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 عليه فقر، فالكت و بيكاری 
 

مبارزه عليه فقر و فالکت اقتصادی يکی از 
. عرصه های حاد نبرد طبقاتی در ايران است

بيکاری وسيع تنها يکی از پيامدهای فقر و 
فالکت عمومی و از نتايج تشديد بحران 

پيامدهای اجتماعی فقر .  اقتصادی است
روزافزون محدود به بيکاری گسترده نخواهد 
بود و عواقب بسيار دهشتناکی در نرخ سالمت 
عمومی، در الگوهای رفتاری و مناسبات 
اجتماعی، در رابطه زن و مرد، در موقعيت 
ً فرودست و ناامن از  اجتماعی بخشهای قانونا
جمله کودکان و بازنشستگان و زنان، در 
عادی سازی خشونت فرد عليه فرد، در ايجاد 
فرجه های تعرض بيشتر به حلقه های ضعيف 
اقتصادی و اجتماعی، در افزايش بزهکاری و 
جنايت، در قلمرو تفکر از موضع و نگاه دارا 
به ندار، در رشد اخالقيات دون پايه اعم از 
تحقير عمومی و فردی و تبعيض و رشد 

دولت و .  نگرشهای فاشيستی خواهد داشت
و مسئوليِت "  وظيفه"قانون نيز، به حکم 

حمايت از قدرتمداران و تامين امنيت آنها از 
، به سرکوب وقيحانه تری "پاها و بی سر"دست 

روی خواهد آورد و خشونت دولتی برای 
را بيش از پيش تشديد خواهد "  اعاده نظم"

بايد نگاه يک بعدی به فقر را جدّی .  کرد
نگرفت، فقر صرفا مقوله ای اقتصادی نيست، 
هرچند از اقتصاد سياسی جوامع امروز سربر 

کند و به تشديد تمايزات اقتصادی دامن  می
ميزند، اما همزمان سلطه سياسی و فرهنگی و 

نگرش زمخت فرد بورژوا به 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 !كارگران تسليم نمى شوند
 تداوم اعتصاب هفت تپه و جنگ روانى حكومتى ها 

 کمونيست می پرسد؛

 در باره ايجاد تعاونى كارگری در هفت تپه 
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 !دولت را موظف كنيم
 

 دولت موظف به قرنطينه شهرها و تامين معيشت و بهداشت مردم است



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 . حق و آزادی فردی و جمعی را تقويت و حدّادی ميکند
 

جنبشهای ناسيوناليستی و بورژوائی عالقه ای به صورت مسئله فقر و 
فالکت اقتصادی ندارند، چون با تمايالت و جهت سياسی و نيروی 

اگرهم آنرا صوری قبول کنند، .  اجتماعی مخاطب شان تناقض دارد
منشأ و نقطه .  بيشتر بعنوان يک کارت انتخاباتی به آن می نگرند

جنبشهای بورژوائی .  عزيمت اين ديدگاه معرفتی نيست، طبقاتی است
ايران، اعم از حکومتی و اپوزيسيونی، نظر به پالتفرم اقتصادی 
تاچريستی و ضد کارگريشان، نميتوانند منادی هيچ نوع تغيير در 
شرايط فقر و فالکت اقتصادی کنونی باشند، سهل است، بسياری از 
آنان انتظار دارند کارگران بيشتر جان بکنند و کمتر بگيرند تا ايشان 

"! وطن عزيز را دوباره بسازند"و "  سری در ميان سرها درآورند"
فصل مشترک طبقاتی و پالتفرم اقتصادی تقريبا يکسان، اجازه نميدهد 
. که اختالفات خانوادگی سايه بر منافع طبقاتی واحدشان بياندازد

ناسيوناليسم چپ، پوپوليسم، کمونيسم ملی، وارياسيونهای شبه سوسيال 
دمکراتيک جهان سومی، عشيره مداران و هويت طلبان فدراليست، 
دعوايشان برسر سهم از خوان يغمای فالکت اقتصادی طبقه کارگر در 

اينها ممکن است از همديگر هم بکشند و تاريخا .  بازار داخلی است
چنين کرده اند اما عليرغم سايه روشنها سياست متمايز طبقاتی ندارند و 

 . اشتراکاتشان بر اختالفاتشان می چربد
 

وقتی ار قلمروهای اصلی نبرد طبقاتی حرف ميزنيم، به اين نقطه 
ً يکسان جنبش های سياسی  -عزيمت های اجتماعی و طبقاتی تقريبا

طبقاتی رجوع ميدهيم و نه اختالفات نظری و سياسی و يا سنتهای 
در جامعه طبقاتی و در نبرد .  متفاوتی که اين يا آن نيرو از آن آمده اند

بی پايه "  محيرالعقول"طبقاتی تعارف وجود ندارد، چرخشهای سياسی 
و فی البداهه نيستند، از نيات بد و نفهميدن اوضاع سرچشمه نمی 

" روح جان سختی"گيرند، بلکه از آگاهی و غريزه طبقاتی و از 
 . سربرمی کنند که بدرازای تاريخ نقش ايفا کرده اند

 
 تصوير حال و آتی

فقر پديده ای نسبی است، همه جا و در هر قلمرو حاضر است، از 
اقتصاد و سياست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی و حقوقی و قضائی تا 

بسياری از .  شاخص های متعدد هر دوره زندگی اجتماعی و اقتصادی
مردمی که ظاهرا ثروتی دارند و مرفه اند، از نظر فرهنگی و بينشی و 
همراهی با دستاوردهای پيشرفته انسان امروز بشدت فقر زده و اُُمل و 

در ايران امروز به روايت آمار حکومتی بيش از نصف . عقب مانده اند
خط .  جامعه زير خط فقر اقتصادی رسمی با زجر روزگار می گذرانند

فقر اقتصادی در تهران و کالن شهرها باز به روايت آمار حکومتی و 
بانک مرکزی، و نه با معيارهای تامين يک زندگی در شأن انسان 
امروز و حفظ کرامت وی، بيش از شصت درصد است و درآمدها و 

را "  زندگی"دستمزدها کفاف ده روز زنده ماندنی که نام بی مثمای 
گسترش نجومی آمار جنايت، زورگيری، فساد .  برآن نهاده اند، نميکند

فردی و جمعی، ريختن ستونها و نرمهای 
اخالقی و انسانی، خودمحوربينی، بيرحمی و 
قساوت، زن کشی، کودک آزاری، بازگشت به 
رفتارهای عهد عتيق، همه از پيامدهای فقر و 

جامعه ايران در سطح شاخص .  فالکت اند
های تعريف شده جهان امروز در هر قلمرو 
در سطح کشورهای بسيار عقب نگاهداشته 
شده، عشيره ای و قبيله ای و در قعر جدولها 

ترديدی نيست اينها محصول ديکتاتوری پشت ديکتاتوری، .  قرار دارد
رژيمهای مستبد، نيازهای کارکرد سرمايه داری در کشورهائی مانند 
ايران، و در چهار دهه اخير محصول جنايت مستمر و کثافت فرهنگی و 

چشم انداز .  ارتجاع اسالم سياسی بعنوان روبنای سرمايه داری ايران است
ً ورشکسته  اوضاع نظر به حاد شدن بحران اقتصادی و پروژه تماما

ايران با سونامی بيکاری، با .  جمهوری اسالمی، بسيار وخيم است
فروپاشی اقتصادی، با انهدام ميليونها خانواده کارگری، با حاشيه نشينی 
دهها ميليونی، با فقر شديد و مطلق و با يک فالکت اقتصادی توده های 

" شکاف طبقاتی"ايران از جوامعی است که عنوان .  عظيم روبرو است
ما با نظامی روبرو هستيم که .  تشديد شونده برای آن لوکس تلقی ميشود

اکثريت عظيمی را به نداری، بيماری، بيکاری، حقارت، تنگدستی، 
فروپاشی روانی، خودکشی، جنايت، بی ارزشی مطلق جان انسان و 

 . آن روبرو کرده است" عادی کردن"
 

 سازماندهی مبارزه عليه فقر و فالکت 
ترديدی نبايد داشت که توجه اکيد به اين مسئله حياتی و حضور فعال در 
جبهه مبارزه عليه فقر و فالکت اقتصادی و هدف قرار دادن مسببين و 

پرچم .  بانيان اين وضعيت يک شاخص تفکيک نيروهای سياسی است
مبارزه عليه فقر و فالکت اقتصادی و بيکاری مزمن همواره دست 

مسئله بحدی عيان است .  کمونيسم و جنبش رهائيبخش کارگری بوده است
که حکومتی ها مرتباً از شورش سی ميليون گرسنه، از انقالب کارگری، 

مسئله بحدی جدّی است که منحط .  از انفجار جامعه فقرزده سخن ميگويند
شده اند و تالش دارند با "  مستضعف پناه"ترين جناحهای حکومتی 

آنها .  سياستهای نمايشی جلوی شکستن سدها و فوران سيل را بگيرند
تجارب خيزشهای ديماه نود و شش و آبان نود و هشت را دارند و در 

اما اظهارات حکومتی .  کابوس تکرار وسيع تر و قريب الوقوع آن هستند
تناقض اينست که .  ها تنها بر واقعيات مسلم و غير قابل انکار تاکيد دارند

نميشود جامعه ای را در فقر و فالکت اسير کرد و مرتباً برويشان شليک 
هيچ چيز مشروع تر، واقعی تر و فوری تر از مبارزه برای زندگی .  کرد

نيروی اين جنبش وسيع است و پتانسيل و جرم .  و دفاع از خود نيست
ما بر سازماندهی توده ای و .  انفجاری عظيمی را گرد آورده است

شورائی، بر تامين بی اما و اگر و فوری حرمت، يک زندگی شايسته 
ما .  انسان و تخفيف فوری و رفع بنيادی اين شرايط دهشتناک تاکيد داريم

از هر ابتکار و تالش برای بسيج توده های عظيم به فقر و فالکت کشيده 
شده، به بسيج خيل وسيع بيکاران، به سازماندهی مردمی که مانند برده با 

ما .  آنها رفتار ميشود استقبال ميکنيم و راساً فعاالنه برای آن تالش ميکنيم
بهبود فوری اين اوضاع تا نفی بنيادهای مادی و واقعی فقر و فالکت را 
اجزأ الينفک يک مبارزه واحد ميدانيم و کارگران کمونيست و اردوی 
سوسياليست جامعه را به سنگربندی حول اين مسئله و سازماندهی در 

عليه فقر و فالکت و بيکاری و .  اشکال مختلف فراميخوانيم
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بيماری بايد متحد شويم، بايد سازمانهای توده ای متناسب در محالت و 
بايد توده های ذينفع و وسيع را بميدان کشيد، بايد .  مناطق ايجاد کرد

شورش گرسنگان را فرض گرفت و شورش کور را به عمل آگاهانه و 
بايد جنبش شورائی و افق سوسياليستی .  راديکال برای تغيير بدل کرد

 .        نفی فقر و فالکت را در قلمرو سياست و مبارزه طبقاتی بميدان کشيد
 

 !سوسياليسم نياز فوری است
ً هيچ راه برون رفتی از  ايران امروز با جمهوری اسالمی مطلقا

هيچ بخش بورژوازی ايران حتی ادعای .  بحرانهای تو در تو ندارد
. اينرا ندارد که ميتواند جامعه را از بحران و انهدام کنونی عبور دهد

بورژوازی ايران فاشيست مسلک، آنتی کمونيست، مذهب زده، سنتی و 
تا به مسئله فقر روزافزون، .  مشروطه است  -ادامه خاندان مشروعه

بيکاری نجومی و چشم انداز فالکت اقتصادی مربوط است، نه در 
کوتاه مدت و نه در ميانمدت بورژوازی ايران راه حل قابل اعتنائی 

با آمريکا می سازيم، سرمايه ها وارد ميشوند، اشتغال ايجاد .  ندارد
ميکنيم، آزادی ميدهيم، ليبرال دمکراسی می آوريم و بازار آزاد مسائل 
را حل ميکند، چرندياتی بيش نيستند که بيشتر به وعده های انتخاباتی و 

کليه جناحهای متفرقه بورژوازی ايران، .  تبليغات بنگاه دارها می مانند
از سنتی تا شبه مدرن آن، دشمن طبقه کارگر و آزاديخواهی و برابری 
طلبی سوسياليستی اند و از هم اکنون و بدون تعارف بعنوان يک طبقه 
واحد عليه کارگر و راه حل سوسياليستی آزادی جامعه در صفی واحد 

 . قرار دارند
 

طبقه کارگر و حزب کمونيستی کارگری در کشمکش طبقاتی جاری و 
مبارزه برای برانداختن سرمايه داری و حکومت حافظ آن جمهوری 
اسالمی، بر صف مستقل طبقاتی و بر اهداف متمايز طبقاتی خويش 

هيچ زمان در تاريخ صد سال اخير ايران، بورژوازی تا .  تاکيد دارد
هيچ زمان در تاريخ .  اين حد ضد کمونيست و ضد کارگر نبوده است

يک سده گذشته، کارگر و کمونيسم مانند امروز با تمام کمبودها و 
. محدوديتهای واقعی اش بعنوان يک راه حل عينی مطرح نبوده است

 ٥٧هيچ زمان در تحوالت سياسی يک قرن گذشته از جمله در انقالب 
اهداف کارگری و سوسياليستی از اهداف و سياست طبقه بورژوا و 

 . اردوی سرمايه داران بروشنی متمايز نبوده است
 

زمانی .  سرمايه داری هيچ جای دنيا برای بيکاری راه حل ندارد
را داشتند، مدتهای مديدی "  اشتغال کامل"دولتهای رفاه ادعای بی پايه 

است که همين دولتها با نرخ بيکاری دو رقمی و بيکاری روزافزون و 
يک واقعه مانند ويروس کرونا در خوشبينانه ترين .  العالج روبرويند

. بررسی ها صد ميليون به آمار بيکاران کنونی اضافه کرده است
تحوالت تکنولوژيک و ساختاری سرمايه داری و پيامدهای آن دنيا را 
. با بيکاری و بيکارسازی و نابودی شغلهای وسيعی روبرو کرده است

فقر شديد امروز ديگر پديده ای ويژه کشورهای معينی نيست و در 
کشورهای مبتنی بر ديکتاتوری عريان و استثمار خشن نيروی کار 
ارزان، فقر شديد و فالکت اقتصادی به يک جزء الينفک زندگی صدها 

در جهان قرن بيست و يکم بردگی .  ميليون انسان بدل شده شده است
نوين در قلب دمکراسی بيداد ميکند و فاشيسم و جنايت و خشونت 
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اگر تاچندی پيش .  سازمانيافته مقابل چشمان مردم جهان رژه ميروند
ظاهراً نيازهای رشد سرمايه داری افسار فاشيسم را کشيده بود، امروز 
نيروهای اولترا راست در جهان يا در حکومت اند و يا پالتفرمشان توسط 

لذا بورژوازی در .  دمکرات ترين دمکراسی ها کم و بيش اتخاذ ميشود
اپوزيسيون ايران حرف زيادی نميتواند برای گفتن داشته باشد، اينها هنر 

کارگر .  کنند پيراکپی و مشتق سوم و چهارم ترامپ و برلسکونی اند
تکليف اش بايد روشن باشد و گرنه راهی جز بدل شدن به سرباز دون پايه 

پوپوليسم راست و چپ امروز در دست هم .  ناسيوناليسم و فاشيسم ندارد
 . بازی ميکنند و کمابيش به يک کمپ واحد تعلق دارند

 
لذا مبارزه با بيکاری کشنده کنونی، تقابل با فقر و فالکت اقتصادی و چشم 
انداز نابودی اجتماعی، راهی جز سازماندهی و مبارزه ای قاطع و 
راديکال برای انهدام تمام عيار نظامی ندارد که کمر به انهدام دستجمعی 

مبارزه با فقر و فالکت اقتصادی و بيکاری وسيع، . جامعه ايران بسته است
بعنوان يک جبهه مهم و تعيين کننده مبارزه طبقاتی، با جنبش برای 

برخالف نگرش دُمدّه و عهد عتيقی .  سوسياليسم گره خورده است
، تشديد فقر و فالکت مبارزه برای سوسياليسم را تسهيل "سوسياليسم فقر"

نميکند، برعکس آنرا سخت ميکند و به فاشيسم و راست افراطی نيرو 
اما مبارزه برای کم کردن آالم و مشقات تعرض سرمايه، باال بردن .  ميدهد

توقع انسان امروز، بسيج عمومی حول آزادی و رفاه با پرچم سوسياليسم، 
گره خوردگی مبارزه برای بهبود و اصالحات با مبارزه برای نفی ريشه 
های تبعيض و فقر و بيکاری و استثمار کار مزدی، بدون پرچم 
سوسياليسم، بدون دفاع قاطع و روشن از سوسياليسم، بدون فراخوان 

 . سوسياليسم و بدون سازماندهی نيروی سوسياليسم غير ممکن است
 

 .سردبير
 ٢٠٢٠ژوئن  ١٨

  

 ...عليه فقر، فالكت و بيكاری 

 

 ! جهت اطالع

 !در سوسيال مديا پخش ميشود
 

 " منصور حكمت و مساله كرد"
 

 سمينار اول رحمان حسين زاده
 

به وقت اروپای  ٢٠ژوئن ساعت  ١٩امروز جمعه 
منصور حکمت و مساله "مبحث  ٢و  ١مرکزی، بخش 

به زبان کردی از طرف رحمان حسين زاده در "  کرد
همين مبحث در دو بخش به .  سوسيال مديا ارائه ميشود

 ٢۴.  زبان فارسی به همين شکل در هفته آينده پخش ميشود
 .ساعت قبلتر موعد پخش را اطالع ميدهيم

 
*** 



تاريخ شکست "اجازه بدهيد با يک نقل قول از مقاله  :راديو انترناسيونال
شما در پايان .  بچاپ رسيد، شروع کنيم ١٣٧٥که در سال "  نخوردگان

 :اين مقاله نوشته ايد
 

مثل اکثر انقالبات، نهايتا نه با فريب و  ٥٧باالخره، انقالب "
. صحنه سازى، بلکه با سرکوبى خونين به شکست کشيده شد

تمام آن فرصتى بود که  ٦٠خرداد  ٣٠تا  ٥٧بهمن  ٢٢فاصله 
گذاريها و تالشها  اسالم و حرکت اسالمى با همه اين سرمايه

و البته از اين .  توانست براى موکلين مستاصل رژيم شاه بخرد
 ١٧خرداد به  ٣٠در تاريخ واقعى ايران، .  بيشتر نياز نداشتند

 ".شهريور ميچسبد و حلقه بعدى آن است
 

در .  متفاوت است ٥٧اين نوشته شما کامال با تصور عمومى از انقالب 
ولى شما .  است ٥٧تصور عمومى جمهورى اسالمى حاصل انقالب 

شهريور را که سرکوب  ١٧جمهورى اسالمى را به رژيم سلطنت و 
خرداد وصل  ٣٠خونين جنبش انقالبى مردم توسط رژيم شاه بود را به 

 چرا؟. ايد و اين دو تاريخ را دو مقطع از سرکوب انقالب ناميديد کرده
 

و (بنظر من هر انسان بيطرفى که به آن تاريخ نگاه کند  :منصور حکمت
اى از آن  من توصيه ميکنم که بخصوص کسانى که خودشان تجربه زنده

ميبيند که ماجرا چنين بود )  دوران ندارند، حتما آن تاريخ را بازبينى کنند
اش، با زندانهايش، با  که مردم عليه استبداد سلطنتى با پليس مخفى

در آن جامعه آزادى بيان وجود نداشت، آزادى .  هايش بپاخاستند شکنجه
مطبوعات وجود نداشت، آزادى تشکل و فعاليت اتحاديه کارگرى وجود 
نداشت، آزادى فعاليتهاى سوسياليستى وجود نداشت، آزادى هيچگونه 

يک حکومت مستبد، فردى، متکى به .  فعاليت سياسى وجود نداشت
اى بود دستخوش بيشترين  جامعه.  ارتش، پليس و پليس مخفى بود

مردم عليه اينها .  نابرابرى اقتصادى، فقر عظيم در کنار ثروتهاى انبوه
بپا خاستند، براى برابرى، براى آزادى از چنگال اختناق سياسى و 

 .معروف شد ٥٧اين به انقالب . استثمار اقتصادى
 

وقتى معلوم شد که رژيم شاه از سرکوب اين جنبش ناتوان است، جنبش 
اسالمى که بعنوان يک جريان مرتجع، عليه مدنيت، عليه مدرنيسم 
اجتماعى، عليه حقوق زنان، عليه رشد، يک جنبش عقب مانده ارتجاعى، 

يکى از .  اى از جامعه ايران بود، پر و بال ميگيرد از قديم در گوشه
شخصيتهاى اين جنبش، يعنى خمينى، که در عراق تبعيد بود را 

از آن وقت .  برميدارند و به پاريس ميبرند و زير نورافکن ميگذارند
ها و دولتهاى غربى وسيعا جريان اسالمى را بعنوان آلترناتيوى که  رسانه

باالخره ژنرال .  ميتواند و بايد جاى حکومت شاه بنشيند تبليغ ميکنند
هويزر از طرف دولت آمريکا ميآيد با ارتش صحبت ميکند و وفادارى 

بخش بزرگى از اپوزيسيون ملى و سنتى آن .  ارتش را به خمينى ميگيرد
موقع، جبهه ملى و حزب توده و غيره به جريان اسالمى اعالم وفادارى 
ميکنند و جريان اسالمى به اين ترتيب به صدر مبارزه عليه سلطنت 

 ٢٢مردم بر خالِف ميِل جريان اسالمى قيام ميکنند، قيام .  رانده ميشود

 ٥٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

بهمن، و باالخره ارتش شاه را در يک 
. رو در رويى نظامى شکست ميدهند

اما ماحصل اين روند پيدايش يک 
حکومتى است تحت رهبرى و کنترل 

 .جريان اسالمى
 

 ٢٢منتهى آن دو سال و نيمى که از 
 ١٣۶٠خرداد  ٣٠تا  ٥٧بهمن 

ميگذرد، به معنى اخص کلمه هنوز دوره حکومت جمهورى اسالمى 
يک دوره نسبتا باز فعاليت سياسى است که دولت زورش ...  نيست

نميرسد وسيعا سرکوب کند، هر چند چماقدارى هست، چاقو کشى هست، 
خلخالى همان موقع براى رژيم جالدى ميکند، با اين .  اسالميگرى هست

وجود رژيم اين قدرت را ندارد که جنبش همچنان رو به اعتالی مردم را 
احزاب سياسى از همه جا سر .  به آن شدت سرکوب و خنثى کند

درميآورند، کتابهاى مارکس و لنين همه جا بفروش ميرسد، سازمانهاى 
کمونيستى روزنامه منتشر ميکنند، شوراهاى کارگرى بوجود ميآيند، 

تا .  سازمانهاى مختلف زنان بوجود ميآيند، موج اعتراضى باال ميگيرد
اسالمى -که يک کودتاى خونين ضد انقالبى ١٣۶٠خرداد  ٣٠اينکه در 

نفر را در  ٥٠٠نفر،  ٣٠٠هجوم ميآورند و روزى .  صورت ميگيرد
ها را ميبندند و مخالفينشان  اوين و سراسر کشور اعدام ميکنند، روزنامه

اى است که باعث شد جمهورى اسالمى  اين آن پديده. را تار و مار ميکنند
 ٣٠مقطع پيدايش و تثبيت جمهورى اسالمى، .  امروز وجود داشته باشد

 ١٧بهمن انقالب مردم است ولى از  ٢٢.  بهمن ٢٢است، نه  ٦٠خرداد 
که روز تيراندازى ارتش شاه به مردم و کشتار در (  ١٣۵٧شهريور 

اى است که در آن نيروها و  فاصله ١٣۶٠خرداد  ٣٠تا )  ميدان ژاله بود
و .  دولتهاى دست راستى سعى کردند جلوى انقالب مردم را بگيرند

 .خرداد مقطعى است که اين سرکوب صورت ميگيرد ٣٠باالخره 
 

خوب است يادآورى کنم که اعدامهاى حکومت اسالمى اساسا از روى 
کسى که در .  ليست کسانى بود که که در رژيم شاه به زندان افتاده بودند

همان .  رژيم شاه دو ماه حبس گرفته بود در حکومت اسالمى اعدام شد
کسانى را زدند و کشتند که رژيم شاه ميخواست بزند و بکشد و 

 ...نميتوانست
 

يعنى جمهورى اسالمى کار سرکوب انقالب را که  :راديو انترناسيونال
شاه از پس آن برنيامد، تمام کرد و در واقع از مردمى که عليه رژيم شاه 

ولى چطور توانست اينکار را انجام .  انقالب کرده بودند انتقام گرفت
هاى چپى بودند، تظاهرات  خرداد روزنامه ٣٠دهد؟ چون تا همان ديروز 

انجام ميشد، و عليرغم دستگيريها و جنگ و جدال با چماقدارها، آزادى 
خرداد چه ويژگى داشت که حکومت اسالمى توانست  ٣٠.  وجود داشت

 خود را تحکيم کند و جنبش انقالبى ديگر نتوانست سر بلند کند؟
 

اين يک کودتاى خشن بود و بر مبناى اعدام و کشتار  :منصور حکمت
تا روزنامه دوستان خودشان را  ١٦مثل امروز نبود که . وسيع پيروز شد

ببندند و طرف برود خود را به دادگاه معرفى کند و هنوز آقاى فالنى 
اش مثل  ريختند در خيابان و هر کسى که بنظرشان قيافه.  خطابش کنند

مسلمين نبود را گرفتند، گفتند اين يکى در جيبش فلفل و نمک داشته 
کسى شعرى گفته بود، کسى .  ها چى ميخواسته بريزد به چشم سپاه و کميته

که معلوم بود سوسياليست است، کسى که معلوم بود مدافع حقوق زن 
است، کسى که بى حجاب راه ميرفت، کسى که از 

 ٦٠خرداد  ٣٠: سال گذشت ٢٠
 گفتگوی منصور حكمت با راديو انترناسيونال

 ١٣٧٩خرداد  ٢٣

 

  ٥صفحه   



. ظاهرش فکر ميکردند چپى است، ميگرفتند ميبردند همان شب ميکشتند
روزى . آمار و ارقام و مدارک و شهود اين جنايات به وفور وجود دارند

خواهد رسيد که مردم ايران و جهان مينشينند و محاکمه عوامل اين 
در آن روز دنيا براى صدها هزار قربانى .  جنايات را تماشا ميکنند

و بعد بطور مداوم و سيستماتيک در  ٦٠خرداد  ٣٠جناياتى که در 
در ايران شده است، اشک خواهد  ١٣۶٧سالهاى بعد و بويژه سال 

 .ريخت
 

قابل مقايسه است با آلمان نازى، .  اين از جنايات عظيم قرن بيستم بود
قابل مقايسه است با ُکشت و کشتار در اندونزى، قابل مقايسه است با 

ُکشى در روآندا، به مراتب وحشتناکتر از وقايعى است که در شيلى  نسل
يکى از فجايع مهم و تراژديهاى مهم انسانى قرن بيست .  اتفاق افتاد

زدند، سرکوب کردند، کشتند، در گورهاى بدون نام و نشان دفن .  است
ترين و پرشورترين و  کردند، آدمهاى بسيار بسيار زيادى را، نازنين

 .ترين انسانها را، بقتل رساندند تا سِر کار بمانند آزاديخواه
 

رهبران جمهورى اسالمى که اآلن بجان هم  :راديو انترناسيونال
اند، در آن موقع، همه با هم در اين سرکوب شريک بودند،  افتاده

منظورم جناح راست و دوم خرداد است که چند تا از دوی خرداديها را 
بهزاد نبوى آن موقع سخنگوى دولت بود و اآلن از رهبران ...  اسم ببرم

جبهه دوی خرداد است، حجاريان از سازمان دهندگان سازمان مخوف 
چطور شد که اينها يکپارچه .  اطالعات بود و خود خاتمى در دولت بود

 اند؟ خرداد بيرون آمدند و االن بجان هم افتاده ٣٠از سرکوب 
 

بندى همان موقع در جمهورى اسالمى وجود  جناح :منصور حکمت
بطور مثال مجاهدين .  بندى که االن ميبينيم نبود داشت ولى همين جناح

ها در صف مقدم  انقالب اسالمى و حزب جمهورى اسالمى و خط امامى
نهضت آزادى که اآلن .  ها طور ديگرى بود بندى صف.  حکومت بودند

هايى بود  بخشى از جبهه دوی خرداد است، خود اولين قربانى خط امامى
دولت آنموقع .  که خود آنها هم اآلن بخشى از جنبش دوی خرداد هستند

همانطور که گفتيد، .  منظورم کابينه است.  ها بود دست اين خط امامى
اين پديده دوی خرداد که بعدا .  بهزاد نبوى سخنگوى دولت رجايى بود

بوجود آمده دربرگيرنده بسيارى از عناصر و محافلى است که در آن 
اند  خيلى از اينها که االن شاگرد ولتر شده. موقع سردمدار سرکوب بودند

اند و بخودشان ميگويند روزنامه نگار، پاسدار و بازجو  و دموکرات شده
در نتيجه اين تجربه مشترِک .  و شکنجه گر و مسئول اعدام مردم بودند

خرداد سهيم  ٣٠دوم خرداد همانقدر در سرکوب .  هر دو جناح است
خرداد ميرسد که امثال الجوردى  ٣٠است و همانقدر اصل و نَسبش به 

خمينى، که اسمش .  اين دولت اينها بود.  اى و گيالنى و خمينى و خامنه
بايد بعنوان يک مرتجع جالد و جنايتکار عليه بشريت در سينه تاريخ 
ثبت بشود، در رأس اين حرکت بود و کل اين جماعت دنبالش سينه 

 .ميزدند
 

فکر ميکنم که خيلى مهم است مردم ايران آن تاريخ را ورق بزنند، اين 
آدمها را در اين بيست سال مرور کنند، و بخصوص ماهيت اختالفات 

 ٥٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

خرداد اينها با هم اختالفى بر سر  ٣٠در مقطع  .امروز اينها را بشناسند
اين نداشتند که حکومت اسالم را با ُکشت و کشتار عليه آزاديخواهى مردم 

االن هم، تحت شرايط متفاوتى تالششان .  اينکار را کردند. سر پا نگهدارند
ميخواهند حکومت اسالم را در مقابل آزاديخواهى مردم سر .  همين است

 .پا نگاه دارند
 

آيا ميشود گفت که به اين ترتيب دوم خرداديها از  :راديو انترناسيونال
خرداد پشيمان هستند و فکر ميکنند بايد طور  ٣٠سياست خودشان در 
 ديگرى عمل ميکردند؟

 
دوم خرداديها االن خودشان با افتخار به شما !  ابدا :منصور حکمت

خرداد ابراز پشيمانى  ٣٠از .  خرداديها هستند ٣٠خواهند گفت که همان 
االن .  هايشان خواهند کرد، ولى االن نميکنند نميکنند، البته بعدها در دادگاه

خرداد نهايتا همان  ٣٠.  خودشان کم کنند"  خوديت"کارى نميکنند که از 
تعريف خودى .  خودى را تعريف ميکند شاخصى است که خودى و غير

خرداد  ٣٠در مقابل مخالف دفاع کرده است و "  نظام"کسى است که از 
خرداد مقطع تولد جمهورى اسالمى  ٣٠.  مهمترين مقطع اين پديده است

خرداد بايستد دارد از جرگه  ٣٠اگر کسى از اين جماعت عليه .  است
 .ها پا بيرون ميگذارد خودی

 
بنظر من دير يا زود، و خيلى زودتر از زمانى که سران حکومت فکر 
ميکنند، محاکمات آزاد مردم براى رسيدگى به جرائم ضد بشرى اينها 

اينها کسانى نيستند که بتوانند پولهايشان را بردارند و .  شروع خواهد شد
هاى  سر و کار بسيارى از اينها دير يا زود به محکمه.  آنجلس بروند لس

يکى از قلمروهايى که بايد در اين دادگاهها به آن پرداخته .  مردم ميافتد
خرداد است و اينکه هر کدام از اين افراد در مورد آن  ٣٠شود، ماجراى 

تاريخ چه ميداند، در آن تاريخ چه نقشى داشته، و چه چيزى را ميتواند 
 .علنى و افشا کند و از درد آن فاجعه تاريخى براى جامعه کم کند

 
حزب کمونيست کارگرى يک کمپين افشاى واقعه  :راديو انترناسيونال

هدف .  خرداد سازمان داده است ٣٠خرداد و گراميداشت جانباختگان  ٣٠
 از اين کمپين چيست؟

 
 ٣٠درصد مردم کسانى هستند که  ٧٠-٦٠فکر ميکنم  :منصور حکمت

ولى اين مقطع مهمى در پيدايش جمهورى .  خرداد را يادشان نيست
ما ميخواهيم اين را به نسل امروز در ايران و جهان .  اسالمى است

يادآورى کنيم که جمهورى اسالمى که امروز سِر کار است محصول يک 
اين اوال بايد بخاطر بيايد، ثبت باشد، گفته .  جنايت بزرگ ضد بشرى است

 .شده باشد، افشا بشود و فراموش نشود
 

به  ٦٠خرداد  ٣٠همان آدمهايى که .  ثانيا اين آدمها هنوز در صحنه هستند
. بعد آن قتل و جنايت را سازمان دادند هنوز سياستمداران آن کشورند

اند، رهبرند، رئيس   اند، رئيس قوه قضائيه اند، در کابينه وکيل مجلس
پرونده اينها .  نبرد با اينها ادامه دارد.  اند اند، سران سپاه پاسداران ارتش

اينهم يکى از .  خرداد ٣٠نزد مردم مفتوح است، پرونده عاملين جنايت 
هاى مبارزه عليه حکومت اسالمى، عليه بنيادهايش، عليه  عرصه

اى و رفسنجانى و  هايش از خمينى و بهشتى، تا خاتمى و خامنه شخصيت
اند و اين بخشى از  گيالنى، و همه کسانى است که در اين روند نقش داشته

 .جدال ما با جمهورى اسالمى است
 

 )٢٠٠١ژوئن  ١٥( ١٣٨٠خرداد  ٢٥ -٥٨به نقل از انترناسيونال هفتگى شماره 

 ٦٠خرداد  ٣٠: سال گذشت ٢٠ 
 ...گفتگوی منصور حكمت با راديو انترناسيونال 



اخيرًا و بدنبال مبارزات شکوهمند کارگران هفت تپه و خواست لغو  
خصوصی سازی، فساد و اختالس کارفرماهای اين شرکت و مسئولين 
استان، در ميان کارگران بحثی در باره ايجاد تعاونی و اداره هفت تپه 

مستقل از تمايالت و نظرات مختلفی .  توسط خود کارگران مطرح است
که ميتواند در ميان کارگران در اين زمينه وجود داشته باشد، از نظر 

حکمتيست با توجه به خواستهای ديرينه   -حزب کمونيست کارگری 
کارگران و بحران اقتصادی و وضعيت پيچيده ای که وجود دارد، چه 
مسائلی در تناسب قوای امروز مهم اند و کارگران هفت تپه ضروری 

 است روی چه موضوعاتی در مبارزاتشان تمرکز داشته باشند؟ 

 
با اين شروع کنيم، فوری ترين مساله ای که :  رحمان حسين زاده

ضروری است کل کارگران هفت تپه با بسيج خانواده هايشان و مردم و 
افکار عمومی برآن تمرکز داشته باشند، به پيروزی رساندن اعتصاب 

بخشهای مختلف کارگران هفت تپه بار .  هم اکنون در حال جريان است
ديگر، و امروز وارد پنجمين روز اعتصاب حول خواسته های 
پرداخت حقوق های معوقه، تمديد دفترچه های بيمه، مجازات 

کارگران هفت تپه و .  اختالسگران و لغو خصوصی سازی شده اند
فعالين و پيشروان کارگری در آن مرکز کارگری با اتکا به تجارب 
غنی مبارزات سالهای گذشته و به ويژه اعتصاب و اعتراضات 
. شکوهمند دوسال قبل الزمست اين اعتصاب را به پيروزی برسانند

موفقيت اين اعتصاب به لحاظ بهبود شرايط کار و معيشت و مهمتر به 
لحاظ اتحاد و همبستگی و ادامه کاری مبارزاتی در نيشکر هفت تپه 

 . بسيار مهم است
 

همانطور که در سئوال شما مطرح است، کارگران هفت تپه با 
مشکالت و مسائل متعدد چه در اين دوره و در سالهای گذشته دست و 

جنبه شورانگيز مساله آنجا است که کارگران .  پنجه نرم کرده اند
هوشيار اين مرکز به ابتکار فعالين و رهبران متعهد و پيشرو، به 
شرايط سختی که سرمايه داران چه در قالب مالکيت دولتی و يا 

به همين دليل تجارب .  خصوصی به آنها تحميل کرده، تمکين نکرده اند
درخشان مبارزات و اعتصابات نيشکر هفت خود به الگوی درس آموز 

آنچه واضح است در .  و مهم در جنبش کارگری ايران تبديل شده است
پس اوضاع پيچيده و بحرانی حاکم، قطب نمای حرکت و تقالهای 
مبارزاتی و همه اعتصابات قديم و جديد نيشکر هفت تپه و اساسا 

تضمين امنيت شغلی، تامين دستمزد "صورت مساله اصلی کارگران، 
شايسته زندگی امروز، مقابله با دستمزدهای معوقه و اخراج همکاران 

و در يک کالم ايجاد صف کارگری، مبارزاتی در "  و بيکار سازی
مقابل تعرض معيشتی و سرکوبگری و فشار به منظور سلب اراده 

اگر ميپرسيد در اين تناسب قوا کارگران هفت تپه .  کارگران بوده است
برچه مسائلی تمرکز داشته باشند، ميگويم کارگران هفت تپه همان 

تضمين امنيت شغلی، تامين "قطب نمای حرکت تاکنونی، به منظور 
دستمزد شايسته زندگی امروز و اضافه ميکنم تامين معيشت، مقابله با 
دستمزدهای معوقه و اخراج همکاران و بيکار سازی و گرفتن ديگر 

 ٥٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

را سرلوحه کار خود "  حق و حقوق کارگری
اعتصاب و اعتراضات سازمانيافته .  قرار دهند

و هدفمند را به منظور به کرسی نشاندن حرف 
و حق خود در مقابل سرمايه داران و دولت 

مالکيت کارخانه و به معنايی .  پيگيری کنند
صاحب کارخانه به هر شکل و به دست هر 
کسی هست، اتحاد مبارزاتی کارگران ميتواند و 
بايد گريبان دولت حاکم را بگيرد و مجبور و 

موظفش کند، به خواسته های اساسی کارگران تمکين کند و آن را تضمين 
واضح است با اين سوال روبرو ميشويم، نه فقط در دوره مالکيت .  کند

خصوصی بلکه زمانی که مالکيت دولتی هم در اين کارخانه حاکم بود، 
اين حرف درست .   وضعيت کار و معيشت کارگران تفاوت اساسی نداشت

بار ديگر اين واقعيت را يادآور ميشود، که مالکيت خصوصی و يا دولتی 
هر دو شکل .  تفاوت اساسی به حال شرايط کار و زندگی کارگران ندارد

استثمارگری شنيع و شديد سرمايه داری متکی به کار ارزان و استبدادی 
کسب سود نجومی را از گرده کارگر .  حاکم در ايران را نمايندگی ميکنند

نفرت و خشم کارگران از صاحبان کار چه دولتی و يا .  ميخواهند
خصوصی تماما برحق است و راه مقابله با آنها تا زمانيکه سيستم سرمايه 
داری حاکم و جمهوری اسالمی را به زير نکشيديم و کارگران خود اداره 
جامعه و کارخانه را به دست نگرفته اند، سازمان دادن پيگير اعتصاب و 
مبارزه و ديگر ابتکارات مستقيم متکی به اراده خود کارگران برای عقب 
راندن سرمايه و دولتش و بيرون کشيدن حقوق کارگران از حلقوم سرمايه 

 . داران است
 

 آيا راه سومی وجود دارد؟ ! نه به مالکيت خصوصی و دولتی
در بطن بيحقوقی و مشقات تحميل شده بر کارگران هفت تپه تحت مالکيت 
دولتی و يا خصوصی، در فضای خشم و نفرت بر حق از سرمايه داری 
چه در قالب دولتی و خصوصی، در ميان انواع ايده های مطرح شده در 
ميان کارگران هفت تپه، برای تامين ادامه کاری اين مجتمع کارگری و 

ايجاد تعاونی جهت به عهده گرفتن "حفظ امنيت شغلی کارگران، پيشنهاد 
مطرح شده و در سطح "  مالکيت و اداره کارخانه توسط خود کارگران

اگر بخواهيم صريح و دلسوزانه با کارگران .  علنی هم بازتاب داشته است
مدافع اين طرح صحبت کنيم، بايد بگوييم صرفنظر از نيت آنها اين ايده و 

در ايران تحت سرمايه داری . طرح در حال حاضر کارساز و عملی نيست
هار جمهوری اسالمی، در شرايط بحران اقتصادی عميق و ورشکستگی 
اقتصاد جمهوری اسالمی که حاصل آن را در بسياری از مراکز کارگری 

در شرايطی که  .  و از جمله در نيشکر هفت تپه داريم، تجربه ميکنيم
سرمايه داری متکی به کار ارزان چه در قالب خصوصی و يا دولتی و 
متکی به هيئت حاکمه مستبد جمهوری اسالمی همه  اهرمهای اقتصادی و 
سياسی و مکانيسمهای کارکرد سرمايه را در کنترل گرفته اند، تصور 
اينکه  اجازه داده شود کارگران و کارکنان مجتمع نيشکر هفت تپه  به 
طور جمعی خود مستقيما مالکيت را به عهده بگيرند و روند روتين اداره 
کارخانه را حتی برای مدت چند ماهه به عهده بگيرند، در بهترين حالت 

واقعيت اينست تناسب .  بيش از حد ساده انگارانه و خوش خياالنه است
قوای هنوز نامساعد عليه طبقه کارگر و مزدبگيران جامعه، اکنون و در 
مقطع فعلی اجازه عمل مستقيم کارگری تا حد سلب مالکيت از سرمايه 
داران و تامين مالکيت جمعی کارگران را در چهارچوب هر قالبی 

اگر .  و هر شکل ديگر به کارگران نخواهد داد"  تعاونی، اتحاديه، شورا"
گرايش مطرح کننده اين طرح استدالل کند، نخير تناسب مبارزاتی موجود 

در جنبش کارگری و درمبارزات کارگران هفت تپه چنين 

 كمونيست هفتگى مى پرسد،
 

 در باره ايجاد تعاونى كارگری در هفت تپه

 

  ٧صفحه   



امکانی را فراهم کرده و کارگران هفت تپه را در موقعيت طرح 
با اتکا به قالب "  مالکيت جمعی کارگران به منظور اداره کارخانه"
قرار داده، آنوقت سئوال من اينست، اگربه زعم شما  تناسب "  تعاونی"

قوا تا آن حد به نفع کارگران چرخيده است، پس چرا کارگران همان 
مرکز با معضل محدودتری چون دستمزدهای معوقه و تمديد نشدن 
دفترچه های بيمه و ناتوانی از بازگرداندن همکاران محبوب و مبارز 

پس چرا .  روبرو هستند...  خود چون اسماعيل بخشی و دمحم خنيفر و 
کارگران هفت تپه هم اکنون مجبور به اعتصاب مجدد برای تحقق اين 
خواسته های اوليه شده و بعد از گذشت پنج روز از اعتصابشان هنوز 

با اتکا به تعاونی "جوابی نگرفته اند؟ پس چرا به جای اين اعتصاب، 
مورد نظر فورا اداره کارخانه را به عهده نگرفته و خواسته های 

توهم "يا گويا بايد منتظر ماند با اين "  کنونی اعتصاب را تامين نميکنند
قباله "در معامله ای اسد بيگی و نماينده اش و يا نمايندگان دولت "  

را به نام جمعی کارگران بکنند و بی دردسر اجازه دهند "  کارخانه
کارگران کارخانه و توليد را راه بيندازند و با مشکل اساسی و ترمز 

. ميخواهم بگويم اين طرح واقعی نيست!  کننده هم روبرو نشوند؟
و سازمانيافتن  ٩۶واضح است بعد از تظاهراتهای پرشور ديماه 

اعتصابات گسترده کارگری در اين سه ساله و مشخصا بعد از 
تناسب قوا به نفع جبهه کارگر و  ٩٨مبارزات کوبنده و برنده آبانماه 

مردم معترض تغيير نسبی کرده و با درک آن بايد تاکتيکهای مبارزاتی 
متناسب با وضعيت بوجود آمده و تعرضی تر را در جنبش کارگری و 
در جنبش توده ای در پيش گرفت، اما اين تناسب قوا تا آن سطح 
نچرخيده که امکان عمل مستقيم کارگری و توده ای از پايين را از 
جمله در ايجاد تشکلهای توده ای و کارگری مستقل را حداقل در 
تعدادی از مراکز کارگری مهم و صاحب تجربه مبارزاتی سالهای 
اخير مثل خود هفت تپه و فوالد و هپکو و آذرآب و بافق و پتروشيمی 

زمانی که هنوز کارگران .  ممکن کند...  ها و ماشين سازيها و نفت و 
مبارز به جرم واهی سازماندهی اعتصاب برای دستمزد معوقه ماهها و 
يکی دو سال بيشتر به گوشه زندان ميافتند، تصور اينکه دولت هار 

" کنترل و اداره کارخانه"سرمايه اجازه ميدهد، در يک مرکز کارگری 
به عهده کارگران باشد، سودآورش کنند و کارگران و کارکنان آن 
مرکز را منطبق با خواسته ها و مطالبات برحقی که اين سالها خود در 
مبارزاتشان مطرح کرده، راضی نگه دارند، در صميمانه ترين 
صحبتی که با هر تعداد از کارگرانی که از اين طرح دفاع ميکنند، 
ميتوانيم بيان کنم، اينست که اين طرح به نظرم زياده از حد ذهنی و 

حاکميت هار سرمايه جمهوری اسالمی فعال آن .  غير واقعی است
درجه از درندگی و امکان سرکوب را در توان خود می بيند که اجازه 

را که به الگويی برای ديگر مراکز "  جزيره کارگری موفق"يک 
 . کارگری تبديل شود، ندهد

 
فکر کنم .  اين طرح به لحاظ اقتصادی هم محکوم به شکست خواهد بود

صاحب نظران اقتصادی بهتر بتوانند فاکتورهای به بن بست رسيدن 
چنين طرحی را به لحاظ اقتصادی در چارچوب حاکميت جمهوری 

حاکميت ضد کارگری که کليه فعل و انفعاالت .  اسالمی توضيح دهند

 ٥٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

اقتصادی، مالی، بانکی و مبادله و تجارت و توليد و توزيع اقتصادی را در 
اختيار دارد، تازه با داشتن اين امکانات هم حاصل کارکردش بحران و به 
ورطه ورشکستگی سوق دادن اقتصاد کاپيتاليستی ايران اعم از خصوصی 

تعاون "و دولتی است، آيا اجازه خواهد داد، در يک مرکز کارگری 
پروسه توليد و فروش محصول " کارگری خود مدير و اداره کننده کارخانه

و توزيع و مبادالت مالی و بانکی ولو برای مدت کوتاه را بدون دردسر 
  !در اين شرايط به طور قطع نهجاری کند؟  

 
همين جا تاکيد کنم، معتقدم که عمل مستقيم کارگری و متکی به مجمع 
عمومی و شورای کارگری و يا قالب ديگر تشکل کارگری برخاسته از 
اراده مستقيم کارگران، در تناسب قوای مساعدتر، در شرايطی که جنبش 
کارگری و توده ای در سطح سراسری و يا در بخشهای عمده و اساسی 
مراکز کارگری بورژوازی و حاکميت جمهوری اسالمی را به عقب 
براند، يا در حالتی که جمهوری اسالمی در آستانه سقوط قرار گيرد، و به 
قول مشهور حالت دوگانه قدرت سياسی در جامعه حاکم باشد، شوراهای 
کارگری و ديگر تشکلهای کارگری و توده ای قدرت عملی و از پايين 
دخالت در سمت و سو دادن به اهرمهای اقتصادی و سياسی و اداری در 
جامعه را داشته باشند، طرح اداره مراکز توليد و يا بسياری از عرصه 

به ويژه در .  های اجتماعی ديگر ميتواند موضوعيت جدی داشته باشد
چنان حالت قابل پيش بينی و در چشم انداز، تا آنجا به جنبش کارگری 

که سابقه شناخته شده در جنبش "  کنترل کارگری"مربوط است طرح 
کارگری جهانی در مقطع انقالب کارگری اکتبر دارد، ايده و طرحی است 

اما اين مساله ای .  که ميتواند و در چنان شرايطی مطرح و جاری شود
مربوط به تغيير ماکروی تناسب قوای سياسی است که به موقع خودش با 

 . هوشياری بايد در مورد آن تصميم گرفت
 

نتيجه ميگيرم، فکر نميکنم طرحی که اکنون در هفت تپه مطرح شده يعنی 
با "  تعاونی برای اداره و تامين مالکيت جمعی کارگران هفت تپه "ايجاد 

چون اين .  استقبال عمومی کارگران روبروشود و به مرحله اجرا در آيد
طرح چه به لحاظ سياسی و در نظرگرفتن تناسب قوای موجود و چه به 
لحاظ اقتصادی طرح غير عملی است و صميمانه از آن بخش از کارگران 
که توجهی به اين طرح غير واقعی دارند، ميخواهيم به دنباله رو چنين 
طرح ذهنی و محکوم به شکست که چشم انداز هيچ موفقيتی برای 
کارگران به دنبال نخواهد داشت و برعکس مضرات زيادی برای خود 
کارگران از جمله تفرقه و پراکندگی را از هم اکنون در صفوف کارگران 

در مناسبت و فرصت ديگری در .  هفت تپه دامن خواهد زد، تبديل نشوند
 .  اين رابطه بيشتر صحبت خواهيم کرد

 
 چه بايد کرد؟ 

کارگران نيشکر هفت تپه در سالهای اخير و اکنون هم با مشکالت و فشار 
اعتصابات و اعتراضات درخشان آنها .  و بيحقوقی های فراوان  روبرويند

ايستادگی در مقابل اين شرايط سخت و تعرض معيشتی و سياسی سرمايه 
آنطور که در باال توضيح دادم وارد .  داران و جمهوری اسالمی بوده است

مالکيت جمعی کارگران و از اين طريق اداره "شدن در صورت مساله 
در تناسب قوای کنونی صورت مساله ای  گمراه کننده و به "  کارخانه

صرفنظر از اينکه فرم .  فوکوس مبارزاتی که اکنون الزمست لطمه ميزند
مالکيت شرکت هفت تپه خصوصی باقی خواهد ماند يا به شکل دولتی 
برميگردد اما نظارت کارگران متکی به اراده و تشکل مستقل و متعهد 
خود و از جمله نمايندگان منتخب مجمع عمومی شان بر امورات و سوخت 

و ساز و دفتر و دستک کارخانه را بر صاحبان کار و 
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همين جا تاکيد کنم برای نظارت .  کارفرمايان ميتوان و بايد تحميل کرد
" تعاونی کارگری"کارگری هم احتماال بخشی از کارگران بر الگوی 

ما بر ايجاد مجمع عمومی و مشخصا ايجاد شورا، آنطور که . تاکيد کنند
رهبر جسور کارگران هفت تپه اسماعيل بخشی فراخوان آن را داد، 

در عين حال در عرصه سازمانيابی توده ای و مستقل .  تاکيد داريم
کارگری با هر خشتی که کارگران برروی هم بگذارند، مخالفت 
نميکنيم، اما بر ترجيح کارساز خود همانا مجامع عمومی کارگری و 

از اصل مساله دور نشويم در مناسبت ديگر .  شوراها پافشاری ميکنيم
در مورد مطلوبيت مجمع عمومی و شورا و ترجيحمان نسبت به 

بر فوکوس اساسی و . بيشتر صحبت خواهيم کرد... تعاونی و سنديکا و 
کارگران هفت تپه با اتکا .  کليدی اين دوره کارگران هفت تپه تاکيد کنيم

به نيروی مبارزاتی خود بايد و الزمست گريبان هيات حاکمه و دولت 
تضمين "سرمايه اسالمی را بگيرند و خواسته های اساسی خود يعنی 

امنيت شغلی، گرفتن حق و حقوق کارگری که از آنها سلب شده و از 
جمله دستمزدهای معوقه، تامين معيشت متناسب با زندگی شايسته 
انسان امروز در هر شرايطی و جلوگيری از اخراج همکاران و بيکار 

تحميل کنند و عالوه بر کارفرما و صاحبان کارخانه دولت "  سازيها
جمهوری اسالمی که مستقيما پشت و پناه سرمايه دار خصوصی و يا 
کارفرمايان دولتی است موظف است اين اهداف و خواسته های 

اين محوری ترين اولويتی است که کارگران .  کارگران را تضمين کند
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به اين منظور .  بايد حول آن گسترده ترين اتحاد و همبستگی را ايجاد کنند
الزمست مجمع عمومی در برگيرنده همه آحاد کارگران را در اين شرايط 

خانواده های کارگری را در اين نبرد مبارزاتی .  حساس سازمان دهند
مثل تجربه دوره قبل اعتصاب و اعتراضات خود را به ميان .  دخيل کنند

بيشترين حمايت کارگران و رشته ها و مراکز .  مردم و شهر بکشانند
جنبش کارگری و به ويژه رشته ها و مراکز .  کارگری را جلب کنند

مبارزاتی و کليدی کارگری الزمست محکمترين حمايت خود را از 
همين جا الزمست .  کارگران هفت تپه و از مبارزات همديگر عملی سازند

توجه کارگران هفت تپه و همه مراکز و رشته های کارگری در ايران را 
به اين واقعيت تلخ جلب کنيم، که در بطن کاپيتاليسم بحران زده ايران و 
اقتصاد ورشکسته جمهوری اسالمی و گسترش بيماری کرونا طبقه کارگر 

نگران "  فقر و فالکت و بيکاری"و همه ساکنين ايران با فاجعه گسترش 
مقابله با اين واقعه تنها کار اين يا آن مرکز و .  کننده ای روبرو هستيم

جنبش کارگری و .  رشته کارگری و حتی طبقه کارگر به تنهايی نيست
رهبران مبارز آن از جمله در هفت تپه،  فوالد، هپکو، آذر آب، پتروشيمی 
ها و پارس جنوبی و نفت و شهرداريها و بخشهای ديگر کارگری الزمست 
به فکر همگامی مبارزاتی جدی و سراسری به مثابه پرچمدار مبارزه توده 
ای و راديکال عليه وضع موجود و عليه فقر و فالکت و بيکاری با 

با اتکا به شوراها در .  باشيم"  حرمت، معيشت و سالمت"خواست تضمين 
مراکز کار و محالت و شهرها نيروی مبارزاتی عليه فقر و فالکت و 

طبعا در سطح بين المللی جنبش و مبارزه عليه . بيکاری را به ميدان بکشيم
فقر و بيکاری و مبارزه و اعتصاب کنونی کارگران هفت تپه به حمايت 

در اين راستا .  سازمانهای کارگری و راديکال و حق طلب نيازمندند
نيروهای چپ و کمونيست و حزب حکمتيست در سطح بين المللی و در 
داخل کشور هم برای تقويت اين مبارزات موظف به تالش سازمانيافته و 

 . *موثر هستيم
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 !دولت را موظف كنيم
   دكنبيدرنگ شهرها و مناطق بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای درمانى، بهداشتى، معيشتى، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين ! 

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

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

              تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار             .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 ! تضمين شود

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

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

 دهد كانكودكان كار و خيابان، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اس! 

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

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

 لغو پرداخت بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی! 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 



به فرهنگ لغات رجوع کنيد، شرف اولين مترادفی .  ناموس يعنی شرف
صرفنظر از عقايد، ارزش های . است که برای ناموس مالحظه می کنيد

اخالقی يا ايدئولوژی، شرف و شرافت لغاتی کامال مثبت و خوش آهنگ 
همه متفق القولند که شرف يک کلمه مثبت است و انسان با شرف، .  اند

ناموس سنتا همين آهنگ خوش و مثبت را با خود .  انسانی ارزشمند
حمل می کرده است؛ اما رشد تمدن و فرهنگ و آرمان برابری طلبی 

معنای ضمنی . نزد بسياری کلمۀ ناموس را به لغتی منفی بدل کرده است
اين کلمه در اذهان انسانهای مدرن و متمدن عقب ماندگی، تحجر و 

اما .  قتل ناموسی سنتا عبارتی مثبت و حتی واال بوده است. تعصب است
اکنون جامعه به دو بخش تقسيم می شود؛ عده ای عقب مانده و متحجر 

 .که آنرا مثبت ارزيابی می کنند و بخشی که آنرا شنيع می دانند
 

اين مقدمه چرا ضروری شده است؟ به اين علت که بتوان به ُکنه اين 
دريافت .  پديدۀ شنيع که بخشی از فرهنگ حاکم در جامعه است پی برد

که چرا هنوز در قرن بيست و يک قتل ناموسی در برخی جوامع رايج 
بايد به اين مکانيزم خيره شد که چگونه نام يک عمل شنيع و .  است

مردود يعنی قتل و جنايت با يک صفت مثبت و واال يعنی شرافت 
در "  پسنديده"توصيف می شود و به اين ترتيب به يک پديده رايج و 

چگونه نوعی از قتل مثبت و پر . فرهنگ و اخالقيات حاکم بدل می شود
ابزاری که اين تبديل و تحول را امکانپذير می کند، .  افتخار می شود
 . ايدئولوژی است

 
جناياتی که از مردساالری و زن ستيزی نشات می گيرند عمدتا قتل 

جناياتی که توسط مذهب و عقايد و ارزش های .  ناموسی ناميده می شود
اينگونه جنايات مکانی واال و .  سنتی عليه زنان تبليغ و توجيه می شوند

ممکن است .  حتی قهرمانانه در اين سيستم فکری و ارزشی داراست
اعتراض شود که هر جنايتی که عمدتا مردان عليه زنان انجام می دهند 

در جوامع غربی که مبارزات برابری .  قتل ناموسی ناميده نمی شود
طلبانۀ زنان و جنبش آزادی زن دارای تاريخ و سنت است، قتل ناموسی 
بمثابۀ يک پديده منسوخ شده است و جنايتی که يک مرد عليه يک زن 
از تبار خويش مرتکب می شود، ديگر قتل ناموسی ناميده نمی شود و 
طبق قوانين حاکم قابل مجازات است؛ هر چند که حتی در اين کشورها 
قانون و اعمال کنندگان آن درجه ای تخفيف و اغماض در مورد چنين 

اما عبارت ناموسی کماکان برای قتل های مرد .  قاتلی بخرج می دهند
ساالرانه در محيط مسلمان نشين مورد استقاده قرار می گيرد و آنرا 

 . توجيه و تبليغ می کند
 

اين جنايات تنبيهی است برای زنانی که می کوشند کنترل خانواده بر 
اين تالش در .  سکسواليته شان را نفی کنند و به دست خود بگيرند

بسياری موارد حتی آگاهانه نيست؛ بقول عاميانه دنبال دلشان ميروند؛ 
چرا؟ چون .  اما به شديد ترين و وحشيانه ترين شکل مجازات می شوند

آنها يک ُکد مهم، يک رکن مهم از ايدئولوژی حاکم را زير پا گذاشته 
خانواده را جريحه دار نکرده " عفت و عصمت"فقط " متخلفين"اين . اند

اند؛ عفت و عصمت کل جامعه يا صحيح تر عفت و عصمت ايدئولوژی 
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از اينرو است که .  حاکم را خدشه دار کرده اند
طبقه حاکم نمی .  قتل شان حالل و صواب است

تواند اين حمله به ايدئولوژی حاکم را تحمل 
حاکميت آنها به حفظ تمام و کمال اين .  کند

 .ايدئولوژی وابسته است
 

 ايدئولوژی
چگونه يک سيستم ارزشی در هر جامعه ای 

شکل می گيرد و اعمال می شود؟ چگونه مقوالت اساسی و معنای آنها 
شکل می گيرد و ارزش گذاری می شود؟ چگونه ممکن می شود که 
حرکات يا اعمال مشابه اين چنين متفاوت ارزش گذاری شوند؟ چگونه ما 
می آموزيم که يک جنايت را غيرانسانی و وحشيانه ارزيابی کنيم و 
جنايت مشابهی را عملی قهرمانانه بخوانيم؟ اين معيارهای دوگانه چگونه 
شکل می گيرند؟ پاسخ به تمام اين سواالت در يک لغت يا مقوله نهفته 

ايدئولوژی ابزاری است که توسط آن اذهان ما شکل .  ايدئولوژی:  است
می گيرد؛ ابزاری است که به توسط آن ما دنيا را تعبير می کنيم، درونی 

از اينرو است که بعضا بدون شک و .  می کنيم و ارزش گذاری می کنيم
سوال می پذيريم که يک عمل معين می تواند در متن های متفاوت معنا و 

و ايدئولوژی حاکم توسط طبقۀ حاکم باز توليد و .  جايگاهی مختلف بيابد
مذهب يک رکن مهم ايدئولوژی، بويژه در جوامع عقب .  اعمال می شود

 .مانده تر است
 

قتل موجه يا تروريسم مقوله ای است که بويژه در دهه های اخير مدام در 
بطور مثال قتل هايی که بدليل سياسی انجام می .  مقابل ما گذاشته می شود

گيرد برای کسانی که با آن سياست توافق دارند قابل توجيه تلقی می شود 
آی آر (ارتش آزاديبخش ايرلند .  و برای مخالفين تروريسم ناميده می شود

، بطور نمونه، چند دهه کمپين قتل سازمان می داد، از نظر کسانی که )اِ 
با هدف آی آر اِ احساس نزديکی می کردند و آرمان آنرا حتی مقدس می 
شمردند، اين جنايات مثبت، قابل توجيه و حتی قابل ستايش ارزيابی می 

سازمان هايی که برای .  شد؛ نزد مخالفين تروريسم محسوب می گرديد
استقالل ملی مبارزه کرده اند يک نمونه مشخص سازماندهی قتل های 

در مستعمره های .  بعضا کور برای دستيابی به استقالل بوده و هستند
سابق کمپين های قتل عام در خيابان ها و مراکز تردد مردم عادی امری 

نزد آنها استقالل ميهن يک امر مقدس بشمار می .  عادی بشمار می آمد
آيد، لذا هر حرکتی، حتی قتل عام عده ای کودک مدرسه ای نيز می تواند 

 .موجه باشد
 

بررسی قتل های سياسی نمونه بسيار خوبی برای درک نقش ايدئولوژی 
به يک معنا اگر .  در شکل دادن به نگاه های مختلف به يک پديده است

انسان با امر، آرمان يا هدفی احساس تعلق و نزديکی داشته باشد، هر 
عملی که برای دستيابی به آن امر و هدف انجام گيرد را موجه يا حداقل 

در فرهنگ حاکم جامعه امروزی شکنجه عملی .  قابل اغماض می داند
اما مشاهده شده است که در جنگ ميان دو .  بسيار شنيع قلمداد می شود

کمپ، دو قطب، دو جنبش يا دو کشور شکنجه اسير برای گرفتن 
بسياری حاضرند آنرا موجه و ضروری جلوه .  اطالعات توجيه می شود

 .دهند و يا حداقل به اين عمل شنيع با چشم اغماض بنگرند
  

برای يک جامعه مردساالر .  قتل ناموسی نيز از زمره چنين جناياتی است
زن ستيز، شکنجه يا قتل زنی که کنترل سکسواليته خويش را خود به 

دست می گيرد، حکم سازماندهی کمپين قتل برای ارتش 
  ١٠صفحه   های آزاديبخش را دارد؛ از جمله مبارزه ارتش آزاديبخش 

 !قتل ناموسى يا تروريسم عليه زنان
 

 آذر ماجدی 

 



حفظ ارکان ايدئولوژی .  ايرلند و امثالهم برای دستيابی به استقالل ملی
تا پوست و گوشت انسان . حاکم يک امر مهم و مقدس جلوه گر شده است

هايی که تحت اين ايدئولوژی زندگی می کنند، نفوذ کرده است؛ در تمام 
 .وجودشان رخنه کرده است

  
همانگونه که بسياری مجازات سربازی که به ارتش دشمن می گريزد 
را مرگ می دانند؛ همانگونه که فرد نفوذی درون يک جنبش سياسی را 
مستوجب اشد مجازات می دانند؛ همانگونه که پس از پايان جنگ 
جهانی دوم زنان و مردانی که با سربازان آلمانی نزديکی و حشر و نشر 
کرده بودند موهايشان تراشيده شد و در خيابان ها چرخانده و سنگ 
باران شدند و به قتل رسيدند؛ زنی که فرامين مذهب و بعبارتی ارکان 
ايدئولوژی حاکم را به زير سوال می برد و آنرا نقض می کند بايد با تبر 

اينها خائنين به جامعه؛ خائنين به .  و داس و سنگسار پاسخ بگيرد
 . مستوجب اشد مجازات اند. مقدسات حاکم اند

 
لذا مبارزه با قتل ناموسی به گرفتن انگشت اتهام بسوی پدر، همسر يا 

حتی مسببين اصلی، اين انسان های .  برادر تبر بدست نبايد محدود بماند
ايدئولوژی حاکم و بعبارت .  مسخ شده و از انسانيت تهی شده نيستند

اين نظام و ايدئولوژی .  ديگر نظام حاکم مسبب اصلی اين قتل عام است
برای نظام حاکم مسخ .  است که بايد به زير کشيده و ريشه کن شود

بغير از شرايط اوجگيری مبارزۀ .  کردن آدم ها کار ساده ای است
سياسی اپوزيسيون، که نظرات   –طبقاتی يا عروج يک جنبش اجتماعی 

و آراء و عقايد نوين و متفاوت را طرح و بسط می دهند، جامعه علی 
زمانی که .  العموم ايدئولوژی حاکم را بدون زير سوال بردن می پذيرد

اين ايدئولوژی به زير سوال می رود، ريزش ايدئولوژی حاکم آغاز می 
اين ديناميزم و .  شود و ملزومات مرگ نظام حاکم فراهم می شود

مکانيزم تحوالت اجتماعی سياسی را بايد شناخت و در تحليل و بررسی 
 .مقوالت اجتماعی در نظر گرفت

 
ساده ترين کار فرياد اشد مجازات برای مردی است که تبر را فرود 

اين راه .  اين مساله ای را حل نمی کند.  اما اين پاسخ نيست.  آورده است
از اينرو است که مهم است قتل ناموسی را .  به بيراهه بردن است

با زدودن هر ذره بار مثبتی که ممکن است . تروريسم عليه زنان بخوانيم
در اذهان برخی عمل شنيع قتل ناموسی داشته باشد راه را برای 

هر نوع بار .  مبارزهفکری و سياسی با اين عمل شنيع باز می کنيم
مثبتی که کلمات عفت و عصمت ممکن است در اذهانی داشته باشد را 

تروريزه کردن زنان .  و آنرا همان چيزی می ناميم که هست.  می زدائيم
 . برای آنکه دست از پا خطا نکنند

 
طبق ارزش های عقب ماندۀ قرون وسطايی جسم زن مايملک مرد 

اين بخشی از .  اين ارزش ها را بايد به مصاف طلبيد.  خانواده است
قتل ناموسی ابزاری است برای مقابله .  مبارزات جنبش آزادی زن است

با اين ارزش های نوين و مدرن که زن را موجودی مستقل و حاکم بر 
سرنوشت خويش می شمارد؛ باين معنا است که آنرا تروريسم می 

در برخی جوامع غربی چند دهه ای است که به يمن مبارزۀ .  خوانيم
زنان تغيير نام "  مثلۀ جنسی"به "  ختنۀ زنان"جنبش حق زن عبارت 
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اين تغيير نام تالش برای غيرقانونی کردن آن و جنايت خواندن . داده است
کمتر کسی را می توان يافت که در کشورهای غربی .  آنرا تسهيل کرد

نسبيت "اين تغيير نام حتی طرفداران تز .  علنا از اين عمل شنيع دفاع کند
و اين در حاليست که ختنه .  را نيز به عقب نشينی وادار کرد"  فرهنگی

 . مردان مجاز و قانونی است
 

بياييم همانگونه که ختنه به مثله جنسی زن تغيير نام داده شد، قتل ناموسی 
را نيز به تروريسم عليه زنان تغيير نام دهيم تا دفاع از آنرا سخت تر 

مبارزۀ ما عليه قتل ناموسی صرفا .  کنيم؛ تا مبارزه عليه آنرا تسهيل نماييم
قضايی نيست؛ حتی پروسه قضايی مرحله اوليه   -يک مبارزه حقوقی 
مبارزه عليه قتل ناموسی در وهلۀ اول يک مبارزۀ .  مبارزه عليه آن نيست

مبارزه قضايی عمال محصول پيروزی در اين .  فکری و سياسی است
مبارزه قضايی تحت رژيم اسالمی يک مبارزه بی . مرحله اول خواهد بود

تمرکز خود را بايد پيش و بيش از هر .  حاصل و انرژی تلف کن است
چيز بر تالش برای ريشه کن کردن اين پديده؛ جا انداختن آن بعنوان پديده 
ای زشت و شنيع در سطح عمومی جامعه و مبارزه برای به زير کشيدن 

 . جمهوری اسالمی قرار دهيم
 

  ٢٠٢٠ژوئن  ١٨

 ...قتل ناموسى يا تروريسم عليه زنان 

 اطالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست 

 در محكوميت ترور سوران اخترسمر توسط پژاک

اذی از  ت اخ ه سياس ران در ادام تان اي ی ک  ک در کردس پژاک شاخه پ
ات، روز  وان و اورامان رزی مري اطق م ش من ردم زحمتک رداد  ١٢م خ

ن "  رووار"ساله اهل روستای   ٢۶سوران اختر سمر ط اي اورامانات توس
ود ی ش شته م وده و ک ان رب اج و .  جري ت ب دم پرداخ ل ع ه دلي امبرده ب ن

ی  ل م ه قت ی ب ه طرزفجيع ژاک ب ای پ اذی نيرويه ر اخ ت در براب مقاوم
ناد .رسد خانواده اين قربانی اعالم کرده اند که بر خالف تکذيب پژاک ،اس

ژاک  ای پ ط نيروه و شواهد غير قابل انکاری وجود دارد که سوران توس
 .به قتل رسيده است 

ت  ده اس ب ش ژاک مرتک ه پ ست ک ايتی ني ن جن ن اولي ش .اي ال پي ک س ي
ار در " گويزه کوره"از اهالی روستای " سامان دانشور" مريوان هنگام ک

مزرعه جلو چشم خانواده اش توسط نيروهای مسلح پژاک  تيرباران و به 
گناه سامان دانشورترک صفوف نيروهای مسلح .  طرزفجيعی به قتل رسيد

 .پژاک بوده است

کميته کردستان حزب حکمتيست ترورسوران اخترو دست درازی به جان 
ب  تان  از جان ردم کردس ش م ردم زحمتک اذی از م ردم و اخ ت م و امني

ژاک .پژاک را به شدت محکوم می کند  سانی پ رفتارجنايتکارانه و غير ان
تان  با مردم غير قابل تحمل و  بايداز جانب مردم مبارزو آزاديخواه کردس

ود  شا ش وم و اف شدت محک ق . .ب ه ، ح ک داوطلبان ت و کم آزادی و امني
وق و آزادی از  ن حق ض اي ت و نق تان اس ردم کردس دايی م ی و ابت طبيع
ه  ا آن ب وم و ب دت محک ه ش د ب انی باي زب و جري ر ح جانب پژاک و يا ه

 .شدت مقابله شود
 

 حکمتيست -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران

 ١٣٩٩خرداد  ٢۵



. ناميده اند"  روز جهانی مبارزه عليه کار کودک"دوازدهم ژوئن را 
کودکان کار به کارگران کودکی گفته ميشود که بصورت مدوام و پايدار 
. به استثمار و برای سوء استفاده جسمی و جنسی بکار گرفته ميشوند

کودکان کار خارج از اينکه از تدريس و تعليم بی بهره می مانند، 
کودکان .  هيچگاه امکان تجربه دوران کودکی برای آنها ممکن نميشود

کار که اغلب آنان سرنوشت مشابهی با کودکان خيابانی دارند، مجبورند 
برای برطرف کردن گرسنگی خود و بهتر کردن وضعيت اقتصادی 
اعضای خانواده در معادن، کارخانه ها، روسپی خانه ها، مزارع 

کودکان ربوده شده و به .  شوند"  کار"کشاورزی و خيابانها مشغول به 
همکاری اجباری کشيده شده در گروههای سياه اسالمی و يا شبه نظامی 

 .و ارتشهای حکومتی موضوع بحث امروز ما نمی تواند باشد
 

 ٥ميليون کودک بين  ٢٥٠طبق آمار رسمی سازمان جهانی کار حداقل 
ساله در جهان محروم از کودکی و آواره خيابانها و بی سرپناه  ١٤تا 

درصد  ٣٢درصد اين کودکان در آسيا،  ٦١طبق همين آمار .  می باشند
قاچاق و کودک .  درصد در آمريکای التين زندگی ميکنند ٧در آفريقا و 

ربائی، فقر اقتصادی و اعتياد در خانواده، جنگ، سوء استفاده توسط 
بزرگساالن، خشونت، مهاجرت و بی حقوقی کودکان در کشورهای 
مهاجرپذير و از همه مهمتر حاکميت عنان گسيخته سرمايه چه در ايران 
و چه در اياالت متحده آمريکا، معضل اصلی، برای توليد و بازتوليد 

 . کودکان کار و خيابانی است
 

افزايش روزافزون کودکان کار و خيابان در تهران و ديگر نقاط کشور 
 ٤٠٠ميليون کودک کار در کشور و تنها  ٣حداقل .  قابل مشاهده است

هزار کودک کار خيابانی در تهران نشان از عملکرد حاکميت سرمايه و 
سوء .  اسالمی داردتوحش عنان گسيخته سرمايه داران و کارفرمايان 

استفاده وسيع جنسی، قاچاق کودکان به کشورهای همسايه، کودکان 
ژوليده با لباسهای پاره که برای مبلغ ناچيزی دستفروشی کرده و توسط 
ماموران حافظ سرمايه شبانه روز لگدمال می شوند، صدها هزار 
کودکی که شبها برای حفظ خود زير پلها و خانه های خرابه بدنبال 
سرپناهی برای گذراندن شب هستند، کودکانی که مدتهاست دستشان به 
آب تميز و صابون نخورده و در کنار پياده روها و يا ساير معابر پر 
رفت و آمد دست فروشی ميکنند و يا برای پاک کردن شيشه ماشينی در 
ميان انبوه ماشيهای سواری می لولند، کودکانی که زير پلها در مقابل 
برف و باران بدنبال حفاظت ميگردند، بخشی از تصاوير غير قابل باور 

امروز نظام سرمايه داری در ايران قرن بيست و يکم "  عادی"ولی 
آن طرف اين تصاوير در جمهوری اسالمی، آقازادگان و جک و .  است

جانوران اسالمی را داريم که با ماشينهای گرانقيمت در گرانترين 
در ويالها و کاخهايشان سرگرم ...  مناطق آمريکا، کانادا و انگليس و 

عياشی و خوشگذرانی و شمردن دالرهای دزديده شده از سرمايه جامعه 
تراژديک تر اين است که اين جانيان و انسان نماهای .  می باشند

را سرکوب و  ٥٧انقالب "  مستضعفين"جمهوری نکبت اسالمی بنام 
برای همين غير .  انقالبيون واقعی را يا کشته و يا راهی زندانها کردند
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قابل باور هم نيست که جمهوری اسالمی 
طرح  ٣٠از زمان تشکيلش تا به امروز 

مبارزه با بزهکاری و جمع آوری "برای 
ارائه و به تصويب "  کودکان خيابانی

رسانده ولی از روز تشکيلش تا به امروز 
روزانه هزاران کودک و نوجوان را راهی 
خيابانها کرده است و حتی يکی از اين 
باصطالح سی طرح خود را برای حفاظت 
. کودکان جامعه عملی نکرده است

با وجود اينکه جمهوری اسالمی از مهرماه :  تراژديک تر اينجاست
پيمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرده است، نه تنها بطور  ١٣٧٠

واقعی به مبارزه اساسی برای از بين بردن ناهنجاری اجتماعی نپرداخته 
تا به اين ترتيب، هزاران و ميليونها خانواده به جمع خيابان خوابان 
نپيوندند، بلکه برای کودکانی که در سطل زباله ها بدنبال غذای روز 

 .هم بوجود آورده است" شغل"ميگردند، 
  

در "  روان شناسان وطنی"اجازه بدهيد همينجا به يکی از نوشته های 
بسيار "  وظايف مددکاران اجتماعی در قبال اين کودکان چيست"مورد 

مختصر بپردازيم، چرا که بسيار مهم است بدانيم نه جمهوری اسالمی و 
نه علمی بنام روانشناسی بطور واقعی بدنبال حل معظل کودک کار و 

اينها در بهترين حالتش سرکار گذاشتن کل جامعه است که .  خيابان نيستند
متوجه نشوند، ناهنجاری واقعی، حاکميت نظام سرمايه است و نه اينکه 

برای مطالعه کل ! (مددکار به خيابانها بفرستند تا با کودکان حرف بزنند
فاطمه قاسم "لطفا و يا بعنوان مثال از تحقيقات خانم دکتر "  پژوهش"اين 
که با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  ٨٠در سال "  زاده

نفر از کودکان کار و خيابانی انجام  ٥٨٥بهزيستی و توان بخشی بر روی 
 ). داده است، مراجعه کنيد

 
: روش های مختلف ارزيابی روانی کودک شامل موارد زير است

آزمون هوش وکسلر، مازها، نقاشی گودايناف، آزمونهای شخصيت "...
CAT آزمونهای پيشرفت تحصيلی شامل ،(Darw a Person DAP) ،

اينها تکنيکهای درمانی کودکان ".  کشيدن نقاشی آدم، و جمالت ناتمام
خيابانی می باشند که گويا ميتوان برای کودکان خيابانی در ايران هم 

و به اين ترتيب و با استفاده از اين تکنيکهای !  مورد استفاده قرار گيرند
ميليون کودک کار و  ٣ميتوان بر معظل حداقل "  روانشناسی"علم 

 !خيابانی فائق آمد
 

راستش از نظر من تنها يک تکنيک بايد فوری در دستور کار جامعه 
ايران قرار بگيرد تا با معضل عظيم کودکان کار و خيابان بصورت 

نظام جمهوری اسالمی و بنيادی برخورد شود و آنهم سرنگونی فوری 
چه کسی نميداند که اين .  سرمايه داری و برقراری سوسياليسم است

کودکان حاصل بازتوليد فقر در جامعه اند؟ حاصل بی مسئوليتی کامل 
حکومت در مقابل شهروندان و جنايت عليه روان و جسم و زندگی کودک 

! حاصل حاکميت نظام نابرابر سرمايه برای سود و سود بيشترند!  اند
حاصل آزادی عمل کارفرمايان و سرمايه داران شارالتان اسالمی اند که 
کل سرمايه و منابع اجتماعی يک جامعه را به جيب خودشان و آقازادگان 

روان شناس الزم نيست، انقالب عظيم اجتماعی !  شان سرازير کرده اند
 .ضروری است
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 خيابان، قربانيان نظام سرمايه داریكار و كودكان 
 

 نادر شريفى

 



 کودکان کار و خيابان پس از کرونا
آمار رسمی امروز حاکی از آن است که طی دو ماه گذشته، 

درصد، کرايه  ٧٠مواد اوليه غذائی ازجمله نان و برنج حداقل 
درصد رشد  ١٠٠درصد و تخم مرغ حداقل  ٥٠تا  ٣٠خانه 

ميليون نفر در ايران اسالمی  ٣٠بيش از .  قيمتی داشته اند
حاشيه نشين اند و تنها ظرف يکسال گذشته حداقل يک ميليون 

در دوره بيماری .  نفر به تعداد کارگران بيکار اضافه شده است
روشن .  کرونا کودکان ناامن تر، گرسنه تر از گذشته شدند

است که فشار دائمی به خانواده های تهيدست، هزاران کودک 
را ابتدا بی مسکن کرده و سپس راهی خيابانها و کوچه های 

تنها بر اساس آمار رسمی گفته ميشود ! تاريک و بی اميد ميکند
اين کودکان، اذيت و آزار جنسی را شبانه روز و با %  ٧٣که 

خواننده متاثر ميتواند .  پوست و استخوان خود تجربه ميکنند
تصور کند که چه سرنوشتی کودکان امروز و بزرگساالن 
فردای جامعه ايران را انتظار می کشد؟ خشونت، اعتياد، 

درصد اين  ٨٠همين امروز ...   و جنايت فحشاء، دزدی و 
درصد  ٥٠.  کودکان دچار پرخاشگری و خشونت هستند
درصد آنان  ٤١کودکان خيابانی مجبور به دزدی و سرقت و 

درصد اين کودکان  ٥٥.  مواد مخدر خريد و فروش ميکنند
حس انتقام، حسادت، خصومت، بی ثباتی و بی .  بذهکارند

قراری، بی اعتمادی به ديگران، بدبينی و منفی گرايی، 
افسردگی، اضطراب و احساس ناامنی و ترس به فور در اين 

همين کودکان، بخاطر اينکه روزی  .کودکان ديده ميشود
حمايت واقعی از جامعه نديدند، بدترين دوران کودکی را پشت 
سر گذاشته اند، يک روز روی مدرسه، کتاب و لذت کودکی 
را نچشيده اند، براستی بايد چه تصويری و چه تاثيری از خود 

 در فردای جامعه نشان دهند؟
 

اين کودکان قبل از اينکه کودکان، مادران و يا :  فراموش نکنيم
پدران کسانی باشند، انسان اند و قرار است آينده سازان فردای 

مسلم است اين کودکان اگر لکنت زبان دارند، .  جامعه باشند
اگر تمرکز حواس ندارند، اگر بذهکارند، اگر مجبور به تن 
فروشی و دزدی هستند، اين جامعه بيمار است که چنين 

ريشه .  تاثيرات ناهنجاری بروی کودکان بوجود آورده است
معضل در جامعه و مناسبات اقتصادی است و نه در 

بنابراين راه حل هم بزيرکشيدن فوری .  کودکان"  روانشناسی"
. نظام ناعادالنه سرمايه داری و حکومت اسالمی اش است

برای تخفيف و بهبود هرچند جزئی اين وضعيت دهشتناک بايد 
بيوقفه تالش کرد اما سوسياليسم تنها راه نجات واقعی کودکان 
خيابانی و کار است و اين تنها از دست کمونيسم کارگری و 

 !جنبش طبقه ما برمی آيد
 

  ٢٠٢٠ژوئن  ١٨

 ٥٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 اطالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست
 

در محكوميت حمله هوايى دولت فاشيست تركيه به مخمورو 

 !شنگال و مناطقى از استان اربيل
 

ژوئن، جنگنده های دولت فاشيست و جنايتکار ترکيه  ١۵خرداد، ٢۶بامداد دوشنبه 
در ادامه سياست تجاوزکارانه خود به بهانه حضور نيروهای پ کا كا در اين 
مناطق، اردوگاه آوارگان مخمور و مناطقی از شنگال، محل زندگی آوارگان 
ايزدی و نيز منطقه برادوست در استان اربيل و مناطقی از دامنه قنديل را وحشيانه 
بمباران کرده اند و خسارات جانی و مالی زيادی را به مردم منطقه وارد کرده و 

 .در نتيجه آن آتش سوزی وسيعی در منطقه روی داده است
 

طبق ادعای وزارت دفاع ترکيه و اخباری که در اين خصوص در رسانه ها 
 ٣٠بازتاب يافته است ابعاد اين حمله وحشيانه بسيار وسيع بوده و در اين عمليات 

بمب براين مناطق فرود امده  ٢٠دولت ترکيه شرکت داشته و  ١۶جنگنده اف 
 .است

 
دولت فاشيستی رجب اردوغان به دنبال شکست سياستها و انزوای داخلی در 

اختناق و سرکوب .  سالهای گذشته دست به سناريوهای سياهی در منطقه زده است
مخالفين و جنايت در داخل، و تجاوز و کشتار مردم در خارج از مرزهای اين 

. کشور به سياست روتين حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان تبديل شده است
حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی ترکيه بعد از بن بست مذاکره با پ کا کا در 

و به بهانه حضور پ كا كا در اين مناطق و مناطقی از خاک کردستان  ٢٠١۵سال 
سوريه و در پی تحوالت جديد در منطقه و بحران درکشور سوريه، سياست 
تجاوزكارانه و توسعه طلبانه ای را آغاز کرد که تاکنون باعث کشتار و آوارگی 
تعداد بيشماری از مردم و اشغال مناطقی درکردستان عراق و کردستان سوريه 

سياست تجاوزکارانه دولت ترکيه به .  توسط ارتش متجاوز دولت ترکيه شده است
اين بهانه، همکاری و سکوت دولت اقليم، بی تفاوتی و يا همراهی بخشی از 
دولتهای منطقه و دولتهای بورژوازی جهانی، دست دولت ترکيه به ادامه اين 
سياست جنايتکارانه را باز گذاشته و در دو سه سال گذشته بارها شاهد توپ باران 
و بمباران جنگنده های دولت ترکيه و کشتار و آوارگی مردم بی گناه و رنجديده در 

دولت ترکيه نه تنها در اين .  هردو مناطق کردستان عراق و سوريه بوده ايم
مناطق، اکنون با گسيل نيروهای مزدور تحت فرمان خود و تجهيزات نظامی به 

 . کشور ليبی، به يک پای سناريو سياه در اين کشور تبديل شده است
 

کميته کردستان حزب حکمتيست بمباران و جنايت دولت ترکيه عليه مردم آواره و 
اوضاعی که در منطقه حاکم است .  رنجديده اين مناطق را به شدت محکوم می کند

نتيجه رقابت و منفعت و سياستهای کشورهای جهانی و منطقه ای از جمله دولت 
متجاوز ترکيه است که باعث تشديد بحران و کشتار و آوارگی هزاران نفر از 

از نطر ما و مردم آزاديخواه و محروم و رنجديده در .  مردم بی گناه شده است
منطقه فقط با کوتاه کردن دست اين دولتهای جنايتکار از زندگی مردم است که 
آرامش و امنيت به زندگی مردم باز خواهد گشت و اين پيشاپيش وظيفه جنبش 

در مقابل اين .  آزاديخواهی و برابری طلبانه و چپ و کمونيستی در منطقه است
بايد مراجع بين المللی و افکار عمومی جهانی را برای .  جنايت نبايد سکوت کرد

 .جلوگيری از جنايت و تجاوز دولت ترکيه تحت فشار قرار داد
 

 حکمتيست –کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٠ژوئن  ١۶

 خيابان،كار و كودكان 

 ...قربانيان نظام سرمايه داری  



 ٥٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

خرداد وارد  ٢٩اعتصاب کارگران هفت تپه امروز پنجشنبه 
در اعتصاب چهار روز اخير کارگران .  چهارمين روز خود شد

و کارکنان از بخشهای مختلف کشاورزی، کارخانه، خوراک دام، 
تجهيزات مکانيکی، اموراداری و زيربنايی هفت تپه شرکت 

ً جمع شدند و .  داشتند کارگران از ساعت اوليه صبح تدريجا
. دستجمعی در محل هميشگی در محوطه صنعتی اجتماع کردند

در چهار روز اخير اعتصاب و همينطور تحصن در روز 
يکشنبه هفته قبل، کارگران نه تمام روز بلکه ساعاتی از روز 

قبل از آغاز حرکت و بعد . تحصن و راهپيمائی و اعتصاب کردند
از آن تالش کردند برای جلوگيری از هرنوع بهانه جوئی 
کارفرمايان و پرووکاتورها که اينروزها خيلی فعال شدند، 

. کارهای ضروری از جمله آبياری مزارع را تنظيم و انجام دهند
هدف ديگر کارگران در اعتراض و اعتصاب روزهای اخير 
اينست که جلوی هرنوع سواستفاده از کارگران از جمله شايعات 

اعتصاب در "و يا برعکس "  تظاهرات در حمايت از اسد بيگی"
. را بگيرند"  دفاع از مخالفان اسدبيگی و عوامل قوه قضائيه

. کارگران با عمل هشيارانه و شعارهايشان اين راهها را می بندند
جدا از خواست پرداخت حقوقهای معوق و تمديد دفترچه های 
بيمه، مجازات اختالسگران و لغو خصوصی سازی از شعارهای 

بقول يکی از کارگران، ما داريم مفت و .  محوری کارگران است
بدون حقوق کار ميکنيم، حتی در وقت اعتصاب کاری نميکنيم که 

 !  ضرر به محصول برسد، اما آنها هنوز حقوق نميدهند

با اينحال تهديد از کنار توسط عوامل کارفرما و سازماندهی جنگ روانی توسط 
از جمله امروز خبرگزاری .  رسانه های نوکر عليه کارگران در جريان است

تپه  شرکت نيشکر هفت"فارس وابسته به سپاه در خبری جعلی اعالم کرد که 
منبع پخش اين اخبار دوستان اسدبيگی هستند و هدفشان مايوس "!  تعطيل شد

اينها البته آب در هاون .  کردن کارگران و دامن زدن به تفرقه ميان آنان است
ميکوبند، هفت تپه تجارب غنی در اعتراض و اعتصاب دارد و هيچ پرونده 
سازی و تهديد و زندان و آدم خريدن نتوانسته است عزم کارگران را در پيگيری 

. اين شايعه نيز توی صورتشان خواهد خورد.  مطالبات برحقشان درهم شکند
 . کارگران هفت تپه اين سياستها را خوب می شناسند

 
حکومتی ها از هر جناح قصد دارند کل هفت تپه را باال بکشند و ميان خودشان 

. تقسيم و کارگران را بيکار و خانواده هايشان را به فالکت اقتصادی بکشانند
تاکنون مبارزات کارگران هفت تپه اجازه نداده که خواب و خيالهای حضرات 

اينها کسانی هستند که از يکسو .  محقق شود، اينبار نيز همينطور خواهد شد
را دست شان گرفتند و از سوی ديگر "  عدالت برای کارگران"پرچم مندرس 

کارگران را گرسنگی ميدهند و با شايعه پردازی تالش دارند اعتصابشان را 
 . درهم بشکنند

 
کارگر هفت تپه هشيار است و اين ترفندها و توطئه ها را با تکيه بر اتحاد و 

دولت بيجا ميکند کارخانه ای که نسلهای متمادی .  اعتراض درهم خواهد شکست
همينطور .  کارگران در آن کار کردند را می بندد، دولت چنين حقی ندارد

کارگران مسئوِل بيالن و تراز سود و زيان سرمايه داران نيستند، آنها برای 
مجتمع هفت تپه و مراکز .  حقوق و کار و امنيت شغلی و آينده شان می جنگند

مشابه، معادن و زمينها و ابزار کار اموال عمومی است که توسط سرمايه داران 
 . غضب شده و در حقيقت به کارگران و مردم تعلق دارد

  
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢٠ ژوئن ١٨ – ١٣٩٩رداد خ ٢٩

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو حقوق پايه                       

دادن اطالعات مرتب به جامعه توسط      .  دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره سالمت حق شهروندان است         . شهروندان است

هر نوع امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از           .  كادر پزشكى يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است           

كور كردن ارائه اطالعات    .  حق دانستن و اطالع از خطر جانى، يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سالمت شهروندان                

دولت در قبال سالمت و بهداشت . علمى و مال اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است

وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را . مردم مسئول است

 !سالمت و جان مردم نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست. تمامًا رايگان كند
 

 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  
 

 ١٣٩٨اسفند 

 ٣اطالعيه شماره 
 

 !كارگران تسليم نمى شوند
 تداوم اعتصاب هفت تپه و جنگ روانى حكومتى ها 
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 مرکز خبری حزب حکمتيست
 

 كارگران هفت تپه اعتصاب كردند

 !گرسنه ايم، نان خشک هم نداريم
 

روز گذشته .  خرداد کارگران هفت تپه دست به اعتصاب زدند ٢۶امروز دوشنبه 
کارگران .  بخشهائی از کارگران دست از کار کشيدند و در محل کار تحصن کردند

واحدهای کشاورزی تا تجهيزات مکانيکی و دفع آفات برای اعتصاب امروز دوشنبه 
اعالم آمادگی کردند و عليرغم تهديدهای تلفنی کارگران توسط عوامل حراست و 
مديريت که نبايد اعتصاب کنيد و در اعتصاب شرکت نکنيد، امروز صبح دوشنبه 
جمعيت بزرگی از کارگران بخشهای کشاورزی ابتدا در مقابل درب مديريت تجمع 

. سپس کارگران قسمتها و کارگاههای صنعتی با راهپيمائی به اعتصاب پيوستند.  کردند
کارگران در داخل شرکت دست به راهيپمائی زدند، ابتدا وارد بخش امور مالی و اداری 

بعد از جمع شدن .  و تجهيزات مکانيکی شدند و سپس به طرف کارخانه حرکت کردند
اجتماع بزرگ کارگران مجددا به طرف مديريت راه افتادند و در مقابل مديريت دست 

 . به تحصن زدند
 

خواست محوری کارگران پرداخت فوری حقوقهای معوقه و تمديد دفترچه های بيمه، 
بازگشت به کار همکاران اخراج شده ازجمله اسماعيل بخشی و دمحم خنيفر، لغو سياست 

. خصوصی سازی در هفت تپه و خلع يد از اسدبيگی کارفرمای فاسد و اختالسگر است
کارگران ميگويند برای ابتدائی ترين نيازهايشان از جمله تهيه نان خشک مانده اند، اين 
در شرايطی است که در روزهای هفته پيش عوامل کارفرما با انتشار فيشهای غير 
معمول حقوقی مشغول سردواندن کارگران بودند و ارقام نجومی در حسابهای اسد بيگی 

 . وجود دارد
 

حکمتيست از اعتراض و اعتصاب برحق کارگران هفت   -حزب کمونيست کارگری 
تپه حمايت ميکند و رمز موفقيت کارگران و مقابله با سياستهای تفرقه افکنانه و 

زنده باد اعتصاب .  سفارشی کارفرما و مديريت را قدرتمند کردن اتحاد کارگران ميداند
 !و اتحاد کارگران هفت تپه
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 ٢٠٢٠ ژوئن ١٥ – ١٣٩٩رداد خ ٢٦

 ٢اطالعيه شماره 
 

 مرکز خبری حزب حکمتيست
 

 تداوم اعتصاب كارگران هفت تپه 

 !كارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم گرسنه ايم
 

. اعتصاب کارگران هفت تپه وارد دومين روز خود شد
 ٨٠٠صبح حدود  ٨خرداد از ساعت  ٢٧امروز سه شنبه 

نفر از کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه از کليه قسمتها 
از جمله کارخانه، خوراک دام، کشاورزی، تجهيزات 
مکانيکی، امور اداری و زيربنايی در اعتصاب شرکت 
. کردند و در محوطه صنعتی شرکت دست به تجمع زدند

کارگر هفت تپه ايم، "کارگران از جمله شعار ميدادند؛ 
 "!گرسنه ايم گرسنه ايم

 
کارگران خواهان پرداخت حقوقهای معوقه و تمديد 
دفترچه بيمه، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، خلع 
يد از بخش خصوصی و تعيين تکليف با کارفرمای 

اسد بيگی فردی بنام حسين اميلی را .  اختالسگر هستند
خود معرفی و حسين "  نماينده تام االختيار"تحت عنوان 

اميلی اعالم کرده که در شورای تامين استان توافق کرديم 
کارگران .  که حقوق کارگران با يکماه تاخير پرداخت شود

پرداخت کردن "به آزادی مشروط اميد اسدبيگی با بهانه 
، در حالی که اعالم شده پرداخت حقوقها "حقوق پرسنل

زنده باد .  يکماه به تعويق می افتد، اعتراض دارند
 !اعتصاب و اتحاد کارگران هفت تپه

 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٠ ژوئن ١٦ – ١٣٩٩رداد خ ٢٧

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

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

 .دريافت شده باشند



!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار! يا كار يا بيمه بيكاری  

منظور از تامين .  است  "و سالمت کليه ساکنين ايران بايد تضمين شود
حرمت؛ برابری کامل شأن افراد در مقابل قانون و منظور از معيشت و 
سالمت به معنای وسيع کلمه، يعنی تامين همه وجوه زندگی شايسته 
انسان مطابق آخرين دستاوردها و استانداردها که انسان امروز به آن 

يعنی هيچ شهروند و ساکن ايران تحت هر شرايطی دغدغه .  نياز دارد
تامين غذا و پوشاک کافی، مسکن مناسب، طب و سالمت و بهداشت، 
تحصيل و آموزش رايگان، امکان و زمان فراغت و تفريح، دسترسی 

با اتکا .  به ترانسپورت و ديگر مايحتاج ضروری زندگی را نداشته باشد
تضمين "به اراده و مبارزه موثر و قدرتمند ميتوان و بايد دولت را به 

موظف "  حرمت، معيشت، و سالمت کليه ساکنين ايرانبی اما و اگر 
 .   کرد

  
 !شوراها را در مراکز کار و محالت بايد ايجاد کرد -٣

در "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"پيشروی و پيشبرد مبارزه و جنبش 
ايجاد شوراها در هر .  گرو اتحاد و سازمانيابی توده ای اين جنبش است

مرکز کار و رشته کارگری و هر محله و شهر، سازماندهی و تقويت 
يک جنبش شورائی، ابزار و پايه اصلی متشکل شدن و قدرتمند شدن 

الزمست .  است"  نه به فقر و فالکت و بيکاری"مبارزه و جنبش 
رهبران و فعالين کمونيست جنبش طبقه کارگر و اردوی انقالبی درهر 
جا که هستند، در مراکز کار و رشته های کارگری، در محالت، در 
مراکز آموزشی و دانشگاهها و ميان نسل جوان محروم از کار و 
معيشت و توده عظيم بيکاران، ابتکار سازماندهی شوراها را بدست 

سازماندهی شوراها و جنبش شورايی ضرورت حياتی پيشبرد .  بگيرند
 . مبارزه اين دوره و مبارزه عليه فقر و فالکت و بيکاری است

 ٥٤٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٥صفحه    

بخش الينفک نبرد برای "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"جنبش   -۴
 !سرنگونی جمهوری اسالمی و ساقط کردن حاکميت بورژوايی است

، "نه به  فقر و فالکت و بيکاری"هدف مستقيم و فوری مبارزه و جنبش 
به شکست کشاندن تعرض اقتصادی و سياسی حکومت اسالمی و ايجاد 
بهبود جدی و سريع در شرايط کار و زندگی طبقه کارگر و مردم محروم 

ترديدی نيست هر قدم پيشروی اين جنبش در گرو يک .  جامعه ايران است
نهايتا بهبود جدی شرايط زندگی .  قدم عقب راندن جمهوری اسالمی است

کارگران و مردم در گرو به زير کشيدن حاکميت جمهوری اسالمی و 
نه به فقر و "به اين ترتيب مبارزه و جنبش .  نظام سرمايه داری است

بخش الينفک جنبش انقالبی سرنگونی جمهوری "  فالکت و بيکاری
اسالمی با اتکا به جنبش طبقه کارگر و اردوی آزاديخواهی است که حول 

 . کمونيستی بسيج شده اند -سياست و رهبری کارگری 
 

حکمتيست توجه کارگران و مردم را به   -حزب کمونيست کارگری ايران
تهديد "  فقر و فالکت و بيکاری"اين واقعيت جلب ميکند که هيوالی 

فراخوان ما .  بزرگی عليه طبقه کارگر و شهروندان جامعه ايران است
نه به فقر و فالکت و "اينست با سازماندهی مبارزه و جنبش قدرتمند 

حرمت، معيشت و سالمت کليه ساکنين ايران "و با خواست،"  بيکاری
اين تهديد و سرمنشاء اين تهديد سرمايه داری حاکم و "  بايد تضمين شود

جمهوری اسالمی را به شکست بکشانيم و تحقق آزادی، برابری و رفاه 
 . همگانی را ممکن کنيم

 
 

 ٢٠٢٠ژوئن  ۵ - ١٣٩٩خرداد  ١۶

ماركسيسم انقالبى، 

كمونيسم كارگری و 

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 نه به فقر، فالكت و بيكاری 

 ...حرمت، معيشت و سالمت كليه ساكنين ايران بايد تضمين شود 

!زنده باد شوراها  

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

!  در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  



سونامی فقر و فالکت و بيکاری همراه با استبداد و سرکوب و فجايع 
اجتماعی ناشی از آن، زندگی طبقه کارگر و اکثريت عظيم شهروندان 

ميليونها بيکار و بی مسکن، .  جامعه ايران را به لبه پرتگاه کشانده است
کارتن خواب و گور خواب و کودکان کار، زندگی زير خط فقر بيش از 
نيمی از جمعيت ايران که فاقد بيمه های اجتماعی و درمانی و محروم 
از کمترين امکانات سالمت و بهداشت و پزشکی هستند، تصوير اوليه 
از موقعيت تکاندهنده زندگی اکثريت عظيم شهروندان جامعه ايران 

کاپيتاليسم عميقا بحران زده ايران و اقتصاد در حال فروپاشی .  است
جمهوری اسالمی سرمنشاء اين تراژدی است که با پيدايش و گسترش 

بر .  ويروس کرونا، شرايط فاجعه بارتر و غيرقابل تحملتر شده است
و  ٢٠٢٠بطن موج جديد بحران اقتصادی سرمايه داری جهانی سال 

ادامه مصيبت بار پاندمی کرونا، گسترش فقر شديد، فالکت و بيکاری 
مرگ و نيستی در ابعاد .  انبوه از پيامدهای نگران کننده آن است

 . ميليونی انسانها و جامعه را تهديد ميکند
 

نظم استثمارگر سرمايه داری بيش از هر دوره ای ارجحيت سودپرستی 
و فقط تامين سود بيشتر را بر انسان و همه وجوه زندگی وی در مقابل 

اين نظم وارونه ميخواهد پيدايش و گسترش پاندمی . خود قرار داده است
کرونا را به دستاويزی برای شانه خالی کردن از زير بار فجايع به بار 
آمده و به روال همه دوره های بحرانزدگيش به فرصتی برای سرشکن 

. کردن پيامدهای بحران جاری عليه طبقه کارگر و بشريت تبديل کند
سناريوی هولناک تحميل فقر و فالکت و بيکاری، در اين دوره هم، 
فوری ترين دستور کار بورژوازی جهانی و به ويژه سرمايه داری 

 . مستبد و متکی به کار ارزان در ايران است
 

. سناريوی ضد انسانی کاپيتاليسم در جهان و در ايران پذيرفتنی نيست
رسالت طبقاتی و تاريخی طبقه کارگر و کمونيسم ايجاب ميکند، در 
مقابل طرحهای رفع بحران و بازسازی نظم کاپيتاليستی بحران زده و 
لطمه خورده از کرونا و در دوره پسا کرونا، جنبش کمونيستی و 

اما .  کارگری آلترناتيو رهايی از کليت نکبت سرمايه را به ميدان آورد
برای مقابله با طرحهای انباشته از رنج و مرگ و محنت کاپيتاليستی 
آلترناتيو کارسازی، غير از ايستادگی و مبارزه سازمانيافته و هدفمند 
طبقه کارگر و مردم تحت فشار به منظور به شکست کشاندن طرحهای 

. سبعانه و نهايتا ساقط کردن بورژوازی از اريکه قدرت موجود نيست
و ابراز وجود اميد  ٩٨و آبانماه  ٩۶در ادامه مبارزات گسترده دی ماه 

بخش جنبش کارگری و اردوی طبقه کارگر در سالهای اخير، مشاهده 
جنب و جوش تظاهراتها و اعتراضات کارگری و توده ای بر بستر 
خشم و انزجار عميق تلنبارشده، فاکتورهای واقعی و قوی عروج مجدد 
انفجارات اجتماعی و اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای در 

نظام .  مقابل بورژوازی افسارگسيخته و رژيم جمهوری اسالمی است
اسالمی سرمايه در ايران يکی از ضعيفترين حلقه های سرمايه داری 
جهانی است و ميتواند و بايد با نيروی مبارزاتی کارگران و مردم تشنه 
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 .رهايی جامعه به زير کشيده شود
 

 ! يک قلمرو عاجل نبرد طبقاتی: عليه فقر، فالکت و بيکاری
جنبش طبقه کارگر و جنبش توده ای راديکال در نبردی مستمر برای  

سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و ساقط کردن کامل بورژوازی از 
اين پاسخ قطعی جنبش آزاديخواهانه ما برای پايان . اريکه قدرت در تالشند

دادن به همه مصائب ناشی از حاکميت سياه کاپيتاليستی موجود و 
اين هدف پايه ای و استراتژيک طبقه کارگر در .  جمهوری اسالمی است

. هر مقطع در عرصه های نبرد تاکتيکی مشخص برجسته و جاری ميشود
در اين مقطع حساس مقابله و سنگربندی جنبش طبقه کارگر و جنبش 
اعتراضی توده ای عليه فقر و فالکت  و بيکاری به مثابه عرصه های 

براين .  تاکتيکی عاجل نبرد جاری بيش از هر دوره ای مبرميت دارد
 : حکمتيست اينست -اساس فراخوان حزب کمونيست کارگری ايران 

 
را به "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"جنبش سازمانيافته و هدفمند   -١

  !ميدان بکشيم
عرصه های مبارزات جاری عليه وضع موجود، عليه تعرض معيشتی، 

طبقه کارگر و . اقتصادی و  سياسی حاکميت جمهوری اسالمی متنوع است
مردم تحت فشار به طور مستمر، در جبهه های متعدد مبارزه اجتماعی و 
طبقاتی از جمله عليه فقر و دستمزدهای ناچيز، عليه بيکاری ميليونی و 
بيکارسازيهای گسترده اين دوره، عليه تعرض به حقوق پايه و گرانی و 
نبودن امکانات سالمتی و پزشکی و بهداشتی و در يک کالم عليه اوضاع 

هر تک اعتصاب و .  فالکت بار زندگی در مبارزه ای بی وقفه اند
اعتراض و موفقيتی در اين عرصه های نبرد مبارزاتی مهم و با ارزشند، 

يک صفبندی و سنگربندی موثرتر و متحدتر و گسترده تر . اما کافی نيستند
فصل مشترک همه اين مبارزات ايستادگی در مقابل تحميل فقر .  الزمست

اکنون وقت آن است همه بخشهای .  و فالکت و گرسنگی و بيکاری است
مختلف اين مبارزه، آگاهانه و مبتکرانه و سازمانيافته، با خواست و شعار 

نيروی .  به ميدان بيايند"  نه به فقر و فالکت و بيکاری"سلبی و محوری 
فعاله و ستون فقرات شکل دادن به چنين صفبندی مبارزاتی، جنبش طبقه 

فراخوان ما اينست رهبران و پيشروان آگاه جنبش کارگری و . کارگر است
کمونيستهای طبقه کارگر با ابتکار و خالقيت و همگامی و اتکا به پالتفرم 

نه به فقر و فالکت و "روشن، سازماندهی و رهبری  مبارزه و جنبش 
 .    را تضمين کنيم" بيکاری

 
 ! حرمت، معيشت و سالمت کليه ساکنين ايران بايد تضمين شود -٢

خواسته های برحق متعددی عليه شرايط فالکتبار زندگی در مبارزات 
" نه به فقر و فالکت و بيکاری"اما مبارزه و جنبش .  جاری مطرحند

خواستی که در .  الزمست حول خواست اثباتی و محوری شفاف متحد شود
اين دوره ميتواند شرايط زندگی طبقه کارگر و مردم زير فشار را به 
فوريت بهبود بخشد، و در اين دوره ميتواند مبنای اتحاد و همبستگی 

  ١٥صفحه   حرمت، معيشت "بخشهای مختلف مبارزاتی باشد، خواست 

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 نه به فقر، فالكت و بيكاری 

 !حرمت، معيشت و سالمت كليه ساكنين ايران بايد تضمين شود


