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جنگ تروريستها و اپوزيسيون راست
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د ود !

گفتگوی تلويزيون پرتو با سياوش دانشور

 ١٣آذر ١٦ ،آذر
تجربه فراموش نشدنى داب
صفحه ٥

رحمان حسين زاده
 ١٤آذر  ٤ - ١٣٩٩دسامبر ٢٠٢٠

اعتصاب كارگران بهمن موتور

اعﻼميه حزب حكمتيست در باره  ١٦آذر

هو كردن مديران توسط كارگران

"فرزند كارگرانيم ،كنارشان مى مانيم"!
معيشت ،سﻼمت ،حق همگان است!
سال گذشته در مناسبت روز دانشجو ،عليرغم
فضای شديد امنيتی و دستگيریهای گسترده
دانشجويان قبل از  ١٦آذر ،دانشجويان
آزاديخواه در دانشگاههای تهران ،اميرکبير،
پلی تکنيک ،عﻼمه طباطبائی ،تربيت مدرس،
هنر تهران ،چمران اهواز ،گلستان ،دانشگاه
مازندران ،نوشيروانی بابل و علوم پزشکی
تبريز ،در دفاع از آبان خونين و عليه سرکوب
و کشتار ،فقر و تبعيض ،فساد و اختﻼس،
تبعيض جنسی و حجاب اسﻼمی ،اجتماع و
راهپيمايی برگزار کردند .دانشجويان در
شعارهايشان خشم يک جامعه از آبانماه خونين
را منعکس کردند و با صدائی رسا خواهان
آزادی دستگير شدگان آبان و کليه زندانيان
سياسی شدند.
سال گذشته دانشگاه ها شديد امنيتی و نظامی
بود ،امسال دانشگاه ها بدليل پاندمی کرونا
تعطيل است .جامعه و طبقات و جنبشهای
اجتماعی در سال گذشته قطبی تر شدند،
سرمايه داران و حکومتی ها فربه تر و مشقات
و تلفات مردم کارگر و زحمتکش از فقر و
بيکاری و بيماری چند برابر شد .مسئله تامين
معيشت و سﻼمت ،آنهم در جامعه ای که
آموزش و درمان و بهداشت کاﻻئی شده و
تعداد زيادی از آن محرومند ،به
صفحه ٢

پيامدهای كشتن محسن فخريزاده معاون وزارت دفاع رژيم
صفحه ٧

جمال كمانگر

پ ک ک" ،سرباز دلسوز" در خدمت بقای رژيم اسﻼمى ايران
صفحه ٨

عبداله دارابى

جمهوری اسﻼمى اتمى
بن بست فرجام ،حكومت نظامى در جامعه
صفحه ١٠

نادر شريفى

ترور محسن فخری زاده و واكنشها
صفحه ١٣

سعيد يگانه

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى
كليه ساكنين ايران است!

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢
اعﻼميه حزب حكمتيست در باره  ١٦آذر

"فرزند كارگرانيم ،كنارشان مى مانيم"!
معيشت ،سﻼمت ،حق همگان است! ...
صدر خواستهای محوری رانده شده است .ما هنوز بايد بر آزادی
دانشجويان زندانی و زندانيان ديماه  ٩٦و آبان  ٩٨و آزادی کليه
زندانيان سياسی پای بفشاريم! ما هنوز بايد از اتحاد کارگر و دانشجو،
از اعﻼم تعهد فرزندان کارگران به ماندن در کنارشان حرف بزنيم! ما
که بر زنده بودن ديناميزم آبان واقفيم و وحشت از همين پادگانی کردن
محﻼت و خيابانها و دانشگاهها و کارخانه ها را برای حکومت الزامی
کرده است؛ هنوز بايد فرياد زنيم" :سفرههامون غارت شد ،آبان ماه
خونين شد"" ،آبان ادامه دارد ،حتی اگر روز و شب برما گلوله بارد"،
"از تهران تا بغداد ،فقر ستم استبداد"" ،مرگ ،کشتار ،گرانی ،مردم
شدن قربانی"" ،از هفت تپه تا تهران ،زحمتکشان در زندان"" ،نه
پادگان نه بنگاه ،درود بر دانشگاه"" ،فرزند کارگرانيم ،کنارشان می
مانيم"!
 ١٦آذر سال گذشته درعين حال و در حاشيه صحنه صف آرايی
نيروهای چپ و سوسياليست در تقابل با جريانات مرتجع راست نيز
بود .شعارهائی مانند" :مجاهد ،پهلوی ،دو دشمن آزادی"" ،علينژاد و
ارشاد ،ارتجاع و انقياد"" ،نه شاه ميخوايم نه مزدور ،بسه ديگه حرف
زور"" ،نه شاه ميخوايم نه رهبر ،مرگ بر ستمگر" ،بيانگر هشياری
سياسی دانشجويان و استقﻼل سياسی شان از نيروهای ارتجاعی بود.
طی يکسال گذشته نيروهای اپوزيسيون بورژوائی بيش از پيش ماهيت
ارتجاعی خود را بنمايش گذاشتند ،عمدتا يا در صف هواداری از
ترامپ يا در صف مذاکره با جمهوری اسﻼمی ايستادند .اما دانشگاه و
دانشجويانی که با مردم بپاخاسته عراق ،لبنان ،فرانسه و شيلی اعﻼم
همبستگی ميکنند ،نيز محکم تر از هر زمان در کنار طبقه کارگر و
عليه سياستهای ضد جامعه و ارتجاعی اپوزيسيون راست ايران خواهند
ايستاد.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست مناسبت شانزده آذر را به
دانشجويان انقﻼبی تبريک می گويد .در اينروزها که دانشگاهها تعطيل
است ،ميتوانيم با ابتکارات مختلف و استفاده از سوشيال ميديا مناسبت
روز دانشجو را گرامی بداريم .دانشجويان انقﻼبی ميتوانند از تريبون
شانزده آذر مهمترين خواستهای محوری جامعه را در شرايط کنونی از
جمله تامين معيشت و سﻼمت بعنوان حقوق غير قابل انکار همگان
اعﻼم کنند .ما دوباره برميگرديم ،با پرچمهای سرخ ،با مشتهای گره
کرده ،با شوراها ،با اعتصاب و تظاهرات .سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی و برپائی يک جامعه آزاد و مرفه و خوشبخت سوسياليستی
هدف همه ماست.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١١آذر  ١ -١٣٩٨دسامبر ٢٠٢٠

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

شماره ٥٧٢

كمونيست هفتگى

صفحه ٣

جنگ تروريستها و اپوزيسيون راست
گفتگوی تلويزيون پرتو با سياوش دانشور
کريم نوری :نظر حزب کمونيست کارگری -حکمتيست در باره کشتن
محسن فخری زاده چيست؟
سياوش دانشور :آنچه رخ داده است ادامه کشمکش قديمی بين دولتهای
تروريستی اسرائيل و جمهوری اسﻼمی است .تروريسم و مجازات جمعی
دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين قديمی و شناخته شده است .جمهوری
اسﻼمی هم معرف حضور همه هست که ترور و توحش را در ايران و
منطقه به اوج رسانده است .اين دولتهای ترويست منافع و سياست خود را
در منطقه دنبال می کنند .حذف فخری زاده بعنوان يکی از مقامات ارشد
سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسﻼمی ،لحظه ای و گوشه ای از
يک کشمکش وسيعتر است که هر روز در سوريه و کشورهای منطقه
بطرق مستقيم يا نيابتی در جريان است .اين ادامه جنگ ارتجاعی بين دو
دولت تروريستی است که کارگران و مردم آزاديخواه در ايران و اسرائيل
و کشورهای منطقه نفعی در آن ندارند.

شماره ٥٧٢

سياوش دانشور :بﻼفاصله شاهد يک نوع
پانيک و وحشت ميان حکومتی ها بوديم.
سخنان شمخانی دبير شورای امنيت ملی که
ميگويد "دوستان نترسيد ،هيچ خطر امنيتی
متوجه سران نظام نيست" به اندازه کافی
گويا است .شعارهای بی محتوا و تبليغاتی
سران سپاه و رسانه های حکومتی را کنار
بگذاريد ،واقعيت اينست که اين تئوری که در
باﻻترين سطح نهادها و سازمانهای امنيتی حکومت اسﻼمی ،اسرائيل
نفود دارد ،ذهنيت حاکم است .اﻻن هر کسی به ديگری مشکوک است.
اين رويداد جنگ جناح ها را تشديد می کند .بسيار روشن است که از
اين واقعه در خدمت تسويه حسابهای درونی استفاده ميکنند .درعين حال
برای سران حکومت سخت است که علنا بپذيرند که اسرائيل در تهران و
مرکز قدرت آنها يک عنصر مهم حکومتی را ترور کرده است .ناچارند
بگويند "در داخل عده ای کمک کردند" و اسم مجاهدين بعنوان "همکار
اسرائيل در اين عمليات" در داخل کشور آورده شده است .بايد منتظر
بود مانند موارد قبلی ،رژيم اسﻼمی تعدادی مخالف سياسی را دستگير و
با شکنجه و سناريوهای مسخره آنها را وادار کند که بگويند "عوامل
موساد در ترور فخری زاده" بودند .اما اين نمايش ها جواب مشکل
کنونی را نمی دهد و خودشان خوب ميدانند که از جای ديگری خوردند.

کريم نوری :چه کسی مسئول اين حذف يا ترور است ،دولت اسرائيل يا
خود حکومت اسﻼمی؟

کريم نوری :مردم ايران از اين واقعه خوشحالند ،تحليل شما از اين
عکس العمل چيه؟

سياوش دانشور :ما ابزار دقيقی برای دادن حکم قاطع نداريم .اما دليل
مجاب کننده ای که حکومت اسﻼمی يک عنصر مهم خود را آنهم به اين
شيوه در پايتخت حذف کند ،وجود ندارد .لذا اذهان به سمت دولت اسرائيل
ميرود .اما نيروهای امنيتی اسرائيل بدون کمک و حمايت در داخل کشور
نمی توانستند بسادگی اين عمليات را انجام دهند .جواب واقعی اين سوال
اينست که هردو .بدون حمايت و همکاری عناصر موثر امنيتی که از
اطﻼعات محسن فخری زاده بطور دقيق خبر داشتند ،اين عمليات با اين
سطح دقت و حرفه ای بودن ممکن بنظر نمی رسد.

سياوش دانشور :حق دارند خوشحال باشند .جامعه در اين ماجرا ضعف
جمهوری اسﻼمی را می بيند نه کشته شدن فخری زاده را .مردم دلشان
پر است ،دريائی از خون بين جامعه و اين حکومت قرار دارد .در
آبانماه فقط هزاران نفر از عزيزان ما را با شقاوت اسﻼمی کشتند و
زخمی کردند .هنوز سرنوشت اسرای آخرين خيزش توده ای و انقﻼبی
روشن نيست .واکنش اوليه و طبيعی مردمی که دل خونی از حکومت و
سرانش دارند ،ابراز خوشحالی از هر ضربه ای به حکومت و کشته
شدن هر مقام آن توسط هر کسی است .اما اين فقط واکنش اوليه است،
کمی آنطرف تر ،بخش فهيم تر جامعه ،به اين فکر می کنند که اين واقعه
چه تاثيری بر مبارزه و زندگی و روند اوضاع بطور کلی ميگذارد،
رژيم چه بهره برداری از آن می تواند صورت دهد و چگونه بايد آنرا
خنثی کرد .اين ابراز خوشحالی اوليه قابل درک است اما کافی نيست و
بايد از آن فراتر رفت.

کريم نوری :چرا حزب اين واقعه را محکوم نکرد؟
سياوش دانشور :ما يک حزب انقﻼبی سرنگونی طلب هستيم که در يک
مناسبات خصمانه با رژيم اسﻼمی قرار داريم .ما از روز اول سر کار
آمدن اين حکومت به آن اعﻼن جنگ کرديم و در مقاطعی از جمله در
کردستان وسيعا با آن درگير جنگ نظامی بوديم .بعنوان حزب کمونيستی
کارگری خود يک طرف کشمکش سياسی جاری در ايران هستيم که
معتقديم کارگران و مردم آزاديخواه منطقه برای رسيدن به آزادی و
خوشبختی بايد اين دولتهای تروريست و قدرتهای بورژوائی را سرنگون
کنند .ما سازمان ملل نيستيم که خواهان "صلح" و "رفع تنش" بين دولتها
و دشمنان متفرقه طبقاتی مان شويم .محکوميت حذف يا ترور يک عنصر
جنايتکار توسط جنايتکاران ديگری برای ما موضوعيت ندارد .منافعی
که جنبش طبقه کارگر و کمونيسم در ايران دارد در دو سوی جدال
دولتهای تروريست اسرائيل و جمهوری اسﻼمی نمايندگی نمی شود .اگر
اين واقعه توسط يک جريان اپوزيسيون يا مردم منزجر از رژيم اسﻼمی
صورت می گرفت چه بسا می گفتيم دست تان درد نکند.
کريم نوری :تاثير اين واقعه در درون حکومت چگونه است؟

کريم نوری :اپوزيسيون راست اما در اين زمينه سنگ تمام گذاشت.
ارزيابی تان از برخورد نوع رضا پهلوی چيست؟
سياوش دانشور :اين نوع رويدادها بيشتر تناقضات جريانات راست و
ماهيت ارتجاعی آنها را برمﻼ ميکند .رضا پهلوی از جمله گفته است:
"ادامه راهی که رژيم در پيش گرفته هر روز ما را به سمت ناامنی،
سختی و تحقير بين المللی سوق می دهد"! ايشان به "عظمت ايران" و
ظرفيت بسيج ناسيوناليستی فکر می کند ،امری که حکومت وسيعا از آن
استفاده می کند و در ميان طيف متلونی از ناسيوناليست ها و ملی
اسﻼمی ها ديده ميشود .رضا پهلوی فکر ميکند اين تمايل ناسيوناليستی
به خودش تعلق دارد ،لذا اين روحيات مبتذل و عقب مانده و ارتجاعی را
باد ميزند و از "تحقير بين المللی" ايران سخن ميگويد .در عين حال
هوادار نتانياهو و ترامپ و سپاه پاسداران هم هست ،نبايد
صفحه ٤

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

جنگ تروريستها و اپوزيسيون راست ...
گفتگوی تلويزيون پرتو با سياوش دانشور ...
دل هيچ طرفی را برنجاند .برای رضا پهلوی کشته شدن قاسم سليمانی و
فخری زاده ،بيشتر دردسر است تا فرصت .مهمتر اينست که در چنين
وقايعی بيشتر از هر زمان اپوزيسيون راست ايران همپوشانی با رژيم
اسﻼمی و ارتجاع منطقه پيدا می کند .بدليل اين تناقضات و حسابگری
سياسی ،از اتخاذ يک موضع روشن و سر راست عاجز است.
کريم نوری :ملی اسﻼمی ها چطور؟ بسياری گفتند و نوشتند "ترور يک
سردار کشور را محکوم ميکنيم"! اين موضعگيری چه معنی ای دارد؟
سياوش دانشور :جريانات ملی اسﻼمی ،اگر از محافل و افراد محدودی
بگذريم ،بدرجات مختلف متحد و هم جهت سياستهای جمهوری اسﻼمی
اند ،اشتراکات آرمانی و سياسی و فرهنگی قوی با رژيم اسﻼمی دارند،
در بستر ناسيوناليسم ايرانی و شرق زدگی کار می کنند و مثل رضا
پهلوی "فرهنگ ايران"" ،هويت و تاريخ ملی" و "سرداران ملی" در
ذهنيت و عمل سياسی شان حضور سنگينی دارد .مهم نيست طرف قاتل
است ،حکومتی است ،بچه های مردم را کرور کرور کشته ،مهم اينست
"ايرانی" است" ،اسﻼمی" است" ،خودی" است" ،سردار کشور" است
و طرف مقابل "خارجی" و "اجنبی" و "يهودی" است .اما معنی مهمتر
اين نوع موضعگيری ،اعﻼم وفاداری سياسی به جمهوری اسﻼمی است.
دارند ميگويند در اين جدال در کنار جمهوری اسﻼمی ايستاده اند.
کريم نوری :سينماگران حکومتی ،برخی از سلبريتی ها ،طرفداران
باصطﻼح "محور مقاومت" به عزای محسن فخری زاده نشستند .چرا؟
سياوش دانشور :از يک جنس اند و به يک جنبش ارتجاعی واحد تعلق
دارند .جمهوری اسﻼمی با کشتن و بستن و ممنوع کردن اهل هنر و
سينماگر و هر کسی که زاويه ای با حکومت داشته ،ميدان را برای
چاپلوسی عده ای نان به نرخ روز خور و فرصت طلب فراهم کرده
است .اينها هم با استفاده از رانت حکومت و امکانات جامعه عليه مردم
و تﻼش شان برای آزادی بطور موسمی حرف می زنند و هر جا ﻻزم
شود در خدمت نظام قرار می گيرند .شما در رويدادهای آبانماه که هزار
و پانصد انسان نازنين را امثال همين فخری زاده ها کشتند ،صدائی از
اين جماعت نشنيديد .شما در هر واقعه و تراژدی انسانی در آن جامعه
ردی از اين جماعت نمی بينيد .اما در افطار با روحانی حاضرند ،در
همبستگی با سپاه پاسداران در واقعه کشته شدن فخری زاده حاضرند،
قبلتر بسياری از اين طيف با "رهبری" خامنه ای بيعت کردند .اينها
ابواب جمعی باصطﻼح هنری رژيم اسﻼمی و ادبيات و سينمای جبهه و
جنگ اند .اين جماعت پاره تن و محصوﻻت "هنری و ادبی" ارتجاع
اسﻼمی اند .با سرنگونی جمهوری اسﻼمی و آزادی و شکوفائی حاصل
از آن ،دکان اينها هم تخته ميشود.
کريم نوری :چپ هايی هم عليه "دولت صهيونيست اسرائيل" حرف
زدند .يا شعار دادند که "ترور در هر شکل آن محکوم است"! شما
چطور فکر می کنيد؟
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سياوش دانشور" :دولت صهيونيستی اسرائيل" ادبيات رژيم اسﻼمی و
جنبش اسﻼمی در منطقه است که پايه های تحليلی و نگرشی مذهبی
خودشان را دارند و شعار "نابودی اسرائيل" را ميدهند .جريان ما و
سنت سياسی کمونيسم کارگری بجای خود محفوظ ،مدتهاست در ميان
چپ ايران کسی از اين ترم استفاده نمی کند .شايد تنها استثنا حزب توفان
بوده و در اين واقعه خط رسمی هم به آن ملحق شد .طبيعی بود اين
نگرش ضد اسرائيلی و نه ضد دولت اسرائيل ،مانند مورد توفان از
"ترور دانشمند ايران" نام ببرد و "اين اقدام تروريستی را قويا ً محکوم
کند" .بزعم اينها فرمانده ارشد سپاه و وزارت دفاع جمهوری اسﻼمی
هنوز "دانشمند کشور" است! در جدال تروريستی دولت اسرائيل و
جمهوری اسﻼمی بايد معلوم باشد کجا ايستاده اند .خط رسمی حتی
حاضر نشده به جمهوری اسﻼمی تروريست بگويد .اينها از سر ضد
اسرائيلی -ضد آمريکائی غليظ شان به اين موضع ناسيوناليستی و مذهبی
"دولت صهيونيستی اسرائيل" درغلتيدند تا شعار "دست تروريستها از
آينده مردم ايران کوتاه" سردهند .معلوم نيست محسن فخری زاده فرمانده
سپاه چه ربطی به "مردم ايران" دارد! بک گراند تحليلی و نگرشی اين
نوع مواضع ناسيوناليسم ضد امپرياليستی است.
"ترور در هر شکل آن محکوم است"! اين شعار شبيه موضع کسانی
است که ميگويند "بايد به باور مردم احترام گذاشت"! طرف باور خودش
اينست که به خرافات بعنوان مثال احترام بگذارد اما آنرا به "باور مردم"
بسط ميدهد تا موضع ارتجاعی اش را توجيه کند .اينجا هم گوينده اين
شعار از طيف ملی اسﻼمی تا چپ های باصطﻼح دمکرات ،دلشان با
جمهوری اسﻼمی است و همراه با سران حکومت "محکوم می کنند".
اما بگذاريد بپرسيم چرا کشتن فرمانده سپاه پاسداران و سران رژيم
محکوم است؟ يک جامعه در حال جنگ با جمهوری اسﻼمی است و هر
کسی از هر سوئی ممکن است کاری بکند .يا نيروئی در متن يک جنگ
عنصری از حکومت را می زند ،چرا "ترور در هر شکل آن محکوم
است"؟ پشت اين موضع داوری جهان و تصوير سربازان حافظ صلح
سازمان ملل ،جانبداری سياسی از يکسوی جدال سنگر گرفته است .اين
صلح طلبی وارونه صورت ظاهر مسئله است ،معنای اصلی اين شعار
دفاع از وضع موجود است .همانها که ميگويند "انقﻼب خشونت است"،
اين شعار را نيز در اين مواقع بعنوان فشرده سياست شان از کشوها
درمی آورند .اين خط آرامش است و نمی خواهد چهارچوبهای وضع
موجود به هم بريزد .اين خط مدافع وضع موجود است و صلح بين دول
و نيروهای ارتجاعی و طبقات حاکم را موعظه می کند .اگر شما با اين
حکومت در حال جنگ هستی ،که بيشتر مردم ايران هستند ،واضح است
که با مدنی چی گری و خواهش و تمنا رژيم قدرتش را واگذار نميکند.
ناچاريد قوه قهريه ضد انقﻼبی اين حکومت را با قوه قهر انقﻼبی درهم
بکوبيد و سرنگونش کنيد .شما نمی توانيد اصل جنگ را در جامعه
طبقاتی نفی کنی ،حداکثر ميتوانيد عليه جنگهای ارتجاعی باشيد و با
سربلند از جنگ و مبارزه انقﻼبی دفاع کنيد .اما تبری جستن از جنگ
انقﻼبی و عدم قبول الزامات آن ،يعنی ميدان را واگذار کردن به
تروريستهای متفرقه و باندهای آوانتوريست سياسی  -نظامی و موعظه
صلح بين آنها .اگر از محدود چپهای دولوکس که صرفا ميخواهند
هارمونی ذهنی داشته باشند و کاری به جدال واقعی و زنده سياسی
ندارند بگذريم ،اين شعار فشرده موضعگيری آگاهانه کسانی است که در
کيس مشخص کشته شدن فخری زاده ،صريحا يا تلويحا کنار جمهوری
اسﻼمی ايستادند.
* براساس و تلخيص شده گفتگو با تلويزيون پرتو ٢ .دسامبر ٢٠٢٠
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كمونيست هفتگى

در يک نگاه!
 ١٣آذر ١٦ ،آذر
تجربه فراموش نشدنى داب
رحمان حسين زاده
در اين نگاه کوتاه قصد من پرداختن به کل تاريخ  ١۶آذر ،روز
دانشجو نيست .ميخواهم از جای ديگری شروع کنم که اکنون سيزده
سال از آن گذشته است .از جايی شروع کنم که به نظر من فصل
جديدی را در جنبش اعتراض سياسی جامعه ايران گشود ١٣ .آذر
سرخ سيزده سال قبل نقطه عطف مهمی بود .نقطه عطفی که بدون
پيشينه نبود .حرکت نوينی که چند سال قبلترش پروسه تعيين مسير
سياسی خود را با پرچم و پﻼتفرم سياسی آزادی و برابری و به ميدان
آمدن رهبران و چهره های جوان و کمونيست شروع کرده بود .در آن
سالها جمهوری اسﻼمی ،رهبران و فعالين اين جنبش را با "ستاره دار"
کردن از دانشگاه و تحصيل محروم ميکرد .جمهوری اسﻼمی غافل از
اين بود با اينکار آنان را به عنوان "ستارگان" مبارزات آزاديخواهانه
و برابری طلبانه در آن زمان به جامعه معرفی کرد .اکنون هم نبايد
گذاشت آن تجربه درخشان شامل مرور زمان شود و دستاوردهای آن
را بايد يادآوری کرد.
سيزدهم آذر سال  ١٣٨۶صرفا آکسيونی در يک روز نبود .بلکه
سرآغاز علنی يک جدال سياسی بود که در طول يکسال بعد آن ادامه
پيدا کرد .دستگيری رهبران و فعالين اصلی دانشجويان آزاديخواه و
برابری طلب را چند روز قبلتر از  ١٣آذر  ١٣٨۶شروع کردند .فکر
ميکردند مانع برگزاری مراسمهای سرخ  ١٣آذر در آن سال ميشوند.
اشتباه کردند و متوجه نبودند که صف ديگر و نسل ديگری از رهبران
و فعالين آزاديخواه و برابری طلب يورش رژيم را خنثی ميکنند .عزم
و اراده برافراشتن پرچم آزادی و برابری را در روز  ١٣آذر به نمايش
ميگذارند .اين اتفاق افتاد و اين کشمکش بعد از  ١٣آذر آن سال با
دستگيريهای بيشتر ،با اعمال شکنجه و اذيت در زندان و بعدها با
گرفتن جان رفيق فراموش نشدنی و بسيار فداکاری چون عليرضا
داودی و درعين حال با حمايت و همبستگی در داخل و خارج کشور
ادامه پيدا کرد .اين نبرد سياسی در ابعادی گسترده و در پهنه بين المللی
ادامه پيدا کرد .بعد ديگر اين جدال بستن وثيقه های سنگين به دستگير
شدگان  ١٣آذر  ٨۶بود .جمهوری اسﻼمی از اين جنبش گروگان گرفته
بود .جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی با ابتکار و همت خود
گروگانهايش را آزاد کرد .جنگ روانی وزارت اطﻼعات و وبﻼگهای
وابسته اش در سيزده سال قبل و حتی سالهای بعدتر بخش ديگری از
ادامه اين جنگ با شگردهای پاخورده و نهايتا ناکام بود.
سيزدهم آذر سال  ٨۶حرکتی از اعماق جامعه را رو آورد .مطالبات و
آرزوهای برحق کارگر ،زن و انسان تحت استثمار جامعه را از عمق
به سطح آورد .پرچم حرکت نوين و متفاوتی را حتی نسبت به سابقه
خود  ١۶آذر برافراشت .بگذاريد توضيح دهم .اگر بپرسند  ١۶آذر از

کجا شروع شد و اعتراض به چی بود؟
ناظر آگاه برای شما توضيح ميدهد که ۶٧
سال قبل به هنگام سفر نيکسون معاون
رياست جمهوری وقت آمريکا به ايران،
"در اعتراض به کودتای سال  ١٣٣٢و در
اعتراض به رژيم سلطنت و وابستگی آن
به آمريکا و اساسا حول دو خواست
"استقﻼل ملی و عليه استبداد" اعتراض
دانشجويی در دانشگاه تهران اتفاق افتاد.
سه تن از دنشجويان در مقابله با نيروهای سرکوبگر حکومت سلطنتی
جان باختند .از آن زمان روز  ١۶آذر به عنوان روز اعتراض دانشجو
ثبت شد .اما اگر بپرسند سيزدهم آذر  ١٣٨۶چگونه اتفاق افتاد و برای
چی بود؟ گفته ميشود پﻼتفرم آزادی و برابری مطرح بود .عليه جنگ و
سرکوبگری و دانشگاه پادگان نيست مطرح بود .اتحاد با جنبش کارگری و
جنبش زنان مطرح بود .ميگويند مارکسيستها و کمونيستها به ميدان آمدند.
دستگيری و زندانی دادند و صدای جديدی را مطرح کردند .ميگويند يک
حرکت جديد با کاراکتر جديد و با افق سياسی جديد و رهبران جوان و
کمونيست عرض اندام کرد .تا همين جا يک حرکت نوين و يک روز مهم
ديگر در تاريخ سياسی ايران ثبت شد .سالها بود غياب پرچم چپ و
کمونيستی را حس ميکرديم .سيزدهم آذر سال  ٨۶ندايی در راستای
پاسخگويی به اين خﻼء بود.

اکنون آزادی و برابری ميتواند پرچم هر حرکت اعتراضی راديکال در
جنبش کارگری ،جنبش زنان و هر جنبش اجتماعی خواهان تغيير در
جامعه باشد .اين تغيير و دستاورد مهمی در فضای سياست ايران است .در
فرصت مناسب ديگر به همه ابعاد تجارب ،ابتکارات درخشان و درعين
حال کمبودها و مولفه هايی که حرکت دانشجويان آزاديخواه و برابری
طلب )داب( را در مقابل جمهوری اسﻼمی ضربه پذير کرد ،بايد پرداخت.
اما تا همينجا صف آزاديخواهی و برابری طلبی در دانشگاه و ميان
دانشجويان ميتوانند به مبارزات و دستاوردهای خود مفتخر باشد .در
سيزدهمين سالگرد ابراز وجود موثر مبارزاتی دانشجويان آزاديخواه و
برابری طلب )داب( در دانشگاه تهران و تعداد ديگری از دانشگاههای
ايران به تﻼشهای مبارزاتی ،سياسی و اجتماعی و متشکل آن نسل جوان
پرشور و کمونيست بايد درود فرستاد.
سوم دسامبر ٢٠٢٠
***
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اعﻼميه حزب حكمتيست

اعﻼميه حزب حكمتيست

اعتصاب كارگران بهمن موتور

ادامه اعتصاب كارگران بهمن موتور

هو كردن مديران توسط كارگران

تهديد نمايندگان به اخراج

روز پنج شنبه ششم آذر ،کارگران بهمن موتور بخاطر سطح پائين
دستمزد و فشار کاری در دوران کرونا دست از کار کشيدند و وارد
اعتصاب شدند .کارگران خواهان دستمزد بيشترند و با محاسبه دلبخواهی
دستمزدها بويژه در دوره کرونا مشکل دارند .همينطور محدوديتهای
کرونائی برای کارگران بجای کاهش ساعات کار به افزايش ساعت کار
انجاميده است .ظاهرا روزی نيم ساعت از شنبه تا چهارشنبه از ساعت
کار هفته کم کردند ،مجموعا دو ساعت و نيم .اما پنجشنبه ها را که
کارگران تعطيل بودند ،به روزکار تبديل و از ساعت  ٧صبح الی ١
بعداظهر بدون نهار اضافه کردند که مجموعا از ساعات کاری
باصطﻼح قانونی سه ساعت و نيم بيشتر است .افزايش ساعات کار در
دوره کرونا و بازی با دستمزدها موجب اعتراض کارگران شده است.
بدنبال اعتصاب کارگران ،پورابراهيم رئيس هيئت مديره بهمن موتور،
برای خاتمه دادن به اعتصاب وارد محل کارخانه شد که کارگران او را
هو کردند .پورابراهيم که شوکه شده بود ،کارگران عصبانی را تهديد به
قطع کارانه ماهيانه نمود! کارگران در جواب وی گفتند؛ مگر قطع
کارانه  ۴٠٠الی  ۵٠٠هزار تومانی در مقابل کارانه چندين ميليون
تومانی مديران خيلی مهم است؟ پورابراهيم فهميد کارگران عصباتی تر
از آنند که بشود با اين تهديدها ساکت شان کرد ،لذا دست بدامن موسوی
يکی از مديران ارشد شد .موسوی يکی از مديران شرکت کروز است و
با هيبت و آتوريته خاصی طی چند ماه گذشته به شرکت بهمن موتور
اعزام شده است .وی طی اينمدت در تمام اماکن بهمن موتور و سايت
گروه بهمن با هزينه ای گزاف دوربين های بسيار زياد جهت کنترل
کارگران و کارمندان تعبيه نموده است تا با خيال خام خويش کارگران را
مرعوب کند .اما کارگران دلير و متحد ،موسوی را هم هو کردند و
مديران را سرافکنده از کارخانه به دفترشان پس فرستادند.
وسط پاندمی کرونا و مخاطراتی که بويژه برای کارگران و کارکنان
دارد ،افزايش ساعت کار و دزدی از حقوق کارگران اوج وقاحت و
بيشرمی کارفرمايان و دولت اسﻼمی را بنمايش ميگذارد .افزايش
دستمزدها ،کاهش ساعات کار بدون کاهش حقوقها ،تامين و تضمين
نيازهای بهداشتی و کار شيفتی ،يک خواست کارگران در شرايط کنونی
است .درود بر رزم و اتحاد و اعتصاب کارگران بهمن موتور!
بهمن موتور همان "کارخانه ماشين سازی مزدا" يا بعدتر "ايران وانت"
است که امروز "هلدينگ بهمن موتور" شده است و در زمينه توليد
خودروهای سواری و تجاری ،موتور سيکلت ،انرژی ،نفت ،گاز و
پتروشيمی و سرمايهگذاری مالی فعاليت میکند .گروه بهمن در سال ٩۵
به بخش خصوصی واگذار شد .هلدينگ بهمن موتور در قالب
شرکتهای ايران دوچرخ ،بهمن موتور ،سيبا موتور و بهمن ديزل
فعاليت دارد.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٨آذر  ٢٨ – ١٣٩٩نوامبر ٢٠٢٠

بدنبال اعتصاب روز پنجشنبه ششم آذر کارگران بهمن موتور ،که طی
آن کارگران اعتصابی مديران را هو کردند ،قرار شد با نمايندگان
کارگران در باره مشکﻼت و خواستهای کارگران جلسه ای برگزار
شود .اين باصطﻼح جلسه مذاکره که بنا بود ديروز دوشنبه با نمايندگان
کارگران برگزار شود و از جمله مجددا "کارانه" را به حقوق ها اضافه
کنند ،بيشتر هدفش شناسائی فعالين و نمايندگان کارگران و تهديد و
تطميع آنها بود .همينطور هم شد و اعﻼم کردند که نمايندگان را اخراج
می کنند!
در پاسخ به تهديد به اخراج نمايندگان کارگران توسط کارفرمايان،
امروز سه شنبه  ١١آذر ،کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند و از
رفتن به نهارخوری نيز امتناع کردند .با اعتصاب امروز کارگران و
نرفتن به نهارخوری ،بﻼفاصله از جانب کارفرما اعﻼم شد که اخراج
نمايندگان منتفی است .همينطور کارگران ميان خودشان اعﻼم کردند که
برای پيگيری خواستهايشان ،پس فردا پنجشنبه  ١٣آذر ،نيز اعتصاب
می کنند و برسر کار در کارخانه حاضر نخواهند شد.
بخش توليدی شرکت بهمن موتور در جاده قديم کرج واقع است و کل
کارگران اين بخش  ٨٠٠الی  ٩٠٠نفر هستند .آخرين اعتصاب اين
شرکت حدود ده سال پيش بود .اعتراض و اعتصاب اينبار کارگران از
قسمت های انبار و مونتاژ شکل گرفت که مدتی قبل مديران شرکت ،در
محاسبه دستمزدها "سختی کار" کارگران اين بخشها را قطع نمودند .اما
اعتراض ميان ديگر بخشهای کارگران از جمله برای دستمزد و مسائل
ديگر وجود داشت و به همراهی کل کارگران در قسمت های رنگ و
ديگر بخشها روبرو شد و توليد را خواباند.
فردا چهارشنبه  ١٢آذر کارگران برسر کارشان حاضر می شوند اما پنج
شنبه  ١٣آذر را اعتصاب می کنند .بهتر است مديران مفتخور کروز و
بهمن موتور ،به خواستهای بديهی و برحق کارگران احترام بگذارند و
سريعا آنها را پاسخ دهند .در اينروزها کارگران بهمن موتور انتظار
حمايت و همراهی هزاران کارگر ديگر بخشهای هلدينگ گروه بهمن از
جمله؛ ايران دوچرخ ،سيبا موتور و بهمن ديزل از اعتصاب و اعتراض
خود را دارند .زنده باد رزم و اتحاد کارگران بهمن موتور!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١١آذر  ١ – ١٣٩٩دسامبر ٢٠٢٠

آخرين خبر:
روز پنجشنبه  ١٣آذر ،مديريت بهمن موتور يک اطﻼعيه صادر
کرده که در آن عنوان شده" :در فيش حقوقی ماه بعد اصﻼحاتی
صورت ميگيرد" اما هيچ توضيحی در مورد اين اصﻼحات و
آوردن کارانه و غيره نداده است* .
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صفحه ٧

پيامدهای كشتن محسن فخريزاده معاون
وزارت دفاع رژيم
جمال كمانگر

در ميانه تاخت و تاز ويروس کرونا در ايران و جهان ،روز جمعه ٢٧
نوامبر برابر با  ٧آذر ماه ،خبر کشته شدن يکی از فرماندهان مهم سپاه
پاسداران و معاون وزارت دفاع رژيم اسﻼمی در نزديکی تهران به
صدر اخبار رانده شد .يک نکته را ميخواهم تاکيد کنم که شخصا کسی يا
کسانيکه روی سﻼحهای کشتار جمعی چه هسته ای و چه موشکی کار
ميکنند ،جنايتکارانی به حساب می آورم که نقشه کشتار وسيع مردم را
ميکشند و ذره ای ارزش برای علم و دانشی اگر داشته اند ،قائل نيستم!
اما حذف يکی از مهره های بلند پايه نظامی رژيم پيامدهای داخلی و بين
المللی خواهد داشت .در بعد داخلی قبل از هر چيز وجود "حفره امينتی"
عميقی در پيکره نظام جمهوری اسﻼمی را به نمايش گذاشته است .سوم
ژانويه  ٢٠٢٠قاسم سليمانی همراه با ابو مهدی المهندس در فرودگاه
بغداد به قتل رسيدند .بعد از کف چرانی فرماندهان و رهبران رژيم مبنی
بر "انتقام سخت" با يک حرکت هماهنگ و نمايشی که از قبل به
آمريکاييان اطﻼع داده بودند ،چند موشک به پايگاه خالی شده نزديک
بغداد شليک کردند .در اصل آنچه "انتقام سخت" ناميده شد دوباره
گريبان مردم نگون بخت ايران را گرفت و منجر به هدف قرار دادن
هواپيمای خطوط اکراين با  ١٧٦مسافر و خدمه بود که عموما ايرانی
بودند! اين حادثه رسوايی بزرگی برای سپاه پاسداران در نزد مردم
ايران و جهانيان به بار آورد .انفجار وسيع و مخرب در سايت هسته ای
نطنز در تابستان امسال بار ديگر آسيب پذير بودن رژيم را صد چندان
تاکيد کرد.
اما قتل فرمانده نظامی سپاه محسن فخريزاده در "آبسرد" تهران درحالی
انجام شد که طبق گفته شمخانی دبير "شورای عالی امنيت ملی" رژيم و
ربيعی معاون روحانی وزارت اطﻼعات از قبل از نقشه ترور فخريزاده
و حتی محل آن مطلع بوده اند! وقتی سران امنيتی و اطﻼعاتی رژيم بر
وجود "حفره امنيتی" در دستگاه اطﻼعاتی رژيمشان صحه ميگذارند،
کيهان شريعتمداری مﻼحظات را کنار ميگذارد و در صدد تسويه حساب
با باقيمانده اصﻼح طلبان بر می آيد و عيسی کﻼنتری ديگر معاون
روحانی را به جاسوس بودن متهم ميکند!
جريان اصولگرای رژيم يک صدا توافق موسوم به "برجام" را مسئول
اين قتلها و انفجارها ميدانند .سعيد جليلی مذاکره کننده سابق رژيم بند پنج
"برجام" را مسئول انفجار نطنز ميداند که منجر به خرابی وسيعی در
تابستان امسال شد .تا آنجا که به درون رژيم برميگردد يک فضای شک
و ترديد کل رژيم را فرا گرفته است .بار کردن يک کاميون اسناد در
تهران توسط جاسوسان اسرائيلی و انتقال آنها به تل آويو پايتخت اين
کشور در سال  ٢٠١٨بدون همکاری و همراهی بخشی از نهادهای
امنيتی رژيم غيره ممکن است .در نتيجه کشمکش درونی جناحهای رژيم
و حذف رقبای سياسی و نظامی به بخشی از سياست بقاء تبديل شده
است .زبان تند اصولگرايان و سکوت معنا دار اصﻼح طلبان ،شکنندگی
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رژيم را نشان ميدهد .با توجه به
سناريوهای مختلفی که مقامات امنيتی
رژيم تاکنون بيان کرده اند بعيد نيست
که کار برادران "خودسر" برای بهره
برداری از اين قتل برای پيشبرد
سياست داخلی و خارجی شان باشد!
چندماه به انتخابات رياست جمهوری
 ١٤٠٠باقی نمانده است .زمزمه
"رئيس جمهور نظامی و انقﻼبی" در
کنار مجلس اصولگرا از هر زمانی بيشتر به واقعيت نزديک شده است.
حتی اگر مذاکره و "نرمش قهرمانانه" ديگرد در چشم انداز باشد از
کانال سپاه پاسداران و خامنه ای خواهد گذشت.
بخشی از اپوزيسيون مفلوک در دام محکوميت اين قتل و همراهی با
رژيم اسﻼمی افتاده اند .تعدادی از سينماگران رژيمی ،حسرت عدم
شناخت دير هنگام اين مهره نظامی را دارند .بخشی ديگری حول رضا
پهلوی در اين مورد از اينکه "جمهوری اسﻼمی نام ايران را با
خرابکاری ،گروگانگيری ،وحشت و مرگ و ويرانی لکه داره کرده
است" ناراضی است و سياستشان را به رژيم چنج و بمباران و موشک
باران ايران گره زده اند.
در بعد بين المللی اين قتل منجر به هيچ جنگ تمام عياری در منطقه و
حتی واکنشی شبيه قتل قاسم سليمانی در ژانويه امسال نخواهد شد .رژيم
اسﻼمی با بحرانهای عديده ای که با آن روبرو است ،بعيد است که دست
به چنين حماقتی بزند .فعﻼ تا  ٢٠ژانويه سال آينده ميﻼدی که تيم جو
بايدن زمام امور آمريکا را بدست ميگيرد رژيم منفعﻼنه برخورد خواهد
کرد .هرچند جو بايدن در مصاحبه با "توماس فريدمن" خبرنگار نيورک
تايمز گفته است که "برگشت به برجام سخت است .محدوديهای هسته ای
ايران را تشديد و تمديد ميکنيم .فعاليتهای منطقه ای و شرورانه )رژيم(
ايران را متوقف ميکنيم" .همان سياستهای ترامپ را در پيش خواهد
گرفت .مسئله مذاکره با آمريکا در آستانه انتخابات رياست جمهوری
رژيم در چند ماه آينده دور از انتظار است .بعد از قتل محسن فخريزاده
مجلس شورای اسﻼمی طرح دو فوريتی را به تصويب رساند که دولت
را موظف ميکند در صورت عدم پايبندی اروپا بر برجام ظرف دوماه از
پروتکل الحاقی يا "ان پی تی" خارج شوند .شورای نگهبان اين مصوبه
مجلس را ظرف يک روز تصويب و برای دولت الزام آور کرده است!
هرچند روحانی و دولتش آنرا "مضر" اعﻼم کرده اند .اما جالب است
مصوبه فوق روحانی را مسئول اجرای بندهای آن ميداند و صراحتا ذکر
ميکند که در صورت عدم اجرا فرد مسئول به  ٢٥سال زندان محکوم
خواهد شد! پرونده روحانی و خدمت  ٨ساله اش برای بقای رژيم به اين
صورت در حال بسته شدن است .اما مشکل رژيم اسﻼمی نه مذاکره و نه
تحريم اقتصادی است و حتی نه عر و تيزهای "چشم در مقابل چشم"
فرماندهان نظامی رژيم ،بلکه مردم ايران است که در ديماه  ٩٦و آبان
ماه  ٩٨از هر دو جناح رژيم عبور کرده اند و خواهان سرنگونی رژيم
هستند .پاندمی کرونا تعرض مردم را به تاخير انداخته است اما نبايد
ترديدی داشت که اين جنبش آزاديخواهانه و سرنگونی طلب با قدرت
بيشتر دوباره باز خواهد گشت و تا سرنگونی انقﻼبی رژيم اسﻼمی از
پای نخواهد نشست!
 ٣دسامبر ٢٠٢٠
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صفحه ٨

پ ک ک" ،سرباز دلسوز" در خدمت
بقای رژيم اسﻼمى ايران
عبداله دارابى
مناسب می دانم بدوا با سخنان "آمد ش اه و" ،از پ ک ک و دخ ي ل در
امورات سياسی پژاک ،شروع کنيم و با رجوع به آن ،سي اس ت دف اع از
رژيم و شاخ و شانه کشيدن های پ ک ک عليه کارگران و مردم انقﻼب ی
و مبارز کردستان ايران را از نظر بگذرانيم.
آمد شاهو ،در  ٢٨نوامبر  ،٢٠٢٠در نشريه "خ واک رؤس" ،Xwakrus
به تنشهای اخير بين دولتهای ايران و آمريکا پرداخته و ضمن م خ ال ف ت
با اين تنش ،اعﻼم کرده" :اگرجنگ بين دو دولت اي ران و آم ري ک ا ،رخ
بدهد پ ک ک ،سرباز دلسوز ايران خواهد بود ،چون همزيستی مسالمت
آميز توأم با امنيت مليت ها )گه ﻻن( ،در ايران جاری است و ما به ه ي چ
شيوه ای برای بهم زدن هم چ ون زون آرام ی چ ون اي ران ن ي س ت ي م ک ه
همزيستی مسالمت آميز مليتها در آن قابل مشاهده است".
از قرار معلوم مخاطب اين تهدي دات پ ک ک ،م ط ل ق ا دول ت آم ري ک ا
نيست .دولت اسﻼمی ايران هم با اين نوع جفنگ گفتن ه ا آش ن ا اس ت و
آنرا جدی نميگيرد .چون اوﻻ ،پ ک ک از توان و ظ رف ي ت و ق اب ل ي ت
آنچنانی برخوردار نيست که از پس اين نوع ادعاها ب رآي د ،دل ب ه دري ا
بزند و همه پلهای پشت سر خودش را يکباره و برای هميشه خراب کن د.
دوما ،نيروی خواهر و حامی خود پ ک ک در کردستان س وري ه ،زي ر
دست و مورد حمايت کامل آمريکا اس ت .ب ن اب راي ن ،اي ن ن وع ت م ل ق و
چاپلوسی را هيچ جريانی ولو جمهوری اسﻼمی هم جدی نميگيرد .سوما،
آمريکا تا اين لحظه ،خطری جدی برای کنار زدن رژي م اس ﻼم ی اي ران
نبوده است .بنابراين ،سياست مقابله با آمريکا را ن م ي ت وان در پ س پ رده
حمايت از رژيم ايران قايم کرد و آنرا به خورد مردم داد .اما ح م اي ت و
دلبستگی پ ک ک نسبت به رژيم ايران ،يک امر واقعی و انکار ن اپ ذي ر
است چون قدمت تاريخی  ٤١ساله دارد و افکار عمومی اي ران و ج ه ان
نيز کامﻼ به آن واقف اند و نيازی به مخاطب قرار دادن آمريکا نداشت.
با توجه به نکات فوق ،مخاط ب ب ي ع ت م ج دد پ ک ک ب ا ج م ه وری
اسﻼمی ،اساسا مردم در کردستان و سراسر ايران هستند که جدی ت ر از
هميشه موجوديت رژيم را به منظور ساقط کردن آن از اريکه ق درت ب ه
چالش کشيده اند و ميروند ت ا آن را ب رای ه م ي ش ه ب ه زب ال ه دان ت اري خ
بسپارند .يقينا ً تداوم اين پيروزی ،به همينجا ختم نخواهد شد و ت رک ش آن
نيز به تنه نحيف ارتجاع و حافظان رژي م ه م خ واه د خ ورد .ب ه ه م ي ن
خاطر ،دفاع پ ک ک از جمهوری اسﻼمی امری واقعی است چون دفاع
از آينده خود پ ک ک هم در آن نهفته است.
مردم کردستان و سراسر ايران روند خويشاندی فکری و عم ل ی ب ي ن پ
ک ک با جمهوری اسﻼمی را با دقت تعقيب کرده و آنرا در حافظه خ ود
ثبت و ضبط کرده اند .چ گ ون گ ی ان ج ام ه ر ن وع ت ق اب ل و روي اروئ ی
مشترک آنها عليه هر نوع عدالتخواهی در ک ردس ت ان را ب ا دق ت رص د
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کرده که هيچگاه قابل گذشت نيستن د.
برای نمونه ،يورش وحشي ان ه رژي م
به صف تظاهر کنندگان شهر سنندج
و به خ اک و خ ون کش ي دن آن در
سوم اسفن د  ١٣٧٧ک ه ت وأم ب ود ب ا
حمايت بی دريغ پ ک ک از رژي م،
هي چ گ اه از ن ظ ر م ردم ک ردس ت ان
فراموش شدنی نيست .جه ت اط ﻼع
نسل جوان امروز کردست ان ،پ ک
ک ،آن تظاهرات عظ ي م و آن ه م ه
جانبازی مردم سنندج ع ل ي ه رژي م را ب ه ع ن وان "آش وب گ ر و ع وام ل
صهيونيست و آمريکا" قلمداد کرد تا بتواند توجه رژيم را بيش از پيش به
سوی خود جلب نمايد .فريبنده تر از آن ،اين عمل شنيع و ضد مردمی پ
ک ک ،در شرايطی ان ج ام گ رف ت ک ه آوای س اخ ت ن "دول ت ک وردی"
آنزمان آنها ،گوش فلک را ک کرده بود و ميرفت تا توجه ساده دﻻنی را
به خود جلب نمايد .ولی ديری نگذشت اين ترفند سياسی ن ي ز چ ۆن ب ق يه
سياست های ديگرشان نقش بر آب شود و برای همييشه مح و گ ردد .چ ه
کسی ميتواند اعدام شنيع و ناحق س وران دانش ور اه ل روس ت ای گ ي وزه
کيوره مريوان و سوران اختر اهل روست ای ب ه ڕوار اورم ان و ب اج و
خراج گرفتن از کولبران در مرزها و مردم بيدفاع در داخل کردستان را
که توسط پ ک ک و پژاک ،به اجرا در آمده است را فراموش کند؟
به فاصله عميق بين فرهنگ و تعقل اجتماعی مردم م ت م دن ک ردس ت ان و
منطقه با اين مضاف بر نکات فوق ،جا دارد به فاصله عميق طبق ات ی در
کردستان که همه احزاب ناسيوناليست منکر آنند ،ه م چ ن ي ن ت ف اوت ب ي ن
فرهنگ و تعقل اجتماعی مردم متمدن کردستان و منطقه با ف ره ن گ اي ن
رژيم های متحجر و فاسد و اين جنبش ناسيوناليسم کرد اخ ت ه ش ده ن گ اه
کنيد و ببينيد چقدر از تحول مدنی و فکری جامع ه ام روز ع ق ب ان د .ب ه
خاطر رسيدن به تيولداری کردستان در مقابل هر پاسدار و هر ژاندارم و
حاکمان فاسد منطقه زانو ميزنند؟!
مردم کردستان ،کارگران و آزاديخواهان!
مخاطب پيام پ ک ک ،شما هس ت ي د ک ه در کش اکش ی س ه م گ ي ن ب رای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی هستيد .جا دارد از اين پس آنها را ب ا ه م ي ن
اسم يعنی "سرباز دلسوز رژيم" که جديدا بر پيشانی خود حک ک رده ان د
صدا کنيد .اين ،يک اسم عادی و معمولی نيست ،معرف هويتی اس ت ک ه
نمی توانند بيش از اين آنرا در خفا نگاه دارن د .پ ک ک ب ا ش م ا م ردم
سرنگونی طلب حرف ميزند و به جمهوری اسﻼمی پيام ميدهد .هر کسی
که تاکنون کمترين توهمی به پ ک ک داشته بايد بخود آيد و اين ج ري ان
را که با افتخار و آشکارا مزدوری جمهوری اسﻼمی را اعﻼم م ی ک ن د،
طرد و افشا کند و رسوايی تمام و کمال آنها را با جديت در دس ت ور خ ود
قرار دهيد.
تهديدات پی در پی سران جنبش ناسيوناليسم کرد ،به شما نشان داده اس ت
که رژيم جمهوری اسﻼمی در مقابله با شما تنها نيست و آنها را ب ا خ ود
دارد و به آنها اميد بسته است .واقعيات چهار دهه اخير به شما ک ارگ ران
و آزاديخواهان ج ام ع ه نش ان داده اس ت ک ه ،دش م ن اک ث ري ت ج ام ع ه
کردستان ،تنها رژيم جمه وری اس ﻼم ی ن ي س ت ،س ران ن اس ي ون ال ي س ت
بورژوايی کرد خوابانده در ترشی نيز در کمين اند تا بعد از سقوط رژي م
توس ط ش م ا ،در س اي ه س ي س ت م م وج ود س رم اي ه داری
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پ ک ک" ،سرباز دلسوز" در خدمت

فرانسه ،خروش عليه طرح امنيتى مكرون

بقای رژيم اسﻼمى ايران ...
محصول تﻼشتان را بقاپند و بر گرده شما سوار شوند.
بروز آشکار و علنی اين واق ع ي ات ،از ش م ا ک ارگ ران و م ردم
آزاديخواه کردستان می طلبد که از اين پس متحد و متشکل تر از
هميشه در مقابل دشمنان رنگين ک م ان خ ود ظ اه ر ش وي د و ب ه
چيزی کمتر از برقراری حاکميت شورايی خود در ک ردس ت ان و
سراسر ايران راضی نشويد .اجازه ن ده ي د ج ري ان ات م رت ج ع و
واپسگرا بعد از سقوط رژيم کمافی سابق با نام شما و ع ل ي ه ش م ا
وارد بند و بست برسر سهم بری از ق درت ش ون د و ب دي ن وس ي ل ه
زندگی بر باد رفته تان را بيش از پيش به حراج ب گ ذارن د .م ردم
کردستان بايد جوانان را از پيوستن به صفوف آنها پشيمان کنند و
نگذارند سرنوشت آنها بازيچه دست مشتی سرمايه دار م ف ت خ ور
طرفدار ارتجاع اسﻼمی قرار بگيرد .حزب کمونيست کارگری -
حکمتيست سنگر مبارزه شما عليه جمهوری اسﻼمی و ن ي روه ای
اردوی ارتجاعی بورژوا ناس ي ون ال ي س م ک رد اس ت .در ح زب ت ان
متشکل شويد!
 ٣نوامبر ٢٠٢٠

زنده باد شوراها!

پاريس ٢٨نوامبر ،تظاهرات و اجتماع بيش از دويست هزار نفر در پاريس.
در اينروز در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاريس و رن و بوردو و ...
حدود نيم ميليون نفر عليه ﻻيحه امنيتی مکرون تظاهرات کردند .اين ﻻيحه
صرفا اختيارات پليس را در سرکوب بيشتر و به سياستهای فاشيستی و محدود
کننده ميدان ميداد .بعنوان مثال حق کنترل عمل پليس از جمله عکاسی از
نيروهای سرکوب را ممنوع ميکرد .زير فشار اعتراضات گسترده ،چهارشنبه
دوم دسامبر سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعﻼم کرد که اين ﻻيح ٔه نظر به
درک و استنباط غلط فرانسوی ها از آن پس گرفته ميشود.
زنده باد اعتراض راديکال و متحد .ايستادن دز مقابل تعرض دولتها و سرجای
خود نشاندن آنها ،حتی اگر قدم کوچکی هم باشد ،مهم است .اين خروش توده
ای قدرت پائينی ها را خاطرنشان می کند و بر امکان پيروزی بر قدرت فائقه
دﻻلت می کند* .

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!

اعدام قتل
عمد دولتى است!
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صفحه ١٠

جمهوری اسﻼمى اتمى
بن بست فرجام ،حكومت نظامى در جامعه
نادر شريفى
مقدمه :اولين آزمايشات برای شناخت و دستيابی به انرژی هسته ای به
سال  ١٨٩٠باز ميگردند .از سال  ،١٩٣٨وقتی ارتش ها در سرآغاز
جنگ جهانی دوم متوجه شدند که از انرژی هسته ای می توان بعنوان
يک ابزار کشتار جمعی قدرتمند استفاده کنند ،دامنه تحقيقات بر روی
انرژی هسته ای را چندين برابر کردند .به اين ترتيب "مسابقه" برای
پيدا کردن مخربترين بمب و يا موشک اتمی توسط آمريکا ،انگليس،
فرانسه ،آلمان ،روسيه و غيره با شتاب جنون آميز شروع شد ،تا اينکه
اياﻻت متحده آمريکا در جوﻻی  ١٩٤٥اولين بمب اتمی خود را آماده
کرد .اياﻻت متحده آمريکا قبل از "تست انسانی" اش روی مردم ژاپن،
از جمله در صحرای نيومکزيکو ،تستهای مشابهی را انجام داد .نتايج
يکی از اين آزمايشات ايجاد دره ای به عمق  ٣متر و شعاعی به دايره
حدود  ٣٣٠متر توسط نمونه اول بمب اتمی بود .شعاع بوجود آمده
توسط انفجار اين بمب در  ١٦٠کيلومتری آن نيز بخوبی قابل بررسی
بود .ماسه های موجود در حوالی پرتاب بمب بخاطر گرمای بسيار باﻻ،
تبديل به شيشه شدند .اين آزمايشات نشان ميداند که متاسفانه ميزان
تخريب چنين بمبی فراتر از تصور هر انسانی می باشد ولی با اين
وجود در ششم آگوست  ١٩٤٥اولين و آخرين بمب اتم روی دو شهر
بزرگ ژاپن هيروشيما و ناکازاکی توسط ارتش آمريکا انداخته شد.
نتايج و عواقب جانی و طبيعی اين جنايت پس از هفتاد و اندی سال
هنوز قابل رويت اند .مرگ فوری صدها هزار نفر ،بيماريهای
سرطانی ،روحی و روانی تا به امروز تنها گوشه کوچکی از اين جنايت
جنگی عليه بشريت است.
پس از جنگ جهانی دوم ،آزمايشات اتمی از سال  ١٩٥٠برای استفاده
های "صلح آميز" و نظامی بار ديگر از سر گرفته شد و جهان سرمايه
استفاده از آنرا ،برای گمراه کردن جوامع بشری حتی ،منبع "انرژی
پاک" و "صلح" نيز ناميد و حتی توليد و نگهداری آن را کم هزينه ،بی
دردسر و قابل کنترل معرفی کرد .جهان امروز اما با دو تجربه بسيار
تلخ در تاريخ سی و اندی سال گذشته ،نگاه واقع بينانه تری به انرژی
هسته ای و در کل به اين تکنيک غير قابل کنترل پيدا کرده است.
در  ٢٦آوريل  ١٩٨٦بلوک چهار تاسيسات اتمی چرنوبيل منفجر شد و
ظرف چند روز دهها تريليون واحد راديو اکتيو ) Becquerelواحد
اندازه گيری( وارد جو زمين گرديد .نتيجه ورود اين مقدار از راديو
آکتيو در جو اين است که تا امروز و با گذشت بيش از سی و اندی سال
از اين فاجعه ،کل منطقه و از طريق باد و نفوذ باران به زمين ،بخش
اعظمی از اروپا همچنان آغشته به راديو اکتيو می باشد .جهان غرب
اما اين فاجعه بشری را با تبليغات جنگ سردی خود پای کمونيستهای
روسی گذاشت و همچنان در تحت کنترل بودن اين تکنيک پافشاری
ميکرد تا اينکه در يازده مارس  ،٢٠١١مجموعه ای از حوادث که
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توسط سونامی در منطقه فوکوشيما رخ
داد ،بخشی از تاسيسات اتمی آنجا را نيز
منفجر کرد که منجر به خروج راديو
آکيتو و آبهای آلوده به آن به دريا شد و
بدين ترتيب فاجعه اتمی ديگری جهان را
باری ديگر ماتم زده کرد .طبق
گزارشات موجود بلوک يک و سه
تاسيسات اتمی فوکوشيما منفجر و حدود
يک پنجم راديو اکتيوی که در چرنوبيل
آزاد شده بود در فوکوشيما نيز آزاد شد .نتيجه اين فاجعه طبيعی با وجود
کنترل باﻻ و عکس العمل منحصر بفرد ژاپن همچنان نجومی و غير قابل
محاسبه است .بهرصورت عده بسيار زيادی انسان برای دراز مدت و يا
برای هميشه محل سکونت خود را از دست دادند ،ميليونها حيوان
بﻼفاصله يا بخاطرعواقب اين فاجع کشته و نابود شدند .اثرات تخريبی
طبيعی چنين فاجعه ای تا ميزان بسيار زيادی حدسی است و روشن است
که دولتهای حاکم ،بخاطر ترس از انزجار جامعه ،آمار دقيقی از قربانيان
انسانی و طبيعی نه از انفجار در چرنوبيل و نه از انفجار در تاسيسات
اتمی در فوکوشيما به جهانيان عرضه نميکنند!
راديو اکتيو چيست؟
درخت ،ميز ،ابر و  ...همه مواد پيرامونی در طبيعت ما ،حاصل
ترکيبات مختلف از عناصر اوليه شيميائی اند :مثل طﻼ ،آهن ،اکسيژن و
غيره .اغلب اين عناصر در ترکيبات شان پايدارند مثل چوب .اما
عناصری در طبيعت وجود دارند که در ترکيبات تغيير می کنند و يا با
ديگر عناصر ترکيب می شوند .اين عناصر ناپايدار را راديو اکتيو
مينامند .راديو اکتيو پروسه دائمی متﻼشی شدن و تغيير فرم دادن هسته
اتم است .در پروسه متﻼشی شدن اين عناصر انرژی آزاد می شود که
تشعشات و يا تابشش راديو آکتيو ناميده می شود .تشعشات راديو اکتيو در
فرم بسيار ضعيف و طبيعی اش در اتمسفر زمين موجود است ولی از
آنجا که بمقدار بسيار ناچيزی است ،جسم انسان قابليت دفاع از خود در
مقابل آن را دارد .بطور متوسط هر انسان در اروپا ساﻻنه حدود ١.٢
ميلی زيورت ) (mSvتابش راديو اکتيوی دريافت ميکند .مرز تحمل جسم
انسان و حتی طبيعت چيزی نزديک به بيست برابر تشعشع معمولی در
سال است .اين ميزان از راديو اکتيو در نزديکی تاسيسات اتمی تا در
مراکز پزشکی برای رونتگن و حتی درمان بعضی از بيماريها نيز مورد
استفاده قرار ميگيرند ،که تا مرز بيست ميلی زيورت را همچنان بی خطر
می شناسند.
خطرات استفاده از تکنيک هسته ای و به اين وسيله خروج راديو آکتيو به
ميزان باﻻ در محيط زيست را ميشود در دو بخش مهم تقسيم بندی کرد:
يک :احتمال بروز حادثه ای در پروسه ذوب شدن هسته مثل خطاهای
انسانی ،ترکيدن لوله های محافظتی ،زمين لرزه ،آتشفشان ،سونامی تا
سقوط هواپيما ،عمليات تروريستی تا برخورد سنگهای آسمانی .اين
حوادث هر لحظه ممکن است رخ دهند و فجايعی مانند چرنوبيل و يا
فوکوشيما را دوباره بوجود آورند.
دوم :برخﻼف ادعاهای صاحبان سرمايه و کسانيکه تنها به سودآوری
فکر ميکنند ،اين تکنيک اکيدا يک تکنولوژی "پاک و بی
صفحه ١١
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جمهوری اسﻼمى اتمى
بن بست فرجام ،حكومت نظامى در جامعه ...
خطر" برای بهره برداری "صلح آميز" نمی تواند باشد .توليد انرژی
هسته ای با پروسه "توليد انرژی" به تنهائی به پايان نمی رسد! تتمه
باقيمانده از "ميله های سوختی" ،بنام تفاله زباله اتمی ،از جمله
معضلهای ديگر استفاده از اين تکنولوژی است .نمونه زنده تری
بيآوريم :دولت آلمان پس از سانحه اتمی در فوکوشيمای ژاپن تصميم
گرفت که هشت راکتور اتمی کهنه خود را بﻼفاصله از دور خارج و
آنان را رفته رفته جمع آوری کند .طبق محاسبات مختلف برای
پاکسازی هر راکتور اتمی از راديو اکتيو حداقل  ١٥سال وقت و حداقل
 ٤٤ميليارد يورو پول ﻻزم است .تازه اين شايد بخش قابل اندازه گيری
از استفاده "صلح آميز" انرژی هسته ای باشد .تفاله های اتمی معضل
عديده تری برای اجتماع بشری در يک ميليون سال آينده اند .بطور
واقع تا به امروز راه حل عاقﻼنه و بلند مدتی برای مشکل آشغالهای
اتمی پيدا نشده است .مراکز يافته شده برای نگهداری تفاله های اتمی،
مراکزی برای نگهداری آشغالهای اتمی بصورت دائمی و هميشگی
نيستند و طبيعتا نمی توانند باشند .در حال حاضر تنها در اروپا ،بغير از
روسيه و اسلواکی  ٦٠هزار بشکه آشغال اتمی به انتظار محل دائمی
برای نگهداريند .بخش مهمی از بشکه های آشغالهای اتمی در اروپا تنها
در فرانسه نگهداری ميشوند .سازمان ملی غيرانتفاعی انبار آشغالهای
اتمی در سوئيس ) (Nagraمعتقد است که قبل از سال  ٢٠٦٠محل
دائمی برای نگهداری اشغالهای اتمی پيدا نخواهد شد .مشکل ديگر اين
است که حداقل يک ميليون سال ﻻزم است تا راديو آکتيو موجود در اين
بشکه ها بدون ايجاد خطر به طبيعت بازگردانده شوند .برای خواننده
آگاه ديگر روشن است که نگهداری يک ميليون ساله آشغالهای اتمی،
برای بشريت چه معنا و چه هزينه و چه عواقبی در برخواهد داشت؟
رقابت بر سر دستيابی به تسليحات هسته ای
امروز ،پس از پايان دوران مسابقات تسليحاتی بين دو بلوک ،کماکان
 ١٣٤٠٠ابزار جنگی اتمی در جهان رسما موجود می باشد ٪٩٣ .جنگ
افزارهای اتمی متعلق به روسيه و آمريکا می باشند .در حال حاضر
کشورهای چين ،فرانسه ،انگليس ،هند ،اسرائيل ،کره شمالی و پاکستان
دارندگان رسمی ،اسلحه های اتمی می باشند .به کشورهائی که عﻼوه
بر تکنولوژی هسته ای ،توان ساخت "سيستمهای حامل" را نيز دارند،
قدرتهای اتمی ميگويند .قابل ذکر است که پس از فروپاشی بلوک شرق
عده ای از کشورهايی که خواهان استقﻼل از شوروی سابق بودند،
آزادنه از پروژه های اتمی خود صرفنظر کرده و به پيمان ممنوعيت
جنگ افزار اتمی پيوسته اند .افريقای جنوبی يکی ديگر از
کشورهائيست که در سال  ١٩٩١رسما سﻼحهای اتمی خود را نابود
کرده و به پيمان ممنوعيت جنگ افزارهای اتمی پيوسته است.
برخﻼف کشورهائی مثل جنوب افريقا ،حکومتهای ضد مردمی و
جنايتکاری ،مثل حکومت استبدادی کره شمالی و جمهوری فاشيستی
اسﻼمی ايران ،تﻼشهای فراوانی با صرف صدها ميليارد دﻻر از جيب
جامعه کرده اند تا به تسليحات اتمی دست پيدا کنند .اين حکومتها
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متصورند که بقای حکومت شان وابسته به امکانات هسته ای و کسب
بمب اتمی است و دستيابی به جنگ افزارهای اتمی می توانند عمر
حکومت شان را حداقل در مقابل "دشمنان خارجی" تامين کند .جمهوری
اسﻼمی هم در اين راستا از سال  ٢٠١٠بطور رسمی خود را يک قدرت
اتمی خوانده ولی تا به امروز بر "صلح جويانه" بودن برنامه خود
پافشاری ميکند .جمهوری اسﻼمی و شخص خامنه ای تا به امروز بارها
مواضع ضد و نقيضی را در باره برنامه های اتمی جمهوری اسﻼمی
اعﻼم کرده اند .از جمله اينروزها ما شاهد فشار مجلس بر روی دولت
روحانی برای غنی سازی  ٪٢٥اورانيوم و بنابراين خروج رسمی از
برجام هستند .روشن است اين درصد از غنی سازی تنها مصرف جنگ
افزاری دارد و ربطی به "صلح آميز" بودن پروژه اتمی جمهوری
اسﻼمی ايران ندارد.
برنامه های هسته ای توجيه اقتصادی ندارد
پيگيری برنامه اتمی برای استفاده صلح آميز امروز حتی برای
کشورهائی که خود به تنهائی قادر به ساخت راکتورهای اتمی و مجهز به
اين تکنيک می باشند ،نيز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نيست.
جمهوری اسﻼمی تنها برای برنامه نظامی خود که همانا فاجعه آفرينی در
منطقه و ايران است ،هزينه بسيار سنگين اقتصادی صرف کرده و فقر و
فﻼکت وسيعتری را به مردم ايران تحميل کرده است .تصميم جمهوری
اسﻼمی برای تبديل انرژی هسته ای به سﻼح اتمی تنها بر اساس
مقتضيات امنيت خود حکومت انجام می گيرد و ربطی به احتياجات
ضروری جامعه ايران ندارد .پشت برنامه اتمی جمهوری اسﻼمی اکيدا
هيچ عقﻼنيتی از آغاز تا به امروز بغير از حفظ حکومت و قلدری در
منطقه وجود ندارد .چرا که با ساده ترين محاسبات عقﻼنی می توان ثابت
کرد ترازوی هزينه :اعم از راه اندازی ،نگهداری ،کنترل و نگهداری تا
نگهداری هزاران ساله آشغالهای اتمی در کنار خطر فجايع انسانی و
طبيعی )حتی بفرض محال برای جمهوری اسﻼمی صلح آميز باشند( در
مقابل فايده آن در هيچ کفه توازنی قرار نمی گيرند .فقدان توجيه اقتصادی
کسب انرژی برق از برنامه هسته ای با توجه به ذخاير غنی گاز ،نفت و
منابع سرشار رايگان از جمله گرمای خورشيدی ،و باد و آب بيشتر به
يک فاجعه و يک خيانت عظيم اجتماعی شبيه است تا فرآوردی مثبت
برای جامعه ايران .در ثانی جمهوری اسﻼمی همواره تﻼش نموده است
با نشان دادن پروژه هسته ايش به آمريکا و اسرائيل بفهماند که نبايد در
صدد سرنگونی حکومت اسﻼمی باشند ،دولتهای غربی و بويژه آمريکا
اعتمادی به جمهوری اسﻼمی ندارند و با اعمال تحريمهای اقتصادی
خواهان تمکين جمهوری اسﻼمی به چهارچوبهای مد نظر جهان سرمايه
داری و دست برداشتن جمهوری اسﻼمی از تبديل کردن انرژی هسته ای
به بمب اتمی هستند.
در نتيجه بن بست در روابط بين المللی جمهوری اسﻼمی با غرب ،می
تواند نتايج مصيبت باری ببار آورد از جمله هيئت حاکمه آمريکا را به
دفاع ضمنی و مستقيم از حمله اسرائيل به تاسيسات اتمی ايران تشويق
کند .اما اين واقعيت نيز وجود دارد که فشار تحريمهای اقتصادی نه تنها
باعث نشده است رژيم دست از گسترش پروژه اتمی خود بردارد ،بلکه
هرچه بيشتر بسوی قدرت اتمی شدن نيز گام بردارد .اين بدين معنی است
که اهميت بقای رژيم برای رهبر و نظام از اهميت تحمل تحريمها توسط
مردم بسيار بيشتر است .حتی اگر جامعه بی دفاع ايران از گرسنگی به
هﻼکت برسد ،موضوع اصلی و محوری رژيم در رابطه
صفحه ١٢

كمونيست هفتگى

صفحه ١٢

جمهوری اسﻼمى اتمى
بن بست فرجام ،حكومت نظامى در جامعه ...
با سازش با غرب نه موضوع تحريمها و يا وضعيت معيشت مردم که
اساسا موضوع حفظ نظام جمهوری است .روشن است تحريمهای
اقتصادی ناشی از پيشبرد برنامه هستهای جمهوری اسﻼمی کمر مردم
را در کنار دزديهای ميلياردی خانواده خامنه ای ،مافيای سپاه و لشگر
مفتخوران آيت ﷲ ها شکسته است ٥٠ ،ميليون انسان در ايران زير خط
فقر زندگی ميکنند .دارو ،دوا و مواد اوليه يافت نمی شوند .خانواده ها،
جوانان و حتی کودکان جامعه از فرط گرسنگی ،فقر ،فقدان حداقل
سطح معيشت ،بی افقی در زندگی دسته جمعی دست به خودکشی
ميزنند ،کارگران با دستمزد شش برابر زير خط فقر مجبور به تحمل
فشارهای غير قابل باور اقتصادی دست و پا ميزنند .پاندمی کرونا فشار
مضاعفی است بر وضعيت اسفبار جامعه که مرگ تدريجی شهروندان
برای حکومت ابدا مهم نيست .جمهوری اسﻼمی ،حفظ خود را در
دستيابی به بمب اتمی يا تجهير موشکهای بالستيک به کﻼهک اتمی می
بيند و حاضر است برای دستيابی به آن همه مردم ايران را نيز قربانی
کند .همان طور که احمدی نژاد در ابتدای رياست جمهوری خود به
روحانی پيشنهاد کرده بود که کل بودجه آژانس بين المللی انرژی اتمی
را از جيب طبقه کارگر بدهند تا آژانس انرژی اتمی مطابق ميل
جمهوری اسﻼمی رفتار کند و موی دماغ آنان در دستيابی به تسليحات
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اتمی نشود.
در خاتمه ،از نظر من ،با پايان رياست جمهوری ترامپ ،دولتهای
اسرائيل ،عربستان سعودی و در واقع کل منطقه اميدشان را از ممانعت
در دستيابی جمهوری اسﻼمی به سﻼح اتمی از طريق تحريمهای
اقتصادی و متد "نرم" از دست داده اند .و اين به آن معنی است که با
شکست سياست تحريمهای اقتصادی و پايان برجام و مذاکره ،امکان حمله
نظامی به تاسيسات هسته ای جمهوری اسﻼمی و ترور شخصيتهای موثر
حکومت بخصوص افراد کليدی در پيشبرد پروژه اتمی ،بيش از پيش
ممکن می شود .با تشديد اين فضا از نظر داخلی جمهوری اسﻼمی تﻼش
خواهد کرد با نظامی کردن بيشتر چهره حکومت ،بر جامعه کنترل خود
را نگاهدارد و با سرعت بيشتری برای دستيابی به سﻼحهای هسته ای
تﻼش کند .جمهوری اسﻼمی برای حفظ خود و نظامی کردن جامعه،
اقدامات امنيتی گسترده تری در دستور خواهد گذاشت و در اين ميان
سعی خواهد که فضای اجتماعی را )که کامﻼ بر عليه حکومت
برافروخته است( را بسته تا شايد نظام را از دو خطر "انقﻼب اجتماعی"
در داخل و "تهاجم خارجی" با بدست آوردن جنگ افزار اتمی محفوظ
نگاهدارد .کره شمالی شايد الگوی امروز خامنه ای باشد .جامعه ای
نظامی ،با قدرت سرکوب باﻻ و مجهز به بمب اتم! جامعه ايران اما
جامعه بسيار سياسی ،چپ و ضد اختناق و سرکوب است .طبقه کارگر
ايران در صحنه است و ميليونها آزاديخواه در کمين جمهوری اسﻼمی
نشسته اند .روشن است جمهوری اسﻼمی بسادگی نخواهد توانست جامعه
ايران را مغلوب و بدين ترتيب تبديل به جامعه ای شبيه کره شمالی کند.
 ٣دسامبر 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.

از يک دنيای بهتر ،برنامه حزب

صفحه ١٣
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ترور محسن فخری زاده و واكنشها
سعيد يگانه
ترور محسن فخری زاده آنهم درست بعد از انتخابات امريکا و پيروزی
بايدن و نگرانی اسرائيل و کشورهای رقيب جمهوری اسﻼمی در منطقه
در باره از سرگيری مذاکره با امريکا برسر توافق برجام ،حواشی
متفاوتی داشته و گمانه زنی بيشتر اين است که دولت اسرائيل پشت
ماجرای اين ترور قرار دارد تا بدين وسيله شرايط سختری را به
بازگشت آمريکا برسر مذاکره با جمهوری اسﻼمی تحميل و يا غير
ممکن کند .صرف نظر از تفاوتها ،هر دو رژيم ارتجاعی و سرکوبگر
اسرائيل و جمهوری اسﻼمی برای پيشبرد اهداف ارتجاعی خود در
منطقه ،به تنش و ترور و ناامن کردن منطقه نياز دارند و نقش هر دو
در اين ماجرا محتمل به نظر می رسد.
مسئول ترور پاسدارفخری زاده هر کسی باشد ،ذره ای از اين حقيقت
کم نمی کند که دولت جمهوری اسﻼمی به عنوان دولتی تروريست ،قاتل
و جنايت پيشه ،بﻼفاصله پايش در اين ماجرا به ميان می آيد و انگشت
اتهام به طرف او نيز نشانه می رود .مضافا اينکه جمهور اسﻼمی نه
تنها ترور ،که هر نوع اعتراض و نارضايتی مردم را در داخل به نقش
اسرائيل و عوامل خارجی نسبت می دهد تا به اين بهانه به سرکوب
مردم بپردازد .به هر حال دنيا بدون وجود اين آدمهای مخرب ،دنيای
قابل تحملتری خواهد بود .حتی اگر اين ترور نه کار خود جمهوری
اسﻼمی ،که نتيجه تنشها و رقابت ارتجاعی بين دولتهای جمهوری
اسﻼمی و اسرائيل و امريکا و ساير کشورها باشد ،کوچکترين ربط و
نفعی به حال و روز واقعی مردم ندارد بلکه بايد ضرر و زيان آنرا
تحمل کنند.
ترور فخری زاده نيز واکنشهای متفاوتی را ايجاد کرده است .مواضع
جانبدارانه توده ای و اکثريتی ها از رژيم اسﻼمی و محکوم کردن ترور
فخری زاده يکی از واکنشها به اين ترور بوده و انتظاری بيشتر از اينها
نبايد داشت .اعﻼم عزاداری و واکنش طيفی از باصطﻼح سينماگران به
اين واقعه و ماله کشی جنايات جمهوری اسﻼمی واقعا شرم آور و نفرت
انگيز است" .دل نوشته اين سينماگران" خطاب به پاسدار فخری زاده،
افسوس خوردن و عزا گرفتن برای يکی از مهره های اتمی رژيم
جنايتکاراسﻼمی ،عمق رذالت و مزدوری آنان را به نمايش گذاشت.
آنها در اين دل نوشته خطاب به فخری زاده گفته اند" :به پاس يک عمر
تﻼش علمی برای اقتدار کشورعزيزمان ايران به تو افتخار می کنيم"!
و با اين رفتار مشمئز کننده مردم را به "مجلس عزاداری خامنه ای و
رژيم جنايتکار اسﻼمی دعوت می کنند".
سران ِ
اين جنابان که امروز از کشتن پاسدارفخری زاده منقلب شدند و به عزا
نشسته اند ،هيچ جا نشانی از اعتراض آنان به جناياتی که جمهوری
اسﻼمی در طول سالهای گذشته درحق مردم ايران انجام داده و روزانه
شاهد آن بوده اند ،ديده نشده است .اشاره اين طفيلی ها به "دانشمند"
بودن و "دستاوردهای علمی" فخری زاده ،رد گم کردن عﻼيق هميشگی
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و تعلق آنان به رژيمی است که در پناه آن
به زندگی انگلی دست يافته اند .آشويتس
هيتلری از اين دانشمندان کم نداشته است
که در خدمت دستگاه جنايت هيتلری خون
ميليونها انسان را در شيشه کردند .بايد به
اين جنابان گفت انيشتين هم دانشمند بود!
اين سبلريتی های "وطنی" و تا مغز
استخوان ناسيوناليست و خود فروش که
کوچکترين خاصيتی برای اين مردم ندارند ،با اين مواضع ارتجاعی و
جانبدارنه از جمهوری اسﻼمی تنها نفرت و انزجار جامعه را نسبت به
خود دامن می زنند .کسی پشت سر اين آقايان تفنگ نگذاشت و تهديد
نکرد که مجبور باشند چاپلوسی کنند و از اين همه جنايت که رژيم
اسﻼمی مرتکب شده چشم بپوشند.
ترور فخری زاده و کشتن قاسم سليمانی ها نتيجه تنش و رقابت کشورهای
مرتجع منطقه و جهان است که جمهوری اسﻼمی يکپای اصلی اين تنش و
رقابتها و اوضاع سياهی است که به مردم ايران و خاورميانه تحميل شده
است .در اين ماجرا کسی ترور شده است که تنها به رژيم و مزدورانش
مربوط است و ربطی به منفعت مردمی که زندگی شان توسط اين رژيم
پايمال شده است ندارد" .عظمت و اقتدار جمهوری اسﻼمی" و قهرمانان
"ملی و وطنی" آن همچون "قاسم سليمانی و فخری زاده" که مايه افتخار
طيفی از سينماگران ،نويسندگان و ناسيوناليستهای ايرانی است ،مايه ننگ
بشريت و مردم آزاديخواه ايران است .با رفتن جمهوری اسﻼمی عمر اين
هنر درباری و بزک کن چهره جنايتکارانه جمهوری اسﻼمی نيز به پايان
می رسد .مردم امروز از آنها عکس خواهند گرفت و فردا بايد جوابگوی
اعمال خود باشند .بيش از چهار دهه است که جمهوری اسﻼمی با ترور
و قتل و جنايت و وحشت به بقای خود ادامه داده است و خون مردم
کارگر و زحمتکش را در شيشه کرده است .با رفتن جمهوری اسﻼمی نه
تنها مردم آزاديخواه ايران که مردم کشورهای منطقه نيز نفس راحتی
خواهند کشيد.
 ٣دسامبر ٢٠٢٠

"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

صفحه ١٤

كمونيست هفتگى

شماره ٥٧٢

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

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

كمونيست هفتگى

صفحه ١٥

شماره ٥٧٢

جهان بدون فراخوان
سوسياليسم،

بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر «
سوسياليسم،

به چه منجﻼبى تبديل
ميشود!

منصور حكمت

كمونيست را بخوانيد و به
دوستانتان معرفى كنيد!
منصور حكمت
را بخوانيد
و به ديگران
معرفى كنيد!
http://hekmat.publicarchive.net
www.hekmat.com

كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد!

صفحه ١٦

شماره ٥٧٢

كمونيست هفتگى

دولت را موظف كنيم:


بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند ،نيازهای بهداشتى ،اقتصادی ،تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه
را تامين و تضمين كند!



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



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



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



هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود!



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



كودكان كار ،زباله گردها ،بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای
معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد!



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



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



كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

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!

