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اعﻼميه حزب حكمتيست

د ود !

کار ان ھان

ياد كارگران جانباخته معدنچى هجدک را گرامى مى داريم!
مسببين اين جنايت كارفرمايان و جمهوری اسﻼمى اند!

بازگشايى مدارس و بى كفايتى دولت!
ملكه عزتى
 ٢١شهريور  ١١ - ١٣٩٩سپتامبر ٢٠٢٠

صفحه ٣

در ستايش و گرامى داشت جانباختگان راه آزادی و برابری

كرونا ،صنعت دين،

جاويد حكيمى

سرمايه داری

صفحه ٥

موفقيت  ٨٠درصدی كمپين اعتصاب كارگران نفت و گاز

موج جديد کرونا در کشورهای مختلف
همچنان از مردم قربانی ميگيرد .سازمان
بهداشت جهانی از آمار ابتﻼی حدود ٢٨
ميليون نفر در سراسر جهان و بيش از دو
ميليون نفر در خاورميانه طی شش ماه گذشته
خبر ميدهد .اين سازمان هشدار ميدهد که
افزايش سفرها ،بازگشايی مدارس و آغاز
فصل شيوع آنفلوآنزا ،خطر پاندمی کرونا را
افزايش داده است .با اينحال دولتها بعد از
تمهيدات اوليه عمدتا سياست عادی سازی
داشتند که تا هم اکنون نتايج فاجعه بار خود را
ببار آورده است.
ايران تحت حاکميت جمهوری اسﻼمی در آمار
ابتﻼ به کرونا و مرگ و مير در صدر جدول
کشورهای خاورميانه قرار دارد .سياست
حکومت اسﻼمی مانند فاشيستها در اروپا
مقابله با هر نوع محدوديت است .اسﻼميون در
ايران با برپائی مراسمهای عزاداری در محرم
و بمناسبت مناسک تاسوعا و عاشورا ،باندازه
کافی در شيوع وسيع تر ويروس کرونا جد و
جهد کرده اند .هم اکنون نيز بازشدن مدارس
مخاطرات جدی تری را مقابل مردم قرار داده
است .مقامات وزارت بهداشت در ايران راجع
به موج قرمز سينوسی کرونا در تهران ابراز
نگرانی می کنند .اين در حالی است که
مدارس و مراکز آموزشی
صفحه ٢

پايان شرايط دهشتناک پناهندگى در گرو دخالت جدی شماست
سعيد آرمان

صفحه ٦

وحشت طرفداران سرمايه از گسترش مبارزات كارگری
صفحه ٧

نادر شريفى

بزودی برگزار مى شود؛ سمينار سياسى رحمان حسين زاده

بحران حزب كمونيست ايران و كومه له :سياست كمونيستى در قبال آن

ضرورتِ اِعمال نظارتِ كارگران بر ايمنى محيط كار
سياوش دانشور

صفحه ٨

قتل فجيع دو خواهر توسط پدر ،دولت اقليم مسئول است!

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢
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كمونيست هفتگى

كرونا ،صنعت دين،
سرمايه داری ...
بدستور دولت باز شدند .خانواده ها و شاگردان و پرسنل آموزشی
معترض اند و روحانی و وزارت آموزش و پرورش که مسئول مستقيم
اين اقدام است در برابر انتقادها و مخالفت ها ميگويند" :اجباری برای
حضور در مدرسه در کار نيست"! پول شهريه را گرفتند و حاﻻ
ميگويند اجباری در کار نيست!
در مراکز کار هر روز تعداد بيشتری از کارگران به کرونا دچار می
شوند .کارگران فاقد کمترين امکانات بهداشتی هستند و بخش عظيمی
از مردم فقر زده که از امکانات داروئی و بهداشتی محروم اند به حال
خود رها شدند .خيلی ها حتی امکان اينکه به بيمارستان مراجعه کنند يا
پذيرش شوند را ندارند .دولتی ها و مجلسی ها در اتاق شيشه ای نشسته
اند و به عادی سازی کامل فعل و انفعاﻻت اقتصادی با حذف همان
اعمال برخی سقفهای محدوديت مشغولند .محدوديتهائی که يا در عمل
اجرا نشدند يا بسرعت يک به يک حذف شدند .در پی حذف سقف
ظرفيت  ۶٠درصدی مسافرگيری برای شرکتهای هواپيمايی توسط
دولت ،رسولی مديرعامل شرکت راه آهن هم ميگويد :شرکتهای ريلی
درخواست کرده اند تا سقف  ۵٠درصدی پذيرش مسافر ريلی حذف
شود .در بيشتر مراکز کار همين داستان است.
اگر کرونا محصول يک متاسيون ژنتيکی است ،اما فقدان يک سيستم
ايمنی درمانی و بهداشتی و غذائی و محيط زيستی ،ديگر تماما ً
محصول عملکرد سرمايه داری امروز است که در تﻼش و رقابت
بيوقفه و خونبار برای کسب سود بيشتر است .صنعت دين و خرافات
مذهبی در پاندمی کرونا بيربطی اش را به زندگی انسان امروز تماما
نشان داد .اسﻼميون و فاشيستها از يک موضع واحد عليه هر نوع
محدوديت و تمهيدات دولتی ايستادند .دولتها نيز با سياست ايمنی گله ای
و عاديسازی بدرجات مختلف ،راه قتل عام پيران ،بيماران و کارگران
را باز و برای صرفه جوئی اقتصادی مبادرت به بيکارسازی وسيع
کردند .در کنار فقر و فﻼکت ميلياردها انسان کره خاکی البته ﻻيه ای
از سرمايه داران سودهای نجومی بردند .ثروت جف بزوس ،رئيس و
بنيانگذار شرکت آمازون ،به لطف خريد آنﻼين  ٢٤ميليارد دﻻر
افزايش يافت و با سرمايه  ١٣٨ميلياردی ثروتمندترين مرد جهان شد.
در ايران جان برای نان تا هم اکنون فاجعه ببار آورده و هنوز
محدوديتهائی بر عمل و اراده مردم برای اعتراض وسيع توده ای ايجاد
می کند .دولت اسﻼمی از يکسو نمی خواهد و نمی تواند هزينه قرنطينه
و معيشت و سﻼمت ساکنين جامعه را بدهد و از سوی ديگر از اين
وحشت دارد که بدون کار جامعه بهم می ريزد و دهها ميليون گرسنه
سر به شورش برميدارند .بهای حل اين تناقض از نظر دولت اسﻼمی
جان مردمی است که ناچارند کار کنند و حتی با کار دو شيفته نيز
حريف تامين هزينه های سنگين زندگی نمی شوند .در همين شرايط نيز
کارگران برای نقد کردن حقوقهای معوقه مرتبا در اعتراض و

اعتصاب اند.
جامعه به اسارت گرفته شده در چنگال
فقر و فﻼکت اقتصادی و بيماری و
بيکاری برای بقای خود ناچار است
اعتراض کند ،ناچار است اين سد را
بشکند ،جز اين راهی ندارد .تا اين
حکومت سرکار است نه فقط هيچ نوع
گشايشی در افق نيست بلکه هر روز
وضع بدتر می شود .امروز خواست
تامين معيشت و لوازم بازتوليد زندگی و سﻼمت و بهداشت ،خواستی
وسيع و عمومی است .اعتصابات گسترده کارگری نيز برسر همين
خواست پايه ای است .خيزش های توده ای آتی نيز ُمهر اين تمايل عمومی
را عليه فقر و فﻼکت و بيکاری ،عليه جمهوری اسﻼمی بعنوان حکومت
بانی و مسبب اين اوضاع برخود خواهد داشت.
سردبير.
 ١٠سﭙتامبر ٢٠٢٠

بارآوری كار و بيكاری
بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار ،به معنى جايگزينى
هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين آﻻت و سيستم هاى
اتوماتيک است .در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم

شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است .اما

در جامعه سرمايه دارى ،كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاﻻهايى هستند

كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته است ،جايگزينى ماشين
بجاى انسان بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه كارگر ،و
محروم شدنش از امكان تامين معاش ،نمودار ميشود .پيدايش يک ارتش

ذخيره از كارگران بيكار ،كه حتى امكان فروش نيروى كار خويش را
ندارند ،يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است كه در عين حال خود

يک شرط وجودى توليد سرمايه دارى را تامين ميكند .وجود ارتش ذخيره
اى از بيكاران ،كه اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته

ميشود ،رقابت در صفوف طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در
حداقل ممكن پائين نگاه ميدارد .اين ارتش ذخيره همچنين امكان ميدهد
سرمايه با سهولت نيروى كار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى بازار

كاهش يا افزايش بدهد .بيكارى ،يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست
غلط اين يا آن دولت نيست ،بلكه جزء ذاتى كاركرد سرمايه دارى و جريان

انباشت سرمايه است.

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

از يک دنيای بهتر ،برنامه حزب
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بازگشايى مدارس و بى كفايتى دولت!
ملكه عزتى
هفته گذشته مدارس در ايران بازگشايی شد .مشخصات اين بازگشايی
غيرمسوﻻنه در يک نگاه اجمالی اينچنين است .وضعيت قرمز ،زرد و
سفيد کدهايی است که مسولين آموزش و پرورش برای شروع سال
تحصيلی جديد اعﻼم کرده اند .اگر وضعيت استانی قرمز باشد ،کﻼس
درس دانش آموزان فقط در فضای مجازی برگزار خواهد شد ،در
وضعيت زرد ،دانشآموزان سه روز هفته را به مدرسه میروند و سه
روز ديگر آموزش مجازی دريافت میکنند .در شرايط سفيد کﻼسهای
درس طبق روال عادی برگزار خواهد شد .به عبارتی ديگر پدر و
مادران اين دانش آموزان نصف بيشتر وقتشان بايد صرف کسب
اطﻼعات رنگ شهرها و تصميم در مورد مدرسه رفتن يا در خانه
ماندن فرزاندانشان باشند .مصايب و دردسرها کم بود بايد اين قلم را هم
به گردن خانواده ها انداخت .والدين حدود  ١۵ميليون دانشآموز صبح
شنبه به مدرسه زنگ بزنند و بﭙرسند امروز سفيد است يا زرد يا شايد
قرمز! مدرسه تعطيل است يا نه؟
عليرغم تاكيدات و هشدارهای بسياری از پزشكان و مسئولين بهداشت
و درمان و والدين و خانواده ها دولت بر تصميم خود مبنی بر
بازگشايی مدارس مصمم باقی ماند و نهايتا هفته گذشته اين اقدام
اجرايی شد .ميگويند خانواده ها ميتوانند خودشان تصميم بگيرند
فرزندانشان در كﻼس حضور داشته باشند يا از طريق اينترنت و
تدريس از راه دور آموزش را دنبال كنند! همزمان وزير آموزش و
پرورش در کمال بيشرمی به خانوادهها هشدار ميدهد که عقب ماندن
فرزندانشان از تحصيل به مراتب "خطرناکتر" از کرونا است! يا
آموزش و پرورش میگويد استفاده از فناوری اينترنت جای کﻼس و
حضورفيزيکی در کﻼسهای درس را نمیگيرد ،اما همزمان اعﻼم
ميکنند اختيار تصميم گيری با خانوادهها است.
حسن روحانی شياد كه هر ساله مدارس با نطق حضوری و افتتاحيه
وی در يكي از مدارس بازگشايی مراكز آموزشی رسميت می يافت،
اينبار برای حفظ جان خود از خطر ابتﻼ به كرونا از طريق سكايپ
نطق بازگشايی را انجام داد !اين روباه شياد حق خود ميداند كه از ابتﻼ
به كرونا بترسد و خطر ابتﻼ را به حداقل برساند .نطقش را از طريق
فضای اينترنتی انجام دهد و بيگدار به آب نزند ،اما ميليونها كودك در
شهرهای ايران اگر در معرض خطر ابتﻼ به كرونا قرار بگيرند باكی
نيست! مگر كودكان كار امنيت دارند ،مگر هزاران كودك و نوجوان
كه قربانی خشونت فيزيكی و جنسی ميشوند امنيت دارند؟ مگر رومينا
اشرفی در چهارديواری خانه اش امنيت داشت؟ مگر كودكان و
نوجوانان كولبر امنيت دارند؟
چهل سال است اكثريت عظيم مردم كارگر و زحمتكش در بی امنيتی
مطلق اجتماعی و سياسی زندگی ميكنند .امسال اما كرونا شرايط را
بيشتر از هميشه برای طبقات و اقشار كم درآمد اجتماعي سخت و
دردناك كرده است .عدم دسترسي به وسايل اوليه بهداشتی و درمانی
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باعث بيشترين مرگ و مير در محﻼت فقير
نشين و حاشيه شهرها شده و از  ١٥شهريور
تا آخر سال با بازگشايي مدارس بايد منتظر
فاجعه ای بود كه از عواقب اين بازگشايی
غيرمسوﻻنه خواهد بود .زمانی که با
پررويی اعﻼم ميکنند برنامه و نقشه عملی و
آماده برای بازگشايی دارند يک دبير آموزش
و پرورش به خبرگزاری ايسنا ميگويد :نه
میدانيم چه کاری انجام میدهيم و نه میدانيم چه کاری بايد انجام دهيم،
همه چيز برایمان مبهم ،مبهم ،مبهم است!!
مسئولين و مراجع بهداشت و سﻼمت که هنوز از اندک وجدانی برخودارند
ميگويند شناسايی کودکان مبتﻼ به کرونا در مدارس ممکن نيست .امکان
اجرای پروتکلها و دستورالعملها در بيشتر مدارس نمیتواند انجام شود
و طوﻻنی بودن دوره نهفتگی اين بيماری باعث میشود تا قبل از تشخيص
بيماری کودکان در مدت طوﻻنی در معرض خطر همکﻼسیهای مبتﻼی
خود قرار بگيرند و اين چيزی نيست که بتوان در مدارس تشخيص داد يا
کنترل کرد.
بازگشايی مدارس در عمل معنای ديگری جز اينكه كودكانی در رده های
سنی  ٦تا  ٩سال كه بار مسئوليت حفاظت از خود را بعهده بگيرند ،ندارد.
در يك جامعه مبتنی بر طبقات از كوچكترين اجزا زندگی تا مهمترين
وقايع آن بار طبقاتی دارند .آموزش ،بهداشت ،معيشت و بهره بردن از
امكانات و مزايای رفاهی و حتی شادی و لذت بردن از کودکی و در کل
زندگی بر اساس خواستگاه و موقعيت طبقاتی انسانها تقسيم و تنظيم
ميشود .آموزش يكی از اين مهم ترين عرصه هاست .فرزندان خانواده
هاييكه از امكانات رفاهی بدون محدوديت برخوردارند نيازی به حضور
فيزيکی در كﻼسهای درس ندارند ،تلفن های هوشمند و كامﭙيوتر و تابلت
در اختيارشان است ،محدوديت استفاده از اينترنت هم فقط در حد شايعاتی
است كه گاها به گوششان خورده اما هرگز خودشان تجربه نكرده اند .اينها
انتخابشان مدارس دولتی در محﻼت فقير نشين و حاشيه شهرها نيست.
مدارس انتفاعی و خصوصی همراه با فضای وسيع آموزشی ،کﻼسهای
درس با امكانات بهداشتی ،ماشين شخصی بجای اتوبوس و مترو و وسايل
نقليه عمومی ،انتخابی است كه برای اقليت مرفه جامعه فراهم است.
بازگشايي مدارس درد اين طبقه نيست .ابتﻼ به كرونا هرچند محتمل است
اما امكانات مداوا و بهبودی صدها برابر اكثريت عظيمی است كه برای
تامين معيشت زندگی مجبورند  ١٠تا  ١٢ساعت كار كنند و در نهايت و
در صورت ابتﻼ به کرونا با كمترين امكانات به جنگ آن بروند.
جنايتكارانی كه چهار دهه است زندگی اکثريت مردم را سياه كرده اند و
فقر و فﻼكت را به خانه های كارگران و زحمتكشان برده اند به كودكان ٦
تا  ٩ساله ميگويند :امسال سال انضباط دقيق دانش آموزان است چيزی
شبيه پادگانهای آموزشی نيروهای مسلح .انضباط هميشه در کﻼسها و
مدرسه يک اصل بوده است ،اما امسال انضباط اصل مهمی است،
دانشآموز بايد حتما فاصله اجتماعی را رعايت کند و در زمان ورود و
خروج با تراکم و ازدحام نبايد مواجه شود!!!
در اين ميان صد البته پرداخت شهريه های نجومی و هزينه ثبت نام و
خريد کتاب و دفتر و وسايل مورد نياز کودکان و نوجوانانی را در مدارس
حضور پيدا ميکنند ،نبايد فراموش کرد .چه کسی اين هزينه
صفحه ٤

صفحه ٤
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بازگشايى مدارس و بى كفايتى دولت ...
ها را متحمل خواهد شد؟ پدران و مادرانی که برای هزينه های روزانه
خود درمانده اند؟ در جامعه ای که تا امروز مطابق آمار دولتی حدود
 ٢٢هزار نفر بر اثر ابتﻼ به کرونا جان باختهاند ،بازگشايی مدارس در
مناطق محروم نتايجی به بار خواهد آورد که تصور آن هم لرزه بر اندام
هر انسان با وجدانی خواهد انداخت .بعد از شيوع شديد کرونا در
فروردين امسال ،آمار ابتﻼ و مرگ و مير دوباره شدت گرفت و اين به
تنهايی ميتواند عامل نگرانی خانواده های باشد که از ابتدا هم از
دسترسی به وسايل درمانی و بهداشتی در مضيقه قرار داشته اند.
در حالی که هنوز اثرات اين تصميم غيرمسوﻻنه و جنايتکارانه در
جامعه مشهود نيست و در حالی که در بيشتر کشورهای دنيا در شرايط
خطر شيوع کرونا آموزش از طريق نت يکی از روشهای متداول
تدريس بوده ،آخوند علمالهدی اين نماينده وقيح جهالت و ارتجاع ميگويد
اينکه دستيابی به فضای مجازی را در روستاها و در دهات اجرا کنيد،
معلوم نيست به مصلحت باشد .بردن تبلت و لپتاپ در يک روستای
دوردست و در اختيار بچه روستايی گذاشتن ،يک بُعدش استفاده در
آموزش و پرورش است" .تبلتی که به دست بچه روستايی میرسد١٠
برابر امکان دسترسی به شبکههای اجتماعی ،مراکز فساد و رسانههای
خارجی و بدآموزیهايی است که اين جوان و نوجوان ما را از باور
اسﻼم و دين جدا میکند"! اينها کسانی هسنتد که نصف بيشتر خانواده و
بستگانشان در امريکا و اروپا مشغول خوشگذرانی با سرمايه های به
غارت رفته مردمی هستند که خوراکشان را در سطل های آشغال
جستجو ميکنند .اينها عمله و اکره سيستم سياه آموزشی هستند که با
وقاحت عکس دختران را از روی جلد کتابهای درسی حذف کرده اند و
خواهان تعطيل کردن مهد کودکهايی هستند که به کودکان شادی و
خنديدن و رقصيدن را ياد ميدهند .اجازه ميدهند کودکان روزهايشان
بدون واهمه از آتش جهنم و ترس از شب اول قبر بگذرد .اينان بانيان
نظام آموزشی هستند که برای کودک ٩ساله جشن تکليف ميگيرند و در
دانشگاه واحدی تحت عنوان "شکوه همسر داری" تدريس ميکنند.
مدارس را باز کرده اند تا باور به دين بدست فراموشی سﭙرده نشود و
دکان عوامفريبی و کسب سود و ثروتشان از رونق نيفتد ،استفاده از
تبلت را هم روا ميدانند اما نه برای "بچه دهاتی ها" بلکه برای آقازادها
و اعوان و انصار مفتخورشان.
کل اين نظام با کل دستگاه فکری و عملی موجود در اين سيستم در
خدمت تحميق از طريق مذهب و کسب سود از طريق استثمار و بهره
کشی است .بازگشايی مدارس در اين شرايط هم از اين اصل مجزا
نيست .معلمين معترض به سيستم سودآوری آموزش را بازداشت و
زندان ميکنند و دست به بازگشايی مدارس در خطرناکترين شرايط
موجود ميرنند .در مقابل اين وضعيت بايد ايستاد ،خواست خانواده ها
برای آموزش از طريق فضای مجازی و اينترنت جهت حفظ جان
کودکان و نوجوانان بايد خواست اصلی از دولتی باشد که ريس شياد آن
حاضر نيست حتی برای نيمساعت در فضای باز و در بين دانش
آموزان ظاهر شود.
 ١٠سﭙتامبر ٢٠٢٠

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا
كنيد! در كارخانه ها و محﻼت شوراها را برپا كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت!

كمونيست هفتگى

صفحه ٥

در ستايش و گراميداشت جانباختگان
راه آزادی و برابری
جاويد حكيمى
چهل سال حکومت اعدام و سنگسار اسﻼمی با خلق جنايات هولناکی
چون خرداد شصت و شهريور شصت و هفت دارد يک روز تاريخی
خونين ديگر را بتدريج از خاطره ها مبهم و محو می سازد؛ هفده
شهريور.
آن روز خونين ،آن جمعه سياه ،مجوز و مجالی بود که صاحبان سرمايه
جهانی برای شاه ،اين متحد بی جرات و جربزه خود مهيا ساختند تا مگر
از پس مردم معترض و به خيابان آمده برآيد .شاه نيز الحق و اﻻنصاف
سنگ تمام گذاشت و مخالفين را از زمين و هوا ،با تانک و بالگرد به
رگبار بست .غرض نه پراکنده کردن تجمع کنندگان که قلع و قمع آنان
بود برای يکسره کردن کار و احياء اختناق آريامهری .کشتار بس سنگين
و سبعانه بود و می توانست به تثبيت حکومت منتهی شود اگر متعاقب آن
طبقه کارگر با اعتصاب به ميدان نيامده بود.
با ورود کارگران نفت به عرصه جدال سياسی و اعﻼم اعتصاب در
مهرماه همان سال ،کار البته يکسره شد اما به زيان سلطنت .حاﻻ ديگر
نه فقط اساس سلسله پهلوی که کل سيستم سرمايه نيز در معرض هجوم
انقﻼببون قرار گرفته بود .جامعه ايران در آن وانفسا به چپ چرخيده بود
و در آن جهان دو قطبی ،روی کار آمدن دولتی چپ گرا بسيار محتمل
می نمود .پس سردمداران نظام جهانی سرمايه به اتفاق ،چاره را در آن
ديدند که دولت ،اين ابزار سرکوب طبقاتی را از شاه بی پشم و پيله
بستانند و به خمينی خون آشام و رياکار بدهند .بدينسان ضد انقﻼب
اسﻼمی به نام انقﻼب و با سوءاستفاده از توهم توده ها و روی دوش
اپوزيسيون ملی-اسﻼمی ،ادامه دهندگان انقﻼب را درست از روی ليست
سياه ساواک شناسايی کردند و آماده خلق جنايت شدند .در تاريخ واقعی
سی خرداد شصت همان هفده شهريور خونين است در امتداد سرکوب
انقﻼب ليکن با ابعادی به مراتب هولناک تر.
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امروز خالقان جنايت هفده شهريور و سی
خرداد هر دو بخشی از اپوزيسيون
حکومت اسﻼمی شده اند .همان ها که
دستشان تا مرفق به خون آزاديخواهان و
برابری طلبان آغشته است حاﻻ دمکرات
شده اند و دولت در تبعيد تشکيل می دهند.
فرشگرد تنها يکی از مراکز تجمع اين
جنايتکاران جنگی است .هر دو جماعت
البته می گويند اشتباه کرده ايم و از تاريخ
عبرت گرفته ايم .هفده شهريوری ها افسوس می خورند چرا شورشيان
پنجاه و هفت را به قدر کفايت نکشتند تا از تاج و تخت نمی افتادند.
داعشيان دمکرات شده هم می گويند اگر کشتيم ،پونز به پيشانی زنان
ِ
زديم و سنگسارشان کرديم همانا چون آرمان خواه بوديم و انقﻼبی! می
گويند امروز ديگر دوران آرمانخواهی بسر آمده و انقﻼب ،خشونت
است .جنايتکاران ،عبرت های تاريخی شان نيز چونان زندگی نکبت
بارشان جعلی است و بوی چرک و خون و تعفن و کثافت می دهد .تاريخ
بورژوازی تاريخ دروغ و خدعه برای پايمال کردن خون های به ناحق
ريخته است .در اين تاريخ ،اسناد واقعی دستکاری ،وقايعی برجسته و
فجايعی بکل ناديده گرفته می شوند تا راه برای معامﻼت و بده و بستان
های سياسی هموار گردد .جماعتی بر اعدام های شهريور شصت و هفت
تاکيد می کنند و خواهان فراموش شدن کشتارهای خرداد شصت می
شوند .عده ای ياد قربانيان دهه شصت را گرامی می دارند بی آنکه نامی
از جانباختگان هفده شهريور ببرند .بورژوازی برای اغراض و اهداف
سياسی ،اتحاد و انشعاب های کاذب سازمانی ،ايجاد جبهه متحد فرصت
طلبان و انقﻼب همه با همی بسی بيشتر از تاريخ واقعی و حرمت انسان
ارزش قائل است.
تاريخ به روايت پرولتاريا اما داستان واقعی و بی کم و کاست جدال
خونين طبقاتی است .اگر خلق خاوران در امتداد گورستان آريامهری
است که هست آنگاه بر عهده ما کمونيست هاست تا سير پيوسته اين
تاريخ استثمار و سرکوب را مدام يادآوری کنيم .نگذاريم حتی يک لحظه
و يک واقعه از اين تاريخ خونين تحريف شود ،نگذاريم حتی خون يک
نفر از آزاديخواه پايمال گردد.
در سالگرد هفده شهريور ياد تمام جانباختگان راه آزادی و برابری
گرامی باد!
 ١٠سﭙتامبر ٢٠٢٠

مليت برخﻼف جنسيت مخلوق طبيعت نيست ،مخلوق جامعه و تاريخ انسان است .مليت از ايـن
نظر به مذهب شبيه است .اما برخﻼف تعلق مذهبى ،تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى
نيست .بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد.
منصور حكمت

كمونيست هفتگى

صفحه ٦

پايان شرايط دهشتناک پناهندگى در
گرو دخالت جدی شماست
سعيد آرمان

به اتحايههای کارگری ،نهادهای مدافع حقوق پناهندگی ،سازمانهای
بين المللی حقوق بشر ،احزاب و سازمانهای چپ و مترقی!
رويدادهای دلخراش چند سال گذشته و سيل عظيم آوارگان جنگی و
راندە شدگان از جنگ داخلی در ليبی و سوريه ،سيطرە حاکمان فاسد و
جنايتکار در عراق و افغاستان و ايران و ساير کشورهای خاورميانه و
آفريقا ،فضا را برای نفس کشيدن آزاد بيش از هر زمان تنگ تر کرده
است .نتيجه اين اوضاع نابسامان آوارگی و جابجايی انسانها در ابعاد
دەها و صدها هزار نفرە است و بخشا رو به کشورهای اروپايی ،ترکيه
و يونان آوارە شدند .در اين مسير هزاران نفر در درياهای مديترانه و
اژە جانشان را از دست دادەاند.
دولت ترکيه در معامله با اروپای متحد و دريافت ميلياردها يورو
بمنظور ايجاد کمﭙهای پناهندگی و ممانعت از آنان به سوی کشورهای
اروپايی ،در مواردی برای تبديل کردنشان به ابزار فشار برای اخاذی
بيشتر و بدە بستانهای سياسی ،دەها هزار پناهجو را عامدانه و در اوج
بی مسئوليتی به سوی مرزهای يونان روانه کردە و در ميانه دو سنگ
آسياب نيروهای امنيتی ترکيه و يونان آماج حمله و تحقير قرار گرفته
اند .حتی وسايل شخصی تعدادی از آنان را ضبط و لخت و عور به
ترکيه برگرداندند .جهان شاهد صحنههای غم انگيز يورش با گاز اشک
آور به جمعيت پناهجويان مستاصل بود که در ميانشان دەها کودک
بچشم می خورد که در نتيجه پرتاب گاز اشک اور ضجه می زدند .ما
شاهد بوديم که چگونه پناهجويان با اعمال قهر مرزبانان يونان ناچار به
برگشتن به ترکيه شدند.
سه شنبه شب هشتم سﭙتامبر کمپ "موريا" بزرگترين کمپ پناهندگی
واقع در جزيرە ليسبون يونان طعمه حريق شد و بالغ بر  ١٣هزار
پناهجو که به گفته خبرگزاريها  ٤٠٠کودک بی سرپرست زير  ١٨سال
در ميان آنان می باشد ،آوارە و راهی شهرهای اطراف شدەاند و در
عين حال با ممانعت پليس يونان روبرو شدەاند .در اين آتش سوزی طبق
خبر راديو "دويچهولهدری" يک مادر افغانستانی مقيم کمپ بوريا همراە
با کودک خردسالش جانشان را از دست دادەاند و  ١٧نفر نيز آسيب
ديدەاند .اوضاع هزاران کودک ديگر که به همراە خانوادەهايشان در
بدترين شرايط زندگی می کنند و آيندەشان در فقدان مدرسه و امکانات
بهداشتی بشدت تاريک و نامعلوم است.
شرايط کمﭙهای پناهندگی مطلقا قابل تعريف نيست .اين کمﭙها فاقد ابتدائی
ترين امکانات رفاهی ،بهداشت و تغذيه می باشد و بيشتر به کمپ
اسرای جنگی و مجرمين جنايی شباهت دارد .شرايط انتظار پناهجويان
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در اين کمﭙها و بی آيندگی که به آنها تحميل
شده ،نتيجه سياست دولتهای اروپايی از
جمله آلمان ،بلژيک ،فرانسه و سويس است
که از خود سلب مسئوليت کردند .در
عوض با دولت يونان معامله کردند و
بستههای پيشنهادی بمنظور نگهداری
پناهجويان و ممانعت از گسيل به سمت
اروپا به آنها تحويل دادند .پليس يونان نيز
با برخورد خشن و عدم تامين حداقل
امکانات زيستی به قلع و قمع پناهندگان
روآورده است .آزار جنسی و تجاوز به کودکان و زنان و جوانان پسر و
دختر و دزدی و فشار گروههای بزهکار عمﻼ زندگی را به جهنمی برای
ساکنين اين اردوگاه ها تبديل نموده است.
شيوع ويروس کرونا در کمپ های پناهندگی بويژە در کمپ موريا يکی
ديگر از موارد نگران کنندە است .متاسفانه دولت يونان در اوج بی
مسئوليتی اين مبتﻼيان به کرونا را رها کردە و امکانات ﻻزم را در
اختيار آنان قرار نميدهد.
برای توقف اين فاجعه انسانی بايد دست بکار شد
آنچه در يونان و ترکيه و بلغارستان برای پناهجويان اتفاق افتادە و کماکان
ادامه دارد يک فاجعه انسانی غير قابل انکار است .تداوم اين فجايع
انسانی در قرن بيست و يکم شرم جهان امروز ماست.
رشد جريانات راست و نژادپرست در اروپا و بخشا در راس حاکميت
بعضی از کشورهای اروپايی و رخنه در پارلمانها ،شرايط پناهندگان در
اين كشورها و پناهجويانی که قصد آمدن به اروپا را دارند و اکنون در
کمﭙهای ترکيه و يونان گير افتادەاند ،به مراتب بدتر کردە است .رشد
جريانات نژادپرست با بحران اقتصادی  ٢٠٠٨بيشتر شد و اکنون بعد از
 ١٢سال مردم جهان با دو بحران کشندە ،بحران اقتصادی و اپيديمی
کرونا درگيرند که تاثيرات عميقی بر سطح معيشت کل جوامع و گسترش
فقر و مرگ و مير گذاشته است .پناهجويان که بی پناەترين و محرومترين
آحاد جامعه می باشند بيشترين لطمات را از اين اوضاع ديدەاند و
روزنهای برای پايان آن ديدە نمی شود.
پايان اين شرايط دهشتناک و جلوگيری از فجايع بيشتر در گرو دخالت
جدی شماست .بيائيد صداهای متفرقه را يکی کنيم و دولتهای اروپايی را
تحت فشار قرار بدهيم تا به اين تراژدی انسانی و اين بحران فاجعهآميز
قرن بيست و يکم پايان دهند .بيائيد انسانيت تاريخ معاصر را يکبار ديگر
نمايندگی کنيم و دولتهای امضا کنندە کنوانسيون ژنو در امور پناهندگان
را ناچار به اجرای تعهداتشان کنيم .از دولت يونان بخواهيم که هر چه
سريعتر به معضﻼت پناهندگان پايان دهند و شرايط انسانی از نظر تغذيه،
بهداشت ،مسکن و امکانات تحصيلی برای کودکان مهيا و در پايان
تدارک انتقال به ساير کشورهای پناهندەپذير و امضا کنندە کنوانسيون
ژنو ،باشند.
با احترام ،سعيد آرمان
دبير سازمان سراسری پناهندگان ايرانی -بی مرز
پنجشنبه دهم سﭙتامبر ٢٠٢٠
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صفحه ٧

وحشت طرفداران سرمايه از گسترش
مبارزات كارگری
نادر شريفى

به گواه دشمنان و دوستان طبقه کارگر ،ميتوان راديکال ترين و قوی
ترين جنبش اعتراضی را جنبش کارگری در صحنه مبارزات سياسی،
اقتصادی امروز جامعه ايران دانست .حاکميت عنان گسيخته سرمايه در
ايران که حاصل اش حداقل  ٣٠ميليون حاشيه نشين است ،بحران
اقتصادی ناعﻼج حکومت سارقان اسﻼمی ،انباشت افسانه ای حکومت
گران از رهبر و اعضای خانواده وی تا پائين ترين مقامات حکومتی،
فقدان آزادی های بديهی و پايه ای تا سرکوب وحشيانه خيزشهای توده
ای و سرنگونی طلبانه سال گذشته و دستگيری هزاران انسان معترض؛
تنها جامعه و طبقه کارگر را آنتاگونيزه تر و سير حرکت اجتماعی را
راديکاليزه تر کرده است.
گسترش اعتراضات ،اعتصابات و مقاومت قدرتمند روزافزون
کارگران ،باﻻجبار باعث شده که مرزهای سياسی و "خطوط رسمی"
حکومت حافظ نظم سرمايه که در پی خصوصی سازی بيشتر و تحميل
فشار اقتصادی خود به طبقه کارگرايران است ،دائما برهم بخورد .طی
روزهای گذشته حکم خلع يد از کارفرمايان خصوصی دو شرکت
بزرگ را صادر کردند .مبارزه با خصوصی سازی بدليل تبعات منفی
آن برای کارگران ،يکی از تاکتيک ها و سياستهای امروز طبقه کارگر
ايران است .مبارز برسر اين خواست در شرکتهای متعددی پيش رفته و
بويژه در سه سال گذشته مبارزات درخشان کارگران هفت تﭙه و هشتاد
و شش روز اعتصاب اخير بدست آمده است .مسلما هر پيشروی طبقه
کارگر را بر آن خواهد داشت برای دستيابی به خواسته های خود جلو
برود و به مبارزاتش سرعت بخشد.
گسترش روزانه مبارزات و اعتراضات کارگری در سراسر ايران
"رويای" سرکوب جنبش انقﻼبی آبان و ديماه سال گذشته را پوچ اعﻼم
کرده است .کابوس بورژوازی وحشتناک و واقعی است ،کابوس
قدرتگيری طبقه کارگر ،آنهم هنگامی که جهان حافظ سرمايه همين
بيست سال پيش در شيﭙور ناهنجار "پايان سوسياليسم" دميده بود! رشد
جنبش کارگری و عقايد سوسياليستی در ايران ،فقط لرزه بر پيکر فاسد
نظام نکبت اسﻼمی نيانداخته است" .صاحبان" سرمايه های کﻼن
اقتصادی "خارج نشين" ،بازماندگان حکومت پادشاهی ،خدمت گزاران
جهان سرمايه تا فرشگرديها و ديگر "علمای" اقتصاد منفعت مالکيت
خصوصی را نيز ناچار به عکس العمل در مقابل مبارزات طبقه کارگر
کرده است .قدرت گيری روزافزون طبقه کارگر و احتمال اينکه طبقه
کارگر در قدمهای بعدی دست بقدرت سياسی دراز کند ،آنان را بوحشت
انداخته است .حکومت اسﻼمی برای سرکوب انقﻼب  ٥٧بيش از صد
هزار کمونيست ،چپ ،آزاديخواه و مخالف سياسی را بخشا بدون دادگاه
و محاکمه چند دقيقه ای اعدام کرد .هدف اينبود که فرياد آزاديخواهی،
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شوراها و آرزوی آزادی و برابری را از
کل جامعه بزدايد .امروز اما جنبش و سنت
شورائی  -کارگری خود را هر روز بيشتر
از ديروز در قامت مبارزات و اعتصابات
و اعتراضات هوشمند کارگران در سراسر
ايران نمايان کرده است.
روشن است گسترش مبارزات کارگری
جنبشهای ارتجاعی راست را به واکنش
وادار خواهد کرد .در ابتدا نيروهای راست
از جمله فرشگرديها ،اين مبارزات را در جنس "براندازی" تعريف
ميکردند و بنابر اين همانند ديگر مبارزات سرنگونی طلبانه برعليه
جمهوری اسﻼمی ،آنان را برای بدست آوردن قدرت سياسی برای خود
حتی "مفيد" ميدانستند .چرا که اين اعتراضات پايه های حکومت اسﻼمی
را سست ميکردند .فرشگرديهای ضد کمونيست در کنار ديگر نيروهای
ارتجاعی مثل شاه بی تاج از اعتصابات رانندگان کاميون و ديگر
اعتراضات بطور ضمنی حتی دفاع هم کردند .اما از قرار اين
اعتراضات از جنس ديگری از آب درآمدند .جمﻼت درخشان رهبران
کارگری که حساب مبارزات کارگری را از حافظان نظام "وضع
موجود" جدا کردند ،فراموش نشدنی خواهند ماند .امروز حتی فرياد
حکومت شورائی در برخی تظاهراتها و اعتراضات شنيده ميشود.
رهبران کارگری صاحب نظران جامعه شده اند ،سخنرانی ميکنند و راه
چاره جلوی پای طبقه خود ميگذارند! جنبش راديکال با شعارهائی مانند:
"نه شاه می خواهيم نه مﻼ" ،خط قرمز خود را بنمايش گذاشت و امروز
"کار" را به آنجا رسانده اند که قصد واژگونی نظام سرمايه و تصرف
قدرت سياسی و بل جايگزينی آن با حکومت شورائی و کارگری را
دارند .بخصوص اگر در اين ميان ،صحبت از کارگران کمونيست و بی
وطن و کمونيستهای کارگری شده باشد .فرشگرديها و راستها داشتند به
برکت ترامپ خواب حکومت خود را در سر ميﭙروراندند .اوضاع جهانی
را بنفع ناسيوناليسم ،منفعت طلبی و زدن روزانه سطح معيشت کارگران
تعريف ميکردند! حاﻻ بفکر کمک مالی به مبارزات کارگری آنهم توسط
ترامپ و از جيب خود کارگران افتادند تا شايد بتوانند اعتصابات کارگری
را به ارتش جاويد شاه بدل کنند!
پر واضح است که در دستگاه فکری فاشيست هائی مثل فرشگرديها ،تنها
و تنها حاکميت سرمايه "مقدس" است ،در هر مقطع زمانی بايستی
محفوظ بماند و بنابراين "معقول ترين" حکومت ،آن حکومتی است که
بدست "کارکشتگان"" ،صاحب نظران" ،پروفسوران ،نخبه گان و
اقتصاد دانان حافظ طبقه سرمايه اداره شود .اين آن هشداری مهمی است
که رفته رفته در تلی از "دفاعيات" مصلحتی از مبارزات کارگری ،به
کارگران انقﻼبی گوشزد می کنند.
از نظر اينان رهبران کارگری و کارگران اعتصابی بايد در مبارزه بر
عليه شرايط بسيار اسف بار اقتصادی ،حقوق شش برابر زير خط فقر و
عدم نبود حداقل سطح معيشت بفهمند که رتق و فتق جامعه بايد بدست
"کاردانان و نخبگان" واقعی جامعه باشد .بقولی طبقه کارگر نبايد
فراموش کند که حکومت را بايد برای "حفظ ميهن" آنان به "حکومت
مداران" ﻻيق بسﭙارند .از کمونيستهای کارگری و تصور شوم "حکومت
کارگری" فاصله بگيرند! اين نقطه مشترک ديگری از
صفحه ٩
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صفحه ٨

ضرورتِ اِعمال نظارتِ كارگران
بر ايمنى محيط كار
سياوش دانشور
محيط های ناامن کار در ايران هر روز و هر ساعت فاجعه می آفريند.
روز يکشنبه شانزدهم شهريور ،بار ديگر بر اثر ريزش معدن زغال
سنگ در هجدک کرمان ،کارگران اين معدن زير آوار محبوس شدند.
در اين واقعه چهار تن از کارگران به نامهای :سيد رحيم حسينی،
مصطفی گلستانی ،امير رضا دورانی و ميثم رامشک جان باختند و
يک کارگر ديگر به نام عبدﷲ جباری که مصدوم شد .آذر ماه سال
 ١٣٨٩نيز ريزش معدن در اعماق جان چهار کارگر معدنچی را
گرفت.
محيطهای ناامن کار قتلگاه کارگران
سازمان بينالمللی کار ميگويد ساﻻنه  ٢.٧٨ميليون کارگر به علت
حوادث شغلی و بيماریهای شغلی جان خود را از دست می دهند و
 ٣٧۴ميليون کارگر ديگر نيز از حوادث شغلی غير کشنده رنج ميبرند.
اين آمار هنوز دقيق نيست و متکی به گزارشهای رسمی جنبش
سنديکائی در کشورهای پيشرفته و همينطور آمار آگاهانه تعديل يافته
توسط دولتها و کارفرمايان از ميزان قربانيان محيط کار در کشورهائی
تهيه شده که کارگران از بديهی ترين حقوق کار محروم اند .کارگر در
کشورهائی مانند بنگﻼدش و ترکيه و ايران و هند و چين ،که بايد
ارزان کار کند و از حداقل ايمنی محيط کار برخوردار نيست ،بسيار
بيشتر قربانی محيط ناامن کار ميشود .با اينحال طبق همين آمارهای
نادقيق و تحريف شده موجود ،در حال حاضر "حوادث ناشى از کار"
سومين عامل مرگ و مير در جهان و دومين عامل مرگ و مير در
ايران است .جمهوری اسﻼمی در هر شاخصی ته ليست کشورهای
جهان باشد ،در اعدام و در قتل در محيط کار و در ميزان شکاف
طبقاتی رکورددار است!
عنوان "حوادث ناشى از کار" که ليستی از اتفاقات و "اشتباهات
کارگر" و مسائل غير مترقبه را در تعريف خود جای داده است،
عنوان مناسبی برای قتل عام مستمر و روزمره ای که در جلوی چشم
دنيا از کارگران صورت ميگيرد ،نيست .اين آمار و ارقام از وجود
يک جنگ گرم و خونين و بيوقفه سرمايه داران و حکومتهايشان عليه
کارگران سخن ميگويند .در کدام جنگ و در کدام تروريسم کور
ساليانه چند ميليون نفر کشته ميشوند؟ کارفرمايان و سرمايه دارانی که
با هدف کسب سود بيشتر ،هزينه های توليد از جمله دستمزد و بيمه و
ايمنی محيط کار و آموزش و غيره را کاهش ميدهند ،آگاهانه و عامدانه
با جان و زندگی کارگران بازی ميکنند .به عبارت ديگر قاتلين
کارگران که به دليل عدم تامين امکانات ايمنی ضروری در محيط کار
که حتی بصورت فرمال قانونا به آن متعهد شده اند ،راست راست در
جامعه راه ميروند ،مورد احترام و جزو "عاليجنابان" شمرده ميشوند و
کارگرانی که با مسئوليت اينان به قتل رسيده اند" ،مقصر" قلمداد
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ميشوند که با "بی دقتی" و "عجله" و "اشتباه" و غيره موجب "ضرر به
توليد و توقف موقتی توليد و ايجاد هزينه های ديگر" شده اند!
آيا کارگران حين کار اشتباه نمی کنند؟ واقعيت اينست که هر کسی که دو
روز مشغول کاری بوده باشد ،ميداند که اشتباه و بی دقتی در کار ُرخ
ميدهد و حتی بطور آمﭙريک و ساده هم ميتواند اشتباهات احتمالی را پيش
بينی کند .ضريب فاکتور "اشتباه و سهو و بی دقتی" در کل پروسه کار و
اتفاقات ناگواری که ُرخ ميدهند ،تعيين کننده و توضيح دهنده ميزان
قربانيان دهشتناک محيط کار نيست .کارفرماها اين فاکتور و ضريب
خطای ناچيز کارگر در کل پروسه کار را برجسته ميکنند تا شانه از زير
بار مسئوليت جنايتی که رسما و قانونا مرتکب ميشوند خالی کنند .حتی
"اشتباه کارگر" با تجهيزات ايمنی و آموزش قابل پيشگيری است .فشار
کار و استرس ناشی از آن که توسط کارفرما به کارگر تحميل ميشود ،به
سهم خود امکان "اشتباه" کارگر را باﻻ ميبرد و نميتوان وقتی "حادثه" رخ
داد کارگر را "مقصر" ناميد!
ضرورت اعمال نظارت کارگری
تامين ايمنی محيط کار يک از خواستهای قديمی جنبش کارگری ايران
است .ميزان گسترده قربانيان محيط کار در ايران بويژه در بخش ساخت و
ساز پروژه های صنعتی و مسکن و ساختمان و معادن ،بيش از هر زمان
خواست تامين ايمنی محيط کار و نظارت کارگران بر آن را ضروری
کرده است .روشن است که به محيطهای مخاطره آميز و ناامن نميتوان
"محيط کار" اطﻼق کرد .محيط ناامن کار قتلگاه کارگران است .سود
بيشتر انگيزه و نيروی محرکه جنايت کارفرما عليه کارگر است .متقابﻼ
تﻼش کارگر برای برخورداری از محيط کار ايمن تقابل با جنايت و
سودپرستی کارفرمايان و دفاع از موجوديت خويش است.
کارگر تن و جانش را به سرمايه نفروخته است ،کارگر نيروی کارش را
در ازای دستمزد به سرمايه دار فروخته و سرمايه دار حق ندارد و
نميتواند بخاطر سود بيشتر با زندگی کارگر و خانواده کارگری بازی کند.
جمهوری اسﻼمی در قانون کار و آئين نامه های بيمه و بهداشت محيط
کار و تعريف "حادثه محيط کار" و مسئوليت آن ،از جمله با بحث "بيمه و
مسئوليت مدنی" و انواع شرکتهای بيمه و بسته های مختلف بيمه ،که
متناسب با منافع دولت بعنوان بزرگترين کارفرما و ديگر سرمايه داران
است ،عمﻼ شرايطی فراهم کرده است که کارفرمايان را از تامين
استانداردهای ويژه ايمنی هر محيط کار معين ،معاف و يا راه فرار از
قبول مسئوليت را برای آنها باز ميگذارد .به اينها اگر خيل "کارشناسان"
وزارت کار و تامين اجتماعی و غيره را که با رشوه کارفرما گزارش
وارونه ميدهند را اضافه کنيد ،دست آخر کارگر قربانی محيط ناامن کار
بدهکار هم ميشود!
جنبش کارگری برای تامين ايمنی محيط کار بايد به پﻼتفرمی متکی شود
که اِعمال نظارت کارگران يک محور اساسی آنست .نکات مربوط به
ايمنی کار ضروری است از نظر فنی و عملی توسط کارگران در هر
رشته و محيط کار معين بسط داده شود:
 -١برخورداری از يک محيط کار و زيست ايمن حق پايه ای شهروندان
است و دولت و نظام موجود موظف به تامين آنست .هر پروژه صنعتی و
غير صنعتی که امنيت و سﻼمتی و بهداشت شهروندان را عموما و
کارگران در محيط کار را خصوصا به مخاطره می اندازد،
صفحه ٩
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وحشت طرفداران سرمايه از گسترش

ضرورتِ اِعمال نظارتِ كارگران

مبارزات كارگری ...

بر ايمنى محيط كار ...

سلسله نقاط مشترک مابين حکومت گران فعلی حافظ بربريت سرمايه و
حکومت گران خواهان برقراری حکومت "متعارف" بربريت سرمايه
آينده است .لذا در ادامه مبارزات کارگران در سست کردن پايه های
حکومت اسﻼمی ،حافظان سرمايه و عاشقان "خاک پرگهر" نه تنها
خودشان را طرفدار دروغين طبقه کارگر ،بلکه مبارزات کارگری
امروز در ايران را به پای بخشی از پروسه تفويض قدرت از دست
اندرکار ناﻻيق به حکومت مداران ﻻيق )که خودشان باشند( و رهائی
"ميهن عزيز" اعﻼم ميکنند .وقتی ملی گرايان ،فرش گرديها و وطن
پرستان تنها يک "هويت" و آنهم "ايرانی" بودن همه عناصر اجتماعی
را در مقوله ای بنام ميهن تعريف ميکند ،جائی برای طبقات ،تفاوت
طبقاتی و مبارزه طبقاتی و کارگری و اکيدا حکومت کارگری باقی نمی
گذارد! از اعتراضات کارگری بفرم عمومی دفاع می کنند منوط به
اينکه در تعريف "کيان ميهن" و در مخالفت با "فرقه تبهکار" آنان
بگنجد .ولی صحنه ها عوض و مبارزات کارگری بسرعت راديکاليزه
شدند .فرشگرديها و ديگر مدافعان و حافظان ديکتاتوری سرمايه نيز
دست بکار شده اند و در دنيای مجازی پای اطﻼعيه های کارگران
مبارز هشدار دادند ،راه حل تشکيل صندوق مالی ارائه دادند ،از همه
مهمتر کارگران را از حکومت شورائی ،حکومت کارگری و
کمونيستهای کارگری بخصوص برحذر ميدارند و می هراسانند.
آلترناتيوشان هم روشن است :براندازی نظام اسﻼمی ،بقدرت رسيدن
حکومت پهلوی.
نتيجه :اعتراضات ،اعتصابات کارگری بر خﻼف تصور حکومت
حافظان سرمايه اسﻼمی و نيروهای بورژوائی و راست در اپوزيسيون؛
روز بروز گسترش پيدا ميکند .تاکنون نيروهای راست اپوزيسيون
ايران با همکاری عوامل خود موفق نشده اند جنبش اجتماعی طبقه
کارگر را به بيراه ببرند و کمترين تاثيری بر سياست جنبش کارگری
ندارند .اينها اصﻼ وصله ناجور به پيکر اعتصاب کارگری اند .با
گسترش دامنه مبارزات کارگری و تغيير در تناسب قوای سياسی ،تفکر
شورائی و ايجاد عملی شوراها به جنبشی وسيع بدل خواهد شد .کارگر
آنوقت به حکومت کارگری و لغو کار مزدی نظر دارد و سرمايه را
بعنوان يک رابطه اجتماعی و سرمايه دار را بعنوان يک طبقه بمصاف
خواهد طلبيد .نيروهای ارتجاعی حافظ سرمايه يکی پس از ديگری
مجبور خواهند شد در مقابل کارگران کمونيست و انقﻼبی دست بکار
شوند و حتی به کمک نظام اسﻼمی بشتابند .قطبی شدن اوضاع طبقات
و جنبشها و نيروهای سياسی شان را به جدالی وسيعتر می کشاند .کار
ما در اين مبارزه برافراشتن پرچم اهداف و سياستهای مستقل طبقه
کارگر و اهداف کمونيستی طبقه کارگر برای آزادی جامعه است.
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
 ١٠سﭙتامبر  ٢٠٢٠برابر با  ٢٠شهريور ١٣٩٩
***

بايد متوقف شود.
 -٢برخورداری از يک محيط ايمن کار و مجهز بودن محيطهای کار به
استانداردهای ايمنی کار يک حق پايه ای کارگران و يک خواست قديمی
جنبش کارگری در ايران و جهان است.
 -٣کارفرمايان حق ندارند به هر دليلی کارگران را وادار به کار در
محيط ناامن کار کنند .قربانی شدن کارگران در محيط کار غير ايمن بايد
بعنوان اقدام آگاهانه کارفرمايان به قتل عمد کارگر تلقی شود.
 -٤کارگران حق دارند از کار کردن در هر محيط کار ناامن ،امتناع کنند
و کارفرما نميتواند تحت فشار و تهديد به اخراج و بهره برداری از صف
عظيم بيکاران ،کارگر را وادار به تمکين در محيط کار غير ايمن و
خطرناک کند.
 -٥تشخيص ايمنی محيط کار در صﻼحيت نهادهای منتخب کارگران
است .کارفرمايان موظف به تامين سيستم و استانداردهای ايمنی کار
بعنوان جزئی از پروسه فنی کار و توليد هستند .تنها کميته های ويژه
ايمنی محيط کار و منتخب کارگران که آموزش کافی برای چک کردن
ايمنی و تشخيص مخاطرات را دارند ،صﻼحيت بررسی و نظارت و تائيد
ايمنی محيط کار را دارند.
 -٦در فقدان تامين استانداردهای ايمنی محيط کار ،مسئوليت کامل هر
حادثه ناگواری برعهده کارفرماست .خانواده های قربانيان بايد از بيمه
کامل و معيشت برخوردار شوند ،مصدومين بايد بتوانند کار و زندگی
شان را بعد از مصدوميت ادامه دهند ،کارفرما و دولت مستقيما در قبال
هزاران کارگری که هر سال مصدوم و نقص عضو ميشوند ،مسئول اند.
نظر به شرايط حاکم بر کار و توليد در ايران و افزايش روزافزون تلفات
ناشی از محيط های ناامن کار ،بيش از هر زمان اِعمال نظارت کارگران
ضروری است .يک وجه اعمال نظارت کارگری بر امور ،تائيد ايمنی
محيط کار توسط کميسيونهای منتخب کارگران است .اين يک جبهه
مبارزه و کشمکش جاری با کارفرمايان و دولت اسﻼمی است .اما
کارگران نبايد منتظر شوند بلکه راسا در مجامع عمومی مراکز کار،
گروه های نظارت بر امنيت محيط کار را انتخاب و دست به کار شوند.
مادام که نمايندگان ما نگويند سر کار نمی رويم .مادام که شاخصهای
امنيت کار تائيد نشده کار تعطيل است .انتخاب کميسيونهای ايمنی محيط
کار و اِعمال نظارت آنها برای تقابل با تراژديهای انسانی است که تحت
عنوان "سوانح محيط کار" هر روز خانواده های کارگری را نابود
ميکند.
 ١١سﭙتامبر٢٠٢٠

صفحه ١٠

كمونيست هفتگى

شماره ٥٦٠

موفقيت  ٨٠درصدی كمپين اعتصاب كارگران نفت و گاز
گزارش كارگران پايپينگ و پروژهای نفت و گاز:
با درود بيکران و عرض ادب و احترام خدمت همهی عزيزان
پروژهای .برادران عزيزان توجه داشته باشيد ،طی پنج مرحله از
کمﭙينها با همکاری بسياری از نيروهای زحمتکش و پرتوان پروژه
خوشبختانه به موفقيت تقريبا ً  ٨٠درصد رسيديم .شرکتها و پيمانکاران
از اين اتحاد کارگران وحشت کرده و از اين همبستگی کارگران
متعجب هستند .کارفرمايان و پيمانکاران ديگر میدانند حق کارگر را
نمیتوانند چﭙاول کنند؛ بخصوص همهی پيمانکاران که حساب کار
ق کم
دستشان آمده که ديگر نمیتوانند کارگر را فريب دهند و با حقو ِ
کارگران را مشغول کنند.
ما کارگران پروژهای تا کِی بايد بگوييم ،فﻼن پيمانکار فاميل هست يا
فﻼن پيمانکار از اقوام ما است ،دوست ما است و سرمان را پايين
بيندازيم و باحقوق کم کار کنيم ،آنهم در زمانهای که پرايد  ١٠۴ميليون
تومان شده است؟ تا کِی بايد خوابگاه با امکانات کم ،سرويس رفت و آمد
با وضعيت افتضاح ،غذای بیکيفيت را تحمل کنيم؟ هر جا و در هر
پروژه ديديد که حقوق ،بيمه ،خوابگاه ،غذا ،سرويس و ديگر شرايط
کار ،وضعيت نابهسامانی دارد ،سريعا ً با دوستان خود مشورت کنيم؛
اتحاد داشته باشيم و دست از کار بکشيم و اعتصاب کنيم تا متصدی کار
شرايط کارگاهش را برايمان درست فراهم سازد .من ِ کارگر پروژهای
چجوری با يک مربای سه در سه و با يه کره سه در سه از ساعت ۶
صبح تا ساعت  ١٢ظهر کار کنم؟ نه ديگر زمان حقخوری شرکتها
وپيمانکاران زالو صفت به پايان رسيده است .به تمامی شرکتها
وپيمانکاران در سال  ١٣٩٩اتحاد خودمان را نشان داديم و بازهم در
کمﭙينهای بعد با اتحاد بيشتر نشان خواهيم داد.
دوستان عزيزان!
در اکثر پروژهها و با همکاری و همياری همهی شما عزيزان و به
لطف کمﭙين با افزايش حقوق نيروها موافقت شده است .به عنوان مثال
جوشکار برق آرگون کربن که قبل از کمﭙين حقوقش  ۶.۵يا  ٧ميليون
تومان بوده ،اﻻن با  ١٠يا  ١١يا  ١٢ميليون تومان مشغول بکار شدهاند.
فيتر که قبل از کمﭙين با حقوق  ۵.۵و  ۶ميليون تومان مشغول بوده ،بعد
از کمﭙين و اﻻن با حقوق  ٨ميليون تومان مشغول بکار شده؛ داربست
بند که قبل از کمﭙين باحقوق  ۴يا  ۴.۵ميليون تومان مشغول بوده ،اﻻن
و بعد از کمﭙين با حقوق  ٧يا  ٧.۵ميليون تومان مشغول بکار هستند.
از اينجا خواهش داريم از تمام عزيزانی که بدور از خانواده و در گرما
و شرجی در عسلويه و ديگر مناطق کشور مشغول بکار هستند ،طبق
کمﭙينها مشغول بکار شوند و شرکتها و پيمانکاران زالو صفت بدانند
و هوشيار باشند که حقوق کارگران اجرايی پروژهای اعم از جوشکار،
فيتر ،مونتاژ کار ،داربست بند ،مکانيک ،انبار دار ،برق کار کمکی و
ساير مشاغل پروژه هر سال افزايش خواهد داشت.
ما کارگران پروژه و صنعت کشور همان افرادی هستيم که تا پای جان
از ميهن عزيزمان دفاع خواهيم کرد .حق ما کارگران پروژه بيش از

اين حقوقهای ناچيز است و در آخر شرکتها و پيمانکاران بدانند
کارگران ديگر در برابر ظلمهای شما سکوت نخواهيم کرد و با اتحاد
همهی کارگران زحمتکش هر سال حقوقهای کارگران پروژه افزايش
خواهند داشت.
به اميد اتحاد بيشتر برای کارگران زحمتکش پروژههای کشور.
#همبستگی_پيروزی

"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده
كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است ،كه
در آفريقاى جنوبى ،ايران اسﻼمى ،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
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اجتماعات اين هفته در تورنتو،
لندن و استكهلم:
عليه اعدام و در دفاع از
اعتصابات كارگری

قتل فجيع دو خواهر توسط پدر ،دولت اقليم مسئول است!
کردستان عراق از ناامن ترين مناطق برای زنان است .ناسيوناليسم و مذهب و عقب ماندگی مرتبا
از زنان قربانی می گيرد .طی حاکميت احزاب ناسيوناليست ،کردستان عراق به قتلگاه زنان بدل
شد .آمارها وحشتناک و نادقيق اند اما طی اين سالها هزاران زن به طرق غير قابل تصور به قتل
رسيدند" .حکومت اقليم" و "دولت کردی" با کارنامه اش نشان داده که کمترين سنخيتی با حقوق
پايه انسانی ندارد .يک ورژن عقب مانده و سوپر ارتجاعی از دولتهای عربی و ديکتاتوری های
منطقه است .حکومتی که دست مردان و آخوندها و لمﭙن ها را برای تعرض و تعدی باز گذاشته
است .با ترويج عقب ماندگی و خرافه ناموس و مردساﻻری و سنت عشيره ای ،هر روز زنی ،دختری ،به شکل فجيعی به قتل می رسد .تکرار جنايت
هر روزه عليه زنان ديگر جائی ثابت در اخبار يافته است.
آخرين مورد داستان تراژيک دو خواهر است که توسط پدر به قتل رسيدند .حتی تصور آن برای يک لحظه هم سخت است ،چطور ميتوان دو جگر
گوشه نازنين را با سبعيت و خونسردی تکه پاره کرد؟ انسان امروز تحت اين نظام چه بسرش آمده که از حيوانات درنده بدتر رفتار می کند و عاری
از هر نوع عاطفه و حس انسانی است؟ ظاهرا جدائی پدر و مادر در ماههای گذشته آغاز اين تراژدی است .اين دختران پيش پدر زندگی ميکردند،
ﻻبد به دليل بيحقوقی مادر در تصميم گيری .پدر هرچه عقده و توحش داشته روی سر اين دختران ريخته و مرتبا آنها را مورد اذيت و آزار قرار داده
است .دختران در اعتراض به خشونت مستمر از پدر شکايت می کنند .کسی جوابی به آنها نمی دهد ،اين مسائل "فرعی" اند! ناچارا برای مدتی به
يک مرکز نگهداری زنان در سليمانيه پناه می برند .پدر اما سراغ دختران می آيد ،به مرکز مربوطه قول ميدهد ديگر خشونت نکند ،آنها هم می
پذيرند .و بعد همراه دختران به منزل ميروند و قتل فجيع با نقشه قبلی صورت می گيرد .دو دختر جوان در بی پناهی محض و در معيت قانون کثيف و
ضد زن حاکم سﻼخی می شوند .حتی خانواده دختران حاضر به تحويل جنازه نمی شود و تراژدی با دفن آنان توسط شهرداری چمچال به پايان ميرسد.
مجری اين جنايت پدر اين دختران است اما مسئول مستقيم آن و قتل روزمره زنان در کردستان عراق احزاب حاکم و ميدانداری جريانات اسﻼمی و
قوانينی است که هر روز جنايت توليد و بازتوليد می کند.
***
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اعﻼميه حزب حكمتيست

ياد كارگران جانباخته معدنچى هجدک را گرامى مى داريم!
مسببين اين جنايت كارفرمايان و جمهوری اسﻼمى اند!
با کمال تاسف ،امروز يکشبنه شانزدهم شهريور ،بر اثر ريزش معدن
زغال سنگ در هجدک کرمان ،کارگران اين معدن زير آوار محبوس
شدند .بنا به خبر تاکنون چهار تن از کارگران به نامهای :سيد رحيم
حسينی ،مصطفی گلستانی ،امير رضا دورانی و ميثم رامشک جان
باختند .يک کارگر ديگر به نام عبدﷲ جباری که مصدوم شده بود را به
بيمارستان شهر کرمان انتقال دادند .آذر ماه سال  ١٣٨٩نيز در همين
معدن ،بر اثر فقدان سيستم ايمنی کار ،ريزش معدن در اعماق جان چهار
کارگر معدنچی را گرفت.
محل های ناامن کار به قتلگاه کارگران تبديل شده و در اين ميان معادن
يکی از مراکزی است که بدليل فقدان ايمنی محيط کار و سودپرستی
سرمايه داران ،مرتبا از کارگران قربانی می گيرد .معادن زغال سنگ از
طبس و کياسر و کﻼريز تا يورت و هجدک و چشم پودنه ،يادآدور فجايع
و جانباختن کارگران در اعماق است .آمار رسمی که شامل بسياری از
معادن کوچک نمی شود ،از "بيش از  ٣٠٠٠حادثه در معادن کشور،
آسيبديدگی حدود  ١٣٠٠٠نفر و کشته شدن بيش از  ٤٣٠معدنچی" طی
يکدهه اشاره دارد .آنچه که زير تيتر "حوادث کار" ثبت می شود ،نتيجه
امتناع کارفرمايان از تامين سيستم ايمنی محيط کار بدليل سودجوئی و
فرستادن آگاهانه کارگران به محيط ناامن کار و بازی با جان کارگران
است.

کارگران معدن زغالسنگ هجدک کرمان سابقه مبارزات پرشکوه در
چند ماه گذشته عليه واگذاری صندوق بازنشستگی فوﻻد توسط شرکت
سرمايه گذاری داﻻهو به بازار بورس را دارند که موفق شدند دولت و
کارفرما را عقب برانند .امروز نيز ضروری است برای تامين امنيت
محيط کار و دفاع از همکاران وارد اعتراض و اعتصاب شوند و عليه
کارفرمايان و جمهوری اسﻼمی بعنوان مسبب و مسئول قتل کارگران
بميدان بيايند .ايمنی محيط کار بايد توسط کميسيون های منتخب اعمال
نظارت کارگران در محلهای کار تائيد شود .کارفرمايان بايد وادار به
تامين سيستم استاندار ايمنی محيط کار و پذيرش نظارت نمايندگان
کارگران شوند.
حزب کمونيست کارگری حکمتيست ضمن ابراز تاسف عميق بخاطر
جانباختن کارگران معدنچی ،به خانواده و بستگان اين عزيزان و
کارگران معادن زغال سنگ هجدک کرمان صميمانه تسليت ميگويد.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٦شهريور  ٦ – ١٣٩٩سﭙتامبر ٢٠٢٠

كليه زندانيان سياسى بدون تَعلّل و

زنده باد مجمع عمومى و اعمال اراده

فوراً آزاد بايد گردند!

مستقيم و مستمر كارگران!

به حزب كمک مالى كنيد!

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است .لطفا

سردبير :سياوش دانشور

كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد:

Siavash_d@yahoo.com

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

Norway
Account number: 0532 1432 400
Account holder: IKIR
IBAN: NO57 0532 1432 400
BIC: DNBANOKKXXX
Bank: DNB

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را

منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه

دريافت شده باشند.

زنده باد سوسياليسم!

