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سيل؛ عليه حكومت برای 

 يک جنبش همبستگى 
 

، موسمی و فصلی، "مونسون"اينبار بارندگی 
شهرها و استانهای ايران را درنورديد و 

روستا  ٣٠٠شهرستان و   ١٠٠تاکنون بيش از 
با سيل و مشکالت و خسارات آن روبرو شده 

بنا به اخبار استانهای سيستان و بلوچستان، . اند
اصفهان، کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و 
بختياری، کرمان، يزد، فارس، بوشهر، 
سمنان، البرز، قزوين، قم، تهران، زنجان، 
گيالن، مازندران، گلستان و شمال خراسان 
شمالی، هرمزگان و خوزستان از روز 
پنجشنبه گذشته شاهد بارندگی های شديد و 

پيش  .همراه با سيالب در برخی مناطق بودند
بينی ميشود که بارندگی مونسون امروز جمعه 

 . تا دوشنبه ادامه داشته باشد
 

حکومت اسالمی در قبال سيل کمترين اقدامات 
پيش گيرانه و حمايتی صورت نداد و مانند 

. يک ناظر بيرونی و بدون مسئوليت عمل کرد
سيل تاکنون موجب خسارات جانی و مالی 
فراوان و نابودی تتمه زندگی محقر مردم شده 

رئيس سازمان امداد و نجات به ما خبر .  است
مفقودی  ١١نفر فوتی و  ١٤ميدهد که بيش از 

واضح است ميزان تلفات و خسارت .  داريم
 . جانی و مالی بسيار گسترده تر است

 
سيل امری طبيعی است و ميتواند بدرجه 

زيادی مهار يا صدمات آن 

مبارزات كارگری ستون اخبار 

  و اعتراضات اجتماعى
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 ! در يک نگاه
 

  چشم اسفند يار جمهوری اسالمى: فقر و حجاب
 

 ٣رحمان حسين زاده                                                                                                      صفحه 

٢صفحه   

 ادامه چپاول در آموزش و پرورش؛ 

 راه پيشروی چيست؟
  ٤صفحه فاطمه عسكری                                                                                                              

 اعالميه حزب حکمتيست 
 

 خانواده های جانباختگان و زندانيان سياسىعليه اعمال فشار به 

 يادداشتها،

!كابوس شورت ها برسر چوب  

 سياوش دانشور

 اعالميه حزب حكمتيست

 خانواده های جانباختگان و زندانيان سياسىعليه اعمال فشار به 

 اعالميه شورای همكاری 

 برعليه سركوب، حربه زنگ زده جمهوری اسالمى

 دور جديد مبارزات كارگران گروه ملى فوالد اهواز 

سرمايه داری و بازار كاراترين  الكوی اقتصادی؟   

 با منصور حكمت در ماركسيسم و جهان امروز 



مردم ايران اما با يک حکومت ضد .  مديريت شود
جامعه و شياد و دزد روبرو هستند که کمترين 
مسئوليتی در قبال شهروندان ندارد و در شرايط 
بحران سيل و خشکسالی و زلزله و غيره به مردم 

مسئولين مفتخور و .  می کنند"  دعا و نماز"توصيه 
فاسدی که در اين مواقع مانند زاکانی شهردار 
تهران و نمايندگان مجلس بعد از فاجعه به محل 
ميروند و بجای اقدامات اورژانس برای نجات 
مردم سيل زده و توزيع فوری امکانات ضروری 

هر هر مملکت !  وسط گل و الی سلفی ميگيرند
دارای کمی حساب و کتاب اينها بايد استعفا ميدادند 

 . و از کارسان برکنار می شدند
 

در سمت مقابل اين بی مسئوليتی حکومتی و 
آگاهی جامعه بر آن، همواره مردم شريف و 
زحمتکش به همياری دست برده اند و تالش کرده 
اند زخم ناشی از سيل و زلزله را برای آسيب 

. ديدگان با همبستگی انسانی بدرجه ای التيام دهند
در شرايطی که بخش مهمی از استانها درگير سيل 
و ويرانی است، اين رويه اگر نگوئيم در مقياس 

اما .  سراسری مقدور نيست اما محدود است
همبستگی انسانی با سيل زدگان تنها ميتواند 
بفوريت در هر استان برای بخشهای سيل زده 

ميتوان با ابتکارات مختلف و با اتکا به . تامين شود
تجربه شوراهای مردمی و نهادهای همياری در 
کوتاه ترين زمان برای سيل ديدگان کمکهايی 

 . سازمان داد
 

در کنار اين اقدامات بايد از دريچه سيل بار ديگر 
دولت و حکومت را زير ضرب قرار داد که 
کمترين مسئوليتی در قبال اين بحرانها بعهده نمی 

دولت، هر دولتی، مادام که اسمش دولت .  گيرد
است موظف با پاسخگوئی به بحران ها و تامين 

دولتی که در .  فوری نيازهای مترتب بر آنست
قبال سيل و زلزله و هر مشکل طبيعی و غير 
طبيعی ناتوان است و شانه باال می اندازد، تنها بايد 
سرنگون شود و تيم های بازديد کننده آن مورد 

 .   اعتراض و نفرت قربانيان قرار بگيرد
 

 .سردبير
  ٢٠٢٢ جوالی ٢٩

 ٦٥٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

سيل؛ عليه حكومت برای يک 

 ...جنبش همبستگى 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 اعالميه حزب حکمتيست 
 

 خانواده های جانباختگان و زندانيان سياسىعليه اعمال فشار به 
 

جمهوری اسالمی تحت فشار روزافزون اعتراضات توده ای و کارگری و تقابل با نارضايتی 
وسيع توده ای در جامعه عليه فقر و فالکت و اختناق سياسی و فرهنگی، فشارهای امنيتی و 

خانواده های جانباختگان که عزيزانشان در نبردهای خيابانی .  بازداشتها را گسترش داده است
با گلوله مزدوران حکومت به خاک افتادند کوتاه نمی آيند و همين مقاومت و تالش برای 

مجازات جنايتکاران با بازداشتهای دستجمعی و اذيت و آزار و روشن شدن حقيقت و محاکمه 
بازداشت و زندانی کردن تعدادی از .  دستگاههای اطالعاتی و امنيتی رژيم روبرو شده است

، اعمال فشار به خانواده ها و بازماندگان هواپيمای اوکراينی که ٩٨مادران جانباختگان آبانماه 
با شليک موشکی سپاه به قتل رسيدند، گسترش اعمال فشار و پرونده سازی برای زندانيان 

 . سياسی از اين جمله اند
 

جمهوری اسالمی غرق در فساد و تباهی و جنايت، کمترين پاسخی برای سواالت و معضالت 
يک جامعه معترض و آماده انفجار را مقابل .  گريبانگير کارگران و مردم محروم ايران ندارد

کل نيروی لذا .  خود دارد و تنها راهی که به مغز معيوب شان ميرسد گسترش سرکوب است
اين .  امنيتی و اطالعاتی و سرکوب را برای خفه کردن صدای حق خواهی بسيج کرده است

سياست ها در جائی که عناصر تروريست رژيم در دادگاه های اروپا محکوم ميشوند به 
 . خانواده های جانباختگان و زندانيان سياسی بيشتر است

 
بموازات اين اقدامات سرکوبگرانه جنگی بيوقفه عليه زنان در کوچه و خيابان های ايران در 

حجاب و قوانين اسالمی و آخوند بعنوان نمادهای جاهليت و تحجر اسالمی هر .  جريان است
روز بيشتر از ديروز با هجوم آنتی اسالميستی زنان و مردان آزاديخواه روبرو ميشود و 

ت خورده از زنان در تالش برای ايجاد خاکريزهائی برای عقب سحکومت مستاصل و شک
 . نشينی لفظی با هدف کنترل و مديريت اعتراضات وسيع زنان است

 
اما نه سياست سرکوب و نه اصالح گنداب اسالمی محلی از اعراب با جامعه کنونی ايران 

نه تکرار دهه شصت ممکن است و نه مردم و حکومت در وضعيت دهه شصت قرار .  دارد
آنچه که قابل روئيت است نه ترس مردم بلکه وحشت رژيم از سرنگونی و به باد رفتن .  دارند

جسارت و راديکاليسم در جامعه قويتر از آنست که .  کل بنيادهای حکومت اسالمی است
جنايت مشمول .  تهديدهای حکومتی و بازداشت های دستجمعی و پرونده سازی پاسخگو باشند

زمان نميشود، لذا خانواده جانباختگان چهار دهه گذشته بحق کوتاه نمی آيند و در مقابل 
اين روند تنها با محاکمه سران جمهوری .  سرکوبگران با شهامت ايستاده اند و می ايستند

اسالمی و عاملين جنايت در دادگاه های منتخب و عادالنه و علنی مردم ميتواند به پايان 
 .  منطقی خود برسد

 
حکمتيست ياد جانباختگان را در نبردهای مختلف عليه جمهوری   -حزب کمونيست کارگری 

اسالمی گرامی ميدارد و همراه و کنار خانواده های جانباختگان و زندانيان سياسی برای 
اجرای عدالت و روشن شدن حقيقت و در قدم اول سرنگونی جمهوری اسالمی و دستگيری و 

حمايت از خانواده .  محاکمه سران جمهوری اسالمی بجرم جنايت عليه بشريت تالش ميکند
های اين عزيزان و زندانيان سياسی وظيفه همه جامعه بويژه نيروهايی است که تالش دارند 

 . زندان و اعدام و تروريزه کردن فضای جامعه را همراه با جمهوری اسالمی دفن کنند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٢جوالی  ٢٦ -١٤٠١مرداد  ٥



 ٦٥٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 ! در يک نگاه

 : فقر و حجاب

 چشم اسفند يار جمهوری اسالمى
 

 رحمان حسين زاده 

حجاب به شدت عرصه را بر سران جمهوری اسالمی تنگ کرده و فقر 
اما هر دو ميدان مبارزه تعيين کننده و گسترش .  عرصه را بر مردم

امروزه  نبرد .  سال گذشته عليه جمهوری اسالمی بوده اند ۴٣يافته در 
کارگران و مردم و زنان و نسل جوان در هر دو ميدان به نقطه اوج 

کاپيتاليسم حاکم و استبدادی خشن و جمهوری اسالمی متکی . رسيده ست
به کار ارزان، از يک طرف با تحميل فقر، قصد به استيصال کشاندن 
جامعه و مزدبگيران و بی رمق کردن آنها را درسر ميپروراند و از 
طرف ديگر با تحميل حجاب اسالمی، تحميل بيحقوقی مطلق و از جنب 

از .  و جوش انداختن نيروی عظيم زنان و دختران را تعقيب ميکرد
همان روز اول و تاکنون در هر دو زمينه، محاسباتشان غلط از آب 

عليرغم فراز و فرودها و دوره هايی تحميل عقب نشينی بر روند . درآمد
مبارزات برحق عليه فقر و عليه حجاب، اما هيچگاه نتوانستند، کارگران 
و زنان و مردان معترض عليه فقر و تنگدستی و گرانی و بيحقوقی و 

صحنه .  حجاب و قوانين شرعی و اسالمی را به استيصال بکشند
مبارزات پرشور بزرگ و کوچک عليه فقر و تبعيض و عليه حجاب و 
آپارتايد جنسی بخش مهمی از تاريخ مبارزات  آزاديخواهانه بيش از 

 . چهار دهه گذشته است
 

تناسب قوا به نحو مثبتی به نفع جنبشهای اعتراضی عليه فقر و گرانی و 
تبعيض، برای تامين معيشت و سالمت و آزادی و برابری و رفاه و 

مهمتر اينکه .  جارو کردن جمهوری اسالمی در حال گسترش است
" حجاب بی حجاب و پرت کردن حجاب"جنبش ضد حجاب اسالمی و 

عمال در موقعيت تعرضی، قدم به قدم عقب نشينی های مهمی را به 
چهارشنبه گذشته خامنه ای .  جمهوری اسالمی تحميل کرده و ميکند

از سر "  فرمانده آتش به اختياران و اسيدپاشان"سردسته جنايتکاران و 
استيصال و ناتوانی اينبار برای حفظ ظاهر و پوشاندن عجز و ناتوانی 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال                "

است، كه در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان سعودى و اسرائيل و كليه                

رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده              

 ".شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت                                                                                                                                

از مقابله با زنان و مردان برابری طلب 
آتش به اختياران "و ضد اسالم و حجاب 

را "  امام جمعه و فتوا دهندگان اسيدپاشی
دعوت "  برخورد متين و منطقی"به 
جنبش ضد حجاب اسالمی و جنبش . کرد

سرنگونی جمهوری اسالمی ضعف و 
زبونی خامنه ای و سران جمهوری 
اسالمی را حاصل قدرت مبارزاتی خود 
ميداند و با اعتماد بنفس بيشتر و روشن 
بينی و سازمانيافتگی باالتر برای پايان 

در اين شرايط جنبش .  دادن به عمر ننگين جمهوری اسالمی ميکوشند
اعتراضی برحق عليه فقر و عليه حجاب چشم اسفند يار جمهوری اسالمی 

 . اينها بازوهای مهم جنبش سرنگونی اند. اند
*** 
 

 !رهبر طالبان و خمينی
 

رهبر "بعضی رسانه های فارسی زبان اين خبر را اعالم  کردند، که 
به واليان تحت فرمانش " هيبت هللا آخوند زاده"در افغانستان، مال " طالبان

قوانين شريعت را پيروی کنند و قوانين ساخت بشر را کنار "دستور داده 
امثال بی  "  باوجدان"بعضی از اين رسانه های معلوم الحال و ".  بگذارند

بی سی انگشت به دهان و متعجب وانمود کردند، که گويا اولين بار است 
چنين حکم عصر حجری را از يک جانور تروريست اسالمی عليه 

مال آخوند زاده همان حکم گنديده اسالمی .  شهروندان و بشريت ميشنوند
را تکرار کرده، که خمينی مورد عالقه بی بی سی از همان مقطع اوليه به 

اقتصاد مال خر "اولين آخوندی که اعالم کرد .  قدرت رسيدن اعالم کرد
مبارزه نکرديم، خمينی بود و اولين "  است و ما برای اقتصاد و معيشت

" حکومت اسالمی بر پايه قوانين شريعت نه يک کلمه زياد و کم"کسی که 
سال قبل نظام مخوف  ۴٣بر اين اساس .  را پايه گذاشت، خمينی بود

اسالمی با حمايت رسانه های بورژوايی امثال بی بی سی به وجود آمد و 
اما مسئله .  متکی به احکام شريعت خون مردم ايران را در شيشه کردند

. اينست حاکميت اسالمی چه در تهران و چه در کابل دوام نخواهند آورد
تنها راه خالصی از دست جانوران اسالمی حاکم در تهران و کابل 

 . سرنگون کردن آنها است
 

*** 
  ١۴٠١مرداد 

 



سازی حقوق، رتبه بندی، بازداشت و انگ به حق  دهن کجی به يکسان
کارآمد نبودن "طلبان بس نبود که با توهينی جديد تحت عنوان؛ 

از طرف حکومت اسالمی آنهم با توجه به اينکه اکثريت "  بازنشستگان
دست اندرکاران عليرغم کهولت سن با مغزهای پوسيده و قرون 
وسطايی، خودشان را معيار کارآمد بودن دانسته و به چپاول و 

نتيجه کارآمدی اين به اصطالح متخصصين .  جناياتهايشان ادامه ميدهند
حکومت هار اسالمی نابودی و فالکت روز افزونی است که عايد بخش 

 .های مختلف طبقه کارگر جامعه است
 

های ساختگی بيدادگاههای حکومتی و  جواب توهين ها، بازداشت و حکم
قلچماقی روز افزون عليه فعالين و جامعه، انسجام و تدوام هرچه 
گسترده تر اعتراضات بخش های مختلف طبقه کارگر و مزدبگيران 
بخصوص بازنشستگان در سطحی سراسری و بعد از عروج جنبش 

 . معلمان کشور است
 

التدريسی اضافه  ، حق١۴٠١براساس بند تبصره دوازده قانون بودجه 
در .  کاری جز هزينه هايی است که بايد به صورت ماهانه پرداخت شود

حالی که پرسنل وزارت ستادی ها ماهانه اين حق را دريافت می کنند، 
چگونه است که اين اليحه در مورد معلمان و پرسنل اداری آموزش و 

 پرورش در استانها اجرا نميشود؟
 

گويد بودجه پرداخت پاداش بازنشستگی  وزارت آموزش و پرورش می
معلمان ميپرسند؛ اگر تامين بودجه غير ممکن است، .  معلمان را ندارد

پاداش همکاران بازنشسته ستادی، وزارتخانه، تامين بودجه، چگونه 
 تامين شده است؟

 
ادامه وجود مدارس غير دولتی و بازی نظارت در اين مراکز چپاول به 
شکل تعيين مبلغ حق ثبت نام برای مقاطع مختلف و هزينه کالسهای 
تقويتی با تبصره نظارت چاپلوسان و همراهان حکومت اسالمی تحت 

و   يکی ديگر از شگردهای وزارت آموزش"  بازرسين"عنوان؛ 
های هميشگی بر سر شهريه و  لذا عالوه بر بازی.  پرورش می باشد

غيره، در بعضی مدارس خصوصی شهريه های نجومی و دلبخواه 
مديران را که نتيجه بازاری و کاالئی کردن تمام عيار آموزش در 

 .سيستم هار سرمايه داری است را نميشود ناديده گرفت
 

اعالم تصميمات جديد اخذ شده در مورد حقوق شاغلين در مدارس 
خصوصی يکی ديگر از سرپوشهای حکومت بر واقعيت حقوق زير 
خط گرسنگی اين بخش از بدنه آموزشی کشور است، چرا که شاغلين 

ای استثمارشده توسط صاحبان و موسسين اين مراکز  در اين مدارس عده
 .آموزشی در جهت سودجويی هستند
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 ادامه چپاول در آموزش و پرورش؛ 

 راه پيشروی چيست؟
 فاطمه عسكری 

اين مصوبات فقط برای 
کشيدن بيگاری و افزودن 
سرمايه اين بخش از نظام 
سرمايه داری حاکم بر جامعه 

از سوی همين بخش .  است
سرمايه داری محتوای 
بخشنامه ها در خصوص 
موارد حقوقی و مالی عمال 
اجرا نشده و فقط با زدوبند و 
روابط رانتی و غيره با ايجاد 

سرپوش به فعاليت خود ادامه ميدهند، چرا که در عمل مديران و 
موسسين، قراردادی مقابل کارکنان گذاشته و حقوق دلخواه خودشان را به 

بازرسين اداره آموزش و آموزش هم با گرفتن زير .  آنان تحميل می کنند
ميزی بر تخلفات مختلف مالی، ساختاری و حتی ساختمانهای موسسات 
که فارغ هرگونه استانداردهای الزم ميباشند، چشم پوشی کرده و بشکلی 
فرماليته به ظاهر نظارت خود را به انجام می رسانند که در نتيجه 
معلمين و ساير کادرها غير از مدير و موسسين عايدشان فقط زحمت دو 

 .چندان نسبت به مدارس دولتی می شود
 

اوليا دانش آموزان اينگونه مدارس در جهت آينده ای بهتر برای 
فرزندانشان متحمل هزينه های کالن اند، اما از تخصيص چند درصدی 

از طرفی با فالکتی که .  شهريه پرداختی آنان برای آموزش بی خبرند
حکومت برای جوانان تحميل کرده چه از نظر پوشش، آزادی و چه در 
سطح اظهار عقيده و حتی غير استاندارد بودن محتوای کتب درسی و 
سيستم آموزشی در مقايسه با استانداردهای بين المللی يا در شرايطی که 
حکومت بخاطر منافع مالی و اهداف منفور خودش نخبگان دانشجو را 

ای روشن و درخشان در تداوم اين  زندانی و شکنجه ميکند، انتظار آينده
شرايط تحت حکومت جمهوری اسالمی، متاسفانه بايد گفت؛ رويايی بيش 

 .نيست
 

اوليا برای مقابله از تکرار اين واقعيات تلخ الزم است در کنار معلمانی 
باشند که به خاطر احيای خواسته های برحق خود و بهينه شدن سيستم 
آموزشی و حق آموزش رايگان که مربوط به دانش آموزان ميباشد دست 

انفعال در همراهی با معلمان از هر .  به اعتراضات سراسری ميزنند
بخش جامعه و طبقه کارگر که بخاطر سعادت فرزندان همين بخش 
جامعه تحت فشار و شکنجه با احکام سنگين روبرو هستند در واقع 

 .تواند به نفع مردم و جنبش های آن تغيير دهد توازن قوای سياسی را نمی
 

خواهيم به خواستهای طبقاتی در دل طبقه کارگر در جهت  اگر می
سرنگونی جمهوری اسالمي يک گام نزديک شويم، تقاطع اول برسر 
همراهی و مبارزه جهت آزادی معلمان پيشرو در جنبش معلمان، خواست 
معلمان و بازنشستگان از آموزش رايگان تا لغو پولی سازی آموزش و 

اين همراهی طبقاتی در .  تامين معيشت مناسب با هزينه های زندگی است
دل طبقه کارگر ميتواند توازن قوای سياسی را در حد کالن تغيير دهد تا 
ساير بخش های طبقه کارگر بتوانند خواستهای خود را فرياد زده و دست 

 .به اکت های ميدانی زنند
 

 ٢٠٢٢جوالی  ٢٨
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! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

 صدای خرد شدن استخوانهای حكومت

 اعترافات يک حزب اللهى قديمى
 

ه در  ت ک عباس عبدی يادداشتی در مورد مانتو و حجاب سرهم کرده اس
راف  ت آن مانند بقيه اصالح طلبان ورشکسته و طرفداران دلسوز نظام اع
می کند که در جنگ برسر حجاب شکست خورديم و بايد راه ديگری پيدا 

ی  بايد توجه داشت که شکست سياست“ :  عبدی ميگويد.  کنيم گ ن ره های ف
وان خيلی پيش خ ت ن اس ت س ده  تر رخ داده و صدای شک ي ن ز ش ي ای آن ن ه

ان  می ي ی ب وز در پ ن دا، ه ن ص دن اي شود، ولی برخی افراد برای نشني
 .“توجيهات عجيب هستند

 
خبر قديمی و دست چندم است، سياستهای فرهنگی رژيم مدتهاست که 

تمايل .  ورشکست و نخ نما شده است، جنگ حجاب تنها يک سويه آنست
ضد اسالمی و ضد دينی بستر اصلی اين شکست است و رابطه خصمانه 
مردم با حکومت بيان وصله ناجور بودن کل حکومت اسالمی با جامعه 

 .ايران است
 

اگر فکر می کنيد در بحث حجاب موضع امثال عباس عبدی و مهدی 
کروبی و اصالح طلبان و آيت هللا قاتل هايی چون موسوی اردبيلی به 
هر حال بهتر است، چون مخالف حجاب اجباری و گشت ارشاد هستند، 

خير، اينها صف اورژانس و ديده بان حکومت منحوس . حسن نظر داريد
کنند و بموقع ادای بنی "  خطر"اسالمی هستند که بايد به موقع اعالم 
اينها خودشان از پيشکسوتان .  احمدهای نظام اسالمی را دربياروند

تحميل حجاب و همين سياستهای ورشکسته فرهنگی بودند که االن خبر 
صدای شکستن استخوانهای اين سياستها را به برادران خشکه مقدس تر 

 .يادآوری می کنند
 

کل جمهوری اسالمی پديده ای شکست خورده است، بن بست و شکست 
اقتصادی و سياسی و فرهنگی به مرز تالشی و خارج از کنترل رسيده 

معضل اينست اعترافات اين بانيان حجاب و فرهنگ اسالمی ديگر . است
 .دردی از رژيم دوا نميکند، دير شده است

  
عبدی بسيار پخمه است که فکر ميکند با اين نوع مواضع احيانا زنان و 
مردان آزاديخواه جای اصالح طلب را با اصولگرا عوض ميکنند يا 

! “تمومه ماجرا“ديگه .  جدال را به دو قطبی اجبار و اختيار تنزل ميدهند
 !“سوراخ موش بخر“بقول توماج 

 
 جوالی ٢٦

 كابوس برافراشتن 

 !“ورت ها برسر چوبش“ 
 

جنگ حجاب به مراحل جالب و قابل  
تعمقی رسيده است که از دريچه آن 
ميتوان به منظره ويرانی نظام اسالمی به 

 .تماشا نشست
 

مجلس اسالمی از بررسی عدم حضور گشت ارشاد با مسئوالن فراجا 
را “  گشت ارشاد در ايستکاه آخر“صحبت کرده و روزنامه آرمان ملی 

حکومتی به گشت ارشاد و بی   -انتقاد درون خانوادگی .  تيتر کرده است
به اين  ٩۶ميگويند جوادی آملی از سال .  حاصلی آن باال گرفته است

نوری .  نتيجه رسيده است که حجاب را با سرنيزه نميتوان تحميل کرد
مفيدی از ديگر دايناسورهای مذهبی اضافه کرده که رضا خان نتوانست 
با زور حجاب را از سر زنان بردارد و امروز با زور نميتوان حجاب را 

حسن خمينی هم گفته اينکارها هرچه باشد .  برسر بانوان انداخت
امنيتی های .  نيست و نگران ارشاد به روايت خودش است“  ارشاد“

مجلس نيز ميگويند برخورد گشت ارشاد تبديل به مسئله ای امنيتی شده 
 . را بخاطر بسپاريد“ امنيتی شدن“اين کد ! است

 
در اين ميان پليس هم مدعی شده که بدليل برخورد بد گشت ارشاد از آن 

به اين طيف انتقاد درون خانوادگی .  مادر و دختر دلجويی کرده است
را اضافه کنيد که در “  نوگرايان دينی“بيانيه ملی مذهبی ها و باصطالح 

از زير فشار انتقاد و عمل “  اسالم رحمانی“اين هياهو مشغله شان نجات 
 . زنان عليه حجاب و قوانين اسالمی است

 
در سمت ديگر خشکه مقدس ترها سنگر گرفتند که هر روز و هر لحظه 
در شيپور بزنيد و بکشيد و اسيد بپاشيد می دمند و يک ذره عقب نشينی 

يکی حجاب را خاکريز .  در مقابل زنان را مصادف با مرگ نظام ميدانند
. اول نظام ميداند که با فروريختن آن همه خاکريزها سقوط می کند

ديگری مشغول سناريوسازی برای زنان معترض و بازداشتی و 
باهنر بی هنر فرموده اگر .  باالبردن هزينه امنيتی نه گفتن به حجاب است

. اجبار نباشد يواش يواش شلوراها کوتاه و دامن ها باالی زانو ميرود
دايناسور ديگری وحشت زده گفته امروز روسری بر چوب می کنند و 

خالصه در اين اردوگاه تمام مسائل جهان در حجاب و .  فردا شورت را
چشم حريص و مغز مريض و تحريک بيوقفه اين نمايندگان خدا بر روی 

 .زمين کانونی شده است
 

. اين صحنه ها بشدت مايه غرور و افتخار زنان جسور و آزاديخواه است
هر دو سو شکست خورده اند و هر دو سو تالش دارند کشتی سوراخ 

و مخالف “  اسالم رحمانی“منتقدين مصلح .  نظام را روی آب نگهدارند
اجبار و ارشاد، خودشان و امام شان اين بساط را راه انداختند و روز 
خودش و طی سالها وحشيانه ترين خشونت و جنايت را عليه زنان 

حاال فکر ميکنند اوضاع خراب تر از آنست که بشود اين .  مرتکب شدند
سياست را ادامه داد و خاکريز عقب نشينی برای دفاع از نظام و اسالم 

برادران خشکه مقدس ترشان کابوس .  حدادی می کنند

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

  ٦صفحه   
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

صحنه های شورت بر چوب در خيابانها، پيروزی مينی ژوب بر کيسه 
حجاب اسالمی، حجاب سوزان و عبا و عما کشيدن از سر و تن تن پرور 

هر دو به بن بست رسيدند و هر دو راه پس و پيش .  آخوندها را دارند
يعنی تبديل يک مسئله يا موضوع محدود “  امنيتی شدن حجاب“.  ندارند

به امری سياسی و امنيتی در بعد سراسری که تاثيرات فراتر از خود 
موضوع را بر فضای عمومی جامعه و موقعيت درهم ريخته حکومت 

امنيتی شدن يعنی راه عقب نشينی را خارج از بحثهای .  خواهد داشت
خانوادگی باندهای اسالمی در مورد حجاب آنهم بدليل منافع بزرگتر نظام 

 . بايد جست
 

بارقه های .  جمهوری اسالمی در جنگ حجاب شکست خورده است
پيروزی زنان مشهود است و با تمهيدات تشديد سرکوب و حزب هللا 

جمهوری اسالمی در فضايی .  چرخانی و چماقداری جواب نميگيرد
تنفس می کند که هر لحظه ممکن است يکی از اين حضرات مورد تهاجم 

 .دوره شعار دادن تمام شده است. يکی از نفرين شدگان قرار گيرد
 

نميتوانيد با .  حجاب اسالمی نميخوايم.  وقت آنست هجوم را گسترش دهيم
اراده دهها ميليون زن و مرد آزاديخواه دربيافتيد و هر ساعت مشغول 

به نفع تان .  در يکی از اين جنگها بزيرتان می کشيم. جنگ خيابانی باشيد
است عقب برويد و بساط الت و لوتهای ارشاد و مزاحمت برای زنان را 

در اين جنگ فی الحال بازنده ايد، اگر هنوز سياست اعمال .  تعطيل کنيد
  .توحش داريد، به زبان خودتان با شما رفتار خواهد شد

 
 اسالمی_حجاب_به_نه#
 سوزان_حجاب#

 جوالی  ٢٤
 

 حجاب و اختالف ميان اسالميون

 عليه اجبار در حجاب »نوانديشان دينى«
 

بدنبال اعالم مخالفت تعدادی از خانم های محجبه با گشت ارشاد و 
نفر امضا شده که بی بی  ١۴اجباری بودن حجاب، حال بيانيه ای توسط 

: ناميده که عبارتند از »اسالمی-پژوهشگران نوگرای دينی«سی آنها را 
حسن يوسفی اشکوری، دمحمجواد اکبرين، عبدالعلی بازرگان، ميثم 
بادامچی، رضا بهشتی معز، حسين کمالی، رضا عليجانی، علی 
طهماسبی، حسن فرشتيان، سروش دباغ، احمد علوی، داريوش دمحمپور، 

 .مهدی ممکن و ياسر ميردامادی
 

اين آقايان تاريک انديش دست بدامن آخوندها و فقهای خوب شدند که 
تناقض اسالم و اين اجبار و نهی از منکر را توضيح و به سياستمداران 

 . حاکم بفهمانند
 

عهد عتيق مصداق ابوعطا خواندن قورباغه  »نوانديشان«داستان اين 
حاال شکست خط منحط نوانديشی دينی و اصالح طلبی فعال بکنار، . است

هم  »معصومان زمانه«و تداعی بار اسالمی اين  ١۴آويزان شدن به عدد 
 . را صرف نظر کنيم

 
مشکل اين حضرات و خانمهای محجبه مخالف اجبار و ارشاد اينست که 

تاريک انديشان ما دريافته اند .  سمبه مخالفت زنان بسيار پر زور است
که اين جنگ فقط برسر حجاب نيست هرچند حجاب اسالمی بعنوان 
لوگوی آپارتايد اسالمی را دفن ميکند اما کل آنچه که منعبث از اسالم 

لذا اسالميون تاريک انديش در کنار .  است را به زباله دان می ريزد
. برادران متحجر حاکم وارد گود شدند تا جلوی اين سيل سدی ببندند

دارند راه سازش با زنان را به عبای فقها و دايناسورهای خوب گره 
 .زنند می

 
برويد بساط دکان پروتستان بازی .  نخير، اين ديگر زيادی کميک است

شما و خامنه ای و علم الهدا ممکن .  اسالمی را جای ديگری پهن کنيد
است اختالف خانوادگی داشته باشيد اما در تقابل با زنان و تحميل حجاب 

 . شما نميتوانيد در هر دوره قهرمان بازی باشيد. تاريخ مشترک داريد
 

اين واقعيت قدرتمند نفی حجاب و قوانين اسالمی توسط زنان در يک 
شرايط بشدت نابرابر است که نه فقط حکومتی ها را ذليل کرده بلکه هر 

به عکس العمل  »نوانديش«محجبه و کهنه آخوند و طلبه را با نام 
ايران لوتر و نوانديش دينی برای نبش قبر اسالم کمتر .  واداشته است

وحشی نميخواهد، ايران صحنه آنتی اسالميسم خواهد بود و تقابل با 
 .حجاب اسالمی صرفا يک گوشه اين تصوير است
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 ...يادداشتها 

حجاب اسالمى لوگوی نظام آپارتايد جنسى و 

نابود ! حجاب ها را بسوزانيد. پرچم تحقير زن است

!باد نظام آپارتايد جنسى و اسالمى  
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يک وجه عمده تعرض ضد سوسياليستى اى که در  :انترناسيونال
سقوط شوروى به رواج اين حکم .  جريان است وجه اقتصادى است

ميدان داده که سرمايه دارى و بازار بهترين، کارآمدترين و مقدورترين 
الگوى اقتصادى اى است که جامعه بشرى در طول تاريخ به آن دست 

 شما بعنوان يک مارکسيست چه پاسخى به اين ادعا داريد؟. يافته است

يکى مقايسه .  دو موضوع را اينجا بايد از هم تميز داد :منصور حکمت
عملکرد مدلهاى مختلف سرمايه دارى در غرب و شرق است و دوم 

با سوسياليسم )  چه رقابتى و چه غير از آن(مقايسه سرمايه دارى 
سوسياليسم به معنى مورد .  بعنوان يک آلترناتيو اقتصادى و اجتماعى

ما معتقد نيستيم .  نظر مارکسيستها تا امروز عمال جايى برپا نشده است
که نظام اقتصادى در شوروى در هيچ مقطعى از ديدگاه کارگرى و 

بنابراين به مساله .  مارکسيستى ميتوانسته سوسياليستى اطالق بشود
سرمايه دارى و سوسياليسم بعدا ميپردازم و ابتدا به نکاتى راجع به 

 . مدلهاى مختلف توسعه سرمايه دارى در غرب و شرق اشاره ميکنم

بهترين، کاراترين و ممکن "آيا سرمايه دارى متکى به بازار و رقابت 
الگوى اقتصادى براى جامعه است که تاکنون عمال وجود داشته "  ترين

است؟ براى آنکه اصوال بتوان به اين سوال پاسخ داد بايد مالک تعريف 
شده اى براى قضاوت بهتر و بدتر بودن و کارآمد بودن و نبودن سيستم 

اين کلمات شديدا سوبژکتيو و نامعين اند، زيرا .  هاى اقتصادى داشت
بسته به اينکه مفسر چه انتظارى از الگوى اقتصادى داشته باشد مالک 

اين در خود علم اقتصاد بورژوايى مدتها .  تشخيص ميتواند متغير باشد
رشد کمى اقتصاد، رشد تکنيکى، .  يک موضوع مورد بحث بوده است

نحوه توزيع ثروت، پايه صنعتى، سطح اشتغال، مرغوبيت محصوالت، 
خودکفايى و يا موقعيت محکم در بازار جهانى و غيره در خود مکاتب 
مختلف اقتصاد بورژوايى بعنوان مالکهاى مختلف و حتى متناقضى 
براى تعريف الگوهاى توليدى بهتر و بدتر بکار رفته اند و مکاتب 
اقتصادى و احزاب سياسى بورژوايى مختلف را به جدل با هم کشيده 

مدل اقتصادى ميشود "  کاراترين و ممکن ترين"در قبال صفات .  اند
کاراترين و ممکن ترين الگوى اقتصادى براى چه جامعه اى، "پرسيد 

اين بويژه يک مساله قديمى ".  در چه دوره اى و با چه معضالتى؟
بعنوان نمونه، مدل بازار آزاد براى سرمايه .  اقتصاد توسعه بوده است

دارى و بورژوازى روسيه پس از وقوع انقالب کارگرى اکتبر ابدا 
تاريخ بخش اعظم کشورهاى عقب .  آلترناتيو ممکن و کارآمدى نبود

شاهد اين واقعيت است که )  يا حتى کشورهايى مانند ژاپن(افتاده تر 
حتى تشکيل بازار داخلى کار و کاال در مراحل اوليه و يا شکل دادن به 
يک پايه صنعتى اوليه و مقدماتى، کنار زدن موانع پيشاسرمايه دارى و 

. نظير اينها، بدون دخالت از باال در مکانيسم بازار ممکن نبوده است
تاريخ خود سرمايه دارى غربى پر از مقاطعى است که دولت ناگزير به 
دخالت در مکانيسم بازار براى فائق آمدن به کسادى ها و بحران ها و يا 

همين امروز کلمات رقابت و .  بازسازى هاى تکنولوژيکى بوده است
بازار آزاد نميتواند، بدون تعديالت مهمى در اين مفاهيم، براى توصيف 
مشخصات سرمايه دارى غربى بکار برود زيرا دولت و انحصارات 

غير دولتى نقش ساختارى اساسى در 
جهت دادن به حرکت سرمايه و تعيين 
شاخصهاى اقتصادى نظير قيمتها، 
ترکيب توليد، نرخ رشد، سطح اشتغال 

 . و غيره دارند

با اينحال بنظر من وقتى مدافعين 
سرمايه دارى غربى ارجحيت مدل 
اقتصادى غرب را بر شرق اعالم 
ميکنند، چه با مالک مفروضات 

جامعه سرمايه دارى و چه از نظر شاخصهاى کمى عملکرد اقتصادى 
مدل .  دو بلوک در يک مقياس وسيعتر تاريخى، کامال حق دارند

اقتصادى شوروى، بعنوان يک مدل اصالح شده سرمايه دارى، 
نتوانست چهارچوب مناسب تر و کارآمدترى براى انباشت سرمايه و 

. تخفيف تناقضات درونى شيوه توليد مبتنى بر سرمايه بدست بدهد
مشخصه اصلى سرمايه دارى مدل شوروى تالش براى دور زدن 

چيزى که تقابل .  مکانيسم بازار توسط يک سيستم ادارى بوده است
از بين بردن مکانيسم بازار ممکن است، .  برنامه و بازار اطالق ميشد

مشروط بر اينکه کل بنياد اقتصادى سرمايه دارى، يعنى کاال بودن 
نيروى کار، برقرارى يک سيستم ارزشى بعنوان مبناى مبادله و توزيع 
محصوالت ميان بخشها و آحاد مختلف جامعه، اقتصاد مبتنى بر پول و 

اما حفظ اين روابط و در همان حال دور .  غيره بطور کلى برچيده شود
زدن بازار بعنوان ظرف تعيين مادى اين روابط و مقوالت و مکانيسمى 
که آنها را به هم مرتبط ميکند، بدون اخالل جدى در کارکرد سرمايه 

آنچه در .  اين اتفاقى است که در شوروى افتاد.  دارى ممکن نيست
شوروى رخ داد جايگزينى بازار با برنامه نبود، بلکه انتقال 

در نظام .  فونکسيونهاى بازار به نهادهاى تصميم گيرنده ادارى بود
فونکسيونهاى )  مستقل از حدود رقابت و انحصار(سرمايه دارى بازار 

چه چيز بايد توليد شود، چقدر بايد .  پيچيده و متنوعى را انجام ميدهد
توليد شود، چه تکنيکى بايد بکار برود، چقدر بايد مصرف شود، چه 
کسى بايد مصرف کند، ظرفيتهاى توليدى، وسائل توليد و نيروى انسانى 
در چه ظرفيتى و در کدام بخشها بايد بکار بيافتد، ارزش و قيمت کاالها 
از نيروى کار تا وسائل توليد و مصرف در هر مقطع چيست، کدام 
سيستم توليد و مديريت بايد بکار برود، کدام نيازها بايد تامين شوند و 
کدام نيازها بايد انکار شوند، اقتصاد بايد در چه جهت حرکت کند، کدام 
وسائل توليد بايد از دور خارج شود، کدام تکنيک بايد کنار گذاشته شود 

بدرجه اى که جامعه از نظر صنعتى و توليدى رشد .  و غيره و غيره
ميکند و محصوالت و نيازها تنوع بيشترى پيدا ميکند، نقش بازار 

دور زدن اين مکانيسم و احاله تعيين اين .  پيچيده تر و پيچيده تر ميشود
شاخص ها و نسبتها و جابجايى ها به نهادهاى ادارى، دير يا زود 

براى دوره اى طوالنى ادعاى .  سرمايه دارى را به بن بست ميرساند
شوروى اين بود که برخالف غرب با پديده هايى نظير بحران هاى 

اما براى سرمايه دارى اين بحران ها، . ادوارى و بيکارى روبرو نيست
بيکارى ها و رکودها و رونق هاى دوره اى، مکانيسمهاى بازار براى 

اينها .  تطبيق دادن سرمايه با تناقضات اقتصادى بنيادى ترى هستند
روشهاى تطبيق سرمايه با رشد نيروهاى توليدى در متن اين نظامند، 
مکانيسمهايى هستند که در آن سرمايه خود را بازسازى ميکند و با رشد 

همه شيوه هاى .  نيروهاى توليدى کنار ميايد)  تکنولوژيکى(کمى و کيفى 
توليدى در طول تاريخ، هر قدر استثمارگرانه و طبقاتى، در تحليل 
نهايى سازمانى براى گسترش حجم توليد، رشد تکنولوژى توليد، و رفع 

اگر امروز اساسا بشود چيزى درباره .  نيازهاى اقتصادى بوده اند
اقتصاد شوروى گفت اينست که اين مدل، در مقطع معينى از اين نظر 

تجربه شوروى نشان داد که بازار .  به بن بست رسيد

!اساس سوسياليسم انسان است  

آياسرمايه داری و بازار كاراترين و 

 مقدورترين الكوی اقتصادی است؟

 با منصور حكمت  در ماركسيسم و جهان امروز  

  ٨صفحه   

 



! زنده باد جمهوری سوسياليستى  
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خود کارآمدترين ابزار محاسبه اقتصادى و تنظيم معادالت اقتصادى در 
نظام سرمايه دارى است و حتى اگر تحت شرايط خاصى دور زدن 
مکانيسم بازار و احاله فونکسيون هاى آن به يک سيستم ابالغ ادارى، 
ميان برهاى اقتصادى معينى را ممکن کند، در دراز مدت رشد تکنيکى 
و تنوع نيازهاى توليدى و مصرفى جامعه سرمايه دارى، اين روش را 

 . به بن بست ميرساند

بحران هاى .  امروز بازار از سيستم اقتصادى شوروى انتقام ميگيرد
نداشته، بيکارى هاى پنهان شده، قيمتهاى پائين نگاهداشته شده، صنايع 
سوبسيد گرفته و غيره بناگاه جاى خود را به بيکارى هاى ميليونى، 

معلوم ميشود در .  تورم سرسام آور و کارخانجات عاطل مانده ميدهد
مدل شوروى، .  تمام اين مدت منطق بازار نفيا حکم خود را رانده است

آنهم بدرجه زيادى بدليل قدرت بسيج ايدئولوژيکى و سياسى ناشى از 
آويزان شدن به ميراث انقالب کارگرى اکتبر، در رشد اوليه صنعت در 

بويژه .  اين کشور و شکل دادن به زيرساختهاى اقتصادى کارايى داشت
مادام که رشد توليد اساسا به مصرف بيشتر نيروى انسانى و کسب 
ارزش اضافه مطلق مبتنى بود و اين نيروى انسانى از بخش روستايى 

اما فراتر از اين .  قابل تامين بود، اشکاالت اين سيستم برجسته نميشد
مرحله، بويژه هنگامى که توليد ارزش اضافه نسبى از طريق بهبود 
تکنيک توليد اهميت پيدا ميکند، آنجا که نيازهاى جامعه اعم از 
مصرفى و توليدى تنوع زياد پيدا ميکند، آنجا که مساله مرغوبيت 
محصوالت چه در توليد و چه در مصرف مهم ميشود، اين سيستم 

شوروى از سهيم شدن در .  ضعف اساسى خود را به نمايش ميگذارد
مدل شوروى، ظرفيت تامين .  انقالب تکنيکى دو دهه اخير ناتوان ماند

نيازهاى مصرفى و توليدى متنوع يک اقتصاد پيشرفته صنعتى را 
بنابراين از نقطه نظر سرمايه اين مدل قابل استفاده نيست و .  نداشت

مدل غربى، سرمايه دارى متکى بر نقش محورى بازار، هنوز تنها 
 . مدل کارآمد و ممکن محسوب ميشود

تامين .  ممکن است گفته شود جامعه شوروى جامعه عادالنه ترى بود
اجتماعى و امنيت اقتصادى بيشتر بود، شکاف طبقاتى کمتر بود و 

از نقطه نظر بورژواى غربى، عدالت اقتصادى لزوما شاخص .  غيره
جناح چپ بورژوازى، سوسيال .  بهتر بودن يک جامعه نيست

دموکراسى و گرايشات پيرامونى اش، اساسا براى اجتناب از شورش 
فقرا در مهد صنعت و مدنيت اين مقوله را وارد سيستم اقتصادى خود 
کرده بود و هميشه به موقع با مطالعه افت و خيز منحنى نرخ سود 

ما هم، بعنوان کمونيست و کارگر، براى .  دست از آن کشيده است
مساله ما اوال، ايجاد .  عدالت اقتصادى آلترناتيو خودمان را داريم

نظامى است که روى اين عدالت اقتصادى بنا شده باشد، اين عدالت 
. اقتصادى را دائما را بازتوليد کند و اساسا بر آن مبنا شکوفا بشود

در استفاده از امکانات محدود آنهم به قيمت کار "  عدالت"چهل سال 
شاق و بعد به فقر و بيکارى مطلق کشيده شدن و در دست ارتجاع 
اقتصادى و سياسى و فکرى از قفس گريخته رها شدن، مايه خوشنودى 

ثانيا، ما براى رشد اقتصادى، پيشرفت تکنيکى و .  ما نميتواند باشد
گسترش ظرفيتهاى توليدى و باال رفتن سطح مصرف و رفاه و فراغت 

. تقسيم کمبودها آلترناتيو ما نيست.  جامعه انسانى ارزش حياتى قائليم
هر کمبودى باشد قطعا بايد همه بارش را بدوش بگيرند، اما سوسياليسم 
اقتصاد گسترش امکانات انسانها و اقتصاد تامين هرچه بيشتر نيازهاى 

در قبال اين ادعا .  اما در مورد وجه دوم سوال.  مادى و معنوى آنهاست
آن، بهترين و کارآمدترين "  پيروز"که سرمايه دارى، حال مدل غربى و 

نظام . نظام تاکنون موجود و مقدور براى انسان بوده است چه ميشود گفت
اقتصادى بسيار بهترى براى زندگى بشر در تمام طول قرن حاضر ممکن 

اگر بشر امروز در مناسبات سوسياليستى زندگى .  و مطرح بوده است
نميکند براى اينست که نظام کهنه با چنگ و دندان، با کشتار و شکنجه و 

اين نظام بهتر .  ارعاب و تحميق و تفرقه افکنى، از خودش دفاع ميکند
. ميليونها انسان براى اين نظام جنگيده اند و ميجنگند.  تعريف شده است

اين ادعا که سرمايه دارى بهترين نظم اقتصادى است، بزرگترين دروغ 
در حالى که .  کثافت از سر و روى اين نظام ميبارد.  تاريخ بشر است

صدها ميليون انسان مسکن ندارند، بهداشت ندارند، مدرسه ندارند، 
خوشى ندارند و حتى بخشا غذا ندارند، وسائل توليد و تامين اين نيازها 
عاطل و باطل افتاده است و دهها ميليون انسان که قادرند اين وسائل را 

. بکار بگيرند و اين کمبودها را برطرف کنند بيکار نگاهداشته شده اند
عده اى را گماشته اند تا اگر کارگران سرخود به اين وسائل چنگ 

پليس در مهد تمدن غربى معدنچى اى .  بياندازند به سينه شان شليک کنند
کوههاى . راکه ميخواهد سوخت توليد کند کتک ميزند و به زندان مياندازد

کره و گندم در انبارهاى جامعه اقتصادى اروپا ميگندد و قدرى آن طرف 
الزم نيست از فحشاء و فقر و .  تر مردم دارند از قحطى ميميرند

بيخانمانى و قحطى يا از موقعيت مردم در کشورهاى عقب افتاده مثال 
 ١٠ميليون نفر زير سطح فقر زندگى ميکنند،  ٣٠در خود آمريکا .  بزنيم

ميليون کودک فاقد بيمه درمانى اند، از نيويورک تا لوس آنجلس بى 
فحشاء در کل جهان يک روش امرار معاش و .  مسکنى بيداد ميکند

سازماندهى فحشاء و توليد و توزيع مواد مخدر يک روش پر افتخار مال 
در انگلستان منت گذاشته اند و در زمستانها ايستگاههاى .  اندوزى است

اين جامعه .  مترو را شب باز ميگذارند تا مردم بى مسکن از سرما نميرند
بدون کار خانگى و فرودستى زن در صحنه اقتصادى نميتواند روى پاى 

پيران را دور .  اين جامعه کودکان را بکار ميکشد.  خودش بايستد
بدون بکشت دادن و معلول کردن و فرسوده کردن نميتواند توليد . مياندازد

اين جامعه بدون انکار انسان بودن اکثريت ساکنين کره زمين و بدون . کند
چشم بستن به نيازهاى اوليه آنها، از غذا و بهداشت و مسکن و امنيت 

 . اقتصادى تا فراغت و دانش و هنر، نميتواند تعادل خود را حفظ کند

مهم تر از همه، اساس اين جامعه اين واقعيت شرم آور است که بخش 
وسيعى از آن، اکثريت آن، براى زندگى کردن در جهانى که به آن چشم 

توليد .  باز کرده اند بايد توانايى بدنى و فکرى خود را به اقليتى بفروشند
. مايحتاج و وسائل زندگى انسانها به سودآورى سرمايه گره خورده است

کار مزدى، .  اين واقعيت ريشه همه اين نابرابرى ها و محروميت هاست
تقسيم جامعه به کارگر و سرمايه دار، به مزد بگير و مزد بده و تنزل 

، بعنوان روش "شغل"دادن کار، بعنوان يک فعاليت مولد و خالق، به 
 . امرار معاش، بخودى خود حکم ورشکستگى اين نظام است

بنظر من کسى که نظام اقتصادى موجود را بهترين و ممکن ترين نظم 
واقعيت اينست که بويژه با .  مينامد دارد به توحش خودش اعتراف ميکند

نقد مارکس به سرمايه دارى، بشريت ضرورت و امکانپذيرى يک نظام 
اقتصادى و اجتماعى برتر را اعالم کرده و حتى خطوط اساسى چنين 

جامعه اى متکى بر برابرى و آزادى .  جامعه اى را ترسيم کرده است
کامل انسانها، جامعه اى مبتنى بر تالش خالقانه همگانى براى تامين 
نيازهاى بشرى، جامعه اى که در آن وسائل توليد دارايى مشترک همه 

جامعه اى جهانى بدون طبقات، بدون تبعيض، بدون کشور و .  مردم باشد
خود سرمايه دارى مقدمات مادى اين .  بدون دولت مدتهاست مقدور است

 .* نظام اقتصادى نوين را فراهم کرده است

...با منصور حكمت  در ماركسيسم و جهان امروز    
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 تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد اهواز
، ١۴٠١مرداد  ۵چهارشنبه  !»جنگيم جنگيم می عليه ظلم و بيداد می«

 -تجمع تعدادی از کارگران فوالد اهواز برای پنجمين روز متوالی 
مقابل استانداری خوزستان در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان 

های کارگران فوالد که در اعتراض به اخراج  خواسته.  برگزار شد
کارگران و رفع فشارهای امنيتی نيروهای حراست دست به تجمع 

شان بر سر  بازگشت همکاران اخراجی«:  اند از اين قرار است زده
باز کردن کارت تردد «، »راه اندازی خطوط توليد«، »کار

اجرای طرح «و  »پرداخت حق بدی آب و هوا«، »همکاران
 .»بندی طبقه

 
 بندی اعتراض کارگران نيروگاه تبريز به نحوه اجرای طرح طبقه

عنوان نيروهای   کارگران و کارکنان نيروگاه برق حرارتی تبريز به.  
شرکت مادر تخصصی مديريت توليد برق آذربايجان شرقی امروز به 

در حدود (بندی که موجب کاهش حقوق پرسنل  شيوه اجرای طرح طبقه
اعضای انجمن صنفی .  شده است، اعتراض کردند)  دو ميليون تومان

های گذشته تا روزهای اخير پيگير اجرای  کارگران اين شرکت از ماه
بندی از اداره کل کار استان آذربايجان شرقی و اداره کار  طرح طبقه
کنند  کارگران اين مجموعه نيروگاهی حرارتی اظهار می.  اند تبريز بوده

که مديرعامل شرکت برای پاسخگويی در ميان آنها تاکنون حضور 
 .نيافته است

 
 های نفتی اهواز  تجمع اعتراضی نگهبانان چاه

جمعی از کارگران نگهبانان چاه ها و نيروهای دستورکاری تاسيسات 
شرکت نفت و گاز کارون بويژه در روستاهای بخش غزانيه اهواز، 

در اعتراض به عدم تغيير وضعيت به  ١۴٠١روز دوشنبه سوم مرداد 
و محروميت از برخی حقوق و مزايای )  قانون اداره کار(قراردادی 

قانونی مقابل ستاد مديريت شرکت مناطق نفت خيز جنوب تجمع و 
اين .  خواهان رسيدگی مسئوالن مربوطه به مطالبات خود شدند

کارگران خواهان ثبت قراردادهای خود در قالب سامانه ساپنا در 
 .راستای تامين امنيت شغلی و برخورداری از مزايای مصوب هستند

 
جای  اعتراض کارگران تولی پرس قزوين به پرداخت بيمه بيکاری به

 حقوق
به گفته کارگران تولی پرس، اين شرکت از اسفند سال گذشته درگير 

تعدادی از پرسنل .  مشکل پرداخت معوقات حقوقی کارگران بوده است
و کارگران شرکت تولی پرس قزوين در مقابل استانداری قزوين به 
تداوم روند معوقات حقوقی و خطر بيکاری برای کارگران اين شرکت 

به گفته يکی از کارگران؛ از اسفند سال گذشته اين .  اعتراض کردند
های هولدينگ داروگر درگير  عنوان يکی از زيرمجموعه شرکت به

مشکالت اقتصادی بوده و از آن تاريخ کارگران معوقات پرداختی و 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

ضمن اينکه پيش از اين .  حقوقی دارند که هنوز وصول نشده است
کارگران در محوطه شرکت چندين بار اقدام به اجتماع اعتراضی پيرامون 

 .وضعيت حقوقی خود کرده بودند
 

منتظر تصويِب طرح ساماندهی /  کمپين کارگران پيمانکاری پارس جنوبی
 هستيم

کارگران پيمانکاری سکوهای پارس جنوبی خواستار اجرای طرح 
ها و  اين کارگران در کمپينی خطاب به رسانه.  بندی مشاغل هستند طبقه

ما جمعی از کارگران پيمانکاری شرکت نفت و گاز «:  اند مسئوالن نوشته
پارس جنوبی خواهان اجرای صحيح طرح طبقه بندی مشاغل هستيم؛ پس 

ای  از گذشت دو سال از اعالم موضوع طرح طبقه بندی هنوز هيچ وعده
ها با  برای اصالح آن عملی نشده؛ انگيزه کاری ما تضعيف و پيش خانواده

کار زياد و گرمای شديد در محروم ...  اين حقوق ناکافی شرمنده هستيم
حقوق کم و عدم اجرای صحيح طرح طبقه بندی باعث بروز   ترين نقطه، 

 .»...مشکالت معيشتی بسيار برای ما شده است
 

 تجمع اعتراضی مجدد کارکنان مخابرات منطقه يزد
های اعتراضی و سه تجمع  کارکنان مخابرات منطقه يزد در ادامه تجمع

دست از کار کشيدند و  ١۴٠١تيرماه خود، صبح روز يکشنبه دوم مرداد 
با تجمع در ساختمان مرکزی مخابرات اين استان خواستار پرداخت 

اين .  شدند...  وری و  مطالبات معوقه خود شامل حق جذب، پاداش بهره
 ١۴٠١ماه از سال  ۴کارکنان معترض همچنين با توجه به گذشت 

های خدمات  خواستار صدور حکم افزايش حقوق و رفع مشکالت و اختالل
 .های درمانی و بيمارستانی خود شدند بيمه تکميلی و پرداخت هزينه

 
ای خوزستان و کهگيلويه و  تجمع اعتراضی کارگران برق منطقه

 بويراحمد
ای خوزستان و کهگيلويه و بويراحمد در اعتراض به  کارگران برق منطقه

 .وضعيت حقوق و مزايای خود دست به تجمع اعتراضی زدند
 

تجمع کارگران شهرداری نيشابور در اعتراض به عدم پرداخت به 
 مطالباتشان

 ۴شنبه  کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری نيشابور؛ روز سه
شان  های مسئوالن برای وصول مطالبات مردادماه به محقق نشدن وعده

اند  ها مدعی آن.  مقابل ساختمان شهرداری نيشابور اعتراض کردند
ای که مسئوالن شهرداری و اعضای شورای شهر نيشابور  برخالف وعده

 .ها محقق نشده است ها داده بودند، هنوز هيچکدام از مطالبات آن به آن
 

 اعتراض کارگران ماديران نسبت به حقوق پايين
  ١٠صفحه   کارگران شرکت ماديران واقع در شهرک صنعتی هشتگرد 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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نسبت به سطح پايين حقوق، ساعت کاری طوالنی و کاهش مزايا و 
 .ديگرمشکالتشان اعتراض کردند

 
 تجمع اعتراضی دانشجويان پزشکی بهشتی 

بنابر اخبار منتشرشده، تاکنون مسئولی در ميان دانشجويان و کارورزان 
اين تجمع به دنبال سکوت مسئولين و . پزشکی معترض حاضر نشده است

 .روز اعتصاب اينترن های پزشکی رخ داده است ٩انفعال ايشان پس از 
 

تداوم اعتصاب غذای حسن سعيدی و بی خبری از سالمت جسمانی 
 شهابی 

روز پنجم مرداد ماه سی و پنج روز از اعتصاب غذای حسن سعيدی در 
زندان اوين می گذرد  و اين فعال سنديکايی همچنان در  ٢٠٩بند 

رضا شهابی پايان .  اعتصاب غذا ميباشد و شرايط جسمانی خوبی ندارد
اعتصاب غذا يش را در چهل دومين روز، سوم مرداد ماه در مالقات 
حضوری در حالی به خانواده اش اعالم کرد که اوضاع جسمانی اش 
بشدت وخيم بوده و بعد از پايان اعتصاب غذايش تا کنون هيچ تماس تلفنی 

با توجه به شرايط بسيار بد جسمانی ايشان، نگرانی ها در .  نداشته است
 .مورد سالمت رضا شهابی کارگر زندانی بيشتر شده است

 
 مالقات سمانه عابدينی با جعفرابراهيمی 

خانم سمانه عابدينی همسر جعفر ابراهيمی بدنبال پيگيری مستمر روز 
روحيه .  دوشنبه سوم مرداد در حياط زندان اويت با همسرش مالقات کرد

. و وضعيت جسمی اين فعال صنفی معلمان خوب توصيف شده است
جعفر ابراهيمی در اين مالقات گفته که سه چهار روزی هست که از 

 .انفرادی به اتاق های چند نفره زندان اوين منتقل شده است
 

 ضمير با دمحمحبيبی  مالقات خديجه پاک
خانم خديجه پاک ضمير روز دوشنبه سوم مرداد مالقات کوتاهی با 

دمحم حبيبی در اين .  همسرش دمحم حبيبی در حياط زندان اوين داشت 
و سپس به  ٢٠٩به انفرادی بند  ٢۴٠مالقات به انتقال از انفرادی بند 

دمحم حبببی به .  زندان اوين اشاره کرده است ٢٠٩سلول چند نفره بند 
يک  ١۴٠١ارديبهشت  ١٠همراه  جعفر ابراهيمی و رسول بداقی صبح

اسکندر .  روز قبل از تجمع روز معلم در تهران بازداشت شده است
لطفی، شعبان دمحمی و مسعود نيکخواه، همچنان در زندان اوين در 

الزم به يادآوری است که قرار .  برند وضعيت بالتکليفی به سر می
روزه، روز دوشنبه،  ٣٠بازداشت اين فعاالن صنفی بعد از سه بار تمديد 

 .به پايان خواهد رسيد ١۴٠١دهم مرداد 
 

 ريبوارعبدالهی، فعال کارگری به دو سال حبس تعليقی محکوم شد
به دو سال حبس تعليقی   ريبوارعبدالهی، فعال کارگری اهل سنندج،

تبليغ «شعبه اول دادگاه انقالب سنندج عليه او به اتهام .  محکوم شده است
 »اقدام عليه امنيت ملی«عبدالهی به .  اين حکم را صادر کرد »عليه نظام

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

از طريق عضويت در حزب کومله نيز متهم شده بود که از اين اتهام 
اش  هنگام خروج از خانه ١۴٠٠بهمن  ١٠ريبوارعبدالهی را .  تبرئه شد

ميليون تومانی از  ١۵٠اسفند گذشته با وثيقه  ١٨او .  بازداشت کردند
 .زندان مرکزی سنندج آزاد شد

 
خانی، هاوژين لطيفی و آرمين  برگزاری جلسه بازپرسی گلنار قديم

 شريفه
روز :  بنابه گزارشاتی که در شبکه های اجتماعی منتشر شدە است

خانی از معلمان سنندج، آرمين  ، گلنار قديم١۴٠١مرداد  ۵چهارشنبه 
 ٢شريفه فعال کارگری و همسر وی هاوژين لطيفی که توسط شعبه 

بازپرسی دادسرای سنندج برای اخذ آخرين دفاعيات احضار شده بودند 
تبليغ ”اتهام انتسابی به هر سه نفر آنها .  مورد بازپرسی قرار گرفتند

در اين جلسه بازپرسی برای گلنار .  عنوان شده بود“  عليه نظام
ميليون تومانی تعيين شد که با توديع وثيقه بطور  ٢٠٠خانی وثيقه  قديم

خانی از معلمان  گلنار قديم.  موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد
نيا از اعضای هيأت مديره اتحاديه  باسابقه سنندج و همسر مظفر صالح
ماه با يورش مأموران  ارديبهشت ٢٧آزاد کارگران ايران است که روز 

اطالعات سپاه به منزل ايشان و تفتيش و ضبط وسايل شخصی، وی را 
خانی پس از حضور در  گلنار قديم.  به اطالعات احضار کردند

آرمين شريفه . اطالعات سپاه و چند ساعت بازجويی همان روز آزاد شد
ارديبهشت پس از مراجعه مأموران  ٣١و هاوژين لطيفی نيز روز 

شان و تفتيش و ضبط وسايل شخصی آنها را  اطالعات سپاه به منزل
 .بازداشت کرده و پس از چند ساعت بازجويی آزاد کرده بودند

 
*** 

١٠صفحه     
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!زنده باد جمهوری سوسياليستى  

کارگران فوالد در آخرين دور از اعتراضات اخيرشان مقابل 
دو مسئله اصلی کشمکش دور .  استانداری خوزستان تجمع ميکنند

اول، وعده های تحقق نيافته در جلسات و :  اصلی را توضيح ميدهد
مجمع عمومی ها با حضور علی دمحمی و مسئوالت ذيربط استانی و 
دوم، تالش امثال ارسالن غمگين رئيس اداره کار خوزستان برای 

 !کارگران فوالد »تشکل رسمی«تحميل شورای اسالمی بعنوان 
 

مورد اول يعنی طبقه بندی مشاغل، راه انداختن شرکت و آوردن 
ماتريال برای توليد و اورهال بخشهای الزم، تعيين تکليف حقوقی و 
ملکی شرکت که هنوز بدرستی معلوم نيست مالک آن بانک ملی است 
يا دولت يا سرمايه داران خصوصی، برسميت شناختن تصميمات 
کارگران و نمايندگانشان که توسط مجمع عمومی های کارگری اتخاذ 
ميشود، خاتمه دادن به انسداد کارت های ورود نمايندگان کارگران که 

کريم سياحی، غريب حويزاوی، :  هم اکنون کارت هفت نفر از آنان
فر، حسن جاويد حمودی و  کاظم حيدری، مصطفی عبيات، علی االهی

مسدود کردن کارت ورود به شرکت در .  هادی وائلی مسدود شده است
گروه ملی مسبوق به سابقه است و هر بار کارفرمايان ناچار شدند زير 

 . فشار اتحاد کارگران فوالد به اراده کارگران تن دهند
 

. مورد دوم، شورای اسالمی ضد کارگر در فوالد جايی نداشته و ندارد
اداره کار برای تحميل شورای اسالمی نه يکبار بلکه چند بار شکست 

کارگران فوالد در آخرين بار اجازه ندادند که شورای .  خورده است
اسالمی دکان انتخابات را در گروه ملی راه بياندازد و مسئولين را با 

حال ارسالن غمگين اين . صندوق کذايی شان از شرکت بيرون انداختند
يار و ياور کارفرمايان در اداره کار خوزستان تالش دارد شورای ضد 

 »تشکل رسمی«کارگری اسالمی را به کارگران فوالد بعنوان 
سياستی شکست خورده که کارگر فوالد مطلقا .  کارگری تحميل کند
تشکل رسمی کارگران فوالد مجامع عمومی .  زير بار آن نميرود

 دور جديد مبارزات كارگران گروه ملى فوالد اهواز

کارگری هستند که کارگران طی آن در سالن اجتماعات فوالد تصميم می 
گيرند و اداره کار و کارفرما و مسئوالن استانی هم بارها برای پاسخ به 

 .سواالت کارگران ناچار از حضور در آن شدند
   

تعيين تکليف مالکيت .  کارگران فوالد بايد اين وضعيت را يکسره کنند
شرکت، بازسازی و اورهال، ورود ماتريال توليد برای قسمتهای مختلف، 
اجرای طبقه بندی مشاغل، برسميت شناختن اراده جمعی کارگران و 
نمايندگان منتخب شان، متوقف کردن انسداد کارت های ورود کارگران از 
جمله آقايان کريم سياحی، غريب حويزاوی، کاظم حيدری، مصطفی 

فر، حسن جاويد حمودی و هادی وائلی از خواستهای  عبيات، علی االهی
 . فوری کارگران فوالد است

 
درود بر .  از اعتراض و تجمع کارگران قهرمان فوالد اهواز حمايت کنيم

 !رزم و اتحاد کارگران فوالد
 
 اهواز_فوالد_کارگران#

 جوالی  ٢٥

!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا 

! ايجاد كنيد  

! در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  
 

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا 
!ارگان حاكميت  

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود 
!مستقيم و مستمر كارگران است  

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به   
! هر نيازی برپا كنيد  

 جنبش مجمع عمومى را 

!گسترش دهيد  



 ٦٥٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 برعليه سركوب، حربه زنگ زده جمهوری اسالمى
 

است بار ديگر ماشين  المللی گرفتار بينی سياسی، اقتصادی و  های درهم تنيده جمهوری اسالمی که در چنبره بحران
های سياسی و اجتماعی، کارگران و معلمان،  تر از پيش بکارگرفته و فعالين جنبش سرکوب خود را در ابعادی گسترده

وحشت رژيم از .  ورزان و هنرمندان را آماج قرار داده و به زندان انداخته است زنان، مادران جان باختگان، فرهنگ
های از پائين و تحرک اجتماعی اکثريت مردمی است که از فقر و فالکت و تبعيض و اختناق به  گسترش فزآينده خيزش

 . آمده و می خواهند اين رژيم از گور برآمده را به گورستان تاريخ بسپارند  تنگ
 

اعتصابات و اعتراضات فزآينده کارگران و معلمان، تحرک اجتماعی انبوهی از نسل جوان به حاشيه رانده شده که 
های اخير بوده و نگران کار و آينده بهتر است، مقاومت جسورانه زنان عليه  های بزرگ سال سوژه اصلی خيزش

حجاب اجباری و تبعيض جنسيتی، مبارزه دانشجويان برعليه کااليی شدن آموزش و پادگانی شدن دانشگاه، اعتراضات 
ها به مخاطره انداخته  های تخريب محيط زيست رژيم و کمبود آب، زندگی آن زحمتکشان و قيام تشنگان که سياست

ورزان و هنرمندان عليه سانسور و برای آزادی بيان و آفرينش خالقانه آثار فرهنگی و هنری  است، مبارزه فرهنگ
اما واقعيت اين .  های از پائين است هايی از وحشت رژيم از گسترش اعتراضات و رشد جنبش همه و همه نشانه...  و

های  تواند جنبش ای است که نمی زده و زنگ  ی کهنه شده است که سرکوب و اختناق و زندان ديگر اثر نداشته و حربه
ها   تواند روند معکوس داشته و زمينه ساز تحرک بيشتر اين جنبش سياست سرکوب اما می.  اجتماعی را به عقب براند

تر و شرايط برای سرنگونی  جمهوری اسالمی را  شده، بحران در حاکميت و شکاف در دستگاه سرکوب را ژرف
 .کند هموار

 
های اجتماعی، بند و  کوشد با سواستفاده ابزاری از تحرک جنبش تحت چنين شرايط متحولی، اپوزيسيون راست می

های آشکار و نهان به رهبران  های وابسته به پول دولتهای ارتجاعی و نيز پيام بست با امپرياليسم و عملکرد ابررسانه
در اين .  داری را حفظ و در قدرت سياسی مشارکت کند نظامی سرمايه  -های نظامی، دستگاه بورکراتيک سپاه و نيروی

های اجتماعی و نيروهای چپ و کمونيست تالش می کنند از درون  شرايط متحول اما  فعالين کارگری، پيشروان جنبش
ها و با اتکا به قدرت جنبش خودگردان کارگران و زحمتکشان، مبارزه برعليه استثمار و ستم و سرکوب را  اين جنبش

کارگری و   گيری دولت افزايش داده و راه را برای سرنگونی انقالبی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی، شکل
 .شورايی و برقراری آزادی و برابری هموار کنند

 
خواهان را به دفاع از  ها را محکوم و همه آزادی شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، اين بازداشت

 .خواند دستگيرشدگان فرامی
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

  
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
حکمتيست، سازمان   -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری ايران:  امضاها

 و هسته اقليت) اقليت(راه کارگر، سازمان فدائيان 
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