اند

عليه آن دولتها زده "  انقالب مخملى"شده است، دست به سازماندهى 
حتى فراتر از آن مورد  يوگوسالوى سابق است كه جزء جنبش .  است

بود كه به هيچ كدام از قطبهاى سرمايه دارى دولتى و بازار " عدم تعهد"
آزاد تعلق نداشت اما بعد از شكست بلوك شرق، با دامن زدن به 
احساسات قومى و نژادى و زبانى توسط بلوك پيروز غرب، جنگ 
خونين بالكان در دهه آخر قرن بيستم اتفاق افتاد که باعث کشتار و 

"آوارگی ميليونی در اروپا شد ناتو در جنگ "  دخالت بشردوستانه. 
بالكان باعث فروپاشى يوگوسالوي و ابدى كردن تضادهاى قومى و 

بر ويرانه يوگوسالوى سابق هفت كشور كوچك تاسيس . زبانى شده است
امكان شعله ور شدن جنگ بين صربها و بوسنيايی ها بيش .  شده است

 .از هر زمان ديگرى است
 

كويت پرده ديگرى "  آزاد سازى"به بهانه  ١٩٩١جنگ خليج در سال 
اشغال نظامى .  مورد نظر آمريكا و ناتو بود"  نظم خونين نوين"از 

دست "  القاعده"به بهانه حمالت تروريستى  ٢٠٠١افغانستان در سال 
پرورده سازمان سيا، انتلجنس سرويس بريتانيا و سازمان هاى 
اطالعاتى پاكستان و كشورهاى عربى حاشيه خليج بخش ديگرى از اين 

 . سناريو بود
 

اشغال نظامى عراق توسط آمريكا و انگليس و حمايت ناتو به بهانه 
باعث ويرانى تمام زير ساختها  ٢٠٠٣سالح هاى كشتار جمعى در سال 

و فابريك جامعه عراق شده است و مشتى مرتجع تر از صدام را سر 
بيش از يك ميليون كشته در عراق بخشى از هزينه اى .  كار آورده اند

 . است كه مردم بي دفاع عراق تاكنون پرداخته اند
 

خروج خفت بار آمريكا و ناتو بعد از بيست سال از افغانستان و 
بازگرداندن طالبان به قدرت نتيجه ماجراجويى نظامى آمريكا و ناتو 

درصد مردم افغانستان براى زنده ماندن  ٩٧طبق آخرين آمار .  بود

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٦شماره    

مردم اكراين قربانى تشديد رقابتهاى 

 امپرياليستى و موضع طبقه كارگر
 

 جمال كمانگر

. احتياج به كمك غذائى سازمان ملل دارند
ميليونى افغانستان  ٤٠-٣٠مقدرات جامعه 

! را تحويل طالبان از گور برخاسته داده اند
دخالت بشردوستانه در ليبی شيرازه آن 

 .کشور را برهم زده است
هدف نهائى اش )  ناتو(پيمان اتالنتيك شمالى 

الحاق اكراين، بالروس، گرجستان و 
براى اين منظور .  قزاقستان به خود است

دهها ميليارد دالر ساالنه خرج اپوزيسيون پرو غرب در اين كشورها 
در مقابل، روسيه . هدف نهائى گسترش ناتو تا مرزهاى چين است. ميشود

تحت رهبری پوتين با اتکاء به زرادخانه نظامی و اتمی به ارث برده از 
شوروی سابق منابع غنی و فراوان نفت و گاز و غله دوباره قد علم کرده 
است و سهم خواهی و رويای احيای دوران سپری شده عظمت طلبی 

سرکوب خشن چچن و دخالت نظامی در .  روسيه را در سر دارد
و الحاق شبه جزيره کريمه بدنبال کودتای  ٢٠٠٨گرجستان در سال 

در اکراين و قدرت نمايی نظامی در سوريه در  ٢٠١٤فاشيستها در سال 
و نگه داشتن بشار اسد در قدرت، به ناسيوناليسم روس  ٢٠١٥سال 

اعتماد بنفس کافی داده است که تحقير دوران شکست بلوک شرق را 
عظمت طلبی روس سهم خود را از دنيای بی لنگر .  پشت سر بگذارد

سرمايه داری کنونی ميخواهد و اين سهم بدون جنگ و خونريزی نخواهد 
 . بود

 
هر شخص و دولتى ميديا را كنترل كند افكار عمومى را هم در كنترل 

ساعته توسط  ٢٤حمله نظامى روسيه به اكراين با پوشش .  خود دارد
تلويزيونها، راديوها و دنياى مجازى با خبرنگارانى كه بعضا در مقابل 

ى احساسى را بوجود آورده است كه بندرت ئدوربينها اشك ميريزند فضا
تمام تتمه .  جريان يا حزبى پيدا ميشود كه موضع متفاوتى داشته باشد

سوسيال دمكراسى اروپاى غربى راست تر از محافظ كاران موضع 
نمونه درخواست حزب كارگر انگليس براى ممنوع كردن پخش . ميگيرند

طنز تلخ اين .  در انگلستان است"  راشا تودى"برنامه هاى تلويزيون  
به "  آزادى بيان"است كه بوريس جانسون راستگرا در مقام دفاع از 

كه نبايد سياستمداران در اين :  رهبر حزب كارگر انگليس اخطار داد
حزب به اصطالح کمونيست روسيه ناسيوناليست .  موضوع دخالت كنند

ظاهر ميشود و بر طبل عظمت طلبی "  دوما"تر از حزب مردم پوتين در 
 .روس ميکوبد

 
وقتى غرش موشكها و هواپيماها بصدا درآمدند منافع طبقه كارگر براى 

سئوال اين است که !  شكست كشورهاى درگير كنار گذاشته ميشود
 پيروزى در جنگ امپرياليستي چه ارمغانى براى طبقه كارگر دارد؟

 
طبقه كارگر هميشه جناحها و كشورهاى درگير را زير ذربين قرار 

اما .  ميدهد و با وسواس از طرف مترقى و پيشرو در جنگ دفاع ميكند
دراين جنگ معين پيروزى روسيه به معنى الحاق كل اكراين به خاك 
خود يا تعيين يك دولت دست نشانده پرو روس أست كه باعث ميشود 
موقعيت برترى در مقابل رقباى امپرياليسمش پيدا كند اما شكست روسيه 
و پيروزى ائتالف ناتو و غرب پشتيبان اكراين به معنى ادامه جنگ و 

 . گسترش آن براى سالهاى آتى است
 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٥صفحه   

 



 

!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 

! ای را همه جا ايجاد كنيد  

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

!قيام و فردا ارگان حاكميت  

 ٦٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

از نظر طبقه كارگر پيروزی و شكست طرفين اين مناقشه خونين 
و حاكميت "  حفظ قوانين بين الملل"و "  دمكراسى و آزادى"ربطى به 

بعد از شكست بلوك شرق يک دوجين دولت دست ساز .  كشورى ندارد
طبقه كارگر نبايد موضع پاسيو .  و فاسد تشكيل و به مردم حقنه شده اند

از منظر قدرتهاى .  و غير انتقادى از طرفهاى درگير داشته باشد
امپرياليسيتي شكست يا پيروزى به معنى تصرف يا از دست دادن 

 . هژمونى سياسى، الحاق سرزمينهاى ديگر و برترى نظامى است
 

نبايد طبقه كارگر سرنوشت خود را به طرفهاى درگير در بحران 
سياست درست اين .  اكراين وصل كند اين موضعى غير قابل دفاع أست

است كه طبقه كارگر در اكراين و روسيه و سراسر جهان عليه هر دو 
انتظار از كشورهاى سرمايه دارى كه .  كمپ متخاصم به ميدان بيايند

حرص و ولع سرمايه .  عامل صلح و ثبات باشند، انتظارى بيهوده است
دارى براى گسترش امپرياليستى و فتح بازارهاى توليد و صدور كاال 
. كه كامال در چارچوب نظم جديد هضم نشده اند سيرى ناپذير است

جنگ كنونى هيچ منفعت اقتصادى، سياسى و دفاعى براى توده مردم 
يك سوم غله جهان در .  على العموم در روسيه و اكراين و اروپا ندارد

درصد از نفت و گاز خانگی  ٥٠حدود .  روسيه و اكراين توليد ميشود
هنوز مهر تحريمهای اروپا و آمريکا .  روسيه وارد ميشود زاروپا ا

خشک نشده است قيمت حاملهای انرژی  بسرعت باال رفته است که 
اين مردم عادى هستند كه بار جنگ و كشتار . ممکن است دوبرابر شود

دامن !  و تحريم را بدوش ميكشند نه دولتمردان در کاخهای شيشه ای
زدن به جنگ و اشغال نظامى محصول رقباتهاى امپرياليستى بين 
كشورهاى مختلف سرمايه دارى براى كسب هژمونى و كنترل و 
استثمار نيروى كار مناطقى است كه بطور كامل زير سلطه نظام 

تنها بهانه اى براى قرار دادن توده "  منافع ملى. "سرمايه دارى نيستند
 . هاى زحمتكش مردم تحت سلطه اذلى و ابدی سرمايه دارى است

 
رسالت بالفصل سوسياليسم، رهايی معنوی پرولتاريا از قيموميت  

بايد لفظ توخالی ناسيوناليسم .  ايدولوژی ناسيوناليستی بورژوازی است
در حال حاضر تنها .  را به عنوان ابزار سلطه بورژوازی رسوا كرد

راه اصولی دفاع از استقالل واقعی طبقه كارگر و مبارزه انقالبی عليه 
کارگران ميهن ندارند و دفاع از انترناسيونال .  سرمايه دارى است

 .کمونيستی کارگری وظيفه اصلی آنهاست
 

*** 

 پيام تسليت 

به مناسبت درگذشت 

 رفيق محمد مزرعه كار 
 

با تاسف فراوان اطالع يافتيم که رفيق 
روز )  رفيق سامی(دمحم مزرعه کار 

در آرکانزاس آمريکا بعد از مدتی بيماری  ٢٠٢٢فوريه  ٢٠يکشنبه 
  .درگذشت

 
رفيق دمحم مزرعه کار از رهبران عملی کارگران شرکت نفت پااليشگاه 

بود که در سازماندهی اعتصابات و  ١٣۵٧آبادان در دوره انقالب سال 
اجتماعات هزاران نفره شرکت نفت و متحد کردن کارگران و کارمندان 

کميته "دمحم مزرعه کار يکی از اعضای .  پااليشگاه نقش ايفا نمود
دمحم .  نفت و شورای کارگران و کارکنان پااليشگاه آبادان بود"  اعتصاب

مزرعه کار يک کارگر کمونيست بود و تا پايان زندگی اش از مبارزه 
نام .  طبقه کارگر و تالش برای سوسياليسم و حکومت کارگری دفاع کرد

و سهم دمحم مزرعه کار در تاريخ مبارزات سوسياليستی کارگران نفت 
  .باقی خواهد ماند

 
ما درگذشت رفيق دمحم مزرعه کار را به خانواده، بستگان  و همرزمان 
سالهای طوالنی وی صميمانه تسليت می گوئيم و خود را در اين فقدان 

   !ياد رفيق سامی، دمحم مزرعه کار گرامی است. شريک و سهيم می دانيم
 

 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٢فوريه  ٢٣

مردم اكراين قربانى تشديد رقابتهاى 

 ...امپرياليستى و موضع طبقه كارگر 

 كارگران و معلمان زندانى، 

!كليه زندانيان سياسى آزاد بايد گردند  

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

 



در عراق بعد از سقوط صدام حسين، آمريكا و  :كمونيست هفتگی
مذهبی به مردم عراق تحميل   -غرب، دولتهايی بر مبنای قومی دول 
مذهبی بحران   -در همه اين سال ها اين سرهم بنديهای قومی.  كردند

های متعددی را بهمراه داشته و اين دولت ها نتوانسته اند مشكالت 
اخيرا هم بر سر انتخاب رئيس جمهور و .  مردم را جوابگو باشند

چرا اين اوضاع .  تشكيل دولت جديد به بحران ديگری تبديل شده است
 ايجاد شده است؟ 

 
برای پاسخ به اين سوال، ضروری است کمی به عقب  :عبداله دارابی

برگرديم تا روش شود اين دولتهای سرهم بندی شده عراق بعد از 
سقوط صدام، محصول کدام روند تاريخی و نتيجه عمل چه رويداد 
خاصی بودند که ناخواسته و به دور از ميل و اراده مردم بر جامعه 
جنگ زده و تباه شده عراق تحميل شوند و به عنوان ناجی و نجات 
دهنده مردم بر اريکه قدرت لم دهند و براحتی در راستای منافع 

 طبقاتی خود حکم برانند؟
 

شکل دهی پشت سرهم چند دولت قومی ـ مذهبی در عراق بعد از 
صدام، محصول شروع يک جنگ ويرانگر و خانمان سوز آمريکا و 
دول غرب در عراق بود که سرانجام آن به سقوط رژيم بعث صدام 

اما در عالم واقع نفس اين جنگ سرسوزنی به .  حسين منجر گرديد
تغيير و بهبود زندگی مردم عراق و يا نجات مردم آن از دست يک 
رژيم ديکتاتور و سفاک چون رژيم صدام حسين نبود و با آن بيگانه 

 »نظم نوين جهانی«اين جنگ در واقع برای ايجاد و برقراری .  بود
به سرکردگی آمريکا سازمان داده شد که بدنبال سقوط بلوک شرق در 

چون آمريکا .  ميالدی آمريکا به آن نياز مبرم داشت ١٩٩١سال 
خوب ميدانست سقوط بلوک شرق به تنهايی، سلطه و برتری مادام 

در نتيجه، به جنگی نياز .  العمر جهانی آمريکا را ضمانت نمی کند
داشت که تداوام هژمونی آن بر جهان را بمثابه يکی ازقطبهای 

برای دست يافتن آمريکا به اين .  قدرتمند بزرگ تأمين و تضمين نمايد
هدف، چيزی غير راه اندازی يک جنگ بزرگ و خانمان سوز در 
يک کشور کوچک نفت خيز جهان سومی مثل عراق که نيروهايش 

ساله ايران و عراق بکلی خسته و فرسوده شده بودند،  ٨در جنگ 
به همين خاطر، شروع آن در دوران رئيس جمهوری بوش پدر .  نبود

کليد خورد که به ويرانی و تباهی جامعه عراق منجر گشت و بخاطر 
آن ده ها هزار زن و کودک و انسان شريف قربانی شدند و شيرازه 

 .کل جامعه نيز بکلی از هم پاشيده شد
 

مذهبی با دهها گروه و عشيره و -سرهم بندی کردن دولتهای قومی
باند آدمکش و تروريست، تحميل آنها بر مردم عراق، محصول اين 
جنگ ويرانگر و تباه کننده بود که نتايج و آثار مخرب سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نيز تا دهها سال ديگر بر زندگی و 

تغيير و تحوالت بعد از سقوط .  روان مردم عراق باقی خواهد ماند

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٦شماره    

 در باره اوضاع سياسى عراق
 گفتگو با عبداله دارابى

!برابری و رفع تبعيض همين امروز  

صدام حسين در عراق، تحميل يک 
جمهوری اسالمی ديگر در همسايگی 
ايران است که عواقب و ضرر و زيان 
ناشی از آن قبل از هر کسی دامنگير مردم 
عراق شده و زندگی آنها را به جهنم ای 

با .  سوزان و دردناک تبديل کرده  است
سال از سقوط رژيم بعث  ١٨توجه به آن، 

صدام ميگذرد اما هنوز پديده ای بنام دولت 
که بانی و عامل يک برنامه و نقشه هدفمند 

امروز خود نظام سرمايه داری باشد، در اين جغرافيا نضج و پا نگرفته و 
نخواهد گرفت، چون وجود خود اينها عامل اصلی بحران سياسی و اجتماعی 

طی چند سال اخير ثروت و سامان اين کشور توسط .  در عراق هستند
ميليشيای مسلح اين جريانات قومی ـ مذهبی يکسره قبضه شده و به عناوين 

مردم هم در ابعاد .  مختلف بين خودشان تقسيم و دست به دست ميکنند
ميليونی با فقر و نداری غير قابل تصور دست به گريبانند و بخاطر قوت 

. اليموت خود در برابر اين ميليشيای مسلح متکی به قدرت قرار گرفته اند
. بحران سياسی در عراق محلی و لوکالی نيست، منطقه ای و جهانی است

هر يک از جريانات قومی ـ مذهبی در درون خود شاخه های متعددی دارند 
که سر ريسمان شان به کشور های منطقه خاورميانه و اروپا و آمريکا بند 

به همين خاطر، طی .  است و در منافع کشوری با آنها شريک و سهيم اند
سال اخير، موجوديت خود دولتهای قومی ـمذهبی به منشأ و عامل  ١٨

اصلی بحران در عراق تبديل شده است و بمثابه نيروهای نيابتی در جهت 
 . منافع کشورهای منطقه و جهان بکار گرفته می شوند

 
با توجه به آن، تا زمانيکه اين نيروهای قومی ـ مذهبی در اريکه قدرت باقی 
باشند بحران سياسی و اجتماعی در عراق، نه تنها رفع  و برطرف نخواهد 
شد بلکه افزايش خواهد يافت و در نهايت جامعه را به سمت تباهی و نابودی 

چون هيچيک از اينها به زندگی و خواست مردم توجهی .  سوق خواهند داد
در يک کالم، بحران حکومتی در عراق و مسائل کنونی، نتيجه .  ندارند

. شکست و فروپاشی پروژه فدراليسم و نسخه های آمريکا در عراق است
 .  مردم عراق و منطقه اين دولتها را نمی خواهند

 
اخيرا دادگاه فدرال عراق حكمی صادر كرده است كه  :کمونيست هفتگی

طی آن حكومت اقليم كردستان، بابد همه درآمد نفت و گاز را در اختيار 
اين .  حكومت مركزی قرار دهد و منبعد حق استفاده از اين منابع را ندارند

حكم دادگاه فدرال هم با عكس العمل هايی در ميان احزاب حاكم در كردستان 
 نظر شما در اين باره چيست؟. و عراق  روبرو شده است

 
در اين رابطه پيشاپيش الزم می بينم کوتاه و مختصر به  :عبداله دارابی

اشاره ای  »مستقل«عراق به عنوان يک نهاد به اصطالح  »دادگاه فدرال«
در ظاهر امر اين .  بکنم و براساس آن به پاسخ سوال طرح شده نيز بپردازم

نهاد قضائی با دخالت و شراکت هر سه جريان قومی ـ مذهبی تحميل شده بر 
البته آنهم بر مبنای وزن و تناسب .  مردم عراق، ساخته و پرداخته شده است

برای نمونه، .  قوای هر يک از نيروهای سرهم بندی شده در حاکميت عراق
مضاف بر .  عراق عضو هستند »دادگاه فدرال«داديار اقليم کردستان در  ٢

آن، همينجا اشاره به يک ذهنيت عمومی و رايج در اين زمينه نيز ضروری 
دادگاه قضايی در همه جا و همه کشورها «است که گويا 

 

  ٧صفحه   



 ٦٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

بخش قابل توجه ای از حاکميت فعلی عراق است که مورد حمايت 
اما بايد .  بخشی از دولتهای عرب و آمريکا و اتحاديه اروپا نيز ميباشد

اين را دانست که منشأ اين جدال و کشمکش به هيچ وجه در راستای 
تغيير توازن قوا بين اقليم و . منافع مردم و بهبود يافتن زندگی آنها نيست

بغداد بجايی رسيده که بورژوازی مرکز تحمل نميکند بورژوازی 
محلی در کردستان به تنهايی اين همه ثروت را به يغما ببرد و آنرا از 

بورژوازی محلی تا حال بدون .  دست يابی بورژوازی مرکز دور کند
مشکل و مانع ثروت موجود در کردستان را به تاراج برده، که از اين 
پس تدوام آن برای بورژوازی قوی تر شده در مرکز قابل قبول نخواهد 

 . بود
 

با توجه به توضيحاتی كه به آن اشاره كرديد، راه  :کمونيست هفتگی
 چاره چيست؟ آيا مردم عراق محكوم به اين سرنوشت هستند؟ 

 
بی ترديد سهم زندگی مردم کارگر و زحمتکش از  :عبداله دارابی

ثروت وافر و هنگفت عراق اين نيست  که احزاب قومی ـ مذهبی 
مردم عراق و کردستان .  تاکنون در حق مردم اين کشور روا داشته اند

سزاوار اين همه درد و رنج و استثمار نيستند که احزاب قومی ـ مذهبی 
مردم بايد دست دولت مرکزی و .  سالهاست به آنها تحميل کرده اند

کردستان را از سر زندگی خود کوتاه کنند و اجازه ندهند بيش از اين 
. در باتالق فقر و فالکت تحميل شده بر خود و فرزندان تان فرو برويد

حق اوليه مردم عراق و کردستان است که از اين پس بر سرنوشت 
خويش حاکم شوند و با اتکا به خود از يک زندگی شاد و امن و مرفه و 

مردم عراق و .  بدور از هر گونه ظلم و ستم طبقاتی برخوردار گردند
کردستان بايد  نيک بدانند که جنگ و جدال و کشمکش بين احزاب و 
جريانات قومی و مذهبی، جنگ و دعوای بين آنها نيست و بايد عامدانه 
و آگاهانه خود را از آن دور بداريد و به زيستن زير پرچم هيچکدام از 

دست در دست هم بگذاريد و برای .  اين جريانات راضی و قانع نشوند
 . رهايی و آزادی قطعی به مبارزات حق طلبانه خودتان ادامه دهيد

 
 ٢٠٢٢فوريه  ٢۵

نهادی مستقل و بيطرف است و حين رسيدگی به اختالفات بين گروه های 
سياسی و يا حتی دولتها، ويژگی بيطرف بودن خود را حفظ کرده و از 

صحت داشتن چنين حکمی !  »طرف خاص و ويژه ای جانبداری  نميکند
هر جا بدرجه ای ممکن باشد، در نهادهای حاکميت امروز عراق مطلقا 

چون در عالم واقع کل دم و دستگاه کليدی حاکميت در عراق، . وجود ندارد
بی کم و کاست بدور از ...  دولت و رئيس جمهور و وزير خارجه و

خواست و تمايل اکثريت شهروندان عراق، سرهم بندی شده و به نيابت و 
جانبداری از کشورهای منطقه و جهان چون ايران، عربستان، ترکيه، 

با علم به اين واقعيت، به . بر مردم جامعه عراق تحميل شده اند... آمريکا و
. سراغ مضمون حکم دادگاه فدرال ميروم و به اختصار به آن اشاره ميکنم

چه تغيير و تحولی در عراق و منطقه :  قبل از هر چيز ابتدا بايد پرسيد
سال توليد و فروش  ٣١بعد از  »دادگاه فدرال عراق«اتفاق افتاده که فيل 

نفت و گاز توسط احزاب حاکم اقليم کردستان، تازگی به ياد هندوستان 
افتاده و فرمان صادر ميکند؛ توليد و فروش نفت و گاز توسط احزاب 
قومی سرمايه دار در اقليم کردستان ممنوع است و از اين پس بايد پول 

در بغداد  »فدرال«دريافتی ناشی از فروش آن به خزانه مرکزی حکومت 
سرازير شود و حساب و کتاب سی سال قبل آن نيز بايد صاف شود و 
مورد رسيدگی قرار بگيرد؟ در طرف مقابل نيز احزاب اصلی حاکم بر 
مردم کردستان نيز، بشدت مضطرب و پريشان خاطر شده فرياد ميزنند 

چون نفت خودمان ! اين حکم سياسی است و نبايد آنرا بمرحله اجرا گذاشت
ولی قباحت و شرمساری !  است و مربوط به دوران صدام حسين نيست

اينجاست که هيچ يک از طرفين اين جدال، حاضر نيستند راجع به اصل 
مردم جامعه (ماجرا و حقانيت صاحبان و بانيان اصلی اين ثروت و سامان 

الم تا کام کلمه ای به زبان بياورند و اقرار کنند آنچه آنها از ده ها )  عراق
سال قبل تاکنون با زور و تزوير غصب کرده و به يغما برده اند، متعلق به 

چون مبنای .  مردم سراسر عراق است نه هيچ سرمايه دار مفتخوری
اصلی ايجاد بحران سياسی موجود در عراق، قبل از هر چيز  خود همين 
نيرو ها بودند که با اعمال زور و فريب خود را بر زندگی و جان و مال 

تاريخ .  مردم تحميل کرده و راه برون رفت آنرا از آنان سلب کرده اند
نشان داده است که جريانات قومی ـمذهبی هر جا حضور يابند خود به 

از قرار معلوم دعوای .  منشأ و منبع بحران سياسی در جامعه تبديل ميشوند
جديد امروز جامعه عراق هم، بخاطر تغيير و تحوالتی است که در سطح 
منطقه اتفاق افتاده يا در شرف وقوع است، و بازتاب آنهم آشکارا در 

اين دعوا بر .  جامعه نشو و نما يافته و برای عموم نيز قابل رويت است
سر تقسيم مجدد ثروتی است که کارگران به عنوان خالق اصلی آنرا در 
سراسر عراق برای سرمايه داران مفتخور و زورگو خلق کرده اند و هر 
يک از آنها نيز برای دستيابی به سهم بيشتر طرف مقابل را به مصاف 

صدور حکم جديد دادگاه فدرال هم در نهايت امر چيزی غير از .  ميطلبد
تغيير توازن قوای سياسی بين احزاب و جريانات قومی ـمذهبی در عراق 
و کردستان نيست، که به منظور کسب سهم بيشتر ثروت جامعه از آن به 

نگرش متمرکز کردن و يکپارچه کردن عراق و .  نفع خود استفاده ميکنند
بازگرداندن آن به آغوش دول عرب، يکی از تالشهای مهم و فکوس شده 

 در باره اوضاع سياسى عراق
 ...گفتگو با عبداله دارابى 

!آموزش رايگان برای همگان  



جامعه ايران در سالهای اخير وارد فاز ديگری از مبارزه با 
از اعتراض روزانه در خيابانها تا .  جمهوری اسالمی شده است

اعتصاب مراکز توليدی و معلمان از خصوصيات بارز اين دوره می 
اظهارات ضد و نقيض سران رژيم ترس از زلزله ای را که .  باشد

اين هراس خود را در .  احتمالش را زياد می دانند، بيشتر نموده است
 . حمالت روزانه به زنان بخوبی نشان می دهد

 
اعتراض روزمره زنان به حکومت يکی از مختصات جامعه ايران 
در طول حيات جمهوری اسالمی بوده است و همين واقعيت حضور 

. و سنگينی مسئله زن در جامعه را به روز و زنده نگاهداشته است
جمهوری اسالمی حکومت آپارتايد جنسی است و همين اعمال خشن 
ترين روابط اجتماعی و قانونی را امکانپذير می نمايد و فرودستی 

سوالی که اينجا مطرح می شود اينست که .  زن درحال افزايش است
چگونه در جامعه ای که زنان به قوانين آپارتايد جنسی تن نداده اند و 
روزانه با آن مقابله می کنند، ميشود از اعمال خشونت و افزايش آن 

 اين تناقض چگونه قابل توضيح است؟. سخن گفت
 

عليرغم ادعاها .  اين جواب را بايد در خود جامعه ايران جستجو نمود
اسالم نه تنها به .  و تالشهای رژيم جامعه ايران هرگز اسالمی نشد

شيوه و منش مردم در زندگی تبديل نشد بلکه تمايالت ضد اسالمی و 
ضد مذهبی هر روز گسترش می يابد و زنان يکی از پرچمداران اين 

برای اين ادعا الزم نيست به شمردن تک .  جنبش ضد اسالمی هستند
تک کسانی که از اسالم روی گردانده اند پرداخت بلکه کافيست به 
چهار نسل از زنان و مردانی که در جمهوری اسالمی متولد شدند، 
بزرگ شدند، در مدارس تحت کنترل جمهوری اسالمی آموزش 

. ديدند، نگاه کنيم تا ببينم که اسالم در زندگی مردم جايگاهی ندارد
ناظران بی غرض هم شاهد اين جنبش ضد اسالم در جامعه ايران و 

 . بويژه در ميان زنان هستند
 

اما عليرغم . پرچم اسالميزه کردن جامعه ابتدا با حمله به زنان بلند شد
. همه فشار و سرکوب، زنان سدها را شکستند و بتدريج جلو آمدند

جدالی که به قيمت زندگی های زيادی تمام شد، کشمکشی که تاريخی 
در واقع ميتوان گفت که جنبش .  به قدمت خود جمهوری اسالمی دارد

بعنوان آنتی تز جنبش اسالمی  ۵٧نوين زنان از همان روزهای قيام 
اما عليرغم مقاومت زنان .  متولد شد و در مقابل آن قد عمل نمود

با .  سياست جدا سازی جنسيتی با سرکوب و تبليغات شنيع اعمال شد
اشاعه و زنده کردن عقب مانده ترين سنت های ضد زن و مرد ساالر 

دفاع از شرف و ناموس خانواده و "برعليه زنان؛ تحت عنوان 

  ٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٦شماره    

 !آزادی زن در گرو يک آلترناتيو سوسياليستى است

 چرا انقالب آتى ايران، انقالبى زنانه خواهد بود؟
 پروين كابلى

! اعدام قتل عمد دولتى است  

، چند همسری، "کودک همسری"، تجاوز به کودکان تحت عنوان "همسر
تجاوز، اسيد پاشی موجی از خشونت و قتل عام را عليه زنان بوجود آورده 
است که مسبب و عامل اصلی آن رژيمی است که برای بقای خود دست به 

 . هر جنايتی ميزند
 
وقتی با اين مشخصه وارد دوره کنونی که دوره تالطمات اجتماعيست می  

احزاب و .  شويم، نقش جنبش ها و جايگاه طبقاتی آنها برجسته تر ميشود
جريانات سياسی در صحنه سياست با برنامه و عمل خود در مقابل جامعه 
قرار ميگيرند و اين سوال برای مردمی که در اين تغييرات ذينفع اند و 
ناچارند برای تغيير نقش بازی کنند مطرح است که کدام حزب و برنامه 

برای طبقات مختلف طبعا .  ميتواند منشا تغييراتی اساسی در زندگيشان باشد
امروز جنبشی برای سرنگونی حکومت .  اين سوال استنتجات مختلف دارد

وجود دارد اما همزمان با خواست سرنگونی جنبشهای اجتماعی و طبقاتی 
. هرکدام با سياست و برنامه و خواستهای متمايز خود وارد ميدان می شوند

هرچه جلوتر ميرويم راست و چپ جامعه در مقياس وسيع تر بيش از پيش 
مردم ناچارند انتخاب کنند و برای اين .  در ترازوی قضاوت قرار ميگيرد

 . انتخاب مسائل کالن و ملموسی را مبنا قرار می دهند
 

همه بر اين امر واقف هستند که زنان يکی از نيروهای اصلی جامعه ايران 
چهار دهه سرکوب و جنايت برعليه زنان و متقابال .  در تحوالت آتی هستند

مبارزه و ايستادن روزافزون زنان برعليه قوانين آپارتايد جنسی، جنبش 
. حقوق زن را به يکی از نيروهای مهم در اين تغييرات بدل نموده است

بهمين جهت مقابله رو در رو با يکی از ضد زن ترين و خشن ترين 
. حکومتهای دنيا يکی از خصوصيات ويژه جنبش آزادی زن در ايران است

سرکوب و غارت، فقر و تنگدستی، آزار سيستماتيک جنسی و روانی و 
قوانين نابرابر نتوانسته است اين جنگی را که زنان از همان روز اول 

اين جنبشی بشدت ضد .  سرکار آمدن رژيم اسالمی آغاز کردند، خاموش کند
اسالم، ضد قوانين آپارتايد جنسی و راديکال است و کليت نظام را نشان 

بارقه های اين پتانسيل را ما می توانيم در کشمکش های .  گرفته است
 ٩۶، در خيزشهای ديماه مبارزات دانشجويیخيابانی با مزدوران رژيم، در 

رجوع به شعارهای اين .  و نقش رهبری زنان بروشنی ببينيم  ٩٨و آبان 
دوره نشان ميدهد که اين جنبشها ضد رژيم اسالمی و ضد نظام سرمايه 

 . داری و نابرابری و تبعيض هستند
 

جنبش برابری زن و مرد در جامعه ايران جدا از جنبش برای رفاه و آزادی 
برای همين است که ما می بينم که چگونه اين .  و برابری همگانی نيست

جنبش از پشتيبانی وسيعی در ميان مردم برابری طلب و آزاديخواه در ايران 
بدون اين حمايت زنان هرگز نمی توانستند .  برخوردار است

 

  ٩صفحه   



هزاران زن که .  سنگرهايی را که اکنون بدست آورده اند فتح کنند
الگوهای متعارف زن ايرانی را دور می زنند و روزانه از خط قرمز 
رژيم عبور می کنند از يک حمايت عملی و معنوی قوی در جامعه 

برکسی پوشيده نيست که روابط جنسی خارج از ازدواج .  برخورداند
 .  سنتی و ازدواج های سفيد با تائيد جامعه اطراف امکانپذير است

 
يک ويژگی منحصر به فرد در جنبش برابری طلبی در ايران اين 
است که با جنبش ضد حکومتی و ضد نظام سرمايه داری خود را 

به .  اين جنبش توهمی به رفرم و آخوند کراواتی ندارد.  تداعی می کند
ايجاد تغييرات سانتيمتری در ميان خيل مصلحين نظام چشم ندوخته 

قرار گرفتن نمايندگان جنبش برابری طلب در صفوف اول .  است
قيامهای شهری، مبارزات کارگری و يا دانشجويان، که شعار نه به 

فرزند کارگرانيم، کنارشان ”آپارتايد جنسی را فرياد ميزنند و بنرهای 
در دست دارند، نشان ميدهد که جنبش برابری طلب بيش “  می مانيم

از هر دوره ای براين امر آگاه است که مبارزه برای رفع تبعيض را 
 .  به يک چشم انداز سوسياليستی و کارگری گره بزند

 
حقوق زن نه شرقی است نه غربی "جنبشی که از همان ابتدا گفت 

همينطور .  ، در منطقه و جهان نيز مورد توجه است"جهانی است
زنان در منطقه خاورميانه با حکومت های اسالمی و استبدادی و ضد 

. زن روبرويند و همين مبارزات و خواستهای آنها را به هم گره ميزند
خود را ...  زنان مبارزه در افغانستان، عراق، لبنان، کردستان و 

پيروزی بر .  همسرنوشت و همراه مبارزه زنان ايران می دانند
جمهوری اسالمی و آزادی زن در ايران، حرکتهای برابری طلبانه 
در منطقه را تقويت و وضعيت کنونی زنان در صدها کاميونتی 
مهاجران را زير و رو خواهد کرد که اکنون توسط ارتجاع اسالمی و 
نژاد پرستی با تکيه به سنت های عقبمانده تبديل به قفسی برای آنها 

اين يک ادعا نيست، سقوط سياسی و فرهنگی حکومت .  شده است
آپارتايد جنسی و اسالمی تغييراتی اساسی برای ميليونها انسان در 

 .  جهان بهمراه خواهد داشت
 

اين خصوصيات وظايف مهمی را در مقابل کمونيست ها و جنبش 
از نظر ما زنان برابری .  سوسياليستی در جامعه ايران قرار می دهد

و رفع تبعيض ميخواهند، شايد و حتما همه زنان سوسياليست نباشند يا 
نيستند اما راديکال ترين و انقالبی ترين بخش اين جنبش پرچم 

مبارزه برعليه موقعيت .  برابری طلبی سوسياليستی را در دست دارد
. فرودست زنان يک وجه مهم مبارزه ما کمونيست ها بوده است

برنامه عمل کمونيست ها در قبال مسئله زن، پيشروترين پاسخ در 
همينطور از نظر ما  لغو فوری قوانين آپارتايد .  دوره کنونی است

جنسی، آزادی پوشش، حقوق و آزادی های مدنی و اجتماعی، انتخاب 
آزادانه بزرگساالن برای زندگی مشترک بدون هيچ شرط قانونی و 
سنتی، برابری بدون قيد و شرط در محلهای کار، برابری در قانون، 
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آزادی زن در گرو يک آلترناتيو 

 ...سوسياليستى است 

حمايت قانونی از زنانی که مورد خشونت قرار ميگيرند، خالصی فرهنگی 
از تمام سنت ها و موانعی که در مقابل رشد و پويايی زن و جامعه قرار می 
گيرد، جزو سياستهای روز و مبارزاتی ما عليه حکومت و بدنبال سرنگونی 

درعين حال، گرايشات راست در اين جنبش برای رقيق نمودن .  است
جنبشی که تا ديروز در .  خواستها و اهداف جنبش برابری زن و مرد است

داخل کشور برای تغييرات قانونی چند ميليمتری کش و قوس ميرفت و 
سماع ميکرد، امروز که ورشکسته اند تحت تاثير و فشار جنبش برابری 

شدند اما تالش ميکنند کليت رژيم "  راديکال"طلب بنا به مصالح روز کمی 
دوران اينها مثل خود .  را از زير ضربات جنبش برابری طلب نجات دهد

دوره کنونی نه دوره توهم رفرم . حکومت اسالمی گذشته و بسر رسيده است
 . در حکومت اسالمی بلکه دوره تغييرات انقالبی و راديکال است

 
مارس امسال و در شرايط ملتهب کنونی، ضروری است که جنبش آزادی  ٨

زن با راه حل روشن به صحنه بيايد و همراه جنبش طبقه کارگر و 
راه ديگری وجود .  زحمتکشان و ستمديدگان بر تغيير انقالبی تاکيد کند

جنبش .  ندارد، اگرهم باشد تغييری بنيادی در فرودستی زن ايجاد نمی کند
آزادی زن به يک رهائی سوسياليستی چشم دوخته است و با قدرت در 

همين حضور مهم و غير قابل زنان در هر تحولی، همين قبول .  صحنه است
فاکتور مهم زن در هر محاسبه سياسی نيروهای مختلف، به هر تحول در 

انقالب آتی ايران "به اين اعتبار ميتوان گفت؛ .  جامعه رنگی زنانه ميزند
 ".انقالبی زنانه خواهد بود

  ٢٠٢٢فوريه  ٢٤

بخشی !  را می بينند و روشن است در مقابل آن بيکار نمی نشينند" خطر"اين 
از اپوزيسيون پروغرب پس از مايوس شدن از ارتش و نظاميان جمهوری 

بخشی از .  اسالمی، چندی قبل و باالجبار به جنبش سرنگونی طلبان پيوستند
را اعالم  "گذار از جمهوری اسالمی"برای "  شورای مديريت گذار"آنان 

آن طرف تر نورافکن ها با حمايت سرشار مالی دولتها به يکباره !  کرده اند
بروی نشستهای گوناگون رجوی و همسر محجبه او، با اين و آن رئيس 

در خيابانها و بازارها، اين .  جمهور و دهها نماينده مجلس قرار می گيرند
آيا قرار است همانطور !  بلندگو و آن بلندگو شعار زنده باد رجوی سر ميدهند

که چهل و اندی سال پيش رسانه ها و دستگاههای امنيتی غرب خمينی را 
نه مردم به نظام سلطنت کردند، امروز قرار است رجوی را  "  رهبر"

 نه جامعه ايران به مردم بفروشند؟ " رهبر"بعنوان 
 

اما طبقه کارگر آگاه ايران، جنبش انقالبی سرنگونی طلب و حزب ما 
نخواهند گذاشت که احزاب راست با حمايت دول غرب با زد و بند از باال، 
باری ديگر آلترناتيوی برای حفظ نظام سرمايه بتراشند و تاريخ سياه دو نظام 
شاهنشاهی و جمهوری اسالمی را برای چهل سال ديگر به مردم ايران 

جامعه ايران يک بار ديگر گول اين شعبده بازيهای را نخواهد .  تحميل کنند
آلترناتيو تراشی آنهم از نوع مجاهدينی در جامعه ای که اسالم را .  خورد

 بزير می کشد، البته مسخره است و از همين امروز پاسخ نه محکم ميگيرد
. 

  ٢٠٢٢فوريه  ٢٤

 

 ...جنگ سايبری در روند سرنگونى جمهوری اسالمى 



نقد عميق ما مارکسيست ها به سرمايه داری در آن است که :  مقدمه
هيچ انسانی، حتی سرمايه دارش، نمی تواند در جوامع سرمايه داری 

امروز ميتوان به فالکت .  آزادی و خوشبختی واقعی را بدست آورد
جوامع انسانی، نگون بختی طبيعت، بردگی و اسارت جانداران را 

وحشت از دست دادن سرمايه و شکست در چرخه .  نيز اضافه کرد
سودآوری در رقابت با ديگر واحدهای سرمايه داری، درد ناعالج 
اقتصاد سرمايه داری است که برای رهائی واقعی از آن، ضروری 

با پيشرفت .  است که سيستم سرمايه داری را سرنگون و ملغی کرد
روزافزون فناوريهای اطالعاتی و گستردگی ابزار و تجهيزات سخت 
و نرم افزاری، اشکال جديد و وحشت انگيزتری از اين رقابت 

بوجود آمده است، که به )  دوست و دشمن هم تفاوت چندانی ندارد(
در واقع واحد اقتصادی، سياسی .  معروف می باشد"  جنگ سايبری"

)شرکتهای بزرگ خصوصی و يا چند مليتی و حکومتی(و يا نظامی 
چرا که رقابت .  ، خود را در جنگی پيوسته با ديگر واحدها می بيند

در عصر ديجيتال آن چنان تعميق پيدا کرده است که نمی توان بين 
براين اساس به درگيريهای .  دوست و دشمن تفاوت چندانی قائل شد

نظامی که ترکيبی از جنگ کالسيک و جنگی که فنآوريهای سخت و 
در .  نرم افزاری نيز بکار گرفته می شود، جنگ ترکيبی می گويند

واقع جنگ ترکيبی شکل ترکيبی انعطاف پذير از وسايل منظم و 
نامتقارن، متقارن و نامتقارن، نظامی و غير نظامی درگيری را 
توصيف می کند که آشکارا و پنهانی با هدف تار کردن آستانه بين 

در نتيجه .  دولت های دو سويی جنگ مورد استفاده قرار ميگيرد
جنگهای سايبری، در کنار جنگهای کالسيک ابعاد تخريب کننده 

روشن است جنگهای سايبری که .  اقتصادی و حتی جانی نيز دارند
هر روزه پيرامون مان با حدت در جريان اند، اهداف متنوعی دارند، 
تضمين برتری اقتصادی و نظامی تا جاسوسی حکومتها و شرکتهای 

. را در برميگيرند"  جنگهای سايبری"بزرگ، مهم ترين عرصه های 
استفاده از سيستم فناوری ديجيتالی در خدمت استراق سمع، شنود 
تلفنی، پيامک، کنترل نامه های الکترونيکی، تا رديابی و دستگيری و 

 .غيره، تاکيد اصلی اين مقاله است
 

 ارتش سايبری جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی که زير مجموعه سپاه پاسداران "  ارتش سايبری"

، ساليان سال "ارتش"معروف است، اين "  سپاه سايبری"است، به 
. است که در خفا در حفظ نظام حافظ سرمايه اسالمی فعاليت ميکند

هرچند که اطالعات چندان دقيقی در باره دامنه و حدود ارتش 
سايبری جمهوری اسالمی در دسترس نيست، اما اين ارتش تا به 
امروز حداقل به چندين وب سايت آمريکايی و چينی و عربستانی 
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 جنگ سايبری در روند سرنگونى جمهوری اسالمى

 كاريكاتور آلترناتيو تراشى مجاهدينى
 

 نادر شريفى

!نه قومى نه مذهبى هويت انسانى  

حمله کرده است و در تعقيب و دستگيری 
دهها بل صدها نيروی اپوزيسيون موفق بوده 

غالمرضا سليمانی، رئيس سازمان .است
شهريور سال  ١۶بسيج مستضعفين، روز 

" بسيج مستضعفين: "اعالم ميکند که ١٣٩٨
گردان سايبری  ١٠٠٠در فضای مجازی، 
در همين سال، .  است سازماندهی کرده 

رئيس سازمان فضای مجازی بسيج هدف 
هزار  ٨٠سازمان بسيج را استفاده از 

، ٩٩در آبان .  است  بسيجی برای سازماندهی فضای مجازی عنوان کرده
تهران نيز اعالم کرد که لشکر سايبری سپاه "  هللا دمحم رسول"فرمانده سپاه 

گردان سايبری در فضای مجازی مشغول بکار  ١۴۴تهران متشکل از 
 ٨٠با اين حساب مالحظه می شود که جمهوری اسالمی با بيش از .  است

در کنار چيزی تقريبی نيم ميليون "  فضای مجازی"هزار ارتش سايبری در 
نيروی امنيتی مسلح در کشور روزانه در حفظ نظام کپک زده اسالمی 

تعقيب، رديابی، تهديد و دست آخر آدم ربائی اپوزيسيون جمهوری .  است
اسالمی چه در داخل و چه در خارج کشور بخش عمده مجموعه اقداماتی 

جمهوری اسالمی با همکاری نيروهای سرکوب "  ارتش سايبری"است که 
 .و تروريستی خود در دستور کار قرار داده است

 
 حمالت سايبری به جمهوری اسالمی

روشن است از زمانی که خبر راه اندازی دوباره پروژه اتمی جمهوری 
اسالمی به بيرون درز کرد، دستگاههای امنيتی جهان حساسيت شان به 

خبر دستيابی اطالعات .  برنامه های هسته ای و خود رژيم چند برابر شد
گسترده سازمان های امنيتی راجع به نيروگاهها و متخصصين و دست 
اندرکاران پروژه اتمی و سپس حمله به اين نيروگاهها و ترور برخی از 
سردمداران پروژه اتمی رژيم توسط دولت اسرائيل که با حمايت دولتهای 
منطقه به پيش برده شد و امروز توسط هر دو طرف تائيد شده اند، نشان 

 . دهنده جنگ بی امان اين دو حکومت و هم پيمانان آنان با يکديگر است
 

اما جمهوری اسالمی در هفته ها و ماههای گذشته با جنس ديگری از 
" دوربينهای مدار بسته"با هک شدن .  روبرو شده است"  جنگ سايبری"

اند و  گذاری کرده نام"  عدالت علی"زندان اوين توسط گروهی که خود را 
هک شدن چند برنامه تلويزيونی جمهوری اسالمی و در ادامه ديگر 
دستگاههای حکومتی در اقصی نقاط کشور، ما با جنس ديگری از عمليات 

در "  عدالت علی"گروه هکر .  ارتش سايبری در ايران روبرو می باشيم
های مداربسته امنيتی زندان اوين را هک کرد و از  مرداد ماه امسال دوربين

نه (و انتخابی، اقدام به انتشار "  چکانی قطره"چند روز بعدش به صورت 
فيلمهای دلخراشی که از داخل زندانهای جمهوری اسالمی ميگذرد، )  چندان

از درون زندان اوين "  روزمره"و "  عادی"مدعی پرده برداشتن از تصاوير
کند که پيامدهای  شد و هشدار داده بود که به زودی تصاويری منتشر می

سپس خبر هک شدن .  بسيار بزرگتری برای جمهوری اسالمی خواهد داشت
از چند شبکه   که با آن پخش برنامه ١٤٠٠ای پنج شنبه هفتم بهمن  ثانيه ١٠

های يک، قرآن، پيام و جوان متوقف شد  تلويزيونی ايران از جمله شبکه
اذهان عموم را به خود جلب کرد که همزمان تصاويری از مريم رجوی و 

مسعود رجوی از رهبران سازمان مجاهدين خلق و تصويری 

 

  ١١صفحه   



مرگ "از رهبر جمهوری اسالمی با ضربدر قرمز که روی آن شعار 
شاهين قبادی، .  شد، پخش شد ديده می"  ای، درود بر رجوی بر خامنه

سخنگوی مجاهدين خلق مستقر در پاريس، در واکنش به اين خبر به 
"خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت ما نيز مانند شما االن از اين : 

ً مسئوليت اين حمله ."  موضوع مطلع شديم او بدون اينکه مستقيما
رسد که  به نظر می: "سايبری را متوجه سازمان مجاهدين کند، گفت

توسط حاميان مجاهدين خلق و واحدهای مقاومت در اين کار 
 ".رژيم انجام شده است های راديويی و تلويزيونی ايستگاه

 
روشن است حمله سايبری و تائيد رسمی آن، مساوی است با تعقيب 
بين المللی، دستگيری، محاکمه و حبس و حتی تقبل مجازاتهای 

قصد منهم اينجا اين نيست که درجه تخلف چنين حمالتی . سنگين مالی
را بررسی کنم، بلکه نشان دهم که برخالف فيلمهای هاليوودی که 

پانزده ساله ظرف مدت چند دقيقه با يک تلفن -يک نوجوان چهارده
از دهها حلقه امنيتی عبور می کند و فالن سازمان )  حتی(دستی 

امنيتی و حکومتی را هک ميکند، برای چنين کارهائی احتياج به 
جمعی از افراد متخصص و کارآمد، امکانات فنی، فنآوريهای 
پيشرفته، غير قابل رديابی و دست آخر آن تکنولوژی و يا فنآوری 
برتری است که بتواند از ميدانهای حفاظتی مختلفی عبور کرده و 

دقيقا .  قادر باشد کنترل تکنولوژی رقيب و يا دشمن را بدست بگيرد
" ارتش سايبری"همين تفاوت يک فيلم هاليوودی با عمليات يک 

. متخصص و کار کشته با امکانات فراوان مالی را نشان ميدهد
افرادی مثل اسنودن که پرده از استراق سمع وسيع رسانه های 
اجتماعی توسط دستگاه امنيتی آمريکا برداشتند، بدون تائيد شبکه های 
اجتماعی در حمايت از سازمانهای امنيتی خود، حتی اين متخصصان 
برنامه نويس و با در اختيار داشتن مدرنترين امکانات، براحتی 
امکان دستيابی به امکانات کاربران شبکه های اجتماعی را بعنوان 

با اين وجود که شخص اسنودن فردی متخصص .  مثال پيدا نميکردند
و کار کشته در حرفه خود بود و با وجود حفظ باالترين ضريب های 
امنيتی باز هم او بدام همان سازمانهای امنيتی افتاد و دست آخر 

 !مجبور به فرار و ترک کشور شد
 

با توجه به اين حقيقت ساده که هک کردن تلويزيونهای جمهوری 
اسالمی در کنار عبور از دايره های حفاظتی برای دست يابی به 
دوربينهای مدار بسته زندان اوين که قتلگاه دهها هزار جوان آزاده 
توسط دو نظام اسالمی و آريامهری است، برای عاملين ميتواند نتايج 
جانی بسيار سختی ببار آورد، تصور اينکه گروهی حامی مجاهدين 
خلق و واحدهای مقاومت، در زيرزمينهای خانه خود بناگاه، دست به 
هک کردن شبکه های تلويزيونی جمهوری اسالمی زده اند، بيشتر 

بنابراين ميتوان !  لطيفه ای است که به آن نمی شود راستش خنديد

  ١١صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٦شماره    

 جنگ سايبری در روند سرنگونى جمهوری اسالمى

 ...كاريكاتور آلترناتيو تراشى مجاهدينى 

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

اطمينان داشت که اوال اين حمالت خارج از محدوده قدرت حکومتی 
دوما اين حمالت با تائيد و حمايت .  جمهوری اسالمی به پيش برده می شوند

مالی و در اختيار داشتن تکنولوژی برتری انجام گرفته است که خود 
بنابر اين نه مشتی حامی و نه .  جمهوری اسالمی آنان را در اختيار ندارد

چند صد پيرو اين سازمان که دهها سال است حتی اجازه ارتباط گيری با 
يکديگر را ندارند، در اين موقعيت می باشند که دست به چنين عملياتی 

اينترنت توسط جمهوری اسالمی را هم "  صيانت"شايد بتوان طرح .  بزنند
در مقابله با افزايش اين حمالت توسط سازمانهای امنيتی جهانی و در 
راستای تضعيف حکومت ديد که جواب جمهوری اسالمی برای حفظ 

 . حکومت و دستگاههای حکومتی خود، بستن کامل اينترنت به کشور است
 

چرا مجاهدين خلق و :  بنابراين بايد به سئواالت ديگر هم دقت بيشتری کرد
افشاگريها و تبليغات ضد "تا به امروز به چنين "  امام علی"هکرهای 

دست نزده بودند؟ چرا امروز رهبری مجاهدين پس از غيبت "  رژيمی
طوالنی رجوی با هک برنامه های تلويزيونی رژيم، مرگ بر جمهوری 

قرار ميدهد؟ آيا مجاهدين خلق با "  زنده باد رجوی"را در مقابل "  آخوندی"
حمايت حکومتها و سازمانهای امنيتی کشورهای عربی، اسرائيل و شايد 
حتی آمريکا، خواهان آلترناتيوسازی جديدی در مقابل آلترناتيو چپ که 
نيرويش را از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری و توده ای ميگيرد، 
برآمده است و برای به بيراه بردن جنبش سرنگونی و حفظ حاکميت 
سرمايه، ماموريت جديدی گرفته است؟ آيا در اين توهم اند که سناريوی 
خمينی با آوردن رجوی دوباره تکرار شود؟ آيا استفاده از اين فنآوری قرار 
است جای ارتش مجاهدين را بگيرد؟ در هر حال تا به مجاهد مربوط است، 

 .اين کاريکاتور آلترناتيو تراشی است
 

 سرنگونی جمهوری اسالمی و آلترناتيوسازی
گسترش اعتراضات و .  سرنگونی است جمهوری اسالمی در سراشيبی

اعتصابات کارگری، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، مال باختگان، و 
فريادهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسالمی، رژيم اسالمی 

کرد که با کنار گذاشتن بال  ١٤٠٠را مجبور به اجرای شوی انتصابات 
خامنه ای با .  اصالح طلب خود و انتصاب رئيسی جالد رژيم به پايان رسيد

روی کار آوردن رئيسی و در تالش در رودرروئی مستقيم با مبارزات 
کارگری و جنبش توده ای سرنگون طلب، حاکميت يک دستی مرکب از 

. خود را برای حفظ نظام ديکتاتوری روی کار آورد"  آدمکشان ورزيده"
برای جمهوری اسالمی و شخص خامنه ای روشن است که اين نظام به 
سرنگونی خودش نزديک شده است، بنابراين و به همان نسبت که کنترل 
جامعه از دست اين حکومت خارج شود، دست اپوزيسيون برای فعاليت در 

از طرفی ديگر جدال طبقاتی و تقابل جنبشها در .  جامعه بازتر می شود
جامعه ايران با نزديکی فروپاشی حکومت اسالمی قدم به قدم عميق تر و 

بقول مارکس آنکس که وجود طبقات را انکار ميکند، .  عميق ترمی شود
بنابراين حافظان نظام سرمايه .  خود شبحی در مبارزات طبقاتی بيش نيست

هم بخوبی واقفند که جمهوری اسالمی در حال فروپاشی است و خطر چپ 
بنابراين نه تنها جمهوری اسالمی که کليت .  بطور عينی و مادی جدی است

 ! نظام سرمايه در خطر افتاده است
 

اپوزيسيون پروغرب و ملی اسالمی از جمله مجاهدين هم 
  ٩صفحه   



 ٦٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 تجمع سراسری معلمان و فرهنگيان
ماه  ام بهمن معلمان و فرهنگيان در سراسر کشور در روزهای شنبه سی

ای  شنبه سوم اسفند مجدداً دست به تجمعات اعتراضی گسترده و سه
اجرای کامل قانون «معلمان شاغل و بازنشسته خواهان .  اند زده
سازی حقوق  بندی فرهنگيان شاغل و همچنين قانون همسان رتبه

رسمی شدن نيروهای استخدام موقت، نيروهای «، »بازنشستگان
، »خدمات آموزشی، آموزشياران نهضت و مربيان پيش دبستانی

بهبود معيشت «، »١۴٠٠پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان سال «
آزادی معلمان «، »قانون اساسی ٣٠اجرای اصل «، »نيروهای خدماتی

، »آموزش رايگان و با کيفيت برای دانش آموزان«، »زندانی
تشکيل کالسهای درس با «و همچنين  »پرداخت بيمه دانش آموزان«

اين تجمع سراسری بر اساس .  هستند »دانش آموز ١۶ظرفيت حداکثر 
فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران برگزار 
شد و در پايان هر تجمع قطعنامه پيشنهادی شورای هماهنگی تشکلهای 

در قطعنامه تجمع .  صنفی فرهنگيان قرائت و بتصويب رسيدە است
 :روز شنبه سی بهمن از جمله آمده است

 
در .  شورای هماهنگی بر عهد و پيمان خود با معلمان استوار است...  

 : گوييم پايان رو به حاکميت می
 
سازی حقوق  اگر قانون مديريت خدمات کشوری و همسان .١

 .بازنشستگان اجرا نگردد
بندی مطابق با خواسته اکثريت معلمان در سال  اگر اليحه رتبه .٢

عملياتی نشود و بودجه آن برای سال آينده مشخص و معين  ١۴٠٠
 . نگردد

های غارتگرانه برای صندوق  اگر دولت و مجلس به دنبال برنامه .٣
 . ذخيره فرهنگيان باشند و مالکيت معلمان به صندوق را نپذيرند

اگر امنيت شغلی نيروهای غيررسمی، خريدخدماتی و خدمتگزاران  .۴
 .پرداخت نشود ١۴٠٠تامين نگردد و پاداش بازنشستگان 

سازی ادامه يابد و دست حاکميت در  های پولی اگر همچنان سياست .۵
 . آموزان تامين نگردد آموزان باشد و حقوق دانش جيب والدين دانش

اگر معلمان زندانی آزاد نشده و معلمان اخراجی بر سر کار خود  .۶
برنگردند و احکام صادر شده عليه معلمان لغو نگردد و احضار فعاالن 

 . ها ادامه داشته باشد سازی صنفی و پرونده
 

های صنفی فرهنگيان ايران اعتراضات خود  شورای هماهنگی تشکل
ما از تمام ارکان .  تر ادامه خواهد داد را به اشکال متفاوت و گسترده

خواهيم بيش از اين در مقابل اراده جنبش معلمان نايستند و به  قدرت می
 .مطالبات معلمان بازنشسته و شاغل تن دهند

 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

 های صنفی فرهنگيان ايران شورای هماهنگی تشکل
 ١۴٠٠بهمن ٣٠شنبه، 

 
 التدريس تجمع اعتراضی کارنامه سبزها و معلمان حق

اسفند نيز همزمان با  ٣بهمن  و همچنين روز سه شنبه  ٣٠روز شنبه 
سبز   شدگان کارنامه جمعی از قبول  تجمع سراسری معلمان و فرهنگيان،

پرورش در اعتراض به عدم رسيدگی به   آزمون استخدامی آموزش و
هايشان مقابل وزارت آموزش و پرورش مجدداً دست به تجمع  خواسته

 .اين تجمعات روز چهارشنبه چهارم بهمن نيز ادامه داشت. زدند
 

 کارگران اعتصابی شرکت موتوژن تبريز اخراج شدند
روز اعتصاب نامه  ٩معترض شرکت موتوژن تبريز پس از کارگران 

کارگران شرکت موتوژن تبريز .  تسويه حساب و پايان کار دريافت کردند
ها و  در اعتراض به سطح پايين حقوق و خواست يکسان سازی دريافتی

اين کارگران که .  عقد قرارداد مستقيم با شرکت اعتصاب کرده بودند
همگی پيمانکاری هستند بعد از اعتراض به منطور تسويه حساب تا پايان 

به کارگران اعالم شده از شنبه اجازه ورود به .  ماه احضار شدند بهمن
تعداد کارگران اخراجی يک ماه مانده به پايان سال !  شرکت را ندارند

 . نفر است ٧٠٠
 

 کارگران معدن طزره برای سومين روز متوالی تجمع کردند
صبح روز دوشنبه دوم اسفندماه کارگران شرکت البرز شرقی شاغل در 
معدن طزره دامغان در ادامه اعتراضات روزهای قبل در مقابل دفتر 
مرکزی شرکت البرز شرقی در شاهرود مجدداً تجمع کردند و خواستار 

کارگران با سر دادن شعار، صدای .  تغيير وضعيت شغلی خود شدند
تاکنون :  کارگران می گويند.  اعتراض خود را به گوش مسئوالن رساندند

نفر  ٧٠٠حدود .  هيچ مسئولی پاسخگو نبوده است و ما همچنان بالتکليفيم
کارگر در اين مجموعه کار می کنند که نسبت به وضعيت فعلی معترض 

 .هستند
 

 تجمع اعتراضی کارگران خدماتی مترو 
نفر از کارگران خدماتی خط چهار  ٧٠روز يکشنبه اول اسفند حدود 

متروی تهران در اعتراض به عدم پرداخت بيش از دو ماه از حقوقهايشان 
 .مقابل ساختمان شرکت متروی تهران دست به تجمع زدند

 
 آهن مشهد تجمع اعتراضی جمعی از لوکوموتيورانان راه

، جمعی از لوکوموتيورانان شاغل در ١۴٠٠اسفند ماه  ٢روز دوشنبه 
آهن مشهد در مقابل ساختمان اين ارگان دولتی در استان خراسان  راه

اين شهروندان معترض در .  رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند
  ١٣صفحه   تشريح علت برگزاری اين تجمع اعتراضی به صدور 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 تجمع اعتراضی کارکنان رسمی مخابرات آذربايجان شرقی
شنبه سوم  کارکنان رسمی مخابرات استان آذربايجان شرقی روز سه

اسفند در اعتراض به تاخير در پرداخت حقوق، عيدی، پاداش و ساير 
مطالبات معوق مزدی خود دست از کار کشيدند و در محوطه ساختمان 

صبح روز چهارشنبه چهارم .  مرکزی مخابرات استان تجمع کردند
نيز برای دومين روز در محوطه ساختمان مخابرات   ١۴٠٠اسفند ماه 

 .استان در شهر تبريز تجمع  کردند
 

 نشانان مقابل شهرداری تهران تجمع اعتراضی آتش
نشان تهران در  شنبه سوم اسفند جمع زيادی از نيروهای آتش روز سه

اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان شهرداری 
 .تهران دست به تجمع زدند

 
 تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای دولتی مقابل مجلس 

روز چهارشنبه چهارم اسفندماه جمعی از کارگران شاغل در نهادها و 
های تابعه دولت در مخالفت با محاسبه افزايش حقوق سال آينده  شرکت

اين تجمع .  مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند ١۴٠١در بودجه 
مجلس انجام گرفت، مشخصاً به   که همزمان با بررسی اليحه بودجه در

درصدی  ١٠در خصوص افزايش  ١۴٠١بودجه  ١٢تبصره  ۴-١بند 
 .حقوق کارگران دولتی اشاره دارد

ً از  کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی سابقا
شدند  افزايش حقوق ساالنه مصوب در شورای عالی کار برخوردار می

تدوين کرده، اين  ١۴٠١ای که دولت برای سال  اما در اليحه بودجه
کارگران نيز مشمول افزايش حقوق ده درصدی خواهند شد و افزايش 

اين .  دستمزد مصوب شورای عالی کار برای آنها لحاظ نخواهد شد
کارگران خواهان افزايش دستمزد منطبق بر نرخ واقعی سبد معيشت 

اما آنچه که پيداست دولت حاضر به افزايش دستمزد به .  خانوار هستند
 .ميزان نرخ ناچيز شورای عالی کار هم برای اين کارگران نيست

 
 تجمع کارگران شهرداری رشت در اعتراض به کاهش اضافه کاری

بهمن در  ۴کارگران مجموعه شهرداری رشت صبح روز چهارشنبه 
اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان مقابل استانداری گيالن تجمع 

اين کارگران با اشاره به اينکه شهردار فعلی آبان ماه پس از .  کردند
روی کار آمدن در اولين اقدام خود اضافه کاری کارگران شهرداری را 

ها همچنين افزايش  آن.  کاهش داد که موجب نارضايتی آنها شد
ها و پرداخت کامل مطالبات عيدی و سنوات يکسال گذشته  کاری اضافه

 .را از مسئولين خواستار هستند
 

 بازداشتها و زندانيان
 ديدار جمعی از فعاالن صنفی سراسر کشور با خانواده شعبان دمحمی

تعدادی از معلمان مبارز و متحد عليرغم ممانعت های نيروهای امنيتی 
رساندند و با خانواده آقای شعبان دمحمی اعالم  خود را به مريوان 

آقای .  همبستگی کردند و فرماندار را مجبور به شنيدن سخنانشان کردند
شعبان دمحمی بعدازظهر روز پنجشنبه پنجم اسفندماه، با توديع قرار وثيقه 

 .ميليون تومانی موقتاً از زندان مريوان آزاد شد ۵٠٠

 
 بازداشت رادا مردانی فعال صنفی معلمان 

 ٣٠رادا مردانی معلم و فعال صنفی فرهنگيان روز شنبه 

احکام تبعيد اجباری همکاران آنها به ناحيه شرق شهرستان طبس اشاره 
 .کردند و خواستار لغو صدور احکام شغلی از اين دست هستند

 
 تجمع اعتراضی کادر درمان مقابل وزارت بهداشت

روز دوشنبه دوم اسفندماه جمعی از نيروهای کادر درمان در اعتراض به 
عدم رسيدگی به مشکالتشان مقابل ساختمان وزارت بهداشت دست به 

 .تجمع زدند
 

 بخش خصوصی شرکت واحد تهران  تجمع اعتراضی رانندگان
بهمن بخشی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد  ٣٠روز شنبه 

تهران مقابل درب اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران واقع در 
تجمع کنندگان نسبت به وضعيت سخت .  خيابان هنگام تجمع کردند

 .معيشتی و عدم تحقق مطالباتشان اعتراض دارند
 

 خرم آباد  ٣تجمع اعتراضی کارگران شهردای منطقه 
اين کارگران که شش ماه حقوق، مزايا و حق بيمه پرداخت نشده دارند 

 .مقابل استانداری لرستان دست به اجتماع زدند
 

 تجمع کارگران شهرداری کوت عبدهللا مقابل استانداری خوزستان
روز دوشنبه دوم اسفندماه کارگران فضای سبز شهرداری شهرستان 

برای پيگيری مطالبات حقوقی خود مقابل )  کوت عبدهللا(کارون 
اين کارگران با اشاره به اتمام قرارداد .استانداری خوزستان تجمع کردند

ماه بيمه پرداخت نشده  ٢ماه حقوق عقب افتاده و  ٣:  گويند پيمانکار می
بندی مشاغل بوده و  ها همچنين خواستار اجرای طرح طبقه آن. طلب داريم

ماه خود را از مسئولين خواستار  ١١پرداخت مطالبات عيدی و سنوات 
 .هستند

 
 تجمع  اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات گيالن در رشت

نفر از نيروهای شرکتی مخابرات گيالن صبح روز  ٢٠٠نزديک به 
دوشنبه دوم اسفند با تجمع در ساختمان مرکزی مخابرات استان، خواستار 

کنندگان اعتراض خود را  تجمع.  رسيدگی به مطالبات حقوقی خود شدند
نسبت به عدم پرداخت حقوق طبق مصوبه قانون کار، عدم اصالح 

بندی مشاغل و  قراردادهای شغلی، عدم اجرای صحيح طرح طبقه
طبق اظهارات کارکنان .  نيروها ابراز کردند  پرداخت ناقص حق بيمه

های حقوقی اين کارکنان، حق  معترض، عليرغم کسر مبلغ بيمه از فيش
بيمه مربوط به چندين ماه اين نيروهای معترض به صورت ناقص 

های تکميلی و حق بيمه سازمان  پرداخت شده و آنها در خصوص بيمه
توانند از خدمات درمانی استفاده کنند و مجبور به  تامين اجتماعی نمی
 ٣شنبه  روز سه.  اند های درمان خود و خانواده شده  پرداخت آزاد هزينه

اسفند ماه نيز، نيروهای شرکتی مخابرات گيالن، با تجمع در مقابل 
ساختمان استانداری در رشت، خواستار رسيدگی به مطالبات شغلی و 

 .معيشتی خود شدند

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٤صفحه   
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!آموزش رايگان برای همگان  

مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان  ١١:٣٠ساعت  ١۴٠٠بهمن 
بعد از پايان تجمع، نيروهای امنيتی با ضرب . دلفان لرستان بازداشت شد

و شتم که منجر به جراحت و شکستگی کمر و جمجمه رادا مردانی شد، 
خانواده وهمکاران پيگير محل نگهداری شدند .  کردند ايشان را بازداشت 

ولی بعد از ساعتی، آقای مردانی را در بازپرسی شعبه يک دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان دلفان با سر و صورت خونين و با دستبند و 

نيروهای مهاجم دست آقای مردانی را از پشت به صندلی .  پايبند، يافتند
جلوی دفتر شعبه اول بازپرسی بسته و به پاهايش شبيه مجرمين 
خطرناک پابند بسته بودند، مامورين لباس شخصی با الفاظ رکيک به 
ايشان  فحاشی می کردند و به مادر و پدر اين فعال صنفی که سالها قبل 

ايشان بعد از سواالت بازپرس .  از دنيا رفته اند، فحش رکيک می دادند
نسبت به ضرب و جرح صورت گرفته توسط ضابطين وزارت 
اطالعات اعالم شکايت نمود اما بازپرس با اعمال فشار، تنها اعالم 

بعد از پايان بازجويی بدون قرار .  داشت اين صورتجلسه را امضا کنيد
تأمين مناسب و اعالم به آقای مردانی يا خانواده با فشار نيروهای 

 . اطالعات ايشان را به زندان خرم آباد انتقال دادند
 

 زاده از فعالين صنفی کرج بازداشت شد اله سولماز فيض
شنبه سوم اسفند پس از پايان تجمع معلمان در مقابل اداره کل  روز سه

زاده، عضو هيئت  اله آموزش و پرورش استان البرز، خانم سولماز فيض
مديره کانون صنفی معلمان اين استان، توسط نيروهای امنيتی بازداشت 

 .به محل نامعلومی منتقل شد  و
 

 حسن بهامين معلم و فعال صنفی  بازداشت علی
دکتر بهامين معلم و فعال صنفی ساکن ياسوج که برای شرکت در تجمع 
معلمان به شيراز رفته بود، پس از پايان تجمع توسط نيروهای امنيتی 

ساعت  ٢۴ايشان پس از .  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است
 .بازداشت، آزاد شدند

 
 زرتشت احمدی راغب بازداشت شد

اسفندماه برای  ٢زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی صبح روز دوشنبه 
چندمين بار توسط نيروهای امنيتی در منزل خود بازداشت و به مکان 

ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتيش منزل .  نامعلومی منتقل شد
 .کرده و شماری از وسايل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند

 
 تفتيش منزل شهناز اکملی و احضار مريم کريم بيگی به دادسرای اوين

، منزل شهناز اکملی، زندانی سياسی سابق ١۴٠٠اسفند  ٢روز دوشنبه 
توسط  ٨٨و مادر مصطفی کريم بيگی از جان باختگان اعتراضات سال 

نيروهای امنيتی تفتيش و تعدادی از لوازم شخصی وی و دخترش مريم 
کريم بيگی از جمله تلفن های همراه، لوازم الکترونيکی و تصاوير 

ماموران همچنين از مريم .  ضبط شد ٨٨مربوط به جان باختگان سال 
 .روز در دادسرای اوين حاضر شود ۵کريم بيگی خواستند که طی مدت 

 
 !ناپديد شدن دوست نويد افکاری طی هفت ماه گذشته

گير و از دوستان نزديک نويد افکاری، از هفت ماه  امين بزرگر کشتی 
هايی که پيشتر منتشر شده  بر اساس گزارش. پيش تاکنون مفقود شده است

هايش از  است، امين بزرگر بارها از سوی نيروهای امنيتی برای حمايت
نويد افکاری تهديد شده بود و چندين بار هم به دوستانش گفته بود 

امين بزرگر هفت ماه پيش به .  کنند نيروهای امنيتی او را تعقيب می
شود و تا امروز خانواده و نزديکانش  صورت ناگهانی ناپديد می

گير در آخرين پست  اين کشتی.  اند هيچ نشانی از او پيدا کنند نتوانسته
اينستاگرامش، ويدئويی از يک ترانه به ياد نويد افکاری منتشرکرده و 

 ».سکوت ما خيانت است«: نوشته بود
 

 بازنشستگان
 تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی

بگيران تأمين  ماه بازنشستگان و مستمری روز يکشنبه اول اسفند
اجتماعی در شهرهای اراک، رشت، تبريز و بجنورد مقابل اداره کل 

بازنشستگان و .  تأمين اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند
مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و 

ها ،مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد معيشتی خود معترض  مستمری
سازی  بازنشستگان تأمين اجتماعی خواهان افزايش و همسان.  هستند

 .ها هستند کامل حقوق
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد اصفهان
ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  روز يکشنبه اول اسفند

صندوق بازنشستگی فوالد اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در 
اين بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معيشتی .  اصفهان تجمع کردند

بازنشستگان صندوق فوالد هر يکشنبه در .  و حقوقی خود هستند
 .زنند شان دست به تجمع می اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت

 
*** 



 ٦٣٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٥صفحه    

 

!آزادی، برابری، رفاه همگانى  
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!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 در روز جهانى زن

 !عليه طالبان ها در تهران و كابل
 

جنبش آزادی زن و سنت هشتم مارس، ميراث گرانبهای جنبش سوسياليستى طبقه كارگر              

از كمون پاريس تا انقالب اكتبر و انقالب آلمان، از زنان انقالبى و سوسياليست در                .  است

آمريكا و انگلستان تا دانمارک و ايران، ستارگان و پرچمداران برابری زن و مرد بر تارک                 

تاريخ را كسانى ساخته اند و مى سازند كه سلطه طبقات دارا و                .  تاريخ مى درخشند  

اگر در قرن بيست و يكم و در عصر انقالبات           .    نابرابری بنيادی و استبداد را نپذيرفتند     

تكنولوژيک هنوز تبعيض براساس جنسيت يک مشخصه جوامع كنونى است، تنها بيان اين              

واقعيت ساده است كه سرمايه داری آزادی و برابری كامل و بيقيد و شرط زن و مرد را                   

نمى پذيرد، چون ستمكشى زن و تحميل موقعيت فرودست در زندگى فردی و اجتماعى،              

يک ركن انباشت سرمايه است و نابرابری بنيادی در جامعه سرمايه داری را بازتوليد                 

 .ميكند

 

در نظامى كه تبعيض و نابرابری، مالكيت خصوصى، بردگى مزدی، استثمار فرد از فرد و                

ايجاد شكاف ميان آحاد طبقه كارگر ركن اساسى آنست، آزادی زن از انقياد سياسى و                 

كسب برابری حقوقى و    .  اقتصادی و فرهنگ و اخالقيات متحجر سرمايه داری ممكن نيست         

تغييرات در قوانين و پيشرفتهای حاصل شده در بخشى از كشورهای جهان، نه از                   

ترقيخواهى بورژوازی بلكه نتيجه مبارزات قهرمانانه زنان و جنبش سوسياليستى طبقه             

 .كارگر بوده است


