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کار ان ھان

در يک نگاه

د ود !

 ٢٨و  ٢٩خرداد  ١٤٠٠را به خاطر بسپاريم!
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رحمان حسين زاده
اعﻼميه حزب حكمتيست

جان باختن سه كارگر نفت
تسليت به كارگران نفت

 ١٨تير  ٩ - ١٤٠٠ژوئيه ٢٠٢١

مسئله قطعى های مكرر برق

گسترش اعتصاب نفت

جواب كوبيدن نظام است

در باره مذاكره

سياوش دانشور

امروز  ١٨تير در بيستم روز اعتصاب
کارگران صنايع نفت هستيم .آخرين آمار از
اعتصاب در  ٩۶پاﻻيشگاه ،مرکز پتروشيمی
و نيروگاه در  ١٩شهر و باﻻتر از شصت
هزار کارگر پروژه ای و پيمانی را
دربرگرفته است .روز پنجشنبه کارگران
پروژه ای در شرکتهای پيمانکاری ايرج
فرامرزی ،کارگران شرکت پيسا در
ايرانشهر ،کارگران شرکت دريا ساحل خط
قشم ،کارگران شرکت بهداد معادن پاسارگاد،
کارگران  ODCCپاﻻيشگاه آبادان نيز به
اعتصاب پيوستند.
شروع مذاکرات
کارگران پيمانکاری و پروژه ای اعﻼم کرده
بودند که تا اول مرداد در اعتصاب می مانند.
با شکست نسبی سياست ايجاد شکاف مابين
کارکنان و کارگران رسمی و کارگران پيمانی
و پروژه ای و تﻼش برای خواباندن اعتصاب،
اعمال فشار امنيتی و سرکوب با هدف پايان
دادن به اعتصاب آغاز شده است .اخراج فله
ای در گچساران و شرکتهای مختلف ،تهيه
ليست سياه از کارگران فعال ،فراخوان برای
"شناسائی محرکين اعتصاب" ،ممنوعيت
تجمع و تحريم آب و غذا در کمپهائی که هنوز
کارگران حضور دارند و اعمال فشار برای
بازگشت به کار و يا تسويه
صفحه ٢

صفحه ٤

رژيم اسﻼمى عامل وقوع سونامى كرونا
صفحه ٥

سعيد آرمان

ستون اخبار مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى كندى
صفحه ٩

منصور حكمت

افغانستان و بازگشت طالبان
ضرورت سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای
سياوش دانشور

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
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گسترش اعتصاب نفت
در باره مذاكره ...
حساب و رفتن از محل ،از اقدامات تاکنونی کارفرمايان و نيروهای
امنيتی بوده است .کارفرمايان همينطور برای تامين نيروی جايگزين
تﻼش کرده اند اما تامين اين تعداد نيروی متخصص برايشان غير ممکن
است.
مذاکرات کارفرمايان و پيمانکاران با کارگران ،مانند سال گذشته،
بصورت منفرد و جدا جدا آغاز شده است .اخباری مبنی بر پذيرش و
قبول نسبی شيفت کاری بيست روز کار و ده روز مرخصی و کاهش دو
سه روزه و قول و قرارهائی برای بهبود اوضاع از جانب کارفرمايان
وجود دارد .در باره افزايش حقوق ها ،کارفرمايان اين افزايش و نسبت
آنرا به تغيير حجم و ميزان هزينه قراردادهايشان با وزارت نفت گره
زدند .خواست کارگر پيمانی و پروژه ای طبق ادعای روحانی و زنگنه
به "دولت و وزارت نفت مربوط نيست" ،اما افزايش حقوق همين
کارگران تابع تغيير قرارداد پيمانکاران با وزارت نفت است! اينجا
مکررا ً روشن می شود که پيمانکاران در واقع برای انجام پروژه هايشان
خواهان گرفتن سهم بيشتری از وزارت نفت هستند و تنها به اين اعتبار
حاضرند بخش ناچيزی به حقوق کارگران اضافه کنند .در اين ميان
خواست کليدی و مهم الغای شرکتهای پيمانی و خلع يد پيمانکاران از
پروسه قرادادهای کار ،به حاشيه رانده شده است .امری که بزرگترين
پشتوانه را ميان بخشهای مختلف طبقه کارگر دارد و همه جا از معلم و
پرستار تا کارگران بخشهای مختلف توليدی و خدماتی خواهان رفع
ناامنی شغلی و تغيير وضعيت استخدامی و حقوق و مزايای ذيربط
هستند.
چگونه مذاکره کنيم؟
مذاکرات منفرد و جداگانه برخﻼف روح اعتصاب و حرکت وسيع و
جمعی کارگری است .روشن است مسئله سرکوب و فقدان تشکلی رسمی
که کارگران را نمايندگی کند در مذاکره اعتصابيون با کارفرمايان
مشکﻼتی ايجاد ميکند که به پيمانکاران امکان مذاکره جداگانه را ميدهد.
برای دور زدن اين کمبود و شکست سياست دولت و پيمانکاران ،ميتوان
و بايد روش ديگری را در پيش گرفت.
کارگران پروژه ای در شرکتهای مختلف يا مجموعه ای از شرکتها در
مناطق ،بعنوان مثال در مراکزی مانند عسلويه و پاﻻيشگاههای گاز ،يا
در پتروشيمی ها و مناطق عملياتی ،ميتوانند رئوس پيشنهادی خود اعم
از نرخ دستمزدها تا شيفت کار و غيره را ليست کنند و با امضای
شرکتهای پيمانکاری مختلفی که برای آن کار ميکنند منتشر و به
پيمانکاران پيشنهاد دهند .اين اقدام بسادگی ميتواند با استفاده از روابط و
شناختی که از همديگر دارند و کانال های ارتباطی آنها صورت بگيرد.
اين مهم را مجمع نمايندگان يا فعالين مورد اعتماد کارگران در هر قسمت
از جوشکار و فيتر و ابزار دقيق و برق و  ...ميتوانند دقيقا تعيين و
تدوين و اعﻼم کنند.
چنين تاکتيکی اوﻻ اتحاد کارگران اعتصابی را نگهميدارد و از پراکندگی

و روبرو شدن بصورت فردی با
پيمانکاران جلوگيری ميکند .کارگران
اعتصابی و بخشهای مختلف آنها را
دستجمعی در مقابل پيمانکاران و
کارفرمايان در شرکتهای مختلف
قرار ميدهد .ثانيا بدرجه ای از روبرو
شدن با عمل انجام شده مانند سال
گذشته ،مسيری که تعدادی راسا ً
توافق کنند و ديگران ناچار به دنباله
روی شوند ،ممانعت ميکند و جلوی
مانور پيمانکاران را می گيرد .ثالثا سطحی از پيروزی را برای
اعتصاب تعريف می کند که يک حرکت مهم و قدرتمند بوده است و باز
مانند سال گذشته از محو شدن اعتصاب با رفتن سر کار تدريجی و
شرکت به شرکت جلوگيری ميکند .پيشنهاد متحد و نسبتا متحد کارگران
در اين مذاکرات ،سياست شکستن اعتصاب با وعده و يا قراردادهای
سابق را منتفی ميکند .بعبارت ديگر ،کارگران در هر قسمت مثﻼ
ميتوانند حداقل و حداکثر نرخ دستمزدی سطوح مختلف کار و تخصص
و  ...را در نظر بگيرند و به نرخی که ميشود قبول کرد و رضايت داد
برسند .مذاکرات بدون تعيين اين چهارچوبها نسخه پايان اعتصاب در
شرايط بدتری است.
حال که کارگران عمدتا در محل کار حضور ندارند و امکان برگزاری
مجمع عمومی کارگران اعتصابی وجود ندارد ،بهترين شيوه کار
برگزاری مجمع عمومی کارگران هر بخش از طرق سوشيال ميديا و
کارگران فعا ِل
رسيدن به تصميمی نسبتا جمعی است .شبکه محاف ِل
ِ
اعتصابی در پتروشيمی ها و نفت و گاز ميتواند اين امر مهم را به
سرانجام برساند .اعتصاب و سازماندهی آن تاکنون روی دوش اين
عزيزان بوده و در مذاکره هم بايد نقش شان را ايفا کنند .در عين حال
اين روش موجب استحکام روابط محافل و شبکه های رهبران عملی
کارگران ميشود.
سردبير.
 ١٨تير ١٤٠٠

كارگران در اعتراضات به

مجمع عمومى متكى شويد!
جنبش مجمع عمومى

كارگری را گسترش دهيد!
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در يک نگاه

 ٢٨و  ٢٩خرداد  ١٤٠٠را به خاطر بسپاريم!
رحمان حسين زاده
در  ٢٨و  ٢٩خرداد امسال دو تحول مهم اتفاق افتاد .تحوﻻتی که ُمهر
موثر و ُمساعد خود را بر تداوم جدالهای سياسی و طبقاتی تعيين کننده
صحنه سياسی ايران کوبيد .از اين دو روز به عنوان سمبل نقطه
چرخشهای مثبت در تاريخ مبارزات آزاديخواهانه کارگران و مردم
برای هميشه ياد ميشود .به اين دليل  ٢٨و  ٢٩خرداد را بايد به خاطر
بسپاريم .در اين يادداشت قصد بررسی همه جانبه درسهای برگرفته از
اعتراضات درخشان و برحق اين دو روز را ندارم .اما نگاه کوتاهی به
حاصل مبارزاتی مهم اين دو روز ضروری است.
 ٢٨خرداد ،آری دهها ميليونی به سرنگونی جمهوری اسﻼمی!
تبيينها و روايتهای مختلفی از عدم شرکت توده ای مردم در مضحکه
"انتخابات" جمهوری اسﻼمی مطرح است .جنبشها و جريانات مختلف
بنا به منافع و مصلحتهای جنبشی خود روايتهای متفاوت و ويژه خود
بيان ميکنند .آنچه اتفاق افتاد ،برخﻼف پروپاگاند "اصﻼح طلبان و
اعتداليون" شکست خورده ملی مذهبی درون حکومتی و بيرون
حکومتی ،با پشت کردن به "صندوق رای" و به قول آنها "تحريم
انتخابات غير آزاد" قابل توجيه نيست .حتی با بحﺚ "رأی بی رأی و
انتخابات بی انتخابات" بسياری از نيروهای اپوزيسيون هم قابل توضيح
نيست .انزجاری عميق تر و ريشه ای تر ،پايه حرکت اعتراضی عدم
شرکت ميليونها نفری مردم در بالماسکه "صندوق چرخانی و دريوزگی
کسب رأی" رژيم را شکل داد .از نظر اکثريت عظيم شهروندان "آری
به سرنگونی کليت جمهوری اسﻼمی و رأی ما سرنگونی" مبنا و
قطبنمای حرکت عدم شرکت و رسوا کردن اين بساط ننگين اسﻼمی
بوده است .به معنای دقيقتر ،عدم شرکت اين بار مردم در نمايش
"صندوق گردانی" فرمت ديگر تداوم جنبش سرنگونی متکی به اراده
کارگر و مردم برای جارو کردن بساط جمهوری اسﻼمی و اعمال اراده
مستقيم کارگری و توده ای در فردای برچيده شدن حکومت اسﻼمی
است .اگر در دی ماه  ٩۶مردم معترض به فقر و تبعيض و نابرابری با
تظاهراتهای خيابانی باﻻتر از صد شهر جنبش سرنگونی را به بستر
اصلی اعتراض عليه جمهوری اسﻼمی تبديل کردند ،در آبانماه  ٩٨بار
ديگر و اينبار کوبنده تر به جمهوری اسﻼمی اولتيماتيوم دادند و اعﻼم
کردند که برای برچيدن کل بساط سرکوبگرش پا به عرصه نبردی رو
در رو نهاده اند و برای تعيين تکليف قطعی خود را آماده تر ميکنند.
اکنون در تداوم جنبش سرنگونی دی ماه و آبانماه ،مردم با عدم شرکت
عظيم و دهها ميليون نفری ،تصوير بی اما و اگر ديگری از جنبش
سرنگونی جمهوری اسﻼمی را به نمايش گذاشتند .پيام رسای مردم در
مضحکه "انتخابات" امسال از شعار روشن بينانه "اصﻼح طلب،
اصولگرا ،ديگه تمومه ماجرا" فراتر رفت و تصميم و "رأی ما
سرنگونی" با اقبال عمومی و با قاطعيت تثبيت شد .اين شکست بزرگ
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و کمرشکنی برای جمهوری اسﻼمی و
پيشروی مهمی برای جنبش سرنگونی
است .اين پيام مهم روز  ٢٨خرداد را به
وضوح قاتﻼنی مثل خامنه ای و رئيسی و
ديگر سران جنايتکار جمهوری اسﻼمی
گرفته و آنها را به هراس انداخته است.
اهميت روز  ٢٨خرداد را در همين
واقعيت بايد ديد.
 ٢٩خرداد ،رهبری تحول انقﻼبی به ميدان ميايد!
هنوز جامعه و مردم شادی پيروزی بزرگ روز قبل ) ٢٨خرداد( را
تجربه ميکردند ،موج جنبش اعتصابی بزرگ هزاران کارگر نفت در
دهها مرکز کليدی ترين بخش صنعت ايران ،کارگران نفت و پتروشيمی
ها شور و شعف و شادی جبهه کارگر و مردم معترض و حق طلب را به
اوج رساند .زمينه ها و آماده سازی پيشروان کارگری نفت و پتروشيميها
برای سازماندهی بزرگترين اعتصاب کارگری از مقطع سال  ۵٧به بعد
و تاکنون ،يقينا از مدتها قبل در جريان بوده و با تشخيص هوشيارانه و
درست ،روز بعد از شکست بزرگ جمهوری اسﻼمی قدرت طبقاتی
کارگر در اين اعتصاب بزرگ به نمايش درآمد .فوری ترين پيام اين
اعتصابات ضربه گيج کننده تر به کمر خميده و پيکر فرتوت جمهوری
اسﻼمی و سرمايه داری حاکم است ٢٩ .خرداد امسال به نام روز
کارگران نفت و پتروشيمی ها در تاريخ مبارزاتی طبقه ما تثبت شد و در
اذهان ميماند .در پايان اين اعتصابات و فرصت مناسب ،اين مبارزات
درخشان و حاصل آن را بايد جمع بندی کرد .اما تاکنون جنبش اعتصابی
نفت و پتروشيمی ها شکست رژيم اسﻼمی را از جبهه کارگر و مردم
سنگين تر کرده است .در بيستمين روز خود گسترش آن به هشتاد مرکز
نفت و پتروشيمی ها ،حمايتهای بی نظيری را در داخل و خارج کشور
کسب کرده ،اعتماد بنفس باﻻيی به جنبش کارگری و به جنبش اعتراضی
عليه وضع موجود و حاکميت سرمايه بخشيده ،جنب و جوش اعتراضی
را در ديگر رشته های کارگری و ديگر عرصه های مبارزات اجتماعی
تقويت نموده است .سرها به طرف "کارگر نفت ما ،رهبر سرسخت ما"
چرخيده و اين چشم انداز اميدوار کننده ،اينروزها برجسته تر شده ،که
رهبری کارگری تحوﻻت انقﻼبی ميرود موقعيت خود را محکم تر کند.
پيام سياسی و مبارزاتی روز  ٢٩خرداد و اعتصابات بزرگ در حال
جريان بسيار مهم و سرانجام موفق آن به نقطه عطف جدی در نبرد
طبقاتی کارگر با سرمايه تبديل ميشود.
به عنوان ختم کﻼم ،روزهای  ٢٨و  ٢٩خرداد به عنوان روزهای تجلی
اراده مردم و طبقه کارگر در مصاف رو در رو با بورژوازی و
جمهوری اسﻼمی درست همانند دی ماه  ٩۶و آبانماه  ٩٨در تاريخ
سياسی و مبارزاتی جامعه ايران ثبت شدند .حاصل فوری تحوﻻت اين دو
روز تغيير تناسب قوا به نفع مبارزه طبقه کارگر و مردم برای جارو
کردن قطعی جمهوری اسﻼمی به نحو برجسته ای خود را نشان داده
است .شرايط جديدی در جدال سياسی طبقاتی رقم خورده است .مسئله
اينست شرايط جديد ،نيازها و وظايف جديدی را در مقابل جنبش
کمونيستی و کارگری و حزب حکمتيست قرار داده است .تمام مسئله
اينست بايد بتوانيم به نيازهای جدال طبقاتی اين دوره به موقع پاسخگو
باشيم* .

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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مسئله قطعى های مكرر برق
جواب كوبيدن نظام است
سياوش دانشور
قطعی های سابق و رايج برق اخيرا ً سرعت عجيبی يافته و قطع چهار
الی هشت ساعته برق ،ضررهای مالی و جانی و مشکﻼت فراوانی
برای مردم در خانه و محل کار و بيمارستان ببار آورده است .وضعيت
غيرقابل تحمل شده و تنها در روز دوشنبه  ١٤تيرماه ،اجتماعات و
اعتراضات به قطع مکرر و طوﻻنی برق در شهرها و شهرستانها اوج
گرفت .بندرگز ،جويبار ،فريدون کنار ،اسﻼم شهر ،حسن آباد فشافويه،
بهنميری )مازندران( ،کازرون ،پاکدشت ،قائمشهر ،شهرری ،بابل،
بابلسر و شهرخمام )گيﻼن( از جمله مراکز تجمع و اعتراض و در
مواردی اشغال اداره برق توسط معترضان بودند.
قطعی برق هيچ توجيهی ندارد ،برق وارداتی و يا تحريم نيست ،برق به
وفور از جمله به عراق صادر می شود ،يعنی توليد و تامين نياز داخلی
با مشکل جدی نبايد روبرو باشد .درعين حال ميزان نجومی و صدها
برابر نيازهای يوميه مردم ،برق برای استخراج بيت کوين )مزارع
استخراج رمز ارز( استفاده می شود .شبکه بيت کوين در ايران بدون
ترديد تحت نظر افراد باﻻی نظام و سپاه اداره ميشود .گسترش بشدت
مشکوک اماکن "مجاز" و "غير مجاز" بيت کوين ،از يک پروژه مالی
حکومت سخن ميگويد .اين يک منبع و عامل اصلی قطع مکرر و
طوﻻنی برق است و دولت و وزارت نيرو مسئول مستقيم تمام صدمات
و مشکﻼت ناشی از آن است .در واقع حکومت برق فروشی را هم
حاضر نيست به مردم بدهد و آنجا هم که به قيمت گران ميدهد ،باز
مردم را آزار ميدهد و باز جيب شان را می زند.
نان گران شد ،آب آشاميدنی و سالم يافت نمی شود ،اصﻼ آب نيست،
جنگ آب هم پشت در است ،و حال قطعی های طوﻻنی و مکرر برق!
اينها البته مشکﻼت مناطق ُمرفه و باﻻی شهر و مناطق ويژه پولدارها
نيست ،سهل است ،چه بسا خبر آن هم به گوششان نمی خورد .اين عمدتا ً
درد مردم عادی و مناطق محروم و پائين شهری است .جواب اين وضع
کوبيدن نظام فقر و گرانی و بيکاری و بيماری است .اﻻن مشخصه
جامعه ايران نفرت از حکومت و خشم وسيع از وضع موجود است.
باﻻئی ها نيزه هايشان را تيز می کنند و پائينی ها برای نبرد دندان
قروچه می کنند .اين همه مشقت ،نه فقط استيصال و محافظه کاری و
ترس از مشت آهنين ببار نياروده ،بلکه ِجرمی گسترده و انفجاری از
خشم و اعتراض را ايجاد کرده است .جامعه ايران پيچيده و بسيار چند
وجهی است ،اما ديدن اين خشمی که آماده فرياد شدن و حمله به
حکومت است ،سخت نيست .مشکل برق و يا اضافه شدن برق به
مشکﻼت ،جوابی جز جاری شدن اين خشم وسيع ندارد .اين خشم
بناگزير در ابعاد گسترده و سراسری جاری می شود و اينبار بايد بانی
کليه مشقات کنونی را بر زمين بکوبد.
گسترش اعتراض توده ای برای دفاع از حق زندگی و تسهيﻼت شهری

و بهداشتی ،برای آزادی و برابری و رفاه ،بهترين حمايت از اعتصاب
گسترده کارگران صنايع نفت نيز هست .اعتصاب کارگری به اعتراض
توده ای امکان ميدهد و اعتراض توده ای اعتصاب کارگری را در
موقعيت بهتری قرار ميدهد.
 ٧جوﻻی ٢٠٢١

اعﻼميه حزب حكمتيست

جان باختن سه كارگر نفت
تسليت به كارگران نفت
روز پانزدهم تيرماه براثر انفجار حين جوشکاری در لوله انتقال نفت در
منطقه عملياتی چشمه خوش به اهواز سه کارگر نفت جان باختند و چهار
همکار ديگر مصدوم شدند .بنا به اظهارات همکاران ،کارگران مشغول
عمليات پيگرانی خط لوله  ٢٠اينچی با فشار psi ٢٢٠٠بودند که درز
جوش ،شکاف میخورد و موجب انفجار پيگ ﻻنچر می شود .اين
عمليات جزو تعميرات اساسی است که همواره با رويدادهای تلخ همراه
است.
براثر اين انفجار بزرگ مهندس بهمن ايوبی )رئيس بهره برداری منطقه
چشمه خوش( ،مهندس مهران تنگستانی )رئيس خدمات فنی چاه ها( و
مهندس ﷴ رشيدی )شرکت ملی حفاری( جان باختند و چهار همکار
ديگر مصدوم شدند که دو از آنها نفر هنوز بستری اند اما حالشان خوب
گزارش شده است.
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست واقعه دلخراش جانباختن اين
کارگران را به خانواده و همکاران شان صميمانه تسليت می گويد.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١۶تير  ٧ - ١۴٠٠ژوئيه ٢٠٢١
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رژيم اسﻼمى عامل وقوع سونامى كرونا
سعيد آرمان
مردم ايران روزهای سختی را تجربه می کنند .گرانی سرسام آور ،فقر
و بيکاری ،کمبود آب ،قطعی برق ،نبود واکسيناسيون از يکطرف و از
طرف ديگر سونامی کرونا بی محابا به يمن عملکرد رژيم اسﻼمی
مشغول درو کردن انسانهاست .وضعيت از قرمز عبور کردە و بحرانی
می باشد .رژيم اسﻼمی در تﻼش برای حفظ بقای خود ،اولويتهای
سياسی خود و رتق و فتق امورات خود ،به نيازمنديهای جامعه توجهی
ندارد و شرايط را برای زوال تدريجی يک جامعه تسريع کرده است.
از بی مسئوليتی تا جنايت مستقيم سران رژيم
از همان ابتدای شيوع پاندمی کرونا و تدابير بعضی از کشورها ،رژيم
اسﻼمی به خاطر گرم نگاە داشتن مناسک مذهبی بمناسبت کشته شدن
قاسم سليمانی و راهپيمايی  ٢٢بهمن ،شيوع ويروس کرونا در کشور را
پنهان کردند .بعد از اين عمل جنايتکارانه ،شاهد گسترش انفجاری کرونا
در ايران شديم.
دولت روحانی از راس تا پايين دەها نهاد موازی و غيرە تحت نام "ستاد
ملی مقابله با کرونا" را درست کردەاند که نه تنها کار ساز نبودە و
منجر به پيشبرد پروتکل های خودشان هم نشدە است بلکه به ظرفی
برای چپاول و کنترل مردم و اطﻼعات غلط و فريب دادن آنان از طريق
رسانهها در جهت اهداف سياسی خود نظام بودە اند .نمونه بارز
شامورتی بازی و صندوق چرخانی در هزاران نقطه ايران به مناسبت
مضحکه انتخابات رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ،تا
رونقی به بازار کسادشان بدهند و در اين راە حتی به بيماران بستری در
بيمارستانها هم که ﻻزم است در فضايی بدون استرس زندگی بکنند رحم
نکردند و صندوقهای رای را در بيمارستانها چرخاندند و محيط را دە
چندان آلودە کردند.
حسن روحانی خود اذعان کرد که بعد انتخابات  ١٤٠٠بويژە انتخابات
شوراهای شهر و روستا منجر به گسترش موج پنجم کرونا شد .جناب
روحانی کشف جديدی نکردەاند ،اينرا کارشناسان متعدد در داخل و
خارج از کشور قبل از انتخابات هشدار دادە بودند که بدليل عدم
واکسيناسيون هر گونه تجمعی منجر به فاجعه خواهد شد .در ظرف اين
يکسال و نيم چندين مورد اينچنينی از عدم اجرای پروتکلهای بهداشتی
در مناسک های مذهبی همچون ماە محرم و اجرای برنامههای خودزنی
و ازدحام جمعيت در عاشورا و هيئت ها مذهبی شد .عدم تعطيلی
شهرهای بزرگ ،عدم تامين مايحتاج عمومی جامعه و تقبل مسئوليت
تغذيه و بهداشت و زيست شهروندان ،مردم را ناچار به بازگشت به سر
کار کرد و اين خود موجب ضربات جانی مهلک به کارگران و کسانی
که مجبور بودند کار کنند و کادر درمان شد.
در ايران مردم نه تنها با بيمه درمانی رايگان و سراسری روبرو نيستند
بلکه از ابتدای شيوع کرونا با محدوديتهای گوناگون روبرو شدەاند .فقر
بطور روزافزون گلوی ميليونها انسان را ميفشارد ،سفرەها هر روز
کوچک و کوچک تر می شوند و وضعيت تغذيه مردم در بدترين حالت
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خود در  ٤٢سال حاکميت ننگين رژيم
اسﻼمئ بودە و کوچکترين حمﻼت
ميکروبی و ويروس انسانهای زيادی را
دچار بيماری ميکند و يا در مواردی
منجر به مرگ می شود.
استانهايی مانند سيستان و بلوچستان از
محروم ترين نقاط کشور هستند و
روزانه انسانها همچون برگ خزان بر
زمين می افتند و حتی قادر به دفن
عزيزانشان در سريع ترين زمان ممکن نيستند و کفن فروشی در
چهارراەهای شهر متداول شدە است .در اين استان در ازای
 ٢،٨٠٠،٠٠٠نفر تنها  ٨٠٠تخت بيمارستان وجود دارد ١٠ .شهر اين
استان فاقد بيمارستان می باشند و در شهری مانند چابهار تنها يک دکتر
متخصص بيماری عفونی وجود دارد .اين استان بيشتر از بقيه استانهای
کشور با مشکل جدی تخت بيمارستان ،داروی مرتبط با کرونا ،سی تی
اسکن ،کمبود اکسيژن ،سرم های وريدی ،ماسک و کمبود شديد
متخصصين بيماريهای عفونی روبروست و بيماران کرونايی را هرچه
بيشتر با خطر مرگ روبرو کردە است .دراين روزهای قطعی برق و
آب بويژە برق بيمارستانها را با بحرانی خطرناک روبرو کردە است.
تعداد زيادی از بيماران در منازل مورد معالجه قرار گرفته و يا با
اکسيژن زندگی می کنند که قطعی برق برای اين افراد کابوس غير قابل
تصور است.
حسن روحانی از يک طرف اذعان ميکند که انتخابات  ١٤٠٠منجر به
شيوع بيشتر کرونا و مرگ و مير و وضعيت قرمز و حتی فراتر از
قرمز شدە است .کند بودن روند واکسيناسيون يکی از دﻻيل اصلی شيوع
موج پنجم کرونا در ايران می باشد .تاکنون به گفته مقامات دولتی ٤
ميليون و  ٥١٧هزار و  ٦٠٧نفر دوز اول واکسن را دريافت کردەاند و
 ٢ميليون و  ٩٠هزار و  ٥١٠نفر دوز دوم را تزريق کردەاند که در
مجموع کمتر از  ٧ميليون نفر از جمعيت  ٨٠ميليونی ايران است .اين
در حاليست که در بسياری از کشورها تقريبا تمام مردم و يا اکثريت
مردم هر دو دوز را دريافت کردەاند و به پروتکل های بهداشتی ويژە
دوران کرونا رسما پايان دادەاند .سوال اين است چرا اين روند در ايران
به اينجا منتهی شد که تازە همچون يکسال گذشته ما شاهد قلع و قمع
هزاران انسان در نتيجه ويروس کرونا در ايران هستيم .ويروسی که به
يمن دانشمندان و تهيه واکسن های متعدد اکنون شاهد مهار آن در خيلی
از کشورها هستيم که منجر به ادامه زندگی عادی صدها ميليون شهروند
اين جوامع شدە است.
خامنهای جنايتکار روز  ١٩ديماە  ١٣٩٩برابر با  ٧ژانويه  ٢٠٢١خريد
واکسن های خارجی از جمله واکسن های بريتانيايی و آمريکايی را
ممنوع اعﻼم کرد .اين رفتار ضد انسانی خامنهای بازتاب داخلی و بين
المللی وسيعی را به دنبال داشت و عميقا مورد تنفر مردم قرار گرفت.
همزمان با اين نفرت عمومی از عملکرد خامنهای و دولت روحانی
جناب سعيد نمکی وزير بهداشت و مجيز گوی خامنهای که از شرافت
پزشکی بويی نبردە است ،همراە با هﻼل احمر با عملی کردن فرمان
خامنهای و ممانعت از ورود واکسن های اهدايی و لغو قراردادهای
خارجی با جان دەها ميليون انسان گير افتادە در چنگ حکومت اسﻼمی
بازی کردە وعواقب اين تصميم بغايت فاشيستی خامنهای
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رژيم اسﻼمى
عامل وقوع سونامى كرونا ...
را امروز مردم سيستان و بلوچستان و استانهای جنوبی و مرکزی
ايران پرداخت ميکنند .فرمان خامنهای منجر به توقف جدی در
خريد و يا ورود واکسن های اهدايی دولتهای غربی و نهادهای
خيريه به ايران شد و عمﻼ هزاران انسان به همين دليل جان
باختند .بعد از مخالفتهای وسيع مردم در ايران و خارج از کشور،
خامنهای تلويحا ً عقب نشينی کرد ،اما اين عقب نشينی منجر به
شتاب در خريد و ورود واکسن های صادر شدە و صاحب مجوز
در سطح کﻼن به ايران نشد و بنا به گفته خودشان تاکنون پنج
درصد از مردم ايران واکسن زدەاند و کمتر از  ٢ميليون هر دو
دوز واکسن را تزريق کردەاند .رژيم مدعيست که دو نوع واکسن
کرونا را تهيه کردە اند که تاکنون نه توانستهاند توليد انبوە کنند و
نه اعتماد مردم را جلب کردەاند ،به همين دليل تعداد زيادی از
مردم ايران برای تزيق واکسن عازم ارمنستان شدەاند.
سخن آخر با شما مردم ايران:
مردم ايران حق زندگی دارند و هيچ حکومتی حق ندارد با جان
مردم بازی کند .به جای هزينه ثروتهای جامعه برای تروريسم
اسﻼمی و کمک به جريانات تروريستی و يا اشاعه خرافات،
ميتوان مدرسه و بيمارستان ساخت .به جای ساختن زندانها و دادن
حقوق هزاران شکنجهگر و نيروهای متفرقه سرکوب ،ميتوان
سيستم و نظام بهداشت و درمان رايگان را تامين کرد .من جزو
کسانی هستم که در آوريل سال ) ٢٠٢٠اوايل فروردين( به خاطر
ويروس بمدت  ٢٥روز در يکی از بهترين بيمارستانهای لندن
بستری بودم که قريب به دو هفته در بخش مراقبتهای ويژە در
شرايط بحرانی بسر بردم که به يمن تﻼش و زحمات بی شائبه
کادر پزشکی و امکانات درمانی وسيع از مرگ حتمی نجات يافتم.
سوال بخش زيادی از بستگانم و دوستانی که از ايران با من در
تماس و جويای حالم بودند در مورد هزينه بيمارستان بود .که من
در پاسخ می گفتم هيچ هزينهای پرداخت نکردەام ،اين تنها شامل
دوران کرونا نمی شود بلکه بالکل هزينه دکتر و دارو و عمل
جراحی کامﻼ رايگان است و اين يکی از عظيم ترين دستآوردهای
بشر در  ٧٣سال گذشته در بريتانيا بودە و آنهم به يمن مبارزە
کارگران و مردم زحمتکش تحقق يافته و تاکنون آنرا با تمام قوا
نگه داشته اند.
منتظر دولت برای رعايت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری
نباشيد .از رفتن به جشن و ميهمانيهای غير ضروری و مسجد و
امامزادەهای بی مصرف خودداری کنيد و معيارهای سازمان
بهداشت جهانی را رعايت کنيد.
بهداشت رايگان حق بی چون و چرای کليه شهروندان جامعه است.
دولت را ناچار به مسئوليت پذيری در قبال شهروندان بکنيد در
غير اينصورت بايد گورشان را گم کنند .شما ﻻيق زندگی انسانی،
آزاد و مرفه هستيد* .
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ستون اخبار مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری ،آرش كلهر
اعتصاب کارگران پيمانکاری پاﻻيشگاه ُجفير
* روز يکشنبه  ١٣تيرماه کارگران پيمانکاری پاﻻيشگاه جفير به
اعتصاب سراسری کارگران نفت پيوستند .کارگران پيمانکاری
پاﻻيشگاهها ،پتروشيمیها و نيروگاه ها با خواست افزايش دستمزد و
تغيير نوبت مرخصی دست به اعتصاب زدهاند.
* روز شنبه  ١٢تيرماه کارگران جوشکار شرکت شيمبار شاغل در ۴
کارگاه در طول خط لوله انتقال نفت تيران به اعتصاب سراسری
کارگران نفت پيوستند.
* روز دوشنبه  ١۴تيرماه کارگران شرکت برق اصفهان شاغل در
نيروگاه برق زرند کرمان به صورت جمعی به اعتصاب سراسری
کارگران نفت پيوستند.
* در چند روز اخير نيز کارگران پيمانکاری و پروژهای شاغل در
مراکز مختلف ديگری نيز به اعتصاب سراسری کارگران نفت پيوستند
ک اسامی آنها عبارتند:
 کارگران جوشکار شاغل در نيروگاه بيدخون  -نيروهای پيمانکاریهایسلطانی و حيدری شاغل در خط  ۶۴اينچ  -بخشی از کارگران شرکت
نيرو گستر ميناب  -کارگران شرکت دريا ساحل خط انتقال رشت آستارا.
*عﻼوه بر آن روز  ١۴تيرماه ديگر کارگران پروژهای شاغل در:
 خط  ٣۶اينچ زاهدان، خط  ۴٨کرمان شرکت آسيا هفت سنگ، رانندگان شرکت آتشخوار، کارگران شرکت ارسان توسعه کارگران شرکت پتونيا کارگران پتروپاﻻيش کنگان کارگران شرکت آويژه صنعت طوس و کارگران تلمبه خانه فيروز آباد نيز به اعتصاب سراسری کارگراننفت پيوستند.
* روز سهشنبه  ١۵تيرماه هم کارگران آشپزخانه منطقه عملياتی نفت
فﻼت قاره خارک در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و با خواست
شموليت طبقه بندی مشاغل همگام با ساير کارگران منطقه دست به تجمع
زدند.
گسترش اعتصاب نفت
امروز  ١٨تير در روز بيستم اعتصاب کارگران صنايع نفت ،کارگران
در  ٩۶پاﻻيشگاه و مرکز پتروشيمی و نيروگاه در  ١٩شهر در اعتصاب
هستند .کارگران پروژه ای در شرکتهای ديگری وارد اعتصاب شدند .از

جمله؛ کارگران پيمانکاری ايرج فرامرزی ،کارگران شرکت پيسا در
ايرانشهر ،کارگران شرکت دريا ساحل خط قشم ،کارگران شرکت بهداد
معادن پاسارگاد و کارگران  ODCCپاﻻيشگاه آبادان به اعتصاب
پيوستند.
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی عسلويه
روز چهارشنبه  ١۶تيرماه بخشهايی از کارگران و کارکنان ارکان
ثالﺚ و پيمانکاری شاغل در مراکز مختلف کاری در پارس جنوبی در
ميدان کاکتوس عسلويه تجمعی يکساعته برپا کردند .اين تجمع که از
پيش فراخوان آن اعﻼم شده بود ،قبل از حضور در سر کار ،ساعت ٧
صبح شروع و بعد از يکساعت پايان يافت .اين کارگران که از
بخشهای بهرهبرداری و تعمير و نگهداری هستند خواهان افزايش
حداقل دستمزد به باﻻی  ١٢ميليون تومان ،اجرای طرح اقماری ١۴
روز کار  ١۴روز استراحت ،حذف شرکتهای پيمانکاری و عقد
قرارداد مستقيم با کارفرما و نيز برچيده شدن تبعيض کاری و حقوقی
خود با نيروهای رسمی صنعت نفت ،حق ايجاد تشکل مستقل و همچنين
تحقق ديگر مطالبات خود هستند" .کارگران بيدارند ،از استثمار
بيزارند" از شعارهای کارگران در اين تجمع بود.
اخراج ده ها کارگر پتروشيمی گچساران
منابع کارگری ،دوشنبه  ١۴تير از اخراج دهها کارگر اعتصابکننده
شاغل »پتروشيمی گچساران« خبر دادند .اين کارگران صنايع
پتروشيمی در شرکت »تيام صنعت« از شرکتهای طرف قرارداد با
صنايع پتروشيمی گچساران در جنوب ايران مشغول به کار بودند.
اخراج اين کارگران که تعداد آنان حدود  ١٠٠تن برآورد می شود ،در
پی اعتراضات اخير آنها نسبت به عدم رسيدگی به مطالباتشان صورت
گرفته است.
اعتصاب رانندگان و کاميونداران رشت
روز دوشنبه  ١۴تير رانندگان و کاميونداران که اغلب رانندگان
کاميونهای کمپرسی و باری هستند در اعتراض به عدم رسيدگی
بهمشکﻼتشان با متوقف کردن کاميونهای خود در دو طرف جاده
اقدام به مسدود کردن جاده نمودند.
* کارگران پيمانی شرکت اتوبوسرانی آبادان در اعتراض به پرداخت
نشدن چندين ماه حقوق و معوقات خود در برابر شرکت اتوبوسرانی
آبادان تجمع کردند .کارگران پيمانی اتوبوسرانی آبادان با گذشت  ۴ماه
از سال ١۴٠٠هنوز مطالبات سال گذشته خود را دريافت نکردهاند .اين
کارگران در رستههايی مانند رانندگی ،تعميرات موتوری و کارهای
ستادی مشغول بکار هستند .کارگران پيمانی اتوبوسرانی آبادان خواستار
برداشته شدن پيمانکار و بستن قراردادهای شغلی مستقيم با شرکت
اتوبوسرانی شدند.
صفحه ٨
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آباد در مقابل ادارات سازمان صندوق تامين اجتماعی شاهد تجمعات
اعتراضی بودند .اجتماعات اعتراضی بازنشستگان در ادامه تجمعات
سراسری طی يکسال گذشته صورت ميگيرد که در خرداد ماە وقفه چند
هفتهای ايجاد گرديد و اکنون دوباره با خواست تامين معيشت و سﻼمت
برگشته اند.

* با تاسف از خبر جان باختن سه کارگر نفت
روز پانزدهم تيرماه براثر انفجار حين جوشکاری در لوله انتقال نفت در
منطقه عملياتی چشمه خوش به اهواز سه کارگر نفت جان باختند و چهار
کارگر ديگر مصدوم شدند .بنا به اظهارات همکاران ،کارگران مشغول
عمليات پيگرانی خط لوله  ٢٠اينچی با فشار psi ٢٢٠٠بودند که درز
جوش ،شکاف میخورد و موجب انفجار پيگ ﻻنچر می شود .اين
عمليات جزو تعميرات اساسی است که همواره با رويدادهای تلخ همراه
است .براثر اين انفجار بزرگ مهندس بهمن ايوبی )رئيس بهره برداری
منطقه چشمه خوش( ،مهندس مهران تنگستانی )رئيس خدمات فنی چاه
ها( و مهندس ﷴ رشيدی )شرکت ملی حفاری( جان باختند و چهار
همکار ديگر مصدوم شدند که دو نفر از آنها هنوز بستری اند اما حالشان
خوب گزارش شده است .ما در برنامه جامعه و کارگران به بستگان و
همکاران جانباختگان تسليت ميگويم.

اعتراض مربيان کودکان
صدها تن از مربيان پاره وقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
در سراسر کشور در اعتراض به مشخص نبودن وضعيت استخدامی
خود دست به اعتصاب زدهاند .اين اعتصاب از  ٢هفته قبل شروع شده و
تاکنون ادامه دارد .اين مربيان در اعتراض به حقوق و مزايای پايين و
مشخص نبودن وضعيت استخدامی از رفتن بر سرکارهايشان خودداری
میکنند .وضعيت استخدامی مربيان اين کانون پيش از اين حق التدريسی
بود .اين مربيان از سال  ٩٩خواستار مشخص شدن وضعيت استخدامی
خود شدند .اما مسئولين با دادن وعدههای پوشالی مانع اعتراض
سراسری آنها شدند.

اعتراضى ...

تجمع و راهپيمايی اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر
روز يکشنبه  ١٣تيرماه کارگران شهرداری خرمشهر برای دومين روز
متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان تجمع
اعتراضی برپا کردند .اين کارگران  ۶ماه حقوق معوقه دارند و همچنين
 ١٠ماه است که حق بيمه آنها پرداخت نشده است.
ادامه تجمع اعتراضی کارگران دفع آفات شرکت نيشکر هفت تپه
روز يکشنبه  ١٣تيرماه کارگران بخش دفع آفات شرکت نيشکر هفت تپه
در اعتراض به عدم تمديد قراردادهايشان در محوطه شرکت تجمع
کردند .تعداد اين کارگران حدود  ١۶٠نفر ميباشند .اين اعتراضات
همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.
تجمع اعتراضی نانوايان در قزوين
روز دوشنبه  ١۴تير جمعی از نانوايان قزوين در اعتراض به عدم
رسيدگی به مطالباتشان ،در مقابل ساختمان استانداری اين شهر تجمع
کردند.
اعتراض کارگران خط مترو هشتگرد
روز سهشنبه  ١۵تيرماه کارگران متروی خط  ۵هشتگرد در اعتراض
به عدم پرداخت  ۴ماه حقوق و حق بيمه تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کادر درمان در تهران
روز سهشنبه  ١۵تيرماه جمعی از پرستاران تأمين اجتماعی در اعتراض
به عدم همسان سازی احکام حقوقی و تاخير های طوﻻنی مدت در
صدور احکام که در سال گذشته نيز وجود داشت و همچنين عدم اجرای
قانون مشاغل سخت مقابل سازمان تأمين اجتماعی تجمع کردند.
بازگشت به يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان
روز يکشنبه  ١٣تيرماه شهرهای تهران ،اهواز ،اصفهان ،شوش و خرم

اعتراضات به قطع برق در کشور
قطع برق موجب اعتراضات گستردە مردم در اکثر شهر ها شدە است،
شعار های مرگ بر جمهوری اسﻼمی! مرگ بر خامنهای! مرگ بر
ديکتاتور در تاريکی شب سر دادە ميشود و بر فضای شهرها طنين انداز
است .همچنين در شهر های کرج ،بندر گز ،شهر ری ،شيراز ،بابلسر و
آمل مردم با تجمع در مقابل ادارات برق به قطعی برق اعتراض کردند.
* روز سهشنبه  ١۵تيرماه جمعی از صنعتگران منطقه صنعتی
خرمدشت در اعتراض به قطع پی در پی و طوﻻنی مدت برق دست به
تجمع زدند .همان روز يعنی سه شنبه ،ماموران حراست اداره برق بندر
ترکمن در واکنش به اعتراض يک شهروند به قطعی مکرر برق ،وی را
مورد ضرب و شتم قرار دادند .اين شهروند از ناحيه دست دچار
جراحت شد.
* مردم معترض در سمنان نيز روز پنجشنبه  ١٥تير در اعتراض به
قطع برق مقابل فرمانداری اعتراض و تجمع کردند.
اجتماعات کشاورزان و دامداران
از روز يکشنبه  ١٣تيرماه  ،١۴٠٠کشاورزان و دامداران در اصفهان با
تجمع مقابل استانداری برای دستيابی به حقابه زاينده رود دست به
اعتراض زدند .نيروی انتظامی با پرتاب گاز فلفل و ضرب و شتم
کشاورزان تعدادی از آنها را مجروح کرد .در مقابل روز بعد ،دوشنبه،
کشاورزان شهرستان فﻼورجان نيز به دليل بازنشدن دريچه آب در
برخی روستاهای شهرستان فﻼورجان ،خود اقدام به باز کردن مسير آب
کردند .صبح روز دوشنبه  ١۴تيرماه  ١۴٠٠دومين روز تجمع
اعتراضی کشاورزان اصفهان برای گرفتن حقابه زاينده رود ادامه يافت .
تجمع کشاورزان اصفهان همراه با خانوادههايشان در برابر آب منطقهای
استان اصفهان صورت گرفت .اين تجمع در اعتراض به پروژه انتقال
آب سرشاخههای زاينده رود از چهارمحال و بختياری به صنايع سنگين
سپاه و دولت در اصفهان و يزد برگزار شده است .در تجمع اعتراضی
کشاورزان اصفهان ،شرکت زنان در کنار کشاورزان برای گرفتن حقابه
زاينده رود چشمگير بود .در روز چهارشنبه در ادامه اعتراضات،
دامداران اصفهانی دامهای خود را کشتند و خونشان را جلوی استانداری
ريختند*.
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صفحه ٩

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى كندى
منصور حكمت
رويداد هولناکى در اوايل مارس انگلستان را بهت زده کرد .در شهر
سربزير و تاريخى گﻼستر ،که به کافه هاى دنج و کليساى بزرگ قرن
يازدهمى اش شهرت دارد ،خانه اى کشف شد که مدفن اجساد قربانيان
قتل هاى مرموزى در طول بيست و پنج سال گذشته بوده است .تا نيمه
مارس  ٩جسد از کف زير زمين و حياط خلوت و حمام خانه شماره ٢٥
کرامول استريت ،که "خانه مرگ" و " تاﻻر وحشت" لقب گرفته است،
کشف شده بود .به تخمين پليس ،برمبناى قرائنى نظير گمشدگان سالهاى
اخير در منطقه ،اين عدد ميتواند به  ٣٠برسد.
با هر جسد يکبار ديگر نفس در سينه آنها که در اين سالها گمشده اى
داشته اند حبس ميشود .با هر جسد ،ازدحام خبرنگاران و توريستها و
مردم کنجکاوى که در محل با دوربين و وسائل پيک نيک اطراق کرده
اند ،انبوه تر ميشود .همسايه ها پنجره کرايه ميدهند .هرکس به فراخور
شغل و تخصصش چيزى ميگويد .شهردار گﻼستر "مرگ يک شهر" را
افسوس ميخورد .خبرنگار "علمى" مفتون تکنولوژى رادارى مين ياب
ارتش در جنگ فالکلند است که اينک ابزار اصلى پليس در حفارى ها و
کشفياتش است .در حاليکه متخصصين عﻼئم شناسى پليس در تﻼش
کشف هويت قربانيان از روى ژن آنها و بازسازى چهره آنان هستند،
روانشناسان در تقﻼى درک مخيله و ذهن قاتلند .کدام جانور ،کدام موجود
بيمار و در هم پيچيده اى ميتواند مرتکب چنين جنايتى شود؟ اينکه عامل
اين جنايات بايد "مريض" بوده باشد تقريبا يک فرض عمومى است .آخر،
بقول پزشک قانونى در محاکمه پرونده مشابهى در آمريکا ،کسى که قادر
به ارتکاب اين " قتل هاى غير عادى" است چطور ميتواند آدم سالمى
باشد.
فردريک وست ،بناى  ٥٢ساله مالک و ساکن خانه مرگ به اتهام ارتکاب
اين جنايات دستگير شد .روانکاوان متعدد بيشک به دهليزهاى ضمير او
خيره خواهند شد و از حدسيات خود کتابها خواهند نوشت .اما يک نکته،
که بعنوان يک جمله ساده در گزارشات پليس و خبرنگاران ذکر ميشود و
ميگذرد ،به واقعياتى فراتر از قاتل و دنياى درونى او اشاره ميکند :تمام
قربانيان اين جنايت زن بوده اند.
...و اين ما را به آنتونى کندى ميرساند.
در صفحه  ٤روزنامه تايمز لندن ،روز  ٩مارس ،و از قضا درست پشت
گزارشى در مورد خراشهاى ماجراى کرامول استريت بر سيماى دوست
داشتنى شهر گﻼستر ،مطلبى در مورد تحوﻻت مهم اخير در کليساى
انگلستان و نمونه اى از اصطکاکهاى درونى آن چاپ شده است .قهرمان
ماجرا حضرت اقدس آنتونى کندى سر کشيش ﻻتون و توابع است.
کليساى انگلستان )که حدود  ٥٠٠سال قبل از کليساى رم جدا شد( باﻻخره
در روز  ١٢مارس ،دو دهه پس از تصويب اصل پذيرش زنان به مقام
کشيشى در سينود مرکزى اش ٣٢ ،زن را در کليساى اعظم بريستول به
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اين کسوت در آورد .اين را البته
افکار عمومى در انگلستان ،و قبل
از همه خود زنان مربوطه ،گام
مهمى در احقاق حقوق زنان ميدانند.
يکيشان با شوق ميگويد "تنها وقتى
در خدمت کليسا برابر باشيم ميتوان
گفت که در پيشگاه خداوند برابريم".
آنچه مسلم است اينست که در ظرف
چند ماه آينده حدود هزار و دويست
کشيش زن هم در انگلستان خواهيم داشت که کنار همقطاران مذکرشان
بر منابر ،آموزش کهنه و مردساﻻرانه مذهب درباره زن و جايگاه ويژه
او در پيشگاه خداوند را ،که ترجمه الهى جايگاه ويژه او زير لگد جامعه
مردساﻻر است ،به خورد مردم بدهند.
با همه ربطى که اين موضوع به بحﺚ ما دارد ،بايد بهرحال اينجا از آن
بگذريم ،چون منظور معرفى جناب کندى است.
ايشان نظير بسيارى از کشيشان نر در کليساى انگلستان ،که بعضا حتى
از سر انزجار به آغوش کليساى رم برگشتند ،از اين تحول خشمگين
است .ميگويد:
"کشيشان زن بايد بر دار سوزانده شوند ،زيرا به قدرتى دست ميبرند که
هيچ حقى بر آن ندارند .در قرون وسطى نام اين سحر و جادو بود .تنها
راه مقابله با ساحره ها اينست که بر دار سوزانده شوند"
"انجيل در اين مورد کامﻼ روشن است .مردان و زنان از نظر
بيولوژيکى تفاوت دارند .ما هرگز نميتوانيم مانند هم باشيم .نميتوانم
تصور کنم که يک زن چگونه ميتواند تجسم مسيح باشد ،جراحى عﻼج
کار نيست".
فردريک وست ،يا جانى خانه مرگ هر که هست ،دوزخى است ،پليس
ميبرد و پنهانش ميکند .تا سالها نامش و اعمالش پشت مردم را در
خلوتشان ميلرزاند .اما آنتونى کندى بهشتى است ،ميتواند بى هيچ جرح
و تعديلى مسيح را نمايندگى کند ،کودکان کودکستانى ما در خيابان به او
لبخند ميزنند و سﻼم ميکنند ،کسى در خانه او دنبال جسدى و در مغزش
در جستجوى معماى مخوفى نيست .اما اين همان آدم و همان واقعه
است.
خشم و نفرين آنتونى کندى کليد حل معماى جنايات گﻼستر را بدست
ميدهد .هر دو مورد بايد بعنوان نمونه هاى جنايتکارانه خشونت عليه
زنان و تبليغ و تطهير خشونت عليه زنان فهميده شوند .اين خشونت از
مغز معلول وست و از دين معيوب کندى سرچشمه نميگيرد .هر دو
آنقدر عقل داشته اند که قربانيان خود را در ميان اقشار بيحقوق تر
جامعه جستجو کنند .منشاء اين خشونت ،دنيايى است که زن را در
هزار و يک راه و رسم و قانون و سنت زمخت و ظريف ،قابل ستم و
کم ارزش تعريف کرده است و آگاهانه و عامدانه ،و در اغلب موارد به
خشونت آميزترين شيوه ها ،راه رهايى زن و خروج او از موقعيت
قربانى را سد ميکند.
اين قرون وسطى نيست .اين عصر سرمايه دارى است.
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زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى كندى ...
هرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد ،دير يا زود کنار زده ميشود.
بسيارى از جان سخت ترين افکار و تعصبات و راه و رسمهاى کهنه
در برابر نيازهاى پيش پا افتاده و روزمره تجارت و توليد ور افتاده
اند .و ﻻجرم ،اگر زن آزارى و زن ستيزى و تبعيض و خشونت عليه
زن هنوز يک واقعيت پابرجاى زندگى مردم اين عصر است ،اگر
عليرغم جنبشهاى قوى و اجتماعى براى رهايى زن ،هنوز ستم جنسى
در چهار گوشه جهان حکم ميراند ،بايد حکمتش را همينجا ،در همين
عصر و در مصالح همين نظام جستجو کرد.
جنايت از سر "جنون" ،هميشه ممکن است وجود داشته باشد .اما آن
نوع جنونى که قربانيانش ،از خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه،
عمدتا زنان هستند ،ديگر جنون نيست ،بلکه بيان جنون آميز گوشه اى
از عقل حاکم بر جامعه است.
اولين بار در فروردين  ،١٣٧٣آوريل  ،١٩٩٤در شماره ١٣
انترناسيونال منتشر شد.

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!

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات  ١٧٩تا ١٨٢

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!
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عكسهائى از تظاهرات امروز استكهلم
در حمايت از اعتصاب كارگران نفت و گاز و پتروشيمى ها
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افغانستان و بازگشت طالبان
ضرورت سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای
سياوش دانشور
مردم افغانستان عموما ً و زنان خصوصا ً با کابوس بازگشت طالبان
روبرو هستند .حمﻼت و پيشروی های اخير طالبان در متن يک توافق
صورت گرفته است .زير عنوان بی مثمای "مذاکرات صلح" آمريکا با
طالبان به توافق رسيد که آنها را به قدرت و شرکت در حکومت
بازگرداند .اين سازش و بند و بست آمريکا و طالبان عليه مردم محروم
افغانستان با همکاری و حمايت جمهوری اسﻼمی ،ارتش پاکستان و
دولت مستقر در کابل صورت گرفته است.
کابوس بازگشت طالبان بويژه برای زنان وحشتناک است .بازگشت
طالبان يعنی محو کردن مجدد زنان از جامعه و قتل شرعی و قانونی
آنان زير پرچم "صلح در افغانستان"! دولت اسﻼمی فاسد کنونی و
جنگ ساﻻران متفرقه باندازه کافی مشغول ترور و اذيت و آزار مردم
محروم افغانستان هستند ،اما بازگشت طالبان نه تنها اوضاع را دو دهه
عقب تر می برد بلکه فاکتوری بسيار منفی در معادﻻت سياسی منطقه
بنفع تروريسم اسﻼمی است .اين توافق بدون پيشينه و سود طرفين نبوده
است .در مذاکرات قطر ،طالبان در ازای بازگشت به قدرت ،امتياز
کامل استخراج کليه معادن افغانستان را به کمپانی های آمريکائی
واگذار کرده است .ﻻزم به تاکيد است که امتياز معادن و ثروت
افغانستان همواره دست سرمايه داران متفرقه "داخلی" و "خارجی"
بوده و در هر حال از اين ثروت اجتماعی چيزی به مردم زحمتکش و
شهروندان افغانستان نرسيده است.
در مقابل اين روند چه راهی وجود دارد؟ مردم در مقابل بازگشت
وحوش طالبان و تروريست های تشنه بخون که هر روز جنايت می
کنند تنها مانده اند .تسليم يا مقاومت ،آن دو راهی است که امروز در
مقابل جامعه افغانستان قرار گرفته است .مسلح شدن زنان و مردان در
تعدادی از مناطق و شهرها منعکس کننده وحشت عميق از بمب ساعتی
طالبان است که همه جا تيک تيک می کند .دستور کار يک کمونيست،
يک آزاديخواه و برابری طلب ،هر کسی که نمی خواهد بساط توحش
اسﻼمی طالبان مجددا راه بيافتد ،در اين وضعيت ويژه چيست؟
بعنوان يک کمونيست و انقﻼبی و در ظرفيت شخصی ،براين نظرم که
در مقطع کنونی تنها راه مقابله با طالبان و درهم شکستن اين توافق
ننگين و ضد جامعه ،سازماندهی يک جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه
برای دفاع از خود و شهرها و روستاها در مقابل نيروهای طالبان و
حاميان آنهاست .جنبشی که ميتواند با اتکا به تجارب تاکنونی از جمله
تجربه کوبانی سازمان دفاع از خود و تامين امنيت شهروندان را با
ايجاد شوراهای مردمی پيش ببرد و در مقابل قدرت حاکم و تﻼش
طالبان برای قدرتگيری مجدد سدی ببندد .روشن است اين امری ساده و
در دسترس نيست ،رهبری و سازمان و ملزومات می خواهد ،با موانع

جدی سياسی و عملی و فنی روبروست ،اما در عين حال بيشترين ظرفيت
را در لحظه کنونی داراست.
نسل جديد و زنان و مردان آزاديخواه ،کمونيست ها و سوسياليست ها و
جريانات سکوﻻر بايد استخوانبدی جنبش مقاومت در مقابل ترور و
توحش طالبان را شکل دهند .اينبار فرصتی هست که جامعه روی پای
خود و مستقل از نيروهای اسﻼمی و حکومتی و حاميان جهانی اش ،عليه
اسﻼم سياسی طالبان بميدان بيايد .در اين جدال مردم منطقه از تهران و
بيروت و بغداد تا مردم آزاديخواه جهان در کنار اين حرکت خواهند
ايستاد.
يک رکن مهم چنين جنبشی ،يک حرکت گسترده بين المللی ،عليه
تروريسم دولتی و اسﻼمی و در دفاع از سکوﻻريسم و دولت غير قومی
و غير مذهبی در افغانستان و مشخصا ً دفاع از برابری کامل زن و مرد
است .جنبش مقاومت توده ای در داخل و جنبش حمايت جهانی ﻻزم و
ملزوم يکديگرند .مردم افغانستان اينبار بايد به افکار عمومی پيشرو و
حرکتهای ضد سرمايه داری در جهان متکی شوند تا بتوانند در مقابل
کمپ ارتجاع داخلی و متحدان دمکرات و غربی آنها از حکومت مجدد
طالبان ممانعت کنند .حتی اگر چنين جنبشی با شکست روبرو شود ،به
سياست انتظار و تسليم به طالبان ارجحيت دارد و زمينه مقاومتی خاموش
نشدنی عليه طالبان و جنبش اسﻼمی را ايجاد ميکند.
 ٧جوﻻی ٢٠٢١
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زنده باد سوسياليسم!

