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کار ان ھان

اعﻼميه حزب حكمتيست ۵ -

د ود !

صدای اتحاد از تبريز تا تهران
قدرت خشم ما قويتر از ماشين سركوب است

اوضاع سياسى ايران
خيزش توده ای و وظايف كمونيست ها
گفتگو با سياوش دانشور

 ٨مرداد  ٣٠ - ١٤٠٠ژوئيه ٢٠٢١

اعتراض برای يک بطری آب يا برای ادامه زندگى؟

اينترنت اسﻼمى
تحميل قرنطينه فکری و فرهنگی به جامعه،
ديوار کشيدن دور مملکت ،هر مسئله ای را از
فيلتر اسﻼم و “شرع انور” رد کردن ،اعمال
سانسور و لشکرکشی اوباش حکومتی به
منازل و اماکن برای جمع کردن “ماهواره”
را کسی فراموش نکرده است .زمانی همين
اصﻼح طلبان حکومتی نوار ويدئو و کاست
موزيک را جمع می کردند ،بعد خودشان
بيزنس و تجارت آنرا از شعبه برادران
اسﻼمی در ترکيه بدست گرفتند .بعد نوبت
ديش ها و رسيورها رسيد .جنﮓ با “ماهواره”
مسئله حکومت و شرقزدگی ايرانی-اسﻼمی
شد .اما با تجارت “برادران قاچاقچی” درونی
شد .طرح “اينترنت ملی” و انحصار سپاه بر
ارتباطات و مخابرات ،استفاده از تکنولوژی
کشورهای اروپائی و چين برای استراق سمع
و جاسوسی و شناسائی افراد در اجتماعات و
سيستم دوربين ها ،هنوز اطمينان خاطری به
حاکميتی که دست و پايش را گم کرده نميدهد.
قطع اينترنت در دوره اعتراضات توده ای و
قلع و قمع در سکوت خبری سياست تاکنونی
حکومت بوده است .حال با طرح جديد قرار
است چشم و گوش و دهان مردم را ببنددند و
دور ايران ديوار بکشند .آيا می توانند؟ نه ،به
هزار دليل نمی توانند .ترسيده اند ،حسابی
ترسيده اند ،امانشان ندهيم ،جارويشان کنيم!
سردبير.
 ٨مرداد ١٤٠٠

صفحه ٦

پروين كابلى

اوضاع جديد سياسى :در پرتو تحوﻻت مهم  ٢٨و  ٢٩خرداد
بخش اول :آرايش جديد هيئت حاكمه جمهوری اسﻼمى به چه منظور؟
صفحه ٧

رحمان حسين زاده

بيانيه شماره يک حمايتى مردم سنندج

از اعتراضات خوزستان و ساير نقاط ايران
ستون اخبار مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

برگزاری كنفرانس
تشكيﻼت آلمان حزب

در حاشيه دادگاهى حميد نوری قاتل
سعيد يگانه

ناموسپرستى بازهم قربانى گرفت

يادداشتها

پروين كابلى

سياوش دانشور

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢
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كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب حكمتيست ۵ -

صدای اتحاد از تبريز تا تهران
قدرت خشم ما قويتر از ماشين سركوب است
شهرهای خوزستان عليرغم استقرار گسترده نيروهای ضد شورش و
دستگيری های محله به محله در اعتراض و خروش شبانه است .قطع
کامل اينترنت در بيشتر شهرهای خوزستان و تﻼش برای سرکوب و
کنترل موقت اوضاع سياست جمهوری اسﻼمی است .همزمان برای
کنترل خشم مردم با "برسميت شناختن حق اعتراض و انتقاد" ،دستور
آزادی کسانی که "عمل مجرمانه" مرتکب نشدند ،قرنطينه خبری،
سرکوب و بازداشت و شليک به جوانان معترض تﻼش می کنند.
سياست حکومت گرفتن دو هفته وقت ،بعبارتی پايان دولت روحانی و
استقرار دولت رئيسی ،آزاد کردن موقت مقداری آب از سدها و مشتی
وعده وعيد است.
اما گسترش اعتراضات به سقز و بوشهر و کرج و بجنورد ،خروش
مردم آزاديخواه در تبريز و امروز دوشنبه در تهران ،سياست حکومت
در خوزستان را بی خاصيت می کند .در اين ميان مردم هشيار سياست
تفرقه افکنانه حکومت را با شعارهای اتحاد بخشهای مختلف جامعه
عقب راندند .حکومتی ها و رسانه ها با انتساب هويت قومی به
اعتراضات و اينکه تعدادی "تجزيه طلب" و "ضد انقﻼب" محرک
اجتماعات اند ،با دميدن در شکاف های قومی و همزمان تحريک و
غلغلک تعصبات کور ناسيوناليسم نژادپرست ايرانی ،برای توجيه خط
سرکوب و درهم شکستن اعتراضات تﻼش کردند .مردم در تبريز و
تهران با شعار اتحاد با مردم خوزستان توی دهنشان زدند .به هر درجه
ای که حکومت و همراهانش موفق ميشوند سفره يک بخش جامعه را
از بخش ديگر جدا کنند و در ميانشان تخم نفرت قومی و مذهبی و ملی
بکارند ،به همان درجه از يکی شدن و راه افتادن يک جنبش عظيم
سراسری برای سرنگونی و استيفای آزادی و برابری و رفاه همگانی
ممانعت کرده اند.
شعارهای اتحاد در تبريز و تهران و حمايت از مردم مبارز خوزستان
بسيار مهم اند و کمک شايانی به اتحاد و اعتراض در سراسر کشور
ميکند .يعنی در مراکزی که حکومت و ناسيوناليستهای غير مسئول و
آريائی های متعصب تﻼش می کنند صف مردم را درهم شکنند ،ندای
اتحاد و دفاع از برابری و رفع تبعيض ،تعيين کننده است .در لحظه
حاضر ،مقابله با سياست سرکوب در خوزستان و پاسخ دادن فوری به
مسائل آنی آنها ،تنها با گسترش اعتراضات به شهرهای بزرگ و
استانهای ديگر ممکن است .تبريز و تهران دست بکار شدند و نقش
کليدی دارند .عملکرد حکومت و واقعيات زندگی نشان ميدهد که خشم
ما از ماشين سرکوب آنها قويتر است ،ترس رنﮓ باخته و اراده جای
آن نشسته است .اين بار بايد ميليونی برخيزيم و کارشان را يکسره
کنيم.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ۴مرداد  ٢۶ - ١۴٠٠ژوئيه ٢٠٢١

بيانيه شماره يک حمايتى مردم سنندج

از اعتراضات خوزستان و ساير نقاط ايران
مردم شريف و آزادی خواه ايران،کارگران و زحمتکشان به ستوه آمده
از ظلم و ستم حاکمان سود پرست ،همچنان که اطﻼع داريد چندين روز
است که مردم خوزستان عليه فقر ،گرسنگی ،بيکاری و بخاطر برحق
ترين مطالبات انسانی و حياتی ترين نياز بشر ،يعنی آب دست به
اعتراض زده اند .دولت و نظام حاکم به جای جواب به خواست برحق
مردم به بيرحمانه ترين شيوه ی قرون وسطايی دست سرکوب و کشتار
مردم زده است .تا اين لحظه نه نفر از مردم شهرهای مختلف استان
خوزستان جان خودرا با گلوله نيروهای امنيتی از دست داده ،دهها نفر
زخمی و صدها نفر بازداشت شده اند .ما مردم سنندج ضمن محکوم
کردن کشتار و بازداشت مردمان خوزستان ازتمامی ساکنين ايران تقاضا
منديم که از اين اعتراضات پشتيبانی کنند .ما چيزی برای از دست دادن
نداريم ،بدون سرکوب و گلوله روزانه از فقر و گرسنگی و بيماری می
ميريم .تهديد و ترساندن ما ديگر بی فايده ميباشد و به حاکمان جمهوری
اسﻼمی هشدار میدهيم که دست از خشونت عليه مردم بردارند ،در غير
اينصورت عواقب هرگونه اتفاقاتی در اين زمينه متوجه خود سردمداران
حکومت است .
درود بر مردم آزاديخواه و برابری طلب ايران

زنده باد رفاه ،خوشبختی و آينده ای بهتر برای ايران

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!
صفحه ٣

كمونيست هفتگى

صفحه ٣

اوضاع سياسى ايران
خيزش توده ای و وظايف كمونيست ها
گفتگو با سياوش دانشور
کمونيست هفتگی :حزب حکمتيست چه ارزيابی ای از رويدادهای اخير
ايران دارد؟
سياوش دانشور :خيزش توده ای تير ادامه خيزش توده ای دی و آبان
است که اينبار از مجرای اعتراض به کمبود آب و برق بروز کرده
است .هدف جنبش توده ای حاضر سرنگونی رژيم اسﻼمی است .اينکه
در اين کشمکش چه ايستگاههائی محتمل است و کل پروسه سياسی چه
سيری می گيرد ،ديگر تماما ً تابع کشمکش افقهای متمايز طبقاتی برسر
سرنگونی است .امروز نيروهای زيادی سرنگونی طلب اند و قطعا
هرچه رفتن رژيم مسجل تر شود نيروهای بيشتری سرنگونی طلب
خواهند شد .بعبارت ديگر ،مدتهاست که سرنگونی خواهی به بستر
سياست ايران بدل شده است .امروز صحبت برسر پﻼتفرم سرنگونی،
معنای سرنگونی و پرچمی است که جنبش جاری با آن به نبردهای
سرنوشت ساز برای سرنگونی ميرود .همراه با گسترش جنﮓ با
جمهوری اسﻼمی ،شاهد قطبی تر شدن سياست و راه حلهای متمايز
جنبش های اجتماعی و طبقاتی خواهيم بود .مدتهاست در ايران خشم و
شجاعت جای ياس و ترس نشسته است .اين مرحله ای ضروری در هر
پيشا-انفجار اجتماعی است ،انگار ظرفی است که پر شده و سرريز می
کند .وضعيت بطور عينی بگونه ای است که سکوت و تحمل ديگر
برای بخش مهمی در جامعه ممکن نيست .تشديد بحران و فلج رژيم
اسﻼمی و نداشتن راهی برای تخفيف مشقات فزاينده مردم ،رودروئی و
تﻼقی های سياسی تند را به هر بهانه و دليلی اجتناب ناپذير کرده است.
اين جامعه تشنه تغيير است و برای تغيير بميدان آمده است.
کمونيست هفتگی :آيا ايران با يک انقﻼب روبرو است؟
سياوش دانشور :از نظر ما اطﻼق انقﻼب به خيزش کنونی نادقيق و
نادرست است ،اين يک جنبش توده ای برای سرنگونی جمهوری
اسﻼمی است .برداشتن مانع جمهوری اسﻼمی هنوز سوال کليدی
جنبشهای اجتماعی و نيروهای سياسی اپوزيسيون ايران است .نظر به
رشد راديکاليسم کارگری در ايران و حضور واقعی يک جنبش گسترده
کارگری ،نظر به بافت و ستون فقرات جنبش توده ای که عمدتا
زحمتکشان شهری و کارگران بيکار هستند ،همينطور با عطف توجه به
حضور نيروی وسيع اجتماعی مبارزه با تبعيض و نابرابری در
قلمروهای زندگی اجتماعی ،ايران آبستن يک تحول زير و رو کننده،
يک انقﻼب اجتماعی است .سياست حزب حکمتيست و جنبش کمونيسم
کارگری اينست که در صف اول جنبش برای سرنگونی حضور يابد،
معنای سرنگونی انقﻼبی را در مقابل سياست بند و بست در باﻻ به
پرچم و افق جنبش سرنگونی بدل کند ،در اين پروسه وسيع ترين
نيروهای ذينفع را در صفوف حزب و اردوی پرولتاريا متشکل کند و با
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يک پرچم چپ سرنگونی را بفرجام رساند.
تنها يک دولت انقﻼبی برآمده از قيام
ميتواند از موضع قدرت نيروی وسيع و
دهها ميليونی طبقه کارگر و جامعه تشنه
آزادی را بسيج و بيوقفه به سوی يک
انقﻼب اجتماعی سوسياليستی گام بردارد.
سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی ميتواند
آغاز انقﻼب قرن بيست و يکمی ايران
باشد ،انقﻼبی کارگری.
کمونيست هفتگی :نظاميگری شهرها ،بازداشت ها و سرکوب سياست
رژيم است .چقدر اين سياست جوابگو است و چه ارزيابی از روش
برخورد حکومت به معترضان داريد؟
سياوش دانشور :در طول هفته جاری تقريبا در تمام شهرها و
شهرستانهای خوزستان حکومت نظامی برقرار است .در شهرهائی که
اعتراضات در حمايت از خوزستان صورت گرفته فضای امنيتی شديدتر
است .همه جا نيروهای ضد شورش و امنيتی در مناطق حساس شهرها
مستقر شده اند .با اينحال هر روز جائی به صف اعتراضات می پيوندد.
در شهرهای خوزستان محﻼت را با نيروی انتظامی و پليس قرق ميکنند،
کوچه به کوچه و خانه به خانه می روند و به هر کسی مشکوک باشند
بازداشت می کنند .سياست قلع و قمع و زدن و کشتن تاکنون هر خيری
داشته ديگر جواب نمی دهد و اين را سران حکومت می دانند .اما رژيم
اسﻼمی بجز سرکوب راه ديگری بلد نيست ،راه ديگری هم برويش باز
نيست ،نه ميتواند مردم را آزاد بگذارد و نه ميتواند وسيعا بکشد و
بازداشت و زندانی کند .يک نکته مهم را بايد در نظر داشت و آن اينست
که کشتار آبان جامعه را مرعوب نکرد ،يعنی کارکردی را نداشت که
جناح های رژيم انتظار داشتند .حتی خانواده های جانباختگان به صف
اول مبارزه پيوستند و آبان به کابوسی تمام نشدنی بدل شد .جمهوری
اسﻼمی خيلی مايل است با يک سرکوب خونين چند سالی جامعه را به
محاق ببرد اما مطمئن نيست که بعد از سرکوب هنوز سر کار می ماند يا
نه .روحيه قوی و عصبانيت مردم را می بينند و دستشان ميلرزد .هر
اشتباه محاسبه حکومت ميتواند به يک بحران غير قابل کنترل بدل شود.
اوضاع رژيم وخيم است و جمهوری اسﻼمی بشدت ترسيده است.
کمونيست هفتگی :تفاوت و تشابه خيزش اخير با خيزش ديماه و آبان ماه
چيست؟ تفاوتها چه تاثيری بر سير کشمکش جامعه با رژيم اسﻼمی دارد؟
سياوش دانشور :تشابه اينست که ادامه همديگرند و از يک نقطه عزيمت
اجتماعی سر بر می کنند .اين نيروهای طبقه کارگر ،زحمتکشان شهری،
محرومان و فقرزدگان ،له شدگان و سرکوب شدگانند که بپاخاسته اند.
واضح است در آن جامعه پيچيده گرايشات و جنبش های سياسی وجود
دارند و از موضع تقابل با حکومت تﻼش دارند سياست خود را به حرکت
اعتراضی و سرنگونی خواهانه حاکم کنند .جامعه قطبی تر از هر زمانی
است و جنبش ها و احزاب سياسی طبقاتی متخاصم همزمان وارد
کشمکش برسر سرنگونی شده اند .تفاوت در تجربه ای است که در
خيزشهای دی و آبان اندوخته ايم ،در آنتاگونيزه تر شدن رابطه جامعه با
جمهوری اسﻼمی ،و مهمتر ،زمان ويژه ای است که اين

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٤

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

اوضاع سياسى ايران
خيزش توده ای و وظايف كمونيست ها ...
اعتراضات رخ داده است؛ يعنی تحميل يک شکست سنگين به حکومت
در نمايش انتخابات ،اعتصابات گسترده و بيسابقه صنايع نفت و مراکز
کارگری مختلف ايران ،و البته خشم و نفرت عظيمی که از جمهوری
اسﻼمی در جامعه انباشت شده است .ما صرفا ً با يک جامعه ناراضی و
معترض روبرو نيستيم ،اين بيان گويائی برای وضعيت امروز سياسی
ايران نيست ،ما با يک جامعه آماده نبرد و تعيين تکليف با رژيمی که از
نگاه جامعه مسبب کليه مشقات و فﻼکت مردم است روبروئيم .تاثير اين
تفاوتها بر حاد شدن سريع کشمکش سياسی روی مسائل گرهی است که
دهها ميليون انسان با آن روبرويند و جهتی که براين جنبش تفوق دارد.
به همين دليل است که چه حکومتی ها و چه نيروهای اپوزيسيون
بورژوائی تﻼش دارند زبان و ادبيات و شعارهای اين اعتراض را اخذ
کنند.
کمونيست هفتگی :حزب چه سياستی را در قبال اعتراضات توده ای
دنبال می کند ،کدام سياستهای تاکتيکی در اين وضعيت مشخص
موثرند؟
سياوش دانشور :حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست در درجه اول
بر نيازهای مبرم پيشروی اعتصابات کارگری و مبارزات توده ای
تمرکز دارد .تامين رهبری در سطوح مختلف ،پاسخ به نيازهای
سازماندهی حزبی و توده ای و انقﻼبی ،تسری افق کارگری و
کمونيستی در مقياس جامعه و اتکا به عمل انقﻼبی ،ايجاد آمادگی و
بسيج و سر و سامان دادن به اردوی طبقاتی مان برای نبردهای جاری
و پيش رو ،فشرده سياست ماست .در قلمرو تاکتيک ها و شعارها ،ما
روی عمل انقﻼبی و ايجاد نهادهای اعمال اراده و قدرت کارگری و
توده ای ،ايجاد ارگانهای دفاع از خود که بايد بسرعت به ميليس توده ای
ارتقا يابند تاکيد داريم .يک هدف و تﻼش کليدی ما کمک به سازماندهی
و قدرتگيری يک جنش شورائی است که بمثابه ارگانهای بسيج و
مبارزه و قيام و اعمال قدرت در کنار تحزب کمونيستی نقش ايفا کند.
سرنگونی جمهوری اسﻼمی در گرو ايجاد سازمانهای شورائی نيست
اما برآمد يک جنبش شورائی يک رکن مهم سياست و استراتژی ماست.
جامعه ايران و دنيا بشدت متحول شده است ،تفاوتهای امروز با دوران
انقﻼب  ٥٧بيشتر از شباهت هاست .ما مبشر و مبلغ ابتکار انقﻼبی و
کارگری در دوره انقﻼبی هستيم .مضافا ً بيرون جنبش ما بورژوازی
بيکار ننشسته است و با يک دنيا امکانات و صنعت دروغ عليه هر
پيشروی کارگر کار می کند .کمونيسم ايران بايد برای پاسخ دادن به
سواﻻت و تحوﻻتی که در دوره انقﻼبی روی ميز جامعه و جنبشها قرار
می گيرند پاسخ درخور و سروقت دهد .قطبنمای تعيين تاکتيک و
سياست ما در قبال سواﻻت مشخص ،تابعی از منفعت جنبش طبقه ما
برای ايفای نقش در اوضاع جاری و استراتژی انقﻼب کارگری است.
کمونيست هفتگی :در مقابل سرکوب خشن حکومت بعضا ً طرح می
شود که تنها تظاهرات و اعتراض جواب نمی دهد ،بايد مسلح شد ،بايد
انقﻼبی عمل کرد .حزب چه می گويد؟

شماره ٦٠٦

سياوش دانشور :امروز حتی هالوهای عوامفريب اصﻼح طلب حکومتی
هم باور ندارند که مردم ميتوانند از طرق مدنی و مسالمت آميز و قانونی
به حقوق شان برسند .واقعا جواب حکومت به آن جوان که گفت:
"بيکارم ٢٢ ،سالمه ،حقم را ميخوام ،تير نزن" چيه؟ جواب حکومت
اسﻼمی فقط قهر ضد انقﻼبی و سرکوب است .جواب ما هم اِعما ِل قهر
انقﻼبی و درهم شکستن و خلع سﻼح نيروی سرکوب است .ما يک سر
سوزن توهم نداريم که جمهوری اسﻼمی به زبان خوش قدرت را به مردم
واگذار نميکند .اگر عقل داشته باشند بايد اينکار را بکنند .جمهوری
اسﻼمی با سناريوهای اطﻼعاتی و امنيتی تﻼش دارد فضا را نظامی و
توده مردم را از صحنه سياست قيچی کند .وارد کردن اسلحه به
اعتراضاتی که هنوز بخش مهمی از شهرهای ايران را دربرنگرفته و
توان آن هنوز محدود است ،اشتباه مهلک سياسی و عملی آوانتوريستی
است که به سرکوب حکومتی توجيه می دهد .اﻻن و در اين لحظه و
تناسب قوای معين وقت اينکار نيست .بايد تاکيد کرد که مردم در مقابل
نيروی سرکوب حق دارند و بايد به هر طريق مقدور از خودشان دفاع
کنند .باﻻخره رشته اعتراضات و خيزشها بايد با قيام برای فتح قدرت،
خلع سﻼح نيروهای حکومتی و بدست گرفتن اوضاع توسط قيام کنندگان
ارتقا يابد .رشته قيامهای شهری برای خارج کردن قدرت از دست
جمهوری اسﻼمی بدون اقدامی سازمانيافته و مسلحانه غيرممکن است.
جائی بايد دست به اسلحه برد و ارگانهای قيام ناچارند مقاومت نيروی
سرکوب را با قدرت و قاطعيت انقﻼبی درهم شکنند .اما در تناسب قوای
کنونی وارد شدن به جنگی نابرابر يک سياست بشدت غير مسئوﻻنه و
بنفع حکومت اسﻼمی است.
کمونيست هفتگی :با درجه ای از تبليغات ناسيوناليستی در حاشيه خيزش
در خوزستان روبرو بوديم .مکان و مخاطره اين تبليغات کدامند؟
سياوش دانشور :ناسيوناليسم يک گرايش واقعی اجتماعی در جامعه،
يک جنبش سياسی و يک رکن اساسی ايدئولوژی بورژوازی است .تا
بورژوازی هست با ناسيوناليسم و رگه های ناسيوناليستی از راست
افراطی تا چپ روبرو هستيم .لذا در هر اعتراض و اجتماعی امکان
اينکه گروهی محدود يا بخشی از مردم چه آگاهانه و چه دنباله روانه
شعائر ناسيوناليستی و تفرقه افکنانه و حتی نژادپرستانه سردهند ،اصﻼ
عجيب نيست .اما بيشتر تبليغات ضد عرب و آريائی و قومی در ايندوره
که محدود هم بود ،از مراکز امنيتی و اطﻼعاتی توليد می شد .جمهوری
اسﻼمی با اين سياست بﻼفاصله اعتراضات برسر فقر و گرانی و بی آبی
را به گروه ها و دستجات "تجزيه طلب" نسبت ميدهد تا هم مبارزه جاری
را مخدوش کند و هم تعصبات عقبمانده ناسيوناليسم ايرانی را باخود
همراه کند .شاهد بوديم که بخشی از آريائی ها تريبون گرفتند و از
جمهوری اسﻼمی خواستند که "تجزيه طلبان را بشدت سرکوب کند"!
نبايد صورت ظاهر تبليغات حکومتی را پذيرفت ،در عين حال در قبال
سياستهای نامربوط و تفرقه افکنانه بايد ايستاد .دعوای ناسيوناليسم از هر
نوعش با جمهوری اسﻼمی خانوادگی و درون طبقاتی است ،دعوای مردم
با حکومت برسر منافع مشخص و متمايز است ،برسر آزادی و برابری و
رفاه است.
ديده می شود که در برخی از تحليلهای چپگرايانه ،وجود واقعيت زشت
ستم ملی و تبعيضی که به مردم عرب زبان شده و ميشود ،مبنائی برای
قبول تبليغات امنيتی يا ايجاد يک رابطه يک به يک بين فاجعه فقر و
گرانی و بی آبی با هويت های قومی و ستم ملی برقرار
صفحه ٥
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كمونيست هفتگى

اوضاع سياسى ايران
خيزش توده ای و وظايف كمونيست ها ...
ميشود .اينها هيچ ارتباط يک به يکی ندارند ،ستم ملی و اعمال تبعيض
به اکثريت جامعه مبنای صرفا زبانی و قومی ندارد ،مبنای طبقاتی
دارد ،ايجاد شکاف تصنعی و استفاده از شکافهای واقعی و تاريخی
برای برهم زدن صفوف متحد عليه جمهوری اسﻼمی کار هميشگی
نهادهای اطﻼعاتی حکومت است .بورژوای عرب زبان و ترک زبان و
کرد زبان و فارس زبان به يک اندازه دشمن مردم کارگر و زحمتکشی
هستند که به اين زبانها تکلم می کنند .رفع تبعيض و هر نوع ستمی يک
رکن اساسی برنامه کمونيستی ماست .اين فرق دارد با قبول تبليغات
امنيتی عليه يک خيزش توده ای .ما خيزش مردم در تهران و اصفهان و
شيراز را به زبان و تعلق قومی و ملی معترضين نسبت نمی دهيم .اين
مردم عادی ،زن و مرد ،پير و جوان ،کارگر و زحمتکش اند که
اعتراض دارند ،درد مشترک و دشمن مشترک دارند .نبايد به جمهوری
اسﻼمی و نيروهای دست راستی اجازه سواستفاده داد.
کمونيست هفتگی :حزب چه دعوت و فراخوانی دارد؟ کمونيست ها و
راديکال ها در اين شرايط چه اولويتهائی دارند؟
سياوش دانشور :بدترين سياست در ايندوره سياست انتظار و ببينيم چه
خواهد شد است .دوره دخالت انقﻼبی و عمل انقﻼبی است .به نظر ما
بايد به سمت اعمال کنترل و اعمال قدرت توده ای و کارگری به هر
ميزان که ممکن است رفت .بايد به سمت بدست گرفتن ابتکار عمل
سياسی و آزاد کردن و بدست گرفتن هرچند موقت اوضاع رفت .پروسه
سرنگونی صحنه فيلم سينمائی نيست ،صحنه عمل و ابتکار عمل و
جنگهای قهرمانانه نيروهای درگير است .هر عمل مشخص و پاسخگو
در ايندوره ميتواند بعنوان کاتاليزور و تسهيل کننده کل جدال سياسی
کمک کند .هر الگو و هر ابتکار خﻼقانه و پيشرو ميتواند به شکل دادن
به هويت انقﻼبی جنبش سرنگونی کمک کند .ما ميگوئيم ايران يک
نيروی عظيم کارگری و چپگرا و سوسياليست و کمونيست و انقﻼبی
دارد ،دهها هزار کادر و فعال و معترض و رهبر کارگری و اجتماعی
البته با ديدگاههای گوناگون .اين جامعه روی بمب نفرت از اسﻼم و
مذهب و سرمايه نفس می کشد ،بايد نبض جامعه را بشناسيم و تعرض
را از هر جبهه ای سازمان دهيم .نه جنبش راست پروغرب و نه ملی
اسﻼمی های در حال احتضار کامل از چنين موقعيتی برخوردار نيستند.
بورژوازی يک دنيا امکانات مالی و اسپانسور دارد ،کمونيست ها و
کارگران اما يک نيروی واقعی و سهمگين اجتماعی اند .اين نهايتا
جنگی برسر قدرت سياسی است ،يک جنﮓ حاد طبقاتی است .کشمکش
طبقاتی در ايران در لحظه کنونی برسر سرنگونی متمرکز شده است.
رژيم اسﻼمی بايد برود و سرنگون شود ،چطور و کدام جنبش و کدام
افق خود را به رهبری سرنگونی و تحوﻻت بعد از سرنگونی ميرساند،
ديگر امری تماما ً پراتيکی است که روی ميز همه ماست.
حرف ما اينست که اردويتان را مشخص کنيد ،کنار کارگر و راه حل
کمونيستی هستيد يا کنار بورژوازی و راه حل سرمايه دارانه؟ چپ
هستيد يا راست؟ سوسياليست و برابری طلب هستيد با طرفدار بازار

آزاد و بانک جهانی؟ ما به اردوی وسيع آزاديخواهی و برابری طلبی ،به
اردوی کارگر و کمونيسم و صف انقﻼبيگری ميگوئيم؛ انتخاب کنيد،
متشکل شويد ،متحزب شويد ،جلو بيافتيد ،قانع کنيد و همراه کنيد،
سازمانهای حزبی و نهادهای انقﻼبی مخفی و نيمه علنی و علنی ايجاد
کنيد ،به سواﻻت اساسی نبرد فکر کنيد و برای تدارک حرکتهای گسترده
آماده شويد ،به صفوف حزب حکمتيست بپيونديد يا با حزب در يک
رابطه جنبشی و رفيقانه کار کنيد .منفعت طبقاتی و استقﻼل سياسی و
تشکيﻼتی جنبش طبقه کارگر و هدف يک جامعه آزاد و خوشبخت
سوسياليستی را مبنا قرار دهيم و بعنوان يک اردوی راديکال و سازش
ناپذير برای سرنگونی انقﻼبی بميدان بيائيد.
 ٢٩ژوئيه ٢٠٢١

اعتراض برای يک بطری آب
يا برای ادامه زندگى ...
سهراب است و بحدی مضحک و تراژديک است که خشم مردم را
فزونتر کرده است .آن نيروی اپوزيسيون دست راستی که به جمع آوری
کمک های مالی برای خريد شيشه های آب معدنی به تبليغات مضحکتر
از جمهوری اسﻼمی هم متوسل می شود ،جز به بيراهه کشيدن مبارزه
مردم برای سرنگونی کليت جمهوری اسﻼمی کار ديگری نميکند.
در ايران نجات مردم و جامعه و نجات طبيعت و محيط زيست،
جلوگيری از گسترش فجايعی که هر روز عميقتر می شوند ،جلوگيری
از ادامه وضعيتی که حيات ميليونها انسان و محيط طبيعی آنها را به
خطر انداخته است ،سرنگونی جمهوری اسﻼمی است.
راه برون رفتنی وجود ندارد .آب هست ،برق هست ،ثروت هست ،همه
چيز را گرو گرفتند تا بردگی ما را تشديد کنند .قبول نکنيم و زندگی مان
را بازستانيم .کنترل آبهای کشور ،تقسيم علمی و عادﻻنه ،نگهداری
درازمدت منابع و حفظ محيط زيست را بايد در دست گرفت .اين کار
شوراها و دولت انقﻼبی آينده است .با جمهوری اسﻼمی هيچی تغيير
نميکند .اين روزها بيش از هر دوره ای وقت سازماندهی و متشکل شدن
است .خشم مردم و تنفر از رژيم را به نيرويی سراسری برای سرنگونی
جمهوری اسﻼمی تبديل کنيم.
 ٢٩جوﻻی ٢٠٢١

به حزب كمونيست كارگری -حكمتيست
كمک مالى كنيد!

كمونيست هفتگى
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اعتراض برای يک بطری آب
يا برای ادامه زندگى؟
پروين كابلى
اين کشف تازه ای نيست که همه گونه های روی زمين به آب احتياج
دارند .بشر که تکامل يافته ترين موجود روی زمين است  ٨۵درصد
بدنش از آب تشکيل شده است و با همين دليل ساده می توان فهميد که چرا
مبارزات و اعتراضات مردم در نقاط ايران و در هفته های اخير در
خوزستان کليت حکومت را نشان رفته است .مردم در ايران برای ادامه
زندگی به آب که سرچشمه حيات است نياز دارند و جمهوری اسﻼمی اب
را از مردم دريغ می کند.
جامعه سرمايه داری از ابتدا و بنا به کارکرد خويش از جمله بدليل
سازماندهی توليد در تناقض و حتی در تقابل با طبيعت و محيط زيست،
عليه کره خاکی و موجوديت آن عمل کرده است .تغييرات محيط زيستی
همواره منشا ابراز نگرانی بوده است اما از دهه  ۵٠ميﻼدی است که
خطرات محيط زيستی بر زندگی انسان بطور جدی تر مورد بحث
پژوهشگران و سازمانهای جهانی قرار گرفت .در ايران دوره پهلوی
بحثهايی در مقاطع مختلف از مجﻼت بشدت سانسور شده از طرف
ساواک به بيرون درز ميکرد .يادم می آيد که همان دوران مسئله آب
آشاميدنی در شهر تهران و همينطور سيستم فاضﻼب در تهران بطور
دائم مورد بحث مردم عادی هم بود .اما در اين مورد هيچ اقدام جدی
انجام نشد.
در سالهای اخير بحران آب همراه با افزايش خطر آلودگی هر چه بيشتر
محيط زيست بطور جدی مورد بحث روزانه می باشد و بنا به تناسب
قوای عليه سرمايه داری در بعضی کشورها اقداماتی در دستور کار قرار
گرفته است .اما تمام شواهد تاکنونی دال بر اين است که جمهوری
اسﻼمی و مشاورين مختلف در دپارتمان های مربوطه به اوضاع وخيم
ميحط زيست آگاه بوده اند و هيچ اطﻼعاتی را در اين مورد از دست نداده
اند و در اين مورد اقدامی اساسی را در دستور خود قرار نداده اند.
حدود پنج سال پيش دوستی از ايران که در يکی از پروژه های دولتی
دست دارد و از توجه من به مشکﻼت محيط زيست آگاه شده بود با من
تماس گرفت و در مورد سدی "گتوند" که بدليل شور کردن آب کارون
تمام مزارع خوزستان را تحت الشعاع قرار داده و بخش مهمی را نابود
کرده است ،اطﻼعاتی را در مورد چگونگی ايجاد اين سد که باعث از
بين رفتن آب آشاميدنی منطقه حاصلخيز خوزستان می شود در اختيار من
گذاشت .اين اطﻼعات و اينکه چگونه دولت جمهوری اسﻼمی در مناطق
شور زمين اقدام به ايجاد چنين سدی نموده است با شگفتی فراوان من
روبرو شد.
اخيرا دکتر ﷴ جواد عبدالهی از استادان دانشگاه چمران اهواز در
گزارشی در اين مورد پرده از فاجعه ای عظميم و خانمانسور برميدارد.

شماره ٦٠٦

اين گزارش نشان می دهد که "سد
گتوند" بر روی گنبدهای نمکی
گچساران ساخته شده است .اين سد
که در سال  ١٣۶٨ساخته شد و در
سال  ١٣٩٣بدليل جمع شدن نمک،
توربين های سد از کار افتادند.
عﻼوه بر اين با شور شدن آب
شيرين کارون در طی اين مدت
تقريبا طبيعت خوزستان و نخلهای اين جلگه را به نابودی کشاند) .به
نقل از اين گزارش در سايت بهارنيوز(.
سد "سد گتوند" تنها يکی از پروژه های فاجعه آفرين در ايران است.
بستن سد از دهه  ١٣۶٠در ايران بدون تحقيقات ﻻزم به يکی از پروژه
های مهم دولتهای مختلف در جمهوری اسﻼمی تبديل شد و با واگذاری
اين پروژه ها به باندهای مافيائی و عمدتا سپاه مشغول فروش منابع و
سرچشمه آب تقريبا در همه جای ايران هستند تا جاييکه که روحانی
رئيس جمهوری ايران در بيست خرداد امسال برای رفع بی آبی از
افتتاح  ۵٠سد بطور ميانگين در هفته صحبت کرد .سدهايی که اکنون
ضررها و صدمات ناشی از آن هر روزه به طور جدی آشکار می
شود .کارشناسان حکومتی اکنون با دسته پاچگی از  ٣۴برابر شدن
فرسودگی خاک براثر عوامل مختلف از جمله از بين رفتن سفره های
آبهای زير زمينی و ناپيدا شدن بخش های مهمی از گونه های زيستی
چه در درياها و يا مناطق مختلف ايران هستند.
برخﻼف تمام سياست های سرکوب رژيم در ايران و مقابله با آگاهی و
حرکت و دخالت مردم در زندگی روزمره شان ،مردم ايران سالهاست
اين خطر را دريافته اند و با متشکل شدن در انجمهای محيط زيستی
تﻼش نموده اند که آنچه از دستشان برمی آيد چه با تﻼش فردی و
گروهی چه با مراجعه به مقامات محلی آنها را متوجه فاجعه خشک
شدنی که در راه است بنمايند .واقعيت اين است که اگرچه تحوﻻت جوی
در جهان و ايران بشدت در حال تغييرات است اما سرعت اين تغييرات
با برنامه های علمی و غير سود محور دولتها می تواند کم شود.
صورت مسئله روشن است .در ايران آب وجود دارد اما دزديده و
بفروش ميرسد ،برای کارخانه های خودی انتقال می يابد و تخصيص
آب به کشاورزی و شرب و صنعت و بازسازی هيچ تناسب معقول و
علمی و درازمدت ندارد .مردم خوزستان که دريکی از ثروتمندترين
مناطق ايران زندگی می کنند سالهاست با از بين رفتن مناطق زراعی و
طبيعت خوزستان دست بگريبانند ،اکنون به حق مسبب تمام اين فجايع
را جمهوری اسﻼمی می دادند و انگشت اتهام را بسوی کليت رژيم
نشانه رفته اند .آب ابتدايی ترين نياز حيات انسان است و از بين بردن
اين حق ابتدايی برای مردمی که در شرايط خطرناکی زندگی می کنند
چاره ای جز خيزشی عمومی برعليه کليت نظام نگذاشته است.
خوزستان يک نمونه است .اين وضعيت کمابيش در جاهای ديگر ايران
هم در شرف وقوع است .خﻼصی و نجات از وضعيت مصيبت باری
که اکنون گريبان همه را گرفته است در اعتراضات بيان شده است:
"مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر جمهوری اسﻼمی" نشان می دهد که
تنزل دادن خواست مردم به يک بطری آب آشاميدنی يا فرستادن
تانکرهای آب به خوزستان ،نوشداروی بعد از مرگ
صفحه ٥
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شماره ٦٠٦

اوضاع جديد سياسى :در پرتو تحوﻻت مهم  ٢٨و  ٢٩خرداد
بخش اول :آرايش جديد هيئت حاكمه جمهوری اسﻼمى به چه منظور؟
رحمان حسين زاده
در اين نشست حزبی به منظور رعايت وقت در مورد تحوﻻت جهانی
و منطقه ای تاثيرگذار بر اوضاع سياسی ايران صحبت نميکنم ،به ويژه
که در جلسات قبلی در اين رابطه صحبت کرديم و سندی هم تهيه شده،
اميدوارم به نتيجه برسد .اينجا قصدم فوکوس بر اوضاع سياسی جاری
در ايران است .خطوط بحثم را در فرمت سئواﻻتی برايتان فرستاده
بودم ،چون فکر ميکنم که اگر در صورت مسئله و سئواﻻت گرهی که
در اين دوره مطرحند ،شريک شويم ،بخش مهمی از همنظری و هم
جهتی را تامين کرديم .در اين جلسه به سهم خود ميکوشم ،پاسخم را به
سئواﻻت مطرح شده  ،ارائه کنم.
مبحث را در دو سطح ،يعنی اوﻻ ،تبيين اوضاع و ثانيا طرح خط مشی
کمونيستی و فوکوسهای تاکتيکی ما در اين دوره پيش ميبرم .اولين
سئوال و مسئله اينست اکنون آيا با اوضاع جديد سياسی روبرو هستيم؟
اگر کسی و جريانی پاسخش منفی باشد ،ﻻبد بحث نميخواهد ،کار و
اقدامات ويژه تری نميخواهد و طبق روال گذشته به کارهايمان ادامه
ميدهيم .اما من فکر ميکنم دقيقا با اوضاع جديد و مولفه های مهم جديدی
در اوضاع سياسی و در سطح بازيگران صحنه سياسی روبرو هستيم.
وقتی ميگويم با اوضاع جديد روبرو هستيم ،معنايش اين نيست تماما از
ماقبل خود بريده است .به قول معروف هميشه حال و آينده در گذشته
ريشه دارد .روندهای از قبل شروع شده ،در مقاطعی و در شرايط
حاضر فوران پيدا ميکنند .به نظرم حرکت سراسری و هدفمند دهها
ميليونی مردم ايران در به شکست کشاندن جمهوری اسﻼمی در روز
 ٢٨خرداد و اعﻼم اراده قاطع توده ای به سرنگونی جمهوری اسﻼمی
و به دنبال آن روز بعدش  ٢٩خرداد و وقوع اعتصاب دهها هزار نفری
کارگران بخش وسيعی از مراکز صنايع نفت و پتروشيمی ها مقاطع
تعيين کننده از فوران کردن ،روندهای مهم قبﻼ شروع شده و اکنون به
فرجام رسيده است ،که شرايط و مولفه های جديدی را درفضای سياسی
و صف بندی نيروهای بازيگر صحنه سياسی شکل ميدهند .نيروهای
بازيگر صحنه منظورم ،هيئت حاکمه جمهوری اسﻼمی ،مردم و جنبش
سرنگونی ،جنبش کارگری و قطب چپ و کمونيست و اپوزيسيون
راست پروغربی ايران است.
 -١آرايش جديد هيئت حاکمه جمهوری اسﻼمی در راستای چه هدفی؟
بدوأ بايد تاکيد کنم ،شرايط جديد پيش آمده يک واقعيت اساسی را تغيير
نميدهد که جمهوری اسﻼمی هر آرايش جديدی به خود بگيرد و هر نوع
پروپاگاند وارونه را سازمان دهد ،ناتوان از حل معضﻼت مرکب و
پيچيده ای است که گريبانش را گرفته است .هيئت حاکمه جمهوری
اسﻼمی از آغاز حاکميتش تاکنون عامل ايجاد و عميق تر شدن
بحرانهای اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی ،اجتماعی و زيست محيطی است
که زندگی اکثريت عظيم شهروندان جامعه ايران را به تنگنای سختی
کشانده است .گرسنگی ،تشنگی ،فقر و تبعيض و نابرابری ،عدم تامين
نيازهای اوليه معيشت ،سﻼمت و بهداشت و واکسيناسيون و مسکن ،نه

تنها زيست طبقه کارگر و مردم زحمتکش ،بلکه سوخت و ساز و زيست
عموم جامعه را به سمت تباهی سوق داده است .مقابله با اين وضعيت و
تصميم به تغيير آن پايه اساسی خشم و نفرت و انزجار کارگران و توده
مردم و مبارزات اميد بخش آنها در مقابل جمهوری اسﻼمی است.
جمهوری اسﻼمی فهميده است ،برای تضمين بقای نظام ننگينش بار ديگر
بايد با اعتراضات گسترش يافته و پرتپش کارگران و مردم و جنبش
سرنگونی طلبانه دربيفتد .اين اساس هدف جمهوری اسﻼمی از آرايش
جديدی است که در ساختار قدرت سياسی خود ايجاد کرده و با گماردن
رئيسی در راس قوه مجريه ،به زعم خود با هماهنﮓ شدن سه قوه و
يکدست کردن حاکميت سياه اسﻼمی ،اگر بتواند ،مبارزات کارگران و
مردم را درهم کوبند و يا حداقل اوضاع را به قبل از دی ماه ٩٦
برگردانند.
در آنچه به يکدست کردن حکومت مرسوم شده ،بايد دقت کرد .ما ميدانيم،
جمهوری اسﻼمی با همه پيکره و جناحهايش از روز اول عمرش تاکنون
در مقابل کارگران و مردم يکدست بوده است .از اسفند  ۵٧و تعرض به
حقوق زنان در هشتم مارس و سپس حمله به بيکاران و دانشگاه و حمله
به ترکمن صحرا و کردستان و قتل عامهای دهه  ۶٠زير نظر جﻼد
خمينی تا قتل عامهای آبان  ٩٨و سرکوبگری اخير در خوزستان ،کل
جمهوری اسﻼمی و دو جناح يک دست بوده اند .يک مثال شاخص را
يادآوری کنم ،در سرکوب دانشجويان در  ١٨تير  ٧٨خاتمی "اصﻼح
طلب" که رئيس جمهور بود ،بسيار خصمانه تر از خامنه ای عليه
دانشجويان معترض صحبت کرد و شدت عمل به خرج داد و همان وقت
همين روحانی اقدامات خشن نظام را عليه دانشگاه و دانشجويان اعﻼم
کرد .لذا سران اين دو جناح در کنار هم مجرم و در فردای پيروزی
کارگر و مردم بايد به سزای اعمالشان برسند.
اما جمهوری اسﻼمی از آغاز پيدايش تاکنون در درون خود شکاف
داشت .از نظر ما اين شکافها جنﮓ زرگری نبود و واقعی بود .به ويژه با
شروع دوم خرداد و جست و خيز اصﻼح طلبی حکومتی و به دنبال
جنبش سبز و اعتداليون بنفشی ،و در مقابلشان جبهه ای که اصولگرا
ناميده ميشدند ،دو جناح در هيئت حاکمه جمهوری اسﻼمی موجود بوده و
رسميت داشتند .هدف مشترک هر دو جناح حفظ نظام و برای اين هدف
اما هر کدام نقشه راه و طرحهای متفاوت خود را داشتند .اين مبنای
شکاف آنها بود که از جمله در مضحکه های "صندوق چرخانی مجلس و
رياست جمهوری" خود را نشان ميداد .مانورهای دو جناح و از جمله
کارکرد" ،اصﻼح طلبان و اعتداليون حکومتی" برای جمهوری اسﻼمی
عمر خريدند .دوره هايی به عنوان سوپاپ اطمينان رژيم عمل کردند.
براثر همين کارکرد در يک پروسه نفرت و انزجار بيشتر مردم را
نصيب خود کردند .از سالها قبل و به ويژه از دی ماه ٩۶به بعد از جانب
مردم پرونده شان تماما بسته شد .اين جناح عليرغم مانورهای فريبکارانه
اما در مقابل جناح سکاندار جمهوری اسﻼمی که در
صفحه ٨
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اوضاع جديد سياسى:
در پرتو تحوﻻت مهم  ٢٨و  ٢٩خرداد ...
رأسش خامنه ای و سران سپاه پاسداران قرار دارند ،کاره ای نبودند.
حداکثر مزاحمتهايی در مقابل نقشه های سپاه پاسداران ايجاد ميکردند.
خامنه ای و سپاه پاسداران اين بار بساط مضحکه انتخابات را چه
دوسال قبل در رابطه با مجلس اسﻼمی و اين بار در رياست جمهوری
چنان معماری کردند ،که اينها از ساختار قدرت بيرون رانده شوند.
اکنون اين اتفاق افتاده است .عمر مفيدشان برای حفظ نظام از جانب
گردانندگان اصلی اين رژيم به پايان رسيد .هرسه قوه در کنترل مستقيم
جناح سکاندار جمهوری اسﻼمی و سرسپردگان بی اما و اگر خامنه ای
است .در نتيجه به اين معنا حاکميت يکدست شده و برای هميشه جناح
"اصﻼح طلبی و اعتدالی" با پﻼتفرم و نقشه راه متفاوت جايی در
ساختار قدرت جمهوری اسﻼمی نخواهند داشت .هيئت حاکمه جمهوری
اسﻼمی دقيقا متوجه خيزش و جنبش انقﻼبی کارگران و مردم سرنگونی
طلب شده ،به زعم خود ميخواهد بدون شکاف درونی ،به عنوان سيستم
و دستگاه واحد خشن در مقابل موج طوفنده مبارزات بنيان برافکن
بايستند .از اين سر به چنين يکدست شدنی نياز داشتند .به قول
ژورناليستها اکنون "هسته سخت قدرت" همه اهرمهای قدرت را در
دست دارند .سرنوشت و عاقبت روحانی ،ظريف و دارودسته اعتداليون
بنفشی اگر بدتر از خاتمی و اعوان و انصارش نباشد ،قطعا بهتر
نخواهد بود.
يک سئوال مطرح است ،که آيا شکافهای درون جمهوری اسﻼمی تمام
ميشود .به نظرم نه ،اما جنس شکافها و جناح بنديهای احتمالی بعدی
متفاوت از آنچه خواهد بود که در چهار دهه اخير عمر جمهوری
اسﻼمی تجربه شد .به نظرم در چهارچوب جمهوری اسﻼمی سوق يافته
به لبه پرتگاه سرنگونی ديگر جناح بندی به نام "اعتدال و اصﻼح" سر
بر نمياورد .اما شاهد کشمکشهای باندهای سياسی و نظامی حتی از
درون همان سپاه پاسداران و ابواب جمعی خامنه ای برسر سهم بری از
قدرت و پول و ثروت و امکانات خواهيم بود .اين پديده در شرايطی که
بيشتر نظامشان به سقوط نزديک شود و يا در مقطع مرگ خامنه ای
تشديد خواهد شد.
 -٢آرايش جديد حکومتی و دولت رئيسی به چه امکانات و روشهايی
متکی خواهد شد؟
سران جمهوری اسﻼمی به روشنی ميدانند بر روی پله آخر مرگ يا
بقای حکومتشان ايستاده اند .مسئله اينست از اين به بعد برای بقای
خود،چه ترفندها و روشهايی را حدادی ميکنند و بيشتر به کار ميگيرند.
ترديدی نيست تشديد فشار و سرکوب و در تنگنا قرار دادن جامعه و به
ويژه جنبشهای اعتراضی و کانونهای الهام بخش اين مبارزات  ،يعنی
پيشروان کارگری و فعالين و پيشروان مبارزات اجتماعی مثل هميشه
اولين حربه آنها است .بر نهادها و تشکلها و کانونهای معترض مدافع
حقوق کارگر و مردم که اکنون مستقل از دولت عمل ميکنند اعمال
فشار خواهند کرد .دولت رئيسی هنوز دست به کار نشده ،مجلس
همگامش طرح ايجاد محدوديت بيشتر بر اينترنت و شبکه های
اجتماعی را پيش کشيده است .اما مسئله اينست  ،به خوبی ميدانند،
امکان و توان سرکوبگريشان محدود شده است .توان اعمال فشار مثل
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گذشته را ندارند و بعيد است به هدفشان برسند .در نتيجه ترفندهای ديگر
را به کار ميگيرند .يکی از اين حربه ها وعده های "مستضعف پناهی و
عدالتخواهی" و به ويژه در شروع کار توزيع "صدقه های اسﻼمی" و
احتماﻻ جاری کردن دوباره سطحی از "يارانه ها" به سبک احمدی نژاد
خواهد بود .در چهارچوب چنين ترفندی است ،که از مدتها قبل ،ترندی را
به نام "بسيجيان عدالت خواه و دانشجويان عدالت خواه" به ميان مبارزات
کارگری ،بازنشستگان و ديگر تحرکهای اجتماعی گسيل داشتند و
رياکارانه تﻼش دارند ،مسير مبارزات کارگری و توده ای را به کجراه
ببرند .دولت رئيسی جنايتکار اين ترند و حربه فريبکارانه "عدالت
خواهی" را تقويت خواهد کرد .خنثی کردن کارکرد دارودسته حکومتی
"عدالت خواه" جديتر از گذشته وظيفه کارگران و همه مبارزين آگاه و
کمونيستها خواهد بود.
اقدام ديگر دولت رئيسی و کل هيئت حاکمه جمهوری اسﻼمی ،کرنش در
مقابل قدرتهای بزرگ در چهارچوب برجام و يا در فرمتهای احتمالی
ديگر خواهد بود .دليلش روشن است .برخﻼف پروپاگاند وارونه ،اينها
برای بقای خود ،به پول احتياج دارند .در نتيجه بايد کاری کنند ،اگر نه
همه بخشی از تحريمها کنسل شود ،تا سطحی از پول در وهله اول برای
تامين بودجه های کﻼن نيروهای نظامی و انتظامی و سرکوبگر و
تروريست و دم ودستگاه حکومتی را داشته باشند .تازه از ته مانده آن،
طرحهای توزيع "صدقه های اسﻼمی و يارانه" را بازسازی کنند .بايد
کاری کنند ،امکان درجه معينی از معامله و داد وستد و فروش نفت و
غيره ،اگر نه با غرب حداقل با دولتهايی مثل چين و روسيه و دولتهای
منطقه را پيدا کنند .راه اينکار ،رسيدن به توافقاتی با آمريکا و غرب
است .فعﻼ در قالب برجام اين سازش مطرح است .اما اگر اين
چهارچوب هم به بن بست برسد ،مجبورند به روش ديگری تن به اينکار
بدهند .خامنه ای و جناحی که اکنون در رأس همه امور حکومت است،
نميخواست اين سازش به نام دولت روحانی و جناح "اعتداليون" انجام
بگيرد ،چون در آنصورت سهم خواهی جناح "اعتداليون" در ساختار
قدرت ادامه پيدا ميکرد .اينها که قصد بيرون انداختن اين جناح را از
ساختار قدرت داشتند ،تقﻼهای دولت روحانی را در اين زمينه به شکست
کشاندند.
يک حربه ديگر جمهوری اسﻼمی به تنگنا افتاده ،همانند همه حکومتهايی
که به سرازيری سقوط می افتند ،سرمايه گذاری بيشتر بر تشديد شکافهای
ملی و مذهبی خواهد بود .به ويژه ميدانند ،چنين گسلها و شکافهايی در
جامعه وجود دارند .از اين طريق تشديد تفرقه و مردم را زير لوای مذهب
و قوميت مختلف به جان هم انداختن يک خطر جدی است .بخشی از
اپوزيسيون ملی و مذهبی هم آتش بيار معرکه و همسوی جمهوری
اسﻼمی خواهند بود .مشخصا دولت تماما خشکه مذهبی رئيسی جنايتکار
بر پروپاگاند ايدئولوژيک اسﻼمی و تفرقه مذهبی دامن خواهد زد .خنثی
کردن چنين ترفندی هم تنها با آگاهی و روشن بينی پيشروان آگاه
مبارزات کارگری و توده ای و فعاليت بی امان کمونيستها و آزاديخواهان
ميتواند خنثی شود .نمونه هايی از اين اقدامات هوشيارانه در جريان
همبستگی با مبارزات مردم خوزستان خود را نشان داد ،که بسيار مثبت
بود .در بخشهای بعدی اين مبحث به مؤلفه های ديگر اوضاع سياسی و
از جمله در قسمت بعدی به موقعيت کنونی جنبش سرنگونی و
اعتراضات مردم و کنکرت تر به موقعيت جديد جنبش کارگری
ميپردازيم.
ادامه دارد ...
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
اعتصاب مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه
امروز جمعه اعتصاب کارگران هفت تپه وارد ١٨مين روز خود شد.
کارگران اعتصابی تجمعات خود را در محوطه هفت تپه و راهپيمايی
در خيابانهای بازار هفت شوش تاکنون پيش برده اند و اعﻼم کردند که
فردا شنبه جلوی فرمانداری تجمع برگزار می کنند.
اعتصاب و اعت اض برای خواستهای:
 اجرای رای خلع يد و محاکمه کارفرما پرداخت فوری دستمزدهای معوقهبازگشت به کار کارگران اخراجیتمديد قرار داد کارگران بخش غير نيشکری ،دفع آفات و فصلی درکارخانه و تجهيزات
انجام واکسيناسيون تائيد شده و رايگانکارگران هفت تپه طی هفته اخير بارها حمايت خود را از خواست به
حق مردم خوزستان اعﻼم داشته و خواستار رسيدگی فوری به حقوق
پايمال شده کارگران و زحمتکشان اين منطقه می باشند.
تداوم اعتراضات در خوزستان و شهرهای ديگر
اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی در شهرهای مختلف اين استان
ادامه دارد .مردم در شهرهای مختلف استان از جمله شوش،
سوسنگرد ،ايذه ،دزفول ،مناطق کوت عبدﷲ و ويس و جند محله
اهواز ،ماهشهر ،حميديه ،چمران بر عليه حکومت تظاهرات کردند.
مردم ساير شهرهای ايران نيز در حمايت از آنها به خيابانها آمدند و
تجمعات اعتراضی برگزار کردند .در شهرهای تهران ،کرج،
يزدانشهر اصفهان ،اليگودرز ،شاهين شهر ،رباط کريم ،ميبد ،مشهد،
کرمانشاە ،سقز ،بانه و… مردم در اعتراض به بیآبی در خوزستان و
سرکوب مردم تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اليگودرز
غروب روز پنجشنبه  ٣١تيرماه  ،١۴٠٠در پی اعتراض مردم
خوزستان به بی آبی در شهر اليگودرز مردم در پارک کنار هواشناسی
اقدام به تجمع کردند .بر اساس گزارش های دريافتی از اليگودرز اين
تجمع به ميدان شهدای اين شهر گسترش يافت .اجتماع در اليگودرز با
تيراندازی و سرکوب روبرو شد ،فضای شهر امنيتی شد و بازداشت ها
گسترش يافت .نيروهای ضد شورش در شهر متمرکز شدند و تعدادی
از مجروحين به بيمارستان منتقل شدند.
اينترنت در بيشتر مناطق خوزستان عمدتا قطع است و در قرنطينه

خبری سرکوب در جريان است .شهرهای سوسنگرد ،اهواز و ايذه ،از
جمله شهرهايی بودند که بسيار گسترده در اين حرکت اعتراضی شرکت
کردند .بر طبق خبرهای واصله از ايذه ،از صبح روز  ٣١تير ،در ايذه و
سوسنگرد و مناطقی از اهواز ،حکومت نظامی اعﻼم نشده حاکم است .در
طی روز نيز دستگيریهای زيادی صورت گرفته است .با وجود کشته و
مجروح زيادی که در اليگودرز وجود دارد ،درگيری جوانان با نيروهای
سرکوبگر همچنان ادامه يافت .اکثر مردم اليگودرز به خيابان آمده و به
کمک مجروحين شتافتند.
تبريز
عصر شنبه  ٢مرداد ،تظاهرات مردم تبريز در حمايت از اعتراضات
مردم خوزستان آغاز شد .جوانان شرکت کننده در تظاهرات تبريز مورد
هجوم نيروی انتظامی قرار گرفتند .نيروهای سرکوب برای ايجاد جو
رعب و وحشت اقدام به بلندکردن هلیکوپتر و همچنين با به پرواز
درآوردن پهباد در باﻻی سر تظاهرکنندگان اقدام به فيلمبرداری کردند .در
تظاهرات مردم تبريز شعار اتحاد مردم کشور را سر دادند .در تبريز نيز
اينترنت بخشا قطع است و بازداشتها ادامه دارد.
اجتماع اعتراضی در تهران
صبح روز  ۴مرداد گروهی از جوانان و مردم تهران در حمايت از
خيزش خوزستان و اعتراض به وضعيت موجود تظاهرات کردند.
تظاهرات مردم تهران در خيابان جمهوری و جلوی پاساژ عﻼالدين شروع
و به سمت چهار راه استامبول ادامه داشت .کثرت جمعيت باعث شده بود
که نيروی انتظامی جرات نزديک شدن به آنها را نداشته باشد .آنها در
حمايت از قيام خوزستان و تظاهرات مردم تبريز شعار دادند :آذربايجان
عرب فارس اتحاد اتحاد .شعارهای »مرگ بر خامنهای« و »خامنهای حيا
کن مملکتو رها کن« را از شعارهای اصلی اين تجمع بودند .اخباری از
ادامه تظاهرات مردم تهران در فلکه اول صادقيه ،تهران پارس ،فاطمی به
سمت ولی عصر نيز منتشر شده بود.
تجمع اعتراضی در اصفهان
سهشنبه شب  ۵مرداد ،جوانان معترض در اصفهان در تجمعهای شبانه به
قطعی برق در اين شهر اعتراض کردند .آنها در تجمع خود ابتدا بنر
بزرگ خامنه ای که در کنار خيابان نصب شده را پاره کرده و آتش زدند
و سپس شعار "خوزستان اصفهان اتحاد اتحاد" سر دادند .يادآوری میشود
که شب دوشنبه  ٤مرداد نيز ،معترضان در شهر بهارستان استان اصفهان
در اعتراض به قطعی برق و همبستگی با خوزستان و ساير شهرها به
خيابانها آمدند .مردم شعار میدادند :جمهوری اسﻼمی نمیخواهيم
نمیخواهيم.

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!
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ستون اخبار كارگری و حركتهای
اعتراضى ...
قتل فريدون صالحی
روز دوشنبه  ۴مردادماه  ،در پی شليک مستقيم نيروهای نظامی در
مناطق مرزی "هنگهژال" واقع در شهرستان بانه ،يک کولبر کشته و
چند تن ديگر زخمی شدند .کولبر جانباخته فريدون صالحی اهل
شهرستان بوکان است .خانوادە کولبران قربانی ،نگران و خشمگين مقابل
بيمارستان صﻼح الدين بانه تجمع کردند.
اجتماع بازنشستگان فوﻻد
کارگران بازنشسته فوﻻد در يکشنبه های قبل نيز جهت پيگيری و
دستيابی به مطالباتشان ،تجمع اعتراضی داشتهاند .اجرای کامل همسان
سازی و درمان رايگان و مناسب از مطالبات همه بازنشستگان است .در
همين روز در رشت شاهد تجمع بازنشستگان مقابل کانون بازنشستگان
بوديم.

بازنشستگان تهران و کرج در حمايت از مردم خوزستان
روز سهشنبه پنجم مردادماه جمعی از بازنشستگان تهران و کرج در
حمايت از اعتراضات مردمی خوزستان تجمع کرده و در همبستگی با
آنها شعار سر دادند.
اجتماع پرستاران
صبح روز دوشنبه  ۴مرداد ،پرستاران و پرسنل بيمارستان خمينی کرج،
در بلوار بﻼل اين شهر ،تجمع اعتراضی برگزار کردند .اين پرستاران و
کارکنان بخش درمانی بيمارستان در برابر سازمان همياری
شهرداریهای استان البرز دست به تجمع اعتراضی زدند .پرسنل
بيمارستان خمينی کرج ،عﻼوه بر تجمع در يکی از خيابانهای نزديک به
بيمارستان راهپيمايی نمودند.
تجمع مادران آبان در تهران
گروهی از مادران جانباختگان آبان نود و هشت امروز در ميدان ازادی
تهران با عکس عزيزانشان راهپيمائی و مردم را دعوت به ملحق شدن
کردند .آنها با بلند کردن عکس جگرگوشه های جانباخته شان فرياد
ميزدند "اين بچه های شماست"! نيروی انتظامی وحشيانه به اين
عزيزان حمله کرد و بنا به اخبار ميﻼد محققی ،ابراهيم کتابدار ،پژمان
قلیپور ،فرهاد مجدم و وحيد دامور از جمله بازداشتشدگان هستند.

 بيانيه های اعﻼم همبستگی با اعتصابی صنايع نفتکميته اجرايی اتحاديه کارگران فلز ـ واحد هانوفر آلمان با انتشار پيامی
حمايتی اعﻼم کردند :ما اطﻼع يافته ايم همکاران ما در ايران ،از
تاريخ  ١٩ژوئن  ٢٠٢١در  ٦١واحد صنعتی در ،دست به اعتصاب
زدەاند .نرخ تورم در آن کشور بسيار باﻻ است و حقوق همکاران ما
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متناسب با آن افزايش نمیيابد .اين امر نامﻼيمات بسياری برای شاغلين
و خانوادههای آنان پديد آورده است .ما از خواستهای آنان که به شرح
زير اعﻼم شده به طور کامل حمايت و پشتيبانی میکنيم :
 افزايش دستمزد نبايد کمتر از  ١٢ميليون واحد پول ايران باشد. پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه.لغو کليهی قراردادها با پيمانکاران فرعی.انجام اقدامات صحيح ايمنی در محيط کار.تبديل قراردادهای موقت کارگران به قراردادهای دائم. حق آزادی اجتماعات و حق برخورداری از تشکلهای مستقل. حذف برخورد به فعالين کارگری.  ٢٠روز کار و  ١٠روز فراغت در هر ماه.ما به عنوان اتحاديههای صنفی صنايع فلز ،برق ،چوب ،پﻼستيک و
منسوجات در هانوفر آلمان به خوبی میدانيم که اعتصاب ،يک وسيلهی
پذيرفته شده برای دستيابی به خواستهای صنفی میباشد .برای
مبارزات قانونی شما آرزوی قدرت ،پشتکار و همبستگی داريم .برای
کارگران مهم است که بتوانند حرف خود را بزنند و فرياد اعتراض خود
را به خيابانها بکشانند .اين صحيحترين روش برای ايجاد تغيير است.
از طرف کميتهی اجرايی اتحاديه کارگران فلز هانوفر
ديرک شولتزه :دبير اول
ساشا دودزيک :دبير دوم
فدراسيون واحدهای کارگران نفت ونزوئﻼ نيز در حمايت از کارگران
اعتصابی نفت در ايران بيانيه ای صادر کرد .خوزه بوداس ،دبير کل
فدراسيون واحدهای کارگران نفت ونزوئﻼ در اين پيام اشاره کرده است:
"عﻼوه بر اعتراض کارگران ،اعتراض بخشهای عمومی نيز وجود
دارد .تورم و خدمات عمومی فاجعه بار آنها را وادار به اعتراض و
مبارزه در کنار طبقه کارگر ايران کرده است".
وی در خاتم ٔه پيام همبستگی خود خاطر نشان کرد" :من به عنوان دبير
کل فدراسيون واحدهای کارگران نفت ونزوئﻼ ،به کارگران و مردمی که
عليه ديکتاتوری سرمايه داری ايران می جنگند درود می فرستم و با آن
ها اعﻼم همبستگی انقﻼبی می کنم".

صفحه ١١

كمونيست هفتگى

شماره ٦٠٥

ناموسپرستى بازهم قربانى گرفت
كودكى كه هرگز متولد نشد همراه مادرش به قتل رسيد
پروين كابلى
در اين هفته بازهم دو شهر سنندج و سردشت به قتلگاه سه زن و
کودکی که هنوز بدنيا نيامد بود تبديل گشت .بيان و سحر مرادی در
محله ی حاجی آباد بدست همسر بيان کشته شدند .طبق اخبار منتشر
شده در ميديای اجتماعی بيان مرادی چند ماهه حامله بوده است .مرد
مجرم تاکنون دستگير نشده و خانواده مرادی نگران هستند که اين مرد
بار ديگر برای انتقام از اين خانواده اقدام به قتل ديگری بکند و
قربانی بگيرد.
هما حاجی پور که همراه دو فرزند و همسرش که ساکن کشور فنﻼند
بودند ،برای جدا شدن از همسرش به سردشت بازگشته بود که توسط
همسرش با شليک بيست گلوله به قتل رسيده است .همزمان يک زن
ديگر که همراه هما حاجی پور بوده است زخمی و در بيمارستان
بستری می باشد .متهم بعد از به قتل رساندن همسرش و زخمی نمودن
فرد ديگر دست به خودکشی می زد که موفق نمی شود و اکنون در
بيمارستان بستری است.
زنانی که در اين فاجعه کشته شدند هردو خواستار جداشدن از
همسرانشان بودند که بخاطر همين خواست نه تنها جان خود را از
دست دادند بلکه چند نفر ديگر را هم با خود به خاک کشانند .اما هما
حاجی پور که ساکن فنﻼند بود برای جدا شدن از همسر خود ميبايستی
به کشور محل تولد خود بازگردد؟ بنظر می رسد که هما می توانست
از اين سرنوشت بری باشد و بخاطر زندگی در کشوری که زنان
موفقيت های بسياری بدست آورند سرنوشتش طور ديگری رقم
بخورد .ادامه سنت های عقب مانده ،تحرک گروه های اسﻼمی و
فرهنﮓ و رفتار عقبمانده مردساﻻرانه که در اکثر گروههای مهاجر
هنوز عمل می کند ،اکنون به يکی از موانع جدی زنان بدل شده است.
کشورهای اروپايی بنا به سياست های راست و مرتجعانه چند
فرهنگی ،نه تنها دست گروههای اسﻼمی و ناسيوناليستی برای ادامه
ستم بر زن را بازگذاشته اند و راه را برای بازتوليد فرودستی هموار
نموده اند ،اکنون همين سياست بسياری از زنان با تبار خارجی را که
خواهان طﻼق هستند مجبور به طﻼق رسمی و قانونی به کشور محل
تولد خود مراجعه ميدهد .هما حاجی پور تنها قربانی مردساﻻری و
خشونت همسرش نشد بلکه قربانی سياستهای راست دولت فنﻼند هم
شد.
اين دو قتل در کمتر از يک هفته در دو نقطه مختلف فقط نمونه ای از
صدها قتل ديگر است که روزانه در ايران اتفاق می افتد .قاتلين
عاشقان کشته و مرده زنانی هستند که معتقدند "زنی که با لباس سفيد
عروسی به خانه شان آمده است بايد با کفن بيرون رود" ،حتی اگر
اين کفن خونين باشد و حتی اگر در شکم اين زن کودکی باشد .کودکی
که هرگز حق حيات نيافت.

در ايران تمامين اين قاتلين زير سايه قوانين ضد زن جمهوری اسﻼمی می
توانند راست راست قوانين آبکی را دور بزنند و مدتی را در زندان بسر
ببرند .دوای اين درد بيدرمان فقط و فقط مبارزه با سنت های عقب مانده
ضد زن و حکومتی است که سازمان جامعه را براساس بی حقوقی و
فرودستی زنان بنا نهاده است .هيچ مردی قاتل به دنيا نمی آيد .اما
حکومتی که انسانها را به قاتل عزيزترين عزيزانشان ،به قاتل مادر
فرزندانشان ،يا خواهرانشان تبديل می کند حتی نبايد اجازه يک روز ماندن
بر صندلی قدرت را داشته باشد و بايد با تمام اعوان و انصار مرتجع و
قوانين آپارتايد جنسی به گور سپرده شود.
اما اين اوضاع بويژه در کردستان می تواند با فعاليت شخصيت ها و
رهبران کارگری تغيير نمايد .بايد برای اين اوضاع و خاتمه دادن قتل
زنان چاره جويی کرد .کار آگاهگرانه و ايجاد شبکه های دفاع از زنانی
که از دست عزيزانشان فرار می کنند و يا مورد اذيت و آزار قرار می
گيرند بايد بطور جدی در دستور کار فعاﻻن اجتماعی قرار گيرد.
 ٢٨جوﻻی ٢٠٢١

كمونيست هفتگى

صفحه ١٢

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

شماره ٦٠٥

به مقام کشيشى در سينود مرکزى
اش ٣٢ ،زن را در کليساى اعظم
بريستول به 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.
صفحه ١٣

صفحه ١٣

شماره ٦٠٥

كمونيست هفتگى

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى كندى ...
اين قرون وسطى نيست .اين عصر سرمايه دارى است .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.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات  ١٧٩تا ١٨٢

جهان بدون
فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

صفحه ١٤

شماره ٦٠٥

كمونيست هفتگى
#ارزش_مصرف #اصﻼح_طلبان

يادداشتها،

محمود صادقی اصﻼح طلب در توئيتی باﻻخره يک حرف قديمی و
مبرهن را بناچار اعتراف کرد .اين برای ما کهنه تر از کهنه است اما
بيانش توسط خودشان اعتراف به ورشکستگی محض است:

سياوش دانشور

حزب الله در پوشش حقوق بشر
#الهه_هيكس
حقوق بشر هر سابقه ای از دوره جنﮓ سرد داشته يا دارد ،دستکم در
دودهه اخير سياست ايران و برای بستر اصلی مدافعان آن ،اسم رمز
تعلق سياسی به راه حلهای از باﻻ و آلترناتيوسازی ارتجاعی بوده است.
يک حقوق بشری طبق تعريف خواهان بازسازی نظم کنونی و راه حل
سرمايه دارانه است .ترديدی نيست که رگه ها و جناح های مختلفی در
همين اردو وجود دارد؛ از سلطنت طلب و جمهوريخواه و اصﻼح طلب
تا مغضوبين حکومتی و تازه کارشناسان رسانه ها ،خود را "مدافع
حقوق بشر" معرفی و شناسانده اند.

محمود صادقی:
"کارکرد دولتهای اصﻼحطلب و اعتدالی اين است که نظام را از
بحران خارج کنند ،پس از آن نظام آنها را مثل دستمال مصرفشده دور
بيندازد و عبرت تاريخ کند".
صادقی البته خود را به فراموشی زد که بگويد ،اصﻼح طلبان حکومتی،
اين دستمال های مصرف شده ،همراه با برادران خشکه مقدس ترشان،
برای نجات نظام ،باهم زدند و کشتند و سرکوب کردند.
***

برگزاری كنفرانس تشكيﻼت آلمان حزب

الهه هيکس اما نوع حزب اللهی آنست که با تکرار استدﻻلهای نهادهای
اطﻼعاتی و سران حکومت عليه "ضد انقﻼب" ،درست در لحظه ای که
جنگی خونين و نابرابر بين مردم و حکومت در جريان است ،کنار
دستگاه سرکوب قرار ميگيرد و عليه مخالفين سياسی و مردم بپاخاسته با
ادبيات حزب ﷲ ظاهر می شود .

روز  ٢٥جوﻻی  ٢٠٢١کنفرانس تشکيﻼت آلمان حزب کمونيست
کارگری ايران -حکمتسيت با حضور اکثريت اعضا برگزار گرديد و با
موفقيت به کار خود پايان داد.

بحث فقط برسر رعايت نزاکت سياسی  political correctnessنيست،
اين شايد ظاهر مسئله است ،بحث برسر افﻼس خط توجيه سرکوب
حکومتی است که خود را در ميان مدافعانش مانند خانم الهه هيکس
اينگونه بيان ميکند .خارج از کنترل شدن و عصبانيت و نفرت پراکنی
وی انعکاسی از وضع حکومت در هيئت حقوق بشری های حزب اللهی
است.

در ابتدا رفيق نادر شريفی دبير تشکيﻼت خارج کشور حزب در
خصوص اقدامات انجام شده در دوره قبل و همچنين توضيحاتی در
ارتباط با نکات اصلی پﻼتفرم جديد تشکيﻼت خارج کشور به جلسه ارائه
داد .در ادامه کنفرانس و حاضرين با توجه به شرايط حساس کنونی
ايران نظرات خود را طرح و پيشنهادات و روشهائی را برای پيشبرد
بهتر فعاليتها طرح کردند.

الهه هيکس تنها يک نمونه و مشتی از خرواری است که سالها در اين
رسانه ها بعنوان مفسر و تحليل گر ما را از "سوريه ای شدن" و
"خشونت نکنيد" می ترسانند و همزمان رژيم شان مشغول سوريه ای
کردن جامعه به خشن ترين اشکال ممکن است.

دستور آخر کنفرانس انتخابات کميته آلمان حزب بود .با رای کنفرانس،
هفت نفر از رفقای کانديدا برای عضويت در کميته آلمان حزب انتخاب
شدند .رفقا نادر شريفی ،آرش نصراللهی ،آرش کلهری ،سپيده
اميرعسگری ،هيوا کاکه ره ش ،ژيﻼ نگهدار و هژير نادری به عنوان
اعضای کميته آلمان انتخاب شدند.

شايد انتظار زيادی داشتن از امثال الهه هيکس توهم باشد ،شايد انتظار
ظاهر شدن بعنوان يک آدم سياسی و موقر و مستدل انتظار زيادی از
مدافعان نظم قتل و جنايت باشد .ما هم انتظاری نداشتيم و نداريم .مسئله
اما بسيار بزرگ تر از الهه هيکس ها است .اين خصوصيت دوران
تحول است که سياستها و خطوط خاکستری را به اوضاع نامربوط می
کند .حقوق بشر در مهد آن تا چه رسد به مدافعان کاريريست آن ،هيچ
جواب آنی و آتی برای مشکﻼت جاری مردم و جامعه ندارد .حال و
روز کنونی اين حقوق بشری ها انعکاسی از حال و روز شکست اصﻼح
طلبی حکومتی و به آخرخط رسيدن کل پروژه حکومت اسﻼمی است.
***

در اولين نشست کميته منتخب که بعد از کنفرانس برگزار شد ،بعد از
مروری بر شرح وظايف و سياستهای مصوب حزبی که بايد توسط
کميته سازماندهی شود ،برای تعيين دبير کميته انتخابات صورت گرفت
و رفيق آرش نصراللهی به عنوان دبير کميته آلمان انتخاب شد.

تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری -حکمتيست
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 ٢٧جوﻻی ٢٠٢١

كمونيست هفتگى

صفحه ١٥

شماره ٦٠٥

زير حجاب اختناق
منصور حكمت

استبداد و خفقان ،جبرا نمايى وارونه و مخدوش از حقايق سياسى جامعه ترسيم ميکند .هميشه سقوط رژيمهاى ديکتاتورى عاقبتى جز آنکه
ناظران سياسى بر مبناى مشاهدات پيشين انتظار کشيده اند ببار آورده است .کامﻼ قابل فهم است که چگونه در يک فضاى مختنق ماهيت
و توان و برنامه نيروها و احزاب سياسى ،توازن قواى ميان نيروهاى اجتماعى ،جهت و شتاب روند هاى سياسى و از همه مهم تر
تمايﻼت سياسى و اجتماعى واقعى خود مردم و طبقات مختلف اجتماعى بدرستى بروز پيدا نميکند و منعکس نميشود .ايران تحت سلطه
رژيم اسﻼمى نمونه زنده يک محيط سياسى خفه با سيماى سياسى مخدوش و روندهاى تاريخساز پنهان و پوشيده است .با حساب نمودها،
شخصيتهاى سياسى حال و آينده ايران را بايد در ميان خاتمى ها و يزدى ها و سروشها جستجو کرد ،ظاهرا کارگر و کمونيست نيرويى
در مرکز صحنه سياسى نيست ،ظاهرا سرنوشت آينده ايران را لبخند خاتمى و مزاج خامنه اى قرار است رقم بزند ،ظاهرا مباحثات آينده
ساز در ايران همان نشخوار چند باره مقوﻻت انقﻼب مشروطيت و روايات آخونديزه شده از خواست "عدالتخانه" است که زير تيتر
"جامعه مدنى" صفحات نشريات ظاهرا "ذينفود" محافل ظاهرا "دگرانديش" پيرامون خود رژيم را انباشته است .خبرنگاران و
خبرتراشان ،شرق شناسان ،متخصصين دول غربى ،احزاب ملى و ميهنى ،گروهها و دستجات جهان سومى و شرقزده اى که براى دوره
اى بدﻻئلى خارج از اراده خويش دچار عارضه خود کمونيست پندارى شده بودند ،همه با اشتياق به اين صحنه آشفته و اين تصوير معوج
خيره شده اند و باور و نظر و الهامشان را از آن ميگيرند .اگر اينها را باور کنيم ،ايران در آستانه يک رستگارى اسﻼمى ديگر است.
آخوندهاى اهلى ،با اسﻼمى معطر به گﻼب مدرنيته ،با دگرانديشانى به اندازه کافى مسلمان و مسلمانانى به اندازه کافى دگر انديش ،با
قانونى ملهم از فقه و فقيهى تابع قانون ،قرار است ايران را در روندى تدريجى و بدور از آشوب و انقﻼب وارد جمهورى اسﻼمى دوم
کنند .و اين آن "جامعه مدنى" است که به زعم حجره دار نمازخوان بازار و پسران خارج درس خوانده اش ،مردم ايران يک قرن است
آرزو و استحقاقش را دارند .ايران از قرار در اين مسير افتاده است.
اما در پس اين معرکه ،تاريخ واقعى در جهت ديگرى سير ميکند .بايد فراتر را نگاه کرد .گوش را بايد به زمين چسباند و لرزش بنيادهاى
اين نظم ارتجاعى را حس کرد .جدال جارى در جامعه ايران مقابله اسﻼم قساوت و اسﻼم تساهل نيست ،جدال وﻻيت فقيه و قانون نيست،
بلکه جدال آزاديخواهى با استبداد و ارتجاع و اسﻼم در همه اشکال آن است .در سير تحولى که در پيش است شخصيتهاى جلوى صحنه
امروز به سرعت بى ربط و محو خواهند شد .در مقابل ارتجاع اسﻼمى نه خرده اصﻼح طلبان امروز ،بلکه صف کمونيسم و آزاديخواهى
و مساوات طلبى کارگرى ،صف سکوﻻريسم پيگير و ضد مذهب ،صف مدرنيسم و صف رهايى بى چون و چراى زن را خواهيم يافت.
اينها تمايﻼت واقعى اکثريت عظيم مردم ايران است که امروز زير حجاب اختناق پنهان است و ميرود که آينده سياسى ايران را بسازد.
نشريه ايسکرا شماره  ١٤ - ٣فروردين  ٤ ١٣٧٧آوريل ١٩٩٨
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در حاشيه دادگاهى حميد نوری قاتل
سعيد يگانه
سراسرعمر رژيم جمهوری اسﻼمی به خون آغشته است .اين رژيم
پرونده سنگينی از جنايت و کشتار زندانيان سياسی زير بغل دارد.
محاکمه حميد نوری در کشور سوئد به عنوان يکی از متهمان جنايت و
شريک جرم در قتل عام زندانيان سياسی دهه شصت ،فرصتی مجدد
برای ورود به پرونده پر از جنايت دولت جمهوری اسﻼمی عليه
مخالفين سياسی در افکار عمومی جهان است .محاکمه حميد نوری اين
امکان را فراهم می آورد که هرچه بيشتر چهره کريه و ضد انسانی
سران رژيم اسﻼمی به جرم جنايات عليه بشريت در افکار عمومی
معرفی و افشا شوند.
دادستانی سوئد بعد از ٢٠ماه بازداشت حميد نوری ،کيفر خواست عليه
او صادر کرد و به اتهام مشارکت و دست داشتن در کشتار زندانيان
سياسی در سال  ۶٧محاکمه خواهد شد .دادگاه سوئد حميد نوری را به
"نقض فاحش قوانين بين المللی" و"قتل عمد" متهم کرده است و
محاکمه او از اوسط ماه اوت  ٢٠٢١آغاز خواهد شد و تا آپريل ٢٠٢١
بطول خواهد انجاميد .دهها تن از زندانيان سياسی به عنوان شاهدان
عينی اين جنايت و خانواده هايی که عزيزانشان به دستور خمينی جﻼد
و هيئت مرگ جمهوری اسﻼمی "ابراهيم رئيسی ،مصطفی پورﷴی،
مرتضی اشراقی ،حسينعلی نيری ،همراه شماری از دادياران از جمله
حميد نوری در تابستان  ۶٧در زندانهای جمهوری اسﻼمی اعدام شدند
در دادگاه حاضر و عليه حميد نوری شهادت خواهند داد.
قتل عام زندانيان سياسی ،به عنوان يکی از دوره های سياه حاکميت
نکبت اسﻼمی در سال  ،۶٧در سالهای گذشته بارها از طرف زندانيان
سياسی ،خانواده زندانيان و وکﻼ به مراجع بين المللی گزارش و
پيگيری شده است ،اما اين اولين بار است که يکی از متهمان اين جنايت
هولناک و ضد بشری در يکی از دادگاهای اروپايی به جرم مشارکت
در کشتار زندانيان سياسی مورد محاکمه قرار ميگيرد .سرنوشت
پرونده حميد نوری مشخص نيست و اينکه اين پرونده در کش و
قوسهای اداری ،رابطه دولتها و بده و بستان ميان آنان چه سرنوشتی

خواهد داشت ،به مسائل زيادی از جمله و
مهمتر از همه به تحوﻻت سياسی و
کشمکش بين مردم و جمهوری اسﻼمی در
ايران گره خورده است .اما بازداشت و
محاکمه حميد نوری به جرم دست داشتن در
کشتار زندانيان سياسی تا همينجا،
دستاوردی برای جنبش آزاديخواهی است.
نفس ورق خوردن پرونده جنايتهای رژيم
در دهه شصت مقدمه تشکيل دادگاه های
منتخب مردم ايران عليه سران جمهوری اسﻼمی است.
در اوضاع سياسی متحول ايران و در شرايطی که مردم به مقابله جدی با
جمهوری اسﻼمی روی آورده اند ،هنگامی که يکی ديگر از متهمان
اصلی اين پرونده سياه "ابراهيم رئيسی" رئيس جمهور دولت جنايتکار
اسﻼمی شده است و عﻼوه بر اين محاکمه اين جانی ،همزمان است با
سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در شهريور سال  ،۶٧محاکمه حميد
نوری و باز کردن اين پرونده در فضای سياسی کنونی ايران برای افشای
چهره جنايتکارانه دولت اسﻼمی از اهميت زيادی برخوردار است.
ابراهيم رئيسی پس از انتخابات در مقام رئيس جمهور در يک کنفرانس
خبری در پاسخ به خبرنگار شبکه الجزيره در مورد نقش او در اعدامهای
تابستان  ،۶٧از اين جنايت دفاع کرد و گفت که ُ به عنوان "يک حقوقدان
و دادستان" همواره مدافع حقوق مردم بوده و بيشرمانه گفت که بايد مورد
"تقدير و تشويق نيز قرار بگيرد" .بزودی حميد نوری به جرم جنايت
عليه بشريت در دادگاه سوئد محاکمه خواهد شد و بايد منتظر بود که در
فردای به ثمر رسيدن مبارزات مردم ،همه سران رژيم به جرم  ۴٢سال
جنايت و اعمال ضد انسانی توسط مردم بپاخاسته در دادگاههای مردمی
محاکمه و مجازات شوند .نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم!
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