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کار ان ھان

اعﻼميه حزب حكمتيست

د ود !

در باره كشته شدن ايمن الظواهری رهبر القاعده
كيفرخواست جانباختگان دهه شصت!
قاتﻼن در دادگاه محكوميت!
رحمان حسين زاده

 ١٤مرداد  ٥ - ١٤٠١اوت ٢٠٢٢

صفحه ٢

سفر پلوسى و تشديد تنش و رقابت ميان آمريكا و چين

كنگره دهم حزب كمونيست كارگری-
حكمتيست در ماه اكتبر برگزار ميشود!
کنگره دهم حزب کمونيست کارگری ايران -
حکمتيست در تاريخ  ٨و  ٩اکتبر  ٢٠٢٢در
اسکانديناوی به طور علنی برگزار ميشود.
دفتر سياسی حزب حکمتيست ،احزاب،
تشکلها ،نهادهای سياسی و اجتماعی،
شخصيتهای سياسی اپوزيسيون جمهوری
اسﻼمی ،نيروهای چپ و کمونيست و نهادها و
فعالين سوسياليست و کارگری را ،رسما ً به
کنگره حزب دعوت ميکند .ما از همه مبارزين
سياسی و از همه دوستداران حزب دعوت
ميکنيم که در کنگره دهم حزب حکمتيست
فعاﻻنه شرکت کنند.
هيئت برگزار کننده کنگره مهمانان و شرکت
کنندگان را از فرودگاهها و ايستگاههای
مرکزی قطار شهرهای استکهلم و گوتنبرگ و
اسلو به محل کنگره انتقال ميدهد.
در اطﻼعيه های بعدی اطﻼعات ﻻزم در
مورد نحوه ثبت نام و هزينه شرکت در
کنگره ،و جنبه های فنی و عملی ضروری در
اختيار عﻼقمندان قرار خواهد گرفت .برای
کسب اطﻼعات ميتوانيد با آدرس ايميل دفتر
مرکزی حزب حکمتيست تماس بگيريد.
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سعيد يگانه

جنگ عليه حجاب اسﻼمى ،كجا ايستاده ايم؟
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مانور بقای حكومت با تهديد ساخت سﻼح اتمى
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وريا روشنفكر

ستون اخبار مبارزات كارگری و اعتراضات اجتماعى
تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

برای #سپيده_رشنو
سياوش دانشور

daftaremarkzy@gmail.com
حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٥اوت ٢٠٢٢

به حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست كمک مالى كنيد!

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
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صفحه ٢

كيفرخواست جانباختگان دهه شصت!
قاتﻼن در دادگاه محكوميت!
رحمان حسين زاده
ياد جانباختگان دهه شصت و به ويژه هزاران اعدام شده سال  ۶٧امسال
در فضای متفاوتی گرامی داشته ميشود .خمينی فتوا دهنده اين قتل عام
جمعی و کل ارکان جمهوری اسﻼمی و هيئت مرگ و رئيسی قاتل در
پرونده دادگاهی حميد نوری جنايتکار محکوميت جهانی گرفته اند .حکم
حبس ابد حميد نوری در دادگاه سوئد تنها اولين گام نويد دهنده در مسير
محاکمه عملی و به کنج زندان سپردن خامنه ای و اعضای گروه مرگ
و ديگر سران قبلی و کنونی جمهوری اسﻼمی است .مادران خاوران و
بستگان رنج ديده قتل عام شدگان دهه شصت و مردم حق طلب ايران با
محاکمه و به زندان ابد سپرده شدن حميد نوری اولين تجربه شيرين
دادگاهی شدن قاتﻼن را ديدند.
سه دهه قبل به دستور خمينی و مشارکت همگانی حاکمان جمهوری
اسﻼمی از هر دو جناح ،هزاران کمونيست و آزاديخواه و مخالف
جمهوری اسﻼمی ظرف يک ماه مخفيانه اعدام شدند ،اجسادشان با
بولدوزر در بيابانهای خاوران زير خاک مخفی شد و جمهوری اسﻼمی
زندانها را به اين طريق از زندانی سياسی خالی کرد! اين قتل عام،
مابازاء داخلی قبول آتش بس در جنگ ايران و عراق و برای "پاک
سازی" زندانها و حل يک شبه مسئله هزاران هزار زندانی سياسی و
ترساندن جامعه بود! سه دهه قبل خاوران بيابان گمنام و متروکی بود که
سران جمهوری اسﻼمی فکر ميکردند ،دور از چشم مردم ميتوانند آثار
جنايت و کشتارشان را در آنجا پنهان کنند .اما ديری نپاييد و خيلی زود
اين محل توسط مردم و خانواده جانباختگان کشف و به گورستان
کمونيست ها منصوب شد .بيابان متروکی که قرار بود مخفيگاه آثار
شکل گيری حاکميت اسﻼم باشد ،توسط صدها و صدها خانواده ای که
در زير تله های خاک بدنبال باقيمانده اجساد عزيزانشان ميگشتند،
اکنون به محل همبستگی و اتحاد مبارزاتی تبديل شده است .از آن سال
تا به امروز مبارزه ای بيوقفه برای زنده نگاهداشتن خاوران،
جانباختگانش و آرزوی به زير کشاندن و به محاکمه کشاندن سازندگان
اين هالوکاست اسﻼمی در جريان است .هر سال مخفيانه و آشکارا
عليرغم فشار قداره بندان اسﻼمی خانواده قربانيان و مردم در اين محل
اجتماع کرده و ياد عزيزانشان را گرامی داشته اند .خاوران اکنون
آشويتس جمهوری اسﻼمی و نماد به محاکمه کشاندن سران جمهوری
اسﻼمی و کيفر خواست مردم تشنه آزادی است .خاوران پاشنه آشيل
جمهوری اسﻼمی است .تقﻼهای مذبوحانه و پنهانکاريهای ناشيانه
جمهوری اسﻼمی برای گم و گور کردن آثار يکی از بزرگترين مقاطع
جنايتکاری جمهوری اسﻼمی فايده ای نداشته و ندارد .خاوران پابرجا و
پايدار يکی از مهترين سندهای جنايات جمهوری اسﻼمی است که سران
جمهوری اسﻼمی بايد در مقابل آن پاسخگو باشند.
جوانان و زندانيانی که تابستان  ٦٧در جوخه های اعدامهای جمعی و
شبانه در دسته های صدها و دهها نفره با پيکرهای شکنجه شده به قتل
رسيدند ،جرمی جز مخالفت با شکلگيری همين حکومت فقر و خفقان
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اسﻼمی را نداشتند .اينها کمونيست ها و
آزاديخواهانی بودند که در راه مقاومت
در مقابل شکل گيری يک حکومت ضد
بشری اسﻼمی جانباختند .خاوران از
مراکز و بناهای مهم ،بازگو کننده مقطع
مهمی از تاريخ شکل گيری جمهوری
اسﻼمی ايران و ايستادگی در مقابل آن و
گورستان هزاران هزار جانباخته عزيز
و گرامی راه سوسياليسم و آزادی است.
مبارزه ای که اين عزيزان مبشر آن
بودند ،در ابعادی گسترده تر ادامه دارد .يادشان گرامی باد!
چند سال قبل نوشتم" ،دور نيست آن روزی که سران جمهوری اسﻼمی
به جرم کارنامه سراسر جنايات و ننگين همه دوران حاکميتشان به سزای
اعمالشان ميرسند" .به نظرم آن روز بسيار نزديکتر شده است .جمهوری
اسﻼمی زير ضرب مبارزات گسترده و جنبش سرنگونی قدرتمند به پايان
عمرش نزديک شده است .سران اين نظام مخوف اسﻼمی و همه جانيان و
قاتﻼن او همانند حميد نوری به سزای اعماشان خواهند رسيد*.
مرداد ١۴٠١

كمونيست هفتگى

صفحه ٣

سفر پلوسى و تشديد تنش و رقابت
ميان آمريكا و چين
سعيد يگانه
در شرايطی که آمريکا و غرب درگير جنگ در اوکراين با روسيه به سر
می برند ،سفر نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان آمريکا به تايوان ،تنش
ميان چين و آمريکا را به طور چشمگيری تشديد کرده است .چين ،سفر
پلوسی را "بازی با آتش" خوانده و در واکنش به اين سفر گفتند "آنها که با
آتش بازی می کنند خاکستر خواهند شد" .پلوسی هم گفته است که سفرش
برای حمايت از "دمکراسی پويای تايوان" است و ناقض سياست واشنگتن
نيست .به دنبال اين سفر ،چين اعﻼم کرد که اواخر اين هفته چندين مانور
نظامی در آسمان و دريای پيرامون تايوان انجام خواهد داد که هم اکنون
شروع شده و هشدار داده که هيچ هواپيما و يا کشتی نبايد در اين مدت وارد
محدوده مانور شود .جو بايدن نيز اظهار کرده که براساس ارزيابی ارتش
اين سفر ايده خوبی نبوده و کاخ سفيد مخالفت خود را با آن پنهان نکرده
است.
مدتهاست که تنش قديمی ميان چين و آمريکا باﻻ گرفته است .در دوره
رياست جمهوری ترامپ در سال  ٢٠١٨جنگ تجاری و اقتصادی رقابت
ميان دو قدرت سرمايه داری را تشديد کرد و بعد از حمله دولت روسيه به
اوکراين حادتر شده است .اکنون اختﻼف ميان چين و آمريکا برسر اعمال
نفوذ بر حکومت تايوان طی ماههای گذشته کانونی شده و رئيس جمهور
چين در باره مداخله خارجی در رابطه پکن و تايوان هشدار داده است.
چندی پيش آمريکا قراردادی تسليحاتی با دولت تايوان منعقد کرد و در
سالهای گذشته در رقابت با چين تﻼش کرده که تايوان را به لحاظ نظامی
تقويت کند .اکنون سوالی که اذهان را بخود مشغول کرده اينست که بعد از
حمله روسيه به اوکراين و تشديد کشمکش بين آمريکا و ناتو و غرب از
يکطرف و چين و روسيه از طرف ديگر ،آيا درگيری نظامی ميان چين و
تايوان و در ادامه ميان آمريکا و چين در شرق آسيا چقدر محتمل است و
آيا ماجراجويی دو طرف ،جنگی ديگر را تحميل خواهد کرد؟
واقعيت پذيرفته شده اينست که چهارچوبهای قديمی دنيای سرمايه داری بعد
از پايان جنگ سرد فروريخته اند و هنوز کشمکش برسر شکل دادن به
جهان چند قطبی ادامه دارد .افول اقتصادی آمريکا و عروج چين،
استراتژی قديمی تر آمريکا برای تقابل با قدرتهای جديد در شرق ،وارد
مراحل خطرناکی شده است .ديگر کسی يکه تازی آمريکا در جهان را
قبول نمی کند و در عين حال آمريکا حتی با قدرت نظامی برترش تاکنون
نتوانسته ضعف و افول اقتصاديش را جبران کند .بعد از حمله نظامی دولت
روسيه به اوکراين ،سران دولت چين اين را بارها به سياستمداران
آمريکايی گوشزد کرده اند که دوره جنگ سرد به پايان رسيده است .به
عبارت ديگر دارند ميگويند که دنيا يک صاحب و ژاندارم ندارد و آمريکا
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بايد شرايط جديد و دوره جديد را
هضم کند .حمله روسيه به
اوکراين ،در واقع ايست دادن به
اعمال نفوذ آمريکا و ناتو در
کشورهای شرق اروپا از جمله
اوکراين است که تا رگ گردن به
روسيه نزديک شده بودند .اما اين
ظاهر مسئله بود و اهداف اين
بازتعريف
برسر
جنگ
چهارچوبهای جهانی ای بود که
ديگر از نظر قدرتهای جديد اقتصادی اعتبار ندارد .در واقع اکراين
يک ميدان رقابت جنگ امپرياليستها برسر بازتعريف اين
چهارچوبهای نظم کهنه جهانی و تعيين مکان و جايگاه دولتها و بلوک
های سرمايه داری در دوره حاضر است.
اختﻼف چين و آمريکا در خصوص تايوان و کشمکش ميان آنان نيز
بر متن همين رقابتها و در گوشه ای ديگر در جهان در حال وقوع
است .دولت چين صراحتا گفته است که اگر کسی جرات کند تايوان را
از چين جدا کند لحظه ای برای آغاز جنگ ترديد نخواهند کرد .در
واقع تايوان به عنوان بخشی از چين که ادعای آن را دارد خط قرمز
چين در اين رقابت به حساب می آيد .رقابت ميان آمريکا و چين
محدود به تايوان نيست بلکه ساير کشورهای آسيای جنوب شرقی
همچون سنگاپور ،فليپين ،اندونزی و و مناطق استراتژيک و
ژئواستراتژيک را شامل ميشود که در سالهای گذشته نيز کم و بيش
در جريان بوده است.
در ماه ژوئن قانون نوآوری و رقابت اياﻻت متحده آمريکا با حمايت
هر دو حزب از مسير سنا عبور کرد و در اين ﻻيحه چين "بزرگترين
چالش ژئوپليتيکی و ژنواکونوميکی برای سياست خارجی اياﻻت
متحده" عنوان شده شده است .اين قانون خواستار برخورد با تايوان به
عنوان يک کشور مستقل با اهميت استراتژيک و حياتی برای آمريکا
شده است .در شرايط کنونی و در بازی جنگ و رقابت جهانی،
آمريکا ،چين را تهديدی بزرگ و رقيبی اصلی عليه خود می بيند و به
نظر دوره سياست تعامل آمريکا نسبت به چين وارد نوعی جنگ سرد
جديد ميشود .رقابتهای تجاری و اقتصادی عليه چين که از دوره
ترامپ تشديد شد در دولت بايدن ادامه يافته است .رشد شتابان
اقتصادی و نظامی چين ،آمريکا را نگران کرده است و سفر نانسی
پلوسی در اين شرايط پر تنش ،عليرغم تهديد دولت چين از عواقب اين
سفر ،و شک و ترديد بعضی از مقامات آمريکا و پنتاگون از درستی
يا اشتباه بودن آن ،جوابی به تهديدات چند ماه اخير دولت چين و
نگرانی از آينده رو به افول آمريکا در مقابل چين می باشد .در عين
حال دولتهای آمريکا و چين خوب می دانند که عواقب و بحران
اقتصادی ناشی از جنگ در اوکراين تاکنون بر اقتصاد هر دو کشور
تاثير منفی داشته است و ادامه آن نه فقط بحران اقتصادی را تشديد
بلکه ممکن است با مسائل و شرايط غيرقبال پيش بينی روبرو شوند.
با اين حال تشديد اين رقابتها همچنانکه جنگ در
صفحه ٤

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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سفر پلوسى و تشديد تنش و رقابت
ميان آمريكا و چين ...
اوکراين را موجب شد ،تشديد تنش و جنگ ميان چين و آمريکا را
منتفی نميکند.
رقابت دولتهای امپرياليستی و بورژوازی جهانی برسر شکل دادن به
نظام جديد جهانی و تعيين و بازتعريف نظم پايان يافته بعد از جنگ
دوم ،تشديد حمله به سطح زندگی و معيشت طبقه کارگر در سراسر
جهان ،ميتواند و بايد جبهه های ديگری را مستقل از جنگ امپرياليست
ها و قدرتهای سرمايه داری باز کند .بارقه های اين جنگ در انگلستان
و المان با حضور گسترده طبقه کارگر آغاز شده و چشم انداز گسترش
آن در کشورهای جهان بسيار محتمل است .جنگ در اوکراين فی الحال
صحنه ای از اين رقابتهاست که تاکنون جان هزاران انسان بيگناه را در
هر دوطرف جنگ به کام خود برده است و جهان پيرامون را با
مشکﻼت اقتصادی جدی روبرو کرده است .تشديد رقابت ميان چين و
آمريکا و آغاز جنگهای ديگر مصائب و مشقات طبقه کارگر و مردم
ستمديده در سراسر جهان را تشديد کند .اين جنگ ها هر منفعتی برای
طبقه بورژوازی در کشورهای مختلف داشته باشد ،در نقطه مقابل منافع
آنی و آتی طبقه کارگر و مردم زحمتکش در همه جای جهان است.
طبقه کارگر و مردم محروم هيچ نفعی در ادامه جنگ بورژواهای
متفرقه ندارند .جنگ سرمايه داران را تنها ميتوان با جنگ کارگران
عليه نظم کنونی و انقﻼب عليه وضع موجود عقب راند.
 ٤اوت ٢٠٢٢
#سپيده_رشنو به دليل خونريزی داخلی به بيمارستان منتقل شده
است!
#جمهوری_اسﻼمی در پی جان #سپيده_رشنو است!
#جان_سپيده_رشنو_در_خﻄر_است!

اعﻼميه حزب حكمتيست

در باره كشته شدن ايمن الظواهری رهبر القاعده
جو بايدن اعﻼم کرد آمريکا ايمن الظواهری رهبر القاعده را روز
دوشنبه اول اوت در يک خانه امن در کابل با هواپيمای بدون سرنشين
کشته است و آنرا "ضربه بزرگی" به شبکه القاعده و "برقراری
عدالت" توصيف کرد.
ترديدی نيست دنيا بدون ايمن الظواهری ها و تروريست های اسﻼمی و
دولتی دنيای امن تری است .اما کسی اين پروپاگاند هدفدار را از بايدن و
هيئت حاکمه آمريکا نمی پذيرد .آمريکا خود سازنده اين جانوران
اسﻼمی و دستجات مختلف تروريستی است و هر زمان تاريخ مصرف
آنها تمام شده است با عملياتی محيرالعقول يکی از آنها را حذف کرده
است .برای کسانی که جامعه افغانستان را دو دستی تحويل تروريست
های طالبان دادند و زنان را دستجمعی از زندگی ساقط کردند ،سخن
گفتن از "برقراری عدالت" مسخره و توهين به شعور مردم است .اين
عدالت بورژوائی حاصلی جز تشديد فقر و واپسگرائی و تروريزه کردن
زندگی صدها ميليون مردم نداشته است .روسای جمهور آمريکا برای
مصرف داخلی و تداوم سياست تروريستی نياز دارند هر کدام کشتن
يکی از عوامل خود را در رزومه داشته باشند؛ از اسامه بن ﻻدن تا
البغدادی و الظواهری .اما تروريستها بوسعت در افغانستان و ايران و
چهارگوشه جهان جوﻻن ميدهند .اين عملياتهای نمايشی "مبارزه با
تروريسم" نيست ،پرده ای از جنگ تروريست هاست؛ جنگ تروريسم
دولتی و تروريسم اسﻼمی.
مبارزه با تروريسم کار تروريستهای متفرقه نيست .مبارزه با تروريسم
کار طبقه کارگر و بشريت آزاديخواه است که در ترور و تحجر منفعتی
ندارند .برای مبارزه با تروريسم اسﻼمی بايد حکومتهای اسﻼمی را
سرنگون کرد و برای مبارزه با تروريسم دولتی بايد دولتهای تروريستی
و بورژوائی را ساقط کرد.
نه به تروريسم اسﻼمی ،نه به تروريسم دولتی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١١مرداد  ٢ -١٤٠١اوت ٢٠٢٢

حجاب اسﻼمى لوگوی نظام آپارتايد جنسى
و پرچم تحقير زن است .حجاب ها را
بسوزانيد!
نابود باد نظام آپارتايد اسﻼمى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٥

جنگ عليه حجاب اسﻼمى،
كجا ايستاده ايم؟
سياوش دانشور
امسال ،سال تعرض راديکال جنبش نفی حجاب اسﻼمی و آپارتايد جنسی
بود .اين کشمکشی قديمی است که از  ١٧اسفند سال  ١٣٥٧برابر با ٨
مارس روز جهانی زن ،بدنبال فرمان حجاب خمينی در شکل گسترده و
نوين بميدان آمد .عليرغم سرکوب خونين انقﻼب و زنان و تحميل حجاب
اسﻼمی با قهر و توحش ،جنبش مقاومتی عليه سياست اسﻼميزه کردن
جامعه آغاز شد .جنبشی که فراز و فرودهای مختلفی داشته ،سنگرهای
مختلفی را فتح و هر دوره شرايط جديدی را تحميل کرده است .از
حجاب کامل و چادر سياه مورد عﻼقه زهرا رهنورد بعنوان "يک پايگاه
ضد امپرياليستی و يک وسيله مبارزه با غرب استعمارگر" ،رسيديم به
مانتو و شبه روسری .مانتوها تدريجا تغيير شکل دادند و ساپورت و
لگينگ با شال جای آن کيسه سياه زشت و روسری را گرفتند .چندی بعد
"بد حجابی" با "بی حجابی" در شهرهای بزرگ قوانين اسﻼمی را
بمصاف طلبيد" .وااسﻼما"ی آخوندها با گشت ارشاد و دستجات اوباش
"نهی از منکر" و "آتش به اختيار"های اسيدپاش و چاقو کش کفايت
نکرد .اعتراض زنان تعرضی تر شد و حجاب را برسر چوب علنا و
صريحا در خيابانها برافراشتند .دهها هزار بازداشت ساليانه ،تجاوز در
زندانها ،زن کشی و اسيدپاشی ،تعدی حزب ﷲ به حرمت زنان و نرخ
جريمه نقدی ﻻک و آرايش و "بدحجابی" ،تجربه زنده زنان تحت
حاکميت آپارتايد اسﻼمی بوده است.
امسال اما قدمی بزرگ برداشته شد و زنان عليه حجاب اسﻼمی صريح
و بی پرده با شعار "حجاب بی حجاب" شوريدند .حجاب ها را علنا
برداشتند ،در جاهائی حجاب ها را آتش زدند ،در خيابانها بدون حجاب
قدم زدند و فيلمش را به دنيا نشان دادند ،عليه گشت ارشاد و کماندوهای
خواهر زينب ايستادند ،آخوندها را در خيابان و مترو سکه پول کردند و
هرجا توانستند از خجالت شان درآمدند .کاری با آخوندهای طفيلی و
دستجات "نهی از منکر" کردند که عمدتا ً فرار را بر قرار ترجيح دادند
و البته هرجا دستشان رسيد گرفتند و زدند و زير شکنجه بردند .اين
سطح جديدی از کشمکش زنان با حکومت و قوانين اسﻼمی و حجاب
بود که تناسب دارد با شرايط ملتهب جامعه و پتانسيل عظيم مبارزه برای
رفع تبعيض براساس جنسيت که حجاب سمبل و لوگوی فرودستی زن را
مورد تهاجم قرار داد .يکبار ديگر کشمکش برسر حجاب اسﻼمی و
آپارتايد جنسی جامعه را قطبی کرد ،کل حکومت و دستجات آن را
دستپاچه و خود را به تيتر اول روزنامه ها و اخبار مهم مبارزاتی رساند.
ارتش  ٢٠ميليونی سپيده ها
جنبش ها چکامه شان را از يک تمايل عظيم اجتماعی و يک انتقاد
اساسی می گيرند اما هر حرکتی بناچار با شخصيت ها و سخنگويان
پرشور آن سمبليزه ميشود# .سپيده_رشنو ،که بقول روزنامه همشهری
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"ايران  ٢٠ميليون سپيده رشنو
دارد" ،به نماد اين حرکت بدل شد.
به همين دليل برای سپيده پرونده
ساختند ،وحشيانه شکنجه اش کردند،
چهره شکنجه شده اش را آگاهانه
جلوی دوربين گذاشتند تا ده ثانيه
حرفهای نامفهومی بزند تا اثبات کنند
که حکومت اسﻼمی در ضديت با
زن مرز نمی شناسد و حجاب به
جانشان بسته است .بنا به اخبار سپيده بر اثر ضربات مهلک و شکنجه
دچار خونريزی داخلی شده و روز  ٣٠تيرماه با تعداد زيادی نگهبان
برای عکسبرداری به بيمارستان طالقانی منتقل شده و بسرعت به زندان
بازگردانده شده است .به خانواده اش هم اعﻼم شده که "پيگير وی
نباشند" .رژيم اسﻼمی خيال ميکند با زدن نمادهای اين جنبش ميتواند کل
صورت مسئله را خط بزند .همان وقت که سپيده شکنجه ميشد ،خيابانها
مملو از سپيده ها و اعتراض تند به اوباش ضد زن بود و هر روز اين
حرکت گسترش می يابد و راديکاليزه ميشود.
روز "حجاب و عفاف"
در تقويم جمهوری اسﻼمی روز عفاف و حجاب برابر است با روز سه
شنبه  ٢١تير  .١۴٠١اين روز را بمناسبت اعتراض سوپر ارتجاعی
آخوندها در مسجد گوهرشاد مشهد در سال  ١٣١۴نامگذاری کرده اند و
آنرا روز "روز ملی حجاب و عفاف" و "مبارزه با بدحجابی" تبئين
کرده اند .امسال قرار بود در اينروز نمايشی در دفاع از حجاب اسﻼمی
برپا شود و دل ريش دايناسورهای اسﻼمی از بی حجابی را مرهم زند.
خودروهای گشت ارشاد و دستجات قلچماق و گروه های "نهی از منکر"
قرار بود با فلسفه زور ﻻاقل کمی "چهره اسﻼمی" جامعه را ترميم کنند.
برای اين روز آمادگی های ﻻزم از اواخر سال  ١٤٠٠شروع شد" .ستاد
امر به معروف و نهی از منکر" در تاريخ  ٣بهمن  ١٤٠٠با امضای
دبير اين ستاد "سيد ﷴ صالح هاشمی گلپايگانی" ابﻼغيه ای به رئيس
اتاق اصناف ايران "سعيد ممبينی" داد که ضمن تبليغاتی مﻼل آور در
مورد اهميت حجاب در اسﻼم ،گﻼيه کرد که در مراکز تجاری،
رستورانها و  ، ...بی حجابی و بدحجابی موج ميزند و با آن برخورد
نميشود و اصناف و کليه مراکز را موظف کرد که از دادن خدمات و
اساسا ورود خانمهای "بد حجاب و بی حجاب" با اولويت بی حجاب ها
خودداری کنند .سعيد ممبينی رئيس اتاق اصناف ايران نيز طی ابﻼغيه
ای در تاريخ  ١٨بهمن  ١٤٠٠به "روسای اتاق های اصناف سراسر
کشور" با موضوع "ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" دستور داد "ارائه
هر گونه خدمات به افراد بدحجاب با اولويت بی حجاب اکيدا ممنوع است
و ﻻزم است از ورود آنها به واحدهای صنفی جلوگيری شود" .اين
اقدامات حکومت مربوط به شش ماه قبل از روز حجاب و عفاف در ٢١
تير  ١٤٠١است که در کنار گشت ارشاد و نيروی انتظامی و پليس و
دستجات خيابانی و عربده های امام جمعه ها تصوير کلی تری از آمادگی
و سياست رژيم را بدست ميدهد.
جبهه زنان عليه حجاب و آپارتايد
زنان نيز با شعار "حجاب بی حجاب" به استقبال تقابل با اين کمپين
حکومتی رفتند و با پرت کردن و برداشتن حجاب ها پوزه

توقف جنگ بيدرنگ! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری!
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ايران و پايان تاريخ مصرف آنها ،تدريجا ً به غرب کوچ کردند و بخشا ً
ارسال شدند تا رسانه ها را تسخير کنند ،جوايز مکرر از نهادهای بين
المللی بگيرند ،خود را بعنوان "مدافع حقوق زن" جا بزنند تا از اسﻼم و
آپارتايد دفاع کنند .خودشان بعد از مدتی حجاب ها را غﻼف کردند و به
صف سلطنت طلبان ملحق شدند .حال ﻻيه درون کشوری و بيشتر
حکومتی و "خودی" های مغضوب جلو آمدند تا همان سياستها را در
شرايط جديدی پی بگيرند با اين تفاوت که گشت ارشاد و حمله به زنان و
تداوم سياست "حجاب اجباری" را "خطری" برای نظام و اسﻼم ميدانند.
اينها تغيير نکرده اند ،منطق بازاری "هزينه-فايده" را دنبال می کنند و
رندانه تﻼش دارند تقابل حکومت با زنان را تقابل "مردم با مردم"
معرفی کنند تا هم نظام و هم اسﻼم را از زير فشار انتقاد و عمل راديکال
زنان مصون کنند .سياست اين جماعت که از باﻻ تا پائين از پيشکوستان
تحميل اين شرايط ضد انسانی و وحشيانه به زنان هستند ،اينست که ديگر
فايده ندارد و عقب نشينی ميتواند جنبش آزادی زن را مهار کند .نگران
وضعيت انفجاری و جايگاه مهم برابری طلبی زن و مرد و تقابل تند با
فرودستی زن در اسﻼم هستند .نگران غرق شدن کشتی نظام و موقعيت
منفور آخوند و سيل عصبانيت عظيم مردم هستند که همه چيز را با خود
مثل امام زاده هايشان در سيل مونسون ببرد .عرض خود ميبرند و
زحمت ما ميدارند ،دير شده است ،هيچ احمقی نميتوان پيدا کرد که آخوند
و زن حزب اللهی محجبه را "مدافع حقوق و آزادی زنگ بحساب
بياورد.

خامنه ای و امام جمعه ها را به زمين ماليدند و کل اين تمهيدات حکومتی
را با شکستی خفت بار مواجه کردند .بدنبال اين تعرض گسترده مسئله
بيش از هر زمان قطبی شد ،ميان باﻻئی ها شکاف افتاد ،وحشت
سرتاپايشان را گرفت ،هر کهنه اصﻼح طلب و دايناسور آيت ﷲ و
تاريک انديش تا خيل روشنفکران شرق زده و اسﻼم زده و حتی زنان
محجبه بخط شدند .برخورد خشن و وحشيانه گشت ارشاد و نيروی
انتظامی و مقاومت قاطع زنان در مقابل آنها ،از يکسو به نقد خانوادگی
و درون حکومتی از گشت ارشاد و ضرورت جمع کردن آن منجر شد و
از سوی ديگر بحثهای اسﻼمی در مورد "عدم ضرورت حجاب
اجباری" و مخالفت با آن باﻻ گرفت" .من محجبه هستم اما مخالف گشت
ارشادم"" ،من طرفدار حجابم اما مخالف حجاب اجباری ام"" ،از اول
کارمان اشتباه بود و اجبار حجاب را برداريم" ،به شاه بيت بيانيه های
جمعی و اظهار نظرهای ﻻيه های درون حکومت بدل شد .ناگهان نور
معرفت در دل کسانی تابيد که خود در تحميل حجاب نقش اساسی داشتند
و ظاهرا ً به اين نتيجه رسيدند که "اجرای اين سياست در کشور از همان
ابتدا "خطا" بوده و اکنون نيز با گذر زمان "اشتباه بودن آن" بيشتر
آشکار شده است" و درباره "پيامدهای سياست حجاب اجباری هشدار
دادند"! آخرين مورد بيانيه  ٢١فعال سياسی و مدنی ايران در روز
سهشنبه  ١١مرداد است که از جمله تاکيد کردند که "حجاب اجباری
سياستی بیفايده و پرهزينه بوده است که از سويی به چالشهای جدی
ميان مردم و اسﻼم ،و از ديگر سو ميان مردم و حاکميت ،و مردم و
مردم ،انجاميده است"!؟ اين بيانيه را زهرا رهنورد ،فائزه هاشمی
رفسنجانی ،مصطفی تاجزاده ،احمد منتظری ،پروانه سلحشوری،
عليرضا رجايی ،شهربانو امانی ،فاطمه راکعی ،زهرا ربانی املشی،
حسين رفيعی ،احسان شريعتی ،فيروزه صابر ،طاهره طالقانی ،طيبه
طالقانی ،سميه طهماسبی ،حسين کروبی ،الهه کوﻻيی ،فاطمه گوارايی،
فخرالسادات محتشمیپور ،آذر منصوری و صديقه وسمقی امضا کردند.
زهرا رهنورد که برخی اصﻼح طلبان وی را "ميشل اوبامای ايران"
تصوير ميکردند ،همان کسی است که از حجاب اسﻼمی بعنوان "پايگاه
ضد امپرياليستی و وسيله مبارزه با غرب" نام می برد و دست آخوندهای
مسجد گوهرشاد را از پشت بسته بود .سخنرانی های وی و اقداماتش در
دوره صدارتش هنوز در گوش ما زنگ ميزند .نه به حجاب اسﻼمی و
آپارتايد کل حکومت را بهم ريخت.

از حجاب اسﻼمی تا "حجاب اجباری"
مباحث و کدهای بيانيه ها و مخالفت های ايندوره جديد دستاوردهائی
دارد که بايد يک به يک بدقت بررسی و تبئين شود .ما همواره و از ابتدا
بر تقابل با حجاب اسﻼمی تاکيد کرده ايم .بسياری ديگر از مخالفان چه
در جريانات اپوزيسيون و چه در حاشيه حکومت روی "حجاب اجباری"
تاکيد داشتند .اينجا دو نکته ظريف هست که در تبئين خط مشی و
شعارهای اين نبرد بسيار مهم است که بعضا سهوا ً و اساسا ً عمداً خلط
ميشود .اول ،حجاب اسﻼمی با تعريفی که جمهوری اسﻼمی از آن دارد،
يک هويت بخشی برای اسﻼميزه کردن جامعه و پرچمی سياسی است که
محصول يک سرکوب خونين است" .اجباری بودن" حجاب اسﻼمی
جنبه قانونی آنست نه ماهيت آن .يک هدف اصلی جنبش آزادی زن لغو
اين اجبار قانونی و لغو حجاب اسﻼمی است .اين تفاوت را نبايد درز
گرفت .دوم ،وقتی ميگوئيد "حجاب اجباری" دو فرض مهم و نادرست
در آن ُمستتر است؛ يکی حجاب "اختياری" و ديگری "پوشش" بودن
حجاب .خود حکومت و کسانی مثل زهرا رهنورد آنرا "پوشش اسﻼمی"
با محتوای مکتبی تعريف و تبئين می کنند .اينجا چند نکته قابل تامل
است:

ماهيت شکاف در باﻻ
اگر سطح مسائل را ببينيم ناچاريم بپذيريم که آخوندها و خواهر زينب
های حکومتی "تغيير" کرده اند هرچند خودشان محجبه هستند .اينها البته
زيادی دير آمدند .يادمان هست که اصﻼح طلبان و در راس آنها خانم
شيرين عبادی و شرکا چه تﻼش ارتجاعی و بيحاصلی در مورد اثبات
"عدم تناقض اسﻼم و حقوق زن" کردند ،چه طرحهای مسخره و کپک
زده ای در مورد "ديه برابر" و از اين قبيل از ذهن مهجورشان
درآوردند .اين ﻻيه بعد از شکست اصﻼح طلبی حکومتی در سياست

حجاب بمثابه "پوشش"
اول اينکه حجاب "پوشش" نيست ،اين تعريف حکومتی است .حجاب
لوگوی جنبش اسﻼم سياسی است ،پرچم فرودستی زن است ،بيرقی است
که پيروزی و کنترل اسﻼميون بر يک محل و منطقه و کشور را نشان
ميدهد ،نمادی از اسﻼميزه کردن جامعه است ،يک رکن جداسازی زن و
مرد در جامعه است ،شاخصی برای تحميل آپارتايد جنسی است .حجاب
پوشش نيست ،مدلی از لباس نيست ،حتی همان حجاب سنتی و چادر گل
گلی هم با تعريف اسﻼم و مردساﻻری و الگوی فاطمه و

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

صفحه ٧

كمونيست هفتگى

صفحه ٧

جنگ عليه حجاب اسﻼمى،
كجا ايستاده ايم ...
تفاوت حقوق زن و مرد در خانواده و در جامعه قابل تعريف است.
تفاوت مهمی که هست اينست که در جمهوری اسﻼمی قانون در اينمورد
مشخص حجاب اسﻼمی را با تعريف مشخصی و با تبئين جايگاه
فرودست زن اجباری کرده است .تقليل حجاب اسﻼمی به "پوشش"،
گيريم "پوشش اسﻼمی ،تﻼش دارد اين تفاوت را محو کند تا آنرا در
اشکال رقيق تر در مغز استخوان جامعه و فکر و منش مردم نگاهدارد.
حجاب اسﻼمی در جنبش اسﻼمی برابر است با لوگوی اس اس برای
نازی ها در جنبش فاشيستی .قبول حجاب اسﻼمی بعنوان "پوشش" تير
زدن بپای خود است.
دو قﻄبی کاذب "اجبار-اختيار"
دوم ،در مقابل "اجبار" قانونی بحث "اختيار" مطرح ميشود .اين دومی
ادامه فرض غلط اولی است .با فرض نادرست "پوشش" بودن حجاب از
"پوشش اختياری" صحبت ميشود .دو قطبی "اجبار -اختيار" کاذب و
غير واقعی است و در فرض و تعريف اسﻼميون از حجاب اشتراک
دارد .جنبش آزادی و برابری زن و مرد بر نفی حجاب اسﻼمی بمثابه
پرچم و نماد يک جنبش سياسی ارتجاعی و ضد زن بعنوان يک کليت
تاکيد دارد .حجاب ،چه اختياری و چه اجباری ،نماد فرودستی زن است
حتی اگر يک زن حجاب را با ميل و رغبت "انتخاب" کرده باشد .اين
بايد روشن باشد .بحث حجاب اختياری را نبايد با خواست جامع "آزادی
پوشش" اشتباه گرفت.
آزادی پوشش
آزادی پوشش يعنی يک دولت سکوﻻر نبايد هيچ کدی بر نوع و لباس
مردم در اماکن عمومی تحميل کند .يعنی دولت و قانون موظف است از
حق و انتخاب آزاد زن و مرد حمايت و آنرا تضمين کند .آزادی پوشش
يعنی "آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس .لغو هر نوع شرط و شروط
رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم ،از زن و مرد ،در
اماکن عمومى .ممنوعيت هر نوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى
پوشش و لباس مردم".
تا به بحث حجاب مربوط است ،باﻻخره در يک جامعه آزاد و باز ممکن
است عده ای بخواهند نوعی از حجاب را در زندگی شخصی خود
استفاده کنند .قانون آزادی پوشش اين حق را برای بزرگساﻻن ،يعنی
کسانی که به سن قانونی رسيده اند ،تضمين می کند که ميتوانند عليرغم
روشنگريها و مبارزات برای رفع تبعيض و احقاق حرمت و جايگاه زن
بمثابه انسان برابر ،هنوز از حجاب اين نماد فرودستی زن استفاده کنند.
اين حق آنهاست و هر نوع تبعيض و يا اعمال محدوديت براين اساس
قابل قبول نيست .اما اين مورد در باره اماکن عمومی و امر خصوصی
است که فرد يا افراد ميتوانند کدهای خود را عملی کنند و نه مثﻼً در
مدارس و نظام آموزشی و اداری يا امور اجتماعی .تظاهر مذهبی اعم
از اسﻼمی و غيره در مراکز آموزشی و اداری که بايد سکوﻻر باشد

شماره ٦٥٩

ممنوع است اما بيرون امر اجتماعی مانند کار و تحصيل و امور اداری،
در زندگی خصوصی و اماکن عمومی اين کامﻼ بايد آزاد باشد.
ممنوعيت حجاب کودکان
همينطور بحث آزادی پوشش مربوط به بزرگساﻻن است و نه کودکان.
حجاب کودکان بايد ممنوع باشد .کودک مذهب ندارد ،ايدئولوژی ندارد،
کودک بايد از دست درازی مذهب و آموزش مذهبی و تحميل عقيدتی و
ايدئولوژيک مصون باشد .کودک يک انسان مستقل است که حقوقی دارد
و جامعه و دولت موظف به تامين و تضمين اين حقوق است .پدر و مادر
بنا به عقايد خود نميتوانند کودکان دختر را محجبه کنند ،از بازی و
شادی و تحرک و معاشرت محروم کنند .در يک جامعه آزاد کودک مقدم
بر هر منفعت اقتصادی ،سياسی ،مذهبی و ايدئولوژيکی است.
يک خط "ژرف انديشانه"
و باﻻخره بايد به يک خط منحط و ﻻقيد اشاره کرد که در برخی مباحث
مستقيم و غير مستقيم موج ميزند و خود را در قالبی "ژرف انديشانه"
طرح می کند .ميگويند مسئله زنان فقط حجاب نيست ،مسئله زنان و
جامعه فقر و بيکاری و هزار درد ديگر است ،محوری کردن حجاب
ميخواهد اذهان را از مبارزات واقعی منحرف کند و بنوعی آدرس غلط
ميدهد .اين خط از تئوری توطئه هم عقب مانده تر است .واضح است که
هيچ جامعه ای فقط "يک مسئله" ندارد اما وجود تعدد مسائل موجبی
برای نفی هر مسئله مطرح اجتماعی نيست و ربطی به نفی يا کمرنگ
کردن و يا تﻼش برای حاشيه ای کردن مسئله حجاب ندارد .کسانی که به
هر درجه مسئله حجاب را بعنوان يک سوال جامعه و يک امر اجتماعی
با تمام تفاصيل آن "حاشيه ای" قلمداد ميکنند ،آگاهانه يا ناآگاهانه به
سياست حکومت نيرو ميدهند .جرياناتی اسﻼم زده در ابتدای تحميل
حکومت اسﻼمی مشابه چنين سخنانی را بيان کردند و زنان را در نبردی
خونين و نابرابر در مقابل موج فاشيسم اسﻼمی تنها گذاشتند .امروز
تکرار اين سخنان ارتجاعی يک فاجعه تمام عيار است .اين موضع
بشدت مردساﻻرانه و ارتجاعی است حتی اگر از زبان زنان سرکوب
شده بيان شود .اين موضع نسبت به سواﻻت واقعی و جبهه های نبرد
سياسی و طبقاتی ﻻقيد است و در قبال جنبش اسﻼمی موضع جانبدارانه
دارد .حکومت به هيچ موضوع و سوال اجتماعی توجهی ندارد و تنها
روی استثمار و چاپيدن جامعه و فساد و سرکوب متمرکز است.
اين بحث يک فرض مبهم را نيز در خود دارد که مسئله حجاب اسﻼمی
و آپارتايد جنسی را امری "زنانه" و مربوط به "صنف زنان" تلقی
ميکند .مسئله زن يک سوال اجتماعی است و بحث برابری مربوط به
برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی بمثابه انسان و
شهروندان برابر است .زنان نيمه جمعيت و جنبشهای اجتماعی اند و
حضور قدرتمند و راديکال زنان را هيچ مرتجعی نميتواند انکار کند.
پاس دادن حجاب به "سوال زنان" مثل آن شعار ارتجاعی است که برخی
با همين نقطه عزيمت نادرست ميگفتند؛ "مسئله زنان مسئله کارگران
است"! بحثی که کارگران و جنبش کارگری را "مردانه" فرض کرده
بود و تبعيض سرمايه داری عليه زن را سوالی "زنانه" که حال بايد
کارگران "مرد" گوشه چشم و مرحمتی به آن داشته باشند! از اين
ميگذرم که تاريخ جنبش سوسياليستی و کارگری پيشرو و پرچمدار
آزادی و برابری زن و مرد بوده و مهمترين دستاورهای

اساس سوسياليسم انسان است!

صفحه ٨

صفحه ٨

شماره ٦٥٩

كمونيست هفتگى

جنگ عليه حجاب اسﻼمى،
كجا ايستاده ايم ...
جهان امروز هنوز مديون جنبشهای سوسياليستی است.
حجاب و مسئله زن و فﻼکت اقتصادی دو سوال بزرگ و محوری دهها
ميليون نفوس جامعه امروز ايران و فردای بعد از جمهوری اسﻼمی
است .کمرنگ کردن و "فرعی و اصلی" کردن حجاب و فﻼکت
اقتصادی ،و يا بدتر در تقابل قرار دادن اين دو سوال مهم اجتماعی ،ما
را به ناکجاآباد ارتجاع سياسی رهنمون ميشود .لطفا بجای اين "ژرف
انديشی" سطحی نگرانه کنار جنبش آزادی زن بايستيد و برای رفع
تبعيض و برابری بجنگيد .کسانی که با هر روايتی خواهان برابری و
رفع تبعيض هستند نميتوانند و محق نيستند چنين دوقطبی های کاذبی را
طرح کنند چون تنها در متن يک نبرد داغ و اساسی به ارتجاع سياسی
و حکومت اسﻼمی نيرو ميدهند.
شعار "حجاب اجباری" را نقد و کنار بگذاريد
شعار "حجاب اجباری" مفروضاتی محتوائی و حقوقی و قانونی دارد
که باﻻتر مختصرا ً اشاره شد .جنبه قانونی "اجبار" بايد لغو شود اما در
همينجا ماندن اطراق در کمپ و تعاريف جنبش اسﻼمی است .متاسفانه
نيروهای چپ در بحث حجاب همين جنبه را برجسته و به آن بسنده می
کنند .نيروهای اپوزيسيون بورژوائی که مدافع نابرابری بنيادی در
جامعه هستند ،به تبعيض براساس جنسيت نياز دارند و نهايتا ً به
کنوانسيون سازمان ملل در مورد برابری فرمال حقوق زن و مرد
رضايت ميدهند .اساس تناقض امروز اينست که موضع عمده جريانات
چپ با کل اصﻼح طلبان و بخشی از بدنه حکومت اسﻼمی ،ﻻاقل در
صورت ظاهر برهم منطبق شده است .وقتی حسن خمينی و آخوند
دايناسورهای جنگل خواری مثل مفيدی و يا جوادی آملی و مهدی
کروبی ،اصﻼح طلبان و زهرا رهنورد و فائزه رفسنجانی ،تاريک
انديشان موسوم به "نوگرايان دينی" و ديگران ميگويند "مخالف حجاب
اجباری اند" ،شما نميتواند همين شعار را تکرار کنيد و در مقابل
"حجاب اجباری"" ،پوشش اختياری" را طرح کنيد ،مفروضات
حکومتی از تعريف حجاب را قبول کنيد و صرفا با جنبه اجبار قانونی
آن دربيافتيد .سياست درست و منطبق با پيشروی امروز جنبش آزادی
زن اينست که حجاب اسﻼمی را در تماميت آن بکوبيد و مضمون و
محتوای ضد زن و جايگاه آن در ايدئولوژی اسﻼمی را برجسته کنيد و
نفی آنرا را بخواهيد .روشن است اينجا حجاب اسﻼمی يک لوگو است
و در بک گراند اين بيرق ،قوانين اسﻼمی ضد زن ،تعريف جايگاه
فرودست زن در قانون و خانواده و بازار کار و اجتماع ،يک نظام
مبتنی بر آپارتايد و تبعيض براساس جنسيت ﻻنه کرده است .اين
مجموعه و پاکج مورد جدال و تهاجم است که حجاب سمبل آن و يک
رکن ايدئولوژيک حکومت اسﻼمی و جنبش اسﻼم سياسی است.
مبارزه قهرمانه زنان آزاديخواه و سپيده های آزادی و برابری و سير
عقب نشاندن حکومت در جنگ برسر حجاب ،حکومت را دوشقه و

بحث "حجاب اجباری" را باطل اعﻼم کرده است .اين خاکريز حکومتی
فتح و ويران شده و تنها با زور ارتش ضد زن و شکنجه ماکد آن
نگهداری ميشود .وقتی نصف حکومتی ها و کمپين های جانبی و موج
سواری اپوزيسيون راست روی جنبه "اجبار و اختيار" در بحث حجاب
متمرکز شده است ،کمونيست ها و چپ ها و سکوﻻرها نميتوانند در اين
ارکستر ارتجاعی در گوشه ای نقش گروه ُکر و همخوانی را ايفا کنند .اين
جنبش واقعی برابری زن و مرد است که در موقعيت جديدی قرار گرفته
و با شعار "حجاب بی حجاب" و نفی حجاب اسﻼمی شعار و سياست
مخالفت محدود و سطحی با "حجاب اجباری" را از َحي ِّز انتفاع انداخته
است .اين دستاورد مهم جنبش برابری طلب زن و مرد را برسميت
بشناسيد و شعار متناسب با سطح اين مبارزه يعنی نفی حجاب اسﻼمی را
اتخاذ کنيد .نفی حجاب بعنوان بيرق فرودستی زن هدف مشخص و
بﻼفصل اين مبارزه است که همانطور اشاره شد ،نفی کليه قوانين تبعيض
آميز و نابرابر عليه زنان و نفی جداسازی و آپارتايد جنسی و اسﻼمی را
همراه دارد .نفی وجه اجبار قانونی حجاب اسﻼمی را نبايد به کليت اين
تسری داد و در همانجا فريز شد .ماندن در اين ايستگاه شما را در
بحث ّ
کنار سياست بخشی از حکومت و کل اپوزيسيون بورژوائی قرار ميدهد.
 ٤اوت ٢٠٢٢

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

در كارخانه ها و محﻼت شوراها را برپا كنيد!

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا
ارگان حاكميت!

زنده باد جمهوری سوسياليستى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

مانور بقای حكومت
با تهديد ساخت سﻼح اتمى
وريا روشنفكر

جمهوری اسﻼمی اکنون بيش از هر زمانی در بن بست سياسی و
اقتصادی و فرهنگی قرار دارد و فاقد مشروعيت است .عدم توان
حکومت در اداره کشور ،فقر فراينده ،عملکرد افتضاح در مقابله با
بحران کرونا که هنوز در ايران درحال قربانی گرفتن است و به پيک
هفتم رسيده است ،تورم سر به فلک کشيده و قيمت هايی که
افسارگسيخته در حال افزايش است ،وعده های دولت انتصابی خامنه
ای در تامين نيازهای مردم و ساخت مسکن و مبارزه با فساد ،اکنون
دقيقا بعد از يکسال از رياست جمهوری رئيسی برای آن دسته قليلی هم
که اميد واهی ای داشته اند ،اکنون به وضوح آشکار گرديد که مانند
تمام وعده های ديگر حکومت کذب است .در عرصه بين المللی
جمهوری اسﻼمی تﻼش ميکند از شکافها استفاده کند و موقتا تمام تخم
مرغهايش را در سبد روسيه گذاشته تا فشار آمريکا و دول غربی را
کاهش دهد .دولت روسيه و کرملين نيز نياز دارد متحدانی مانند
جمهوری اسﻼمی داشته باشد و از آن در جهت منافع خودش بعنوان
کارت جانبی فشار استفاده ميکند.
در داخل ما هر روزه شاهد ده ها و صدها اعتراض در گوشه و کنار
کشور هستيم و تنها واکنش سيستم بازداشت و سرکوب است .اﻻن
مشکل حکومت فقط حجاب و سرکوب است .در بسياری از مناطق
کشور سيل آمده و مردم زير آوارند و خانه و کاشانه شان را از دست
داده اند و جمهوری اسﻼمی هنوز روضه ميخواند .البته تنها عکس
العمل حکومت مثﻼ در امام زاده داوود ،پاک سازی حرم است و برای
مردمی که آنجا زندگی ميکنند کمترين اهميتی قائل نشد .سيستم حاکمه
به خوبی ميداند که در آخر راه است و قطعا برای ماندن به وحشيانه
ترين شيوه در حال دست و پا زدن است .اين تز که در بخشی از بدنه
حاکميت در دستور کار گذاشته شده و ظاهرا اکنون دست باﻻ دارد،
رفتن به سمتی است که حکومتی کامﻼ بسته و سرکوبگر با گاردی
آهنين در برخورد با هرنوع سخن مخالفی ايجاد گردد که به ضرب
زندان و دستگيری و خشونت بتواند برای مدتی ماندنش را تضمين کند.
جمهوری اسﻼمی بخوبی ميداند که در بين مردم جايگاهی ندارد و نمی
تواند بر حمايت مردم جهت بقا حسابی باز کند ،پس ما شاهديم که با
تشديد سرکوب تﻼش ميکند به هرچيزی و هرکسی گير دهد تا بتواند با
گسترش خفقان مردم را ساکت کند .امری که تاکنون تاثير مورد نظر
را نداشته است .اما در عرصه بين الملل سياست جديد حکومت ظاهرا
رفتن به سمتی است که از قدرتهای جهانی برای بقايش تضمين بگيرد.
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اين تضمين مسلما يک اهرم فشار
ميخواهد و البته از نظر حکومت
داشتن سﻼح اتمی ،ميتواند اين اهرم
فشار باشد.
جمهوری اسﻼمی در سالهای اخير
همواره فتوای خامنه ای را بعنوان
توجيهی جهت اينکه "قصد ساخت
سﻼح اتمی را ندارد" بعنوان فاکت در
چانه زنی های بين المللی عنوان ميکرد .فتوايی که خامنه ای در  ٢١آذر
 ١٣٨٩صادر کرد و در آن کاربرد سﻼح اتمی را "حرام" اعﻼم کرد! اما
در چند روز اخير شاهد اظهاراتی سريالی از مقامات جمهوری اسﻼمی
هستيم که به غرب سيگنال ميدهند ما قادر به ساخت سﻼح اتمی هستيم.
حميد رضا صباغيان نماينده مجلس شورای اسﻼمی گفته ممکن است از
آيتﷲ علی خامنهای رهبر جمهوری اسﻼمی خواسته شود فتوای مربوط
به سﻼح اتمی را تغيير بدهد.
به اين گفته صباغيان توجه کنيد" :دشمن بداند اگر گستاخی و تهديد آن
ادامه يابد ،در زمينه سﻼح هستهای که زورگويان دارند از رهبر معظم
انقﻼب اسﻼمی خواهيم خواست که اگر صﻼح بدانند استراتژی و فتوای
ساخت سﻼح هسته ای تغيير يابد و اين برای جوانان ايرانی بسيار آسان
خواهد بود".
ﷴ اسﻼمی ،رئيس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه  ١٠مرداد در
گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به سخنان اخير کمال خرازی ،مشاور
خامنه ای گفت" :ايران ،توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ولی چنين
برنامهای در دستور کار نيست" .اشاره او به مصاحبه روز  ٢۶تير
خرازی با شبکه الجزيره است که ادعا کرده بود" :ما توانستيم در عرض
چند روز اورانيوم با غنای  ۶٠درصد توليد کنيم و میتوانيم به راحتی
اورانيوم با غنای  ٩٠درصد توليد کنيم" .رئيس شورای راهبردی روابط
خارجی و مشاور ارشد علی خامنهای افزوده بود" :بر کسی پوشيده نيست
که ما توانايی فنی ساخت بمب هستهای را داريم اما تصميم به انجام چنين
کاری نداريم".
در واقع ترجمه اين سخنان يعنی گرفتن تضمين از غرب جهت بقای
جمهوری اسﻼمی .ظاهرا از نظر سيستم اين آخرين راهيست که حکومت
برای بقا دارد ،تبديل شدن به کشوری داری سﻼح اتمی .اما سوال اين
است اين استراتژی واقعا ميتواند ضامن بقای جمهوری اسﻼمی باشد؟
آنچه در واقع جمهوری اسﻼمی را به زانو درآورده است و به لبه پرتگاه
سقوط برده و به نظر من حکومت نيز بخوبی ميداند ،نه بحث تحريم و
پرونده اتمی ايران است بلکه مسئله عدم مشروعيت تمام عيار جمهوری
اسﻼمی در داخل است .برخﻼف آنچه حکومت در پروپاگاند تبليغاتيش
اعﻼم ميکند خطری که بقای جمهوری اسﻼمی را تهديد ميکند نه
اسرائيل است و نه تحريمها .آنچه جمهوری اسﻼمی را نابود ميکند
دختری است که در اعتراض به حجاب اسﻼمی شجاعانه در مقابل سيستم
می ايستد و البته بازداشت ميشود ،کارگری ايست که فرياد ميزند ما
کارفرمای مفتخور نمی خواهيم ،بازنشسته ايست که فرياد

نه به حجاب اسﻼمى!
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برای #سپيده_رشنو

با تهديد ساخت سﻼح اتمى ...
ميزند تا حقمان را نگيريم ،آرام نمی نشينيم ،معلميست که ميگويد حق
مان را در کف خيابان ميگيريم ،دهه نودی ها و بچه های ها هفت و
هشت ساله ای هستند که با سرود "سﻼم فرمانده" ای که تمام توان
تبليغاتی حکومت را در پشتش دارد ،ميرقصد و طنز ميسازند و
فرمانده را "پسمانده و درمانده" می نامند.
تفسير سخنان فرماندهان سپاه چه ميتواند باشد وقتی که ميگويند "ما از
ديپلوماسی التماسی به سوی ديپلماسی اقتداری ميرويم و در داخل
آرايش جنگی ميگيريم"؟ اين دقيقا اعتراف به اين نکته است که
جمهوری اسﻼمی فقط دنبال تضمين بقای خود بدست قدرتهای سرمايه
داريست تا بتواند در داخل بزند و بماند .اما خامنه ای بايد بداند سﻼح
اتمی هم نميتواند بقايش را تضمين کند .بزرگترين ارتش های جهان در
مقابل خيزش انقﻼبی و توده ای نتوانسته اند کاری صورت دهند.
سياهی و تاريکی شما را  ٢٠ميليون سپيده ،طبقه کارگر معترض و
عصبانی ،مردم عاصی ای هستند که براستی ديپر چيزی برای از
دست دادن ندارند .آينده شما را نسلی رقم ميزند که بدهکار جمهوری
اسﻼمی نيست و اين داستان هميشه تاريخ حکومتهای استبدادی بوده
است.
 ٣اوت ٢٠٢٢

سياوش دانشور
سپيده اين انسان جسور و
زن آزادیخواه را از ٢۵
تيرماه شکنجه کردند تا
به او و  ٢٠ميليون سپيده
ديگر بفهمانند که اين
اسﻼمی
رژيم
#آمنه_سادات هاست .رژيم جنايتکاران و شکنجه گران رذلی است که
هيچ مرزی نميشناسند .حکومت اوباش و دله دزدهای فاسدی است که با
هرچه بوی حق و آزادی ميدهد دشمن اند .تا بگويند از روز اول با پونز
و قمه و اسيد حجاب برسر زنان کرديم و هنوز نهضت ادامه دارد .سپيده
را بيش از ده روز تحت انواع شکنجه قرار دادند تا تن رنجور و صورت
زخمی و روان درهم ريخته اش را جلوی چشم دنيا بگيرند که بله ميزنيم
و میمانيم.
نفس اينکه بعد از بيش از چهار دهه ناچارند با اوين و شکنجه حجاب
اسﻼمی را برسر زنان نگاه دارند ،خود دليل محکمی بر استيصال و
شکست کامل آنهاست .سپيده ببين چه نفرتی از اين کثافت ها موج ميزند،
ببين در مقابل سمپاتی به سپيده ها چه کينه ای از آمنه سادات ها و
دايناسورهای مفتخور و فاسد تلنبار شده است .اين صحنه اعترافات
اجباری وارونه است ،حقيقت تو همان است که در خط بی ار تی فرياد
زدی و حقيقت اينها وحشتی است که در هفته حجاب و عفاف شان کل
پيکره حکومت را از اصﻼح طلب تا اصولگرا درنورديد .در اين جنگ
آنها بازنده اند.
سپيده جان تو در قلب نه فقط  ٢٠ميليون سپيده جا داری بلکه مورد
حمايت دهها ميليون انسان منزجر از رژيم اوباش اسﻼمی هستی .خامنه
ای بايد کﻼهش را باﻻتر بگذارد که حکومتش فقط به زندان و شکنجه و
پرونده سازی و سناريو بازی و خيل آمنه سادات ها بند است .و اين هم
البته جديد نيست ،اسﻼم به درازنای تاريخش با زور و شکنجه و ارعاب
و قتل و کشتار جمعی تحميل شده است .حکومت اسﻼمی و حجاب و
آپارتايد محصول يک سلطه سياسی خونين است و تنها بايد به طرق
سياسی و قهری برانداخته شود.
به روزهای نزديکی فکر کن که دايناسورهای اسﻼمی و آمنه سادات ها
دنبال سوراخ موش اند و سپيده ها سرود آزادی ميخوانند .تصور کن آن
روزی را که به دست و پايت بيافتند .نوبت ما هم میرسد ،سپيده دم با
سپيده های آزادی و برابری و درهم کوبيدن کل اين بساط تحقير شعور
نزديک است.
#نه_به_حجاب_اسﻼمی
#حجاب_سوزان

نه به آپارتايد جنسى!
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
تبليغات نژادپرستانه موقوف!
خدمات درمان و بهداشت رايگان ابتدايی ترين حق انسان است!
بر اساس گزارشی که بدست ما رسيده است ،روز  ١٣مرداد ١٤٠١
در بيمارستان گنجی برازجان زن حاملهای وضع حمل ميکند.
بيمارستان برای ترخيص اين زن پول هنگفتی را از همسر ايشان طلب
ميکند که پرداخت آن از توان اين زوج خارج است .با مشاجرەای که
بين حسابداری بيمارستان و اين زوج صورت ميگيرد ،همسر زن را
به حالت عصبانيت ،استيصال و جنون ميرسانند که نوزاد را در دست
گرفته ميخواهد آن را از بالکن بيمارستان گنجی به پائين پرت کند که با
کمک پرستاران او را آرام ميکنند و کودک را از دست وی ميگيرند.
بعد از افشای ماجرا و پخش ويدئو در همان ساعت اوليه در شهرستان
برازجان که موجب رسوايی مافيای درمان و سودپرستی دولت و
عصبانيت شديد مردم برازجان شدە است ،روابط عمومی بيمارستان در
گزارشی کامﻼ راسيستی و افغانستانی ستيزانه با هدف وارونه جلوە
دادن اصل ماجرا اطﻼعيهای صادر ميکنند که در بخشهای از آن
مينويسند:
"ماجری پدری که قصد کشتن نوزاد خود را داشت"
"تبعه غير مجاز افغان می خواست نوزادش قبل از واکسيناسيون و
اطمينان از سﻼمت وی ترخيص شود /هزينه های بارداری و زايمان
تحت پوشش بيمه رايگان قرار دارد"" .به گزارش روابط عمومی
شبکه بهداشت و درمان دشتستان ،در تاريخ  ١٣/۵/١۴٠١فردی از
اتباع غير مجاز خارجی که فرزندش در بيمارستان گنجی برازجان
متولد شده بود ،در همان روزی که مادر زايمان کرده اصرار بر
ترخيص مادر و نوزاد خود داشته است و حال آن که با توجه به شرايط
پزشکی نوزاد از جمله وزن پايين وهيپوگليسمی ترخيص وی به
صﻼح نبوده است .بر همين اساس سوپروايزر شيفت شب بيمارستان
گنجی ،ضمن راهنمايی اين تبعه افغان به او يادآور شده که طبق
دستورالعمل وزارت بهداشت مادر و نوزاد بايد  ٢۴ساعت پس از
وضع حمل تحت مراقبت بوده و در صورت نداشتن مشکل از حيث
سﻼمت ،ترخيص شوند و اين مادر و کودک نيز صبح روز بعد
) پنجشنبه( پس از انجام واکسيناسيون نوزاد و بررسی حال مادر
ترخيص خواهند شد .سوپروايز شيفت شب همچنين به اين فرد يادآوری
کرد که با توجه به نداشتن هرگونه اسناد هويتی ،به مددکار اجتماعی
مراجعه کند تا روال اداری ترخيص همسر و کودک وی طی شده و
همچنين هزينه زايمان وی با دستور رييس بيمارستان با تخفيف يا
رايگان محاسبه گردد ".گيومه ها و تاکيد از ما است.
همچنين در بخش ديگر اطﻼعيه مينويسند" :با وجود توضيحات فوق،

اين تبعه افغان به مددکار اجتماعی مراجعه نکرده و توضيحات
سوپروايزر مبنی بر لزوم حضور نوزاد در بيمارستان با توجه به وضعيت
نامساعد جسمی نوزاد را نپذيرفته و اقدام به تهديد ،هياهو و جنجال کرده
است .با وصف فوق ﻻزم به تاکيد است که هزينه مالی زايمان علت عدم
موافقت سوپروايزر با ترخيص نوزاد نبوده و مجموعه بيمارستانهای
استان بوشهر و خصوصا بيمارستان گنجی دراين گونه موارد همواره با
بيماران اتباع بيگانه همراهی و مساعدت ﻻزم را دارد.
گفتنی است در نهايت کارکنان بيمارستان به منظور پيشگيری از هرگونه
حادثه احتمالی و به ناگزير با ترخيص زودتر از موعد مادر و نوزاد اين
تبعه افغان ،موافقت کرده اند .در عين حال فيلمی که در شبکه های
اجتماعی منتشر شده ،تﻼش ها و حمايت نيروهای درمان برای آرام کردن
تبعه افغان به منظور پيشگيری از تحقق تهديد و وقوع حادثه را به
تصوير نکشيده است".
اين گزارش در اوج درماندگی با تصويری فاشيستی و افغانستانی ستيزی
در تﻼش توجيه اصل ماجرا است .در کجای جهان تشخيص تبعه مجاز و
غيرە مجاز در صﻼحيت بيمارستان است؟ اين تبليغات فاشيستی تنها از
دست اندرکاران رژيم اسﻼمی برميائيد که بيمارستانها و مراکز درمانی را
بجايی معالجه ،مداوا و بهداشت به بنگاە های تجاری و انباشت سود برای
دولت و سرمايهداران تبديل کردە اند .ما در برنامه جامعه و کارگران
اعﻼم می کنيم که ارائه خدمات درمان و بهداشت از ابتدايترين حقوق
انسانها بدون در نظر گرفتن محل تولد ،رنگ پوست ،نژاد ،مليت و تعلق
مذهبی آنهاست .ضروری است با اعتراضات تودەای و همبستگی عليه اين
سياستهای بازاری کردن سﻼمت و درمان و تبليغات فاشيستی ايستاد .ما و
کارگران و جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی اين سياستهای کثيف و ضد
انسانی و نژادپرستانه و سودمحور را قويا محکوم می کنيم.
اعتراض کارگران داروگر تهران به عدم دريافت مﻄالبات
تعدادی از کارگران کارخانه مواد شوينده داروگر تهران در اعتراض به
عدم پرداخت مطالبات و معوقات حقوقیشان ،صبح روز هشتم مرداد ماه
در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کارگران صنايع بستهبندی داروگر
روزيکشنبه  ٩مرداد ماه کارگران صنايع بستهبندی داروگر در رشت
نسبت به عدم پرداخت  ۵ماه حقوق و معوقات بيمهای مقابل اين واحد
توليدی تجمع کردند.
تجمع و راهپيمايی اعتراضی کارگران شرکت تولی پرس قزوين
روز سهشنبه  ١١مردادماه  ١۴٠١کارگران شرکت تولی
صفحه ١٢
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
پرس در اعتراض به عدم پرداخت  ۶ماه حقوقشان دست به تجمع و
راهپيمايی زدند.
حقوق های معوقه کارگران کارخانه کمباينسازی سهند تبريز
کارگرانی که در شرکت کمباينسازی به صورت قراردادی مشغول به
کار هستند ،نسبت به ديرکرد معوقات خود معترض هستند و میگويند :دو
ماه پيش کارفرما دستمزد فروردين ماه را با دو ماه تاخير به حساب
کارگران واريز کرد و وعده پرداخت يک ماه ديگر از مطالبات کارگران
را داد که هنوز عملی نشده است .وضعيت توليد در کارخانه کمباين
سازی سهند به دليل برخی مشکﻼت خوب نيست و در واقع توليدی انجام
نمیشود .به گفته کارگران عليرغم مراجعات مکرر هنوز مسئولين وعده
های خود را عملی نکرده اند.
اعتراض کارگران شهرداری ياسوج به عدم پرداخت  ۶ماه حقوق معوقه
کارگران شهرداری ياسوج در يک اقدام اعتراضی زبالهها را جلوی
شهرداری ياسوج و جلوی اداره تامين اجتماعی کهگيلويه و بويراحمد
تخليه کردند.
کارگران شهرداری ايرانشهر چهار ماه مﻄالبات مزدی طلبکارند
کارگران شهرداری ايرانشهر چهار ماه دستمزد و بيمه پرداخت نشده
دارند .عيدی آنها نيز  ١۴سال پرداخت نشده است .عضو شورای شهر
در اين باره گفت :منابع مالی شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران
و ساير هزينههای شهر کافی نيست!
اعتراض کارگران پيمانکاری شهرداری ايﻼم
کارگران شهرداری ايﻼم گفتند :بابت ۴ماه مطالبات مزدی سال جاری
طلبکاريم و باتوجه به مخارج سنگين زندگی از شهرداری میخواهيم اين
طلب مزدی را پرداخت کند.
تجمع اعتراضی کادر درمانی بيمارستان کرمی اهواز
روزيکشنبه  ٩مرداد ،کادر درمانی بيمارستان کرمی اهواز در اعتراض
به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود و ديگر خواستههايشان اقدام به
برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
دو کارگر در اصفهان و سمنان به دليل سقوط از ارتفاع جانشان را از
دست دادند
در هفته ای که گذشت خبرگزاريها از مرگ دو کارگر طی ٢۴ساعت
خبر دادند .يکی از کارگران فوت شده مقنی بود و ديگری هم کارگر
قراردادی شرکت مخابرات .کارگر قراردادی شرکت مخابرات هنگامی
که برای تعمير خطوط تلفن به باﻻی يک برج مخابراتی در روستای
زرين آباد دامغان رفته بود ،از بلندی سقوط کرد و جانش را از دست داد.
سقوط از بلندی در صدر حادثه های کاری منجر به مرگ کارگران در
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ايران است .دومين کارگر هم که يک مهاجر افغانستانی بود در
روستای کپ جوان اصفهان جانش را از دست داد .علت مرگ اين
کارگر نيز سقوط از ارتفاع اعﻼم شده است .نام هيچيک از کارگران
فوت شده اعﻼم نشده است .ساﻻنه بر اساس اعﻼم وزارت کار ١٣
هزار "حادثه کاری" در ايران رخ میدهد و نزديک به  ٨٠٠کارگر
جانشان را از دست میدهند .سازمان پزشکی قانونی آمار ثبت شده
حوادث کار را حداقل دو برابر گزارش وزارت کار اعﻼم کرده است.
خودسوزی و فوت يک کارگر در اعتراض به مشکﻼت معيشتی
جميل ولیبيگی جوان  ٣٠ساله اهل ايﻼم به دليل مشکﻼت معيشتی در
محله هانی وان ايﻼم و در مقابل ديدگان مردم خود را به آتش کشيد ،او
روز سهشنبه  ١١مردادماه در يکی از مراکز درمانی اهواز به دليل
درصد باﻻی سوختگی جانباخت .از ابتدای خرداد سال جاری تا ٩
مرداد ٨ ،کارگر در اعتراض به اخراج ،تعديل ،بﻼتکليفی بابت قرارداد
شغلی ،بیپاسخ ماندن مطالبات و ناتوانی در تامين معيشت خود را به
آتش کشيدند.
مرگ يک کارگر در قم
يک کارگر جوان اهل سنندج با نام کامران صلواتی  ٢٩ساله که چند
روز پيش در حين کار در کارخانه پوشش لوله سلفچکان قم در اثر
ريختن مواد مذاب بر بدنش دچار سوختگی شديد شده بود ،روز
چهارشنبه  ١٢مرداد  ١۴٠١در يکی از مراکز درمانی قم جانباخت.
کامران صلواتی هفته گذشته در حين کار دچار اين حادثه گرديد که
منجر به سوختگی ٨٠٪بدن وی شده بود .کامران صلواتی متاهل و پدر
يک فرزند ،اهل سنندج و ساکن شهر ساوه بوده است.
زخمی شدن دستکم  ١٠کولبر در مرز نوسود توسط نيروهای
مرزبانی
روز جمعه  ٧مرداد  ١۴٠١نيروهای مرزبانی هنگ مرزی در مرز
ميله نوسود به سوی شماری از کولبران تيراندازی کردهاند که در پی
اين تيراندازی دستکم  ۴کولبر زخمی شده و  ۶کولبر ديگر نيز در
حين فرار و به دليل سقوط از کوه زخمی شدهاند .در نتيجه اين
تيراندازی دستکم  ۴کولبر به نامهای علی بهرامی ،کوسار خسروی،
حيدر خودکامه و دﻻور فرامرزی از ناحيه پا و سر و صورت مجروح
شدەاند .همچنين شش کولبر به نامهای ﻻيق اسماعيلپور ،جواد
فرامرزی ،سعهد مهربانی ،عبدل عبدی و شايان زحمتکش نيز در حين
فرار و به دليل سقوط از کوه از ناحيه پا ،کمر و دست مجروح شدهاند.
اين ١٠کولبر مجروح جهت مداوا به بيمارستان قدس پاوه منتقل شدهاند.
ﻻيق اسماعيلپور ،جواد فرامرزی و حيدر خودکامه اهل شهر پاوه،
عبدل عبدی اهل روستای نورياب و شش کولبر ديگر نيز اهل روستای
تين از توابع پاوه بودهاند.
ما در برنامه جامعه و کارگران ،هموارە اعﻼم کردە ايم سودجويی
دولت و کارفرماها در عدم تامين ايمنی کار و همچنين تحميل فقر به
کارگران که دست به خودکشی ميزنند عامل اصلی جانباختن و
مصدومين حوادث کار و خودکشی در نتيجه تحميل فقر هستند و
همچنين اعﻼم ميکنيم کشتار کولبران سياست رسمی رژيم اسﻼمی
است .ما ضمن محکوم کردن اين جنايات رژيم با خانوادە های قربانيان
صفحه ١٣
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
همدردی ميکنيم و برای مصدومين آرزوی بهبودی داريم.
ادامه بازداشت رضا شهابی در بند  ٢٠٩زندان اوين
رضاشهابی از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد
که در تاريخ  ٢٢ارديبهشت ماه درمنزل شخصی خود توسط مامورين
وزرات اطﻼعات بازداشت شده بود ،با وجود اينکه هفته آينده پايان سه
ماه از بازداشتش بپايان ميرسد اما همچنان در بند  ٢٠٩زندان اوين
محبوس ميباشد .رضا شهابی در اعتراض به پرونده سازی و
رفتارهای توهين آميز در بازجويی های طوﻻنی دست به اعتصاب غذا
زد و در چهل و دومين روز در حضور خانواده اش به اعتصاب
غذايش پايان داد .روز سيزدهم مرداد ماه خانواده شهابی موفق به ديدار
اين فعال سنديکايی شدند و اين اولين مﻼقات شهابی با خانواده بعد از
اعتصاب غذا بوده است که حال ايشان را نسبتا خوب و روبه بهبودی
توصيف کردند از نظر روحی هم بسيار شرايط خوب و پايداری
داشتند.
رضا شهابی و حسن سعيدی به ترتيب در روزهای  ٢٢و ٢٨
ارديبهشت ماه با پرونده سازی وزرات اطﻼعات در محل زندگيشان
بازداشت شدند.
محروميت فاطمه مثنی از رسيدگی مناسب پزشکی در زندان اوين
فاطمه مثنی ،زندانی سياسی در زندان اوين ،عليرغم وخامت حال و
خونريزی روده ،از رسيدگی مناسب پزشکی و اعزام به بيمارستان
محروم مانده است .يک منبع مطلع در خصوص وضعيت وی گفت:
"خانم مثنی از بيماریهای کوليت روده ،مشکﻼت گوارشی و ميگرن
شديد عصبی رنج میبرد .به دليل عدم رسيدگی مناسب پزشکی به
وضعيت اين زندانی ،او مجددا دچار خونريزی روده شده و روز به
روز به مشکﻼت گوارشی فاطمه افزوده می شود .اين درحاليست که
مسئوﻻن زندان به بهانه ازدحام جمعيت در بيمارستان و نبود فضای
کافی برای مراقبت از وی ،تاکنون با اعزام اين زندانی سياسی به
بيمارستان مخالفت کردهاند؛ آنها وعده داده اند که خانم مثنی را آخر
مردادماه به بيمارستان اعزام خواهند کرد".
صدورحکم مريم رحمانی ،فعال حقوق زنان
بر اساس رای شعبه  ٢۶دادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضی
افشاری ،مريم رحمانی به  ٢سال حبس تعزيری ) ۵سال تعليق(،
پرداخت  ١۵ميليون تومان جريمهی نقدی و مجازاتهای تکميلی نظير
نگارش پژوهش  ٧٠صفحهای پيرامون حب وطن ،حضور فصلی در
دفتر پيگيری ضابطين در ايام تعليق و کسب اجازه از مقام قضايی
برای هر بار خروج از کشور در زمان تعليق ،محکوم شده است .اين
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پرونده با شکايت سپاه ثارﷲ و يورش ماموران در تاريخ ٢۴
شهريور ١۴٠٠در منزل شخصی وی تشکيل شد.
انتثال حميد حاججعفر کاشانی به سلول زندانيان جرائم خﻄرناک
حميد حاج جعفر کاشانی ،زندانی سياسی که طی روزهای اخير از زندان
اوين به زندان رجايیشهر کرج تبعيد شد ،به سلول زندانيان جرائم
خطرناک در اين زندان انتقال يافته است .براساس همين گزارش انتقال
وی با دستور ﷴی ،داديار ناظر زندان و بدون رعايت اصل تفکيک
جرائم صورت گرفته و آقای حاججعفرکاشانی در اعتراض به انتقال
فراقانونی و مغرضانه وی به سلول موسوم به "سلول قتلیها" دست به
اعتصاب غذا زده است.
عدم تحويل داروهای ضروری به ناصر فهيمی در زندان تهران
طبق اخبار واصله در مورخ  ۶مرداد  ١۴٠١از داخل زندان ،ناصر
فهيمی زندانی سياسی و محبوس در زندان تهران بزرگ که از ناراحتی
قلبی رنج می برد و در وضعيت جسمانی وخيم می باشد ،مسئولين زندان
در اقدام غير انسانی از تحويل داروهای ضروری وی خوداری نمودند.
ناصر فهيمی که بارها از طرف مسئولين زندان مورد رفتارهای خصمانه
و انواع کارشکنی در روند مراحل اداری و عدم تحويل داروهای
ضروری قرار گرفته است.
محروميت اسماعيل عبدی معلم زندانی از مرخصی درمانی
اسماعيل عبدی ،معلم زندانی و دبيرکل پيشين کانون صنفی معلمان که
هفتمين سال دوران محکوميت ظالمانه حبس را سپری میکند ،از
مرخصی درمانی محروم شده است .آقای عبدی که از آسم و مشکﻼت
ريوی رنج میبرد ،با ممانعت دادستانی تهران از اعزام به مرخصی
استعﻼجی و دريافت خدمات درمانی مناسب محروم مانده و سﻼمت و جان
وی در خطر است .وی طی روزهای اخير بدون در نظر گرفتن اصل
تفکيک جرائم به بند نظامی زندان کچوئی کرج منتقل شده است .اسماعيل
عبدی پيشتر ،شش سال حبس از دوران محکوميت پرونده اول خود را
گذرانده و در آستانه آزادی بود که با پروندهسازی ديگر توسط دستگاه
قضايی به تحمل  ١٠سال ديگر زندان ظالمانه محکوم شد.
بازداشت هيراد پيربداقی جهت اجرای حکم حبس
روز حدود ساعت  ٢بعد از ظهر روز شنبه  ٨مرداد  ۵مامور امنيتی به
منزل هيراد پيربداقی يورش برده و با شکستن درب منزل ،او را بازداشت
و به قرنطينه زندان اوين منتقل کردند .بازداشت آقای پيربداقی در حالی
صورت گرفته است که وی پيش از اين احضاريه ای از بابت اجرای حکم
دريافت نکرده و پرونده در مرحله تعيين شعبه تجديد نظر است و هنوز
رای نهاييبه او ابﻼغ نشده بود .هيراد پيربداقی به  ۴سال و  ٨ماه حبس
تعزيری ،دو سال محروميت از عضويت در گروه ها و دسته جات سياسی
و اجتماعی و دو سال ممنوعيت خروج از کشور توسط شعبه  ٢۶دادگاه
انقﻼب تهران محکوم شده بود .حضور مقابل يکی از دفاتر خدمات
الکترونيک قضايی و اعﻼم شکايت نسبت به نگهداری متهمان در
سلولهای انفرادی يکی از مصاديق اتهامات آقای پيربداقی عنوان شده
بود.

آزادی ،برابری ،رفاه همگانى!
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى ...

آدرسهای تماس با حزب
كمونيست كارگری  -حكمتيست

وضعيت وخيم شعبان ﷴی در پی عدم دسترسی به داروهای تخصصی
شعبان ﷴی معلم زندانی که با سناريوسازی نيروهای امنيتی ،از سه ماه پيش دستگير و در سلول های چند
نفره بند  ٢٠٩زندان محبوس است ،طی تماسی که با همسر خود داشته ،از بحرانی بودن وضعيت جسمی
خود خبر داده است .برهساس گفتههای همسر اين عضو کانون صنفی معلمان مريوان ٬شعبان ﷴی از
وضعيت وخيم دستگاه گوارش ،روده و کليههای خود خبر داده است و گفته است که ﻻزم است تا در اسرع
تحت درمان مناسب قرار بگيرد .شعبان ﷴی اعﻼم کرده است که به داروهای تخصصی خود دسترسی
ندارد و عليرغم تذکر آقای ﷴی ،داروهای جديدی برای ايشان تجويز کرده که حال او را وخيمتر نموده
است .به همين دليل ،عﻼوه بر وخامت حال جسمی ،بينايی شعبان نيز تحت تاثير قرار گرفته و از اين بابت
در وضعيت وخيمی به سر میبرد .همچنين آقای ﷴی گفته است که حبس طوﻻنی مدت و شکنجههای
روانی در سلولهای انفرادی باعث شده است تا حافظه او دچار مشکﻼت جدی شود و در حال حاضر در
معرض بيماری فراموشی قرار گرفته است.
همچنين اعﻼم نموده که در صورت عدم رسيدگی مناسب به شرايط جسمی او از روز شنبه  ١٥مرداد ،دست
به اعتصاب غذای خشک خواهد زد .از آنجا که اين فعال صنفی نياز حياتی به دارو دارد ،اين نحوه از
اعتصاب غذا در زمانی کوتاه بسيار خطر آفرين می شود .اين خبر موجب نگرانی شديد خانواده و خيل
عظيمی از دوستان و همکاران و کنشگران صنفی اين فعال صنفی گشته است
بازداشت هستی اميری برای اجرای حکم يک سال زندان
صبح روز نهم مرداد  ،١۴٠١هستی اميری ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه عﻼمه طباطبايی،
جهت اجرای حکم يک سال حبس تعزيری ،در منزل خود بازداشت شد .هستی اميری ،سهشنبهی گذشته و
در پی ابﻼغيهای بیسابقه مبنی بر مهلت يک روزه برای معرفی خود به اجرای احکام ،به دادسرا مراجعه
کرده بود و به علت عدم حضور قاضی ،اجرای حکم به زمان ديگری موکول شده بود .پس از آن ،درحالی
که مسئوﻻن اجرای احکام را بابت پيگيری امور پزشکی خود ،مطلع ساخته و اعﻼم کرده بود که تا دو روز
آينده برای اجرا مجددا مراجعه خواهد کرد ،صبح امروز با ورود مامورانی که مدعی در دست داشتن حکم
جلب سيار بودند ،در منزل خود بازداشت و برای اجرای حکم يکسال حبس به زندان اوين منتقل شد.
فرنگيس مظلوم جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوين شد
فرنگيس مظلوم ،فعال مدنی و مادر سهيل عربی ،زندانی سياسی سابق روز سه شنبه  ١١مرداد ،پس از
حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوين جهت تحمل دوران محکوميت  ١٨ماه حبس خود ،راهی زندان
اوين شد .خانم مظلوم پيشتر طی ابﻼغيه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه  ١واحد اجرای احکام دادسرای
اوين به رياست قاضی اميرحسين تاريان احضار شده بود* .
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نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

برنامه های تلويزيون پرتو ،رسانه حزب كمونيست

سردبير :سياوش دانشور

كارگری-حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال

Siavash_d@yahoo.com

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

دوستانتان معرفى كنيد .آدرس خط زنده:
https://alternative-shorai.tv/

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

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

