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(در مورد قتل فائزه ملكى نيا در سنندج)
محمد راستی

ــر  ــاده، اگ ــش زی ل مردن ــ ــدم، احت ــش ب ــه نجات س میكن ــ نش الت ــا چشــ «ب
ــم» ــی میكن ــربش را جهان ــم و خ ــت میكن ــتند درس ــراش مس ــره از ماج ی

یاداشــت بــاال بــه نقــل از پزشــك معالــج فائــزه ملکــی نیــا دخــرت ۲۲ ســاله ای 
ــزه ملكــی  ــدرش آتــش زده شــده و جــان باخــت. آری فائ اســت كــه توســط پ
دخــرت جــوان بعــد از اینكــه پــدرش روی او بنزیــن ریخــت و بــه آتشــش كشــید، 
ــار دیگــر شــاهد  ــردم ســنندج ب ــر ســنندج جــان باخــت. م رســتان كوث در بی

جنایتــی وحشــتناك علیــه زنــی دیگــر و ... صفحــه ۲

در حاشيه هفته
از فاش شدن اسناد پولشويى پاندورا تا 

جنايت كليسا در فرانسه
امان كفا

شروع فصل جديدى از 
اعتصابات كارگرى در ايران

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــران در  ــارس ای مــوج جدیــدی از اعرتاضــات و اعتصابــات کارگــری در رست
ــه فصــل جدیــدی از اعتصابــات  ــان اســت. كارگــران نیشــكر هفت تپ جری
خــود را، متحدانــه و بــا تكیــه بــر مجمــع عمومــی خــود رشوع كرده انــد 
و امــروز نیــز در ۹میــن روز از اعتصــاب خــود شــهر شــوش را بــه تســخیر 
كان بــر رس  اینــدگان آنــان در هفت تپــه كــ در آوردنــد. كارگــران و 
ــاع از موكل شــان  ــه، دف ــوق معوق ــاه حق ــات رفاهــی، پرداخــت ۳م مطالب
خانــم زیالبــی، تعییــن تكلیــف رشكــت و برگشــت بــه كار همــكاران 

ــارند. ــای می فش ــود پ ــی خ اخراج

ــژه  ــث در منطقــه وی ــز كارگــران ارکان ثال روز دوشــنبه ۱۲ مهرمــاه نی
ــن  ــرای دومی ــارس ب ــج ف ــگ خلی ــه هلدین ــیمی از جمل ــادی پرتوش اقتص
ــوق  ــکاران و حق ن ــدن بســاط پی ــده ش ــه برچی ــا مطالب ــی و ب روز متوال
ــهر  ــای ماهش ــد و در خیابان ه ــع کردن ــاوی، تجم ــرای كار مس ــاوی ب مس
رژه رفتنــد. گفتــه می شــود کــه ایــن تجمــع صــورت گرفتــه بــا حداقــل ۵۰

ــدگان کارگــری فعــال  این ــه اذعــان  درصــد کارگــران برگــزار گردیــده، و ب
در ایــن منطقــه، در صــورت عــدم پاســخگویی مســئولین ایــن اعتصابــات 
و اعرتاضــات همچنــان بــه قــوت خــود باقــی خواهنــد مانــد. آتــش 
ــدان  ــا به می نــد كارگــری در ماه هــای گذشــته در نفــت ب اعتصابــات قدر
آمــدن دوبــاره كارگــران اركان ثالــث در پرتوشــیمی ماهشــهر دوبــاره زبانــه 

می كشــد.

از طــرف دیگــر صدهــا نفــر از كارگــران بزرگرتیــن معــدن مــس خاورمیانــه 
(معــدن مــس ســوگون) بــا دو میلیــارد تــن حجــم ذخیــره، از ســه شــنبه 
۱۹ مهرمــاه همــراه بــا پرســنل رشکــت آهــن آجیــن مشــغول بــه کار در این 
معــدن، دســت بــه اعتصــاب زده انــد! ســازماندهی ایــن اعتصــاب از ســه 
نكاران، ســطح نــازل دســتمزدها و  مــاه پیــش پیرامــون برچیــدن بســاط پی
اعــرتاض بــه اخــذ امضــای برگــه ســفید توســط رشكــت، در دســتور رهــربان 
و ســازمان دهندگان اعتصــاب بــوده اســت. كارگــران می گوینــد كــه «اخــذ 
ــه ســطح  ــع دســت كارفرمــا را در تعــرض ب امضــای برگــه ســفید» در واق
معیشــت كارگــران و بیــكار كــردن آنــان، بازتــر می گــذارد. عــالوه بــر ایــن، 
كارگــران بــه فقــدان امكانــات بهداشــتی و ایمنــی در محــل كار، بــه خطــر 
بیــكاری، بــه ســطح گرانــی و تــورم كمرشــكن در مقایســه بــا ســطح پاییــن 
ــه  والن در رســیدگی ب ــی دولــت و مســ دســتمزدهای خــود، بــه بی كفایت
ایــن رشایــط فالكت بــار معرتض انــد و بــا اتحــاد خــود وارد اعتصــاب 
شــده اند. شــایان ذكــر اســت كــه حــدود ۴ هــزار نفــر پرســنل رســمی و 
نــکاری و قــراردادی، بصــورت ۲۴ ســاعته فعالیــت می کننــد. کارگــران  پی

معــدن مــس ســونگون ... صفحــه۲
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ایــن بــار بــه جــرم داشــ دوســت پــرس بودنــد. جــرم او احســاس انســانی و رابطــه ای 
شــخصی و عالقــه ای آزادانــه بــه پــرسی بــود و بــه همیــن دلیــل و بــر اســاس فرهنــگ 

و ســنت گندیــده و ضــد زن حاكــم، توســط پــدرش جانــش گرفتــه شــد.
یتوانــد قلــب هــر انســانی كــه ذره ای انســانیت در وجــودش  ایــن واقعــه دردنــاك 
یتوانــد نفــرت و انزجــار عمیــق هــر انســانی كــه  باشــد بــدرد نیــاورد. ایــن ماجــرا 
ــه  ــی ك ــنت و باورهای ــگ، س ــون، فرهن ــه قان ــد را علی ــرده باش ــی ب ــانیت بوی از انس
ایــن جنایــت و جنــون ضــد انســانی را توجیــه میكنــد، بــر نیانگیــزد. ایــن اولیــن بــار 
نیســت كــه زنــان قربانــی فرهنــگ ضــد زن، مردســاالر، اســالمی و داعشــی در ســنندج 

و شــهرهای دیگــری كردســتان میشــوند.  

امــا تاســف و نفرتــی كــه در قلــب آدمهــا مــوج بزنــد و جنایــت علیــه زنــان ادامــه پیدا 
ــه  یدهــد. ن ــی را نجــات  ــد و جــان زن یكن ــد جــواب نیســت، درد كســی را دوا  كن
بــه خشــونت در ایــن جامعــه جــواب كشــ و توحــش علیــه زنــان و دخــرتان نیســت. 
اش بــر دیــن ومذهــب در شــكل قوانیــن مملكــت ســوار اســت و  جنایاتــی کــ پایــ
جامعــ را غــرق در جهــل وعقــب ماندگــی وخرافاتــی کــردە کــ بــوی تعفنــش جامعــ 

یگیــرد. بــرشی را مــات و مبهــوت کــردە بــا تاســف و تاثــر جــواب 

ــدر فائــزه ملكــی نیــا مرتكــب قتــل عمــد و یــك جنایــت شــده اســت. او مســتقل  پ
از هــر مســئله مجــرم و عامــل گرفــ جــان یــك انســان اســت. امــا جامعــه ای كــه 
اســاس فرهنــگ، قانــون و ســنن حاكمــش را از بــاال و بــر اســاس آزادی جنایــت علیــه 
زنــان ریختــه انــد، جامعــه ای كــه قوانیــن مملكــت بــر مبنــای توحــش علیــه نصــف 
مــردم آن نوشــته شــده، جامعــه ای كــه حــكام آن، قضــات و قانونگــذاران آن، تــا آرنــج 
دستشــان در خــون اســت و دیــن و خــدا و مســاجد ابــزار توجیــه آننــد، دیگــر تنهــا 
یشــود. نبایــد منتظــر شــد کــ حامیــان و تصویــب  بــا محاكمــه یــك مجــرم، اصــالح 
کننــدگان ایــن قوانیــن (دولــت و طبقــه حاكــم) مجریــان قوانیــن خودشــان را محاکمــ 
کننــد. اینهــا خودشــان قربانیــان و مجریــان ایــن قوانیــن عــرص حجــر اســالمی هســتند.

نبایــد بــا  نــ بــه خشــونت راضــی شــد! بایســتی مســببین و مبلغیــن و بلندگوهــای 
ایــن جانیــان را بزیــر کشــید. هیــچ الزم نیســت بــرای پیــدا کــردن جانــی بــ جاهــای 
دور و دســت نیافتنــی نــگاە کنیــد. همیــن بلندگوهــای مســاجد روبــرو یــا کنــار منــازل 
تان، همــه  و یــا محــل کارتــان، همیــن آخوندهــای زالــو صفــت و مفتخــور همســای

روســای مرتجــع و ســخنگویان حاكمیــت در شــهرتان، همیــن قضــات، وزارت اطالعــات 
ــس  ــف و تقدی ــن اراجی ــار زدن ای ــان ج ــب و روز کارش ــان، ش ــل زندگیت و... در مح
ــی او  ــی ارادگ ــی زن و ب ــی حقوق ــه در آن ب ــی اســت ك ــون و فرهنگ سیاســت و قان
را روی پیشــانیش كوبیــده انــد. قوانینــی كــه در آن ایــن جنایــات تقدیــس میشــود و 
ایســتادگی و دفــاع از حقــوق زن، برابــری زن، حــق هــر زنــی در دفــاع از حرمــت و 
كرامــت انســانی خــود، رسپیچــی از اوامــر پــدر، شــوهر و خانــواده و زیــر پــا گذاشــ 
ســنن و فرهنــگ عقــب مانــده عــرص توحــش و دفــاع از فرهنــگ انســانی و برابــری 

طلبانــه، جــرم محســوب میشــود.

طبــق اخبــار منتــرش شــده بدنبــال ایــن ماجــرا، محمــد جبــاری دادســتان عمومــی و 
انقــالب ســنندج خواهــان برخــورد بــا پزشــکی شــد کــه از بــه آتــش کشــیده شــدن زن 
ل وقاحــت  جــوان خــرب داده بــود! ایــن كار را «تخلــف» نــام گذاشــته اســت و در كــ
گفتــه اســت زن جــوان (فائــزه) شــاكی خصوصــی نداشــته اســت. كشــ فائــزه كــه 
ــام «گنــاه» او عشــق بــه یــك انســان و داشــ رابطــه ای انســانی بــدور از قوانیــن 
ارتجاعــی و متعفــن اســالمی اســت، جــرم نیســت و امــا پخــش خــربش پیگــرد قانونــی 
دارد! میگوینــد شــاكی خصوصــی نداشــت! ایــن درجــه از دهــن كجــی بــه یــك جامعــه 
بــزرگ و ایــن درجــه بــی حرمتــی بــه جــان و هســتی یــك انســان، عیــن جنایــت اســت. 
ــوم  ــه اســت. معل ــود معــرف هم ــه دســت خ ــی ب ــد، جان ــل میگردی ــال قات ــر دنب اگ
نیســت دولــت و مجلــس و قضــات ایــن مملكــت در قبــال جــان و حرمــت و كرامــت 
شــهروندان چــه وظیفــه ای دارنــد؟ بــی رشمــی مقــام حكومتــی و حكــم جلــب بــرای 
یــك پزشــك و زبــان درازی و بــی حرمــی بــه همــه مــردم یــك شــهر كــه گویــا اتفاقــی 

نیفتــاده اســت، دهــن كجــی و اهانــت بــه همــه انســانهای آن جامعــه اســت.

وقتــی در شــهر ســنندج بــا تاریخــی از مبــارزه و اعــرتاض آزادیخواهانــه، بــا هــزاران 
ــه ســلفی  ــی زن، علی ــی حقوق ــه زن ســتیزی و ب ــان و مــردم متمــدن علی اعــرتاض زن
گــری، علیــه قوانیــن اســالمی نــگاه میكنیــد، بیــش از پیــش نگــران میشــوید كــه چــرا 
بایــد چنیــن باشــد؟  چــرا بایــد مقامــات حكومتــی كــه در همــه جــا پتــه شــان روی آب 
افتــاده، در ســنندج جســارت كننــد بــا ایــن درجــه از گســتاخی علیــه زنــان زبــان درازی 
ــن  ــد درب «دادســتان ســنندج» ای ــا نبای ــد؟ آی ــر كنن ــم خــود درازت ــا از گلی ــد و پ كنن
مركــز متعفــن را بــه گل گرفــت؟ و دادســتان مرتجــع و بــی رشف را در مقابــل عمــوم 
مــردم محاكمــه كــرد؟  آیــا نبایــد نفــرت و عصبانیــت از ایــن جنایــت را بــه تحركــی 
علیــه همــه محمــد جبــاری هــای آن جامعــه و حكومتشــان تبدیــل كــرد و همــه جــا 

مجبورشــان كــرد، زیــب دهانشــان را ببندنــد و خفــه شــوند؟

رشوع فصل جدیدی از اعتصابات كارگری

ــان،  ــن از آن ــد ت ــرگ چن ــی و م ــالی اهال ــه و ابت ــا در منطق ــروس کرون ــود وی ــا وج ب
ــا  ــام دوره ویــروس كرون ــاری و برخــالف میــل خــود در  ــه صــورت اجب ــان ب همچن
مشــغول بــه کار بوده انــد. تنهــا در ســال ۹۹، نزدیــک بــه ۱۰ نفــر از رشکــت مبیــن، 
یــک نفــر آهن آجیــن، ۵ نفــر نــوآوران و ۵ نفــر از پرســنل کارخانــه بــه ویــروس کرونــا 

مبتــال شــدند كــه یــک نفــر از پرســنل حراســت هــم فــوت کــرد.

كارگران

فصــل جدیــد اعتصابــات متحدانــه شــ در مراكــز مهــم كارگــری در ایــران، همزمــان 
بــا صدهــا مطالبــات رفاهــی و معیشــتی در ســایر شــهرها و بخشــهای دیگــر جامعــه 
ن، پرســتاران، بازنشســتگان و مــردم متوقــع و  ــ ــه در اعرتاضــات وســیع معل از جمل
له «معیشــت و رفــاه و آزادی»، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت  جســور پیرامــون مســ
كــه امــروز طبقــه كارگــر ایــران پیشــتاز مبــارزه بــرای تامیــن ســعادت و خوشــبختی 
مــردم ایــران اســت. ایــن واقعیــت كــه واگــذار کــردن اداره امــور در دســت اقلیتــی 
ــد،  ــت داده ان ــت از دس ــود را سال هاس ــی خ ــت سیاس ــه مرشوعی ــو ك ــد و زورگ فاس
ی كنــد، بلكــه بــر محنــت میلیون هــا انســان در جامعــه  نــه تنهــا دردی را دوا 
ایــران می افزایــد، بــرای همــه شــ از روز روشــن تر اســت. امــروز خودشــان بــه ایــن 
، كــه بــا توقعــات فروكوفتــه و  «خطــر» اذعــان دارنــد كــه بــا خــروش متحدانــه شــ
ــا  ــد كــه ب ــد؛ خــوب فهمیده ان ــد بكنن ی توانن روشــن شــ از زندگــی انســانی كاری 
ول، بــا  یس جمهــور و آن مســ وعــده وعیدهــای پــوچ و كذایــی، بــا تعویــض ایــن ر
ق بیــكاری و رسكــوب دولتــی، بــا تــالش در ایجــاد تفرقــه  نــكاران، بــا چــ ق پی چــ
، قــادر نیســتند خواســته های رفاهــی و آزادی خواهانــه طبقــه  در صــف متحــد شــ
كارگــر ایــران و مــردم محــروم را خامــوش و ســاكت نــگاه دارنــد. ســنبه پــر زور «اتحاد 
ــران  ــدن كارگ ــت ش ــاد و چف ــت اتح ــه در تثبی ــان هفت تپ ــه درخش ــری»، تجرب كارگ
ــه  ــر خــرد جمعــی و نقشــه های آگاهان ــه ب ــا هــم در مجامــع عمومــی خــود، تكی ب
اینــدگان و پیــرشوان راســتین طبقــه كارگــر، می توانــد آن لنگــری از امیــد و مبــارزه 
ــا همــه جناح بندی هــای  ــت ب ــه تعــرض حاكمی ــی باشــد ك ــود ســطح زندگ ــرای بهب ب

ــه  ــد و رسارسی طبق ن ــاد قدر ــن اتح ــا ای ــد. تنه ــی كن ــه خنث ــدرت حاكم آن را در ق
كارگــر بــا تكیــه بــر مجامــع عمومــی و خــرد جمعــی خویــش اســت كــه حاكمیــت را 
ــی جــز «اتحــاد كارگــری»  ــچ قدرت ــد؛ هی ــه پاســخ گویی و عقب نشــینی می كن وادار ب
ــرده ای  ــچ ب ــد. هی ــع كن ــان را جم ــل و بساط  ش ن را ش ــ ــه حاك ــد رس كیس ی توان
بــدون اتحــاد بــردگان بــرادر و خواهــر خــود بــرای لغــو بــرده داری، بــدون اتــکا بــه 
س از صاحبــان بــرده بــه رهایــی و آزادی  قــدرت طبقاتــی خــود، بــه تنهایــی یــا بــا التــ
ی توانــد  نرســیده اســت. هیــچ نقشــه و تاكتیكــی بــدون تضمیــن «اتحــاد كارگــری» 
ــاه و خوشــبختی شــهروندان،  ــه ســطح رف ــت ب ــل زمینه هــای تعــرض حاكمی در مقاب

لنگــری بســازد.

ــه  ــه ب ــت ك ــی اس ــت آن از بردگان ــز و درش ــام و رسان ری ــوای نظ ــه ق ــر س ــرس ه ت
ــرن  ــود و اســتاندارد زندگــی در ق ــه انســان بودن خــود و توقع شــان از بهب ــری، ب براب
یســی ها،  ــران از ر ــه داری در ای ۲۱ واقــف شــده اند. هــراس و وحشــت نظــام رسمای
تــا  گرفتــه  رسكوب شــان  دســتگاه  كل  و  ی هــا،  خا روحانی هــا،  خامنه ای هــا، 
ــای  ــراس از جوانه ه ــز ه ــزی ج ــده آن، چی ــی خوابان ــی در ترش ــیون بورژوای اپوزیس
ــدرت  ــر ق ــه ب ــا تكی ــه ب ، از نطفه هــای اداره شــورایی جامع ــوف شــ اتحــاد در صف
ــه در  ــه  برجســته ای ك ون ــت؛  ــان نیس ــی خودت ــع عموم ــ در مجام ــه ش متحدان
هفت تپــه تجربــه شــده و توجــه ســایر بخش هــای كارگــری بــه اهــرم نیرومنــد 
مجامــع عمومــی و خــرد جمعــی را جلــب كــرده اســت. امــروز ایــن حكــم كــه جــز 
ی تــوان بــه هیــچ ابــزار دیگــری در دفــاع از خــود و در تعــرض بــه  بــه نیــروی خــود 
ن متكــی شــد، بیــش از پیــش صحــت خــود را ثابــت كــرده اســت. جویبارهایــی  حاكــ
كــه بــا هــدف یكپارچگــی و همبســتگی رسارسی طبقــه كارگــر ایــران در حــال پیوســ 
بــه هــم هســتند، جــاری شــده اند و مــی رود كــه ســدها را یكــی پــس از دیگــری از 
ــه مــا و دور تعــرض  ــه هــم پیوســ طبق ــی، دور ب ــد. دور آت ــار بزن رس راه خــود كن

ــه ماســت. متحدان

خط رسمی حزب حكمتیست 
۶ سپتامرب ۲۰۲۱
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هفت تپه طبقه كارگر و 

ــا خواســت اســد بیگــی و  ــه ب میگویــم حقــوق قانونــی از آن جهــت كــه اخــراج كارگــران هفــت تپ
ــه  ــت تپ ــران هف ــه همــت كارگ ــا ب ــای آنه ــازی ه ــه ب ــالس و حق ــده اخت ــه پرون ــی ك ــش، زمان رشكای
ــوم  ــا محك ــده و نهایت ــه تشــكیل دادگاه و تشــكیل پرون ــور ب ــت مجب ــی شــده اســت و حاكمی علن
ــار نــه تنهــا باطــل و مختومــه اســت كــه بعــالوه بایــد  شــده اســت، دیگــر حكــم اخــراج او هــزار ب
ــه  ــام گرفت ــه انج ــزد كاری ك ــت م ــدم پرداخ ــا ع ــد. ی ــت كنن ــر را بازپرداخ ــه كارگ ــارات وارده ب خس
ــذا  ــی اســت. ل ــر قانون ــن حكومــت هــم غی ــن كذایــی خــود ای ــر اســاس قوانی ــی ب اســت، دیگــر حت
ــهر  ــی در ش ی ــداری و راهپی ــل فرمان ــه، مقاب ــت تپ ــر روزه در هف ــع ه ــاب و تجم ــاب اعتص انتخ

ــز اســت. ــن مرك ــران ای ــرای كارگ ــده ب ــی مان ــا راه باق شــوش، تنه

هفت تپه و شورای اسالمی

ــا تختــه كــردن در شــورای اســالمی. كارگــران تصمیــم  ایــن دوره از اعتصابــات كارگــری همــراه شــد ب
ــا قــدرت خــود از هفــت  گرفتنــد ایــن النــه جاسوســی و خــرب چینــی، ایــن دمــل چركیــن عفونــی را ب
ــا بــا رشوع  تپــه بیــرون كننــد. ایــن تصمیــم در مجمــع كارگــران مطــرح، تصمیــم گرفتــه شــد و نهایت
ــیاری  ــد بس ــا مانن ــری قطع ــد كارگ ــز ض ــن مرك ــد. ای ــالمی را گل گرفتن ــورای اس ــاب درب ش اعتص
ــت و  ــا و دول ــرای كارفرم ــانی ب ــی از جانفش ــی دارد؛ تاریخ ــی قدیم ــالمی تاریخ ــوراهای اس از ش
نهادهــای حكومتــی و بــازو و عصــای دســت آنهــا علیــه كارگــران هفــت تپــه. اینجــا نــه الزم و نــه 
ــر كســی پوشــیده  ممكــن اســت وارد تاریخــی از اقدامــات ضدكارگــری شــورای اســالمی شــد. امــا ب
ــر  ــام كارگ ــه ن ــه، شــورای اســالمی ب ــات هفــت تپ ــه شــانه اعرتاضــات و اعتصاب ــه شــانه ب نیســت ك
ــا،  ــی و كارفرم ــز امنیت ــه مراك ــری ب ــن كارگ ــورت دادن از فعالی ــی و رپ ــرای امنیت ــه، از گ ــت تپ هف
ــای كارفرمــا و عوامــل او و دولــت و  ــخ  ــا تبلیغــات ن ــا شــایعه پراكنــی و تــالش بــرای انشــقاق ب ت
ــی و... حضــور  ــر بوم ــر بومــی و غی ــت، كارگ ــام قومی ــه ن ــه ب ــی در محــل، از جمل مقامــات حكومت

داشــته و تــالش كــرده اســت.

مقابلــه بــا شــوراهای اســالمی در مراكــز كارگــری، البتــه قدمتــی بــه انــدازه خــود ایــن نهــاد دســت 
ســاز حكومــت دارد. امــا زمانــی كــه كارگــران هفــت تپــه راســا بســاط ایــن مركــز را برچیدنــد و در 
ــكا بــه خــود همیــن  ــا ات ــاز كردنــد كــه بایــد ب ــر ایــران ب ــد، راهــی بــرای طبقــه كارگ آن را گل گرفتن
ــد و در فاضالبهــای  ــر رس ایــن مراكــز آورد و ایــن دمــل عفونــی و ســمی را از ریشــه برافكن بــال را ب

محــل كار انداخــت.

ایندگان اداره شورایی و مجمع 

ــدگان  این ــع  ــوان مجم ــر عن ــود زی ــی خ ایندگ ــاد  ــكل و نه ــه تش ــالوه ب ــا بع ــه ای ه ــت تپ هف
ــد  ــوای جدی ــوزان ق ــك ت ــان ی ــه بی ــر اینك ــالوه ب ــدام ع ــن اق ــد. ای ــمیت دادن ــران رس ــب كارگ منتخ
ــع  ــی و مان ــره گاه اصل ــك گ ــه ی ــواب ب ــان در ج ــر اســت، همزم ــه كارگ ــت و طبق در رابطــه حاكمی
ــیارانه  ــدام هوش ــن اق ــت. ای ــران اس ــری ای ــش كارگ ــه و در جنب ــت تپ ــری در هف ــاد كارگ ــدی اتح ج
ــن  ــران ای ــوف كارگ ــاد صف ــرای اتح ــو ب ــه جل ــدی ب ــك گام ج ــه ی ــت تپ ــران هف ــئوالنه كارگ و مس
ــره و  ــری، مذاك ــرتاض كارگ ــاب و اع ــت اعتص ــال اس ــد س ــه چن ــت تپ ــه در هف ــت. اینك ــز اس مرك
ــق  ــز از طری ــن مرك ــران در ای ــت و طــرف حســابهای كارگ ــا و دول ــا كارفرم ــق ب ــدم تواف ــق و ع تواف
ــا  ــدگان آنه این ــع  ــا مجم ــا ی ــی آنه ایندگ ــای  ــت ه ــی و هیئ ــع عموم ــران در مجام ــع كارگ تجم
ــان علنــی و رســمی ایــن نهــاد كارگــری، آنهــم در  ــر كســی پوشــیده نیســت. امــا بی ــرود ب پیــش می
تجمعــات بــزرگ كارگــران ایــن مركــز، نــه تنهــا بیــان یــك دوره جدیــد از جــدال كارگــران ایــن مركــز 
ــال  ــن ح ــت، در عی ــته اس ــر از گذش ــمی ت ــد و رس ــجم و متح ــر و منس افته ت ــازمانی ــكل س ــه ش ب
نقطــه پایانــی بــر هــر شــایعه پراكنــی و تــالش بــرای ایجــاد انشــقاق و اغتشــاش در مــورد تشــكل 

ــت. ــه اس ــت تپ ــری در هف كارگ
ایــن اقــدام راهــی بــرای مراكــز دیگــر كارگــری اســت كــه از تجربــه جــدی چنــد ســاله در ایــن مركــز 
ــران  ــه كارگ ــه جانب ــارزه هم ــك مب ــوران ی ــه در ك ــه ای ك ــد، تجرب ــت بگیرن ــد و بدس ــتفاده كنن اس
ــودن خــود را ثابــت كــرده اســت. ــان بدســت آمــده و كارســاز ب ــت و كارفرمای ــا حاكمی ــه ب هفــت تپ

البتــه هــر كــس و جمعــی حــق دارد خواســتار و طرفــدار هــر نــوع دیگــری از تشــكل یابــی كارگــری 
در ایــن مركــز باشــد و كارگــران هفــت تپــه دســت كســی را نبســته انــد، و امــا بایــد بــدوا آنــرا بــه 
ــا بایــد رای كارگــران را  شــعور جمعــی كارگــران ایــن مركــز و رای و انتخــاب آنهــا واگذاشــت و نهایت

برســمیت شــناخت و هــر كارگــر مســئولی همیــن كار را خواهــد كــرد.

دســتاوردهای تاكنــون هفــت تپــه و همینكــه ایــن مركــز رسپاســت و اتحــادی قابــل تحســین در آن 
حكــم فرماســت، مدیــون تــالش مشــرتك همــه كارگــران ایــن مركــز اســت. اتــكا بــه مجامــع عمومــی 
ــار نظــر و بحــث و مشــورت در  ــن مركــز، ایجــاد امــكان اظه ــت همــه بخشــهای ای ــری و دخال كارگ
ــتادن  ــف ایس ــك ص ــم در ی ــا ه ــاس آن ب ــر اس ــ و ب ــی گرف ــم جمع ــا تصمی ــها و نهایت ــه بخش هم
ــالم  ، اع ــ ــرتك داش ــت مش ــودن و منفع ــی ب ــالم یك ــالوه اع ــت. بع ــه اس ــت تپ ــت هف ــز موفقی رم
ــر منفعــت مشــرتك طبقاتــی، پــس زدن همــه  ــد ب یــت از همــه بخشــهای طبقــه كارگــر و تاكی ح
ــام كارگــر «عــرب»، «لــر»، فــارس و.. و  ــان كارگــران بــه ن ــرای نفــاق و چنــد دســتگی در می تالشــها ب
ــر رســمی،  پخــش ســموم ناسیونالیســتی، نفــاق بــر اســاس مذهــب، جنســیت، كارگــر رســمی و غی
ــی  ــی و امنیت ــتگاه پلیس ــك دس ــزرگ و كوچ ــه ب ــا دسیســه و توطئ ــی و... و صده ــراردادی و فصل ق
حكومــت در همراهــی بــا كارفرمــا و عواملــش، هفــت تپــه را صاحــب تجربــه ای عظیــم كــرد كــه 
ــن مركــز،  ــن كارگــری ای ــران اســت. بعــالوه نقــش رهــربان و فعالی ــر ای ــه كارگ یه طبق امــروز دســت

ــكا بــه مجامــع عمومــی كارگــری و خــرد جمعــی را بلنــد  كســانی كــه پرچــم جنبــش شــورایی و ات
ــام ایــن جدالهــا و كشمكشــها از حــق  ــد، كســانی كــه در  ــا امــروز در دســت داشــته ان كردنــد و ت
طلبــی كارگــران و منافــع مشــرتك آنهــا كوتــاه نیامدنــد، كســانی كــه دوســت و دشــن كارگــران را در 
هــر لبــاس و بــا هــر پرچمــی تشــخیص دادنــد، قلــب تپنــده كارگــران ایــن مركــز و نقــش چشــم و 

ــد. ــران را داشــته ان گــوش كارگ

طبقه كارگر و چلنجی بزرگ

فكــر نكنــم از چشــم كســی پوشــیده باشــد كــه طبقــه كارگــر در مقابــل بــورژوازی ایــران و تعــرض 
همــه جانبــه بــه زندگــی و معیشــت اش، وارد جدالــی بــه وســعت ایــران شــده اســت. اگــر تنهــا بــه 
اعتصابــات كارگــری در همیــن دو ســه مــاه اخیــر نــگاه كنیــم دامنــه وســیع ایــن مــوج را خواهیــم 
ــوالد،  ــا، گاز و ف ــیمی ه ــت، پرتوش ــروژه ای در نف ــران پ ــه، كارگ ــت تپ ــات در هف ــد.  اعتصاب دی
ــك  ــزرگ و كوچ ــز ب ــا مرك ــا و صده ــهرداری ه ــران ش ــنگ، كارگ ــال س ــس و ذغ ــادن م ــران مع كارگ
ــات  ــه ای از اعتصاب ــاهد مجموع ــم ش ــال ه ــت. قب ــران اس ــعت ای ــه وس ــدال ب ــن ج ــان ای ــر، بی دیگ

ــم. ــوده ای ــر ب ــز دیگ ــیاری مراك ــو، آذر آب، و بس ــپورت، هپك ــوالد، ترانس ــری از ف كارگ

بــات ایــن اعتصابــات خواســت افزایــش فــوری دســتمزدها و بهبــود معیشــت،  محــور اصلــی و مطال
ــی  ن ــای پی ــه رشكته ــه دادن ب ــا، خا ــفید امض ــت و س ــای موق ــرار داده ــان ق ــغلی، پای ــت ش امنی
ــال  ــت در قب ــئولیت دول ــول مس ــط كاری، قب ــود رشای ــان و بهب ــا كارفرمای ــتقیم ب ــرار داد مس و ق
ــران در  ــات كارگ ــت ۹۰ درصــد مطالب ــگان و... اســت. در حقیق ــوری و ری ــیون ف ــران، واكسیناس كارگ
ــن  ــه ای ــتند. در هم ــی هس ــز، یك ــر مرك ــاص ه ــای خ ــی ه ــژه گ ــتقل از وی ــز مس ــن مراك ــه ای هم
اعتصابــات كارگــران تــالش كــرده انــد اشــكالی را پیــدا كننــد كــه اتــكا بــه دخالــت جمعــی كارگــران، 
تصمیــم جمعــی و اراده متحــد آنهــا را تامیــن شــود و بــه ایــن اعتبــار كل قــدرت خــود را در مقابــل 
دولــت و كارفرمایــان بــه میــدان آورنــد. مســتقل از اینكــه در هــر كــدام از ایــن مراكــز كارگــران بــه 
چــه درجــه ای موفــق شــده انــد كــه امــر اتحــاد خــود را تامیــن و همــه را زیــر چــرتی واحــد بیاورنــد 
و اراده جمعــی خــود را تامیــن كننــد، امــا همــه جــا بحــث و تــالش در ایــن جهــت اســت و در همــه 
ــده ای ارزشــمند اســت. طبقــه  ــد. نفــس ایــن ماجــرا پدی ــدم برداشــته ان ــن راه ق ــوق در ای ــز ف مراك
نعــت  كارگــر احتیــاج دارد بــرای تامیــن ابتدایــی تریــن مطالبــات خــود، حتــی حقــوق معوقــه و م

ــد. ــام نیــروی خــود را در هــر بخــش متحــد كن از اخــراج، 
ــوری  ــای جمه ــه روس ــای پوچــی ك ــر ادع ــر مســتقل از ه ــه كارگ ــه معیشــت طبق ــرض ب ــروز تع ام
ــه  ــار ده ــخ چه ــد، در تاری ــه میدهن ــی ك ــده دروغین ــول و وع ــر ق ــد، مســتقل از ه اســالمی میكنن
ــروی كار  ــد نی ــد ۹۵ در ص ــت میگوین ــای حكوم ــانه ه ــود رس ــت. خ ــوده اس ــابقه ب ــی س ــته ب گذش
ــه و متخصــص بــا  ــا تجرب ــی و ب ــادی از كارگــران صنعت نــی و قــرار داد موقــت اســت. بخــش زی پی
ــز  ــتمزد ناچی ــه، دس ــه ماه ــرار داد س ــا ق ــكاران ب ن ــتخدام پی ــر، در اس ــابقه كارگ ــال س ــا ۲۰ س ۱۵ ت
ــان  ــون توم ــران ۱۱ میلی ــر در ای ــط فق ــد خ ــان میگوین ــتند. خودش ــرده وار هس ــط كاری ب و رشای
ــران را در  ــر ای ــه كارگ ــر طبق ــل دیگ ــزار معض ــراه ه ــغلی هم ــی ش ــكاری، ناامن ــی و بی ــت. گران اس
ــا  ــك ی ــد از ی ــدام بع ــر ك ــت ه ــف دول ــای مختل ــت. روس ــرار داده اس ــی ق ــیار وخیم ــت بس موقعی
ــر  ــا ب ــد. ام ــی میكنن ــم معرف ــاع وخی ــن اوض ــل ای ــی را عام ــور قبل ــس جمه ــت، رئی دو دوره ریاس
ــیدن  ــرای كش ــالش ب ــر و ت ــه كارگ ــا طبق ــت ب ــه در ضدی ــت ك ــیده نیس ــی پوش ــر فهیم ــچ كارگ هی
آخریــن رمــق جــان او و خانــواده اش، همگــی یــك سیاســت مشــرتك را پیــش میربنــد و از همدیگــر 

ــد. ــبقت میگیرن س

ــل برگشــت نیســت.  ــدان آمــده اســت و قاب ــه می ــر ب ــه كارگ ــن وضــع طبق ــا ای ــه ب ــروز در مقابل ام
ــا دولــت، مجلــس و قــوه قضائیــه و همــه متفكریــن طبقــه بــورژوا، یــك سیاســت  كل حاكمیــت ب
ــق  ــاد و تعمی ــف و ایج ــه بخشــهای مختل ــران ب ــرای تقســیم كارگ ــالش ب ــروز ت ــد و ام مشــرتك دارن
ــه گرســنگی دادن  ــات ضــدی كارگریشــان از جمل ــه اقدام ــار بقی ــن بخشــها در كن ــان ای شــكاف می
ــن  ــم آوردن ای ــران رس ه ــزار كارگ ــن اب ــزار و مهمرتی ــن اب ــذا اولی ــد. ل ــال میكنن ــران، را دنب كارگ
ــا اســت.  ــه آنه ــات خــود ب ــل مطالب ــش و تحمی ــورژوازی و حكومت ــت سیاســت ب شــكافها و شكس
ــش  ــرب، واقعــی، كارگــری و آزمای ــه تنهــا راه معت ــه كارگــران هفــت تپ ــه همیــن دلیــل ســاده تجرب ب

ــت. ــه اس ــن طبق ــخ ای ــول تاری ــران در ط ــر ای ــه كارگ ــه خــود طبق ــی در تجرب ــس داده حت پ

ــا گاز، هفــت تپــه یــا معــدن مــس، معــدن  تامیــن اتحــاد همــه بخشــهای یــك مركــز كارگــری نفــت ی
ــد.  ــم بگیرن ــم تصمی ــا ه ــران ب ــه كارگ ــه هم ــت ك ــدور اس ــی مق ــهرداری، وقت ــر ش ــا كارگ ــال ی ذغ
ن  ــد، هــ ــه كردن ــت تپ ــه كارگــران هف ن اســت ك ــت مشــرتك، هــ ــم مشــرتك و دخال ظــرف تصمی
ــران  ــه كارگ ــت ك ن اس ــ ــد، ه ــذه و.. كردن ــجان و ای ــرا در هفش ــروژه ای اخی ــران پ ــه كارگ ــت ك اس
ــاد و  ــن اتح ــرای تامی ــود و ب ــات خ ــق و آق دره  و... در اعتصاب ــدن باف ــران مع ــواز، كارگ ــوالد اه ف
ــن مرجــع و  ــوان عالیرتی ــه عن ــز ب ــری در هــر مرك ــع عمومــی كارگ ــد. مجام یكپارچگــی خــود كردن
ــی اســت،  ــاز حیات ــن نی ــن ای ــرای تامی ــا ظــرف واقعــی و مناســب ب ــن مرجــع تنه ــت تری ــا صالحی ب

ــت. ــاده اس ــری جاافت ــات كارگ ــه اعتصاب ــه در تجرب ــزی ك چی
ــدف  ــا را ه ــاد م ــی، اتح ــه بردگ ــران ب ــا كارگ ــلیم م ــتیصال و تس ــرای اس ــر ب ــر فق ــالوه ب ــمن ع دش
گرفتــه اســت و بــرای ایجــاد انشــقاق از هــر حربــه ای اســتفاده میكنــد. در نفــت بــه كارگــر رســمی 
ــاوت  ــردن تف ــده ك ــی و زن ــاق قوم ــر نف ــالوه ب ــا ع ــه جاه ــدند، در بقی ــل ش ــمی متوص ــر رس و غی
ــا و اجــدادی مــا و محــل تولــد و دیــن و آییــن و...، نــوع قــرار داد، بومــی و  زبانــی و قبلیــه ای و آب
ــا  ــن میدانه ــه ای ــران در هم ــا هشــیاری كارگ ــه ب ــت تپ ــد و در هف ــش كردن ــی و... را آزمای ــر بوم غی
ــن  ــد از همی ــه میاورن ــی ك ــا طرحهای ــد ب ن دارن ــ ــان معل ــی در می ــروز حت ــد. ام ــت خوردن شكس
ــرا و  ــه ب ــن حرب ــازه داد ای ــد اج ــكنند. نبای ــا را بش ــا صــف متحــد آنه ــد ت ــتفاده میكنن ــك اس تاكتی
ــراردادی  ــوع ق ــر ن ــا ه ــه بخشــها ب ــن اتحــاد هم ضــد كارگــری اجــرا شــود و رمــز شكســت آن تامی

اســت. ... صفحــه بعــد
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هفت تحه طبقه كارگر و 

ــه عزیــز اســت و اگــر احــرتام كارگــر هفــت تپــه بدرســت در میــان مــردم آزادیخــواه  اگــر هفــت تپ
ــل  ــت و بدلی ــته اس ــری داش ــارزات كارگ ــز در مب ــن مرك ــه ای ــت ك ــی اس ــل نقش ــت، بدلی ــاال اس ب
ــری و  ــاه، آزادی و براب ــرای رف ــزرگ ب ــه ب ــك طبق ــرتاض ی ــف اول اع ــا در ص ــه ای ه ــت تپ ــه هف اینك
ــكا  ــل ات ــد، راه قاب ــه ان ــا رفت ــه ای ه ــت تپ ــه هف ــی ك ــت. راه ــوده اس ــانی ب ــه ای انس ــرای جامع ب
بــرای پیــروزی ایــن طبقــه در مبــارزه بــا طبقــه حاكــم بــا همــه ارگان و دســتگاه عریــض و طویــل 
رسكــوب و تحمیــق آن اســت. ایــن راه و اتــكا بــه خــرد جمعــی، بلنــد كــردن پرچــم جنبــش شــورایی 

ــل ماســت. ــه در مقاب ــازمانیافته راهــی اســت ك ــی منظــم و س ــع عموم ــه مجام ــكا ب و ات

ــه  ن و بقی ــ ــات معل ــیاری از اعرتاض ــی در بس ــری و حت ــش كارگ ــه در جنب ــت ك ــلم اس ــری مس ام
ــواع آن در  ــد. ان ــر خــود كار میكنن ــرای ام ــد و ب ــه، گرایشــات دیگــری موجودن ــن جامع اقشــار پایی

ــا تامیــن  ــان شــد. اینهــا قطعــا طبیعــی اســت. ام ای ــروژه ای نفــت  ــات كارگــران پ ــن اعتصاب همی
ــران،  ــرتك كارگ ــع مش ــم مناف ــردن پرچ ــد ك ــات، بلن ــت در اعتصاب ــن موفقی ــری و تامی ــاد كارگ اتح
ــران،  ــردن كارگ ــع ك ــرای قان ــالش ب ــز و ت ــایر مراك ــات س ــف و اعتصاب ــهای مختل ــت از بخش ی ح
ــن كارگــری و كارگــران كمونیســت  متوجــه كــردن آنهــا، قطعــا وظایــف مهمــی را در دســتور فعالی
ــه  ــه كاران ــكارانه، محافظ ــات سازش ــس زدن گرایش ــدان و پ ــن می ــت در ای ــب موفقی ــذارد. كس میگ
ــت داد و  ــرد، رشاك ــل ك ت دخی ــ ــه تصمی ــران را در هم ــوده كارگ ــه ت ــت ك ــن اس ــی ممك و ... زمان
یــت درســت نیســت حتــی اگــر  ت جمعــی حســاب كــرد. بــی شــك همیشــه رای اك روی تصمیــ
ــران  ــوده كارگ ــه ت ــت ك ــی اس ــا راه ــن تنه ــا ای ــد. ام ــاذ شــده باش ــری اتخ ــی كارگ ــع عموم در مجام
ــا راهــی اســت كــه  ــن تنه ــراه كــرد. ای ــا خــود هم ــرد و ب ــع ك ــرد، در عمــل قان ــوان متوجــه ك را میت
كارگــر رشــد كنــد، آگاه شــود، دوســت و دشــمن خــود را بشناســد و بــه موقعیــت خــود بــه عنــوان 
ــه  ــد ك ــدا كن ــس پی د بنف ــ ــه اعت ــربد بلك ــی ب ــا پ ــه تنه ــم ن ــورژوازی حاك ــل ب ــه در مقاب ــك طبق ی

ــن كشــید. ــاال را پایی میشــود ب

در این هفته، دو گزارش به رسعت به رس تیرت خربها در جراید تبدیل شدند.

ــیاری  ــویی بس ــی از پولش ــه حاک ــود ک ــدورا ب ــده پان ــب ش ــناد پلم ــدن اس ــی ش ــی علن یک
ــی را  ــغ هنگفت ــات مبال ــرار از مالی ــرای ف ــه ب ــود ک ــی ب ــلربتی های ــتمداران و س از سیاس
ــن  ــه از ای ــون صفح ــه ۱۲ میلی ــک ب ــد. نزدی ــته ان ــه داش ــی نگ ــان مخف ــاب هایش در حس
ــش از ۱۰۰ ــویی بی ــان و پولش ــی جه ــابق و فعل ــرب س ــدود ۳۵ ره ــام ح ــاوی ن ــه ح ــناد ک اس
ــه  ــی ک ن رسعت ــ ــا ه ــناد ب ــن اس ــدن ای ــی ش ــا علن ــدند. ام ــاش ش ــت، ف ــاردر دالر اس میلی
ــن  ــی حــارض نبــود کــه نامــی از منبــع ای ــا حت ــاک شــدند. میدی ــد پ ــد، از جرای خــربش پیچی
ــرای  ــات ب ــن اطالع ــرار دادن ای ــار ق ــرای در اختی ــالش آن ب ــس، و ت ــی لیک ــاگری، ویک افش

ــربد. ــردم، ب ــوم م عم
ــا آنهــا  ــه ای ب ــد. هیــچ مصاحب ــرار نگرفتن ــک از رسان کشــورها، مــورد بازخواســت ق هیچی
ــا، از اردن  ــام دولته ــت.  ــام نگرف ــول شــوئی هایشــان،  انج ــی، فســاد و پ ــورد دو روی در م
ــا بریتانیــا و امریــکا حتــی یــک کلمــه در تقبیــح ایــن دزدی آشــکار و جریمــه پولشــویان  ت
ــود  ــه خ ــی متحدان ــس همگ ــد. برعک ــی نزدن ــردم حرف ــه م ــه خزان ــا ب ــدن پوله و بازگردان
ــه  ــد ک ــن ش ــناد، روش ــش از اس ــن بخ ــدن ای ــی ش ــا علن ــد. ب ــنیدن زدن ــدن و نش ــه ندی را ب
ــاش  ــمی و «ف ــر رس ــمی و غی ــای رس ــوس ه » جاس ــ ــو رف ــورد «ل ــی در م ــای دول غرب ادع
ــوچ  ــس، پ ــی لیک ــط ویک ــناد توس ــن اس ــدن ای ــی ش ــه علن ــی»، علی ــات امنیت ــدن اطالع ش
ــان  ــه ش ــی» و ســازمان یافت تیک و «قانون ــرای الپوشــانی فســاد سیســت اســت و تالشــی ب
ــود کــه دســتجمعی، کل هیئــت هــای حاکمــه و موسســات گوناگــون  ــی جهــت نب ــود. ب ب
ــر  ــوش گذاشــ ب ــرای رسپ ــا ب ــد ت ــم گرفتن ــع مشــرتک شــان تصمی ــط مناف ــرای حف ــان، ب ش
ــد و  ــت کنن ــی درس ــده امنیت ــانژ پرون ــخص آس ــس و ش ــی لیک ــه ویک ــاگری، علی ــن افش ای
ــم  ــمی ه ــای رس ــه میدی ــد. و البت ــا کنن ــوق و کرن ــاگری را در ب ــن افش ــی» ای ــر «امنیت خط
ــده هــا  ــا خــرب بیشــرتی از وســعت و تعــدد پرون ــد ت ــان مان ــه فرم ــق معمــول گــوش ب طب
ــا  ــرد. در ســکوت و خف ــه «تحقیقــی» در مــورد ایــن فســاد علنــی، انجــام نگی ــا هرگون و ی
پرچــم هــای دمکراســی، مطبوعــات آزاد، و غیــره پاییــن کشــیده شــد و شــعارهای تزئینــی 
ــداول آزادی اطــالع و اطــالع رســانی عمومــی، همــه بــه زیــر فــرش جــارو شــد تــا فســاد  مت
مالــی و راههــای «قانونــی» پولشــویی باالیــی هــا بــه بخشــی از زندگــی و داده میلیونهــا 
ــه بــا تعــرض همیــن باالیــی هــا بــه معیشــت و رفــاه شــان  مردمــی تبدیــل شــود کــه روزان
ــه  ــای رســمی ب ــد. پیامــی کــه ایــن مــردم از دولتمــردان و میدی دســت و پنجــه نــرم میکنن
ــی، بخشــی از کاپیتالیســم  ــد چیــزی باشــد جــز «فســاد مال یتوان ــد  مــردم جهــان میگیرن

ــه آن برخاســت»! ــا علی ــا آن ســاخت ی ــد ب ــا بای در عــرص حــارض اســت. ی

اتفــاق دیگــر در فرانســه، در مــورد اعــالم علنــی نتیجــه بررســی توحــش کلیســای کاتولیک 
ــزارش هــای  ــن گ ــق اولی ــد. طب ــف آن بودن ــودکان تحــت تکل در فرانســه در آزار جنســی ک
ــودک در  ــزار ک ــش از ۲۱۶ ه ــامل بی ــرض و آزار ش ــر، تع ــال اخی ــرض ۷۰ س ــه شــده، در ع ارائ
ــام  ــه ارق ــی رود ک ــار م ــت، و انتظ ــده اس ــرآورد ش ــوب، ب ــق و رسک ــنتی تحمی ــاد س ــن  ای
ــت  ــن جنای ــه ای ــر باشــد. در عکــس العمــل ب ــودک، واقعــی ت ــری، حــدود ۳۰۰ هــزار ک باالت
ــد و از  ــق روال همیشــگی ابــراز ندامــت کردن ــاپ طب ــکان و پ رسان کلیســای فرانســه، واتی

ــد! ــب بخشــش کــرده ان مــردم و خــدا طل

ــده گســرتده آزار  ــه پرون ون ــرای  ــات نیســت. ب ــوع گزارش ــن ن ــه از ای ون ــن  ــن اولی ــا ای ام
ــا و  ــر در بریتانی ــل ت ــا، قب ــئولین کلیس ــر مس ــان و دیگ ــط کشیش ــودکان توس ــی ک جنس
ــودکان،  ــه ک ــی علی ــونت جنس ــر خش ــالوه ب ــز ع ــد نی ن ــود. در ایرل ــده ب ــا ش ــکا افش امری

مقامــات از کشــته شــدن و دفــن نزدیــک بــه ۱۰ هــزار کــودک تحــت رسپرســتی کلیســا در 
ــد. ــرب داده بودن ــور خ ــن کش ای

ــرده بــرداری شــده اســت،  آمــار و درجــه جنایــات کلیســا علیــه کــودکان کــه امــروز از آن پ
ــرون ۱۸ و  ــا ق ــش از آن، و ی ــرون وســطی و پی ــع کلیســا در ق ــه فجای ــوط ب ــه مرب ــاری ن آم
۱۹، بلکــه شــامل همیــن چنــد دهــه اخیــر اســت. امــا خاصیــت و فوائــد کلیســا و دســتگاه 
ــی شــدن  ــه علن ــن اســت ک ــب بیشــرت از ای رات ــورژوازی  ــرای ب ــی ب ــات مذهب ــد خراف تولی
ــه  ــت حاکم ــم هیئ ــگاه آن در چش ــار و جای ــه اعتب ــه آن، ذره ای ب ــازمان یافت ــات س جنای
ــا  ــط ب ــم فق ــار ه ــن ب ــل، ای ی ــن دل ــه همی ــد و ب ــه بزن ــدن» و «آزاد» لطم کشــورهای «متم
ــت  ــد. مخالف ــد ش ــده و خواه ــه ش ــای حاکم ــت ه ــش هیئ ــامل بخش ــه آن، ش ــری ب تلنگ
ــاری  ــه کن ــرن بیســتم، ب ــات ق ــا تحقیق ــاد ب ــن بنی ــی و غیررســمی ای ــون قانون هــای گوناگ

ــرد. ــای آن صــورت نگی ــه ای در بن ــا خدش ــی شــود ت ــته م گذاش

ــاری  ــا، برکن ــده کلیس ــع  و گندی ــع مرتج ــایر مراج ــاپ و س ــراری پ ــای تک ــی ه عذرخواه
ــه  ــازی ب ــت چندرغ ــکل»، پرداخ ــل مش ــوان «ح ــل بعن ــیده و پدوفی ــقف پوس ــد اس چن
ــا قربانیــان و حــق الســکوت دادن بــه آنــان نهایــت کاری اســت  خانــواده آســیب دیــدگان ی
ــد.  ــن داده ان ــه آن ت ــی، ب ع ــات اجت ــار اعرتاض ــر فش ــان، زی ــان آن ــدا و حامی ــدگان خ این ــه  ک

ــی  ــورهای اروپای ــاها در کش ــی کلیس ــای جنس ــتفاده ه ــوء اس ــدن س ــی ش ــم علن علیرغ
و امریــکا، علیرغــم روشــن بــودن جنایــات کلیســا و میســیونرهای آن در کشــورهای 
ــی ایــن جنایــات یعنــی کلیســا، اســقف  افریقایــی، هنــوز قــرار نیســت کــه مســئولین اصل
ــادی  ــه اقتص ــه موسس ــت ک ــرار نیس ــوند. ق ــه ش ــا محاکم ــذه و ی ــا، مواخ ــاپ ه ــا و پ ه
واتیــکان صدمــه جــدی ببینــد. قــرار نیســت کــه جلــوی رشکــت بالمانــع مســئوالن 
ــر  ــود. ه ــه ش ــری گرفت ــم گی ــای تصمی ــا و ارگان ه ــس ه ــه مجل ــایی ب ــات کلیس و مقام
موسســه خصوصــی دیگــری جــز کلیســا بــا چنیــن پرونــده ســیاهی از آزاد جنســی 
ــاه  کــودکان هــزار بــار بســته شــده بــود. امــا قــرار اســت آزار بیــش از ۳۰۰ هــزار کــودک بیگن
ــده آن بــه رسعــت از  ــا شــوند و پرون ــد روز میدی ر اساســا خــوراک چن ــ توســط مشــتی بی

ــود. ــاص داده نش ــه آن اختص ــرتی ب ــای بیش ــود و ج ــاک ش ــد پ ــتور جرای دس

ــه  ــتمداران، و ن ــویی سیاس ــاد و پولش ــه فس ــای آن، ن ــورژوازی و میدی ــالش ب ــم ت علیرغ
ــا و ...،  ــای دولته ــاد روس ــرب فس ــار خ ــتند. انتش ــی نیس ــرده پوش ــل پ ــا، قاب ــات کلیس جنای
ــن  ــل شــده اســت. افشــای ای ــای رســمی تحمی ــه میدی ــا ب ــت کلیســا و دولته افشــای جنای
ــان  ــار جه ــه هــر شــهروندی در گوشــه و کن ــر آنچــه اســت ک ــدی ب ــا تایی ــده هــا، تنه پرون
ــرای  ــالش ب ــا و ت ــکوت میدی ــت و س ــرده اس ــه ک ــود تجرب ــت خ ــت و پوس ــا گوش ــروز ب ام
حاشــیه ای کــردن آن، قــادر بــه پــاک کــردن آن از اذهــان میلیونهــا انســانی کــه زیــر فشــار 
ایــن فســاد مالــی و تعــرض بــه جســم و جــان کــودکان خــود لــه شــده اند، نیســت. گســرتش 
ــه بنیادهــای ایــن سیســتم و عــروج جنبــش هــای ساختارشــکنانه در غــرب  دی ب بــی اعتــ
ــان  ــر جه ــم ب ــا فاســد حاک ــا پ ــه سیســتم رست ــردم ب ــن م ــل همی ــه ای از عکــس العم گوش
اســت. جنبشــی کــه بــن بســت «دمکراســی غربــی» را اعــالم میکنــد. جنبشــی کــه کلیســا 
ــن حقیقــت کــه برشیــت امــروز مدتهاســت، علیرغــم تبلیغــات  ــه ای ــه اعــرتاف ب را وادار ب
عــی  روزمــره بــورژوازی، دوری خــود را از کلیســا و دســتگاه هــای تحمیــق در ســطح اجت
ــرن  ــات ق ــنگری و انقالب ــش روش ــد کار جنب ــروز بای ــت ام ــت. برشی ــرده اس ــان داده، ک نش
ــام بنیادهــای ارتجــاع مذهبــی را از زندگــی  پیــش را بــه انتهــا برســاند و دســت مذهــب و 

ــد. ــاه کن مــردم کوت

در حاشيه هفته
از فاش شدن اسناد پولشويى پاندورا تا 
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امان كفا




