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 :خامنه ای

 !واكسن نه، قتل عام
 

تاريخ سرمايه داری و سير تطور آن با خون و 
اين تاريخ مملو از .  چرک و جنايت تنيده است

حکام و آدمکشانی است که هنوز نامشان مو 
خامنه ای قصد .  بر تن زندگان راست ميکند

دارد رکورد خونريزی و قصی القلبی خمينی 
وی پاندمی ويروس کرونا را .  را بشکند

ابزاری کارا برای بقای ويروس حکومت 
اسالمی در ايران يافته و کمر به قتل عام 
شهروندان بيدفاع و زمينگير کردن مردم 

 . محروم بسته است
 

دستور خامنه ای مبنی بر عدم خريد واکسن از 
آمريکا و انگليس در شرايط وحشتناک مرگ و 
مير در پاندمی کرونا، فرمان کشتار جمعی 

 -است، سازماندهی يک هوالکاست اسالمی 
ايران از نادر کشورهای جهان .  کرونائی است

است که يک آخوند بيسواد با افکار 
ماليخوليائی در همه اموری که کمترين 
تخصصی در آن ندارد دخالت می کند، کل علم 
پزشکی و دانش و حقوق بديهی و شعور 
انسانها را انکار می کند و سران حکومت تا 
وزير بهداشت و پزشکان درباری بر آن صحه 

 . ميگذارند
 

حکومت اسالمی طی يکسال پاندمی کرونا با 
عملکردی که همگان بر آن آگاهند، مسبب و 

مسئول تلفات باال و منحصر 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 رئيس جمهور آمريكا و آزادی بيان
 

 ٧ه حصفسياوش دانشور                                                                                                                

 كودكان كار با آرزوهای بزرگ
 يک ياداشت كوتاه برای بى دفاع ترين قربانيان جمهوری اسالمى

 ٥صفحه   پروين كابلى                                                                                                                  

 !در مورد اشغال كنگره آمريكا -ترامپ و آزادی بيان 
 

 گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده

  ٢صفحه   

 ترامپ ستيزی تقوايى اصالت ندارد
 

 ٦ه جاويد حكيمى                                                                                                               صفح

 !سازمان زحمتكشان كردستان ايران بايد جوابگو باشد
 

 ٨صفحه صالح سرداری                                                                                                                  

 !عليه فتوای كشتار جمعى خامنه ای متحدانه اعتراض كنيم 

 شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 اعتصاب كارگران گروه ملى فوالد اهواز
 

های ميلگرد کوثر، لوله سازی و  کارگران خطوط توليد در بخش  ١٣٩٩ديماه  ٢۴صبح چهارشنبه 
کارگران فوالد برای مزايا و اضافه کاری دوره کرونا و .  نورد تيرآهن دست به اعتصاب زدند

اعتراض به حضور مديران فاسدی که مورد قبول کارگران نيستند، وارد اعتراض و اعتصاب 
ديماه با اجتماع بزرگی درون کارخانه به  ٢٢همينطور کارگران فوالد در روز دوشنبه .  شدند

برگزاری انتخابات قالبی شورای ضد کارگری اسالمی کار اعتراض کردند و نيروهای اداره کار 
 !درود بر اتحاد و رزم کارگران فوالد. را از کارخانه بيرون کردند



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

اگر جمهوری اسالمی تا قبل از توليد .  بفرد مردم بيدفاع بوده است
واکسن هنوز تالش ميکرد که عملکرد جنايتکارانه اش را با بحث تحريم 
اقتصادی و پاس دادن مشکل به آمريکا توجيه کند، که بنا به دالئل 
ً قابل توجيه نبود و نيست، امروز با منع خريد  روشن و فساد مطلقا
ً دستور قتل عام  واکسن های فی الحال معتبر در بازار رسما و علنا

تاکيد اين نکته ضروری است که سياست تحريم آمريکا و دول .  ميدهد
غربی شامل دارو و خريد واکسن نبوده و هيچ مانع جدی نقل و انتقال 

امروز که اين توجيهات ارزش .  مالی در اين زمينه وجود نداشته است
مصرف خود را از دست داده است، پرده می افتد و چهره کريه و 
سياست جنايتکارانه حکومت و در راس آنها خامنه ای بيش از پيش 

 . برمال ميشود
 

مردم ايران ميدانند .  دروغ و رياکاری خامنه ای بر کسی پوشيده نيست
که تخم و ترکه های حضرات، نکبت زاده ها، با ثروتهای دزديده شده 
آن جامعه در آمريکا و انگلستان و کانادا سلطنت می کنند و به ريش 

دايناسورهائی که در تريبونهای نماز جمعه از مردم .  همه می خندند
ميخواهند برای عالج کرونا دعا کنند يا شاش شتر بنوشند يا روغن 
بنفشه استعمال کنند، خودشان مرتبا در تور مسافرتی و پزشکی به 

يک هواپيمای اختصاصی با مالزمان .  کشورهای اروپا و آمريکا هستند
مجتبی خامنه ای راه می افتد تا با صرف هزينه های سرسام آور و 
بهترين تيم های پزشکی انگلستان، نوه خامنه ای متولد شود و الکچری 

بعد همين فرد رياکار و قاتل در مقابل .  ترين تولد را بنام خود ثبت کند
مرگ و خودکشی کودکان کار و مردم اسير پاندمی کرونا عليه انگليس 

 !   و آمريکا شعار ميدهد
 

خامنه ای با منع خريد واکسن مهمترين 
و مهلک ترين تحريم را بر مردم ايران 
اعمال کرد که نتايج آن بسيار خونبارتر 
و مهلک تر از تحريم های تجاری 

دولتهای آمريکا و اروپا .  خواهد بود
هنوز خريد دارو و واکسن را برای 
جمهوری اسالمی تحريم نکردند اما 
خامنه ای جلو زد و با سياست منع 
خريد واکسن، اين جنايتکارانه ترين 

خامنه ای قصاب با توجيهات يک .  تحريم را به مردم ايران اعمال کرد
روان پريش عمالً مردم بيدفاع را به مرگ دستجمعی در موج جديد 

 . پاندمی کرونا محکوم کرد
 

حکمتيست به طبقه کارگر و مردم   -فراخوان حزب کمونيست کارگری
آزاديخواه ايران اينست که عليه حکومت اسالمی وسيعا اعتراض کنيد و 

مردم .  خامنه ای بايد حرفش را پس بگيرد.  توی دهن خامنه ای بزنيد
آزاديخواه ايران و در راس آنها طبقه کارگر حق دارد با اعتراض تند و 

خامنه ای و .  بی تخفيف خامنه ای و گماشتگانش را سرجای خود بنشاند
هر فاشيست و رئيس جمهوری غلط ميکند ساکنين يک جامعه را آگاهانه 

اگر در دنيا نيمچه .  و عامدانه در مقابل پاندمی کرونا به حال خود رها کند
عدالتی وجود داشت، چنين افرادی را بجرم جنايت عليه بشريت دادگاهی 

 . و مجازات ميکردند
 

در اوضاع کنونی جهان و پيامدهای پاندمی کرونا، تامين لوازم زندگی و 
سرپناه و دارو و درمان، فوری ترين و بديهی ترين حق هر انسان کره 

بطور مشخص تر، .  خاکی است و دولتها موظف به تامين آن هستند
برخورداری و دسترسی رايگان همگان به واکسن با استانداردهای 

 . بهداشت جهانی، حق بی برو برگرد ساکنين ايران است
 

 .سردبير
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 ٥٧٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

به دنبال بسته شدن اکاونت ترامپ در توئيتر و يوتوب و  :سعيدآرمان
بعضی شبکه های اجتماعی اين مساله مطرح شده که آزادی بيان ترامپ 

 نظر شما چيست؟ . اين موضوع موافقين و مخالفينی دارد. نقص شده
 

سئوال شما دو بخش دارد، اول نظر من در اين  :رحمان حسين زاده
رابطه و دوم نظر متفاوت و مالحظاتم را در مورد نظرات موافق و 

 .مخالف اين موضوع به اختصار بيان ميکنم
  

چون کسی، .  نظر من اينست که آزادی بيان ترامپ نقص نشده است
موسسه ای، رسانه ای، يا حاکميت  و قدرتی به او نگفته حرف نزن، 

او در همان ششم .  ابراز وجود نکن، پليس و دادگاه سراغ او نرفته است
ژانويه حرفش را زده، متينگ برگزار کرده، تحريک و تهييج هم کرده 

در ميان رسانه های متعددی که حرفهای او را منعکس ميکنند، .  است
تصميم ...  چند شبکه اجتماعی بخش خصوصی، مثل توئيتر و يوتوب و 

نه گفته اند ديگر او حق حرف زدن .  گرفتند، حرفهای او را پخش نکنند
در موقعيت .  ندارد، قانونی را عليه آزادی بيان او به تصويب نرسانده اند

ترامپ .  قدرت اجرايی منع افکار و عقايد فاشيستی ترامپ که نيستند
رئيس جمهور است و همزمان از امکانات مديايی کاخ سفيد و دولت 

همين امروز قبل از مصاحبه من .  برای بيان نظرات خود استفاده ميکند
و شما پيام ويدئويی منتشر کرد و همه تلويزيونهای مشهور آمريکا و 

نفس اينکه رسانه .  جهان و همانها که مخالفش هستند، آن را پخش کردند
ای و يا چند رسانه به ترامپ و يا هر کس ديگری بگويند گفته و نوشته 

از قديم تا بحال .  او را پخش نميکنند، به معنای نقص آزادی بيان نيست
روزنامه ها و مجالت و رسانه های تصويری و صوتی فراوان برحسب 
منافع و جهت گيری خودشان، نوشته و گفته خيلی ها را انتشار نداده و 
. اين پديده را به عنوان شاهدی بر نقص آزادی بيان دسته بندی نکرده اند

 . در اين مورد مساله به همين شکل است
 

در اين رابطه فکر ميکنم به شکل نادرست و نادقيقی اصل درست 
و گويا نقص آن به اين مورد مشخص "  آزادی بيقيد و شرط سياسی"

چهاردهه قبل جريان ما و مشخصا اتحاد مبارزان .  تعميم داده شده است
کمونيست، اين اصل درست را برجسته کرد و وارد برنامه کمونيستی 
کرد، به اين دليل در مقابل رژيمهای استبدادی خشن مثل حکومت 
سلطنتی و جمهوری اسالمی برجسته شد، که قانونا و رسما حق آزادی 
بيان و عقيده را سيستماتيک زير پا ميگذاشتند و نيروهای اپوزيسيون و 

در .  را مشروط ميکرد"  حق آزادی بيان"از جمله اپوزيسيون چپ 
. صورتی که درآمريکا و کشورهای اروپايی با اين مساله روبرو نيستيم

رسميت پيدا کرده "  آزادی بيان و عقيده"اينجا در غرب در سطح حقوقی 
در همان انگليس که شما هستی و اينجا در سوئد که من هستم، .  است

شهروندان جامعه بدون ترس سرکوب و زندان و شکنجه عقايد خود را با 
فکرميکنم در اين مورد اين .  امکاناتی که در دسترس دارند، بيان ميکنند

بی دقتی وجود دارد که بين حق آزادی بيان و استفاده واقعی و عملی هر 
در خود غرب شهروندان .  فرد از حقی که دارد، تفاوت قائل نميشوند

جامعه مثل هم از حقی که ظاهرا به يکسان برای همه به رسميت شناخته 

 !در مورد اشغال كنگره آمريكا -ترامپ و آزادی بيان 
 

 گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده

بلکه هر فرد بنا به موقعيت اقتصادی و .  شده، نميتوانند استفاده کنند
در .  اجتماعی و امکاناتی که در دسترس دارد، ميتواند، از آن استفاده کند

 .  ادامه بحث به آن برميگرديم
 

اکنون رسانه های "يک استدالل نادرست و نادقيق ديگر اينست، که 
مقدرات زندگی و نحوه استفاده از ...  غول پيکر مثل توئيتر و گوگل و 

آزادی بيان و يا منع آزادی بيان را رقم زده و با استدالالت سابقمان 
اين ادعا نادرست است، چون ".  نميتوانيم از حق آزادی بيان دفاع کنيم

عاقبت اين شبکه های اجتماعی موثر، نتوانسته اند، قانون منع حرف 
زدن را به دست بگيرند و به جای دولتهای منع کننده آزادی بيان  عمل 

اين مدياهای پرقدرت بااتکا به قدرت اقتصادی و ثروت و سود .  کنند
متکی به نظم ورونه کاپيتاليستی فضا را به دست گرفته و تازه خود اينها 

. بعضا انحصار دولتها بر رسانه ها و افکارسازی عمومی را شکسته اند
واضح است اينها بنا به منفعتهای خود حرف و عقايد را منتشر ميکنند و 
البته اين وارونه و ناعادالنه است، اما ريشه در مناسبات وارونه 
کاپيتاليستی دارد، اگر بخواهيم، اين وضعيت را تغيير دهيم، بايد اين نظم 

 .وارونه را تغيير داد
  

بگذاريد، مالحظاتم را در مورد نظر کسانی که اتفاقا مثل من فکر 
ميکنند، آزادی بيان ترامپ نقص نشده و بخشا استدالالت نادقيق و ناکافی 

از جمله گفته ميشود، چون .  دارند و ميتواند تفسيربردار باشد، بيان کنم
رئيس جمهور است و در راس دولت است، و قاعدتا از امکانات "

، اين "!مديايی اين موقعيت بهره مند است، پس آزادی بيان او نقص نشده
ميپرسم، اگر رئيس .  فاکت درست است، اما ناکافی و يکجانبه است

من ميگويم اگر رئيس !  جمهور نبود، آزادی بيان او نقص شده بود؟
جمهور هم نبود و يک هفته، ده روز ديگر نخواهد ماند و همين 
پروپاگاند را ادامه دهد و دوباره رسانه هايی برايش پخش نکنند،  آنوقت 

اگر در صورتی قدرت حاکمه رسما !  هم آزادی بيان او نقص نشده است
اعالم کند، ترامپ حق حرف زدن ندارد و با اتکا به دادگاه و قانون و 
زندان او را از بيان عقايد حتی فاشيستی اش محروم کنند، آنوقت مساله 

 . فرق خواهد کرد و من هم نظر ديگری خواهم داشت
 

ترامپ راسيست و فاشيست است، لذا "مساله ديگر اينست گفته ميشود، 
در اين مساله هم يکجانبه نگری و برخورد نادرست ".  بايد مانعش شد

می بينم، سئوال من اين خواهد بود، در يک جامعه آزاد و از جمله در 
جامعه آزاد سويساليستی مورد نظر ما، راسيست و فاشيست نميتواند 

من فکر ميکنم، همانطور ما به عنوان کمونيسم !  حرفش را بزند؟
کارگری به روشنی بيان کرديم، در يک جامعه آزاد و برابر، شنيعترين 
نظرات و عقايد بايد بتواند بيان شود، به نظرم عقايد فاشيستی، 
راسيستی، اسالمی، خرافی، ليبرالی، حق دارند، بيان شوند، همانطور 
که افکار مترقی و آزاديخواهانه و سوسياليستی در مقابل آنها برای خنثی 

اينجا بايد بين بيان مثال عقايد فاشيستی و .  کردنشان مطرح ميشوند
راسيستی با سازماندهی حرکت و اقدام عملی فاشيستی برای صدمه زدن 

به شهروندان جامعه و روند زندگی اجتماعی الزمست 
  ٤صفحه   



يک دسته فاشيستی ميتواند عقايدش را نشر دهد، اما همان .  فرق قائل بود
دسته اگر بخواهد حمله به مناطق مسکونی مهاجرين را سازمان دهند، 
قدرت حاکمه هر کس هست، با مکانيسم و قانون و نيروی خود بايد 

يعنی بين بيان عقايد و اقدام عملی مجرمانه براساس همان .  مانعشان شود
عقايد فرق هست و بايد دولت و قدرت حاکمه برخورد متفاوت داشته 

 .  باشد
 

شما در صحبت هايتان بين حق آزادی بيان و استفاده واقعی  :سعيد آرمان
از آزادی بيان تفاوتی را می بينيد؟ منظورتان چيست؟ و استفاده واقعی و 

 برابرانسانها از آزادی بيان چگونه تامين ميشود؟
 

در .  در اين مورد بگذار مشخص صحبت کنيم :رحمان حسين زاده
آمريکا و کشورهای اروپايی طبعا بعد از مبارزات بزرگ اجتماعی، حق 
آزادی بيان و عقيده به رسميت شناخته شده و در قوانين دولتها وارد شده 

اما سئوال اينست آيا .  و اين دولتها نميتواند مانع بيان عقايد افراد شوند
همه شهروندان جامعه همانند هم ميتوانند از حق آزادی بيان خود استفاده 

در انگلستانی که شما هستيد، .  مثال مشخصی بزنم!  کنند؟ واضح است نه
در سطح حقوقی شما و بوريس جانسون نخست وزير هر دو مشابه هم 

نه اکنون حتی دوسال قبل که هنوز نخست .  دارای حق آزادی بيان هستيد
وزير هم نبود، او به عنوان آکتيويست حزبش و شما سعيد آرمان هم به 

بوريس .  عنوان آکتيويست کمونيست و حزب ما فعاليتهای مختلف داشتيد
جانسون متکی به امکانات وسيع حزبش و قدرت اقتصادی که در اختيار 
داشته و دارد، متکی به امکانات مديايی و سياسی وسيع بود، هر بار 
سياستها و افکار پوسيده اش را با ميليونها انسان در ميان ميگذارد و شما 
سعيد آرمان کمونيست بارها بلندگو به دست گرفته در ميدان ترافالگار و 
جلو سفارت نظرات انسانی ات در بهترين حالت با هزار نفر در ميان 

در نتيجه هر دو ظاهرا حق ابراز بيان و عقايد را داريد، اما .  گذاشتيد
شما به دليل تعلق به کارگر و بخش محروم جامعه و نداشتن قدرت مالی 
و ابزارهای اجتماعی موثر به طور واقعی از حق خود استفاده کامل و 

اين ريشه در .  اين تفاوتی است که بايد متوجه اش بود.  واقعی نميکنيد
مناسبت نابرابر اقتصادی و طبقاتی و اجتماعی و سياسی تحميل شده از 

در نتيجه برای استفاده واقعی از حق . جانب نظم وارونه کاپيتاليستی دارد
آزادی بيان و نشر عقايدمان درست مثل بهره مند شدن همه شهروندان به 
نحو برابر از نعمات زندگی، بايد مناسبات تبعيض آميز کاپيتاليستی را از 

با ايجاد يک جامعه برابر و آزاد امکان استفاده واقعی .  بنيان برافکند
 . شهروندان جامعه را از همه حقوقی که به آنها تعلق دارد، فراهم کرد

 
به موضوع ديگری بپردازيم، چهارشنبه ششم ژانويه  :سعيد آرمان

کنگره آمريکا به اشغال فاشيستها درآمد، بازتاب اين واقعه و پيامدهايش 
 را برای هيئت حاکمه آمريکا  چگونه می بينيد؟ 

 
پايه های هيئت .  به نظرم اتفاق بسيار مهمی بود :رحمان حسين زاده

حاکمه کاپيتاليستی آمريکا را لرزاند و مظهر دمکراسی شان، کنگره زير 
نگرانی عميق از اين .  لگد جناح راست افراطی سرمايه داری رفت
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خود .  رويداد را بر چهره همه سران جهان کاپيتاليستی در دنيا می بينيد
آن عمل اشغال کنگره خيلی بزرگ نبود، حدود يک ساعت، يکی دو 
هزار نفر آنجا را اشغال کردند، اما اين نوک کوه بزرگ اتفاقات تعيين 

" مقدس"ساحت .  کننده تر در روند تحوالت آتی جامعه آمريکا است
کنگره و ديگر "  تقدس. "سرمايه به اشغال راست افراطی فاشيست درآمد
فاشيستها هم يک واقعيت .  سمبلهايشان شکست، بگذار بيشتر شکسته شود

را می بينند، آن هم اينکه توده وسيع مردم از ساختارهای موجود، از 
کنگره و کاخ سفيد و کنگره نشينان و سردمداران دو حزب مافيای قدرت 

اين واقعه شکافهای درون نظام .  در آمريکا وسيعا و عميقا بيزارند
تا هم اکنون لطمات جدی به اعتبار .  سرمايه را عميق تر کرده است

 .  هيئت حاکمه امپرياليستی آمريکا زده و لطمات جديتر در راه است
   

خيلی ها و در افکار عمومی ماجرای به اشغال در آوردن  :سعيد آرمان
 کنگره محکوم شد، نظر شما چيست؟ 

 
واضح است کارگر آگاه و صف آزاديخواه و  :رحمان حسين زاده

کمونيست از پايه و بنيان و تمام قد عليه فاشيسم، افق و سياست و تاکتيک 
در نتيجه هيچ عملکرد فاشيستها و .  و پراتيک و عملکرد فاشيستی هستيم

اما برای آزاديخوهان و .  از جمله در اين مورد هم مورد تاييد ما نيست
برابری طلبان و مبارزين حق طلب و کمونيست در آمريکا و جهان، 

سرمايه، به اماکن و سمبلهای "  مقدس"محکوميت حمله به ساحت 
سرمايه امپيرياليستی، به مکانی که بيش از دويست سال است، محل 
تصويب و اجرايی کردن همه سياستهای ضد انسانی و تبعيض آميز و 
جنگ طالبانه در خود آمريکا و سراسر جهان است، مطلقا موضوعيت 

جنبش طبقه کارگر خودآگاه و سازمانيافته و رهايی بخش در .  ندارد
آمريکا ميتواند به موقعيتی برسد، قيام کارگری سازمان دهد و اين مکانها 

 . را به تصرف درآورد
 

*** 

در مورد اشغال كنگره  -ترامپ و آزادی بيان   

 !آمريكا
 ...گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده 

 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده        "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه         

در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان      

سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى،         

نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر         

سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت         

 ". حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد
 

 منصور حكمت



هفته گذشته دولت سوئد مقررات جديدی در رابطه با پاندمی کرونا و 
قرنطينه در مدارس متوسطه وضع نمود و اعالم کرد که مدارس بنا به 
تشخبص مسئولين کمون ها می توانند کالسهای دانش آموزان ششم 
ابتدايی تا نهم را از طريق نت پيش ببرند، اين دستورالعمل دولت از 
روز يازدهم ژانويه با بازشدن مدارس بعد از تعطيالت سال نو به اجرا 

کشور سوئد جزو کشورهای نادر در دنياست که کودکان از مهد . درآمد
کودک تا پايان دبيرستان از تغذيه رايگان بهره مند هستند و کمون ها 
موظفند که نقش عمل وزارت آموزش و پرورش را برای تهيه تغذيه 

سياست تغذيه خوب برای همه .  مناسب با رشد کودکان را اجرا نمايند
کودکان ربطی به شرايط خانوادگی آنها ندارد و هدف از اين سياست نه 
تنها سير کردن شکم کودکان و نوجوانان است بلکه عادت به غذای 
مناسب، احتراز از غذای نامناسب، ايجاد امکانات برابر در مدارس 

عليرغم فشار بخش خصوصی .  برای همه کودکان و غيره می باشد
برای تحميل شرايط نامناسب و سودآوری بيشتر، در سالهای اخير 
کيفيت مواد غذايی در آشپزخانه های مدارس باال رفته و مسئولين 
مربوطه هدفمندانه دانش آموزان را در برنامه غذايی و سرويس های 

برنامه غذايی تمام مدارس در پايه .  آن ترغيب به دخالت فعال می کنند
با هم يکی است و ماهانه اين برنامه بطور نتی برای  دانش آموزان 

غير از اين مسئولين آشپزخانه موظف هستند نياز .  قابل رويت است
دانش آموزانی را که رژيم غذايی ويژه دارند مانند گياهخواران، 

رستوران مدرسه بايد .  آلرژی، موانع مذهبی و غيره را برآورده کنند
محلی برای تجديد قوا، مالقات، ايجاد همبستگی و فراهم آوردن فضای 

آن دسته از پرسنل مهد .  برابر بين دانش آموزان و بزرگساالن باشد
کودک ها و مدارس که بنا به  نياز دانش آموزان مجبورند با آنها غذا 

 . بخورند هزينه ای متقبل نمی شوند
 

ژانويه در هنگام پياده روی روزانه به برنامه اخبار راديويی  ١٣روز 
محلی گوش می کردم که  مصاحبه ای مستقيم با مسئول تغذيه مدارس 

خبرنگار راديو از وی خواست که در .  در استان غرب سوئد داشت
مورد مشکالت و چالش های اين وضعيت جديد، با توجه به اينکه 
اکنون دانش آموزان در منازل خود کالس ها را از طريق نت برگزار 
می کنند، چگونه مسئله تغذيه ی دانش آموزان را حل نموده اند؟ مسئول 
مربوطه ضمن اقرار به دشواری اين مسئوليت و چالش و موانعی 

ما :  جديدی که بطور واقعی در مقابلشان قرار گرفته است می گويد
در وهله ی اول .  بسرعت برای اين وضعيت جديد راه حل پيدا کرديم

هدف ما اين است که مطمئن باشيم که دانش آموزان اگر چه فيزيکی در 
. مدرسه حضور ندارند ولی همچنان غذای مناسب به بدنشان می رسد

برنامه غذايی مدرسه بطور هفتگی روی نت دانش آموزان قرار دارد و 
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دانش آموزان کافيست که سهميه غذای مناسب 
. خود را از طريق آن برای روز سفارش بدهند

تمام دانش آموزان در سوئد دارای کامپيوتری (
که مدارس مجانی در اختيار دانش آموزان 
قرار ميدهد هستند و هزينه ای بابت آن 

غذای سفارشی در بسته ).  پرداخت نمی شود
های مختلف از طريق آشپزخانه آماده و دانش 

آموزان هنگام استراحت نهار؛ در حياط مدرسه غذايشان را تحويل گرفته 
اما ما دانش .  اين سهل ترين قسمت اين کار است.  و با خود به خانه ببرند

آموزانی داريم که حتما بايد با کسی غذا بخورند، يا آلرژی دارن، يا ما 
ما به .  می دانيم که شرايط خانوادگی مناسبی ندارند و بسيار موانع ديگر

همه  اينها فکر کرده ايم و تالش کرده ايم برای همه اينها راه حل پيدا کنيم 
و مسئله مهم ديگر اينکه با آمدن به مدرسه برای بردن غذا مقداری هم 

 .تحرک خواهند داشت و اين برايشان خوب است
 

سوئد کشوری سرمايه داری ست و ناعدالتی به وفور همه جا ديده می 
بعنوان کسی که . تفاوت زمين تا آسمان است.  اما ميشود مقايسه کرد. شود

سالها چه در ايران و چه در سوئد معلم بوده است اين گزارش بشدت مرا 
وقتی رضا فيوچی در سيزده سالگی می گويد آنقدر سرکار .  غمگين کرد

بوده ام که هيچوقت به آرزو فکر نکرده ام، وقتی پسر درس خوانی مانند 
دمحم موسوی زاده يازده ساله آنقدرعقلش می رسد که  برای دسترسی به 
کالس نتی بدليل نداشتن يک تلفن از سر استيصال خودکشی کند، ديگر 
بايد گفت لعنت براين زندگی و لعنت براين حکومتی که کمر به قتل 

کودکانی که زير سايه نامبارک اسالم با فشارهای .  کودکان بسته است
اقتصادی و اجتماعی و ناعدالتی بزرگ می شوند آرزويی جز مرگ 

سازمان ملل در گزارش ساالنه امسال تابستان اعالم کرد که در .  ندارند
. سايه کرونا امنيت اجتماعی و حقوقی کودکان کار بسيار بدتر شده است

اما برای کودکان در ايران که تحت حکومت ضد کودک نمايندگان خدا 
بدنيا می آيند، قبل و بعد کرونا چه فرقی دارد؟ دارم فکر می کنم که اگر 
رضا فتوچی ها و دمحم موسوی زاده ها اين گزارش راديوی سوئد را گوش 

فکر نمی کردند که اين هم جزو داستان های .  می کردند چه می گفتند
آيا اصال  تصور برخورداری از پايه ای ترين .  افسانه ای غيرممکن است

حق انسان يعنی گرسنه نبودن برايشان ممکن بود؟ آيا اين خيال پردازی 
بزرگی است  که بجای شستن شيشه ماشين های الکچری در پشت چراغ 

آيا واقعا اين .  قرمزها فقط به مدرسه می رفتند و غذای گرمی می خوردند
 . آرزوی بزرگی است

 
 !ايران کشور آرزوهای بزرگ است، کودکانی که آرزوی مرگ می کنند

 
  ٢٠٢١ژانويه  ١٤

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

 كودكان كار با آرزوهای بزرگ
 يک ياداشت كوتاه برای بى دفاع ترين قربانيان جمهوری اسالمى

 

 پروين كابلى

 



رئيس جمهوری با .  بدون ترديد يک رئيس جمهور فاشيست است  ترامپ
مواضعی بشدت ارتجاعی، آشکارا ضد کمونيزم، ضد پناهجو، ضد زن 

با اين همه هيچ رئيس جمهوری به اندازه . و ضد تمام ارزش های انسانی
، )مجاهد و حزب کمونيست کارگری(ترامپ با جريانات سرنگونی طلب 

، اصالحات چی )سکوالر دمکرات و شورای مديريت گذار(براندازان 
همسو و همراستا )  دمحم نوری زاد(و استعفاطلبان )  فايزه رفسنجانی(ها 

اين هم از عجايب دنيای سياست است که افراد و احزاب .  نبوده است
اپوزيسيون مدعی آزادی در يک کشور با رئيس جمهور آشکارا فاشيست 

وقتی هدف مشترک باشد پيوندهايی اينچنين .  کشور ديگر همنوا باشند
تمام اين جريانات، پيش از انتخابات آمريکا آشکارا به .  طبيعی می نمايد

پيروزی ترامپ اميد بسته و روی روندهای پس از آن حساب باز کرده 
برای مثال از نظر حزب کمونيست کارگری پيروزی ترامپ به .  بودند

معنای افزايش دامنه و شدت تحريم و الجرم تضعيف حکومت اسالمی 
شکست .  بود و برای فرشگرد يعنی قوت گرفتن امکان هجوم نظامی

. ترامپ اما معادالت را به هم ريخت و اميدهای بسياری را به باد داد
در اين .  برخی جريانات همپای ترامپ زير بار پذيرش شکست نرفتند

ميان تقوايی با يک چرخش صد و هشتاد درجه ای، از کمپ جمهوری 
خواهان به اردوی دمکرات ها نقل مکان کرد و متحدان سابق خود را 

" اصول کمونيزم سياسی"کسی اگر می خواهد .  انگشت به دهان ساخت
 .و کاربست آن را بياموزد اکنون بهترين زمان است

 
حميد تقوايی امروز و پس از شکست ترامپ می نويسد ترامپ لجن  

شايد هيچ .  در اين گفته حقيقتی ژرف نهفته است.  جامعه را رو آورد
طبقه ستمکشی در جهان معنای باال آمدن لجن در جامعه را آنقدر عميق 

لجن ها در ايران نه .  و آنقدر تلخ درک نکرده است که ستمکشان ايران
يک سال، دو سال، چهار سال، که چهل سال است زندگی قريب به سه 

سرمايه داری و در راس آنها آمريکا دولت های .  نسل را تباه کرده اند
چهل سال پيش و در کنفرانس گوادلوپ تمام لجن های جهان را يکجا به 

از آن پس، مردم در ايران زندگی نمی کنند، .  روی جامعه ايران ريختند
انها فقط اعتراض می کنند و در . حتی ديگر اميد به زنده ماندن هم ندارند

پاره ای طاقت انتظار هم .  انتظار آزادی يا کشته شدن بسر می برند
 .ندارند و خودکشی می کنند

 
تقوايی اما پيشتر راجع به آمريکای ترامپ چنين درشت گويی نمی کرد، 

 .سهل است، منتقدين را چپ سنتی، پرو پوتين و پرو سوويت لقب می داد
  
چنانکه می دانيم کنفرانس ورشو در فوريه دوهزار و نوزده برای  

برگزار کنندگان متوهم و خام انديش اش، قرار بود همان کارکردی را 
با .  برای جامعه در حال انفجار ايران داشته باشد که کنفرانس گوادلوپ

حمايت جانبی و سياسی نهادهای همين دولتها با به خط کردن ترکيبی از 
منحط ترين جريانات بورژوايی نظير مجاهد، فرشگرد، سلطنت طلبان 
آريايی، قوم پرستان، ملی اسالمی های فاشيست و ناسيوناليست های 

می خواستند .  متفرقه در صدد ّعلّم کردن آلترناتيو دست ساز خود برآمدند
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اپوزيسيون هوادارشان را برای روز 
کوششی که بورژوازی    .مبادا رو بياورند

با توجه به عروج جنبش کارگری و 
حضور بی شمار صف فعالين چپ و 
آزاديخواه و سوسياليست، يکدم از آن 

 . غافل نبوده است
 

در همان ماه پمپئو و مسيح علينژاد در 
راجع به "کاخ سفيد و پشت درهای بسته 

اين مشاهده و .  به گفتگو نشستند"  مصائب زنان و طرق آزادی آنان
. احساس مسئوليت ناشی از آن تکانی به اردوی چپ جامعه ايران داد

احزاب و سازمانهای چپ و کمونيست و نيز فعالين مستقل و آزاديخواه 
هر يک به فراخور دانش و امکانات مادی و معنوی خود کوشش بی 
امانی را برای نقد جريانات راست و افشای اهداف پنهان و آشکار دشمن 

يک اقدام ديگر کمونيست ها از جمله حزب ما، .  طبقاتی بکار گرفتند
تالش برای همکاری نيروهای انقالبی و کمونيست برای سرنگونی 
انقالبی و معنای آن و تقويت يک آلترناتيو سوسياليستی برای مقابله با 

هدف و پيام روشن .  پروژه آلتراتيو سازی بورژوائی اردوی راست بود
اين اقدام، کوششی بود برای ارسال اين پيام به کارگر و زحمتکش ايران 
که به غير از فاشيسم، شما انتخاب ديگری هم داريد، که می شود جهان 

پس از قرن ها !  را از چنگ بربرها نجات داد، سوسياليسم ممکن است
حاکميت بربريت سرمايه داری حاال نوبت پيروزی کارگر و سوسياليسم 

 . است
 

تقوايی که امروز نگران باال آمدن لجن در جامعه آمريکاست آن روز در 
مقام دفاع از آمريکا برآمد و عليه تمام چپ بی هيچ تفکيک و تبصره ای 

 :نوشت
  
اين چپ سابق پرو سوويت و امروز پرو پوتين، در صف بندی جهانی "

 ".کنار روسيه و چين قرار می گيرد و ضد امريکايی است
 

چپ هيچ چيز نبود جز   معنای اين گفته به ويژه با مخاطب قرار دادن تمام
تقوايی در پاسخ به اين پرسش که اين لجن . ايستادن کنار آمريکای ترامپ

های اسالمی را آمريکا بر ما حاکم کردند، گفت، آن سياست چهل سال 
مصطفی صابر رييس .  امروز آمريکا تغيير رويه داده است.  پيش بود

دفتر سياسی، بحث نظری و سياسی را بکل کنار گذاشت و مسئله را 
ايشان که از نقد جريانات و شخصيت های اپوزيسيون دست .  امنيتی کرد

راستی و پرو آمريکا توسط کمونيست ها سخت برآشفته بود با لحنی 
"پرخاشگرانه خطاب به چپ ها گفت شما چکاره ای، شما که چپ : 

هستيد و می خواهيد جمهوری اسالمی را بيندازيد، جمهوری اسالمی را 
ول می کنيد و به رضا پهلوی، مجاهد، عبدهللا مهتدی، مسيح علينژاد 

خب عمال در کنار جمهوری اسالمی قرار می گيريد و .  حمله می کنيد
 ."ادبيات تان شبيه کيهان شريعتمداری می شود

 
چنانکه مالحظه کرديد اين موضع حزب کمونيست کارگری در 
خصوص آمريکا و جد و جهد شيفتگان و اميدواران ترامپ در زمانه ای 

حزبی که تا پيش از .  بود که رييس جمهور فاشيست کيا و بيايی داشت
و ديدار "  ديپلماسی کمونيستی"انتخابات به خاطر آمريکا و مستدل کردن 

و وزير خارجه ترامپ، کل چپ يک "  بزرگان لشکری و کشوری"با 
جامعه را به باد ناسزا می گرفت اينک ناگهان و يک شبه متحول شده 

 ترامپ ستيزی تقوايى اصالت ندارد 
 

 جاويد حكيمى

 

  ٧صفحه   



بستن حساب توييتر دونالد ترامپ بحث برسر آزادی بيان را داغ کرده 
به نظر صورت مسئله وارونه است و آزادی بيان در اين ميان بی . است

اوال، آزادی بيان بحثی در مورد حقوق شهروند است و نه .  تقصير است
حقوق دولت و روسای دولتها و مولتی ميلياردها و کنسرن های مافيائی 

ثانيا، دولت موظف به رعايت حق آزادی بيان شهروندان و .  خبری
تضمين تحقق اين حق است و نه شهروندان موظف به دفاع از حقوق 

 . روسای جمهور و ديکتاتورها
 

مالک و مدير عامل توييتر جناب جک دورسی از ميلياردرهای 
امثال دروسی و بيل گيت و ديگران بعنوان اليه سرمايه .  دمکرات است

داران جديد و مالکان انحصاری رسانه ها در دنيای سوشيال ميديا، 
نميتوانند شاخص تعيين و تشخيص آزادی بيان و يا تحقق آزادی بيان 

اولين شرط مهم تحقق آزادی بيان شکستن انحصار دولت و .  باشند
 . قدرتهای اقتصادی بر رسانه ها است

 
من از آزادی بيان فاشيست ها هم دفاع ميکنم اما تحريک به عمل 
فاشيستی و مثال سوزاندن کمپ مهاجرين ديگر جزو آزادی بيان نيست 
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بلکه عملی عليه جان و امنيت شهروندان ديگر 
اگر ترامپ يک شهروند معمولی بود يا .  است

رئيس يک حزب بورژوائی بود و دولت روزنامه 
و صدايش را می بست، بايد مدافعين آزادی بيقيد 
و شرط بيان اين عمل را محکوم و از حق آزادی 

اما دفاع از آزادی بيقيد و .  بيان وی دفاع ميکردند
شرط بيان معنی اش دفاع از حکام و سلب 

بورژوازی .  کنندگان آزادی بيان شهروندان نيست
آمريکا، هر جناحش، با دسترسی وسيع به شبکه 

های جهانی و هنر در بمباران جامعه با جفنگيات، نيازی به دفاع ما 
من بستن حساب توييتر ترامپ توسط يک سرمايه دار هوادار .  ندارد

حزب رقيب را بحثی مربوط به آزادی بيان نمی دانم و هر دفاعی از اين 
 .اقدام توييتر را همراهی با سياست دمکراتها ميدانم

  
دمکراتها در اين روزهای آخر کليه امکاناتشان را : اتفاقی که افتاده اينست

برای از ميدان بدر کردن ترامپ، دادگاهی او و ممانعت از ابراز وجود 
توييتر بعنوان متحد دمکراتها در همين .  وی در دوره آتی دنبال می کنند

اين رقابت بخشهای مختلف بورژوازی است و .  کمپين بازی می کند
کمونيسم و کارگر در .  ربطی به کارگران آمريکا و کمونيست ها ندارد

آمريکا برای پيشروی بايد ابتدا از روی جناح های متفرقه سرمايه اعم از 
 . دمکرات و جمهوريخواه تا فاشيست رد شود

 
 ٢٠٢١ژانويه  ١٣

 رئيس جمهور آمريكا و آزادی بيان
 

 سياوش دانشور

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محالت ! همه جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان !  شوراها را برپا كنيد

!مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  

 

حاال تقوايی متوجه شده که يک رسالت روتين ترامپ و پمپئو در .  است
 !اين چهارسال رو آوردن لجن های جامعه بوده است

  
" کمونيزم سياسی"اکنون بايد برای خواننده روشن شده باشد که جوهر 

ترامپ ستيزی تقوايی قالبی است !  مورد نظر ايشان چيست؛ اپورتونيسم
نزد دوستان و متحدان سابق اين حزب به ويژه سلطنت .  و اصالت ندارد

نزد ما کمونيست ها، اين .   طلبان، اين گواه غير قابل اعتماد بودن است
به .  چيزی نيست جز چراغ سبز دادن ناسيوناليسم چپ به دمکرات ها

 ! هر حال سياست بايد به روز و منعطف باشد
 

  ٢٠٢١ژانويه  ١٣

 ...ترامپ ستيزی تقوايى اصالت ندارد 

 

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، 

درمانى و بهداشتى شهروندان در شرايط 

 ! گسترش پاندمى كرونا است



پو آچند روزی است ويدئويی از طرف سيد حيدر حسينی پدر فردی بنام 
بوده، در ميديای )  جناح مهتدی(حسينی كه پيشمرگ سازمان زحمتكشان 

وی ادعا ميكند آنطوريكه سازمان زحمتكشان عبدهللا . اجتماعی می چرخد
مهتدی اعالم کرده، فرزندش خودكشی نكرده است، بلكه در ماه آگوست 

 . كشته شده است ٢٠٢٠
 

در اين ويدئو  حيدر حسينی ادعا ميكند كه فيلم و اسنادی در اختيار دارد 
او .  كه ادعای وی را ثابت ميكند و بخشی از فيلم را هم منتشر كرده است

های مداربسته اردوگاه  مدعی است که اين فيلم ها مربوط به دوربين
در سليمانيه بدست )  نيروی انتظامی(سازمان زحمتکشان را از آسايش 

آورده و بر مبنای آن و شواهدی ديگر در دادگاهی در همين شهر 
 .  درارتباط با قتل فرزندش شكايت كرده است

 
ما قبال در مورد ماهيت اين سازمان مفصل نوشته ايم و اقدامات ضد 

 . آزادی، نقشه ترور مخالفين خود، را به اطالع أفكار عمومی رسانده ايم
 

هراز چند گاهی از طرف رهبری يا اعضا و پيشمرگان سازمان 
زحمتکشان و شاخه ديگر آن اخبار خودكشی تعدادی از اعضای اين 

همين چند ماه .  منتشر ميشود)  حادثه ناگوار(جريانات تحت نام در يك 
قبل بود كه خبر مرگ دختر و پسری جوان و نوجوان را تحت همين نام 

در سازمان زحمتكشان به رهبری عمر ايلخانی زاده در . منتشر كردند
يك مورد درگيری در داخل مقر آنها در هه لگورد پسر جوانی به نام نيما 
كشته شد که بعد از اظهار نظرهای ضد و نقيض مسئولين اين سازمان 
قول دادند كه كميته ای را جهت تحقيق و روشن شدن چگونگی اين 
درگيری تشكيل بدهند كه بعد از گذشت نزديك به يكسال هنوز هيچ 

در اين .  اطالعاتی را در اين باره به خانواده ها و افكار عمومی نداده اند
مورد اخبار و شايعات زيادی در ميديای اجتماعی پخش شده و سايت 
های وابسته به رژيم هم در همين رابطه داستان را طور ديگری منتشر 

 .كرده اند
  

در طی چند "  حوادث ناگوار"اين خودكشی ها و يا احيانا كشته شدنها در 
سال اخير مرتب و با آمار در مقرها و اردوگاههای اين دو سازمان 
وجود داشته و روايت های متفاوتی از چگونگی قربانی شدن اين افراد 

خانواده های اين قربانيان مرتب خواستار روشن شدن .  وجود دارند
چگونگی از بين رفتن فرزندانشان از اين دو سازمان شده و آن را 
پيگيری كرده، اما جواب روشن و قانع كننده ای به آنها داده نشده و هنوز 

 .درسوگ مرگ فرزندانشان منتظرند كه جوابی به آنها داده شود
 

تا آنجائيكه به ماهيت اين سازمانها برميگردد ما مرتب در سالهای گذشته 
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در مورد ماهيت سياسی و ظرفيت های 
ضد انسانی و ارتجاعی آنها نظر خود را 

جنگ و درگيری ميان آنها و .  گفته ايم
جدائيها و زد و خورد و سر و دست 
شكستن همديگر برسر قدرت رهبران 

اگر آسايش .  شان را شاهد بوده ايم
سليمانی همه آنها را برای چند روزی خلع 
سالح نميكرد چه بسا بر اثر برخورد 

 . مسلحانه عده بيشتری هم کشته می شدند
 

رهبران اين دو سازمان در چهارچوب رقابت های خود چند سال قبل بی 
توجه به اوضاع سياسی و نظامی كردستان تيم هايی از نيروهای 

 .خودشان را به داخل ايران فرستادند كه متاسفانه اكثر آنها از بين رفتند
احساس مسئوليت نكردن در قبال جان كسانی كه به آنها ملحق ميشوند 

بهمين خاطر ما از جوانان كردستان که خواهان .  مثل روز روشن است
مبارزه عليه رژيم جنايتكار اسالمی ايران هستند خواسته ايم به صفوف 

امنيت فرزندان  اند که در حفظ جان و  اينها بارها نشان داده.  اينها نپيوندند
 . مردم قابل اعتماد نيستند

  
تا آنجائيكه به ادعای پدر آپوحسينی برميگردد حق بی چون و چرای وی 
و همه خانواده هايی است كه عزيزانشان را از دست داده اند که بدانند 
برسر جگرگوشه هايشان چه آمده است؟ حتی اگر اين افراد خودكشی 
كرده اند، دليلش چه بوده است؟ كدام فضا و مناسبات آنها را وادار به 

سيد حيدر حسينی در اين فيلم، مدعی است   ؟ خودكشی كرده است
او ميگويد که در .  فرزندش آپو حسينی خودكشی نكرده و كشته شده است

اين رابطه بعد از مراجعات زياد به مسولين اين سازمان، جوابی به وی 
 .نداده و تا بحال سكوت كرده اند

 
از نظرمردم آزاديخواه و احزاب سياسی مسئول، دادخواهی حق هر كس 

. و هر خانواده ای است كه عزيزش را بهر دليلی از دست داده است
مسئولين سازمان زحمتكشان به رهبری مهتدی نبايد بيشتر از اين طفره 

دفاع از  .بايد باسخگو باشند و أفكارعمومی را در جريان بگذارند.  بروند
ايجاد فضای سالم سياسی در جامعه برای فعاليت آزادانه همه افراد و 
احزاب و نهادها و تشكالت، وظيفه آزاديخواهان و احزاب و جريانات 

پيگيری حقايق از دست رفتن اين جوانان، حق بی .  سياسی و مسؤل است
 .چون و چرای خانواده های آنها و هر نهاد آزاديخواه و انساندوست است

 
*** 

 سازمان زحمتكشان كردستان ايران

 !بايد جوابگو باشد 
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