
 ٢٠٢٣مارس  ٢٤  - ١٤٠٢فروردين  ٤

٦٩١ 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www   د و د    ھان    ان    !کار  

 فرانسه،

 بارقه های كمونيسم كارگری
 

مارس،  ١٨رسانه های راست فرانسه در 
درست در سالروز کمون پاريس، از وحشت 
گسترش اعتصابات کارگری اين سوال را 

آيا کمونيسم يک خطر و يک "طرح کردند که 
؟ برای کسانی که به تريديونيونيسم "تهديد است

و چهارچوب سياسی اتحاديه ها نقد دارند و 
اين نقد در اساس اصولی است، اين اظهارات 
رسانه های راست شايد يک پرووکاسيون عليه 
اعتصاب با هدف جلب عدم حمايت مردم 

در اين نوع .  فرانسه از اعتصاب تلقی شود
تبئين البته حقايقی وجود دارد، اما حقايق 
وارونه و محدودی که از موضع مشاهده 
ايدئولوژيکی واقعيات اجتماعی را تبئين 

 .ميکند
 

کمونيسم کارگری، بعنوان جنبش واقعی و 
جاری کارگران عليه سرمايه داری، بعنوان 
يک واقعيت زنده اجتماعی در درون طبقه 
کارگر، ميتواند بعنوان يک جريان در هر 

تاريخ .  مقطع مبارزاتی کارگران جلو بيايد
خودش را دارد و بموازات تاريخ کمونيسم 
غير کارگری طبقات ديگر همواره وجود 

کمونيسم کارگری از مشاهده .  داشته است
اجتماعی و حرکت اصيل و واقعی کارگری 
شروع ميکند و صرفا به اين اعتبار تئوری و 

. چهارچوب سياسی ناظر به آنرا توضيح ميدهد
اينکه حرکت و انتقاد کارگری و کمونيستی در 

چهارچوب جنبش سنديکائی يا 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 اسالم و اسالم زدايى
 

  نشريه كانون پژوهشى نگاه "نگاه"مصاحبه منصور حكمت با 

 درباره مبارزه با مذهب
  با راديو انترناسيونال منصور حكمت متن پياده شده مصاحبه

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری 
 

 در گراميداشت يكصد و پنجاهمين سالروز كمون پاريس

 درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز

 يادداشتها، 
 

 اعتصاب وسيع در فرانسه
 

اعتصاب عمومى در 

 آفريقای جنوبى
 

 سياوش دانشور

 بازخوانى يک پيام از كمون پاريس
 ١٣رحمان حسين زاده                                                                                                      صفحه 

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

 

 ٨حه منصور حكمت                                                                                                                 صف

 فرانسه، اعتصاب و اعتراض ادامه دارد

!مكرون بايد طرحش را پس بگيرد! كارگران كوتاه نمى آيند  

 : اطالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست درمورد

اعدامهای جنايتكارانه روز گذشته 

 توسط جمهوری اسالمى
  ٢صفحه   



 ٦٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 فرانسه،

 ...بارقه های كمونيسم كارگری 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

جنبش عمل مستقيم کارگری و شورائی طرح شود، در اصالت اين 
مشاهده اجتماعی و به اين اعتبار تبئين تئوريک آن تغييری ايجاد 

 . نميکند
 

 CGTاليور ماتئو، از رهبران در مارسی واقع در جنوب فرانسه، 
وی در پاسخ به خبرنگاری که سوال ميکرد آيا .  سخنی قابل تامل گفت

ممانعت از بارگيری بنزين و راه بندان مغاير دمکراسی کشور ما 
"نيست، جواب داد به مردم فرانسه تعلق دارد،   دموکراسی فرانسه: 

کشی   دهيم و بهره ما به اعتصاب ادامه می.  مردم هم ما کارگران هستيم
وی ميگويد اين "!  گيريم مان را پس می ما اموال .  را متوقف ميکنيم

اموال ماست و به ما تعلق دارد و ما اين اموال غضب شده را پس 
 . اين کمونيسم اصيل کارگری است. ميگيرم

 
اين اظهارات اليور ماتئو، سخنان کارگران معدنچی انگلستان در دوره 
. تاچر را تداعی ميکند که با همين زبان به پليس جواب ميدهند

معدنچيانی که بيکار شده بودند، پول برای غذا و وسيله گرم کردن 
منزلشان نداشتند و مجبور بودند در اطراف معادن برای گرم کردن 

يعنی از معدنی که خودشان سالهای .  خانه هايشان ذغال جمع کنند
طوالنی در آن کار کرده بودند، بناچار خرده ذغالهايى که اينجا و آنجا 

وقتى پليس حافظ منافع .  بر زمين ريخته شده بود را جمع ميکردند
کارفرمايان معادن می آيند و از اينکار ممانعت ميکنند، کارگران 
حرفی را ميزنند که جوهره مانيفست کمونيست و اساس کمونيسم 

من پول اين ذغالها را جد اندر جد با خون خودم و "کارگری است؛ 
 "!اينها مال من است. پدرم پرداخته ام

 
چه آن معدنچی انگليسی و چه اليورماتنو  .اين کمونيسم کارگرى است

از رهبران ث ژ ت، مستقل از اينکه بر اين گفته خود چقدر آگاه است و 
يا آگاهانه ميگويد، از يک نوع کمونيسم خاص و متمايز با کمونيسم 
طبقات ديگر سخن ميگويند؛ کمونيسم درون طبقه کارگر، کمونيسم 

از "  آکسل پرسون"و اين تنها يک نمونه است، سخنان !  پرولتاريائی

رهبران راديکال اعتصاب و عضو 
رهبری ث ژ ت در گفتگوهای 
مختلفش خبرنگاران حرفه ای را 

کارگران فرانسه .  دچار شوک ميکند
با اعتصابی که هنوز در 
چهارچوبهای قانونی رايج است، 
مکرون و بورژوازی فرانسه و خيل 
روشنفکران قلم بمزدش را همراه با 
پليس و نيروهای ويژه ضد شورش به 

 .   تنگ آورده اند
 

اين اظهارات بارقه های کمونيسم کارگری و حرکت راديکال و ضد 
سرمايه داری طبقه کارگر را منعکس ميکند که مستقل از کمونيسم و 
سوسياليسم سنتی و دمکرات مسلک فرانسه همواره وجود داشته است و با 

وحشت رسانه های .  اين راديکاليسم در اعتصاب جاری ابراز وجود ميکند
کمونيسم بی دليل نيست، بورژوازی از روشنفکران "  خطر"راست از 

 . چپ بهتر کمونيسم را ميشناسد و به آن واکنش نشان ميدهد
 

و چه سخنی ساده تر و عميق تر از اين اظهارات کارگر در فرانسه و 
اين اموال به من تعلق "  ؛انگلستان و ايران و هرجای جهان وجود دارد که

 ؟ "دارد، مال ماست، آنها را پس می گيريم
 

 . سردبير
  ٢٠٢٣مارس  ٢٣

 



  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩١شماره    

وجود و عملکرد جريانات و دولتهاى اسالمى در سالهاى اخير در  :نگاه
خاورميانه و شمال آفريقا، در عين حال سبب اختالفاتى در برخورد به 

هستند کسانى که .  مذهب و جريانات و دولتهاى مذهبى شده است
دولتها و جريانات اسالمى و مذهب اسالم را بايد از هم جدا "ميگويند 

آنچه که در اين کشورها ميگذرد، ربطى به اسالم ندارد و ناشى از . کرد
به عالوه ".  درک و استنتاج غلط اين جريانات و دولتها از اسالم است

نبايد عليه مذهب موضع گرفت و حرفى زد، چون اين توهين "ميگويند 
نظر شما در اين "...  به عقيده مردم است و باعث تفرقه بين آنها ميشود

 مورد چيست؟ 
 

اى چنين اقتضا  من اين را درک ميکنم که منافع عده :منصور حکمت
ميکند که تا حد امکان اسالم را از زير تيغ خشم مردمى که قربانى يا 

من اين را .  اند، بدر ببرند شاهد جنايات غير قابل توصيف اسالميون
چنان  [halocaust] درک ميکنم که ابعاد اين جنايات و اين هاالکاست

است که حتى در ميان صف اسالميون هم کسانى پيدا ميشوند که 
نميخواهند مسئوليت اين همه پليدى و زشتى را بر عهده بگيرند و الجرم 

و "  اسالم راستين"به نظر من طبيعى است که در چنين اوضاعى بحث 
اما از نظر مِن .  يک بار ديگر باال بگيرد"  اسالم پراتيک"رابطه آن با 

کمونيست، مِن آتِئيست، از نظر ما شاهدان و قربانيان جنايات اين اسالم، 
از نظر من و امثال من که در يک جدال سهمگين اجتماعى و سياسى و 
فکرى با اين هيوال بسر ميبريم، اين اظهارات و توجيهات از فرط 

مبانى عقيدتى اسالم، مبانى قرآنى اسالم، .  رندى، احمقانه جلوه ميکند
انکشاف تاريخ اسالم، هويت و تعلق سياسى اسالم و اسالميون در جدال 

تر از آن  تر و غير قابل پوشاندن آزادى و ارتجاع در عصر ما عيان
است که اجازه بدهد بحث روايات مختلف اسالم و وجود و احتمال وجود 
روايت ديگرى از اسالم، ولو در آينده و در ُکرات ديگر، که در آن 

ترين حقوق و عواطف بشرى لعن و لگدمال نشده باشد، جدى  ابتدايى
حرمتى به ِعلم و به شعور  به نظر من، اين نهايِت بى.  گرفته بشود

اجتماعى انسان زمان ماست، اگر هر توجيه و هر َمهملى که اسالميوِن 
در حاِل هزيمت به روى جامعه پرت ميکنند را به عنوان مبحثى براى 

فرد در اسالم، چه راستين ...  تجزيه و تحليل و موشکافى علمى بپذيريم
. زن در اسالم بَرده است.  حرمت است حقوق و بى و چه غير آن، بى

عقيده آزاد در اسالم معصيت و .  کودک در اسالم در رديف احشام است
سکس، بدون جواز و بدون .  موسيقى فساد است.  مستوجب عقوبت است

اين ديِن مرگ و خون و .  داغِ مذهب بر َکپَِل مرتکبينش، گناه کبيره است
اند، اما بيشتر اديان را بشريت  راستش همه اديان همين.  عبوديت است

اين .  آزادانديش و آزاديخواه در طول صدها سال در قفس کرده است
 . چرخ ميزند و نکبت ميآورد. يکى را هرگز نگرفتند و مهار نکردند

 
دفاع از موجوديت اسالم تحت لواى بحث احترام به باورهاى مردم، به 

در ميان مردم، باورهاى مختلفى .  اعتبار و رياکارانه است نظر من بى

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 اسالم و اسالم زدايى
نشريه كانون پژوهشى نگاه، دفتر " نگاه"مصاحبه منصور حكمت با 

 ١٩٩٩اول، ژانويه 

بنابراين بحث نه .  هست
بر سر احترام به 
باورهاى مردم، بلکه بر 
سر انتخاب باورهاى 
. قابل احترام مردم است

هر کس هر چه بگويد، 
به هر حال همه دارند 
باورهاى باب ميل 
خودشان را انتخاب 

و الجرم آنها که تحت لواى حرمت باورهاى مردم، نقد به اسالم .  ميکنند
را پس ميزنند، دارند فقط انتخاب معنوى و سياسى خود را بيان ميکنند و 

اسالم را به عنوان يک عقيده قابل احترام برميگزينند و فقط براى .  بس
بندى  دادن به انتخابشان، عقايد خود را در بسته"  خلقى"مشروعيِت 

اى، به هيچ ناحقى،  من به هيچ خرافه.  عرضه ميکنند"  اعتقادات مردم"
اين را .  حتى اگر همه مردم جهان به آن صحه بگذارند، احترام نميگذارم

اما ميان .  البته حق هر کس ميدانم که به هر چه ميخواهد باور داشته باشد
. احترام به آزادى عقيده افراد با احترام به عقيده افراد فرق اساسى هست

بازيگران و شرکت .  ايم و داور اين دنيا نيستيم ما بر فراز جهان ننشسته
جهانى   -اى از اين جدال تاريخى هر يک گوشه.  کنندگان در آن هستيم

هستيم که به نظر من از آغاز تا امروز بر سر آزادى و برابرى انسانها 
من به خرافاتى که با آنها در حال جنگم و زجر .  در جريان بوده است

 . ام، احترام نميگذارم انسانها را در چنگال آن ديده
 

يک مساله ديگر در اين مورد که نه فقط توسط برخى از جريانات  :نگاه
هاى گروهى غرب گفته ميشود، بلکه در بين  سياسى و مستشرقين و رسانه

بعضى از متفکرين و روشنفکران اين کشورها هم طرفدار دارد، اين 
است که مردم اين کشورها مسلمانند و آنچه که در آنها جريان دارد، براى 

آيا . شان است مثال موقعيت زنان و حجاب اجبارى، جزو فرهنگ و هويّت
به نظر شما، مردم ايران مسلمانند؟ ايران کشورى اسالمى است؟ و آيا 

 مالحظات فوق صحيح هستند و بايد آنها را رعايت کرد؟ 
 

بندى کردن واقعيِت ُمرکبّى  بندى کردن و بسته نفس دسته :منصور حکمت
گرايانه مذهبى يا قومى و ملى،  نظير يک جامعه، زير يک برچسب تقليل

جويانه  بخودى خود گواه اين است که ما با يک تبيين علمى يا حقيقت
اى اسالمى نام ميگذارد،  کسى که جامعه ايران را جامعه.  روبرو نيستيم

درست نظير کسى که آن را آريايى، شاه پرست، ايرانى، شيعى و غيره 
سؤال اين است .  توصيف ميکند، دارد در قلمرو پروپاگاند حرکت ميکند
اى دارد ايران را  که چه کسانى و در چه چهارچوب سياسى و تاريخى

اى اسالمى توصيف ميکنند و چه نتايجى ميخواهند از اين توصيف  جامعه
براى مثال معلوم است که رژيم اسالمى بايد جامعه ايران را .  بگيرند
اى اسالمى توصيف کند، تا به وجود يک حکومت اسالمى در  جامعه

واضح است که يک راسيست و .  جامعه رنگ مشروعيت بزند
اى اسالمى بخواند تا شکاف ميان  ستيز غربى بايد ايران را جامعه مهاجر

. آدمى که از ايران آمده است را با مردم محل باز و پرنشدنى نگاه دارد
واضح است که يک ژورناليست نان به نرخ روز خور بايد اين عبارت را 
استفاده کند و اين باور را اشاعه بدهد، چون مدل تبليغى و نگرش محافل 

به همين ترتيب محافل .  سياسى حاکم در جامعه غربى امروزه اين است
دانشگاهى از اين الگو تبعيت ميکنند، افکار عمومى در 

 

  ٤صفحه   



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩١شماره    

 ...اسالم و اسالم زدايى 

 . اين جهت سوق داده ميشود و غيره
 

هدف اين .  بندى کاذب است گذارى و دسته واقعيت اين است که اين اسم
گذارى، از هر سو که باشد، اين است که کاراکتر اسالمى قوانين و  اسم

مناسبات حاکم بر جامعه ايران، نه محصول يک تحميل و فشار سياسى، 
اگر واقعا .  بلکه ناشى از نگرش و بارورهاى خود مردم قلمداد شود

حجابى بر سر زنان ايران است، انتخاب خودشان باشد و از نگاه 
تر  شان به جهان مايه بگيرد، چقدر وجدانها در غرب آسوده اسالمى

هاى رژيمهاى دمکرات و الس زدن  ميشود، چقدر معامالت و بند و بست
غربى با دولت ايران موجه  [yuppie] روشنفکران و ژورناليستهاى ياپى

ميشود، چقدر خفه کردن صداى اعتراض زن آزاده و اپوزيسيون انقالبى 
. تر ميشود ساده"  جدا از مردم"اى ناراضى افراطى و  ايران به عنوان عده

بندى مذهبى و فرهنگى و قومى و ملى مردم، هميشه قدم اول در  بسته
اگر .  انکار حقوق يونيورسال و جهان شمول آنها به عنوان انسان است

ادامه يک سنت آفريقايى است، اگر  [Rwanda] ُکشى در روآندا نسل
سنگسار يک رسم اسالمى مردم ايران است، اگر حجاب بخشى از 

است، اگر شوهر دادن دختر نُه ساله "  جوامع اسالمى"فرهنگ زن در 
رسم و رسوم خود مردم آن ممالک است، آنوقت واقعا ميشود فراموششان 
کرد، ميشود تحقيرشان کرد، ميشود بمبارانشان کرد و در پشت ديوار بلند 

اما .  مدنّيت و دمکراسى غربى زير دست ُحّکام خودشان رهايشان کرد
دارى و  اى سرمايه اگر معلوم شود که اين انسانها چون ديگران در جامعه

در يک بازار جهانى، توليد و زيست ميکنند، اگر معلوم شود که اين راه و 
گاه و اعدام و گشت  ها و قوانين اسالمى به زور زندان و شکنجه رسم

خيابانى و دشنه و اسيد و سنگسار به اينها تحميل شده است، اگر معلوم 
شود که اين مردم نظير همه جاى ديگر تشنه آزادى و برابرى و رفع 

ترين خصيصه اين مردم، عليرغم همه  اند، اگر معلوم شود که قوى تبعيض
اين فشارها، عطششان براى فرهنگ و زيست نوع غربى است، آنوقت 

فريبانه فروميريزد و خسارات  تمام اين عمارت ايدئولوژيکى عوام
 . غيرقابل توصيفى به بار ميآورد

 
رژيم استبدادى حاکم بر ايران يک .  اى اسالمى نيست جامعه ايران، جامعه

رژيم اسالمى است، که عليرغم همه اين فشارها، هنوز نتوانسته است 
من .  مردم را مجبور ناگزير کند تا اين هويت اسالمى را بر خود بپذيرند

يک غاز براى روشنفکرى که با ارجاع به آمار ثبت احوال و مقوله 
گذارى رياکارانه ميگذارد، ارزش  ُمهر تأييد پاى اين اسم"  مذهب رسمى"

پذيرش اين مقوله، و از آن بدتر تبليغ اين مقوله، يک رکن .  قائل نيستم
 . زده جريان دارد اى است که در ايران و کشورهاى اسالم تداوم فاجعه

 
" پروتستانيسم اسالمى"و "  مذهب مترقى"نظرتان در مورد  :نگاه

هاى فرهنگى گرفته تا سازمانهاى سياسى،  ها، از شخصيت چيست؟ خيلى
ميگويند بايد از شريعتى و سروش و ساير دگرانديشان اسالمى در مقابل 

ميگويند با ميدان دادن و حمايت از اينان، .  دفاع کرد"  سنت گرايان"
نظر شما در اين مورد .  اوضاع جامعه و زندگى مردم درست ميشود

 چيست؟ 

پروتستانيسم اسالمى اگر بناست پروتستانيسم باشد، بايد  :منصور حکمت
مذهبى جديدى  [hierarchy] انشعابى دينى ايجاد کند و قبله و هيرارشى

کارى که .  ايجاد کند و توده مردم را به اين اسالم نوع ديگر فرابخواند
هاى يک استاد دانشگاه مذهبى از  ِشکوه.  شايد بهائيت قرار بود بکند

حکومتى که ناگاه به او جفا کرده است را نميتوان با اين تحوالت و 
اسالم در روبناى .  چرخشهاى بزرگ تاريخى در غرب قياس کرد

خاورميانه و ايران امروز و در رابطه با اقتصاد سياسى جامعه کنونى، 
دارى در غرب  آن نقشى را ندارد که مسحيت در دوران عروج سرمايه

اى  تطبيق يافتن اسالم با سير تکوين اقتصادى اين جوامع، مقوله.  داشت
اين سير اقتصادى، مستقل از حال و هواى اسالم و چند و .  فرعى است

جامعه .  چون قدرت تطبيقش با جامعه مدرن به هر حال طى ميشود
 [John Calvin] و کالون [Martin Luther] ايران احتياجى به لوتر

ندارد، چون حاکميت اسالم بر آن نه يک هژمونى عقيدتى، روانشناسانه 
و ساختارى، بلکه يک سلطه سياسى و پليسى است که به طرق سياسى 

 . برانداخته خواهد شد
 

هاى فراوان و  مطبوعات ايران را که ورق ميزنيد، به بحث :نگاه
کّشافى درباره رابطه حکومت دينى و مردم، دين و آزادى، دين و تعقل، 

در مورد اينها چه فکر ميکنيد؟ .  برميخوريد...  دين و جامعه مدنى و
رابطه مذهب و در اينجا اسالم، با حاکميت مردم و جامعه مدنى و 

 را چگونه ميبينيد؟ ... آزادى و تعقل و
 

العاده خشن  مذهب، ايدئولوژى رسمى يک دولت فوق :منصور حکمت
در نتيجه براى قشر روشنفکرى که در ايران زيست .  در ايران است

اى از  ميکند، هر موضوعى بايد در متن اسالم و به عنوان گوشه
بينى اسالمى بررسى بشود ويا الاقل تنشهاى هر نظرى با اسالم  جهان

مباحثى نظير حقوق بشر، آزاديهاى .  حاکم مورد اشاره قرار بگيرد
مدنى، نظام سياسى، سياست اقتصادى، علم، فرهنگ و هنر و غيره همه 
مباحث مهم و مبرمى هستند که اِليت فکرى جامعه در همه جا دائما به 

. اضافه شود"  اسالم"در ايران به همه اينها بايد عبارت .  آن ميپردازد
اين به اين معنى نيست که اسالم در خوِد پروبلماتيک مورد بحث جاى 

شناسانه  اين يک اجبار سياسى است و نه شناخت.  علمى مشروعى دارد
اين دوره بزودى ميگذرد و مجالت ايران به اين مفاهيم .  يا حتى تاريخى

تر، بدون الزام تطبيق چيزى با اسالم و يا نشان دادن  در يک قالب جدى
به نظر من مباحث اپوزيسيون .  تناقض چيزى با اسالم، خواهند پرداخت

مجاز و منتقدين قانونى در يک رژيم استبدادى هيچ وقت نبايد در 
صورت ظاهر آنها و بر مبناى تعاريف و مقوالتى که خود به دست 

مباحث واقعى در جامعه ايران وقتى به جلوى .  ميدهند، جدى گرفت
صحنه و صفحات نشريات داخل کشور رانده خواهند شد که اختناق 

بنابراين، راستش من مطالب نشريات روشنفکرى داخل . سست شده باشد
بيشتر جدال .  کشور را از نظر محتوايى مهم و جدى و مربوط نميدانم

اى که پشت رابطه و کشمکش دولت و اين مجالت هست به نظر  سياسى
 . من قابل توجه است

 
به عنوان آخرين سؤال، نظرتان درباره وضعيت جنبش ضد  :نگاه

مذهبى در قرن اخير در ايران چيست؟ فکر ميکنيد اين جنبش چه 
مختصات و چه جايگاهى در مبارزه و تالش عمومى توده مردم براى 

  ٥صفحه    يک زندگى بهتر دارد؟ 



 ٦٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

هم جنبش مذهبى و هم جنبش ضد مذهبى در ايران  :منصور حکمت
ترى  المللى مهم براى بخش اعظم قرن بيستم، تحت تأثير تِِرندهاى بين

قرار گرفتند که به اينها رنگى متفاوت از کشمکش مذهب و روشنگرى 
اشاره من به انقالب اکتبر و ظهور شوروى و . در اروپاى قرون قبل زد

هم اسالم و هم روشنگرى ضد اسالمى در .  باالخره جنگ سرد است
هاى تاريخى ديگرى قالب  المللى، در ظرفيت تر بين متن يک تالقى مهم

روشنگرى ابتدا به .  زده شدند، يا شايد بتوان گفت از نو تعريف شدند
بخشى از تحرک سوسياليستى در جامعه بدل شد، اما خيلى سريع با 
ظهور شوروى به عنوان يک اردوگاه بورژوايى جهانى، عمال به يک 

به نظر من لبه انتقادى و .  جنبش ابزارى و دُم بريده تبديل شد
محاباى اين جنبش محو شد، چرا که  انديشانه و بى ستيزى آزاد مذهب

بخشى که ميتوانست  اکنون آخونِد ملى و مذهِب خلقى، و الهياِت رهايى
مؤتلف اردوگاه شوروى در مقابل آمريکا باشد، کشف شده بود و اسالِم 

ايست شدن  با استالينى شدن و توده.  قابل دفاع يا قابِل مدارا يافت شده بود
جامعه روشنفکرى ايران و ورود مالحظات تاکتيکى در برخورد به 

اى که از قرار ميتوانست عليه سلطنت و آمريکا  مذهب به عنوان پديده
. کارساز باشد، دور ارفاق به اسالم و بعد حتى تطهير آن شروع ميشود

در قطب مقابل، اسالم ضد کمونيست به يک اسلحه قوى غرب در جنگ 
اين بارورهاى مذهبى مردم و .  با کارگر و کمونيسم ايران بدل ميشود

قدرت اسالم به مثابه يک دين نبود که جمهورى اسالمى را ساخت، بلکه 
نياز موّکلين سابق رژيم شاه براى ادامه سياست سرکوب چپ در ايران 
بود که اسالِم در حال اضمحالل و منزوى خمينى را به جلوى صحنه 

انديشى با  همه اينها، خيلى خالصه، به اين معناست که جدال آزاد. کشانيد
اسالم به عنوان يک مذهب به سرعت تحت تأثير فعل و انفعال 

المللى، با اسالم  هاى بين هاى مختلف جامعه، و همينطور قدرت بخش
اگر کسى سى سال قبل از يک .  سياسى و جنبش اسالمى، قرار ميگيرد

موضع آتئيستى بنياد اسالم را به ريشخند و نقد ميگرفت، نه فقط از 
استبداديون مورد  طرف دستگاه اسالم، بلکه از طرف خلقيون و ضد

ها، و کسانى  کما اين که امروز هم همان اردوگاهى.  حمله قرار ميگرفت
شان محصول آن اردوگاه است، به ما منتقدين قاطع  که نگرش سياسى

خواهى نه  از نظر اينها انقالبيگرى و ترقى.  اسالم و مذهب حمله ميکنند
در کوبيدن اسالم و مذهب، بلکه در کنار آمدن و همزيستى با آن و ابداع 

 . و غيره است" امروزى"و " نو"يک اسالم 
 

است و نفرت عميق )  کمونيسم کارگرى(به نظر من، امروز جنبش ما 
توده وسيع مردم ايران و بويژه زنان و جوانان در ايران از اسالم، که 
ماتريال يک تحول جدى ضد مذهبى و اسالم زدايانه را در ايران 

اگر مردم ايران بناست چيزى از جنس سعادت را تجربه کنند، .  ميسازد
مطمئنم که در اين مسير، و با تکان خوردن .  اين جنبش بايد پيروز شود

مردم، يک قشر از روشنفکران آزادانديش، روشن و روشنگر، به اين 
 . جبهه خواهند پيوست

  
به نقل از انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران، شماره 

  ١٣٧٧اسفند  - ٢٨
کلمات انگليسى داخل کروشه را سايت حکمت به متن اضافه کرده  []

 است

 

 : حكمتيست درمورد -اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 

 

 اعدامهای جنايتكارانه روز گذشته 

 توسط جمهوری اسالمى
 

اسفند جنايتکاران جمهوری اسالمی در زندان  ٢۶سحرگاه روز جمعه 
دژخيمان رژيم هار اسالمی با .  اروميه يکبار ديگر دست به جنايت زدند

مرد و زن ديگر، نشان دادند که سبعيت و بيرحمی آنها مرزی  ۶اعدام 
نمی شناسد و جواب ناهنجاريها و زندگی مشقت بار تحميل کرده به 

در سحرگاه همين روز .  جامعه ايران را با گلوله و چوبه اعدام می دهند
هم چنين زندانی سياسی محی الدين ابراهيمی بدست زندانبانان رژيم 

 .آدمکش اسالمی به دار آويخته شد
 

ماه گذشته همراه با مردم سراسر ايران و با اراده  ۶مردم کردستان در 
خيل  مصمم و قاطع در خيابان و ميدان شهرها به جمهوری اسالمی و 

مزدور او فهماندند که شمارش معکوس مرگ رژيم منحوس اسالمی را با 
جمهوری اسالمی که حاکميت .  اراده و عمل انقالبی خود شروع کرده اند

و قدرت سرکوبگرش در اثر حرکت انقالبی زنان ومردان رزمنده به 
لرزه درآمده است، دوباره برای دفاع از خود و سرپا نگهداشتن حاکميت 

اما امروز .  نکبت بار خود به اعدام وکشتار زندانيان روی آورده است
ديگر بر همگان روشن است که اين شيوه جنايتکارانه ديگر نمی تواند 

. مانع از شعله ورتر شدن آتش خشم مردم بجان آمده جامعه ايران شود
رژيم خونخوار اسالمی با اين جنايات تنها پرونده سياه خود را سنگين تر 

 . و دامنه نفرت جامعه عليه خود را گسترده تر می کند
 

 ! زنان ومردان آزاديخواه کردستان
 

جمهوری اسالمی از سر وحشت از صف اعتراضات کوبنده شما دست به 
ماه گذشته شما به جنايتکاران  ۶مقابله جانانه .  اين اقدامات سبعانه می زند

رژيم نشان داد که دوره ترس و رعب و وحشت بسر آمده و جنايتکاران 
با هوشياری و هر .  حاکم بايد تاوان اين قساوت ضد انسانی را پس بدهند

شيوه و مناسبت ممکن به اعتراضات عليه رژيم ضربه خورده اسالمی 
برای کوتاه کردن دست جمهوری اسالمی از اعدام بيشتر .  ادامه بدهيد

 . زندانيمان تنها راه سرنگونی اين رژيم خونخوار است
 

حکمتيست ضمن تسليت به   -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
اسفند ،  ٢۶خانواده وبازماندگان و همه بستگان اعدام شدگان روز جمعه 

همه نهادهای آزاديخواه و انساندوست واحزاب سياسی را به اعتراض 
 . ومقابله عليه اين اقدام جنايتکار انه جمهوری اسالمی فرامی خواند

 

 حکمتيست  -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٣مارس ١٨ -١۴٠١اسفند  ٢٧
 

 ...اسالم و اسالم زدايى 



  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩١شماره    

شما مصاحبه اى داشتيد با مجله پرسش درباره عروج و  :آذر ماجدى
نکات زيادى در اين مصاحبه هست که دوست .  افول اسالم سياسى

چون وقت زيادى نداريم .  داشتيم در موردشان با شما صحبت کنيم
يکى .  ميخواستم فقط در باره چند مورد از آنها از شما سؤاالتى بکنم

ايد  از نکاتى که شما مطرح کرديد، من اينجا مستقيما نقل ميکنم، گفته
و ادامه داده ايد "  سکوالريسم يک مجموعه شرايط حداقل است"که 
من فقط خواهان سکوالريسم نيستم بلکه خواهان مبارزه آگاهانه "که 

ها و مختصات اين  ميخواستم ببينم مؤلفه".  جامعه با مذهب هستم
 مبارزه چيست؟ 

 
وقتى راجع به مذهب و بخصوص اسالم در اين  :منصور حکمت

است که ميشود    اى دوره صحبت ميکنيم بايد يادمان باشد که اين پديده
نشان داد مايه مشقت و سختى براى بشر است، مايه اختناق و بى 

در نتيجه ما با يک بليّه و .  حرمتى است، مايه تحقير انسانهاست
همانطور که شما مثال .  اى روبروييم که بايد آن را تخفيف بدهيم مساله

اعتياد به مواد مخدر را فقط امر شخصى آدمها نميدانيد و ميخواهيد 
سعى کنيد که اعتياد اصال از بين برود، حتى اگر آدمها اجازه هم 
داشته باشند مواد مخدر مصرف کنند، هنوز اين را کافى نميدانيم و 

راجع مذهب .  معتقديم بايد کارى کنيم که اين عادت از سر مردم بيفتد
اى است که هر چند شخص آزاد  مذهب هم پديده.  هم همينطور است

است هر باورى راجع به هر چيز داشته باشد، باور داشتن به اين 
و سياسى و مدنى که اسمش مذهب و مذهب اسالم   مجموعه فکرى

است، باعث بدبختى مردم شده و در نتيجه مثل هر بليّه ديگرى با آن 
نفس واگذار کردن آن به امر خصوصى مردم به نظر .  مبارزه ميکنيد

ساده .  يعنى بايد جامعه کارى بکند که اسالم بربيفتد.  من کافى نيست
بگويم، بايد کارى کنيم که اسالم آزادانه و داوطلبانه توسط خود مردم 

مردم ديگر اسيرش نباشند، مردم ديگر تحت تأثيرش نباشد و .  بربيفتد
. بخاطرش سرکوب نشوند، مشقت نکشند و در خرافه دست و پا نزنند

يک دولت آزاد که حقايق .  اين چه راهى دارد؟ آموزش و پرورش
سياسى، اجتماعى، مدنى، تاريخى، بيولوژيکى، فيزيکى و طبيعى را 

قانونهاى مدنى که از مردم در مقابل .  به شهروندانش تعليم ميدهد
مذهب .  اندازى بنگاههاى مذهبى و صنعت مذهب حفاظت ميکند دست

همانطور که هر کس .  را بايد به نظر من مثل صنعت دخانيات ديد
مختار است سيگار بکشد، شما قوانينى را وضع ميکنيد که شرکتهاى 
دخانيات از اعتياد مردم سوء استفاده نکنند و بيش از حد باعث 

ها و  شان نشوند و دسِت بازى در به اعتياد کشاندن بچه بيمارى
. در مورد مذهب هم همين قوانين بايد باشد... نوجوانان نداشته باشند و

قوانينى بايد وجود داشته باشد که اجازه ندهد که صنعت مذهب که 
در طول يک .  براى خودش دّکانى است، زندگى مردم را خراب کند

نسل ميشود کارى کرد که يک جامعه آزاد بوجود بيايد که مذهب را 
 . کن کرده باشد مثل ماالريا، مثل اعتياد به مواد مخدر ريشه

 
شما بحث را دقيقا به همانجا برديد که من ميخواستم از  :آذر ماجدى
شما راجع به صنايع دينى و صنعت مذهب صحبت کرديد .  شما بپرسم

 درباره مبارزه با مذهب
 با راديو انترناسيونال منصور حكمت متن پياده شده مصاحبه

و آنرا با صنعت دخانيات 
ميخواستم بپرسم .  مقايسه کرديد

که منظورتان از صنايع دينى و 
صنعت مذهب چيست؟ آيا اين 
يک مزاح بوده که شما صنعت 
دين و صنعت دخانيات را با هم 

 مقايسه کرديد؟ 
 

ابدا !  ابدا  :منصور حکمت
به آن صنعت .  اينطور نيست

اى  ميگويم بخاطر اينکه عده
. دين يک صنعت است!  اينطور نيست.  فکر ميکنند دين اعتقادات مردم است

اى است و باعث ثروت مادى و قدرت سياسى  به نفع عده...  صاحبى دارد
طيف معينى در جامعه ميشود و به يک حاکميت سياسى و طبقاتى در جامعه 

مذهب صنعتى است که ميلياردها دالر پول در آن جابجا .  خدمت ميکند
اين پولها را با .  هزينه تبليغاتش توسط اين پولها پرداخت ميشود.  ميشود

در ايران که اين پولها .  کالهبردارى و اّخاذى از جيب مردم بيرون ميکشند
اين يک دستگاه نشر اکاذيب .  را از طريق دولت از جيب مردم درميآورند

مردم را در اين دنيا .  مردم را ميترسانند.  دروغ تحويل مردم ميدهند.  است
. اين درست مثل مافيا است.  از خشونت ميترسانند و در آن دنيا از عقوبت

نهاد مذهبى، چه مسيحيت باشد، چه اسالم چه يهوديت، قبل از اينکه 
اى از باورهاى اجتماعى باشد، يک ساختمان و عمارت بزرگ  مجموعه

اجتماعى است که روى پاى خودش ايستاده، ماليات ميگيرد، پول ميگيرد و 
در نتيجه صنايع دينى پديده عظيمى در .  خرج بقا و حاکميت خودش ميکند

اگر پولى که خرج اسالم ميشود يا پولى که خرج کليساى مسيحيت . دنيا است
هاى بين  ميشود را کنار هم بگذاريد ميبينيد که با ثروت بزرگترين کمپانى

قابل مقايسه است با هزينه نظامى دهها کشور .  المللى قابل مقايسه است
در نتيجه بايد مثل يک صنعت به آن نگاه کرد که آگاهانه سعى .  رويهم رفته

ميکند محصولش را بفروشد، سعى ميکند بازار را بخودش اختصاص بدهد، 
اى که ميخواهد  جامعه.  سعى ميکند مصرف کنندگان را بخودش معتاد بکند

فکر نکند که .  خودش را آزاد کند بايد با همين عنوان با مذهب روبرو بشود
اين يک صنعت .  اين مجموعه باور به خِر دّجال و گريه بخاطر کربالست

عظيم خرافه پراکنى، ارعاب مردم و به تمکين و تسليم کشيدن مردم در 
و اگر شما يک جامعه آزاد ميخواهيد بايد .  مقابل قدرت طبقاتى حاکم است

پول خرج کنيد، نيرو بگذاريد، نيروى انسانى اختصاص بدهيد براى اينکه با 
اين پديده مقابله کنيد، همانطور که با باندهاى مواد مخدر مقابله ميکنيد، 

هاى سودجويى مقابله ميکنيد که ميدزدند و ميبَرند و  همانطور که با کمپانى
با صنعت مذهب هم بايد به همين ...  جاى خودشان ويرانه بجا ميگذارند

 . صورت مقابله بشود
 

واضح است که اعتقاد هر کس براى خودش محترم است و هر کس بايد 
اجازه داشته باشد که به هر چه که ميخواهد باور داشته باشد، ولى اگر بر 

اى ساخته شود که  مبناى اين باورها عماراتى سياسى، نظامى و فرهنگى
هدفش انقياد مردم است شما بايد از طرف شهروندان و توسط شهروندان 

 . جامعه با آن مقابله کنيد
 

اما قبل .  به اين نکته که در آخر به آن اشاره کرديد برميگردم :آذر ماجدى
اسالمى را به   اى ممکن است فقط جمهورى از آن ميخواستم بدانم که عده

معناى يک دولت کامال مذهبى و يا حتى واتيکان را به اين معنى که دولت 
اما شما مذهب، مثال در .  است بتوانند به اين شکل ببينيد

 

  ٧صفحه   
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 ...درباره مبارزه با مذهب 

اروپاى غربى هم که در بعضى جاها از دولت جداست و به هر حال 
نقش آنچنانى در زندگى مردم ندارد، حتى آن را هم با باند مافيا مقايسه 

 ميکنيد؟ 
 

اوال بايد بگويم در اروپا آنجا که مذهب اين نقش را   :منصور حکمت
ندارد، بخاطر اين است که کارى که گفتم را در قرون قبل با آن 

اند  قانون وضع کرده. اند اند و اموال و موقوفاتش را گرفته رفته. اند کرده
قانون وضع .  که مذهب اجازه ندارد در آموزش و پرورش دخالت بکند

در ...  اند که دين اجازه ندارد در احوال مدنى مردم دخالت بکند و کرده
نتيجه اروپاى امروز براى اينکه بفهميم مذهب چه ميتواند باشد، مثال 

براى اينکه ميتوانيم صد سال به عقب برگرديم و ببينيم .  خوبى نيست
همين االن پاپ ناگزير شده .  همين دين با مردم چه کارها ميکرده است

است بخاطر همکارى کليساى کاتوليک با هيتلر و سازمان آدمسوزيش، 
مثال ديگر ايرلند شمالى است که در آن پروتستانها در .  معذرت بخواهد

اند و به شاگردان دخترى که به  مقابل مدرسه ابتدايى صف کشيده
راهى بينشان  ا سهيمدرسه ابتدايى ميروند سنگ ميزنند و حتى بمب 

ماجراى !  پرتاب ميکنند، براى اين که آنها کاتوليکند و اينها پروتستان
به چچنى .  يوگسالوى را بايد نگاه کرد و کشمکشهايى که در آنجا هست

در نتيجه مذهب به نظر من بـــــطــــور .  و افغانستان بايد نگاه کرد
اند و  در جاهايى مردم گوشش را گرفته.  کـــــلــــــى اين نقش را دارد

اند، در آنجاها حالت متمدنى بخودش گرفته  تاحدى سرجايش نشانده
منتها به عنوان يک نيروى ذخيره هميشه آنجا و حى و حاضر .  است
بله من کليساى مسيحيت در اروپاى غربى را هم دقيقا در همين .  است

منتها اين مذهب االن در نقشى به آن شورى که . چهارچوب قرار ميدهم
اسالم دارد، و براى مثال در ايران و افغانستان آدم ميکشد، نيست ولى 
نقشش را در سرکوب زنان، در خفه کردن افکار آزاديخواهانه و جلوى 

. دارد، و هنوز هم دستش در جيب مردم است...  نوآورى را گرفتن
و منابعى که بايد .  هنوز هم دست کليسا بشدت در جيب مردم است

صرف خوشبختى مردم بشود را ميگيرند و صرف نشر خرافه در بين 
ضررش آنقدر که در ايران و افغانستان و عربستان .  مردم ميکنند

سعودى ميبينيد مشهود نيست ولى کامال با عدد و رقم ميشود نشان داد 
 . که کليسا چه نقشى دارد

 
در جاهايى ظاهرا کليسا عليه رژيمهاى استبدادى چرخيده است، براى 

منتها اين کليسا نيست که چرخيده .  مثال در آمريکاى التين و غيره
گرا هستند و دارد سعى  آن کليسايى است که ميبيند مردم چپ.  است

ولى .  ميکند، براى اينکه رونق دّکانش را حفظ کند، با مردم همراه شود
هر موقع و بر سر هر بزنگاه جدى اجتماعى اسالم و مذهب را کنار 
طبقات حاکم مشاهده ميکنيد که دارد به آنها خط ميدهد و سرکوب و 

 . انقياد اجتماعى را توجيه ميکند
 

شما در پاسخ به سؤال قبلى اشاره کرديد که بايد خرج  :آذر ماجدى
وقتى که حزب .  شود، نيرو گذاشته شود و بساطشان جمع شود

کمونيست کارگرى در قدرت سهيم باشد و جمهورى سوسياليستى در 

ايران باشد، اين کار چه اشکالى بخودش ميگيرد؟ شما گفتيد که باورهاى 
ممکن است اين درست نشان ندهد که برخورد به ...  مردم محترم است

مذهب و مساجد و آخوندها چه خواهد بود و برخورد به مردمى که معتقدند 
 . مسلمانند چه؟ اينها را اگر ميشود توضيح بدهيد

 
به نظر من باورهاى شخصى براى خود آدمها محترم   :منصور حکمت

من ممکن است احترامى به عقايد راسيستى و نژادپرستانه کسى .  است
نگذارم، که نميگذارم، اما خودش اگر ميخواهد اينطور فکر کند، تا وقتى 

هر بشرى حق دارد به هر .  که آزارش به کسى نرسانده، نظر خودش است
کسى اجازه ندارد براى دنياى .  جاى دنيا به هر شکلى که ميخواهد فکر کند

داخلى کسى قانون وضع کند و بگويد تو حق ندارى اينطور يا آنطور فکر 
البته اين معنايش اين نيست که ما سعى نميکنيم افکار کسى را عوض .  کنى
هاى مختلف، انتخاب داشته باشد، بايد بتواند  بشر بايد بين افکار و ايده.  کنيم

ها و افکار   يک نقش اساسى مذهب اين است که بقيه ايده.  انتخاب کند
آزاديخواهانه را با زور و تعصب از جلوى چشم مردم دور کند و عليهش 

اى را در کابل گرفته و ميخواهد اعدام کند  طالبان عده.  قانون وضع ميکند
در آنجا شايد اين !  اند دين ديگرى را تبليغ کنند به اين دليل که ميخواسته

آموزش و .  خيلى شور و افراطى باشد اما اين ماهيّت کاِر همگيشان است
پرورش کليد اصلى است، اين که آدمها احتياجى نداشته باشند به خرافات 

اما فقط آموزش و پرورش .  باور کنند و بدانند که دنيا چيز ديگرى است
بايد قوانينى وضع کرد که اين نهادهاى مذهبى را زير کنترل .  کافى نيست

شان را مثل هر بنگاه ديگرى  به عنوان مثال بايد حسابهاى مالى.  ميآورد
ها هم  هللا باالخره سيستم اسالمى و به اصطالح مساجد و آيت.  بررسى کرد

بايد مطابق همان قانونى باشند که بيسکويت ويتانا يا شرکت آبگرمکن 
سازى يا شرکت دخانيات وينستون و َکِمل هستند، بايد حسابهايشان را نگاه 

ماليات .  اند اند و چطور خرج کرده کنند و ببينند که پولشان را از کجا آورده
ببينند دزدى نکرده باشند، سر دولت کاله نگذاشته باشند، .  اند يا نه داده

 . اخاذى نکرده باشند و غيره
 

يک سرى قوانين هست که به شکل کنونيش هم باعث بسته شدن خيلى از 
قانون حمايت حيوانات را اگر جدى بگيريم بايد .  اقدامات مذهبى ميشود

براى اينکه .  بخش زيادى از شعائر اسالمى دِر دکانشان را تخته کنند
اگر با قوانينى که شايسته .  بشدت با حيوانات خشونت آميز رفتار ميکنند

حقوق کودک است از حقوق کودک دفاع بکنيم بخش زيادى از فعاليتهاى 
براى .  بخاطر اينکه با آزادى اطفال منافات دارد.  مذهبى بايد تعطيل بشود

اينکه کودکان بايد از تهديد، ارعاب و شکنجه و کاراجبارى و غيره 
حقوق زن را اگر درست پاسدارى کنيم، مذهبيون اجازه پيدا .  مصون باشند

اگر قرار باشد زن و مرد .  نميکنند خيلى از قوانينشان را اجرا کنند
حقوقشان در جامعه برابر باشد، تمام قوانين خانواده، ازدواج و طالق و 
ارث و ميراثى که اسالم براى مثال آورده، غير عملى ميشود و بايد کنار 

هر جا هم که کسى بخواهد مطرحش کند با قوانين مدنى .  گذاشته شود
ميخواهم بگويم که اگر از حقوق مدنى .  کشور در اختالف قرار ميگيرد

و اگر از علم و .  انسانها دفاع کنيم بخش زيادى از مذهب برچيده ميشود
حال اگر آخر .  آزادى انديشه دفاع کنيم بخش ديگرى از آن برچيده ميشود

سر هنوز دويست و پنجاه نفر در کشور شصت ميليونى ايران معتقدند که 
بعله روز محشرى هست و چند رکعت در روز بايد نماز خواند و اگر 
نخوانى فالن ميشود و حتما آدم بايد هر چند وقت يکبار يک گوسفند سر 

ببُرد بخاطر اينکه يک موقع ابراهيم خليل نزديک بوده 
  ٩صفحه   
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در شهر .  رويداد هولناکى در اوايل مارس انگلستان را بهت زده کرد
سربزير و تاريخى گالستر، که به کافه هاى دنج و کليساى بزرگ قرن 
يازدهمى اش شهرت دارد، خانه اى کشف شد که مدفن اجساد قربانيان 

تا نيمه .  قتل هاى مرموزى در طول بيست و پنج سال گذشته بوده است
جسد از کف زير زمين و حياط خلوت و حمام خانه شماره  ٩مارس 

لقب گرفته "  تاالر وحشت"  و "  خانه مرگ"کرامول استريت، که  ٢٥
به تخمين پليس، برمبناى قرائنى نظير گمشدگان .  است، کشف شده بود

 .برسد ٣٠سالهاى اخير در منطقه، اين عدد ميتواند به 
 

با هر جسد يکبار ديگر نفس در سينه آنها که در اين سالها گمشده اى 
با هر جسد، ازدحام خبرنگاران و توريستها و .  داشته اند حبس ميشود

مردم کنجکاوى که در محل با دوربين و وسائل پيک نيک اطراق کرده 
هرکس به فراخور .  همسايه ها پنجره کرايه ميدهند.  اند، انبوه تر ميشود

" مرگ يک شهر"شهردار گالستر .  شغل و تخصصش چيزى ميگويد
مفتون تکنولوژى رادارى مين "  علمى"خبرنگار .  را افسوس ميخورد

ياب ارتش در جنگ فالکلند است که اينک ابزار اصلى پليس در 
در حاليکه متخصصين عالئم شناسى پليس .  حفارى ها و کشفياتش است

در تالش کشف هويت قربانيان از روى ژن آنها و بازسازى چهره آنان 
کدام جانور، .  هستند، روانشناسان در تقالى درک مخيله و ذهن قاتلند

کدام موجود بيمار و در هم پيچيده اى ميتواند مرتکب چنين جنايتى 
بوده باشد تقريبا يک "  مريض"شود؟ اينکه عامل اين جنايات بايد 

آخر، بقول پزشک قانونى در محاکمه پرونده .  فرض عمومى است
قتل هاى غير "  مشابهى در آمريکا، کسى که قادر به ارتکاب اين 

 .است چطور ميتواند آدم سالمى باشد" عادى
 

ساله مالک و ساکن خانه مرگ به اتهام  ٥٢فردريک وست، بناى 
روانکاوان متعدد بيشک به دهليزهاى .  ارتکاب اين جنايات دستگير شد

اما . ضمير او خيره خواهند شد و از حدسيات خود کتابها خواهند نوشت
يک نکته، که بعنوان يک جمله ساده در گزارشات پليس و خبرنگاران 
ذکر ميشود و ميگذرد، به واقعياتى فراتر از قاتل و دنياى درونى او 

 .تمام قربانيان اين جنايت زن بوده اند: اشاره ميکند
 

 .و اين ما را به آنتونى کندى ميرساند ...
 

مارس، و از قضا درست  ٩روزنامه تايمز لندن، روز  ٤در صفحه 
پشت گزارشى در مورد خراشهاى ماجراى کرامول استريت بر سيماى 
دوست داشتنى شهر گالستر، مطلبى در مورد تحوالت مهم اخير در 
کليساى انگلستان و نمونه اى از اصطکاکهاى درونى آن چاپ شده 

قهرمان ماجرا حضرت اقدس آنتونى کندى سر کشيش التون و .  است
سال قبل از کليساى رم  ٥٠٠که حدود (کليساى انگلستان .  توابع است

مارس، دو دهه پس از تصويب اصل  ١٢باالخره در روز )  جدا شد
زن را در  ٣٢پذيرش زنان به مقام کشيشى در سينود مرکزى اش، 

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

 

 منصور حكمت

کليساى اعظم بريستول به اين کسوت در 
اين را البته افکار عمومى در .  آورد

انگلستان، و قبل از همه خود زنان 
مربوطه، گام مهمى در احقاق حقوق زنان 

تنها "يکيشان با شوق ميگويد .  ميدانند
وقتى در خدمت کليسا برابر باشيم ميتوان 

آنچه ".  گفت که در پيشگاه خداوند برابريم
مسلم است اينست که در ظرف چند ماه 
آينده حدود هزار و دويست کشيش زن هم 

در انگلستان خواهيم داشت که کنار همقطاران مذکرشان بر منابر، آموزش 
کهنه و مردساالرانه مذهب درباره زن و جايگاه ويژه او در پيشگاه خداوند 
را، که ترجمه الهى جايگاه ويژه او زير لگد جامعه مردساالر است، به 

 .خورد مردم بدهند
 

با همه ربطى که اين موضوع به بحث ما دارد، بايد بهرحال اينجا از آن 
 .بگذريم، چون منظور معرفى جناب کندى است

 
ايشان نظير بسيارى از کشيشان نر در کليساى انگلستان، که بعضا حتى از 

. سر انزجار به آغوش کليساى رم برگشتند، از اين تحول خشمگين است
 :ميگويد

 
کشيشان زن بايد بر دار سوزانده شوند، زيرا به قدرتى دست ميبرند که "

تنها راه . در قرون وسطى نام اين سحر و جادو بود. هيچ حقى بر آن ندارند
 "مقابله با ساحره ها اينست که بر دار سوزانده شوند

 
مردان و زنان از نظر .  انجيل در اين مورد کامال روشن است "

نميتوانم تصور .  ما هرگز نميتوانيم مانند هم باشيم.  بيولوژيکى تفاوت دارند
کنم که يک زن چگونه ميتواند تجسم مسيح باشد، جراحى عالج کار 

 ".نيست
 

فردريک وست، يا جانى خانه مرگ هر که هست، دوزخى است، پليس 
تا سالها نامش و اعمالش پشت مردم را در .  ميبرد و پنهانش ميکند

اما آنتونى کندى بهشتى است، ميتواند بى هيچ جرح و .  خلوتشان ميلرزاند
تعديلى مسيح را نمايندگى کند، کودکان کودکستانى ما در خيابان به او 
لبخند ميزنند و سالم ميکنند، کسى در خانه او دنبال جسدى و در مغزش 

 .اما اين همان آدم و همان واقعه است. در جستجوى معماى مخوفى نيست
 

خشم و نفرين آنتونى کندى کليد حل معماى جنايات گالستر را بدست 
هر دو مورد بايد بعنوان نمونه هاى جنايتکارانه خشونت عليه زنان .  ميدهد

اين خشونت از مغز .  و تبليغ و تطهير خشونت عليه زنان فهميده شوند
هر دو آنقدر عقل .  معلول وست و از دين معيوب کندى سرچشمه نميگيرد

داشته اند که قربانيان خود را در ميان اقشار بيحقوق تر جامعه جستجو 
منشاء اين خشونت، دنيايى است که زن را در هزار و يک راه و .  کنند

رسم و قانون و سنت زمخت و ظريف، قابل ستم و کم ارزش تعريف کرده 
است و آگاهانه و عامدانه، و در اغلب موارد به خشونت آميزترين شيوه 

 .ها، راه رهايى زن و خروج او از موقعيت قربانى را سد ميکند
 

هرچه با بازار و .  اين عصر سرمايه دارى است.  اين قرون وسطى نيست
بسيارى از جان .  سود تناقض داشته باشد، دير يا زود کنار زده ميشود

سخت ترين افکار و تعصبات و راه و رسمهاى کهنه در 

 

  ٩صفحه   
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!نه به حجاب اسالمى، نه به آپارتايد جنسى  

 ...درباره مبارزه با مذهب 

تر  آدمهاى از اين عجيب.  ميل خودشان است...  اش را سر ببُرد بچه
ولى اين ديگر قانون اجتماعى نميشود و مزاحمتى .  هم در دنيا هست

و حتى خود آنها هم اگر فرض کنيم يک .  براى کسى بوجود نميآورد
شان يا با  عده آدمهاى معتقد به اين خرافات دارند با خانواده

فرزندانشان رفتارى ميکنند که نه از حقوق مدنى آنها بلکه از دين 
من .  اينها و تعصبات اينها مايه گرفته، دولت جلويشان را ميگيرد

معتقد نيستم که بايد عليه اسالم خشونت کرد يا اصال عليه مسائل 
ولى معتقدم که .  ديگر اجتماعى که وجود دارد، خشونت بکار برد

رئيس .  قوانين و آگاهگرى توأم با هم ميتوانند دِر اسالم را ببنندد
کليساى انگلستان براى مثال اعالم کرده که وضع مسيحيت خراب 

براى چى؟ براى اينکه .  است و ديگر ردّى از مسيحيت باقى نميماند
 . مردم ديگر به آن احتياجى ندارند و ديگر زور هم نميتواند بگويد

 
 ٢٠٠١فوريه  ١٥

و .  برابر نيازهاى پيش پا افتاده و روزمره تجارت و توليد ور افتاده اند
الجرم، اگر زن آزارى و زن ستيزى و تبعيض و خشونت عليه زن هنوز يک 
واقعيت پابرجاى زندگى مردم اين عصر است، اگر عليرغم جنبشهاى قوى و 
اجتماعى براى رهايى زن، هنوز ستم جنسى در چهار گوشه جهان حکم 
ميراند، بايد حکمتش را همينجا، در همين عصر و در مصالح همين نظام 

 .جستجو کرد
 

اما آن نوع .  ، هميشه ممکن است وجود داشته باشد"جنون"جنايت از سر 
جنونى که قربانيانش، از خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان 
هستند، ديگر جنون نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر 

 .جامعه است
 

انترناسيونال  ١٣، در شماره ١٩٩٤، آوريل ١٣٧٣اولين بار در فروردين 
 ١٨٢تا  ١٧٩مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات  .منتشر شد

 ...زن، در زندگى و مرگ 
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در انقالب کبير فرانسه تا بخون   ١٧٨٩ژوئيه  ١۴از فتح باستيل در 
، فرانسه درگير يک ١٨٧١هفته خونين مه کشيده شدن کموناردها در 

اروپای کهن با .  دوره تحول و کشمکش سياسی حاد طبقاتی است
حکومتهای استبدادی و سلطنتی در کشاکش جنگ و برتری جوئی بود و 
طبقه کارگر در وحشتناک ترين شرايط ممکن زيستی سربازان ساده 

در اروپای کهن نيازی اجتماعی و تاريخی .  جنگ و رقابت بورژوازی
برای تغيير ضروری شده بود و اين کارگران قهرمان پاريس بودند که 

کمون پاريس از .  با اولين انقالب کارگری جهان فصلی نو درانداختند
سقوط امپراتوری دوم، اعالم يکسو در تحوالت انقالب فرانسه از جمله 

جمهوری سوم، مسئله کمبود غله و نان و گرسنگی شديد، شکست 
فرانسه در جنگ با دولت پروس ريشه دارد، و از سوی ديگر، به 
تجارب برجسته مبارزه طبقه کارگر اروپا مانند جنبش چارتيستها در 
انگلستان، شورش مسلحانه کارگران نساجی آلمان و کارگران ابريشم 

 . بافی ليون فرانسه، متکی بود
 

کارگران فرانسه از . کمون پاريس فشرده تجربه مبارزه طبقه کارگر بود
انقالب کبير فرانسه تا کمون پاريس بارها مسلح شدند و در سنگرهای 
مختلفی جنگيدند اما هر بار حاصل فداکاری پرولتاريا را بورژوازی 

اروپا،  ١٨٤٨در انقالبهای .  درو کردندسلطنت طلب مرتجع و اشراف 
در فرانسه سلطنت بوربورن ها و لوئی فليپ سرنگون شد و حاصل آن 

تنها چند ماه بعد در اواخر .  جمهوری دوم فرانسه در ماه فوريه شد
قيام ژوئن کارگران پاريس .  کارگران پاريس قيام کردند ١٨٤٨ژوئن 

و سرنگونی بوربون ها اين  ١٨٤٨تجربه قيام ژوئن .  بخون کشيده شد
ضرورت را برجسته کرد که کارگر بايد راسا و در صف مستقل خويش 

مارس  ١٨اين تجربه در .  برخيزد و کل نظم کهن را درهم بکوبد
 . به کمون پاريس منجر شد ١٨٧١

 
ناپلئون سوم .  اما اتفاق مهم ديگری زمينه خروش پرولتاريای پاريس بود

که با موج نارضايتی عمومی و فقر و گرسنگی شديد روبرو بود، با 
. وارد جنگ می شود ١٨٧٠در ژوئيه "  راين"بيسمارک برسر منطقه 

ناپلئون در اين نبرد متحمل شکست های پی در پی ميشود و بناچار 
تسليم سدان و شکست ناپلئون .  را به ارتش پروس تسليم ميکند"  سدان"

سوم و دستگيری وی توسط ارتش بيسمارک در روزهال اول سپتامبر، 
سپتامبر با خبر تسليم در  ۴روز .  تنور تحوالت فرانسه را داغ تر ميکند

سدان، کارگران پاريس به چند مرکز دولتی حمله می کنند و مجلس 
عصر روز .  اعالم سقوط امپراتوری می کنند قانونگزاری را وادار به 

اعالم و "  جمهوری"چهارم سپتامبر در تاالر شهرداری مرکزی پاريس 
با سياست ادامه جنگ و بيرون کردن ارتش " حکومت موقت دفاع ملی"

 .شود  پروس از فرانسه، مستقر می
 

کارگران پاريس مسلح بودند و بورژوازی فرانسه تالش داشت با 
اولين اقدام .  را تحکيم کند"  دفاع ملی"تبليغات ناسيوناليستی دولت 

برقراری نظم و سرکوب طبقه کارگر و خلع سالح "  دولت دفاع ملی"
کارگران مسلح  ١٨٧١ژانويه  ٢٢و در  ١٨٧٠اکتبر  ٣١در .   آنان بود

تالش کردند که دولت دفاع ملی را درهم بکوبند اما هر بار سرکوب 
، کارگران پاريس ١٨٧١تا مارس  ١٨٧٠در فاصله اکتبر .  شدند

واحدهای مسلح خود را در مناطق بيست گانه پاريس سازمان داده بودند و 
و "  گارد ملی کارگران"مهمتر ارتش کارگری خود را تحت عنوان 

دولت در فکر خلع سالح .  ايجاد کردند"  کميته مرکزی گارد ملی"
يکی از "  وارلين"کارگران بود و اولين کنگره گارد ملی از زبان 

"نمايندگانش قاطعانه اعالم کرد ما کارگران به خود اجازه خلع سالح : 
کارگران پاريس در کشمکش "!  نخواهيم داد، نبرد تا پيروزی ادامه دارد

در .  هر بار موفق شدند زور را با زور پاسخ دهند"  دولت دفاع ملی"با 
اين نبردها هر روز آموزش ديدند، قدرت شان را حفظ و تحکيم کردند و 

مارکس در بيانی .  آماده شدند مارس ١٨برای تصرف قدرت در روز 
 :  شيوا ميگويد

 
از "  زنده باد کمون"مارس، پاريس با صدای رعد آسای  ١٨در صبح "

های  ها و خيانت پرولترهای پاريس، در ميان ضعف…  خواب بيدار شد
طبقات حاکمه دريافتند که ساعت عمل برای نجات اوضاع، از راه به 

وقتی کمون پاريس …  دست گرفتن اداره امور کشور، فرا رسيده است
زمام انقالب را به دست خود گرفت، وقتی برای نخستين بار کارگران 

خود تجاوز کنند، در آن "  های باال دستی"ساده جرأت کردند به امتيازات 
وقت دنيای کهن به ديدن درفش سرخ، مظهر حکومت کارگری که 
برفراز شهرداری به اهتزاز درآمده بود، از خشم و غضب متشنجانه به 

اين کارگران ساده در شرايط بيمانندی از سختی، با .  دست و پا زدن افتاد
فروتنی و دلسوزی و به نحوی مؤثر کار خود را به انجام رساندند و آن 
هم در ازای حقوقی که باالترينش به قول يک مقام عالی علمی، به زحمت 

 ." رسيد به يک پنجم حقوق منشی شورای اداری يکی از مدارس لندن می
 

 اقدامات کمون
مه اقداماتی صورت داد که بورژوازی در يک  ٢١مارس تا  ١٨کمون از 

مارس  ١٨اين درحالی است که همان روز .  قرن نتوانسته صورت دهد
که برای خلع سالح پاريس تالش می کند، ارتش را به "  يِر  آدلف تی"
کند، اما سربازان با آژيتاسيون يکی از زنان کمونارد به  پاريس اعزام می 
کارگران پاريس ملحق می شوند، از فرمان آتش به سمت کارگران  

ژاک "و " کلود مارتن ِلکنت"خودداری می کنند و دو ژنرال فرمانده خود 
ير بدنبال اين واقعه جنگ داخلی   تی.  را بقتل ميرسانند"  توما  لئونار کلمان
زنان نقش بسيار برجسته ای در کمون و در نبردها .  کند را آغاز می

بسياری کارها از فرماندهی جنگ تا اداره امور را زنان عهده دار . داشتند
 .  شدند

 
. شود  توسط شهروندان پاريس انتخاب می  کمون پاريس مارس،  ٢۶روز 

ها پيروان  کمون شامل کارگرانی است که در بين آن

 حكمتيست  -بيانيه حزب كمونيست كارگری 

 در گراميداشت يكصد و پنجاهمين سالروز كمون پاريس

 درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز
 ...باز نشر 

  ١١صفحه   



  ١١صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩١شماره    

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد همين امروز   

 در گراميداشت يكصد و پنجاهمين سالروز كمون پاريس

 ...درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز 

 ٢٦تا  ١٨در فاصله .  انترناسيونال از پرودون تا بالنکی وجود دارند
مارس کميته مرکزی گارد ملی اداره امور و وظائف حکومت را در 

. کميته مرکزی گارد ملی استعفا ميدهد مارس، ٢٨در . دست دارد
گارد .  کند وظيفه و ارتش دائمی را ملغی می  مارس، کمون نظام  ٣٠در 

حمل سالح در آن   افراد قادر به  ملی تنها نيروی مسلحی است که همه
 ١٨٧٠های معوقه را از اکتبر  خانه اجاره   کمون کليه.  کنند ثبت نام می 

در همان روز اعتبارنامه خارجيانی که برای .  بخشد می ١٨٧١تا آوريل 
شود، زيرا پرچم کمون پرچم  اند، تاييد می عضويت کمون انتخاب شده

کند که  آوريل، کمون اعالم می ١در روز .  جمهوری جهانی است
فرانک تجاوز  ۶٠٠٠ترين حقوق دريافتی يک عضو کمون از  باال
آوريل، کمون جدائی کليسا از دولت، الغای هرگونه  ٢در روز .  کند نمی

اموال  مقاصد مذهبی و تبديل تمام اموال کليسا به  کمک مالِی دولت به 
ً شخصی اعالم می.  دولت را مقرر کرد در .  شود مذهب امری صرفا

آوريل، در تالش برای جلوگيری از تيرباران کموناردها توسط  ۵روز 
براساس .  ها تصويب شد قانونی در مورد گروگان  ورسای، يک اليحه

داشتن ارتباط با حکومت در ورسای  نامه همه کسانی که به   اين تصويب
در .  اين تصميم اما هرگز اجرا نشد.  شدند شدند، گروگان اعالم  متهم می

گارد ملی  ١٣٧آوريل، گيوتين اين مظهر اعدام توسط گردان  ۶روز 
در .  بيرون آورده شد و در ميان غريو شادی پاريسی ها سوزانده شد

آوريل، ارتش ورسای يک جبهه در غرب پاريس را تصرف و  ٧روز 
العمل  کمون در اينروز در عکس.  به تيرباران کموناردها مبادرت نمود

چشم در مقابل "سياست تيرباران کموناردهای دستگير شده، سياست  به 
. مثل کرد مقابله به  را اعالم و تهديد به    "دندان در مقابل دندان"و "  چشم

اما يک اقدام جنگی و تبليغاتی بود، کارگران پاريس هيچ کسی را در 
آوريل، کمون با تصويب  ٨در روز .  دوره حکومت کمون اعدام نکردند

يک اليحه قانونی هرگونه نشانه، تصوير، دگم و دعای مذهبی را از 
حوزه وجدان فردی  اين قانون مقرر کرد هرآنچه به . مدارس بيرون راند

آوريل، جنوب پاريس  ١١در روز .  تعلق دارد از مدارس خارج گردد
درگير تهاجم ارتش فرانسه است، کموناردها ارتش فرانسه را عقب می 

در "  ستون پيروزی"آوريل، کمون تصميم ميگيرد که  ١٢در .  رانند
، اين نماد ناسيوناليسم و عظمت طلبی فرانسه را که پس "واندوم"ميدان 

های غنيمتی ساخته شده بود،  از توپ ١٨٠٩از فتوحات ناپلئون در 
اين دستور .  عنوان نشانه شوينيسم و تحريک نفرت ملی، تخريب کند به

آوريل، کمون تعويق  ١۶در روز .  اجرا شد مه  ١۶کمون در روز 
. آنها را تا سه سال بعد اعالم کرد  ها و لغو بهره سررسيد کليه بدهی

هائی که توسط  همينطور کمون تصويب کرد که ليستی از کارخانه
هائی تنظيم گردد که مطابق  اند تهيه شود و طرح صاحبان آنها بسته شده 

ها توسط کارگران سابق خود که در تعاونيها متشکل  آنها اين کارخانه
ها در يک سنديکای واحد بزرگ  اين تعاونی.  شوند، اداره گردند می

آوريل، کمون شب کاری کارگران نانوائی  ٢٠در روز .  متشکل شوند
نام کارگران که توسط   همچنين کارت قديمی ثبت.  را ممنوع کرد

نام  امپراطوری دوم تهيه شده بود را ملغی و صدور کارت ثبت 
در .  شهرداری مناطق بيست گانه پاريس واگذار کرد کارگران را به 

يِر برای معاوضه بالنکی نماينده  آوريل، نمايندگان کمون با تی  ٢٣روز 
  منتخب کمون که زندانی بود با اسقف اعظم ژرژ داربوا و کليه

تی ير مذاکرات .  هائی که در پاريس گروگان بودند، مذاکره ميکند کشيش
آوريل،  ٣٠در روز .  تاکيد ميکند"  توطئه پاريس"را قطع و بر خطر 

استثمار کار   اين دليل که وسيله ها را به  کمون دستور تعطيل گروخانه
شان تناقض  هستند و با حق کارگران بر ابزار کاِر خود و حيثيت شخصی 

محراب "مه، کمون دستور تخريب  ۵در روز .  کند  دارد، صادر می
ساخته شده بود، را صادر  ١۶که در استغفار از اعدام لوئی "  ندامت

بعنوان مظهر افتخار ناسيوناليسم " واندوم"مه، ستون  ١۶در روز . کند می
و توسعه طلبی فرانسوی در ميان شادی کارگران انقالبی پاريس واژگون 

اقدامات کمون در متن يک جنگ بيوقفه توسط دولت انقالبی .  شود می 
مه، سربازان ورسای وارد پاريس  ٢١روز .  کارگری صورت گرفت

 .  در پاريس آغاز ميشودبا کموناردها ميشوند و نبرد سنگر به سنگر 
 

مه  ٢٨تا  ٢١در فاصله .  طول کشيدمه طول  ٢٨مارس تا  ١٨کمون از 
يعنی هفته خونين، ارتش تی ير در همکاری با بيسمارک،  ١٨٧١

ها که دژهای شمال و شرق پاريس را  پروسی.  کموناردها را قتل عام کرد
دهند که از طريق امالک  سربازان ورسای اجازه می در دست داشتند به 

ها منطقه ممنوعه بود،  بس برای آن  شمال پاريس که مطابق قرارداد آتش
کارگران پاريس در اين جناح نيروی .  سمت پاريس پيشروی کنند  به

مقاومت )  شهر تجمل (غربی پاريس   در نتيجه، در نيمه.  اندکی داشتند
شهر  (نيمه شرقی پاريس  ضعيفی صورت گرفت و هرچه سربازان به 

ارتش فرانسه .  شدند مقاومت سرسختانه بود تر می  نزديک)  کارگران
. غير نظاميان گذراند کشتار کارگران و تيراندازی به  هشت روز را به 

  ١٢صفحه   شد که  اين عمليات توسط مارشال ماکماهون رهبری می
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! سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است  

کمونارد بی   ٣٠٠٠٠حدود .  رياست جمهوری فرانسه رسيد بعداً به 
نفر زندانی گرديدند و حدود  ٣٨٠٠٠قريب .  محاکمه تيرباران شدند 

 . تبعيد فرستاده شدند به  ٧٠٠٠٠
 

نام و مقاومت کموناردهای قهرمان پاريس بر پرالشز و سنگفرشهايش 
حک شده و بعد از صد و پنجاه سال هنوز نام پرالشز آخرين سنگر 

ديوار هم "ديوار گورستان پرالشز بعدها .  کموناردها را تداعی می کند
نام گرفت، محلی که صدها کمونارد وقتی بعد از شليک آخرين "  پيمانان

زنده باد "گلوله هايشان اسير شدند، دستجمعی در اين محل با فرياد 
حتی آنزمانی که خيزش در "بقول مارکس، .  تيرباران شدند"  کمون

معرض شکست بود، کارگران هنوز به مقاومت قهرمانانه خود پای می 
آنها .  آنها مرگ با افتخار، با تفنگ در دست را ترجيح دادند.  فشردند

نمی خواستند سالحشان را بر زمين گذارند زيرا که می خواستند سربلند 
آنها روح پرولتاريای انقالبی را به نمايش گذاشتند و مرگ .  زندگی کنند

بدنبال قتل عام مه و ".  را بر تسليم شدن بی افتخار ترجيح دادند
دستگيری ها و تبعيدهای وسيع، حکومت ضد انقالبی ورسای در ژوئن 

 . مجددا در پاريس مستقر شد ١٨٧١
 

. کمون دولت انقالبی طبقه کارگر بود که در پی استقرار نظم جديدی بود
جوهر حقيقی کمون اين بود که کمون، يک دولت "بقول مارکس، 

محصول مبارزه طبقه توليد کننده بر عليه طبقه غاصب و .  کارگری بود
سرانجام، آن روبنای سياسی که تحت حاکميت .  چپاولگر محصول توليد

نظام ".  آن، امکان رهائی اقتصادی کار ميسر ميگردد، کشف گرديد
ترکيب کمون عمدتا از .  شورائی محصول تجربه کمون پاريس است

اعضای انترناسيونال و پرودونيست ها و بالنکيست ها بود اما اقدامات 
کمون از اين چهارچوبها بسيار فراتر رفت و پرولتاريا با اتکاء به 
غريزه طبقاتی خود، رشته های اتصالی به پرودونيسم و بالنکسيم را 

کمون گور "بقول انگلس، .  پاره کرد و به مسائل دوره خويش جواب داد
هر چيز کهنه و بطور اخص سوسياليسم فرانسوی بود، هم زمان گهواره 

اولين درس ."  انترناسيوناليسم کمونيستی بود که در فرانسه جديد بود
کمون اينست که طبقه کارگر نميتواند ماشين حاضر و آماده دولت 
بورژوائی را بکار بگيرد بلکه بايد آنرا درهم بکوبد و ارگانهای نظم نوين 

کموناردها بدليل شرافت بيش از حدشان و .  کارگری را جايگزين کند
ً بدليل بقايای توهمات پرودونيستی به بانک فرانسه دست نزدند و  بخشا

کمون نشان .  مهمترين قدرت بورژوازی را دست نخورده باقی گذاشتند
داد فقدان يک حزب سياسی کمونيستی در اوج فداکاری طبقه کارگر 

 . فاجعه بار است و هر پيروزی را معکوس ميکند
 

گراميداشت کمون پاريس برای طبقه کارگر جهان و کمونيسم کارگری در 
ايران، نه تجليلی عرفانی از يک تجربه مبارزه کارگری بلکه اقدامات و 

امروز در جنبش .  درسهائی است که برای مبارزه طبقاتی امروز دارد
کارگری جهانی نه پرودونيسم و نه بالنکيسم وجود خارجی ندارد، 

اما .  کارگران از اين توهمات در همان دو ماه سرخ پاريس عبور کردند
دولت نوع کمون، شورا در مقابل پارلمان، تسليح عمومی و ميليس توده 
ای در مقابل ارتش حرفه ای و مافوق مردم، اقدامات فوری برای رفع 
تبعيض و برابری، کوتاه کردن دست دستگاه دين و خرافات، تقابل با 
عظمت طلبی و ناسيوناليسم با هويت انترناسيوناليستی، برافراشتن پرچم 
جمهوری جهانی در مقابل رقابت و قدرت بورژوازی در هر کشور، عدم 
تکرار کمبودهای انقالبات کارگری و آماده شدن برای مبارزه ای بدون 
توهم با کليت نظام بورژوائی، اينها مسائل اساسی هستند که در دنيای 
قرن بيست و يکم بسيار حياتی و در مقابل نظم کهنه بورژوائی بسيار تازه 

 . و بديع هستند
 

حکمتيست همراه با کارگران   -در اين مناسبت حزب کمونيست کارگری 
جهان سالروز کمون پاريس و مقاومت و قهرمانی کموناردها را گرامی 

. ميگويد"  زنده باد کمون"ميدارد و همراه با آنان با صدای رعد آسا 
 . کمونيسم تنها راه نجات بشريت امروز است

 
 !زنده باد يکصد و پنجاهمين سالروز کمون پاريس

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ١٣٩٩اسفند  ١٤ -٢٠٢١مارس  ٤

 در گراميداشت يكصد و پنجاهمين سالروز كمون پاريس

 ...درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز 
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!زنده باد دولت نوع كمون  

. بشريت يک واقعيت، يک حقيقت!  يک واژه، يک اشتباه"  کشورما"
کشور واژه ای است نظير بت و خدايان که توسط کشيشها و شاهان 
ساخته شد تا حيوانات باشعور را در محدوده های معينی محصور نگاه 
دارند، جايی که آنها را در جهت منافع اربابان، تحت نظر و بنام 

اينکه ما بطور اتفاقی در اينجا .  موقعيت کثيف آنها در انقياد نگه ميدارند
متولد شده ايم يا در آنجا، مليت ما را تغيير ميدهد و از ما  دوستان و 

بگذاريد به اين بازی احمقانه گردن ننهيم و اين .  دشمنان ميسازد
بگذاريد .  مضحکه را که ما را هميشه در بند نگه ميدارد، بدورافکنيم

به واژه ای توخالی به يک تقسيم بندی بی ارزش اداری تبديل "  کشور"
 .کشور ما جايی است که در آن زندگی آزاد باشد و کارها روبراه. شود
آفتاب در حال طلوع است، با اين اميد که نابيناييها !  کارگران!  مردم

فرانسه مرده است، زنده !  سرنگون باد مستبدين و جالدان.  پايان بگيرد
 !باد بشريت

*** 
 رحمان حسين زاده 

در مقابل پيام باال متعلق به کموناردهای پاريس، الزمست سرتعظيم 
فرود آورد در مقابل بلندای اراده و جسارت خالف جريانی، در مقابل 
بلندای اهداف عميق انسانی و خصلت انترناسيوناليستی نگرش رهبران 

همين پيام به تنهايی لوحه شفاف و زرينی .  و سازندگان کمون پاريس
است در معرفی حقانيت و ماهيت و محتوای محور انسان و عميقا 

کشور و "انقالبی و کمونيستی و ضد خرافه هويت سازی کاذب ملی و
به .   به دور انسانها"  کشورسازی و تعيين مرزهای جغرافيايی ممنوعه

نظرم خودآگاهی طبقاتی باال در صفوف رهبران برجسته کمون پاريس 
و مهمتر جسارت بيان و تالش برای جاری کردن آن، نشانه نگرش و 
تعلق طبقاتی و اجتماعی عميق و محکم آنها به  کارگر و انسانيت بوده 

بازی احمقانه پديده سيال و دلبخواهی "پيام کوبنده کمونارها عليه .  است
فرانسه مرده است،  "و شعار متهورانه "  ملت سازی و کشورسازی

را مقايسه کنيد با سياست و کارکرد چپ ها و "  زنده باد بشريت
سال بعد از اين نگرش و تجربه  ١٥٢که امروز و "  کمونيست هايی"

و باد "  دولت   –ملت "درخشان کمون، هنوز اسير دست بازی احمقانه 
به "  ملل و مليتهای مختلف"زدن هويت ملی و ناسيوناليستی و خط کشی 

آيا .  جای برجسته کردن صورت مسئله بنيادی و واقعی جدال طبقاتی اند
اين عقب گرد طوالنی بيش از اين قابل تحمل است؟ بسيار دير نشده 

"است؟ با الهام از کمونارها و با ندای رسا اعالم کنيم ناسيوناليسم و : 
زنده باد .  هويت سازی ملی و ملی گرايی  ننگ بشريت و مرده است

  "انسانيت
      

ساله بعد از کمون پاريس تاکنون و در اين مدت  ١۵٠در مسير 
طوالنی، در مورد اهداف و اقدامات کمون، کاراکتر رهبران جسورآن 
و دستاوردها و کمبودهای اين تجربه مهم و کوتاه مدت اولين حکومت 

نابغه هايی چون .  کارگری در ابعاد وسيع گفته و نوشته شده است
مارکس، انگلس و لنين جمع بندی خود را از کمون پاريس ارائه کرده 

در نتيجه از شما چه .  بيشماران ديگر در اين باره نوشته و گفته اند.  اند
به خود ميگفتم، .  پنهان، اوايل ترديد داشتم در اين سمينار بحثی ارائه کنم

حرفی .  همه چيز گفته و نوشته شده است
اما چشمم به يک !  برای گفتن نمانده است

پيام فشرده و کوتاه کمون پاريس افتاد که 
ميالدی، بهمن ماه  ١٩٩۴در فوريه سال 

در نشريه کميته کردستان حزبمان  ١٣٧٢
اين پيام توجهم را جلب .  منتشرکرديم

کرد، که بازخوانی آن را در اين سمينار 
 . ارائه کنم

 
اين پيام کمون را در مقطع  !دوستان

يعنی در ميانه پيدايش و .  سال قبل بايد گذاشت و ديد ١۵٠تاريخی 
گسترش نظام کاپيتاليستی قرن نوزدهم، که نظم جديدی در مقابل نظم کهن 

دوره کشور سازی متکی به ملت .  فئودالی، ملوک الطوايفی و شاهان بود
و ملی گرايی که بخشهايی از قوانين و سنت کهن را جارو ميکرد، 

در آن شرايط اينچنين و با .  عناصر جديد و بخشا پيشرو را آورده بود
کشور و "صراحتی که در اين پيام آمده، شوريدن جسورانه عليه پديده 

به دور انسانها به "  کشورسازی و تعيين مرزهای جغرافيايی ممنوعه
نظرم خودآگاهی طبقاتی باال و مهمتر جسارت بيان و تالش برای جاری 
کردن آن، نگرش و تعلق اجتماعی محکم به کارگر و انسانيت را طلبيده 

به گمان من کموناردها در تجربه عملی خود ديده بودند، مرزهای .  است
دلبخواهی و به زور ايجاد شده در جغرافيايی به نام فرانسه بر طبق منافع 
استثمارگران سرمايه، به زندان و جغرافيای پر از رنج و ستم و جنگ و 
ناامنی کارگران و مردم محروم تبديل شده و تا چه اندازه به همسرنوشتی 

به اين دليل آنها .  انسانها در داخل و خارج فرانسه لطمه زده است
آنها ديده بودند، مناسبات طبقاتی نوين و .  خواستار دنيای بيمرز بودند

استثمارگرانه سرمايه داری، با اتکا به موعظه کشيشان و خرافه گرايان 
ناسيوناليست، موجب استثمار انسان به دست انسان، استثمار کارگران و 
انسان کارکن و کار مزدی، گسترش تبعيض همه جانبه و نابرابری و فقر 
و بيکاری و مصائب نظم سرمايه است و اکيدا خواستار جارو کردن آن و 

 . به درست مرگ چنين فرانسه ای بودند
 

اينکه ما به طور اتفاقی در اينجا متولد شده : "محور دوم اين پيام ميگويد
" ايم يا در آنجا مليت ما را تغييرميدهد و از ما دوستان و دشمنان ميسازد

منظور اينست دسته بندی ملی و دشمن تراشی ملی چقدر سيال و بی پايه 
به تجربه .  و به قول کموناردها احمقانه مبنای تفرقه و جدايی انسانها است

هريک از ما در .  خودمان به عنوان انسانهای زنده مقطع حاضر نگاه کنيم
آنجا را بر پيشانی "  کشوری و ملی"جغرافيايی متولد شده و هويت کاذب 

خيلی های حاضر در اين جلسه برای دو و يا سه دهه .  مان چسپانده اند
است به جغرافياهای ديگر در کشورهای غربی و اروپا منتقل شده ايم، به 
کار و شغل و زندگی مشغوليم، بعضی ها فرزندانمان همين جا متولد شده 
اند، شهروندی همين کشورها را گرفتيم، اما هنوز که هنوز است، بر 

سابقمان و بيگانه نگريستن مان، "  کشوری، ملی"اساس هويت عقب مانده 
تازه اين تجربه کشورهای .  تبعيض و نابرابری و تحقير را جاری ميکنند

صحبت از  کشورهای عقب .  پيشرفته و متمدن تر دنيای معاصر است
دقت کنيد ميتوان .  مانده تحت حاکميتهای استبدادی خشن ملی مذهبی نيست

تصور کرد، هر يک ما به جای تولد در ايران و عراق و کردستان ، 
ممکن بود، در آلمان و فرانسه و دانمارک و هلند و آمريکا و مصر و 

متولد شويم، آنوقت به جای خرافه ...  اسرائيل و برزيل 

 بازخوانى يک پيام از كمون پاريس
 

  ١٤صفحه   



 به حزب كمونيست كارگری 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -ايران  

  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩١شماره    

! مرگ بر سرمايه داری  

هويت ملی و کشوری، ايران و عراق و کردستان، هويت وارونه و 
دست ساز آلمانی، هلندی، دانمارکی، اسرائيلی و مصری را بر 
پيشانيمان می چسپاندند و براساس اين حماقت، تعصبات و دوستی و 

ميخواهم بگويم .  دشمنی ها را نوع ديگری برايمان تعريف ميکردند
بگذاريد به اين بازی "کموناردها بی نهايت محق بوده اند  که نوشته اند 

احمقانه گردن ننهيم و اين مضحکه را که ما را هميشه در بند نگه 
به باور من يکی از درسهای مهم کموناردها برای ".  ميدارد، بدورافکنيم

امروز طبقه کارگر جهانی و کمونيستها اينست به اين حماقت تن ندهيم 
ملت و ملی "بگذاريد کشور و من اضافه ميکنم، . "و ما هم تاکيد کنيم

که هنوز ايدئولوگهای بورژوا موعظه "  ملت  -گرايی و خرافه دولت 
اش ميکنند، به واژه ای توخالی، به يک تقسيم بندی بی ارزش تبديل 

" کشور ما جايی است که در آن زندگی آزاد باشد و کارها روبراه. "شود
 . هر جا هستيم برای زندگی آزاد و بهترو جامعه روبراه تالش کنيم

 
محور ديگر اين پيام رسا و فشرده، اينست وقتی که کموناردها قدرت 
سياسی را تصرف کرده و اولين حکومت کارگری و کمونی را ايجاد 
کرده اند، عليرغم دشواريها و سختی های فراوان، اما بسيار خوش بين 

 : فراخوان داده اند
 
آفتاب در حال طلوع است، با اين اميد که نابيناييها !  کارگران!  مردم"

اين پيام آنها در شروع اعمال قدرت کارگری، اميدوار به  "پايان بگيرد
گسترش و طلوع آن در ديگر شهرهای فرانسه و چه بسا اروپا و خوش 

آنها حق داشتند، در آغاز پيروزی، .  بينی نسبت به پيروزی قطعی است
اگر اين اتفاق .  به فرجام پيشروی و موفقيت کار خود اميدوار باشند

ميفتاد، و تصور کنيد حکومت کارگری در فرانسه تثبيت ميشد، چهره 
بورژوازی هار اين را ميدانست، بر اين .  اروپا و دنيا تغيير ميکرد

اساس بی توهم و با همه توان سبعانه تصميم به شکست کشانيدن کمون 
ارتجاع بورژوايی فرانسه و آلمان در حال جنگ، از هيچ . پاريس گرفت

توطئه و ائتالف مشترکی عليه کمون پاريس و کموناردها کوتاهی 
اين جانيان تاريخ سی هزار کمونارد قهرمان را به قتل رساندند .  نکردند

و چند برابر آن زندان و شکنجه و تبعيد و زير فشار طاقت فرسا قرار 
بورژوازی فرانسه با همدستی بورژوازی پروس با تمام .  گرفتند

اما .  ظرفيتهای جنايتکارانه کمون نوپای پاريس را در خون غلطاندند
نتوانستند آوازه تجربه و دستاوردها و اراده و جسارتهای بی نظير 

امروز .  رهبران جاويدان کمون را در يک قرن و نيم اخير بزدايند
گراميداشت جهانی صد و پنجاهمين سالگرد کمون پاريس گوشه ای از 

 . اين واقعيت پايدار است
 

بخش پايانی اين پيام کوتاه  کمون پاريس اين شعار عميقا پر معنای 
 . آزاديخواهانه و انسانی است

فرانسه مرده است، زنده باد !  سرنگون باد مستبدين و جالدان"
 "  بشريت

 
اين يعنی دفن !  چه متهورانه، چه جسورانه و پر از اراده خالف جريانی

مليت و هويت "نظم استثمارگرانه به نام کشور و در اين دوران ما به نام 
به نظرم اين درجه از تعرض حق طلبانه به ".  ملت  -ملی و خرافه دولت 

از دوره بعد از کمون "  کشور و کشورسازی و ملت و هويت ملی"خرافه 
علت اينست از .  و حتی در تجربه انقالب کارگری بزرگ اکتبر نمی بينيم

آن دوره تاکنون بورژوازی جهانی و محلی عقب گرد محافظه کارانه ای 
را به انترناسيوناليستها، به کمونيستها و کارگران کمونيست تحميل کرده 

اين پديده به ويژه بعد از شکست انقالب سوسياليستی اکتبر بسيار .  اند
ناسيوناليسم چپ بورژوازی در فرمت سوسياليسم .  مشهود است

بورژوايی روسيه و چين و اقمار آنها برای چندين دهه خود بستر تقدس 
طبقه کارگر را به دنبال .  شدند"  کشورسازی مستقل و ملی و هويت ملی"

کارگر و مردم .  کشاندند"  منافع ملی و استقالل کشور"پروپاگاند توخالی 
به اعتقاد من .  تبديل کردند"  ملی و ميهنی"محروم را به نيروی جنگهای 

اگر کموناردهای پاريس فجايع جنگ جهانی اول  و دوم، جنگهای تحميلی 
قدرتهای جهانی و امپرياليستی را در ويتنام و هند و چين و خاورميانه و 

ميديدند، ترديدی نيست، "  منافع ملی و کشوری"آفريقا و آسيا زير نام 
کشورها و ملتها و "قاطعانه تر ادعانامه کمونيستی را عليه نظم وارونه 

اکنون وقت آنست کارگران کمونيست و .  صادر ميکردند"  منافع ملی
کمونيستهای کارگری ماگزيماليست بنا به ضرورت اين دوران رساتر و 

 .شفافتر به اين سنت و سياست طبقاتی کموناردهای پاريس پای بفشاريم
  

در نتيجه در پايان تنها به عنوان يک تجربه در ميان دهها تجربه با ارزش 
کمون پاريس اين ضرورت را بايد برجسته کرد، که برای رهايی از نظم 
وارونه کاپيتاليسم معاصر و گلوبال، به يکی از ارکانهای ايدئولوژيک و 

" ملت و منافع ملی   –ملت و هويت ملی  و دولت "سياسی سرمايه داری 
درست همانند خرافه مذهب الزمست تعرض ماگزيماليستی را سازمان 

بازی "من هم با الهام از جمله با ارزش کموناردها تاکيد ميکنم به .  دهيم
با جسارت .  تن ندهيم "احمقانه دسته بندی ملی و هويت ملی و کشوری

ملی گرايی، هويت ملی و ناسيوناليسم را دفن کنيم، زنده "اعالم کنيم؛ 
  ".باد انسانيت

 
 زنده  باد کمون پاريس 

 زنده باد حکومت کمونی و شورايی
*** 

نوشته باال  بار اول دو سال قبل در سمينارگراميداشت کمون پاريس، 
رويداد بزرگ و درخشان متعلق به طبقه کارگر و محرومان فرانسه و 

در شرايطی که کاپيتاليسم و قطبهای اصلی و ضد انسان .   جهان ارائه شد
، جهان را به بربريت بی نقاب سوق ميدهند، يادآوری مهمترين درسهای 
کمون پاريس ضد سرمايه داری، برای مبارزه امروز طبقه کارگر و 

 .به اين دليل اين مطلب مجددأ منتشر شد. کمونيستها اهميت دارد
  

   ٢٠٢٣مارس  ١٨

 ...بازخوانى يک پيام از كمون پاريس 



 ٦٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٥صفحه    

 اعالم تجمع اعتراضی در هفت تپه
کارگران هفت تپه برای روز پنجم فروردين اعالم تجمع اعتراضی 

اعتراض به مصوبه ظالمانه شورای "کرده اند و دليل اصلی تجمع را 
عالی کار که مبلغ پنج ميليون در ماه رو تعيين کرده در حالی که خط 

 ". فقر درآمد بيست ميليون در ماه است
 
ساير مطالبات بسيار مهم که کارگران هفت تپه دارند و قرار است در "

مشکل   -مطالبه همسان سازی   -:  اين تجمع مطرح شود عبارتند از
مشکالت همکاران در   -تبديل قرداد همکاران فصلی   -منازل سازمانی 

 ". بازگشت به کار اسماعيل بخشی -اف .دی.ام
 

 بانه، قتل يک جوان و به آتش کشيدن پاسگاه مزدوران در منطقه بانه 
 ٢عصر امروز چهارشنبه  ٧بنا به گزارش منتشر شده، ساعت 

ساله  به اسم بهزاد عزيزی هنگام بازگشت  ١٩جوانی  ١٤٠٢فروردين 
بوين، -در مسير بانه" درگاه شيخان "به محل سکونت خود در روستای 

در ايست بازرسی کريم آباد که اخيرآ و بعد اعتراضات داير شده، 
بهزاد به دفاع از .  مورد اذيت و آزار مزدوران پاسگاه قرار ميگيرد

جنايتکاران سپاه پاسداران وقتيکه با .  خود می پردازد و مقاومت ميکند
مقاومت اين جوان روبرو می شوند، مستقيم به سوی ايشان تيراندازی 

متاسفانه بعد از چند دقيقه .  و چند گلوله به سر و بدنش اصابت ميکند
مردم محل با اطالع از اين جنايت به .  بهزاد جانش را از دست می دهد

مزدوران سپاه .  پاسگاه کريم آباد يورش برده و آن را به آتش ميکشند
. از ترس خشم و اعتراض مردم فرار کرده و محل را ترک ميکنند

جنازه بهزاد عزيزی به بيمارستان بانه منتقل و مردم در جلو بيمارستان 
مرگ بر جمهوری قاتل و جنايتکار .  تجمع اعتراضی برگزار کرده اند

 . اسالمی و مزدورانش
 

 صدور حکم اعدام برای پنج زندانی سياسی در اروميه
های گذشته شعبه سوم دادگاه انقالب اروميه به رياست  در هفته

: های زاده، پنج شهروند اهل اروميه به نام نجف_قاضی#
برديانی، _عمری_آرام#هناره، _وفا#نمازی، _نسيم#
مشارکت در  «رسولی را به اتهام _منصور#پرحازو و _رحمان#

به اعدام محکوم کرده  »همکاری اطالعاتی و جاسوسی به نفع اسرائيل
 .است

 
با چندين پله زير خط  فقر تعيين  ١۴٠٢کارگران در سال   حداقل مزد

 شد 
شورای عالی کار ضد کارگری که شامل نمايندگان کارفرما، دولت و 

اسفند بعد از نمايش چانه  ٢٩شوراهای اسالمی کار هستند روز 
. را تصويب و اعالم کردند ١٤٠٢زنيهای کذايی حداقل دستمزد سال 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

پايه  ٪٢٧مصوبه شرم آور و ضد کارگری افزايش ظاهری در اين 
ساير سطوح، درشرايطی که نرخ تورم فقر و گرسنگی به  ٪٢١دستمزد و 

طبقه کارگر و اکثريت مردم تحميل کردە است، شورای عالی ضد 
کارگری تنها بفکر تداوم تحميل کار ارزان برای انباشت سود بيشتر 

در اين مصوبه ضد .  سرمايهداران و دولت بعنوان کارفرمايان است
اين .  هزار تومان، اعالم شدە است ٨١٢ميليون و  ٨کارگری پايه دستمزد 

 ١٢در حالی است کميسيون تعينی کارفرما و دولت برای نرخ سبد کاال را 
هزار تومن را با پاين آوردن کيفيت مواد غذايی، پروتينی  ٨٠٠ميليون و 

در عينحال کارشناسان مستقل اقتصادی و .  و ويتامينی تعيين کردە بود
 . ميليون اعالم کردند ٢٠فعالين کارگری خط فقر را 

 
الزم به يادآوريست اين مصوبه ضد کارگری شامل کل طبقه کارگر 
نميشود، کارگاە های کمتر از دە نفر همراە با مناطق اقتضادی آزاد و 

در واقع بخشی از کارگران در شرايط .  تجاری شامل قانون کار نميشوند
اما طبقه کارگر در هيچ .  بردە داری تحت کنترل سرمايهداران قرار دارند

زمانی ارزشی برای مصوبات ضد کارگری شورای عالی کار قائل نبودە 
ماهه اخير شروع  ٦را در ادامه خيزش انقالبی  ١٤٠٢قطعا سال .  است

ميکنيم و اين مصوبه کذايی شورای کار به خشم بيشتر در ميان کارگران 
 . دامن ميزند و موجب اعتراضات گستردە تر ميشود

 
ستم روا داشته شده به  تبعيض تجمع اعتراضی معلمان مريوان به دليل

 معلمان
به دليل عدم پاسخگويی مديران آموزش و پرورش به اعتراضات معلمان 
و مطالبه گری انجمن صنفی معلمان سروآباد و مريوان، معلمان مريوان، 

اسفند در مقابل اداره آموزش و پرورش مريوان برای مطالبه  ٢۵روز 
. حق معلمان فعال صنفی استان کوردستان تجمع اعتراضی برگزار شد

الزم به ذکر است که بنا بر برگزاری اين تجمع در داخل ساختمان آموزش 
ی، اين اداره مواجه  ، قفل شده و پرورش مريوان بود اما معلمان با در بسته  

 .شدند و اينتجمع در مقابل اين اداره برگزار گرديد
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی
، بازنشستگان تامين اجتماعی شوش، ١۴٠١اسفندماه  ٢٨روزيکشنبه 

اهواز، شوشتر، در اعتراض به گرانی، فقر و فساد، تورم،  وضعيت بد 
روز .  معيشتی و عدم رسيدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند

چهارشنبه دوم فرورديننيز، جمعی از بازنشستگان تامين اجتماعی شوش 
،  در اعتراض به مصوبه ضدکارگری تعيين دستمزد شورای عالی کار

گرانی، فقر و فساد، تورم،  وضعيت بد معيشتی و عدم رسيدگی به 
 .مطالباتشان مجددا مقابل فرمانداری اين شهرستان دست به تجمع زدند

 
  ١٦صفحه    تجمع اعتراضی مديران مراکز مثبت زندگی بهزيستی

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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اسفندماه مديران مراکز مثبت زندگی بهزيستی و کمپين معلوالن  ٢٧شنبه 
در برابر سازمان برنامه و بودجه در اعتراض به عدم پرداخت بودجه 

 .مراکز دست به تجمع زدند  اين
 

 مزاحمت ماموران شهرداری در قلعه حسن خان
با )  استان تهران(خان  حسن  مامورن شهرداری در شهر قدس قلعه 

ها و مردم رهگذر، مانع از کاسبی آنها در  پاشيدن آب روی دستفروش
همچنين در آستانه عيد نوروز .  شوند روزهای نزديک به سال نو می

 .کردند  مأموران شهرداری به دستفروشان زنجان نيز حمله
 

کارگر مصدوم  ١٣ريزش يک سوله در فرودگاه بين المللی تهران، 
 شدند

مصدوم اين حادثه توسط اورژانس و هالل احمر به مراکز درمانی  ١١
منتقل شدند و دو مصدوم ديگر نيز در حال درمان سرپايی هستند و 

اين .  هايی از اورژانس و آتش نشانی فرودگاه در محل حضور دارند تيم
های هواپيمايی در حال ساخت بوده است، که  سوله توسط يکی از شرکت

 .کند ريزش می
 

ادامه اعتراضات مردم فرانسه درشهرهای مختلف عليه افزايش سن 
 بازنشستگی

شنبه به  دهها هزار نفر از مردم معترض در سراسر فرانسه عصر پنج 
ها آمدند تا به تصميم دولت امانوئل ماکرون، رئيس جمهوری  خيابان

قانون اساسی برای تصويب  ۴٩فرانسه در توسل به تبصره سوم ماده 
تنها در ميدان کنکورد .  اليحه اصالح نظام بازنشستگی اعتراض کنند
های مختلف  های اتحاديه پاريس، هزاران نفر در حالی که عمدتا پرچم

کارگری را در دست داشتند آتش برافروخته بودند، تجمع بزرگی را 
ها از مناطق مختلف پاريس حاکی است که  گزارش.  برگزار کردند

شنبه شب در چند  درگيری و تعقيب و گزير بين پليس و معترضان پنج
مجلس ملی فرانسه بعدازظهر روز .  منطقه از شهر ادامه داشته است

پنجشنبه نيز صحنه اعتراض نمايندگان مخالف دولت به اليزابت بورن، 
نمايندگان مخالف دولت با خواندن پياپی سرود .  وزير فرانسه بود نخست

ملی فرانسه مانع از سخنرانی خانم بورن شدند و رئيس مجلس برای 
  مردم فرانسه زيربار اين.  دقايقی مجبور به اعالم تنفس و تعليق جلسه شد

 .سياست ارتجاعی نميرون و به اعتراض خود ادامه خواهند داد
 

 آخرين وضعيت گلرخ ايرايی
گلرخايرايی، زندانی سياسی با گذشت شش ماه از زمان بازداشت و با 
وجود برگزار شدن جلسه دادگاه، همچنان به صورت بالتکليف در بند 

 .برد سر می زنان زندان اوين به
 

 زندان اوين به بند زنان اين زندان منتقل شد ٢٠٩سپيده قليان از بند 
اسفند، به بند  ٢٨سپيده قليان، فعال خوشنام کارگری شامگاه يکشنبه 

وی در تاريخ بيست و چهارم اسفندماه، .  زنان زندان اوين منتقل شد

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

ساعاتی پس از آزادی از زندان اوين، در مسير تهران به دزفول توسط 
نيروهای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به 

 .زندان اوين منتقل شده بود ٢٠٩بند 
 

 زيستی به دو سال حبس تعزيری محکوميت چهار فعال کارگری و محيط 
زيستی  شعبه سوم دادگاه کذايی اروميه چهار فعال کارگری و محيط 

پور، خليل مرادی، ابراهيم  شهرهای اشنويه و نقده، آقايان عباس هاشم 
" اقدام عليه امنيت ملی کشور"قهرمانی و بهرام جعفری را از بابت اتهام 

به تحمل دو سال حبس به قيد احتساب و کسر ايام بازداشت قبلی محکوم 
قانون مجازات اسالمی اجرای اين حکم به  ۴۶نمود که مستنداً به مادە 

پور، خليل  آقايان عباس هاشم .  شود مدت چهار سال شامل تعليق می
مرادی، ابراهيم قهرمانی و بهرام جعفری در جريان اعتراضات مردمی 

توسط  ١۴٠١مهرماه  ٧شنبه  نسبت به قتل مهسا امينی، روز پنج 
 ٧٠نيروهای امنيتی شهرهای اشنويه و نقده بازداشت و پس از حدود 

هر کدام با  ١۴٠١آذرماه  ١٣شنبه  روز بازداشت، سرانجام روز يک
ً و تا زمان پايان مراحل  ۵٠٠توديع قرار وثيقه  ميليون تومانی موقتا

 .دادرسی از زندان آزاد شدند
 

بهمن بهمنی به دليل فشار برای اعترافات اجباری درباره قتل کيان 
 پيرفلک کودک دە ساله اعتصاب غذا کرده است
شدگان ايذه، از دوم اسفند  بنا به اخبار منتشره بهمن بهمنی، از بازداشت

در اعتراض به فشار نيروهای امنيتی برای اخذ اعترافات اجباری 
. درباره نقش داشتن در کشته شدن کيان پيرفلک اعتصاب غذا کرده است

بهمن به .های ديگر حاکی از وضعيت وخيم او است برخی گزارش
 .متهم شده است »االرض افساد فی«
 

 رای انفصال از خدمت اسماعيل خداياری دبير زبان انگليسی قزوينی
اسماعيل خداياری دبير زبان انگليسی منطقه خرمدشت، شهر تاکستان،  

به اتهام تبليغ عليه نظام با دستور، نقی سياهکالی مرادی، مدير کل 
آموزش و پرورش استان قزوين و با رای هيأت تخلفات اداری آموزش و 

ماه انفصال از خدمت و رای آماده به کار  ٣پرورش اين استان به 
کسر از حقوق ايشان در فيش های دی، بهمن و اسفند ماه .  محکوم شد

 .اعمال شده است
 

پيام سمانه اصغری نيلوفرحامدی و الهه دمحمی از زنان زندانی در 
 قرچک

ما اين سوی ديوارهای بلند زندان و شما همدالن و . شش ماه را گذرانديم 
تان، اميد را در  های سرانگشتان با اين حال جوانه.  عزيزان، سوی ديگر

دل ما زنده نگه داشت و گرمای دلتان، توان ادامه دادن را در 
دريغ،  شما که با مهربانی و حمايت بی. از شما بسيار آموختيم. مان زانوان

در آغاز سال نو وظيفه خود .  هايمان و دوستانمان بوديد کنار ما، خانواده
به اميد .  دانيم دستان پرمهرتان را بفشاريم و سپاسگزارتان باشيم می

 .١۴٠٢تر، کنار هم در سال روزهای روشن
 

 بازداشت سليمان عبدی
صبح آقای سليمان عبدی  ١٠اسفند حوالی ساعت  ٢٨صبح روزيکشنبه 

عضو خوشنام انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه سقز و زيويه با 
در جريان تفتيش .  هجوم نيروهای امنيتی به منزلش بازداشت شد

  ١٧صفحه   های همراه  غيرقانونی منزل آقای عبدی لپ تاپ و تلفن



 

!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای و كارگری را 

!همه جا ايجاد كنيد  

!در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد   

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت   
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 فرانسه

 اعتصاب و اعتراض ادامه دارد

آقای عبدی که از .  خودشان، همسر و دخترشان نيز ضبط شده است
های مردمی برای  شهروندان خوشنام اهل سقز است در جريان کمپين

مقابله با کرونا، و همچنين زلزله سرپل ذهاب و سيل لرستان از 
 .شخصيت های مورد وثوق مردم منطقه بودند

 
 فرياد فرياد، از اين همه بيداد

ها از اخراج خواهر جواد حيدری از کار و اخراج خواهر  گزارش
های پايانی  مجيدرضا رهنورد از دانشگاه فائزه رهنورد، درحاليکه ترم

ی حقوق را در دانشگاه ميگذراند، تنها به دليل اينکه خواهر  رشته
مجيدرضا رهنورد يکی از .  مجيدرضاست، از دانشگاه اخراج شد

به فاصله  ۴٠١آذر ماه  ٢١شدگان خيزش انقالبی بود که در  بازداشت
روز از زمان بازداشت، با حکم جنايتکارانه دادگاه کذايی مشهد،  ٢٣

 .اعدام شد
 

همچنين فاطمه حيدری خواهر جواد حيدری از کشته شدگان خيزش 
فاطمه حيدری با انتشار تصويری .  انقالبی در قزوين از کار اخراج شد

کارشناس ارزيابی و «از کارت شنايی محل کار خود به عنوان 
: برداری کشور، در حساب توييتر خود نوشت سازمان نقشه  »عملکرد

اخراجم  دستم رسيد که  ای به  کارمند دولت بودم؛ چند روز پيش نامه«
های جمهوری  خواهر جواد حيدری در ادامه خطاب به مقام.  »اند کرده

قدر حقير و بدبختيد کارم را که هيچ، زندگيم را  همين «:  اسالمی افزود
 .»دهم تا انتقام خون برادرم را بگيرم و دادخواهش باشم می

 
 همبستگی مادران جانباختگان در ايذە

مادران کيان پيرفلک، حسين سعيدی، محمود احمدی، حامد سلحشور، 
 .ميالد سعيديان جو و علی مواليی با هم ديدار و اعالم همبستگی کردند

 
*** 

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 

 به حزب كمونيست كارگری 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -ايران  



  ١٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩١شماره    

 اعتصاب#طبقاتى در دفاع از _همبستگى#آموزش 

مکرون با #دولت .  در جنوب فرانسه است Marseille اينجا مارسی
. تهديد تالش ميکند که کارگران صنايع نفتی را بکار بازگرداند

اعتصاب کارگران فرانسه کشور را با کمبود بنزين روبرو کرده 
دولت با ارسال تانکرها برای بارگيری بنزين در انبارهای نفتی .  است

و تهديد کارگران به زندان و ارسال نيروی سرکوب برای اسکورت 
 . تانکرها اقدام کرده است

 
کارگران بنادر مارسی، کارگران راهداری و ديگر بخشهای کارگری 
حامی اعتصاب اتوبان و جاده های منتهی به انبارهای نفتی را بسته 

اعتصاب کارگران فرانسه .  اند و از بارگيری بنزين جلوگيری می کنند
. درس اتحاد کارگری در مقابل سرمايه داران زالوصفت ميدهد

درود بر .  طبقاتی است_مبارزه#اعتصاب دانشگاه آموزش فوت و فن 
 !اتحاد و همدلی اعتصابيون

 
 پاريس #
 مارسی#
 کارگری_عمومی_اعتصاب#
 

 !فرانسه غوغا ميكند#دمكراسى در #
 

دولت مکرون يکجانبه طرح افزايش سن بازنشستگی را تصويب کرده 
کارگران و .  است اين در حالی است که در پارلمان در اقليت است

. مردم معترض در چهارگوشه فرانسه در اعتصاب و اعتراض اند
پاريس رسما جنگ بود و از اين صحنه ها در هر خيابان #ديشب در 

 . و محله شهرهای مختلف به وفور ثبت شده است

!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  

 يادداشتها 
 

 سياوش دانشور

تازه دمکراتهای ايرانی و کسانی که در بارگاه مکرون مشغول دريوزگی  
نسخه .  اند، شاگرد اين سرکوبگران و عليه برآمد انقالبی در ايران اند

 .فاشيسم تمام عيار است#دمکراسی يک #ليبرال اين #ايرانی و #
 

 كارگری _عمومى_اعتصاب#جنوبى، _آفريقای#
 

فقر، بيکاری، بيماری، فالکت .  سرمايه داری دنيا را به گند کشيده است
کارگران آفريقای جنوبی در اعتراض به .  سهم توليدکنندگان ثروت است

ناامنی اقتصادی، بی مسکنی، قطع مستمر برق و عدم دسترسی به درمان 
صدها هزار کارگر در شهرهای مهم و معادن و .  دست به اعتصاب زدند

پليس حافظ .  بخشهای صنعتی در اعتصاب اند و ميگويند دولت بايد برود
سرمايه هم ميزند، شليک ميکند، اعتصابيون و معترضين را بازداشت 

 .اعتصاب و مبارزه اما ادامه دارد. ميکند

ايران فريادهای انقالبی #ديشب در شهرهای .  پاريس جنگ بود#ديشب در 
. کارگران در جنب و جوش برای اعتراض به فقر و بردگی اند.  داغ بود

اين فريادهای کارگران بعنوان يک طبقه جهانی عليه سرمايه داران بعنوان 
 .ما شايد همديگر را نشناسيم اما از يک سرشت ايم. يک طبقه جهانی است

 

 فرانسه، كشمكش كارگران و دولت حاد ميشود#
 

. کارگران فرانسه درگير يکی از مهمترين اعتصابات سالهای اخير هستند
اکثريت کارگران و مردم معترض که هر روز در گوشه گوشه فرانسه 

اما دولت .  اعتراض می کنند مخالف طرح افزايش سن بازنشستگی هستند
مکرون و دمکراسی فرانسه ککش نميگزد و ميخواهد با 

  ١٩صفحه   



  ١٩صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩١شماره    

 .زور پليس و سرکوب و يک رای شکننده پارلمانی طرح را تحميل کند
  

در کنار اين اقدامات ضد کارگری، تبليغات ضد کمونيستی عليه 
سال هم  ۶٢کارگران ميگويند بيشتر ما به .  اعتصاب راه افتاده است

ساله بازنشسته شويم؟ دولت و رسانه ها اما  از  ۶۴نميرسيم چرا 
سال ظاهرا هنوز  ١۵٢بعد از .  کمونيسم ميگويند »خطر«و  »تهديد«

 .شبح کمون برسر اليزه و ورسای در پرواز است

پرسون از رهبران اليق اعتصاب وعده ميدهد در صورت _آکسل# 
تصويب نهايی امروز، آنها اعتراض و اعتصاب را راديکاليزه می 

به صندوق اعتصاب .  از اعتصاب کارگران فرانسه حمايت کنيم.  کنند
از تجارب و روش مبارزه کارگران .  اخبار آنرا پخش کنيد.  کمک کنيم

امروز کارگران فرانسه افتخار طبقه .  فرانسه در ايران استفاده کنيم
 .کارگر اروپا و جهان هستند

  
 !زنده باد همبستگی جهانی کارگران! اعتصاب#زنده باد 

!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  

 قدرت اعتصاب و وحشت بورژوازی از كمونيسم ...يادداشتها 
 

کارگران فرانسه در مخالفت با طرح دست راستی امانوئل مکرون برای 
قدرت اعتصاب و .  افزايش سن بازنشستگی کل کشور را بيرون کشيدند

حضور کارگر به تنهايی کافی است تا بورژوازی مانند قورباغه پاولوف 
رسانه های راست فرانسه در تبليغات ضد .  واکنش شرطی نشان دهد

 . بيان ميکنند »خطر کمونيسم«اعتصاب و ضد کارگر وحشت شان را با 

 
همه !  چه پرشکوه است جبن و ترس بورژواها در سالروز کمون پاريس

جای دنيا بورژوازی در مقابل کارگر واکنش يکسان طبقاتی اش را نشان 
اين تنها چپ های سازشکارند که در هر تندپيچ سياسی سر به .  ميدهد

 .آستان دشمن می سايند
  

زنده باد .  کارگران فرانسه افتخار طبقه کارگر جهان در لحظه کنونی اند
 ! اعتصاب

 
 !کارگران فرانسه راه را نشان ميدهند

 
*** 

پاريس تجمل مملو از آشغالهای 

كارگران وقتى . جمع نشده است

اعتصاب مى كنند حداقل ترين 

نيازهای روزمره جامعه روی زمين 

هنر بورژوازی و اليزه . مى ماند

نشينان تنها ارسال نيروی سركوب و 

حمله وحشيانه به اعتصابيون و زنان 

و مردان معترضى است كه حاضر 

نيستند طرحهای رياضتى و ضد 

! كارگری طبقه حاكم را قبول كنند  



 ٦٩١شماره   كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٠صفحه    

! 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

 پروين كابلى

parvin.kaboli@gmail.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/  

 !به كارگران ايران

 ! فرصت را دريابيم، عليه مصوبه ننگين دستمزد بپاخيزيم
 

مصوبه شرم آور و ننگين شورای كارفرمايى و ضد كارگری كار و افزايش               

ساير سطوح در شرايطى كه نرخ تورم سر به           ٪٢١پايه دستمزد و      ٪٢٧اسمى  

فلک مى كشد، تداوم طرح ارزان سازی نيروی كار و اسارت اكثريت عظيم              

هزار   ٢٠٨ميليون و     ٨دستمزد و حقوق    .  جمعيت در چمبره فقر و فالكت است      

تومان، كه همين هم شامل بخش وسيعى از كارگران نمى شود، در شرايطى              

 .ميليون تومان است ٢٠است كه خط فقر 
 

اين تحقير و تحميل فقر     .  از هم طبقه ای هايمان در فرانسه بياموزيم       !  كارگران

بپاخيزيد و در پيشاپيش يک جامعه انقالبى و منزجر از . عمومى را تحمل نكنيد

حكومت اسالمى سرمايه داران با پرچم دستمزد مكفى و رفاه همگانى بميدان            

اعالم كنيد هرآنچه كه دولت و سرمايه داران از تامين آن سر باز               .  بيائيد

ميزنند و ميگويند ممكن نيست، كارگران و دولت انقالبى كارگری به بهترين             

 !فرصت را دريابيم. شكل تضمين خواهد كرد
 

 سياوش دانشور

 ١٤٠٢فروردين  ٣


