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 بعد از طالبان

 "اسالم هراسى"سازمان ملل عليه 
 

دبيرکل " يوسف بن احمد العثيمين"دو سال قبل 
سازمان همکاری اسالمی، در سخنرانی 
بمناسبت سالروز حمله تروريستی به دو مسجد 
کرايست چرچ در نيوزلند، از سازمان ملل 

روز "مارس را به عنوان  ١۵خواست تا روز 
. اعالم کنند"  همبستگی ضد اسالم هراسی

امسال و در روز سه شنبه، سازمان ملل متحد 
مارس را بعنوان  ١۵با صدور قطعنامه ای 

تعيين و "  روز جهانی مقابله با اسالم هراسی"
اين قطعنامه را نمايندگان .  نامگذاری کرد

دولتهای جمهوری اسالمی، پاکستان، ترکيه، 
عربستان، اردن و اندونزی، ارائه و مذاکرات 

 . برسر تصويب قطعنامه را برعهده داشتند
 

باالخره تبليغات سالهای طوالنی در رسانه 
های غربی و تالش مستمر و مماشات با 

يا "  اسالموفوبی"اسالمی ها نتيجه داد و 
جزو ممنوعه ها شد تا راه را "  اسالم هراسی"

برای جاری کردن بی دردسرتر قوانين و 
نرمهای اسالمی باز کند و مهمتر نيروهای 
جنبش اسالم سياسی را وارد جنگ و رقابت 

اين حرکت .  دولتهای سرمايه داری کندجاری 
با استقبال جمهوری اسالمی و دولتهای مرتجع 

" سازمان همکاری اسالمی"متشکل در 
همه فهميدند چرا دقيقاً در گرماگرم . روبرو شد

جنگ و کشتار در اوکراين، به نيروهای 
اسالمی و دستجات نيابتی نياز 

 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
 

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تنظيم

  حكمتيست –بيانيه حزب كمونيست كارگری 
 

 در گراميداشت سالروز كمون پاريس

  درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز

 اين زندگى شايسته كارگران نيست 

 ١٤٠١درمورد حداقل دستمزد 

 ٨حه صف سعيد يگانه                                                                                                                   

 اسالموفوبى 

 !تزی راسيستى است
 

 سياوش دانشور

 : در يک نگاه

 :كارگران در ايتاليا به ما ميگويند

 !جنبش ضد جنگ سرمايه داران را ميتوان به ميدان كشيد
 

 ٦رحمان حسين زاده                                                                                                      صفحه 

٢صفحه   

 سال نو مبارک 
بهار و نو شدن طبيعت را به شما كارگران و مردم              

برايتان سالى سرشار از    .  آزاديخواه تبريک مى گويم   

اميد به آينده و تالش برای فائق آمدن به مصائب             

 .بشريت در نظم كنونى آرزومندم
 

 سياوش دانشور

 يادداشتها،

 كارگران ايتاليا 

 در باره جنبش ضد جنگ 



اين گام بعدی .  هست و همين دريچه ای برای بقا و امتيارگيری است
 .  بعد از طالبان و هديه جديدی به اسالم سياسی بود

 
تخت روانچی سفير جمهوری اسالمی در سازمان ملل، در سخنرانی به 

"اين مناسبت از جمله گفت برای اعضای سازمان ملل متحد بسيار : 
هراسی، از جمله اقداماتی نظير ممنوعيت سفر  مهم است که عليه اسالم

مسلمانان، ممنوعيت حجاب، ممنوعيت نمادهای مسلمانان و استفاده 
انگيز از اصطالحات جاهالنه ای مانند تروريسم اسالمی هم صدا  نفرت
 ". شوند

 
اين حرکت را بايد در متن عقبگردهای فکری و سياسی ناشی از جنگ 

ميدان دادن به نيروهای ضد .  و رقابت دولتهای سرمايه داری قرار داد
جامعه از مذهب و راسيسم تا فاشيسم و اسالم سياسی، ناشی از 
تالشهای امثال يوسف بن احمد العثيمين و مجيد تخت روانچی و يا 
منّور شدن افکار نمايندگان دولتهای مرتجع نيست، برعکس، از پروژه 
های جديد و نياز به نيروهای اسالمی در جنگ کنونی دولتهای سرمايه 

 . داری خبر ميدهد
 

ً به مفروضاتی راسيستی متکی است . خود ترم اسالموفوبی تماما

 ٦٣٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 بعد از طالبان

 " ...اسالم هراسى" سازمان ملل عليه 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  ٥صفحه     

چهارچوبی برای محدوديت و نفی نقد 
اسالم و برسميت شناسی قوانين اسالمی 
عليه مردمی است که جرمشان اينست در 
جوامعی چشم به جهان گشوده اند که 
بطور اختياری و با اهداف سياسی 

و "  کشورهای اسالمی"ارتجاعی، 
اين .  نامگذاری شده اند"  جوامع اسالمی"

حرکتی ارتجاعی توسط دولتهای 
ارتجاعی است که تنها فضا را برای 

در شرايطی که نژادپرستی و فاشيسم رسماً پر و .  اسالميون مهيا می کند
بال می گيرد و در سيستم دمکراسی هضم و درونی ميشود، چرا اسالم و 
تروريسم اسالمی نشود؟ مگر غير اينست که اسالم و فاشيسم تحت حمايت 
مالی و سياسی و نظامی دولتهای پرچمدار دمکراسی ميدان عمل پيدا 

 کرده اند و در بحران و کشمکش کنونی ضروری شده اند؟ 
 

اسالم روبنای سياسی کشورهای اسالم زده و رژيمهائی مانند جمهوری 
تکليف اسالم را نه سازمان ملل و دايناسورهای کنفرانس .  اسالمی است

همکاری اسالمی؛ بلکه جنبش ضد اسالمی و ضد دينی، جنبش 
سکوالريستی و کارگری و سوسياليستی در ايران و افغانستان و 

 .کشورهای منطقه معلوم خواهند کرد
 

 .سردبير
 

 ٢٠٢٢مارس  ١٧

 



در انقالب کبير فرانسه تا بخون  ١٧٨٩ژوئيه  ١۴از فتح باستيل در 
، فرانسه درگير يک ١٨٧١کشيده شدن کموناردها در هفته خونين مه 

اروپای کهن با .  دوره تحول و کشمکش سياسی حاد طبقاتی است
حکومتهای استبدادی و سلطنتی در کشاکش جنگ و برتری جوئی بود و 
طبقه کارگر در وحشتناک ترين شرايط ممکن زيستی سربازان ساده 

در اروپای کهن نيازی اجتماعی و تاريخی .  جنگ و رقابت بورژوازی
برای تغيير ضروری شده بود و اين کارگران قهرمان پاريس بودند که 

کمون پاريس از .  با اولين انقالب کارگری جهان فصلی نو درانداختند
يکسو در تحوالت انقالب فرانسه از جمله سقوط امپراتوری دوم، اعالم 
جمهوری سوم، مسئله کمبود غله و نان و گرسنگی شديد، شکست 
فرانسه در جنگ با دولت پروس ريشه دارد، و از سوی ديگر، به 
تجارب برجسته مبارزه طبقه کارگر اروپا مانند جنبش چارتيستها در 
انگلستان، شورش مسلحانه کارگران نساجی آلمان و کارگران ابريشم 

 .بافی ليون فرانسه، متکی بود
  

کارگران فرانسه از . کمون پاريس فشرده تجربه مبارزه طبقه کارگر بود
انقالب کبير فرانسه تا کمون پاريس بارها مسلح شدند و در سنگرهای 
مختلفی جنگيدند اما هر بار حاصل فداکاری پرولتاريا را بورژوازی 

اروپا،  ١٨٤٨در انقالبهای .  مرتجع و اشراف سلطنت طلب درو کردند
در فرانسه سلطنت بوبورن ها و لوئی فليپ سرنگون شد و حاصل آن 

تنها چند ماه بعد در اواخر .  جمهوری دوم فرانسه در ماه فوريه شد
قيام ژوئن کارگران پاريس .  کارگران پاريس قيام کردند ١٨٤٨ژوئن 

و سرنگونی بوربون ها اين  ١٨٤٨تجربه قيام ژوئن .  بخون کشيده شد
ضرورت را برجسته کرد که کارگر بايد راسا و در صف مستقل خويش 

مارس  ١٨اين تجربه در .  برخيزد و کل نظم کهن را درهم بکوبد
 .به کمون پاريس منجر شد ١٨٧١

  
ناپلئون سوم .  اما اتفاق مهم ديگری زمينه خروش پرولتاريای پاريس بود

که با موج نارضايتی عمومی و فقر و گرسنگی شديد روبرو بود، با 
. وارد جنگ می شود ١٨٧٠در ژوئيه “  راين”بيسمارک برسر منطقه 

ناپلئون در اين نبرد متحمل شکست های پی در پی ميشود و بناچار 
تسليم سدان و شکست ناپلئون .  را به ارتش پروس تسليم ميکند“  سدان”

سوم و دستگيری وی توسط ارتش بيسمارک در روزهال اول سپتامبر، 
سپتامبر با خبر تسليم در  ۴روز .  تنور تحوالت فرانسه را داغ تر ميکند

سدان، کارگران پاريس به چند مرکز دولتی حمله می کنند و مجلس 
عصر روز .  اعالم سقوط امپراتوری می کنند قانونگزاری را وادار به 

اعالم و “  جمهوری”چهارم سپتامبر در تاالر شهرداری مرکزی پاريس 
با سياست ادامه جنگ و بيرون کردن ارتش “ حکومت موقت دفاع ملی”

 .شود  پروس از فرانسه، مستقر می

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٩شماره    

  حكمتيست –بيانيه حزب كمونيست كارگری 
 

 در گراميداشت سالروز كمون پاريس

 درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز

کارگران پاريس مسلح بودند و بورژوازی فرانسه تالش داشت با تبليغات 
دولت دفاع ”اولين اقدام .  را تحکيم کند“  دفاع ملی”ناسيوناليستی دولت 

در    .برقراری نظم و سرکوب طبقه کارگر و خلع سالح آنان بود“  ملی
کارگران مسلح تالش کردند که  ١٨٧١ژانويه  ٢٢و در  ١٨٧٠اکتبر  ٣١

در فاصله .  دولت دفاع ملی را درهم بکوبند اما هر بار سرکوب شدند
، کارگران پاريس واحدهای مسلح خود را ١٨٧١تا مارس  ١٨٧٠اکتبر 

در مناطق بيست گانه پاريس سازمان داده بودند و مهمتر ارتش کارگری 
“ کميته مرکزی گارد ملی”و “  گارد ملی کارگران”خود را تحت عنوان 

دولت در فکر خلع سالح کارگران بود و اولين کنگره گارد .  ايجاد کردند
ما ”:  يکی از نمايندگانش قاطعانه اعالم کرد“  وارلين”ملی از زبان 

کارگران به خود اجازه خلع سالح نخواهيم داد، نبرد تا پيروزی ادامه 
هر بار موفق “  دولت دفاع ملی”کارگران پاريس در کشمکش با !  “دارد

در اين نبردها هر روز آموزش ديدند، .  شدند زور را با زور پاسخ دهند
 ١٨قدرت شان را حفظ و تحکيم کردند و برای تصرف قدرت در روز 

 :مارکس در بيانی شيوا ميگويد. مارس آماده شدند
   
از “  زنده باد کمون”مارس، پاريس با صدای رعد آسای  ١٨در صبح "

های  ها و خيانت پرولترهای پاريس، در ميان ضعف…  خواب بيدار شد
طبقات حاکمه دريافتند که ساعت عمل برای نجات اوضاع، از راه به 

وقتی کمون پاريس …  دست گرفتن اداره امور کشور، فرا رسيده است
زمام انقالب را به دست خود گرفت، وقتی برای نخستين بار کارگران 

خود تجاوز کنند، در آن “  های باال دستی”ساده جرأت کردند به امتيازات 
وقت دنيای کهن به ديدن درفش سرخ، مظهر حکومت کارگری که 
برفراز شهرداری به اهتزاز درآمده بود، از خشم و غضب متشنجانه به 

اين کارگران ساده در شرايط بيمانندی از سختی، با .  دست و پا زدن افتاد
فروتنی و دلسوزی و به نحوی مؤثر کار خود را به انجام رساندند و آن 
هم در ازای حقوقی که باالترينش به قول يک مقام عالی علمی، به زحمت 

 ". رسيد به يک پنجم حقوق منشی شورای اداری يکی از مدارس لندن می
 

 اقدامات کمون
مه اقداماتی صورت داد که بورژوازی در  ٢١مارس تا  ١٨کمون از 

 ١٨اين درحالی است که همان روز .  يک قرن نتوانسته صورت دهد
که برای خلع سالح پاريس تالش می کند، ارتش را “ يِر  آدلف تی”مارس 

کند، اما سربازان با آژيتاسيون يکی از  پاريس اعزام می به 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٤صفحه   

 



 ٦٣٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

کارگران پاريس ملحق می شوند، از فرمان آتش به  زنان کمونارد به 
کلود ”سمت کارگران خودداری می کنند و دو ژنرال فرمانده خود 

ير   تی.  را بقتل ميرسانند“  توما  ژاک لئونار کلمان”و “  مارتن ِلکنت
زنان نقش بسيار برجسته .  کند بدنبال اين واقعه جنگ داخلی را آغاز می

بسياری کارها از فرماندهی جنگ تا .  ای در کمون و در نبردها داشتند
 .اداره امور را زنان عهده دار شدند

   
  توسط شهروندان پاريس انتخاب می  کمون پاريس مارس،  ٢۶روز 
ها پيروان انترناسيونال  کمون شامل کارگرانی است که در بين آن.  شود

مارس کميته  ٢٦تا  ١٨در فاصله .  از پرودون تا بالنکی وجود دارند
در .  مرکزی گارد ملی اداره امور و وظائف حکومت را در دست دارد

مارس،  ٣٠در .  کميته مرکزی گارد ملی استعفا ميدهد مارس، ٢٨
گارد ملی تنها .  کند وظيفه و ارتش دائمی را ملغی می  کمون نظام 

حمل سالح در آن ثبت نام   افراد قادر به  نيروی مسلحی است که همه
تا آوريل  ١٨٧٠های معوقه را از اکتبر  خانه اجاره   کمون کليه. کنند می 

در همان روز اعتبارنامه خارجيانی که برای .  بخشد می ١٨٧١
شود، زيرا پرچم کمون پرچم  اند، تاييد می عضويت کمون انتخاب شده

کند که  آوريل، کمون اعالم می ١در روز .  جمهوری جهانی است
فرانک تجاوز  ۶٠٠٠ترين حقوق دريافتی يک عضو کمون از  باال
آوريل، کمون جدائی کليسا از دولت، الغای هرگونه  ٢در روز . کند نمی

اموال  مقاصد مذهبی و تبديل تمام اموال کليسا به  کمک مالِی دولت به 
در .  شود مذهب امری صرفاً شخصی اعالم می.  دولت را مقرر کرد

آوريل، در تالش برای جلوگيری از تيرباران کموناردها توسط  ۵روز 
براساس .  ها تصويب شد قانونی در مورد گروگان  ورسای، يک اليحه

داشتن ارتباط با حکومت در  نامه همه کسانی که به   اين تصويب
اين تصميم اما هرگز اجرا .  شدند شدند، گروگان اعالم  ورسای متهم می

 ١٣٧آوريل، گيوتين اين مظهر اعدام توسط گردان  ۶در روز .  نشد
گارد ملی بيرون آورده شد و در ميان غريو شادی پاريسی ها سوزانده 

آوريل، ارتش ورسای يک جبهه در غرب پاريس را  ٧در روز .  شد
کمون در اينروز در .  تصرف و به تيرباران کموناردها مبادرت نمود

سياست تيرباران کموناردهای دستگير شده، سياست  العمل به  عکس
را اعالم و تهديد به    “دندان در مقابل دندان”و “  چشم در مقابل چشم”
اما يک اقدام جنگی و تبليغاتی بود، کارگران پاريس . مثل کرد مقابله به  

آوريل،  ٨در روز .  هيچ کسی را در دوره حکومت کمون اعدام نکردند
کمون با تصويب يک اليحه قانونی هرگونه نشانه، تصوير، دگم و 

اين قانون مقرر کرد هرآنچه .  دعای مذهبی را از مدارس بيرون راند
 ١١در روز .  حوزه وجدان فردی تعلق دارد از مدارس خارج گردد به 

آوريل، جنوب پاريس درگير تهاجم ارتش فرانسه است، کموناردها 
آوريل، کمون تصميم ميگيرد  ١٢در .  ارتش فرانسه را عقب می رانند

، اين نماد ناسيوناليسم و “واندوم”در ميدان “  ستون پيروزی”که 
از  ١٨٠٩عظمت طلبی فرانسه را که پس از فتوحات ناپلئون در 

عنوان نشانه شوينيسم و تحريک  های غنيمتی ساخته شده بود، به توپ

در .  اجرا شد مه  ١۶اين دستور کمون در روز .  نفرت ملی، تخريب کند
آنها را تا   ها و لغو بهره آوريل، کمون تعويق سررسيد کليه بدهی ١۶روز 

همينطور کمون تصويب کرد که ليستی از .  سه سال بعد اعالم کرد
هائی  اند تهيه شود و طرح هائی که توسط صاحبان آنها بسته شده  کارخانه

ها توسط کارگران سابق خود که  تنظيم گردد که مطابق آنها اين کارخانه
ها در يک سنديکای  اين تعاونی.  شوند، اداره گردند در تعاونيها متشکل می

آوريل، کمون شب کاری  ٢٠در روز .  واحد بزرگ متشکل شوند
نام کارگران   همچنين کارت قديمی ثبت.  کارگران نانوائی را ممنوع کرد

نام  که توسط امپراطوری دوم تهيه شده بود را ملغی و صدور کارت ثبت 
در روز .  شهرداری مناطق بيست گانه پاريس واگذار کرد کارگران را به 

يِر برای معاوضه بالنکی نماينده  آوريل، نمايندگان کمون با تی  ٢٣
  منتخب کمون که زندانی بود با اسقف اعظم ژرژ داربوا و کليه

تی ير مذاکرات .  هائی که در پاريس گروگان بودند، مذاکره ميکند کشيش
آوريل،  ٣٠در روز .  تاکيد ميکند“  توطئه پاريس”را قطع و بر خطر 

استثمار کار   اين دليل که وسيله ها را به  کمون دستور تعطيل گروخانه
شان تناقض  هستند و با حق کارگران بر ابزار کاِر خود و حيثيت شخصی 

محراب ”مه، کمون دستور تخريب  ۵در روز .  کند  دارد، صادر می
ساخته شده بود، را صادر  ١۶که در استغفار از اعدام لوئی “  ندامت

بعنوان مظهر افتخار “  واندوم”مه، ستون  ١۶در روز .  کند می
ناسيوناليسم و توسعه طلبی فرانسوی در ميان شادی کارگران انقالبی 

اقدامات کمون در متن يک جنگ بيوقفه توسط .  شود پاريس واژگون می 
مه، سربازان ورسای  ٢١روز .  دولت انقالبی کارگری صورت گرفت

وارد پاريس ميشوند و نبرد سنگر به سنگر با کموناردها در پاريس آغاز 
 .ميشود

   
مه  ٢٨تا  ٢١در فاصله .  مه طول طول کشيد ٢٨مارس تا  ١٨کمون از 

يعنی هفته خونين، ارتش تی ير در همکاری با بيسمارک،  ١٨٧١
ها که دژهای شمال و شرق پاريس را  پروسی.  کموناردها را قتل عام کرد

دهند که از طريق امالک  سربازان ورسای اجازه می در دست داشتند به 
ها منطقه ممنوعه بود،  بس برای آن  شمال پاريس که مطابق قرارداد آتش

کارگران پاريس در اين جناح نيروی .  سمت پاريس پيشروی کنند  به
مقاومت )  شهر تجمل (غربی پاريس   در نتيجه، در نيمه.  اندکی داشتند

شهر  (نيمه شرقی پاريس  ضعيفی صورت گرفت و هرچه سربازان به 
ارتش فرانسه .  شدند مقاومت سرسختانه بود تر می  نزديک)  کارگران

. غير نظاميان گذراند کشتار کارگران و تيراندازی به  هشت روز را به 
رياست  شد که بعداً به  اين عمليات توسط مارشال ماکماهون رهبری می

محاکمه تيرباران  کمونارد بی  ٣٠٠٠٠حدود .  جمهوری فرانسه رسيد
تبعيد  به  ٧٠٠٠٠نفر زندانی گرديدند و حدود  ٣٨٠٠٠قريب .  شدند

 .فرستاده شدند
  

نام و مقاومت کموناردهای قهرمان پاريس بر پرالشز و سنگفرشهايش 
حک شده و بعد از صد و پنجاه سال هنوز نام پرالشز آخرين سنگر 

ديوار هم ”ديوار گورستان پرالشز بعدها .  کموناردها را تداعی می کند
نام گرفت، محلی که صدها کمونارد وقتی بعد از شليک آخرين “  پيمانان

زنده باد ”گلوله هايشان اسير شدند، دستجمعی در اين محل با فرياد 
حتی آنزمانی که خيزش در ”بقول مارکس، .  تيرباران شدند“  کمون

معرض شکست بود، کارگران هنوز به مقاومت قهرمانانه خود پای می 
آنها مرگ با افتخار، با تفنگ در دست را ترجيح .  فشردند

 در گراميداشت سالروز كمون پاريس

 ...درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

  ٥صفحه   



آنها نمی خواستند سالحشان را بر زمين گذارند زيرا که می .  دادند
آنها روح پرولتاريای انقالبی را به نمايش .  خواستند سربلند زندگی کنند

بدنبال قتل .  “گذاشتند و مرگ را بر تسليم شدن بی افتخار ترجيح دادند
عام مه و دستگيری ها و تبعيدهای وسيع، حکومت ضد انقالبی ورسای 

 .مجددا در پاريس مستقر شد ١٨٧١در ژوئن 
  

کمون دولت انقالبی طبقه کارگر بود که در پی استقرار نظم جديدی 
جوهر حقيقی کمون اين بود که کمون، يک دولت ”بقول مارکس، .  بود

محصول مبارزه طبقه توليد کننده بر عليه طبقه غاصب .  کارگری بود
سرانجام، آن روبنای سياسی که تحت .  و چپاولگر محصول توليد

. “حاکميت آن، امکان رهائی اقتصادی کار ميسر ميگردد، کشف گرديد
ترکيب کمون عمدتا .  نظام شورائی محصول تجربه کمون پاريس است

از اعضای انترناسيونال و پرودونيست ها و بالنکيست ها بود اما 
اقدامات کمون از اين چهارچوبها بسيار فراتر رفت و پرولتاريا با 
اتکاء به غريزه طبقاتی خود، رشته های اتصالی به پرودونيسم و 

بقول انگلس، . بالنکسيم را پاره کرد و به مسائل دوره خويش جواب داد
کمون گور هر چيز کهنه و بطور اخص سوسياليسم فرانسوی بود، هم ”

“ .زمان گهواره انترناسيوناليسم کمونيستی بود که در فرانسه جديد بود
اولين درس کمون اينست که طبقه کارگر نميتواند ماشين حاضر و آماده 
دولت بورژوائی را بکار بگيرد بلکه بايد آنرا درهم بکوبد و ارگانهای 

کموناردها بدليل شرافت بيش از .  نظم نوين کارگری را جايگزين کند
ً بدليل بقايای توهمات پرودونيستی به بانک فرانسه  حدشان و بخشا
دست نزدند و مهمترين قدرت بورژوازی را دست نخورده باقی 

کمون نشان داد فقدان يک حزب سياسی کمونيستی در اوج .  گذاشتند
 .فداکاری طبقه کارگر فاجعه بار است و هر پيروزی را معکوس ميکند

  
گراميداشت کمون پاريس برای طبقه کارگر جهان و کمونيسم کارگری 
در ايران، نه تجليلی عرفانی از يک تجربه مبارزه کارگری بلکه 

امروز .  اقدامات و درسهائی است که برای مبارزه طبقاتی امروز دارد
در جنبش کارگری جهانی نه پرودونيسم و نه بالنکيسم وجود خارجی 
ندارد، کارگران از اين توهمات در همان دو ماه سرخ پاريس عبور 

اما دولت نوع کمون، شورا در مقابل پارلمان، تسليح عمومی و .  کردند
ميليس توده ای در مقابل ارتش حرفه ای و مافوق مردم، اقدامات فوری 
برای رفع تبعيض و برابری، کوتاه کردن دست دستگاه دين و خرافات، 
تقابل با عظمت طلبی و ناسيوناليسم با هويت انترناسيوناليستی، 
برافراشتن پرچم جمهوری جهانی در مقابل رقابت و قدرت بورژوازی 
در هر کشور، عدم تکرار کمبودهای انقالبات کارگری و آماده شدن 
برای مبارزه ای بدون توهم با کليت نظام بورژوائی، اينها مسائل 
اساسی هستند که در دنيای قرن بيست و يکم بسيار حياتی و در مقابل 

 .نظم کهنه بورژوائی بسيار تازه و بديع هستند
  

حکمتيست همراه با   –در اين مناسبت حزب کمونيست کارگری 

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٩شماره    

!برابری و رفع تبعيض همين امروز  

 

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  

کارگران جهان سالروز کمون پاريس و مقاومت و قهرمانی کموناردها را 
“ زنده باد کمون”گرامی ميدارد و همراه با آنان با صدای رعد آسا 

 .کمونيسم تنها راه نجات بشريت امروز است. ميگويد
  

 !زنده باد يکصد و پنجاهمين سالروز کمون پاريس
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ١٣٩٩اسفند  ١٤ -٢٠٢١مارس  ٤

 در گراميداشت سالروز كمون پاريس

 ...درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز 



 ٦٣٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

در آغاز .  هفتاد ميالدی قرن بيستم بودند
همين قرن بيست و يکم به هر درجه ای 
اتحاديه های کارگری، نيروهای چپ و 
کمونيست در صحنه حضور داشتيم، به 
همان نسبت نقش سازمانده و هدايت گر 
در شکل دادن به حرکت اعتراضی برحق 
در مقابل لشکرکشی امپرياليستی آمريکا و 
بريتانيا در جنگ عراق و افغانستان به 

به اين دليل همانوقت حرکت .  عهده گرفتيم
و ترند متفاوت راديکال و قابل حمايت جنبش ضد جنگ در تمايز و حتی 
تقابل با جنبش و ترند ارتجاعی عليه جنگ در صحنه حضور داشت و 
انتخاب قابل دسترسی برای مردم آزاديخواه ضد جنگ فراهم بود و به آن 

اکنون سه هفته از شروع اين جنگ ارتجاعی و از .  می پيوستند
لشکرکشی ارتش روسيه به اوکراين ميگذرد، به غير از اين چند مورد 
محدود اعتراض برحق کارگران ايتاليا، شاهد حرکت اجتماعی ضد 
جنگ قابل حمايت در کشورهای مختلف نيستيم و به اين معنا انتخاب 

در .  درستی در مقابل کارگر و مردم متنفراز جنگ قرار داده نشده است
نتيجه صورت مسئله اينست، چرا نيروهای چپ و کارگری و کمونيست 
مبتکر به ميدان کشيدن اجتماعی توده کارگر و مردم متنفر از اين جنگ 

 مهيب که جهان را تهديد ميکند، نيستند؟
   

 مشکل چيست؟ 
مشکل هرچه باشد، معرفتی نيست، عدم تمايل کارگر و مردم به پيوستن 
به جنبش ضد جنگ سرمايه داران هم نيست و بعالوه در شهرهای اروپا 

مشکل پاسيفيسم و بی عملی .  و آمريکا مانع اختناق و سرکوب هم نيست
تاکنونی اتحاديه ها و سازمانهای کارگری، نيروها و احزاب چپ و ضد 

در سطح ماکروی سياسی عملکرد سه .  جنگ به باور من سياسی است
نوع سياست و نگرش موجود در ميان قطب  کارگری و چپ کنونی در 
کشورهای اروپايی و غربی و در ميان نيروهای متعلق به صف کارگری 

از .  و چپ حتی در ايران هم موجب پاسيفيسم و بی عملی کنونی است
 :جمله

  
بخشی از نيروی مورد بحث ما در اين جنگ تحت تاثير پروپاگاند   -١

رسانه ها و دولتهای غربی عليه کليت اين جنگ و کل قطبها و نيروهای 
بلکه يکجانبه در تقابل با زورگويی ميليتاريستی هيئت .  درگير آن نيستند

حاکمه روسيه  و لشکرکشی آن به اوکراين، عمال همسوی سياستهای 
. ارتجاعی غرب و آمريکا و ناتو و همگام اعتراضات پروغربی اند

تحرکاتی که نه تنها پيشبرنده جنبش ضد جنگ برحق نيست، بلکه مانعی 
 .در مقابل شکل دادن به جنبش ضد جنگ سرمايه داران است

  
برعکس دسته باال، بخشی از نيروهايی که خود را متعلق به جبهه   -٢

کارگر و چپ و ضد امپرياليست ميدانند، بی اما و اگر در کنار پوتين و 
پروپاگاند و توجيهات سوپر .  هيئت حاکمه تمامأ مرتجع روسيه هستند

مصلحت .  ناسيوناليستی دولت روسيه در هجوم به اوکراين را پذيرفته اند
شان چنان است، قدرت حاکمه در روسيه را نه به عنوان يک قدرت 

. امپرياليستی بلکه به عنوان ضد امپرياليسم آمريکا و غرب حمايت کنند
را يافته "  قهرمان ضد فاشيست و نازی زدا"در چهره پوتين جنايتکار 

در رأس اين جريانات حزب کمونيست فدراسيون .  اند

اين خبر اميدبخش را شنيديم، که کارگران فرودگاه شهر پيزای ايتاليا از 
امکانات و "بار زدن و انتقال سالحهای جنگی به اوکراين در پوشش 

قبال هم در شنبه .  با جسارت خودداری کردند"  تجهيزات بشردوستانه
بيست و ششم فوريه، در اجتماعات اعتراضی اتحاديه های کارگری 

بدون سمپاتی به دو طرف اين "  نه به جنگ سرمايه داران"ايتاليا، شعار 
در غياب تاسف بار جنبش برحق ضد .  جنگ ارتجاعی مطرح شده بود

جنگ جاری در اوکراين، اين نمونه های راديکال عمل کارگری در قبال 
با خواندن اين سطور حتما .  اين جنگ پر از مصيبت اميدوار کننده است

"عده ای معترضانه ميپرسند مگر اين همه تظاهراتها و اعتراضات : 
وسيع در پايتختها و شهرهای بزرگ اروپا و آمريکا و غرب، به نام 

؟ پاسخ سرراست من اينست، آنچه تاکنون "جنبش ضد جنگ را نمی بينيد
جنبش ضد جنگ نيست، جنبش تشديد جنگ "ديده و مشاهده کرده ايم، 

، صرفنظر از نيت فردی بخشی از انسانهای شريفی که در اين "است
تظاهراتها شرکت دارند و چه بسا خيلی ها از سر نفرت از جنگ و به 

در آن شرکت کنند، اما افق و "  آرامش طلبی و صلح"قول معروف 
سياست و شعارهای حاکم بر اين تحرکات اعتراضی و هدف نيروها و 
. جريانات راست پروغربی هدايت گر و سازمانده آن تشديد جنگ است

حرکتی که با شعار حمايت مادی و نظامی آمريکا و ناتو از يک طرف 
جنگ، و ايجاد فضای پرواز ممنوع بر فراز آسمان اوکراين به ميدان 
آمده است، عمال خواستار تشديد و گسترش جنگ به ديگر کشورهای 
. اروپايی عضو ناتو و به معنای دقيقتر هيزم بيار يک جنگ جهانی است

دنبالچه سياستهای غرب و ناتو و مطلقا نه "  جنبش ضد جنگ"اين نوع 
تنها قابل حمايت نيست، ترديدی نيست، در مورد اهداف و سياستهای 
ارتجاعی حاکم بر آن و ماهيت هدايت گران و سازماندهنگان اين نوع 

مجدانه بايد آگاهگری و افشاگری کرد، اما اين هنوز "  جنبش ضد جنگ"
چرا غايب است؟ " جنبش راديکال ضد جنگ"کافی نيست، سئوال اينست 

عليه جنگ "تحرک اعتراضی از جنس کارگران در ايتاليا با شعار 
و به دور از نزديکی و سمپاتی به يک طرف اين جنگ "  سرمايه داران

 ضد انسانی چرا وسيع و گسترده، در صحنه نيست؟
  

پاسيفيسم حاکم بر نيروهای کارگری و چپ و کمونيست در قبال اين 
 ! جنگ

و در صحنه نبودن، "  جنبش ضد جنگ سرمايه داران"وقتی از غياب 
جنبش برحق و راديکال برای توقف اين جنگ ارتجاعی صحبت ميکنيم، 
به معنای واقعی داريم از غياب و در صحنه نبودن نيروهای راديکال 
کارگری و چپ و مترقی در تقابل با پيامدهای اين جنگ خانمانسوز 

برای مثال نيروهای راديکال و چپ و کارگری .  صحبت ميکنيم
سازمانده و الهام بخش جنبش راديکال ضد جنگ ويتنام در دهه شصت و 

!آموزش رايگان برای همگان  

 : در يک نگاه

 :كارگران در ايتاليا به ما ميگويند
 !جنبش ضد جنگ سرمايه داران را ميتوان به ميدان كشيد

 

 رحمان حسين زاده

 

  ٧صفحه   
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 :كارگران در ايتاليا به ما ميگويند
 ...جنبش ضد جنگ سرمايه داران را ميتوان به ميدان كشيد 

روسيه به رهبری زيوگانف و همفکرانش در سراسر دنيا و از جمله در 
ايران هم نه عليه اين جنگ، بلکه خودشان نيروی فعاله سياسی و عملی 

اينها نقطه مقابل اعتراضات برحق و شکل .  ارابه جنگی پوتين هستند
 .دادن به جنبش ضد جنگ سرمايه داران هستند

  
متفاوت از دو ترند باال بخش وسيع و قابل توجهی از اتحاديه ها و   -٣

سازمانهای کارگری، نيروهای چپ و راديکال و کمونيست عليه کليت 
اين جنگ و هر دو قطب ارتجاعی جهانی و دو دولت حاکم بر روسيه و 

سمپاتی سياسی به طرفين اين جنگ نشان .  اوکراين موضع گرفته اند
اما عمال مبتکر اقدام پراتيکی و به حرکت درآوردن مردم .  نداده اند

به نظرم اين بخش اوال از سر .  معترض و منزجر از اين جنگ نشده اند
ضديت واقعی با سياستهای جنايتکارانه امپرياليسم آمريکا و غرب و 
کارکرد ناتو، آن حساسيت پراتيکی الزم را در مقابل قلدری و 
. لشکرکشی امپرياليسم روسيه به اوکراين را از خود نشان نداده است

گويی کارکرد جنايتکارانه آمريکا و غرب و ناتو در کل نيم قرن گذشته 
و در همين سه دهه بعد از فروپاشی شرق موجبی است، که اعتراض 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه       "

توده كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال       

است، كه در آفريقاى جنوبى، ايران        

اسالمى، عربستان سعودى و اسرائيل و       

كليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛       

آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به       

امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و        

 ".مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت                           

 

منطقی خود را عليه تجاوزگری ناسيوناليسم عظمت طلب روسی به 
جنبش قوی ضد اين جنگ ويرانگر که هم اکنون موجب ميليونها آواره و 

. هزاران کشته و زخمی، و ويرانی بسياری شهرها شده، ترجمه نکنند
همين موجب پاسيفيسم قابل مشاهده و مانع اقدام و ابتکار فعال برای 

 .  سازماندهی جنبش ضد جنگ سرمايه داران است
 

واقعيت اينست اين بخش از نيروهای کارگری و چپ، اعم از اتحاديه ها 
و سازمانهای کارگری اساسا در کشورهای غربی و نيروهای چپ و 
کمونيست و مترقی با نقد و شناخت آگاهانه عوامل پاسيفيسم کنونی بايد و 
الزمست به نيروی فعال و مبتکر سازماندهی آکسيونها و اعتراضات 

وقت .  راديکال و سازمانده جنبش ضد جنگ سرمايه داران تبديل شوند
دست قطبهای "،  "نه به جنگ سرمايه داران"آنست با شعار و پالتفرم 

، "امپرياليستی و دولتهای ارتجاعی روسيه و اوکراين از سر مردم کوتاه
اين بخش از نيروهای .  به ميدان آمد"  اين جنگ بايد متوقف شود"

کارگری و چپ در جهان و در شهرهای اروپا و آمريکا ميتوانند و 
الزمست ابتکار سازماندهی جنبش ضد جنگ سرمايه داران را به دست 

در همين راستا ما نيروهای چپ و کمونيست ايران عالوه بر .  بگيرند
وظايفمان در داخل کشور عليه اين جنگ، ميتوانيم و بايد در کشورهای 
غربی محل استقرارمان در سازماندهی آکسيونها و اعتراضات راديکال 
عليه اين جنگ و کمک به شکل گيری جنبش ضد جنگ سرمايه داران 

 . نقش ايفا کنيم
*** 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  



بعد از مدتها مذاکرات برسر دستمزد کارگران برای سال پيش رو، 
باالخره شورای عالی ضد کارگری  دولت و کارفرما، به سياق معمول و 

درصدی اضافه دستمزد که  ۵٧همانطور که انتظار ميرفت با افزايش
چندين درجه زير خط فقر واقعی و ميدانی است، کارگران را در سال 

سال جاری که در اوج .  آينده نيز به ادامه فقر و فالکت محکوم کردند
هزار  ۶۵۵ميليون و  ٢تورم و گرانی و فالکت، حداقل دستمزد کارگر 

تومان يعنی کمتر از يک سوم خط فقر مورد اشاره دولت است، منت سر 
درصد اضافه حقوق، حداقل دستمزد  ۵٧کارگران گذاشته اند که با 

هزار تومان يعنی بيشتر از يک سوم خط  ١٧٩ميليون  ۴کارگران به 
ميليونی مورد اشاره دولت افزايش يافته و مدعی اند که با اين  ١١فقر 

درصدی را پوشانده اند و مشکل معيشتی  ۴١درصد اضافه حقوق تورم 
در "  نماينده کارگری"عوامل حکومتی به نام !  کارگران را حل کرده اند

شورای عالی کار با افتخار می گويند که زياد چانه زدند و چشم روی 
چشم نگذاشتند تا باالخره توانستند اين درجه افزايش دستمزد را بقبوالنند 

بايد انصاف هم داشته باشيم و "و درعين حال پنهان نمی کنند که بگويند 
مهم نيست ".  حق هم به کارفرما بدهيم که زياد تحت فشار قرار نگيرند

 .که کارگر چه رنجی می کشد
 

اعالم اين درجه افزايش دستمزد درشرايطی است که بنا به گفته دولت، 
ميليون است، يعنی حداقل دستمزد  ١١ميليون و خط فقر  ٩سبد معيشت 

تعين شده بنا به اين ادعای آنان، نصف سبد معيشت و تقريبا بيشتر از 
تعيين حداقل دستمزد برای .  يک سوم خط فقر مورد اشاره دولت است

حکومت و کارفرمايان هر معياری که داشته باشد، و ترديدی نيست که 
جعلی و غير واقعی است، برای کارگران عاقبت، ميزان افزايش دستمزد 
را با هزينه سرسام آور زندگی، تورم و گرانی در ميدان و آنچه خود به 
. چشم می بينند، می سنجند، نه آمارهای تقلبی و جعلی بانک مرکزی

درصدی دستمزد که ظاهرا رقم بااليی است، با  ۵٧بنابراين افزايش 
نمايندگان به "هزينه مسکن که به گفته يکی از عوامل حکومتی و 

هنوز از جانب دولت تصويب نشده است و بن "  اصالح کارگری
اين .  هزارتومان ميرسد ٧٠٠ميليون و  ۶کارگری و حق اوالد جمعا به 

با فرض منمد شدن هزينه ها هنوز نصف خط فقر رسمی است که عدد 
مضاف اينکه کارگران حقوق .  ميليون است ١٥تا  ١٤واقعی آن حدود 

در واقع .  ميليونی را طرح کرده بودند ١٧تا  ١۶باالتر از خط فقر و رقم 
افزايش دستمزد، بنا به تورم و گرانی افسار گسيخته که در ساعت و 
روز متغير است، دست آخر آنچه پايان ماه به جيب کارگر می رسد، 

لذا سال پيش رو نيز .  قدرت خريدی مثل سال پيش و چه بسا کمتر است
بنا به شرايط بحرانی و به سياق سالهای گذشته، سفره کارگران و 
تهديدستان رونقی نخواهد يافت و حداقل دستمزدی که شورای ضد 
کارگری کار تعيين کرده است با پيش بينی افزايش تورم و گرانی و 
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 اين زندگى شايسته كارگران نيست
 ١٤٠١درمورد حداقل دستمزد 

 
 سعيد يگانه

! اعدام قتل عمد دولتى است  

حذف ارز ترجيحی و باال رفتن سريع 
قيمت کاالهای اساسی، گره چندانی از 
زندگی کارگران باز نمی کند و باز 

 . سختی های زيادی در راه است
 

مسئله مهمتر اما اين است که بسياری 
از کارگران، بيکاران و حاشيه نشينان 
تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی 
نيستند و از شمول همين حقوق ناچيز 

بنابراين همين افزايش .  مندرج در قوانين ضد کارگری نيز محرومند
دستمزد به بسياری از کارگران که شمول قانون کار نيستند، کارگران 
شرکتهای پيمانی، کارگران با دستمزد توافقی و انواع قراردادهای 

عالوه بر اين بيکاری مزمنی .  موقت و سفيد همين هم پرداخت نمی شود
که هر روز بر اثر تعطيلی واحدهای توليدی گسترش می يابد، کارگر 
را ناچار می کند که برای امرار معاش و تهيه وسايل زندگی تن به هر 
موازين کاری بدهد و اين شرايط دست کارفرما را برای پرداخت 

 .دستمزد کمتر و استثمار وحشيانه تر نيروی کار کارگر باز ميگذارد
 

هر چه زمان می گذرد با توجه به .  اين زندگی شايسته کارگران نيست
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که عموما الينحل می مانند، اميد اينکه 
در جمهوری اسالمی بهبودی ولو کوچک در زندگی کارگران و 
اکثريت مردم زحمتکش حاصل شود به امری دست نيافتنی تبديل شده 

اين درجه از فقر و فالکت و بيکاری در فضای توام با سرکوب و . است
اختناق، اکثريت کارگر و زحمتکش و معلم و تهيدستان را در ابعادی 

مبارزه .  وسيع به مصاف حکومت سرمايه داری ايران کشانده است
برسر حقوقهای معوقه، اضافه دستمزد و عليه تورم و گرانی به مسئله 

 .هر روزه اکثريت مردم فقر زده جامعه تبديل شده است
 

در اين شرايط ملتهب کارگران بدليل سرکوب و ممانعت حکومت از 
ايجاد سازمانهای کارگری که بتوانند کارگران را در مذاکرات 
دستمزدی نمايندگی کنند، در تصميم برسر دستمزدها نقش نداشتند و آنرا 

به همين دليل نيز مبارزه کارگری برسر .  محکوم و مطرود می دانند
افزايش دستمزد و ساير مطالبات کارگری در رشته های مختلف محدود 

لذا کارگران برای به ميدان آوردن قدرت اجتماعی خود در .  مانده است
ما دستمزد و حقوق .  مقياسی وسيع تر بايد راه های ديگری انتخاب کنند

مکفی برای تمام آحاد جامعه نياز داريم که جوابگوی تامين هزينه های 
اين از جلسات شورای ناعالی کارفرمايان درنميايد .  زندگی امروز باشد

ما کارگران مراکز .  بلکه از مجامع عمومی کارگران بايد بيرون بيايد
مهم کارگری را به تشکيل مجمع عمومی و انتخاب نمايندگان و رقم 
مورد نظر کارگران برای دستمزد پايه و حقوق مکفی همگانی 

اين نمايندگان مستقل کارگران ميتوانند کل طبقه کارگر را .  فراميخوانيم
در مقابل سرمايه داران و دولتشان در مذاکرات برسر دستمزدها 

تحقق هر درجه از خواست و مطالبات کارگری از جمله .  نمايندگی کنند
دستمزد و حقوق مکفی برای همه آحاد زحمتکش جامعه، در گرو به 

 . ميدان آمدن قدرت سراسری کارگران است
 ٢٠٢٢مارس  ١٧
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 ای نفت  اعتصاب کارگران پروژه
ای شرکت جهانپارس  اسفندماه کارگران پروژه ٢١روز شنبه 

  سازان صدف در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و ايده)  سازان آينده(
اعتصاب کارگران .  های دی و بهمن دست به اعتصاب زدند ماه

های سه ماهه پايانی  ای نفت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق پروژه
اسفند شروع شده و هر بار کارگران از شرکتهای  ١۵سال از روز 

 .پيمانکاری مختلفی دست به اعتصاب ميزنند
 

 های دولتی مقابل شورای نگهبان تجمع کارگران شرکت
اسفند جمعی از کارگران شرکتهای دولتی، در مقابل  ٢١روز شنبه 

تجمع کنندگان .  ساختمان شورای نگهبان دست به تجمع اعتراضی زدند
قانون کار براساس سبد  ۴١خواهان افزايش دستمزد متناسب با ماده 

درصدی حداقل مزد  ١٠معيشت و تورم هستند و نسبت به تاييد افزايش 
خواهند که  در مجلس اعتراض دارند؛ معترضان از شورای نگهبان می

 .را تاييد نکند ١۴٠١مصوبه مجلس در بودجه 
 

 اخراج دسته جمعی کارگران کارخانه سيمان خمسه زنجان
مدير عامل و مسئوالن کارخانه سيمان خمسه دست به اخراج گروهی 

دليل اخراج کارگران اين کارخانه را پيگيری .  در اين کارخانه زدند
مطالبات به حق آنها نظير تغيير شيفت کاری، انتخاب نماينده کارگری 

 .و افزايش حقوق بوده است
 

 !اند کارگران کارخانه سيمان آباده شش ماه حقوق دريافت نکرده
کارگر شاغل در کارخانه سيمان آباده در استان فارس، تا  ١٨٠حدود 

 .شش ماه مطالبات مزدی معوقه دارند
کارگر قراردادی و پيمانکاری دارد که به  ١٨٠اين واحد صنعتی حدود 

دليل مشکالت مالی تا شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکار 
فعاليت کارخانه سيمان آباده که :  گويند کارگران اين کارخانه می.  هستند

جاده آباده به شيراز واقع شده است، از چند ماه قبل  ٣٠در کيلومتر 
کارگران با بيان اينکه آنها از .  دچار مشکالت مالی و مديريتی است

: کار در اين کارخانه و از وضعيت موجود رضايت ندارند، افزودند
افزايش مشکالت توليد در اين کارخانه تهديدی برای امنيت شغلی 

به غير از بحث تاخيری که در پرداخت .  کارگران کارخانه شده است
معوقات مزدی کارگران وجود دارد، پرداخت حق بيمه کارگران نيز با 

 .مشکل روبرو است و ممکن است کارخانه تعطيل شود
  

 تجمع کارکنان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختياری
کارگران اداره جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختياری، روز 

اسفند ماه، با برگزاری تجمع، نسبت به وضعيت معيشتی و  ١٩پنجشنبه 
عدالتی در پرداخت حقوق و مزايا و عدم همخوانی آن با نرخ تورم  بی

هايی،  آنها با در دست داشتن پالکارد.  و گرانی اعتراض کردند

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

که با "  العاده خاص طرح تسری فوق"اعتراض خود را در خصوص رد 
 .هدف افزايش حقوق کارگران جهاد کشاورزی تدوين شده بود، نشان دادند

 
 اعتراض رانندگان بخش دولتی سازمان اتوبوسرانی مشهد
اسفند  ٢۴شنبه  رانندگان بخش دولتی سازمان اتوبوسرانی مشهد، روز سه

رسانی به  های روشن خودرو، به خدمت ماه، به نشانه اعتراض با چراغ
آنها نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی و .  مسافران ادامه دادند

در صورت عدم رسيدگی به :  اند مزايا معترض هستند و تاکيد کرده
های خود، دست به اعتصاب زده و از انجام  مطالبات و تحقق خواسته

 .رسانی در سطح شهر سر باز خواهند زد خدمت
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فوالد در دامغان
اسفندماه جمعی از بازنشستگان صنعت فوالد دامغان  ٢٢روز يکشنبه 

مقابل کانون بازنشستگان شرکت فوالد دامغان تجمع کردند و خواستار 
 .همسان سازی حقوق و مطالبات خود شدند

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات ايران

اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات در  ٢٢روز يکشنبه 
اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات 

 .دست به تجمع زدند
 

 تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی
بگيران تأمين اجتماعی  ماه بازنشستگان و مستمری اسفند ٢٢روز يکشنبه 

اردبيل، تبريز، کرمانشاه مقابل اداره کل تأمين اجتماعی اين استانها دست 
بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی .  به تجمع اعتراضی زدند

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

 .ها هستند سازی کامل حقوق خواهان افزايش و همسان
 

 تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی فوالد 
ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  اسفند ٢٢روز يکشنبه 

صندوق بازنشستگی فوالد اصفهان و تهران مقابل ساختمان اين صندوق 
در اصفهان و در تهران مقابل ساختمان صندوق مرکزی فوالد کشور در 

بازنشستگان صندوق فوالد هر يکشنبه در .  خيابان وزرا تجمع کردند
 .زنند شان دست به تجمع می اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت

 
 سال زندان محکوم شد ١٢مهدی فتحی از معلمان استان فارس به 

مهدی فتحی از معلمان فعال صنفی استان فارس توسط دادگاه انقالب به 
الخروجی و دو  سال حبس، دو سال تبعيد به گرمسار، دو سال ممنوع ١٢

 .سال ابطال گذرنامه محکوم شد
 

  ١٠صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 آميز تجمع معلمان در رودسر سرکوب خشونت
گيری هسته اوليه تجمع معلمان در  اسفندماه پس از شکل ٢١روز شنبه 

زاده همزمان با برگزاری جلسه  رودسر برای دفاع از عزيز قاسم
ی وی، پليس با خشونت اقدام به پراکنده نمودن معلمان نموده،  محاکمه

خودروهای حامل معلمان از ساير شهرها را متوقف نموده و افراد را 
بوس حامل معلمان بندرانزلی  نيروهای امنيتی مينی.  اند ضرب و شتم کرده

زاده را داشتند، ابتدا به يک  که قصد شرکت در تجمع حمايتی از آقای قاسم
خيابان محل استقرار سپاه منتقل نمودند و هنگامی که معلمان از ماشين 
پياده شدند با توهين و فحاشی ماموران روبرو شده و توسط نيروهای 
يگان ويژه که سر و صورت خود را پوشانده بودند به صورت وحشيانه 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به طوری که متاسفانه دو نفر از معلمان 

ديدگی راهی بيمارستان شده و وضعيت خوبی   زن با توجه به آسيب
بنا بر اخبار منتشر شده نيروهای امنيتی و لباس شخصی محمود .  ندارند

پور، حسن نظريان و  مسعود فرهيخته  بهشتی لنگرودی، محمود صديقی
دنبال بازجوئی و همگی در را به همراه چند نفر ديگر دستگير نموده و به 

 . آزاد شدند ١٨ساعت 
 

 احضار به زندان نصرت بهشتی پيش از اتمام مهلت مرخصی درمانی
نصرت بهشتی معلم بازنشسته، با وجود موافقت دادگاه برای استفاده از 

فروردين، در آستانه نوروز  به زندان فراخوانده  ١٨مرخصی درمانی تا 
 ٢١نصرت بهشتی معلم زندانی که بيماری کليوی دارد، روز شنبه .  شد

، در حالی که روی تخت بيمارستان بستری بود با دريافت ١۴٠٠اسفندماه 
 .ای جهت تحمل ادامه حبس به زندان فراخوانده شد احضاريه

 
 احضار جمعی از فعاالن صنفی معلمان استان خوزستان

 ١٢به دنبال تشديد سرکوب و ارعاب معلمان و فعاالن صنفی شعبه 
بازپرسی دادگاه انقالب اهواز پنج تن از فعاالن صنفی را به دادسرا 

نژاد، شهريار  در اين احضار به آقايان بهنيا بهمنی.  فراخوانده است
شيروانی، سيامک چهرازی، اقبال تامرادی و خانم کوکب بداغی به مدت 

آنها روز .  روز فرصت داده شد تا به بازپرسی مراجعه نمايند ۵
اسفند در بازپرسی حاضر شده شدند و جلسه برگزاری  ٢۵چهارشنبه 

جمعی از معلمان .  دادگاه به بعد از تعطيالت نوروز موکول گرديد
خوزستان به صورت نمادين همکارانی که احضار شده بودند را همراهی 

 .کردند
 

 احضار رسول بداقی و حميد قندی به دادگاه
رسول بداقی و حميد قندی دو تن از اعضای هيات مديره کانون صنفی 

دادگاه انقالب  ٢۶فرهنگيان اسالمشهر در دو ابالغيه جداگانه به شعبه 
در اين ابالغيه ها که بطور جداگانه به دست آنان .  تهران احضار شدند

برای محاکمه و  ١۴٠١فروردين  ١۵رسيده ، مقرر شده است در روز 
 .دادگاه انقالب معرفی کنند ٢۶دفاع از اتهامات انتسابی، خود را به شعبه 

 
  بختيار رضوانی معلم و فعال صنفی گچساران به دادگاه احضار شد

طبق ابالغيه که از شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

گچساران به ايشان ارسال شده، اين فعال صنفی معلمان پنج روز مهلت 
 .دارد ضمن حضور در دادگاه از اتهام انتسابی خود دفاع نمايد

 
 تعيين زمان و شعبه دادگاه رسيدگی به اتهامات مازيار سيدنژاد

جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات مازيار سيدنژاد، فعال کارگری روز 
. دادگاه انقالب تهران برگزار خواهد شد ١۵اسفند در شعبه  ٢٢يکشنبه 

خردادماه امسال توسط  ١٧آقای سيدنژاد از بابت اين پرونده در تاريخ 
نيروهای امنيتی بازداشت و پس از حدود دو ماه با توديع قرار وثيقه از 

 .زندان اوين آزاد شد
 

 بازداشت چندين نفر در مراسم يادبود صمد شعبانی
، در جريان برگزاری مراسم يادبود صمد ١۴٠٠اسفند  ٢٠روز جمعه 

در .  شعبانی، شاعر و نويسنده، تعدادی از حاضرين بازداشت شدند
خالل اين مراسم که با حضور تعدادی از شهروندان و فعاالن مدنی و 
کارگری برگزار شده بود، با ورود نيروهای پليس امنيت کرج، دستکم 

از اين ميان، سها مرتضايی، عليرضا ثقفی، .  تن بازداشت شدند ٢٠
به مکان )  نام خانوادگی نامعلوم(هاله صفرزاده، الهام صالحی و سمانه 

به گفته .  نامعلومی منتقل و باقی بازداشت شدگان با اخذ تعهد آزاد شدند
يک منبع مطلع، ماموران تلفن همراه تعدادی از شهروندانی را که با 
اخذ تعهد آزاد شده اند را ضبط کرده و همچنين از آنان عکسبرداری 

صمد شعبانی، شاعر، نمايشنامه نويس و نويسنده، متاسفانه .  کرده است
 .در بستر بيماری درگذشت ١۴٠٠روز سه شنبه دهم اسفندماه 

 
 جراحت شديد يک کولبر بر اثر گلوله در مرز سردشت

ساله اهل  ٢٧اسفندماە، يک کولبر به نام  کيوان قادری  ١٩شنبه  پنج
سردشت بر اثر شليک نيروهای نظامی در مرز اين شهرستان به شدت 

وی بدون اخطار قبلی توسط نيروهای نظامی به .  زخمی شده است
اين .  همراه گروهی از کولبران مورد شليک مستقيم قرار گرفته است

کولبر در پی اصابت گلوله به ناحيه شکم و دست راست به شدت 
وی .  زخمی و جهت درمان به بيمارستانی در اروميه منتقل شده است

شنبه  پيش از اين نيز، شامگاه روز سه.  متأهل و پدر يک فرزند است
پژمان "، "نژاد پوريا عبدالرحمانی"های  اسفندماه، سه کولبر به نام ١٧

اهل شهرستان ثالث باباجانی بر اثر شليک "  منصور عبدی"و "  عبدی
 .نيروهای نظامی در مرز نوسود زخمی شدند

 
 مرگ دردناک يک کارگر در مواد مذاب

يک کارگر شاغل در شرکت توليدی و خدمات صنايع نسوز توکا در 
اين کارگر که دمحمرضا مرادی نام دارد، .  اردکان يزد دچار حادثه شد

و به دنبال سقوط در آن، )  پاتيل(در حين کار با مخزن مواد ذوب شده 
اين حادثه در مجتمع صنعتی چادرملو .  جان خود را از دست داده است

شرکت توليدی صنايع .  شهرستان اردکان استان يزد، رخ داده است
نسوز توکا عايق کاری کوره های ذوب مجتمع صنعتی چادرملو را 

ايران در زمينه رعايت مسائل ايمنی کار .  بعنوان پيمانکار انجام ميدهد
که رتبه  را به خود اختصاص داده  ١٠٢در ميان کشورهای جهان رتبه 

 . بسيار پايينی است
 

 در کرج و اصفهان دو کارگر جان باختند، يک کارگر مصدوم شد
اسفند، يک کارگر ساختمانی هنگام کار در يک  ٢٢روز يکشنبه 

ساختمان درحال ساخت در گرمدره شهرستان کرج، از طبقه هشتم 
معاون .  ساختمان سقوط کرد و در دم جان باخت

  ١١صفحه   



!حكمتيست كمک مالى كنيد -به حزب كمونيست كارگری   
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!آموزش رايگان برای همگان  

فرمانداری انتظامی البرز در باره اين حادثه گفته است نيروی انتظامی 
از حادثه مطلع شده و ماموران  ١١٠در پی تماس يک شهروند با شماره 

انتظامی پس از حضور در محل حادثه، با جسد بی جان کارگر روبرو 
اسفند آتش سوزی در يک کارگاه توليدی واقع در  ٢١روز شنبه .  اند شده

ابتدای جاده دولت آباد استان اصفهان به مرگ يک کارگر و مصدوم 
عباس عابدی سخنگوی اورژانس   به گفته.  شدن کارگر ديگر انجاميد

سال سن داشته  ٧٠اصفهان، کارگری که جان خود را از دست داده 
 .است

 
 حمايت اتحاديه معلمين ايرلند از اعتراضات معلمان درايران

 نامه دبير کل اتحاديه معلمين ايرلند به آنتونيو گوترز دبير کل ملل متحد
 ٢٠٢٢مارس  ١٦،  چهارشنبه  

 به آقای آنتونيو گوتزز، دبيرکل سازمان ملل متحد
 

 از اعتصابات معلمان ايران حمايت کنيد
 دبير کل محترم

که نماينده بيش از   TUI من اين نامه را  از طرف اتحاديه معلمين ايرلند
معلم و مدرس ايرلند که در دبيرستانها و آموزش عالی مشغول  19000

ما به شدت نگرانيم هستيم که حکومت .  تدريس هستند برای شما مينويسم
ايران به سرکوب و زندانی کردن معلمان بخاطر استفاده از حقوق اوليه 
انسانی شان که همانا آزادی بيان و آزادی برگزاری تجمع است، اقدام 

معلمان در حمايت از شرايط بهتر و دريافت حقوق معوقه .  کرده است
 .خود درگير اعتراضات و فعاليت های صنعتی بوده اند

 
اتحاديه معلمين ايرلند از اعتصابات و اعتراضات معلمان و خواسته 

ما با احترام از شما می  .های آنها بی هيچ چون و چرائی حمايت می کند
 :خواهيم که دراين مورد مداخله کنيد

 
 .توقف سرکوب، دستگيری و اخراج معلمان و فعاالن صنفی -١
 .آزادی فوری بدون قيد و شرط تمامی معلمانی که زندانی شده اند -٢
 .اجرای اليحه رتبه بندی و همسان سازی معلمان -٣
 .استخدام دائم معلمان قراردادی در خدمات آموزشی -٤
به رسميت شناختن حقوق معلمان برای برگزاری تظاهرات بدون   -٥

 .سرکوب، دستگيری يا ارعاب
 

اتحاديه معلمين ايرلند خواستار اقدام فوری سازمان ملل متحد، 
کميساريای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل و 
گزارشگران ويژه مربوطه و سازمان های بين المللی حقوق بشر برای 

 .رسيدگی به وضعيت معلمان در ايران است
 

 ارادتمند شما، مايکل گيلسپی 
 دبيرکل اتحاديه معلمين ايرلند

*** 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 .راديکاليسم اين جنبش ها می توانند رژيم اسالم و سرمايه را به لبه پرتگاه هدايت کند
 

ی شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست با گراميداشت ياد و خاطره تمامی مبارزين راه آزادی و سوسياليسم، فرا رسيدن سال جديد را به تمام
کارگران و زحمتکشان، زندانيان سياسی و خانوده های شان و تمامی فعالين و مبارزين جنبش های اجتماعی جاری و همه مردمان در بند رژيم 

 .استبدادی و سرمايه داری جمهوری اسالمی، که اين ايام را به طرق مختلف گرامی ميدارند، شادباش می گويد
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 ٢٠٢٢مارس  -١۴٠٠اسفند 

 
 .و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئيان  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری: امضاها

 ...پيام شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به مناسبت سال نو 
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!آموزش رايگان برای همگان  

سه شنبه اين هفته سازمان ملل قطعنامه ای عليه اسالموفوبی يا اسالم :  توضيح
اين يادداشت هفت سال پيش در پاسخ به اين بحث نوشته .  هراسی تصويب کرد

 . سردبير. شده است که مجددا منتشر ميشود
 

بدنبال فاجعه جنايتکارانه و تروريستی در پاريس بار ديگر بحثهای 
، چه “مقدسات”آزادی بيان و نقد و دامنه آن، . قديمی مجددا طرح ميشوند

راسيسم است و چه نيست، آيا دولتها در خلق اين اوضاع مسئول و 
مقصرند و يا گروههای تروريست اسالمی و دستجات نژادپرست؟ رشد 
راسيسم و نژادپرستی در اين ميان چه نقشی دارد؟ مردم آزاديخواه چکار 
بايد بکنند و غيره، بار ديگر با حرارت تمام در رسانه ها و شبکه های 

يک سياست محوری که توسط دولتها و .  اجتماعی طرح ميشوند
روشنفکران طبقه حاکم و ژورناليستها طرح ميشود، بحث 

اسالموفوبی را بعنون يک شکل راسيسم طرح .  است“  اسالموفوبی”
ميکنند و مرتبا تاکيد ميکنند که اين جنايات مربوط به اسالميون افراطی 

يادداشتی که ميخوانيد اين ادعا را دارد که .  است و نه اصل اسالم
 .اسالموفوبی يک تز راسيستی است و تالش ميکند همين را مستدل کند

 
در اروپای غربی بسياری از چپها و فمينيستها هر نوع تقابل با اسالم را 

چيست؟ “  اسالموفوبی”.  رد ميکنند“  راسيسم”و “  اسالموفوبی”بعنوان 
 آيا تقابل با اسالم راسيسم است؟

 
از محصوالت ايدئولوژی آپارتايد پست “  اسالموفوبی”ترمينولوژی 

سپتامبر و  ١١مدرنيسم و نسبيت فرهنگی است که بويژه بدنبال واقعه 
بوش، از جانب مدافعان جنبش اسالمی وارد “  جنگ عليه ترور”شعار 

اسالم هراسی ”با تعريف عمومی “  اسالموفوبی”ترم .  ادبيات سياسی شد
در ادبيات چپ اروپای غربی و در جامعه شناسی “  و مسلمان هراسی

تعريف شد و در رديف “  راسيسم جديد”دانشگاهی دست راستی بعنوان 
اگرچه .  قرار گرفت“  آنتی سميتيسم”و “  هموفوبيا”عناوينی مانند 

استدالل ها در ميان گروهها و طرفداران اين ايده متفاوت است اما وجه 
داشتن پيشداوری و دشمنی با اسالم و ”اشتراک آنها اينست که 

“ راسيسم”نام ميگيرد و بعنوان شکلی از “  اسالموفوبی”، “مسلمانان
 .معرفی ميشود

 
بايد به مواضع سياسی اين نيروها در کشمکش های اجتماعی و سواالت 

اما واقعيت .  واقعی اشاره کرد تا جايگاه اين نوع استدالل روشنتر شود
عنوانی است که تالش دارد زير بغل جنبش “  اسالموفوبی”اينست که 

ارتجاعی و آدمکش اسالم سياسی را بگيرد و اين عنوان چه از جانب 
دمکراتها و چپ ها و فمينيست ها، چه از جانب دولتهائی که مالحظات 
سياسی و امنيتی خود را در کنترل اسالم سياسی دارند و تالش دارند آنرا 

کنند، و چه از جانب جريانات اسالمی اساسا به يک معنا “  معتدل”
 .استفاده ميشود

 

که در “  اسالموفوبی”به نظر من 
رديف مقوالت راسيستی طبقه بندی 
شده و در ميان عده ای جا افتاده 

. است، خود يک ترم راسيستی است
عنوانی است که تالش دارد به 
آپارتايد رسمی و قانونی و تقسيم 
شهروندان جوامع اروپائی به 

“ خارجی”، به “اقليت”و “ اکثريت”
، و گروهبنديهای ديگر “اروپائی”و 

“ اسالموفوبی”.  رسميت بدهد
عنوانی راسيستی است چون نقطه شروعش انسانهای برابر و 

“ اسالموفوبی”ترم .  شهروندان دارای حق و مسئوليت برابر نيست
راسيستی است چون فرضش بر اينست که انسانها و شهروندان جامعه 

اين .  بدوا هويت اسالمی و يا مسيحی و يهودی و ملی و قومی دارند
را ايجاد وضعيتی ميداند که در آن همه “  تلرانس”ديدگاه دمکراسی و 

. اين گروهبنديها توسط قانون سهم شان برسميت شناخته شده باشد
ترمی راسيستی است چون هويت انسانها را بصورت “  اسالموفوبی”

جوامع ”دلبخواهی مذهبی تعريف ميکند و جوامع مسلمان نشين را 
جامعه ای که به دالئل سياسی قابل توضيح که مثال .  مينامد“  اسالمی

محسوب ميشود، همه شهروندان آن “  دين رسمی”اسالم در قوانين آن 
امری که مثل داغ لعنتی . محاسبه می شوند“ مسلمان”يکجا و در آمارها 

همراه شماست و حتی وقتی در اروپا زندگی ميکنيد، کماکان در آمار 
راسيستی است چون “  اسالموفوبی”.  محاسبه ميشويد“  مسلمانان”

راسيسم نهفته در اسالم و نگرش خشن مذهبی اسالم نسبت به ديگر 
در قلمرو “  اسالموفوبی”.  شهروندان را تلطيف و قانونيت ميبخشد

سياست عنوانی باجگيرانه است چون هر نقدی به اسالم را معادل 
تبعيض به ”و “  دشمنی با مسلمانان”، “پيشداوری نسبت به مسلمانان”

از ”عنوانی است که با تبليغ “  اسالموفوبی”.  تلقی ميکند“  مسلمانان
تالش دارد زير بغل اسالم سياسی را بگيرد و بعنوان “  اسالم نترسيد

 .ضربه گير اسالم سياسی در جدال سياسی عمل ميکند
 

بی دليل نيست وقتی به سواالتی مانند مسئله حجاب در مدارس و مراکز 
آموزشی، ساختن مساجد و مراکز مذهبی، قوانين شريعه در دل اروپای 
دمکرات و مدرن، حقوق زن و کودک در خانواده های اسالمی و غيره 
نگاه ميکنيد، می بينيد که عمده کسانی که تالش دارند ترم 

به ما بخورانند، از نظر “  راسيسم جديد”را بعنوان “  اسالموفوبی”
. سياسی در پاسخ به اين سواالت کنار جنبش اسالم سياسی ايستاده اند

موضع اين روشنفکران دانشگاهی، چپ و فمينيست با موضع آخوندی 
طرف در گتوی .  که در مسجد محل خرافات تبليغ ميکند يکی است

آن کشور “  نماينده مسلمانان”اسالمی که راه انداخته و خودش را 
معرفی ميکند، همان استداللی را دارد که چپهای پست مدرنيست و 

اسالميون .  روشنفکران بورژوا در آکادمی و رسانه ها تحويل ما ميدهند
می نامند و خواهان “  مقدسات”به “  توهين”هر نقدی به اسالم را 

برای گسترش کسب و کارشان “  ممنوعه”گسترش خطوط قرمز و 
به “  توهين”روشنفکران متحد آنها هم ميگويند نقد به اسالم با .  هستند

هر دو ميگويند اگر زنان و کودکان با حجاب در محل !  اسالم فرق دارد
آزادی ”و “  آزادی مذهب”کار و مراکز آموزشی ظاهر نشوند، اصل 

نقض شده است و همه اينها را عليه دمکراسی و “ پوشش

 !اسالموفوبى تزی راسيستى است
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نفرت عليه ”هر دو ميگويند نقد به اسالم .  گسترش آن ميدانند
“ راسيسم”و يا “  اسالموفوبی”را گسترش ميدهد و معادل “  مسلمانان

در طرف مقابل دولتها هستند که از ترس رشد تروريسم در !  است
کشورشان به اسالم سياسی باج ميدهند و تالش دارند آخوندها و 

به آنها .  معرفی کنند“  نماينده مسلمانان”را بعنوان “ معتدل”اسالميون 
وسيعا امکانات و پول ميدهند تا سياست کنترل تروريسم را پيش 

 .سياستی که تاکنون نتيجه معکوس داده است. ببرند
 

واقعيت اينست که کل اين اردو، مستقل از اينکه مذهبی است يا 
از دولتی ها تا آخوندها و اسالم .  سکوالر، منفعت مشترکی دارند

سياسی تا شبه روشنفکران و دمکراتهائی که برای جنبش اسالمی 
همه شان و هر کدام بنوعی با خلط .  استدالل دفاعی دست و پا ميکنند

مبحث تالش دارند نقد به اسالم و اسالم سياسی را ممنوع و يا محدود 
را نفرت و ترس بيمورد و پيشداوری نسبت به “  اسالموفوبی”.  کنند

اسالم و مسلمانان نام ميگذارند تا اسالم و اسالم سياسی را از زير 
همه شان برابری و .  فشار انتقاد سوسياليسم و سکوالريسم نجات دهند

حقوق برابر شهروندی، مستقل از محل تولد و تعلق به اين يا آن 
عقيده و گروه و فرقه، را عمال نفی ميکنند و اين پايه راسيسم نهادی 

 .در سيستم فکری آنهاست
 

دو مسئله را قاطی “  اسالموفوبی”در عين حال اين اردو با ترم 
يا “  اسالم هراسی”.  اسالم و مردم منتسب به مسلمان:  ميکند

نقد و مبارزه با اسالم بعنوان يک جنبش سياسی را با “  اسالموفوبی”
شما .  رندانه يکی قلمداد ميکند“  تبعيض به مردم منتسب به مسلمان”

در ميان اين جماعت که جار و “  آنتی راسيست هائی”به ندرت با 
راه انداخته اند، مواجه ميشويد که پر حرارت “  اسالموفوبی”جنجال 

عليه اسالم و جنبش اسالمی است و همزمان از حقوق برابر 
برعکس، با ترم .  شهروندان منتسب به مسلمان دفاع کند

ميخواهند اسالم بعنوان يک ايدئولوژی و اسالم “  اسالموفوبی”
سياسی بعنوان يک جنبش را از زير فشار نجات دهند تا امامان و سر 

مردم منتسب ”عشيره های اسالمی بتوانند بعنوان نماينده و سخنگوی 
آنها در واقع اسالميسم را زير عنوان مقابله .  سلطنت کنند“  به مسلمان

آنها در کنار مرتجع ترين نيروی های سياسی .  با راسيسم باد ميزنند
 .ميکنند“ جهاد”واپسگرا تحت عنوان مقابله با راسيسم 

 
برای ما بعنوان کمونيست و آزاديخواه، که داور دمکراسی نيستيم، 
برای ما که هدف مان را بهبود شرايط زندگی کليه انسانها قرار داده 
ايم، برای ما که از آپارتايد طبقاتی و آپارتايد فکری و فرهنگی 
منزجريم، برای ما که بويژه درگير جنگی تمام نشده با اسالم سياسی 

حرف پوچی “  راسيسم”بعنوان شکلی از “  اسالموفوبی”هستيم، ترم 
. بفروشد“  مقابله با راسيسم”است که ميخواهد راسيسم را بعنوان 

برای ما هر نوع نقص حقوق شهروندان منتسب به مسلمان امری 
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 اسالموفوبى 

 ...تزی راسيستى است 

برای ما نقد اسالم با هر زبان . راسيستی است و قاطعانه با آن مبارزه ميکنيم
و با هر مديومی عين آزادی بيان است و هر نوع محدوديت آنرا باج به 

برای ما تقابل با اسالم سياسی و تروريسم اسالمی و دفاع از .  مذهب ميدانيم
ارزشهای سکوالر و حقوق جهانشمول يک پرنسيپ قديمی است و با ابداع 

برای ما پست مدرنيسم و مشتقات آن .  شروع نشده است“  اسالموفوبی”ترم 
و غيره يک چهارچوب راسيستی “  اسالموفوبی”اعم از نسبيت فرهنگی و 

و ضد کارگری است که اتفاقا نفی اصل برابری حقوقی و اجتماعی و هر 
 .دستاورد قديمی طبقه کارگر و سوسياليسم را هدف خود قرار داده است

 
ما در جدال با اسالم سياسی در اروپای غربی و خاورميانه جانبداريم و خود 

ما در کشمکش برسر سواالتی مانند حجاب، .  يک طرف اين جدال هستيم
مدارس مذهبی، راسيسم سياسی و اداری، حقوق کودک، حقوق زن، آزادی 
بيان، قوانين محدود کننده آزادی بيان، سياست دولتها در باره امنيت، و غيره 

ما .  جا نمی زنيم“  اسالموفوبی”جانبداريم و با ترم پوچ و من درآوردی 
جنبشی هستيم که پروژه اسالم زدائی در ايران را دنبال ميکنيم و به تغييرات 

جست و خيز معدودی روشنفکر نان .  بزرگ در خاورميانه چشم دوخته ايم
به نرخ روز خور که همواره در هر کشمکشی خود را کنار ارتجاع می 
يابند، و يا سو استفاده احزاب و گروههای دست راستی که نتيجه ای از 
سياستهای همين دولتها هستند، باعث نخواهد شد که ما در مسير سياسی مان 

. ترديد کنيم و نقد به اسالم و مبارزه با جنبش اسالم سياسی را کمرنگ کنيم
زير پرچم “ اسالموفوبی”ما اجازه نميدهيم طرفداران ترمينولوژی راسيستی 

برابری .  به ارتجاع اسالمی و ضد زن نيرو بدهند“  مقابله با راسيسم”
. و غيره يک اصل خدشه ناپذير ماست“  مسلمان”حقوقی شهروندان اعم از 

اما اين موجب نميشود نقد ضد اسالمی و ضد جنبش اسالم سياسی بعنوان 
 .اسالميون بايگانی شود“ حقوق ويژه”

 
. بگذاريد برای مزاح هم که شده در صورت ظاهر مسئله شريک شويم

بگذاريد بپرسيم که واقعا اگر کسی از داعش ها، القاعده ای ها، الشباب ها، 
طالبان ها، آدمکشان جمهوری اسالمی، و تروريست های متفرقه اسالم 

داشته باشد، آيا “  ترس و هراس”سياسی بعد از اين همه توحش و جنايت 
ترس ناموجهی است؟ ميشود گفت از راسيست های دو آتشه هيتلری که فقط 

؟ ميشود به زنی که چاقوی مردساالری “نترسيد”به قتل و خون می انديشند 
همين “  ترس”؟ مگر “نترس”را خوب ميشناسد گفت از خشونت ضد زن 

دولتهای فخيمه از تروريسم اسالمی نيست که هزينه برپائی مسجد و منبر 
و “  ترس”برای آخوندها و جنبش اسالمی را می پردازند؟ مگر همين 

استاندارد دوگانه آنها موجب نشده که زنان و کودکانی که در گتوها و جوامع 
تحت سلطه آنها چشم به جهان می گشايند، بيحقوق تر از هم نوعانشان در 

شان به اسالميون در راه “  ترس”محله بغل دستی باشند؟ مگر خود اينها از 
 انداختن بساط دادگاه شريعه و قوانين آپارتايد و راسيستی تمکين نکرده اند؟ 

 
واقعيات سياسی و اجتماعی و زندگی سياه زنان و کودکان در محيط های 

“ اسالموفوبی”اسالمی عليه اين ژست ها و ترهات راسيستی مدافعان 
 . گواهی ميدهد

 
محتوا بجای .  حتی در صورت ظاهر آن هم مسخره است“  اسالموفوبی”

 .خود که تماما راسيستی و آگاهانه پرو اسالمی است
 

  ٢٠١۵ژانويه  ١١

!توقف جنگ بيدرنگ  



 باز هم كارگران ايتاليا

 ممانعت كارگران از انتقال سالح به اوكراين
 

کارگران فرودگاه پيزا از بارگيری اسلحه برای اوکراين خودداری «
در پيزا،  USB، *های پايه بنا به اطالعيه مطبوعاتی اتحاديه . کردند

ايتاليا، محموله اسلحه و مهمات برای رژيم کيف را که از طريق 
. فرودگاه غيرنظامی اين شهر ترانزيت می کرد، محکوم کرد

کارگران فرودگاه وقتی متوجه شدند که اين سالح ها برخالف آنچه 
نيستند، از بارگيری اين "  بشردوستانه"اعالم شده بود، تجهيزات 

 .سالح ها خودداری کردند
 

ناميد که از پوشش "  تقلب واقعی"اين اتحاديه اقدام دولتها را يک 
. برای دامن زدن به جنگ در اوکراين استفاده می کند" بشر دوستانه"

به مقامات فرودگاه مراجعه کرده و خواستار توقف  USBاتحاديه 
همچنين کارگران را  USB.  شده است"  پروازهای مرگ"فوری اين 

ای که  ها و مواد منفجره به امتناع از بارگيری سالح"تشويق کرد که 
بس فوری و  زنند، ادامه دهند و ما فقط با آتش به جنگ دامن می

 ".توانيم آن را متوقف کنيم گفتگوهای صلح مجدد می
 

مارس در  ١٩در نهايت اتحاديه خواستار تظاهرات در روز شنبه 
از توسکانی، پل های صلح هوايی، : "مقابل فرودگاه با اين شعار شد

"در فرانسه و ايتاليا!"  نه پروازهای جنگی نه يک يورو، نه يک : 
 "!سرباز، نه حتی يک سالح برای جنگ

 
اين سياست کارگری ضد جنگ است و نه سياست ارسال سالح و 

کارگران .  توسط ناتو)  بستن آسمان اوکراين(خواست نو فالی زون 
 !درود بر کارگران ايتاليا. ايتاليا پيشرو جنبش واقعی ضد جنگ اند

 
شامل بسياری از سازمان ها با "  اتحاديه های پايه"اصطالح *

کارگران اين شامل تمام .  ساختارهای بسيار متفاوت می شود
های  شود که خود را آلترناتيو کنفدراسيون های معترض می اتحاديه

کنند و بخشا  معرفی می)  UILو  CGIL ،CISL(اصلی اتحاديه 
هزار عضو  ٢٥٠اين اتحاديه حدود .  شورای کارخانه را تشکيل دادند

 . دارد
 

*** 

 "ضد جنگ"در باره جنبش 
حرکتی کمابيش شناخته شده است که "  جنبش جهانی ضد جنگ"

ً با اهداف ضد ميليتاريستی، عليه جنگ طلبی، برای تداوم  عموما
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 يادداشت ها،
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جنبش ضد جنگ از دوره جنگ .  و همزيستی انسانها معنی ميشود"  صلح"
در ويتنام تا امروز به تناوب در قبال بحرانها و جنگهای مشخص ابراز 

جنبش ضد جنگ در بحرانهای بعد از جنگ سرد، اساساً .  وجود کرده است
آرامش .  خط حاکم احزاب مرکز و سوسيال دمکرات را منعکس کرده است

طلبی، حفظ وضع موجود و تالش برای حل مسائل از طرق ديپلماسی نسخه 
 .و خواست اين جنبش بوده است

  
خواهان گسترش "  ضد جنگ"متاسفانه در بحران و جنگ کنونی، جنبش 

ميليتاريسم، مشوق ناتو برای تامين امنيت آسمان اوکراين، مشوق ارسال 
بعبارت ديگر، با جنبشی .  سالح و کمک فنی و حتی انسانی به اوکراين است

روبرو هستيم که بجای خواست فوری توقف جنگ و يا خواست قديمی تر 
خلع سالح، بر ارسال نيرو و تسليحات و جنگ طلبی يک سوی ماجرا 

تظاهراتهای دو هفته اخير عليه جنگ در کشورهای مختلف، .  اصرار دارد
. اگرنه عموماً، اما اساساً يکجانبه و طرفدار تشديد جنگ در اوکراين است

کنونی ادامه سياست آمريکا و ناتو است و به زبان و "  ضد جنگ"جنبش 
 .ادبيات آنها سخن ميگويد

  
يک نکته بايد روشن باشد و آن تفکيک مردم و شهروندان جهان از رهبری 

اکثر عظيم اين مردم مخالف .  حاکم بر جنبش موسوم به ضد جنگ است
نگران .  جنگ  هستند، صلح طلب و خواهان همزيستی مسالمت آميزند

گسترش جنگ و دستکم تاثيرات منفی آن به محيط کار و زندگی شان 
هستند، از قتل عام و کشتار منزجرند و خود را در تقابل با سياستهای 

و رهبری "  جنبش ضد جنگ. "ميليتاريستی و قلدری نظامی دولتها می بينند
آن، اما مستقل از مردم صلح طلب و ضد جنگ، يک پای جنگ و جدال 
دولتهای سرمايه داری است و بعنوان يک اهرم فشار سياسی آنها در کنار 

 .ارتش رسانه ای عمل می کند
 

 "ضد جنگ"جايگاه جنبش 
علی القاعده جنبش ضد جنگ يک عکس العمل مردم متمدن جهان عليه 

اوج .  سياستهای ضد انسانی و ضد جامعه دولتهای سرمايه داری است
حرکت اين جنبش، الاقل بعد از جنگ سرد، مورد مقابله با حمله آمريکا به 

در آنزمان در کشورهای مختلف ميليونها نفر به .  بود ٢٠٠٣عراق در سال 
خيابانها آمدند، تنها در رم ايتاليا سه ميليون نفر در مهمترين و بزرگترين 

در مادريد اسپانيا حدود يک و نيم .  تظاهرات ضد جنگ شرکت کردند
ميليون نفر در تظاهرات شرکت کردند اما آمريکا تصميم داشت حمله کند و 
بدون کمترين توجهی به افکار عمومی جهان با اتکا به دروغ به عراق حمله 

جنبش ضد جنگ در ايندوره مخالف توسعه طلبی و ميليتاريسم، برعليه . کرد
 .ادعاهای بوش و بلر و سران دولتهائی بود که متحد و موئتلف آمريکا بودند

  
. اين جنبش در بحران اخير بسيار تسليم طلب و دنباله رو دولتها است

درخواست از ناتو برای بستن آسمان اوکراين، خواست ارسال سالح و 
، با "جنبش مقاومت در اوکراين"کمک سياسی و نظامی و لجستيکی از 

امروز بستر اصلی و خط .  بسيار فرق دارد"  توقف فوری جنگ"خواست 
بجز موارد معدودی در کشورهای ايتاليا، ترکيه " ضد جنگ"حاکم به جنبش 

و آمريکا، که عليه کل جنگ سرمايه داران بميدان آمدند، هيچ مرز روشنی 
با نيروهای دست راستی فاشيست، دولتهای درگير جنگ و سياست 

 .ميليتاريستی ناتو ندارد

!برابری زن و مرد همين امروز  
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 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، 

 !  سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل ميشود » خطر«بدون 

 منصور حكمت

تنها استثنا تظاهراتهای وسيع در شهرهای روسيه است که محتوای  
" خودی"جنبش ضد جنگ را بدرستی منعکس ميکند، عليه دولت 

اعالم همبستگی مردم . جنگ طلب است و خواهان توقف فوری جنگ
روسيه با مردم و کارگران در اوکراين، بايد در کنار هيستری ضد 
روسی بررسی شود که رسانه های غربی و دولتها آگاهانه مشغول 

سياست جنبش ضد جنگ در روسيه در کنار سياست کارگران .  آنند
در ايتاليا قرار ميگيرد که عليه جنگ سرمايه داران و قدرتهای 

 .اقتصادی ايستاده اند
  

 اهرمهای جنبش ضد جنگ
جنبش ضد جنگ بطور کلی و مستقل از سياستش، اهرم تعيين کننده 

اين جنبش .  ای در توقف سياستهای ميليتاريستی و امپرياليستی نيست
متکی است به قوانين و چهارچوبهای جهانی که توسط نويسندگان و 

اين جنبش يک شاخص .  حافظان همين قوانين زيرپا گذاشته ميشود
مهم برای افکار عمومی در هر دوره ای است که اهرمی برای 
اعتراض موثر ندارد و انسانيتش و اعتراضش را تنها ميتواند با 
حضور در چند تظاهرات عليه جنگ و قتل عام مردم بيدفاع اعالم 

اما نيروی اين .  لذا توقع زيادی از اين جنبش نبايد داشت.  کند
اعتراض تنها زمانی ميتواند موثر واقع شود که جنبش واقعی عليه 
جنگ طلبی بميدان بيايد و اين تنها با طرح سياست و اقدام روشنی از 

 .جانب طبقه کارگر در اين کشورها ميسر است
  

سياست تقابل با کل جنگ امپرياليستی و اهداف ارتجاعی دولتهای 
درگير، اعتصاب کارگران برای ختم فوری جنگ، برافراشتن پرچم 
و سياست انترناسيوناليستی کارگری در مقابل سياست جنگ طلبانه 
گلوباليست های حاکم، تالش برای ممانعت از اختيار سازماندهی 
جنگ توسط دولتها، حمايت وسيع از آوارگان و قربانيان جنگ، تقابل 
با راسيسم و نژادپرستی که در زمان جنگ و توسط رسانه ها ميدان 
فراخی يافته است؛ از خطوط يک حرکت آلترناتيو عليه جنگ و 

" ضد جنگ"سياست حاکم به جنبش .  رقابت سرمايه داران است
کنونی، جنگ طلبانه است و بعبارتی بورژوازی همين سنگر ضعيف 

اين پرچم بايد در جای موثر و ميان .  دفاعی را نيز فتح کرده است
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 ...يادداشت ها 
. نيروی اجتماعی تعيين کننده يعنی طبقه کارگر جهانی برافراشته شود

کارگران در صورت دست زدن به يک عمل واقعی، بسادگی ميتوانند 
 .اکثريت مردم شريف ضد جنگ را باخود همراه کنند

  
 ٢٠٢٢مارچ  ١٥

 جام جهانى آدمكشى
 

زندانی مخالف اعدام شدند و بنا به  ٨١بدستور دمحم بن سلمان امروز يکشنبه 
و "  ليبرال"يادتان باشد اين همان تازه .  اخباری در مالء عام گردن زده شدند

است که قرار بود عربستان را به قرن بيست و يک "  پرو رفرم"بروايتی 
 .بياورد

   
اينکه عربستان سعودی و خانواده سلطنتی در آدمکشی و گردن زدن سابقه 
تاريک و طوالنی دارند، شکی نداريم و اين کشتار جمعی هم ادامه همين 

. موضوع اما فراتر است.  سنت و قانون کثيف و جنايتکارانه حاکم است
مسئله، بويژه با جنگ در اوکراين، آن فضای بين المللی و منطق حاکم بر 
جهان امروز است که فرصتی بدست داده تا همه دولتها و ديکتاتورها و 

بايستند، فرصت را "  جهت درست تاريخ"سرعشيره ها و جنگ ساالران در 
 .غنيمت شمرند و خون بريزند

 
دولتها، رسانه ها، صنعت دين، .  گوئی مسابقات جام جهانی آدمکشی است

مفسران، تحليگران، کارشناسان نظامی، متخصصين کارائی تسليحات، 
پيمانکاران نظامی، سازمانها و دستجات فاشيست و اسالمی از بازيگران 

نفر را گردن  ٨١در چنين فضائی است که بن سلمان .  اين سناريوی سياه اند
به "  انتقام از اسرائيل"ميزند، اينجاست که جمهوری اسالمی تحت عنوان 

گفته مقامات عراق و کردستان عراق به مناطق مسکونی اربيل موشک 
... ميزند، دولتهای اسرائيل و ترکيه و پاکستان، طالبان و داعش و 

 .همينطور
  

اين اقدامات پرده هائی از يک نمايش .  اين منطق و کارکرد فاشيسم است
جنايتکارانه بسيار بزرگتر است که دولتهای سرمايه داری و نيروهای دست 

کارگران و مردم . راستی و آدمکش برای کارگران و بشريت تدارک ديده اند
آزاديخواه در کشورهای مختلف و در منطقه خاورميانه بايد عليه دولتهای 

 .مستبد و اسالمی و ميليتاريست و آدمکش سدی ببندند
 

*** 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  
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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/  

پيام شورای همكاری نيروهای چپ و 

 كمونيست به مناسبت سال نو
 

می رويم که همچون سالهای گذشته،  ١۴٠١در حالی به استقبال بهار طبيعت و آغاز سال جديد خورشيدی 
 . فقر و فالکت، تورم و بيکاری و تبعيض و سرکوب در ايران بيداد می کند

 
نوروز که قرار است بهانه ای باشد برای نو نوار کردن خانه و خريد لباس تازه برای فرزندان، ديدار 
دوستان و آشنايان و فرصتی باشد برای شادکامی و پايکوبی، اما در زير سايه سياه حاکميت رژيم استبدادی 

 . و سرمايه داری جمهوری اسالمی، به امری نادر تبديل گشته اند
 

رژيم با حاکم نمودن فقر و فالکت و تباهی بر زندگی کارگران و زحمتکشان، آنها را از هستی ساقط نموده 
 .است و اندک بضاعتی برای استقبال از بهار شکوفان طبيعت برای آنها باقی نگذاشته است

 
مدتهاست که مايحتاج اوليه زندگی به کاالهايی لوکس مبدل شده اند به طوريکه اکثريت تهيدستان شهر و 
روستا با سفره خالی، طبيعت زيبای بهاران را نظاره ميکنند و با الهام از سرسختی طبيعت عزم خود را 

 .برای درهم شکستن زمستان سياه حاکم بر زندگيشان صيقل ميدهند
 

حداقل دستمزد )   مثلث سه جانبه ضد کارگری" (شورای عالی کار"در چنين شرايطی و در آستانه سال نو
هزار تومان در ماه تعيين کرده است که گويا با بن خواربار، حق  ١٧٩يک کارگر را چهار ميليون و 

مسکن و حق اوالد ميتواند به باالی شش ميليون تومان هم برسد، اما اين رقم هم شامل حال کارگران روز 
اين در حاليست که خود نهادهای رژيم خط فقر را .  مزدی و کارگران شاغل در بخش خدمات نمی شود

حدود ده ميليون تومان ارزيابی کرده اند که با داده های اقتصادی واقعی و از جمله رقمی که شماری از 
 . ميليون تومان فاصله زيادی دارد ١۶تشکل های مستقل کارگری ايران اعالم کرده اند يعنی 

 
رژيم ادعا می کند که برای افزايش واقعی دستمزد کارگران و حقوق بگيران، بودجه کافی ندارد، اما هر 
سال موقع تدوين بودجه سال جديد، يادش نمی رود که بودجه سپاه و ساير نهادهای سرکوبگر نظامی، 
انتظامی و امنيتی را افزايش دهد و يا بر بودجه نهادهای ارتجاعی مذهبی بيفزايد، گوئی آنها با پايان 
سرمای سياه زمستان و رجعت بهاران، شکست و انهدام قطعی خود را با تمامی ساز و برگ و جهل و 

 .جنايت شان احساس می کنند
 

امروزه جوانه های فردا، در نبرد طبقاتی جامعه ما بيش از ساليان گذشته چهره نموده است و آنرا می شود 
در مبارزات اخير کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و ساير زحمتکشان، در هر گوشه کشور ديد، 
مبارزه ای  پيگير و شجاعانه برای معيشت و منزلت انسانی اردوی کار و رنج، مبارزه غرور انگيزی که 

از طريق تقويت همبستگی های متقابل و گسترش سازماندهی و تشکل يابی و باال بردن 
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