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 !دولت را موظف كنيم

 قرنطينه و تامين معيشت
 

موج دوم کرونا با ابعاد خانمان براندازی مردم 
بنا به .  ايران را مورد هجوم قرار داده است

آمار رسمی هر روز بيش از صد نفر جان می 
هزار نفر را  ١٠بازند و تعداد قربانيان رقم 

ترديدی نيست اين آمار تماما .  پشت سرگذاشت
قبول .  جعلی و بسيار دور از واقعيت است

آمار ابتالی چهل درصدی در برخی شهرها و 
بيست الی پانزده درصدی در شهرهای ديگر 

که اين هم (توسط مقامات وزارت بهداشت 
و محاسبه نسبت فوتی ها به )  دقيق نيست

مبتاليان و جمعيت، ميتواند سرنخی به ابعاد 
اين يک هوالکاست است که . وسيع فاجعه باشد

ديگر مسئول آن طبيعت و مصائب ناشناخته 
طبيعی نيست، بلکه دولت و نظام اسالمی است 
که در دو ماه اخير همان محدوديت حداقل و 
بی پشتوانه حمايتی را آگاهانه کنار گذاشت و 
جامعه را زير فشار امرار معاش به کار 

 . اجباری تحت پاندمی کرونا واداشت
 

مسئول اين جنايت بزرگ، اين قتل عام آگاهانه 
مردم و عمدتا کارگران و مردم محروم، خامنه 
ای ها، روحانی ها و مسئوالن درجه يک اين 

حتی زمانی که شعار .  نظام جنايتکارند
را ميدادند، اساسا برای "  درخانه بمانيد"

کسانی بود که ميتوانستند مدتی را بدون کار 
اما برای .  روزگار بگذرانند

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www 

  ٢صفحه   

 !بازهم ُحكم شنيع شالق و زندان و بيگاری
 !تن از كارگران آذرآب اراک به شالق و زندان و كار اجباری ٤٢محكوميت 

 اعتصاب هفته تپه
 اتحاد كارگران پيروزی را نويد ميدهد

 ٤صفحه سياوش دانشور                                                                                                                

 

 !جنسى يک شرط آزادی زن استروابط آزادی 
 قسمت اول

 ٦صفحه   پروين كابلى                                                                                                                  

ياد رفيق صديق 

 !حسن گرامى باد

 

 مجمع عمومى راه تامين اتحاد كارگران
 از درسهای تاكنونى اعتصاب هفت تپه

 دو اطالعيه از

 شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 عليه اعدام، در حمايت از اعتصاب هفت تپه

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !عليه حكم اعدام سه زندانى سياسى متحدانه اعتراض كنيم

 سرمايه داری" پيامبران"
 ٨صفحه   وريا روشنفكر                                                                                                                 

  :كميته كردستان حزباطالعيه های 
 

 عمليات نظامى  مشترک جمهوری اسالمى و رژيم تركيه در كردستان عراق

 در باره قتل ايوب محمدی 



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

مردمی که نه مسکنی دارند تا در آن بمانند يا برای خيل وسيع 
کارگرانی که محتاج يک وعده غذا برای فرزندانشان هستند، برای 
کودکان کار و خيابان و ميليونها حاشيه نشين در هر کالن شهر، 

دولت اسالمی سران و ابواب جمعی خود .  شعاری پوچ و بی معنی بود
و آخوندها را به جاهای ايمن فرستاد، به سرمايه داران و کارفرماها تا 
توانست کمک مالی کرد، اما حتی حاضر نشد برای دو ماه قرنطينه، 

روحانی رئيس .  وسائل معاش و بهداشت و سالمتی مردم را تامين کند
دولت اسالمی با وقيحانه ترين شکل ممکن در جلسه شورای عالی 
امنيت ملی گفت که بهتر است چند ميليون نفر بميرند تا با انفجار بيست 

امروز معاون روحانی، !  سی ميليونی گرسنگان روبرو شويم
نخبگان راهکار "جهانگيری فاسد، کاسه چه کنم دست گرفته و از 

 ! چون کشورموقعيت کشور را بحرانی ميداند" ميخواهد
 

و "  مديريت بد"آنچه رژيم اسالمی مرتکب شده است با عناوين 
قابل توضيح نيست، اين يک اقدام آگاهانه و عامدانه برای "  ناآمادگی"

اين اقدامی از سر وحشت برای تقابل با شعله های زير .  قتل عام بود
. خاکستر آبانماه بود که هنوز کابوس هر روزه رژيم اسالمی است

جمهوری اسالمی به پاندمی کرونا بعنوان يک فرصت نگاه کرد که 
پاندمی کرونا بُرج و باروی عمارت .  بتواند با تکيه به آن تجديد قوا کند

مذهب در ايران را ويران کرد و صنعت دين و مناديانش را بی 
اما در عوض به رژيم اسالمی فرصتی .  اعتبارتر و بی آبروتر کرد

از پنهانکاری اوليه بخاطر مصالح سياسی و .  برای کشتار داد
برگزاری مناسک های حکومتی تا تداوم رفت و آمد به مناطق بحرانی 
جهان مانند چين، از احتکار مواد شوينده و بهداشتی و ماسک تا 
محروم کردن مهاجرين از پذيرش و حتی بازاری کردن تست و 
پذيرش در بيمارستان، رژيم اسالمی آگاهانه کمر به قتل تعداد زيادی 

امروز و در دور جديد تهاجم کرونا، .  از مردم به بهانه کرونا بست
جان کارگران و کارکنان در مراکز کار، جان شهروندان در اتوبوسها 
و قطارهای مملو از جمعيت، در خطر جدی قرار دارد و هر توصيه 
بهداشتی اعم از فاصله گذاری اجتماعی تا رعايت استاندارهای 

در حالی که در استانهائی مانند .  بهداشتی را به شوخی بدل ميکند
روبرو "  اپيدمی سنگين"خوزستان و کردستان بنا به اظهارت رسمی با 

" ضرورت استفاده از ماسک"هستيم، روحانی شياد لطف کرده و بر 
بسياری از بيمارستانهای کشور پر شده اند و ساختار !  تاکيد کرده است

مقامات استانی و .  درمانی کشور ظرفيت مقابله با فاجعه را ندارد
بهداشتی حکومت، هر روز بر ابتالی چند برابر و در مواردی هفت 
برابر مبتاليان سخن ميگويند و بالفاصله مردم را مسئول قلمداد ميکنند 

کدهای بهداشتی را رعايت نميکنند وگرنه اين وضع پيش نمی "که 
؟ اين جماعت براستی در فريبکاری و دروغگوئی و ضديت با "!آمد

جامعه گوی سبقت را از تمامی مستبدان و خونخواران تاريخ ربوده 
 !     اند

 !چه بايد کرد
در مقابل اين وضعيت بايد سياستی معقول 

. قرنطينه فوری و ضروری شده است.  داشت
اگر هنوز در دور اول اپيدمی به هر دليلی از 
جمله خوشبينی يا عدم اطالع و يا اجبار 
اقتصادی، ميشد به سياست قرنطينه شهرها و 
مناطق بحرانی با اغماض برخورد کرد، 
امروز تجربيات مردم کشورهای مختلف، 

اطالعات کافی مردم از پاندمی کرونا و شناخت دقيق تر سياست رژيم 
 . اسالمی، بر اتخاد سياستی فعال در اين زمينه تاکيد ميکند

 
در دو ماه گذشته، امروز ريزش خزان وار "  جان برای نان"نتيجه فرمول 

انسانها در چنگال کرونا شده است و سياستهای اعمال فقر و فالکت 
عمومی راهی جز شرکت در ماراتون مرگ برای لقمه ای نان و بقاء باقی 

اين معادله ميتواند و بايد .  اين راه مرگبار را نبايد پذيرفت.  نگذاشته است
تغيير کند؛ حال که بيش از دو ماه است شرايط را عادی کرده اند، امروز 
که نتيجه همين سياست موج دوم کرونا است و هنوز در براين پاشنه 
ميچرخد، تنها راه اعتراض گسترده برای وادار کردن دولت به قرنطينه 
کليه اماکن و شهرها و تامين نيازهای بهداشتی و معيشتی مردم طی دوران 

امری که دولت اسالمی تاکنون به آن تن نداده است و بايد .  قرنطينه است
در غير اينصورت راهی جز ادامه کار و فعاليت .  وادارش کنيم که تن دهد

اجتماعی عادی و اجباری برای امرار معاش در ميدان مين پاندمی کرونا 
اين راه تاکنون قربانيان بيشماری از ما گرفته است، تداوم .  وجود ندارد

چند ميليون .  قبول اين راه به نتيجه ای ميرسد که حکومت اسالمی ميخواهد
نفر از بازنشسته ها، رده های سنی بحرانی، بيماران و آسيب ديدگان، 
کارگران و پير و جوان را قتل عام ميکند و اميدوار است روی دوش اين 
استيصال و فالکت اقتصادی و مرگ روانی يک جامعه، خود را بازسازی 

همه ميدانيم که اينها خواب و خيالهای جمهوری است، همه از نفرت .  کند
تلنبار شده و خشم عظيمی که هر لحظه امکان انفجار دارد مطلعيم، اما 

اگر در مقابل سياست حکومت .  هيچ چيز بخودی خود ممکن نميشود
اقدامی کارساز و آگاهانه صورت نگيرد، که نتيجه اين اقدام جمعی دستکم 
عقب نشينی و موظف شدن دولت به قرنطينه و تامين معيشت و بهداشت 
همگانی شود، ما بتدريج نابود و ضعيف ميشويم و به توان سرکوب 

 . حکومت افزوده ميگردد
 

فراخوان ما اينست که در سراسر کشور و به طرق مختلف اعتراض برای 
لزوم اقدامات فوری دولت برای قرنطينه و تامين نيازهای بهداشتی و 
درمانی و معيشتی کليه شهروندان را گسترش و به صدر اعتراضات 

سر .  مشخصا در شهرهای درگير بحران اين اقدام فوری تر است.  برانيم
را به شعار "  قرنطينه و تامين معيشت"کار نرويم و حقوقمان را بخواهيم، 

يک اقدام مهم، دخالت جامعه در اِعماِل قرنطينه و وادار .  روز تبديل کنيم
بعبارت ديگر ما صرفا نبايد به .  کردن دولت در هر شهر به قبول آنست

بايد راسا در اعماِل .  طرح خواست قرنطينه باضافه معيشت اکتفا کنيم
اعمال قرنطينه . اين يک راه موظف کردن دولت است. قرنطينه فعال شويم

و نرفتن به کار اعتصاب نيست اما پتانسيل اينرا دارد که مانند يک 
اعتصاب عمومی به حاکميت اعمال فشار کند و در نگرانی از کنترل 

همينطور در کنار .  خارج شدن اعتراضات وادار به عقب نشينی شود
سياست تاکيد بر وظيفه دولت و عمل کردن به سياستهائی 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٤٩شماره    

  

 !دولت را موظف كنيم

 ...قرنطينه و تامين معيشت 

 

  ٣صفحه   



برای وادار کردن دولت، بايد دخالت مستقل جامعه را برای سالمتی عمومی 
اعمال قرنطينه را با گسترش سازماندهی تيم ها و اکيپ های .  گسترده تر کنيم

ضروری در محالت برای تخفيف مصائب بيماری و تقويت همبستگی انسانی 
دخالت تعداد هرچه بيشتر مردم در سازماندهی امور زندگی در .  ترکيب کنيم

محالت با اتکا به مکانيزمهای قابل دسترس و تصميم جمعی، يک ضرورت 
 .   حياتی است

 
 .سردبير

  ٢٠٢٠ژوئن  ٢٦

 ٥٤٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 اعالميه حزب حکمتيست 
 

در محكوميت دولت تركيه برای استرداد 

 !پناهندگان سياسى به جمهوری اسالمى
 

جمهوری اسالمی اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و دمحم رجبی، از 
دو تن از آنها در .  شدگان خيزش آبان را به اعدام محکوم کرده است بازداشت

هراس از اسارت، شکنجه و اعدام از کشور خارج و به ترکيه پناهنده شده 
اما حکومت کثيف و جنايتکار ترکيه، مغاير با کليه قوانين بين المللی .  بودند

در دفاع از پناهندگان سياسی، اين دو پناهنده را به جمهوری اسالمی تحويل 
 . داد و اکنون بدنبال تحمل شکنجه های وحشيانه در انتظار حکم اعدام هستند

 
اين دولت تنها شهروندان معترض ترکيه را سرکوب و زندانی نمی کند، بلکه 
دارای پرونده سياهی در سرکوب هر حرکت اعتراضی و آزاديخواهانه در 
منطقه است؛ در همکاری با حکومت های سرکوب و جنايتکار منطقه و بين 
المللی مکررا دست به بمباران کردستان سوريه و بخش های ديگر سوريه و 
حتی مناطقی از کشورهای همسايه زده است؛ چند سالی است که عمليات 
نظامی جنايتکارانه ای را عليه مردم سوريه و کردستان سوريه سازمان داده 

اما .  که به مرگ بسياری انسان و ويرانی های خانمان برانداز انجاميده است
همکاری آشکار و علنی با رژيم اسالمی برای تحويل پناهندگان سياسی يک 

بايد در .  اقدام جنايتکارانۀ جديد دولت اردوغان است که مسبوق به سابقه است
 .مقابل اين معامالت کثيف دولتها بشکلی سازمانيافته ايستاد

 
حکمتيست اين اقدام ضد انسانی و مغاير با هر   -حزب کمونيست کارگری 

توافق بين المللی در دفاع از پناهندگان سياسی را قاطعانه محکوم می کند، 
دولت ترکيه را شريک جرم جمهوری اسالمی در اعدام اين زندانيان ميداند، 
انسانهای آزاديخواه و سازمانهای دفاع از حقوق پناهندگی را به محکوم کردن 

 .اين اقدام و تالش برای جلوگيری از تکرار آن فراميخواند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٠ ژوئن ٢٤ – ١٣٩٩ تير ٤

 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

عليه اعدام و حكومت اعدام 

!اعتراض كنيد  

 اعالميه حزب حکمتيست 
 

عليه حكم اعدام سه زندانى 

 !سياسى متحدانه اعتراض كنيم

شدگان  اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و دمحم رجبی، از بازداشت
توسظ قاضی صلواتی به اعدام  ٩٨آبانماه ابتدا در اسفند سال 

محکوم شدند و هم اکنون ديوان عالی کشور اين حکم را تائيد کرده 
اين سه جوان که از متولدين دهه هفتاد هستند، بجرم .  است

اعتراض عليه حکومت، شرکت در درگيری مسلحانه، مشارکت "
کليه .  متهم شده اند"  در تخريب، و خروج غير قانونی از کشور

اعترافات و پرونده سازی ها تحت شکنجه و با اجبار صورت 
نفر توسط  ١٥٠٠در جريان اعتراضات آبانماه بيش از .  ميگيرد

 .حکومت اسالمی کشته شدند و هنوز تعداد زيادی در زندانها هستند
 

حکمتيست اين احکام اعدام را تالش   -حزب کمونيست کارگری 
همه ميدانند .  جمهوری اسالمی برای ممانعت از تکرار آبانماه ميداند

حزب از مردم و جريانات .  اين اتهامات اساسا پرونده سازی است
آزاديخواه و مخالف اعدام در خارج و داخل دعوت ميکند نسبت به 

صدها و هزاران بازداشتی آبانماه .  اين واقعه واکنش تند نشان دهند
که ميتوانند سرنوشت مشابهی داشته باشند، بايد تحت فشار اعتراض 

 !اعدام قتل عمد دولتی است. عمومی آزاد شوند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٠ ژوئن ٢٤ – ١٣٩٩ تير ٤

  

 !دولت را موظف كنيم

 ...قرنطينه و تامين معيشت 



امروز جمعه ششم تيرماه، کارگران هفت تپه دوازدهمين روز اعتصاب 
. را با حضور پرشور کارگران بخشهای مختلف مجتمع برگزار کردند

در اعتصاب امروز نيز جمعيت بزرگی از کارگران در سنگر هميشگی 
پرداخت فوری :  خواستهای کارگران عبارتست از.  اجتماع کردند

حقوقهای معوقه و تمديد دفترچه های بيمه، بازگشت به کار فوری 
همکاران اخراج شده از جمله ايمان اخضری، اسماعيل بخشی، ساالر 

 -بيژنی و دمحم خنيفر، بازداشت فوری اسد بيگی و مجازات اسدبيگی
رستمی، خلع يد فوری از کارفرمای اختالسگر و بخش خصوصی از 

 . هفت تپه و بازگرداندن فوری ثروتهای اختالس شده به کارگران است
 

 شکست توطئه های کارفرما
 
 تحريک قومی -١

طی دوازده روز اعتصاب کارفرمايان و عواملش انواع توطئه و 
تحريک را عليه کارگران و اعتصاب و عليه فعالين کارگری بکار بستند 
و در هر مورد در مقابل هشياری و آگاهی و تجربه کارگران شکست 

ابتدا تحريکات قومی را آغاز کردند که مابين کارگر اهل .  خوردند
اين .  شکاف بياندازند"  عرب"و "  لر"انديمشک و دزفول و يا منتسب به 

کارگران بر هويت .  تالش با واکنش تند و روشن کارگران روبرو شد
واحد و بر منفعت واحد بعنوان کارگر تاکيد و اعالم کردند دوره اين 

اينجا هفت تپه است .  تالشهای مسخره کارفرماها و عواملش گذشته است
آنها حتی از کارگران غير نيشکری .  اين اقدامات بسيار عقبمانده است

درگير در مسائل قاطعانه دفاع کردند و بر اتحاد و همبستگی کارگری 
 .  تاکيد کردند

 
 ايجاد دو دستگی در اعتصاب -٢

ايجاد دودستگی ميان کارگران و اعتراض در محلهای مختلف يک 
سياست ديگر بود که عمدتا توسط همکاران کارفرمايان از جمله رضا 

اين سياست تالش داشت خواست گرفتن حقوق .  رخشان حمايت می شد
االن حقوق .  ها را در مقابل خواست خلع يد از بخش خصوصی بگذارد

ميخواهيم، کاری نداريم چه کسی  کارفرما است، االن بايد جلوی 
فرمانداری برويم، پالتفرمی برای ايجاد دودستگی بود که طی دو روز 
معدودی از کارگران را که زير فشار تنگناهای مالی هستند با خود 

اما بازهم هشياری کارگران هفت تپه و تاکيد روی تصميم .  همراه کرد
، تاکيد بر "هرچه کارگران بگويند همانطور عمل ميکنيم"جمعی و 

پرداخت فوری حقوقها، برگزاری اعتصاب در شکل مجمع عمومی در 
حقوق يا خلع يد از بخش "سنگر و اتخاذ تصميم، بستن شکاف کاذب 

، نيز تالش برای تفرقه و به شکست کشاندن اعتصاب را "خصوصی
: امروز بيش از هر زمان شعار کارگران هفت تپه اينست.  ناکام گذاشت

"کارگران اتحاد، اتحاد" کارگران هرچه بگويند همان صورت "! 
 "!ميگيرد
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 معرفی نماينده ناظر توسط ای يو اف -٣
يک توطئه ديگر که ريشه آن بخشا در داخل کشور و بخشا در خارج 
کشور است، تعيين يک عضو اخراجی سنديکای نيشکر هفته تپه بعنوان 

نماينده کارگران هفت تپه و ناظر از جانب اتحاديه غذائی آی يو اف در "
همان تيم، همان خط و سياست، که طرح !  است"  دادگاه اسد بيگی

سرکوب اعتصابات هفته و فوالد را مشايعت ميکرد، همانها که مجمع 
به "  قانونا"عمومی قالبی برای سنديکای واحد سرهم کردند تا سنديکا را 

شاخه وزارت کار تبديل کنند، همانها که در اعتصابات سه سال گذشته 
ً کنار کارفرما ايستادند و از سرکوب کارگران  هفت تپه رسما و علنا

. حمايت کردند، امروز مجدداً با طرح و توطئه جديدی بميدان آمده اند
هدفشان تغيير نکرده است بلکه در شمايلی جديد برای زير سوال بردن 

ترابيان ها، ميزرائی ها، .  اعتصاب و تشکل کارگران ظاهر شده اند
نيکوفردها، رخشان ها، و افراد جديدی که اينجا و آنجا به اين محفل 
منحط پيوستند، سياست شان همان است و بعد از شکست مفتضحانه 

يادمان نرود که .  طرحهای قبلی، اينبار در شکل ديگری وارد شده اند
آی "هنگام ديدار هيئت سازمان جهانی کار  ٩٧مشابه اين اقدام در سال 

از ايران صورت گرفت که طی آن ترابيان و ميزرائی از افراد "  ال او
نماينده کارگران "خلع يد شده و اخراج شده از سنديکای واحد را بعنوان 

 !معرفی کردند" واحد در اجالس سازمانی جهانی کار
 

سنديکای هفت .  اقدام ای يو اف با اعتراض سنديکای هفت تپه روبرو شد
تپه طی نامه سرگشاده ای به آی يو اف تصريح کرد که اوال اين سازمان 
حق دخالت در امور داخلی سنديکا را ندارد، ثانيا با ما تماس نگرفته 

همينطور در توضيحاتی روشن .  است، ثالثا نيکوفرد عضو سنديکا نيست
آقای نيکو فرد در روزهای اول ايجاد سنديکای کارگران "عنوان کرد که 

ايشان .  نيشکر هفت تپه بعنوان عضو هيئت مديره سنديکا فعاليت داشتند 
فعاليت های کارگری را کنار گذاشتند    بعد از مدتی مسير خود را تغيير و

و در سالهای اخير بطور رسمی و علنی همکاری خود را با کارفرمايان 
ايشان در جريان اعتصاب .  شرکت نيشکر هفت تپه ادامه داده اند

نه تنها در  ١٣٩٧و  ١٣٩۶تپه بخصوص در سال های  کارگران هفت
جمع اعتراضی کارگران برای احقاق حقوق پايمال شده توسط کار 
فرمايان شرکت هفت تپه حضور نداشت، بلکه به اتفاق رخشان در کنار 
رستمی و اسد بيگی قرار گرفته و خواستار سرکوب بيشتر کارگران 

آقای فريدون نيکوفرد ضمن همراهی و عيادت از  .اعتصابی شده بود
که در بيمارستان دزفول بستری بود در )  رستمی(کارفرمای شرکت 

مقابل درب ورودی بيمارستان از کارفرمايان هفت تپه خواستار شد که 
فيلم ان .(نبايد با کارگران معترض مدارا کرد و بايد بيشتر سرکوب شوند

خيانت به   خوشخدمتی ها به کارفرما و  در ادامه همين).  موجود است
کارگران، آقای فريدون نيکو فرد و رضا رخشان در همراهی با ديگر 

عوامل کارفرمای شرکت نيشکر هفت تپه کانال تلگرامی 

 اعتصاب هفته تپه
 اتحاد كارگران پيروزی را نويد ميدهد

 

 سياوش دانشور

 

  ٥صفحه   



 ."گفتگوی کارگر با کارفرما را ايجاد کردند
 
 فعاليتهای تخريبی پرووکاتورها  -٤

حرکت ديگر دادن تصويری ضد کارگری و تخريب بخشهائی از 
کارخانه بود که هدفش پرونده سازی برای فعالين و امنيتی کردن 

کارگران عوامل تخريب گر که ماشين پانچ کارت را .  اعتصاب بود
خراب ميکردند که حضور کارگران در شرکت ثبت نشود تا کارفرما 
بتواند حقوق ندهد، و از جمله به اداره کشاورزی حمله کرده و درب و 

اين افراد با .  شيشه های آنرا شکسته بودند؛ شناسائی و معرفی کردند
تحريک و توهين در اجتماعات روزهای قبل تالش داشتند بين کارگران 

اين .  درگيری ايجاد کنند تا پای نيروی انتظامی را به شرکت باز کنند
اقدامات با دخالت آگاهانه کارگران در محل متوقف و با پيگيری 

اين اقدامی از جانب .  کارگران، تخريب گران به دادسرا احضار شدند
کارفرما برای پرونده سازی عليه اعتصاب و اعالم جرم بعنوان 

 . سازماندهی شده بود که شکست خورد" تخريب اموال"
 
 فروش و اجاره زمينها -٥

کارفرمايان ظاهرا زندانی اما آزاد و مشاوران اقتصاديشان مرتبا 
از جمله با مديران سابق اين شرکت وارد معامله .  مشغول توطئه هستند

کارگران اعالم کردند کارفرما .  برای فروش و اجاره زمينها شده اند
چنين حقی ندارد، اين مديران سابق بايد بروند و تاکنون فردی بنام 

اما تماس مستمر کارفرما .  شفيعی تحت فشار کارگران عوض شده است
با مديران سابق برای انعقاد قراردادهای فروش و اجاره ادامه دارد و 
همين مسائل مسئله ورود کارگران به اين قلمرو را ضروری کرده 

 . است
  

 سياست نظارت کارگران
معرفی نيکوفرد عامل کارفرما بعنوان بدنبال اين اقدامات از جمله 

اعمال نماينده و ناظر مجاز ای يو اف در دادگاه اسد بيگی و رستمی، 
خرابکارانه عوامل کارفرما برای تخريب اموال شرکت با هدف تخريب 
اعتصاب و امنيتی کردن آن، حراج و فروش و اجاره زمينها به 
پيمانکاران توسط مديران سابق که بيکاری وسيعتری را بدنبال دارد، 
کارگران بر توقف فوری اين اقدامات کارفرما و نظارت و ورود 

 . کارگران به امور تاکيد کردند
 

در اين زمينه حرف کارگران از ابتدا اين بوده که چرا دادگاه اسد بيگی 
و رستمی علنی نيست، چرا از چشم مردم و کارگران جريان دادگاه 
پنهان ميشود؟ والبته خود بهتر ميدانند که دليل اينست که کليه مقامات 
خوزستان و حتی جهانگيری معاون اول دولت روحانی همراه 

کارگران در .  کارفرمايان عزيز دُردانه شان در اين اختالسها شريک اند
عين حال که بر علنيت و شفاف بودن دادگاه و حق مردم از اطالع از 
آن تاکيد کردند، در مقابل تحرک ای يو اف با همکاری عوامل کارفرما 
در داخل و خارج، بر تعيين نماينده منتخب کارگران برای حضور در 

کارگران بدرست ميگويند اين .  دادگاه اسد بيگی و رستمی تاکيد کردند
دادگاه برسر آينده هفت تپه است و اين کارگرانند که شاکی اصلی هستند 
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اين حق .  نه باالئی ها که هر کسی بنوعی در فساد دستش آلوده است
کارگران است که نماينده منتخب و ناظر خود را انتخاب کنند تا در 

 . جلسات دادگاه از جانب کارگران با مدارک موجود سخن بگويد
 

همينطور همکاری افرادی از حراست شرکت با پرووکاتورها يا تسهيل 
چطور هر تجمع .  کار آنان برای خرابکاری عليه اعتصاب مطرح است

چند دقيقه ای کارگران زير انواع دوربين و کنترل است اما افرادی با 
سنگ و وسائل مخصوص اداره کشاورزی را تخريب ميکنند تا آبياری 
صورت نگيرد و کارگران و اعتصاب را مواخذه کنند، کارشان را ميکنند 
و سهل و ساده از شرکت خارج ميشوند؟ کارگران هشدار دادند که راسا 

مسئله مهمتر اينست که .  ورود ميکنند و اجازه اين تحريکات را نميدهند
سرقت هائی هنگام اعتصاب صورت ميگيرد که کار و سياست 

. کارفرمايان برای تخريب فعالين و پرونده سازی عليه اعتصاب است
کارگران به همه اين دالئل و اقدامات و همينطور حق مسلم شان از اطالع 
از هر نقل و انتقال در شرکت بويژه در دوره اعتصاب و دادگاه 
کارفرمايان، بر ضرورت نظارات کارگران در شرکت بر امور انگشت 

 .گذاشته اند
 

 چشم انداز پيروزی
کارفرمايان و دولتی ها زير .  اعتصاب هفت تپه در آستانه پيروزی است

. اين قدم اول است.  فشارند و ناچارند همين روزها حقوق ها را بپردازند
نه فقط از ايندو فاسد .  رستمی است  -قدم بعدی سرنوشت دادگاه اسد بيگی 

سياست مجموعه .  و تيم شان بلکه بايد از بخش خصوصی خلع يد گردد
تاکنون .  حکومتی ها تعطيل هفت تپه و بيکاری پنج هزار کارگر است

پرده هائی از اين سياست روی صحنه آمده است و صرفا مبارزه و 
کارگران اين .  مقاومت کارگران مانع از اجرای تمام و کمال آن شده است

سرنوشت را نمی پذيرند و ناچارند برای دفاع از امنيت شغلی، برای 
مقابله با بيکاری، برای شکست دادن سياستهای کارفرمايان و دولت 

ً اقدام کنند اعمال نظارت کارگران و اين بحث که .  حامی شان، راسا
کارخانه به ما تعلق دارد و نه اسد بيگی و امثال وی، متکی شدن به 
تصميم در مجمع عمومی و هرچه کارگران بگويند، راهی است که چشم 
انداز پيروزی مبارزات کارگران در اين سالها و در اعتصاب جاری را 

 . ترسيم ميکند
 

  ٢٠٢٠ژوئن  ٢٦

 اعتصاب هفته تپه 

 ...اتحاد كارگران پيروزی را نويد ميدهد 

 زنده باد مجمع عمومى 

!و اعمال اراده مستقيم و مستمر كارگران  



قتل رومينا يک .  موجی از قتل زنان در سراسر ايران در جريان است
از شمال تا جنوب هر روز خبر قتلی .  واکنش جهانی را بوجود آورد

برای هر ناظری که اين وضعيت فجيع را .  دهشتناک منتشر ميشود
تعقيب ميکند اولين سوال اينست که چرا زنان به دست عزيزان خود 
اين چنين به خاک و خون کشيده ميشوند؟ آيا فاکتورهايی جديدی در اين 
وضعيت نقش بازی ميکنند؟ آيا تشديد فقر در ايران، گسترش بيکاری و 
نا امنی و پاندمی کرونا عامل تشديد اين جنايتها است؟ آيا آپارتايد 
جنسی و سنتهای عقبمانده بيش از هميشه مسبب اصلی کشتار زنان در 
اين شرايط ميباشد؟ کداميک از اين فاکتورها نقش تعيين کننده تری 

 .دارند؟ برای جواب به اين سواالت بايد سری به تاريخ زد
 

ستمکشی زن و قتل زنان تاريخی به قدمت تمدن انسان در روی کره 
. ستمکشی زن محصول مستقيم جامعه سرمايه داری نيست.  زمين دارد

از همان هنگام که جامعه به طبقات تقسيم شد و مالکيت خصوصی و 
مايملک قبيله و نقششان در توليد "فردی مرسوم گشت، زنان به عنوان 

تنزل و تغيير اين  .، موقعيت اجتماعی شان را نيز تغيير داد"مثل
موقعيت و تبديل شدن به تبعه درجه دو، تاريخ انسان زن را نه تنها 
تغيير داد بلکه جامعه بشری را با يک دگرگونی عظيم در روابط و 

زنان در اين دوره تاريخی نه يک روزه بلکه .  سنت هايش روبرو نمود
قدم به قدم و در پروسه تقسيم کار به مانند مايملک قبيله وظيفه توليد 
. مثل و ادامه بقای ثروت جامعه ای که در آن ميزيستند را بعهده گرفتند

در اين دوره است که بروشنی محدوديت در مناسبات جنسی زن شکل 
محدويت رابطه جنسی زن به افراد قبيله دقيقا به نگهداری .  ميگيرد

هر رابطه خارج از اين چهار چوب .  امالک و ثروت قبيله ربط دارد
در اينجا .  ميتوانست دست قبايل ديگر را برای تقسيم اين ثروت باز کند

است که حفاظت از جنس زن، سنت هايی را توليد ميکند که بعدها با 
خوانده "  شرف، ناموس، پاکدامنی، غيرت، باکرگی"کلماتی مانند 

 . ميشود
 

انسانها در تکامل رشد خود و در تصاحب زمينهای بيشتر، در تبديل 
قبيله و طايفه به شهرنشين و قوم و سپس ملت، همراه ديگر مايملک 

را پاس ميدارد و به دوره های ديگر حمل "  مالکيت زن"اش، سنت 
اين مناسبات و رابطه اش با زن و نقش وی به مانند يکی از .  ميکند

اشکال و خصوصيات مالکيت خصوصی که براساس زور پايه گذاری 
مناسباتی که مبتنی بر زور و .  شده است، به زيست خود ادامه ميدهد

زور و اجبار وارد روابط . اجبار و قهر است در همه جا تسری می يابد
به همين ترتيب نابودی فيزيکی زن به . فردی و اجتماعی انسانها ميشود

يک روش برای ادامه بقا براساس کدهای اجتماعی و تضمين اصل 
قربانی کردن زنان و دختران سرکش و نافرمان .  مالکيت تبديل ميشود
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با نقشه آگاهانه افراد و بستگان نزديک و 
"سکوت ديگران اجرا ميشد ناموس و . 

برباد رفته خانواده و قبيله تنها با "  شرف
 ! برگردانده ميشد" خاطی"ريختن خون 

 
ظهور اديان مختلف برای انقياد مردم و 
توجيه فالکت و بردگی آنان، از عهد عتيق 
تاکنون، به سهم خود زن ستيزی را در سنت 

مرکز اين فرمولبندی جنسيت زن . ها و قوانين مختلف به مرور تحکيم کرد
که بايد کنترل شود نقطه مشترک کليه "  خطر"زنانگی بعنوان يک .  بود

"اين تفکرات بوده و هست بعنوان ارزشهائی "  شرف"و "  ناموس. 
تک همسری در تمام اديان به زنان .  غيرقابل بحث وارد زندگی انسان شد

تعلق گرفت و مردان ميتوانستند برای بقای نسل تا حد ممکن انجام وظيفه 
تا قبل از اين سرپرستی حقوقی کودکان در اختيار مادرشان قرار .  کنند

داشت و قبيله و يا طايفه وظيفه پرورش، نگهداری و حفاظت از آنها را 
اما به مرور سرپرستی کودک به پدر تعلق گرفت چرا که تملک از . داشت

کودکان دختر يا قربانی خدايان می شدند و يا از همان . پدر به ارث ميرسيد
برای تبديل .  کودکی با خانواده های ديگر مورد معامله قرار ميگرفتند

مردساالری بعنوان فرهنگ و باور مردم و تبديل آن به طبيعت انسان از 
داستان، شعر، قصه های کودکان، تئاتر و نقاشی، لباس و خدايان کمک 

تمام .  تبديل شدند"  آداب و سنت"گرفته شد تا همه اين فرودستی به 
داستانهای عشقی تاريخ مانند رومئو و ژوليت و ليلی و مجنون تراژدی دو 

زنان موظف شدند بعنوان کسانی .  انسان از دو خانواده غير خودی است
که در سالهای اول رشد و پرورش کودک نقش دارند تمام اين سنت ها و 

زنان خود در مکانيزم .  آداب و رسوم را در تربيت نسل آينده دخالت دهند
 .خانواده بعدا به پاسداران بدون منازعه ستمکشی زن تبديل شدند

 
اين داستان در .  کمتر کسی هست که داستان کاله قرمزی را نشنيده باشد

تمام فرهنگهای مختلف وجود دارد و هدف آن هشدار به دختران جوانی 
نطفه داستان منع کاله .  است که ميخواهند خود مستقال وارد جامعه شوند

قرمزی در مقابل راهی است که انتخاب کرده است که دامن گرگ نيفتد و 
نجات دهندگان کاله .  پاکدامنی و بعبارتی باکرگی خود را از دست ندهد

قرمزی از مادر و مادر بزرگ تا همسايه و محافظ قانون و سنت در چهره 
در اين داستان با همکاری دستجمعی کاله قرمزی .  شکارچی پير هستند

اما پير مرد شکارچی به حيات گرگ .  هيچ آسيبی نمی بيند و زنده ميماند
اما اين تنها کاله قرمزی نيست که خطای کوچکی  .متجاوز خاتمه ميدهد

مادر بی بند و "دختری که نرمهای جامعه را دنبال نميکند به .  ميکند
. رجوع داده شده و از شانس يک زندگی آرام محروم می شود"  بارش

بعنوان جنس دست دوم "  بيوه"باکرکی معنا پيدا کرد و زنان مطلقه و يا 
ارزش کمتری داشته و زنی که فقط دختر بدنيا می آورد مورد نفرت و بی 

تا چند قرن پيش مردانی که در جنگهای صليبی .  احترامی قرار می گرفت
در غياب Chastity beltشرکت ميکردند زنانشان را با کمربند پاکدامنی  

 .خود مجهز ميکردند
 

در قرون وسطی زنانی که اين مناسبات را قبول نداشتند و يا سرکش بودند 
با حمله به خانه وی را نابود ميکردند و يا در .  به جادوگری متهم می شدند

صفتهای بد و بی ارزش در ميان مردم .  آتش زنده زنده سوزانده می شدند
در فرهنگ زبان لغتهای .  حتی در اختالفات شخصی به زنان تعلق دارد

فحاشی به مادر و خواهر و دختر و زن نسبت داده می 

جنسى يک شرط روابط آزادی 

 !آزادی زن است
 قسمت اول

 پروين كابلى
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حتی در نزاع های شخصی برای از ميدان بدر بردن حريف .  شود
تمام اينها در ارث، .  آنها مورد حمله قرار ميگيرد"  شرف و پاکدامنی"

سرپرستی کودکان، حق ازدواج ، کار، اخالقيات و تفکر به قانون 
بدينسان زن فرودست زاده شد و مردساالری به يک پايه .  تبديل شد

 .اصلی نظامهای مختلف تبديل شد
 

سرمايه داری از وقتی که به سيستم جديد بهره کشی انسان بدل شد از 
. همان ابتدا موقعيت زنان و جايگاه فرودست زن را با خود همراه نمود

فرودستی زن شکل ديگری يافت اما وظيفه زن و فرهنگ مردساالری 
زنان .  که در جامعه سازمان و قوام يافته بود به حيات خود ادامه داد

رنسانس فکری  .مردان، خانواده، محله، جامعه، و ملت بودند" ناموس"
در اروپا ، شعار برابری و آزادی و تقابل فکری با مذهب و خرافه، 

ميالدی، و مهمتر نياز سرمايه  ١٨سپس مبارزات زنان از اوائل قرن 
به کار زنان در خارج از خانه، وضعيت زنان را در بسياری از 

اين مبارزات و تحوالت اجتماعی نگاه مذهبی و .  جوامع تغيير داد
. عشيرتی و عقبمانده به جنسيت زن را بطور جدی به مصاف طلبيد

قوانين بسياری برای عدم تعرض جنسی و فيزيکی به زنان تغييراتی 
عمدتا در .  جدی را در موقعيت اجتماعی و فرهنگی زنان بوجود آورد

قرن نوزده و بيست در تعدادی از کشورها سکس با اعمال زور حتی با 
ازدواج کودکان ممنوع و منسوخ اعالم شد و .  همسر جرم شناخته شد

کودکانی که خارج از ازدواج به بدنيا می آمدند بعنوان شهروندان 
از کتابهای مرجع "  حرامزاده"حقيقی به رسميت شناخته شدند و کلمه 

" شرف و ناموس. "حذف و بخشا در محاوره روزمره مردم محو شد
به کلمات غريبی مبدل شدند و معنای فرهنگی و فکری خود را از 

اما هنوز ستم براساس جنسيت جان سختی ميکند و بعنوان .  دست دادند
يک محور جدی فرودستی زنان وجود دارد و هر روز ابعاد فاجعه 

 . بارتری ميگيرد
 

در تمام جنگهايی که در تاريخ بشر اتفاق افتاده است از زنان و کودکان 
بعنوان اسيران جنگی و جنسی استفاده شده است تا بتوان حريف را 

در جنگهای بالکان در دهه نود ميالدی تجاوز به زنان  .مغلوب نمود
شهادت زنان و کوهی .  به يک پديده رايج تبديل شد"  مليتهای مغلوب"

از اسناد نشان ميدهد که چگونه با زنان در اين جنگها رفتار شد و 
بسياری حتی مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند و در اردوگاههای ويژه 

امروز کمتر  .اين در قلب اروپای متمدن اتفاق افتاد.  نگهداری می شدند
کسی در جهان است که جنايات داعش را نسبت به زنان ايزدی از ياد 

نژادپرستان بشدت با زنانی که با ديگر مردم منتسب به .  برده باشد
مليتهای ديگر رابطه برقرار کرده و صاحب فرزند شده باشند برخورد 

 . ميکنند
 

نياز سرمايه به تداوم ستمکشی زن و سازماندهی استثمار و کسب سود 
بيشتر، زنان را از داشتن حقوق برابر در جامعه محروم نمود و 
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زنان .  فرودستی زن به عنوان يک رکن نظام سرمايه داری تثبيت شد
هنوز در بيشتر کشورها از حقوق ابتدائی شهروندی محرومند، سطح سواد 

حتی بيکاری در .  آموزی پائين تری دارند و درصد بااليی بيکار هستند
دستمزدهای زنان در .  ميان زنان تحصيکرده ببيشتر از مردان است

کشورهای که پيشرفته محسوب ميشوند و زنان موفقيتهای زيادی بدست 
 .آورده اند هنوز در مقايسه با مردان در کارهای مشابه پائين تر است

عليرغم تغييرات جدی فرهنگی و برابری در قانون در همه عرصه های 
سياسی و اجتماعی در اين کشورها، آنهم به يمن مبارزات مردم که عمدا 

در روسيه اتفاق افتاد و دامنه آن به بقيه نقاط جهان  ١٩١٧بعد از انقالب 
کشيده شد، اما زنان هنوز بر اثر خشونت چه در خانه و چه در جامعه از 

اما .  هنوز آمار قربانيان خشونت و قتل زنان بسيار باالست.  بين ميروند
در بسياری از مناطق دنيا به دست "  ناموس و ناموس پرستی"پديده 

اما در کشورهايی که انقالب و تحوالت اجتماعی و .  فراموشی سپرده شد
جنبشهای سياسی مختلف نتوانستند تغييراتی جدی در قوانين و 

در "  ناموس پرستی"چهارچوبهای فکری و فرهنگی ايجاد کنند، پديده 
جوار مالکيت و بعنوان بخشی از آن در اشکال ديگری به حيات ننگين 

ميالدی با ظهور جنبش اسالم سياسی در ايران  ٧٠از دهه .  خود ادامه داد
و کشورهای خاورميانه و حتی ميان جوامع مهاجرين در کشورهای 

. غربی، قتل ناموسی و ناموس پرستی مجددا به پديده ای آکتوئل تبديل شد
 . رابطه اين منش و فرهنگ با مذهب و اسالم قديمی تر است
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 ...آزادی زن است 

 مرکز خبری کميته کردستان حزب حکمتيست
 

 در باره قتل ايوب دمحمی
 

بنا به خبری که از روستای دری در منطقه مريوان بدست ما رسيده 
است، شب دهم خرداد ماه در اين روستا فردی به اسم ايوب احمدی کشته 

تالش مردم روستا برای يافتن فرد مظنونی به اسم امين ويسی .  می شود
اما در غروب .  در ارتباط با اين قتل در روزهای اول به جايی نمی رسد

حزب (خرداد و چهار روز بعد از اين واقعه افراد مسلح پژاک   ١۴روز 
اعالم  همراه امين ويسی وارد روستای دری می شوند و )  حيات کردستان

می کنند که قتل ايوب احمدی کار آنها نبوده و همچنين امين ويسی در اين 
 .جنايت دست نداشته است

 

افراد مسلح پژاک هم چنين اعالم می کنند، از آنجا که به اسالم و قرآن 
عقيده دارند حاضرند در مسجد آبادی برای مردم روستا سوگند ياد کنند 

مردم عصبانی که از رابطه امين ويسی و .  که آنها چنين کاری نکرده اند
همسر ايوب احمدی مطلع بوده اند بخاطر پشتيبانی پژاک از امين ويسی 
به افراد مسلح پژاک اعتراض می کنند که منجر به درگيری لفظی با آنها 

افراد مسلح مردم را تهديد می کنند در صورت نزديک شدن .  می شود
در نتيجه افراد مسلح با شليک تير هوايی . بطرف آنها شليک خواهند کرد

مجبور به ترک روستا می شوند و امين ويسی را هم همراه خود می 
از آن زمان تاکنون امين ويسی که فردی بد نام و نامحبوب در ميان . برند

. مردم منطقه است، مخفی شده و کسی از محل اقامت او اطالعی ندارد
مردم منطقه از پناه دادن افراد پژاک به امين ويسی که مظنون به قتل 

 .ايوب احمدی است عصبانی و معترضند
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ضرورت نوشتن اين مطلب در پی يک گفتگو با چند دوست جوان  
پيش آمد که اعتقاد داشتند در ميان سرمايه داران و علی الخصوص ابر 
سرمايه داران؛ هستند کسانی چون بيل گيتس که در راه آرمانهای 
انسانی و کمک جهت نيل به ايجاد جامعه ای عاری از فقر و بيسوادی 

قسمت عمده ای از دارايی خود را هزينه  ،و برای ايجاد رفاه و برابری
مينمايند و نتيجه گيری نموده اند که در واقع سيستم سرمايه داری می 
. تواند در خدمت بشريت باشد و به نوعی در جهت تطهير آن برآمدند

من در اين اينجا سعی ميکنم با فاکت و بسيار ساده به واکاوی اين 
موضوع بپردازم و نشان دهم که سرمايه داری در هر شکل؛ ولو به 

فقط در جهت استثمار و انقياد !  ظاهر انساندوستانه و حقوق بشری آن
انسان است و اين نوع فعاليت ها و ژست های تبليغاتی انساندوستانه، 
که همواره سرمايه داران با بنيادهای مختلف آنرا انجام داده اند و گوشه 
ای از هزينه های تبليغاتی است، در خدمت شکل نوين استثمار در 
سازمان کار جديد است که خود اين شرايط به مراتب خشن تر از 
اشکال بهره کشی قديمتر است و بصورت آشکار و عريان در مصاف 

 ..با ارزشهای انسانی قرار دارند
 

عموما طرفداران سيستم سرمايه داری که بصورت آگاهانه و يا 
ناآگاهانه به دفاع از آن بر می آيند، دراين مواقع به نمونه هائی اشاره 
ميکنند که به واسطه ثروت و رسانه و بمباران تبليغاتی توانسته اند يک 

اسامی نظير اپرا وينفری، بيل . تبديل گردند"  قديس"شبه به کاريزما و 
گيتس، شريل سندبرگ، جان مک کی؛ که هريک عالوه بر فعاليتهای 
کالن اقتصادی، در زمينه مسائل انساندوستانه و اجتماعی نيز فعاليت 

جهان سرمايه داری گشته "  پيامبران"های عمده ای داشته و تبديل به 
ابتدا نگاهی کوتاه به فعاليت هر يک از اين اسامی می نمايم و سعی . اند

ميکنم بصورت موجز همگرايی آنها را با ماشين مهيب سرمايه عنوان 
 .کنم

  
کند پيگير روياهايشان  مانيفست شريل سندبرگ، که زنان را تشويق می

باشد، دقيقا در راستای نيازهای سرمايه داری است چرا که موانع 
ساختاری کسب موفقيت شغلی زنان را ناديده انگاشته و بر اين باور 
است که زنان تنها در صورتيکه مراتب باالی شغلی را داشته باشند می 

اين هم نوعی .  توانند کمک حال زنان ديگر در رشد و ارتقا باشند
فمينيسم است که در نظام سياسی و اداری حل شده است و صرفا برای 

هر برداشت ديگر از .  برابری در کسب موقعيت های باال تالش دارد
رهائی همه جانبه زنن، از نگرش و نقد مارکسيستی تا حتی فمينست 
های دهه های شصت و هفتاد، که به هر حال حقوق پايه ای و برابر را 
برای زنان و مردان ميخواستند، با اهداف شرکتهای سرمايه داری در 

حاال چند نفر ميتوانند سوپر استار  .کسب حداکثر سود در تضاد است
شوند و ميلياردها انسان چطور به موقعيت باالی شغلی دست يابند؟ 
شغل رئيس يک شرکت، مرد يا زن، افزايش سود است و يکی از 

های اين کار، پرداخت کمترين ميزاِن ممکِن حقوق و ماليات  روش
های رهبراِن زن اغلب در تضاد  اين به اين معنی است که هدف.  است

وجود زنانی در باالی هرم .  با نيازهای زنان طبقۀ کارگر است
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مديريتی، شايد به جنگ با تبعيض جنسيتی 
بشکل صوری کمک کند و مسير ورود زنان 

سمت جايگاه رهبری را هموار کند،  ديگر به 
اما اين ايده که رهبران زن آنهم در سرمايه 

تری   داری شرايط بهتری برای بخش بزرگ
کنند فاقد پيشينيۀ و اعتبار  از زنان پياده می 

ماگرت تاچر و هيالری کلينتون نمونه .  است
 .  های متاخرند

 
جان مک کی و ساز و کار "  سرمايه داری وجدانمندانه و توسعه پايدار"

فعاليتی شرکت هول فودز را مدنظر قرار دهيم؛ به ظاهر فعاليتهای موثر 
مک کی در روش رفتار با کارگران شرکتش که حاال معتبرترين شرکت 
دنيا در زمينه تهيه غذاهای سالم و ارگانيک است، نشان می دهد که 
شخصی مثل مک کی نيز با همه تالشی که به قول خودش در پيروی از 
ندای قلبش کرده، بازهم در حال حرکت در محدوده ای است که دنيای 

از نوع "  سرمايه داری وجدانمندانه"اگرچه . سرمايه داری تعريف ميکند
مک کی از برخی جنبه ها جذاب است و کارگرانی که برای او کار می 
کنند بسيار خوش شانس تر از کارگران ديگر شرکتها هستند، اما در 
سيستمی که برای سود طراحی شده است و ضرورتهای سرمايه داری 
همه جا حاضرند، حتی توليد پايدار نيز مستلزم مصرف و نابودی منابع 

در واقع ميتوان ادعا نمود اگر نميخواهيم در يک زباله دان .  سياره است
زيست محيطی زندگی کنيم، بايد نهادهای مردمی بسازيم که توليد و 
مصرف را حول محور نيازهای انسان سازماندهی کنند و نه حول 

" دلسوز"وانگهی اتوپی سرمايه داری  .مقتضيات و الزامات سرمايه داری
 . همواره وجود داشته است

 
داستان اُپرا از اينرو جذاب است که ساختارهای اجتماعی، سياسی و 

او رؤيای آمريکايی را قابل دستيابی جلوه .  کند اقتصادی را مخفی می
روشی که اپرا .  رسيم اگر روی خودمان کار کنيم به اهدافمان می.  دهد می

گويد هميشه  برای دوری از مشکالت و دستيابی به رؤياهايمان به ما می
ما تقاضايی از سيستم، از نهادها و مردم .  تطبيق با دنيا است نه تغيير دنيا

در واقع راهی که . قدرتمند و مخفی نداريم، ما فقط از خودمان تقاضا داريم
به ما گفته اند بپيماييم تا به روياهايمان برسيم همواره وفق دادن خودمان با 

اپرا و داستانش مدام از ما می خواهند که .  جهان در حال تغيير بوده است
تا می توانيم از درونمان مايه بگذاريم .  کار کنيم و درونمان را درست کنيم

اين قصه هرگز از ساختارهای .  و عشق و حمايت به ديگران بدهيم
نابرابری که در آن زندگی می کنيم، از زور اقتصادی طبقه ای که در آن 
به دنيا آمده ايم و هزار و يک نهاد قدرتمندی که آرزوهايمان را مديريت 

اين نسخه معاف  .می کنند و به جهانمان معنا می دهند چيزی نمی گويد
 .  کردن مسئوليت جامعه و دولت در قبال شهروند است

 
تاکنون، زمينه های پزشکی و  ٩٧از زمان تاسيس بنياد گيتس در سال 

تحقيقاتی بيماريهايی مانند ماالريا و ذات الريه به شدت پيشرفت کرده و 
عالوه بر .  اميدواريهای زيادی را روانه قاره هميشه فقير آفريقا کرده است

آن، جنبش اصالح نظام آموزشی در اياالت متحده آمريکا دستخوش 
تغييرات مثبتی شده که مديون به کار گرفته شدن ميلياردها دالر دارايی 

اما ميتوان .  خانواده گيتس برای عمومی کردن سوادآموزی و آموزش است
از زاويه ديد ديگری نيز به اين فعاليتهای کالن و البته تاثير گذار 

کنند، برخالف  وقتی بنيادها کمک مالی خيرخواهانه می.  نگريست
کنند در چه  ها هستند که انتخاب می دادن، آن  ماليات

 سرمايه داری" پيامبران"
 

 وريا روشنفكر

 

  ٩صفحه   



ها اغلب برخی نتايج مترقيانه  اين پروژه.  گذاری کنند هايی سرمايه پروژه
که بدون اين  شوند، درحالی  دارند، مثالً کودکان فقير واکسينه می

برای کسی سوال نيست که چرا کودکان .  ها چنين امکانی نداشتند کمک
کارانه  ها اغلب شامل اهداف محافظه از واکسن محرومند؟ اما اين کمک

درعوِض حمايت از مراقبت بهداشتی   هم هستند، مثالً خانوادۀ گيتس
کردن خدمات بهداشتی هستند و خيلی از  عمومی، طرفدار کااليی 

سازِی آموزش عمومی و کاهش نقش والدين و  بنيادها پشتيبان خصوصی
به عبارت ديگر چندان فرقی .  ها در نحوۀ ادارۀ مدارس هستند معلم
های بنيادها را دوست داشته باشيم يا نه، زيرا افرادی  کند که طرح نمی

ً به جايی پاسخ مثل بيل و مليندا گيتس به  گو   شدت قدرتمندند و اساسا
ابتکار .  خانواده گيتس کنترل قدرت را در دست دارند.  نيستند

واکسيناسيون آنها در حال تغيير دادن سيستم سالمت جهانی است و 
پروژه های آموزشی شان در اياالت متحده، سياستهای آموزش فدرال را 

 .شکل می دهند
 

نياز ويژه نظام سرمايه داری به خيالپردازی يک ضرورت حياتی است 
و در زندگی هر روزه ما مسائلی تعريف شده که باعث می شوند هر 
روز از رختخواب درآييم و به مدرسه و محل کارمان برويم که تمام اين 

اکثريت ما .  واکنشها در ذيل ساختارهای سودآفرينی جای می گيرند
بيشتر ساعات روزمان را مشغول کارهايی هستيم که برای رفع 
نيازهايمان تعريف نشده اند و هدفی جز بازگرداندن سود سرمايه گذاران 
به صاحبانش ندارند و به عنوان راه حلی برای نظم دهی و سازماندهی 
جامعه، دقيقا بر خالف طبيعت ما برای زندگی اجتماعی و شورايی 

 .است
 

نابرابری درآمدی عظيمی را به وجود آورد،  ٩٠سالهای پر رونق دهه 
فقر را افزايش داد، محيط زيست را بيشتر تخريب کرد، تبعيض جنسيتی 

در اين مرحله، .  را تداوم بخشيد و اضطراب گسترده ای را فراگير کرد
نسل جديدی از قصه گوها پديد آمدند که به ما بگويند مشکالت 
. گريبانگير جوامع کدامها هستند و بايد چگونه برای رفع آنها اقدام کرد

کسانی مثل بيل گيتس که .  قدرتمندترين اين قصه گوها ابرنخبگان هستند
فقر و سطح پايين خدمات بهداشتی در هيچ جای جهان را برنمی تابد، 
شريل سندبرگ که برای مقابله با تبعيضهای جنسيتی مزمن در 
محيطهای کاری، تالش می کند، سخنرانی ميگذارد و کتاب مينويسد، 
جان مک کی که افتخارش سهيم کردن کليه کارگران کارخانه در سود 
است و اپرا وينفری که باور دارد که زنده است تا مردم را باال کشيده و 

 .رهنمون شود »بهترين زندگی«آنها را به 
 

" پيامبر"اما  .سرمايه داری هستند"  پيامبران نوين"اينان در واقع 
سرمايه بودن به چه معناست؟ افرادی با تروتهای فراتصور که رسالتی 

 . برای پربارتر کردن زندگی و تبديل جهان به جايی بهتر دارد
 

است، مثال "  پاکيزه"به ظاهر  روش هرکدام نيز متفاوت و   شيوه و
ظاهراً اپرا وينفری و مليندا گيتس ديدگاهشان درباره جهانی بهتر برای 

آنها اين کار را از .  زندگی را با هدف کسب سود مالی ترويج نمی کنند
اين جهت انجام می دهند که باور دارند روش هايشان برای حل 
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اما راه حلهايی که اين افراد ارائه .  مشکالت جامعه درست و موثر است
می دهند در چه چهارچوب فکری و سياسی و در کدام ساختاری مطرح 

برای "  پيامبران"می شود؟ آيا می توان مطمئن بود که راه حل های اين 
رفع مشکل انحصار قدرت ابرشرکتها، تکنولوژی، تبعيضهای جنسيتی، 
مشکل محيط زيست و نابرابری؛ راه حل هايی بازار محور نيست؟ يا نه؛ 
همه اين راه حلها حامل تفکر منسجم در درون دايره سرمايه داری است و 
از اين بابت که در چارچوبهای موجود سرمايه داری می گنجند بسيار 

پس از تشريح فعاليتهای موثر اين افراد  .ايمن و دست يافتنی هستند
بصورت خالصه توضيح اين نکته ضروريست که سرمايه هميشه در 
مقابل نيازهای آدمی می ايستد و با سرشت استثمارگرانه اش، برای رشد 

سيستم سرمايه داری .  و انباشت، نيازمند اعمال مستمر نابرابری است
بهرحال با هدف افزايش سود در آن در مقابل راه حل تشخيص نياز 

 . واقعی شهروندان و رفع آن است
 

به باور من تنها راه نجات انسانها از فقر، تبعيض، بيعدالتی و راه رهائی 
بشر، کمونيسم است و ايجاد يک جامعه بدون طبقه که بصورت شورايی 

 اداره گردد؛ 
 
جدالی .  تاريخ کليه جوامع تاکنونی تاريخ مبارزه و کشمکش طبقاتي است"

بی وقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، ميان طبقات استثمارگر و استثمار 
شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جريان بوده 

 ."اين جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تحول درجامعه است. است
 
برخالف جوامع پيشين که عموما بر سلسله مراتب طبقاتی و قشربندی "

های پيچيده ای بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمايه داری تقسيم طبقاتي را 
جامعه معاصر، عليرغم تنوع وسيع مشاغل و .  بسيار ساده کرده است

تقسيم کار گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه طبقاتی اصلی که 
کارگران و :  رودرروی يکديگر قرار گرفته اند سازمان يافته است

تقابل اين دو اردوگاه در پايه ای  .سرمايه داران، پرولتاريا و بورژوازی
ترين سطح سرمنشاء و مبنای کليه کشمکشهای اقتصادی، سياسی و 
حقوقی و فکری و فرهنگی متنوعی است که در جامعه معاصر در جريان 

نه فقط حيات سياسی و اقتصادی جامعه، بلکه حتی زندگی فرهنگی .  است
و فکری و علمی انسان امروز که به ظاهر قلمروهايی مستقل و ماوراء 
طبقاتی بنظر ميرسند، مهر اين صف بندی محوری در جامعه مدرن 

اردوی پرولتاريا، اردوی کارگران، با .  سرمايه داری را بر خود دارند
همه تنوع افکار و ايده آلها و گرايشات و جرياناتی که در آن وجود دارد، 
نماينده تغيير و يا تعديل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت ستم در 

اردوی بورژوازی، باز با کليه مکاتب و متفکرين و .  جامعه است
شخصيت های رنگارنگش، خواهان حفظ ارکان وضع موجود است و در 
مقابل فشار آزاديخواهی و مساوات طلبی کارگری از نظام سرمايه داری 

 . "و قدرت و امتيازات اقتصادی و سياسی بورژوازی دفاع ميکند
 

اين مصاف و کشمکش آشتی ناپذير است و در جامعه امروز قطبی تر 
 .ولی پيچيده به نظر ميرسد

 
  ٢٠٢٠ژوئن  ٢٤

 ...سرمايه داری " پيامبران"



اعتصاب کارگران هفت تپه عليرغم تالشهای تحريک آميز عوامل 
شنبه سوم تير ماه، کارگران هفت تپه  امروز سه .  کارفرما ادامه دارد

امروز نيز جمعيت بزرگی .  نهمين روز اعتصاب خود را برگزار کردند
. می نامند، جمع شدند"  سنگر"از کارگران در محلی که کارگران آنرا 

ديروز دوشنبه و امروز سه شنبه اجتماعات در شکل مجمع عمومی 
برگزار شد و تصميم جمعی کارگران مبنای کار و تداوم اعتصاب قرار 

روزهای گذشته نوعی دو دستگی ايجاد شد و گروه کوچکی از .  گرفت
کارگران بجای اجتماع در شرکت مقابل فرمانداری رفتند و تاکيدشان 

در اجتماع شرکت نيز .  صرفا روی پرداخت حقوق های معوق بود
افرادی تالش کردند که به نمايندگان کارگران بی احترامی کنند که با 

نمايندگان .  دخالت ديگر کارگران و حمايت از نمايندگان روبرو شد
کارگران برای فائق آمدن به دودستگی روی مجمع عمومی و تصميم 

کارگران هرچه بگويند همان کار انجام "بطريق شورائی تاکيد کردند؛ 
و اين کليدی ترين مسئله در هر مجمع عمومی است که "!  ميشود

نمايندگان بايد تصميم مجمع عمومی را پيش ببرند و هر زمان کارگران 
احساس کردند تصميم اشتباهی گرفتند يا آنرا ناکافی دانستند، در مجمع 

برسميت .  ديگری تصميم قبلی را لغو و تصميم جديدی می گيرند
شناختن مجمع عمومی بعنوان عاليترين ارگان تصميمگيری جمعی 

کارگران هرچه بگويند همان کار انجام "کارگران و حرکت براساس 
، بالفاصله به تشتت و اختالفی که عده ای ميخواستند ايجاد کنند، "ميشود

 . فائق آمد
 

مسئله ديگر اينبود که در روزهای اخير پرووکاتورها و عوامل کارفرما 
انديمشکی "، "بومی و غير بومی"تالش داشتند با بحث اختالفات قومی، 

ميان کارگران تفرقه و دسته بنديهای کاذب "  و لر و عرب و دزفولی
کارگران اما با هشياری جواب دادند، اعالم کردند دوره اين .  ايجاد کنند

کارها گذشته است، بر منفعت واحد کارگران هفت تپه در مقابل 
اين سياست ضد .  کارفرماها و حاميان آشکار و نهانشان تاکيد کردند

يک موضوع ديگر اقداماتی .  کارگری هم جواب گرفت و حاشيه ای شد
عجيب و غريب توسط عوامل کارفرما مانند خاموش کردن ماشين پانچ 
کارت و حمله به اداره کشاورزی و شکستن شيشه ها و پنجره های آن 

هدف از اين اقدامات اينست که با ايجاد اختالل تصوير تعطيلی از .  بود
. شرکت بدهند و دست کارفرما را برای ندادن حقوق باز بگذارند

همينطور تالش دارند به اعتصاب کارگران رنگ و بوی امنيتی بزنند و 
پرونده سازی "  تخريب اموال"برای کارگران اعتصابی تحت عنوان 

قبل از اعتصاب .  کارگران اما دست کارفرماها را خوب خواندند.  کنند
سيستم آبياری را تنظيم ميکنند و راه هر سو استفاده کارفرما را می 

اين تحريکات هم جواب نگرفت و فقط عوامل کارفرمايان دست .  بندند
 .  شان رو شد

 
يک موضوع ديگر که بازهم عده ای تالش داشتند حول آن دو قطبی 

عده ای مطرح ميکردند که .  کاذبی ايجاد کنند برسر خواستها بود
خواست ما فقط حقوق معوقه است و فعال کاری به الغای خصوصی 
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در مقابل بخش عمده ای از کارگران هم حقوق ميخواهند و .  سازی نداريم
هم بر خواستهای قديمی مانند خلع يد از کارفرمايان بخش خصوصی، 
بازگشت به کار همکاران اخراجی خود از جمله آقايان اسماعيل بخشی، 
دمحم خنيفر، ايمان اخضری و ساالر بيژنی، محاکمه اسدبيگی و 

اين خواستها در اعتصاب امروز روی . بازگرداندن اموال کارگران هستند
کارگران خواهان نقد کردن .  دو بنر روی ديوار سنگر نصب شده بود

حقوق معوقه سه ماهه بطور بالفصل و فوری هستند و همزمان تاکيد 
دارند که چيزی عوض نشده است، مسئول کل اين اوضاع فاجعه بار 

واقعيت هم همين .  بخش خصوصی و همکاران دولتی و استانی آنها هستند
است؛ مقامات استان از اطالعات و فرماندار و نيروی انتظامی و 
کارفرمايان و شورای تامين و استاندار با اتکا به عواملشان در کارخانه 

کارگران به اين موضوع هم فائق آمدند و .  جملگی عيله کارگران هستند
 . در بند اول پرداخت فوری حقوق هايشان را نوشتند

 
همينطور در روزهای اخير از کارگران مجتمع فوالد اهواز تا 
بازنشستگان و نهادهای کارگری از اعتصاب و خواسته های کارگران 

کارگران هفت تپه .  دفاع کردند و بر اتحاد و همدلی طبقاتی تاکيد داشتند
اين همبستگی ها را ارج می نهند و خود پيشرو و حامی اعتراضات 

 . کارگری در کشور بودند
 

 !کارگران هفت تپه
طرح دولت و کارفرما و نهادهای حکومتی تحميل يک جنگ فرسايشی به 
کارگران، محدود کردن سقف خواستهای آنان، ايجاد تفرقه و دودلی ميان 

. آنان، و نهايتا تعطيل شرکت و باالکشيدن تمام و کمال هفت تپه است
تحريکات روزهای اخير، دو دستگی ها، توليد شايعات، تخريب نمايندگان 
کارگری، تخريب اموال شرکت، در کنار تهديدهای امنيتی همه برای به 

اعتصاب بايد پيروز شود و در قدم اول .  شکست کشاندن اعتصاب است
هيچ عذر و .  حقوق های معوقه بايد فوراً و در اسرع وقت پرداخت شود

بهانه ای قابل قبول نيست و هيچ منتی هم نبايد برای پرداخت حقوق ها 
با يک دستور نيم خطی ميتوانند از حسابهای اسد بيگی .  برسر ما بگذارند

اگر اينکار را نمی کنند صرفا .  و رستمی فورا حقوق ها را پرداخت کنند
به اين دليل است که اوال سقف خواستها را محدود به همين حقوق ها کنند 
و ثانيا پرداخت آنرا به عجز و البه کارگران بدرگاه کسانی موکول کنند 

يا فقط "بحث .  که خود مسبب اين اوضاعند و از حاميان کارفرماها هستند
برای نود و نه درصد کارگران بی "  حقوق يا خلع يد از بخش خصوصی

حقوقها فورا بايد پرداخت شود و خواستهای ديگر کارگران .  معنی است
 . هم اعالم شده است

 
اتحاد کارگران مهمترين سالح و نياز آنهاست و مجمع عمومی تضمين 

کارگران هرچه بگويند همان کار انجام "عبارت .  کننده اين اتحاد است
لذا بدرست کارگران هر روز طبق توافق قبلی در .  کليدی است"  ميشود

محل سنگر جمع ميشوند، آنجا دستجمعی و بطريق شورائی در مورد هر 
اقدام جديد تصميم گيری ميکنند، اتحاد قويترشان را بعنوان کارگر هفت 
تپه به رخ کارفرمايان و عواملش می کشند، بر همبستگی و همسرنوشتی 

زنده باد اعتصاب و اتحاد يکپارچه .  و منفعت واحد کارگران تاکيد ميکنند
 !کارگران هفت تپه

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢٠ ژوئن ٢٣ – ١٣٩٩ تير ٣

 ٥اعالميه شماره 
 

 مجمع عمومى راه تامين اتحاد كارگران
 از درسهای تاكنونى اعتصاب هفت تپه



 

 :دولت را موظف كنيم
 

               ،بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی

 ! تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

             تداوم فعاليت  .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 !مراكز ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

              حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت

 ! شود

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

                  كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل

 !كرامت انسانى و تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

                      پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو

 !شود

 كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود! 
  

 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 ١٣٩٨اسفند 

 
 

 ٥٤٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    



از روز دوشنبه گذشته نيروهای سرکوبگر رژيم ترکيه وجمهوری 
اسالمی با هماهنگی مشترک دست به عملياتی هماهنگ  در کردستان 

اين تعرض بيشرمانه که به بهانه تعقيب اپوزيسيون اين .  عراق زده اند
ها شروع شده است، خساراتی به مردم بيدفاع وارد آورده و  رژيم

ابتدا اردوگاه .  باعث ترس و رعب و وحشت در منطقه شده است
آوارگان در مخمور و شنگال در اقليم کردستان مورد حمله 
هواپيماهای ترکيه قرار گرفتند و همزمان نيروهای جمهوری اسالمی 
در منطقه حاجی عمران اقدام به توپ باران مناطق مرزی کردستان 

اين تعرضات سرکوبگرانه که طی ساليان متمادی از .  عراق کردند
ها تکرار شده است، تهديدی جدی برای امنيت و جان  جانب اين رژيم

 .  و مال مردم آواره و زحمتکش اين منطقه است
 

حزب کارگران (اگرچه بهانه اين تعرض جنايتکارانه تعقيب پ ک ک 
و احزاب اپوزيسيون ايرانی است، اما بده و بستان و سهم )  کردستان

ها در تحوالت منطقه و اوضاع بحرانی سياسی و  بری اين دولت
های درنده دليل اصلی اين تعرض بيشرمانه  اجتماعی داخلی اين رژيم

مالقات هفته گذشته مقامات جمهوری اسالمی با رژيم ترکيه و .  است
دولت عراق حاکی از توافق آنها برای اين لشکر کشی جنايتکارانه 

های ترکيه و ايران در تحوالت  دخالت و بده و بستان رژيم.  است
سوريه و تحميل يک سناريوی سياه بر زندگی مليونها انسان، بعالوه 

 ٥٤٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

موج نارضايتی داخلی توده های مردم در اين کشورها آن منافع مشترکی 
های سرکوبگر را برای انحراف افکار داخلی خود به  است که اين دولت

 .  چنين تعرض بيشرمانه مشترکی کشانده است
 

در مقابل اين درنده خويی آشکار سکوت و در واقع همسويی دولت اقليم 
های سرکوبگر ترکيه و  کردستان عراق که منافع خود را با منافع رژيم

سکوت تاريخی اين حکومت در .  می بيند مشمئز کنندە است  ايران همسو
مقابل کشتار و ويرانی مردمی که به بهانه دفاع دروغين از حقوق آنها در 
قدرت نشسته است، به درست موجب تنفر در جامعه کردستان و کشورهای 

همچنين موضع گيری دم بريده احزاب ناسيوناليست جمع .  منطقه شده است
و سکوت و قيچی کردن "  مرکز همکاری احزاب کردستان ايران"شده در 

دخالت ترکيه در تعرض به مردم کردستان عراق در اعالميه شان، دليل 
ديگری است بر بيربطی اين جريانات با منافع و سرنوشت مردم کردستان 
و ارجحيت دادن منافع و وابستگی با دولت اقليم  کردستان بر سرنوشت و 

 .  امنيت مردم اين منطقه
 

کميته کردستان حزب حکمتيست همچنانکه در گذشته هم اعالم کرده است، 
اين تعرض وحشيانه بر امنيت و زندگی مردم زحمتکش کردستان عراق را 

ها و نهادهای انسان دوست  بشدت محکوم می کند و از سازمانها، تشکل
قطعا اعتراض    .انتظار دارد در مقابل اين سرکوبگری آشکار ساکت ننشيند

و مبارزه موجود مردم آزاديخواه وعدالت طلب در کردستان عراق، ايران 
و ترکيه می تواند در مقابل  اين تعرض وحشيانه و کوتاه کردن دست 

 . های جنايتکار ايران و ترکيه نقش بسزايی داشته باشد رژيم
  

 !دست سرکوبگران از سر مردم بيدفاع کردستان عراق کوتاه
 

 ١٣٩٩خرداد  ٣٠

  :اعالميه کميته کردستان حزب حکمتيست در باره
 

عمليات نظامى  مشترک جمهوری اسالمى و 

 رژيم تركيه در كردستان عراق

 

 ياد رفيق صديق حسن گرامى باد
 

شيخ (با تاسف عميق، بنا به اعالميه حزب کمونيست کارگری کردستان رفيق صديق حسن مشهور به 
به دليل ابتالء به  ٢٠٢٠  -  ۶  -٢٢کمونيست محبوب و عضو کميته سليمانيه آن حزب روز )  صديق

رفيق صديق حسن فعال کارگری و برابری طلب، زندگی خود را وقف مبارزه .  ويروس کرونا درگذشت
رفيق صديق در دوران رژيم .  برای آزادی و برابری و رفاه و سعادت کارگران و محرومان جامعه کرد

به دنبال رهايی از زندان فعاليت انقالبی خود را در جنبش .  بعث فاشيست با شکنجه و زندان روبرو شد
 . چپ و سپس در صفوف حزب کمونيست کارگری کردستان ادامه داد

 
حکمتيست درگذشت نابهنگام رفيق صديق حسن را به خانواده و   -حزب کمونيست کارگری ايران 

 .  بستگانش، به حزب کمونيست کارگری کردستان و فعالين کارگری و کمونيست صميمانه تسليت ميگويد
 

 !ياد رفيق صديق حسن گرامی باد
 

 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٣

 



 ٥٤٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

دادگاه اسد بيگی و رستمی در مورد هفت تپه و تاراج  !همکاران گرامی
سوال اينست چرا طرف حساب و شاکی .  زندگی ما و آينده ماست

اصلی، يعنی کارگران هفت تپه در اين دادگاه حضور ندارند؟ چرا 
نماينده منتخب کارگران نبايد در اين دادگاه حضور داشته باشد؟ نماينده 
ما کسی است که در کارخانه توسط اکثريت کارگران انتخاب شود و در 

 .سنگر به کارگران گزارش دهد
 

اول، ما ضمن تاکيد بر علنی بودن و رسانه ای شدن دادگاه و تمام 
توانيم نماينده ناظر و مطلع خودمان را انتخاب کنيم  جزئيات دادگاه، می

و فشار بياوريم که بايد در دادگاه حضور داشته باشد و از جانب 
 .کارگران حرف بزند

 

توانيم از تجربه کارگران فوالد در حراست از شرکت و  دوم، ما می
. های شبانه و روزانه دخالت کنيم جلوگيری از خروج اموال و سرقت

شرکت متعلق به کارگران است و کارفرما و عواملش در زمانی که 
دادگاه در جريان است حق ندارند هيچ اموال منقول و غير منقول از 

 .شرکت جابجا کنند
 

نظارت کارگران جلوی خرابکاری، پرونده سازی، تخريب اعتصاب و 
 .گيرد تخريب فعالين را می

 
 کانال مستقل کارگران هفت تپه -پيام همکار

 

 !اجازه اعدام سه جوان معترض را نخواهيم داد

 !پايتخت اعتصاب جهان! اين صدا را از هفت تپه ميشنويد
 

ما کارگران هفت تپه در حدود يکصد سال حکم زندان که برای همکاران 
. روز اعتصاب کرديم 73ما .  و حاميان ما صادر شده بود را لغو کرديم

ما در هفت تپه کاری ميکنيم که اختالسگران را به پای ميز محاکمه 
بکشانند و در روزهای آتی بخش خصوصی را به طور کامل از هفت تپه 

اگر بخش خصوصی را بيرون نکنند طوفان خشم .  بيرون خواهيم انداخت
ما کارگران هفت تپه همصدا !  هفت تپه کل خوزستان را فراخواهد گرفت

هرگونه حکم حبس برای .  با مطالبات خيزش ديماه و آبانماه بوده و هستيم
شنيده ايم که برای سه جوان .  معترضين محکوم و غير قابل قبول است

غلط کرده هر کسی اين !  برومند و هشيار حکم اعدام صادر شده است
ما هفت تپه ای ها در کنار ساير کارگران و !  حکم را صادر کرده است

مردم اجازه نخواهيم داد نه تنها حکم اعدام بلکه حکم حبس عليه اين 
! به سرعت اعالم کنيد که اين خبر اشتباه بوده است.  معترضان اجرا شود

هفت تپه پايتخت اعتصاب جهان، جايی که ما اجازه پايمال شدن حق مان 
را به هيچ احدی نميدهيم، اجازه نخواهد داد که معترضان به وضعيت 

سياسی مورد آزار و اذيت و حبس و -اجتماعی-فالکت بار اقتصادی
و ما از حقوق .  اعتراض حق بديهی انسان هاست.  امثالهم قرار بگيرند

ما خواهان لغو تمام احکام صادره عليه معترضين .  خود دفاع ميکنيم
سريعا اعالم کنيد خبر حکم !  صدای ما را از هفت تپه ميشنويد.  هستيم

 !اعدام دروغ بوده است
 

 ١٣٩٩تير  ۵ -پنج شنبه  -جمعی از کارگران هفت تپه
 

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو حقوق پايه                       

دادن اطالعات مرتب به جامعه توسط      .  دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره سالمت حق شهروندان است         . شهروندان است

هر نوع امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از           .  كادر پزشكى يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است           

كور كردن ارائه اطالعات    .  حق دانستن و اطالع از خطر جانى، يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سالمت شهروندان                

دولت در قبال سالمت و بهداشت . علمى و مال اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است

وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را . مردم مسئول است

 !سالمت و جان مردم نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست. تمامًا رايگان كند
 

 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  
 

 ١٣٩٨اسفند 

 به نقل از كانال مستقل كارگران هفت تپه
 

 ضرورت نظارت نمايندگان كارگری 

 !بر امور در جريان



!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار! يا كار يا بيمه بيكاری  

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 

 تائيد حكم سه زندانى آبانماه

 !احكام اعدام سه زندانى سياسى بايد لغو شود
 

اخيراً ديوان عالی کشور رژيم اسالمی، .  بانماه نود و هشت را سر به نيست کندآ جمهوری اسالمی با اشکال مختلف و با پنهانکاری تالش دارد اسيران 
 ٩٨شدگان آبانماه بودند که در اسفند سال  اين سه جوان از بازداشت. حکم سه زندانی سياسی اميرحسين مرادی، سعيد تمجيدی و دمحم رجبی را تائيد کرد

اين سه .  تتوسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند و بدنبال اعتراض به اين احکام، هم اکنون ديوان عالی کشور مجدداً اين احکام را تائيد کرده اس
متهم و محکوم به " شرکت در درگيری مسلحانه، مشارکت در تخريب اموال عمومی و خروج غير قانونی از کشور"جوان تحت فشار و شکنجه بجرم 

دو نفر از اين زندانيان موفق شده بودند به ترکيه بگريزند اما دولت جنايتکار ترکيه در همدستی با جمهوری اسالمی آنها را ديپورت و .  اعدام شدند
معترض را با گلوله جنگی به قتل رساند و هزاران نفر را دستگير و  ١٥٠٠جمهوری اسالمی در جريان اعتراضات آبانماه بيش از .  تحويل رژيم داد

 . هنوز از سرنوشت اين زندانيان و مکان آنها خبری در دست نيست. زندانی کرد
 

و شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست صدور و تائيد اين احکام اعدام را ناشی از نفرت و ترس جمهوری اسالمی از مردم بپاخاسته، کارگران 
مردم حکومت اسالمی .  آنان سخن ميگويند"  شورش قريب الوقع"گرسنگانی ميداند که در کمين وی نشسته اند و هر روز سران باالی حکومت از 

ما اين احکام شنيع را محکوم .  می کشد و احکام شالق و زندان و بيگاری صادر ميکند تا سرپا بماند، تا بترساند و چتر اختناق را گسترش دهدرا
ما دولت جنايتکار ترکيه را شريک .  ميکنيم و خواهان مبارزه سراسری برای لغو آنها و آزادی کليه بازدادشت شدگان آبانماه و زندانيان سياسی هستيم

م عداجرم و همدست جمهوری اسالمی ميدانيم که دو نفر از اين جوانان را در معامله ای کثيف تحويل جمهوری اسالمی داد و هم اکنون در انتظار ا
ما از نيروهای اردوی آزاديخواه و سازمانهای مختلف در داخل و خارج کشور ميخواهيم عليه اين احکام و برای متوقف کردن آن فعاالنه . بسر ميبرند

 ! اعدام قتل عمد دولتی است و بايد متوقف شود. و با در نظر گرفتن شرايط بهداشتی، هر کاری که ميتوانند صورت بدهند
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٤ – ١٣٩٩تيرماه  ٤

 
و هسته )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضا
 .اقليت
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!زنده باد شوراها  

! ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا كنيد  

!  در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  



اعتصاب يکپارچه کارگران مبارز هفت تپه، دهمين روز خود را پشت 
، با ١٣٩٩خرداد  ٢۶اين اعتصاب، که از روز دوشنبه .  سر گذاشت

شرکت جمع بزرگی از کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه، شامل بخش 
های تجهيزات مکانيکی، زيربنايی، امور اداری، خوراک دام و 
کارگران بخش کشاورزی آغاز شد، در روزهای بعد گسترش بيشتری 

با گذشت روزهای اوليه، صفوف کارگران اعتصابی به تدريج .  يافت
 . فشرده تر و منسجم تر شد و عمال تمام بخش های شرکت را فرا گرفت

 
اعتصاب متحدانه کارگران هفت تپه، يک بار ديگر نشان داد که 

نان، کار، "با تبيين شعار  ٩٧مبارزات شکوهمند آنان، که از پاييز 
، فصل نوينی را در جنبش مبارزاتی طبقه "آزادی، اداره شورايی

کارگر ايران رقم زد، تعطيل بردار نيست و کارگران مجتمع کشت و 
صنعت نيشکر هفت تپه به رغم شرايط کرونايی، همچنان زنده و پويا 

عالوه بر اين، اعتصاب کارگران .  در صحنه مبارزه حضور دارند
هفت تپه، نشان داد که سرکوب، اخراج، بازجويی، زندان، و اعمال 
شيوه های ارعاب و شکنجه، سد کننده راه مبارزاتی آنان نيست و هفت 

 .تپه تا تحقق کامل خواست های بر حق خود، به مبارزه ادامه خواهد داد
 

کارگران هفت تپه که صدای اعتراض و اعتصاب شان، هم اينک در 
جای جای جامعه طنين انداز است، در اعتراض به عدم رسيدگی 

در شرايطی که گرانی .  کارفرما به خواست هايشان شکل گرفته است
بيداد می کند، در شرايطی که معيشت روزانه کارگران با همين حداقل 
دستمزد ماهيانه می گذرد، و در شرايطی که يک هفته از تيرماه گذشته 
است، کارگران هفت تپه هنوز حقوق معوقه ماه های فروردين و 

 . ارديبهشت و خرداد را نگرفته اند
 

وضعيت کنونی کارگران هفت تپه، يک نمونه از وضعيت اسفبار کل 
طبقه کارگری که قربانی نظام وحشی سرمايه .  طبقه کارگر ايران است

کارگرانی که از بام تا شام کار می کنند، .  داری حاکم بر ايران است
استثمار می شوند، برای کارفرمايان، انباشت سرمايه توليد می کنند، اما 
خود از داشتن ابتدايی ترين امکانات يک زندگی انسانی محرومند، و 

کارگرانی که از .  سفره شان، روز به روز کوچک و کوچکتر می شود
دريافت به موقع همان حداقل دستمزدهای بخور و نمير ماهانه بی بهره 
اند و در اين وضعيت اسفبار ويروس کرونا، دفترچه های بيمه درمانی 

 .شان نيز چند ماه است که تمديد نشده است
 

تحميل اين بی حقوقی و شرايط طاقت فرسا، بخش های مختلف 
کارگران هفته تپه را بر آن داشت تا بار ديگر به اعتراض و اعتصابی 

کارگرانی که متحدانه .  همگانی برای تحقق مطالبات خود اقدام کنند
دست از کار کشيده، خواستار پرداخت کامل دستمزد، لغو خصوصی 
سازی هفت تپه، بازگشت به کاِر اسماعيل بخشی، دمحم خنيفر و ديگر 

. کارگران اخراجی و تمديد دفترچه های بيمه درمانی خود هستند
کارگران اعتصابی هفت تپه، عالوه بر مطالبات فوق، خواستار محاکمه 
اميد اسد بيگی کارفرمای فاسد شرکت مجتمع کشت و صنعت نيشکر 

کارفرمای فاسدی که با همدستی دولت سرمايه .  هفت تپه نيز هستند
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داری حاکم بر ايران، کارگران را سرکوب و با پرونده سازی های امنيتی، 
فعاالن کارگری و نمايندگان شورای کارگری هفت تپه راهی زندان و بند 

کارفرمايی که اکنون فساد و .  و شکنجه گاه های جمهوری اسالمی کرد
 .دزدی های کالن او برای همگان روشن شده است

 
پوشيده نيست، شرايط فالکت بار حاکم بر کارگران مجتمع کشت و صنعت 

طبيعتا، .  نيشکر هفت تپه، برشی از وضعيت کلی طبقه کارگر ايران است
تا زمانی که نظام سرمايه داری بر ايران حاکم است و جمهوری اسالمی 
بر سرير قدرت، اين وضعيت فالکت بار، برای کارگران هفت تپه و کل 

لذا، کارگران و ساير .  طبقه کارگر ايران وخيم و وخيمتر خواهد شد
زحمتکشان ايران همانگونه که با تشکل و اتحاد و سازماندهی برای تحقق 
حقوق معوقه و مطالبات فوری شان مبارزه می کنند، الزم است مبارزات 
خود را در ابعادی گسترده و همگانی تا سرنگونی رژيم سرمايه داری 

 . حاکم بر ايران و برقراری حکومت شورايی ادامه دهند
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، ضمن حمايت و پشتيبانی 
کامل از اعتصاب کارگران هفت تپه، تمامی کارگران ايران را به وحدت 
عمل و تشديد مبارزه برای رسيدن به خواست های برحق خود و حمايت و 
پشتيبانی از مطالبات کارگران اعتصابی مجتمع کشت و صنعت نيشکر 

 .هفت تپه فراميخواند
 

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

 ٢٠ژوئن  ٢۴-١٣٩٩تير  ۴
 

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست :  امضا
و )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -کارگری 

 .هسته اقليت

 

 پيروز باد مبارزه متحد و متشكل كارگران نيشكر هفت تپه



 ٥٤٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

 اعالميه حزب حکمتيست 
 

 !بازهم ُحكم شنيع شالق و زندان و بيگاری
 !تن از كارگران آذرآب اراک به شالق و زندان و كار اجباری ٤٢محكوميت 

 
نظم مبتنی بر بردگی مزدی هر روز چهره خشن تر و سبعانه تری 

عادی کردن ُحکم شالق و زندان، کار اجباری، .  را نشان ميدهد
رونويسی از کتابها و مزخرفات اسالمی، نماز خواندن اجباری و 
غيره، همه مصاديق شکنجه، اِعماِل بردگی و شناعتی است که 

 . سرمايه داری امروز نمايندگی ميکند
 

 ۴٢کيفری شهر اراک برای  ١٠۶خرداد دادگاه شعبه  ٢٦در روز 
نفر از کارگران شرکت پيمانکاری آذرآب که در اجتماع و 
راهپيمايی در مرکز شهر اراک در سال گذشته شرکت داشتند، حکم 

اين اعتراض .  زندان و شالق و کار اجباری صادر کرده است
کارگران بدليل نپرداختن حقوقهای معوقه بود که با توحش سرکوب 

براساس حکم صادره، . شد و تعدادی از کارگران مدتی زندانی شدند
ضربه شالق، يکماه کار رايگان به مدت سه ساعت در روز در محل  ٧۴نفر از کارگران شرکت پيمانکاری آذرآب هرکدام به يکسال حبس، تحمل  ۴٢
 !  آهن شهرستان اراک محکوم شدند راه 

 
حکمتيست اين احکام جنايتکارانه را قوياً محکوم ميکند و از بخشهای مختلف طبقه کارگر ايران ميخواهد عليه اين احکام   -حزب کمونيست کارگری

اعتراض و .  اين جانيان با کارگر بعنوان برده رفتار ميکنند و از موضع برده دار به کارگر و اعتراض وی برخورد ميکنند.  شنيع اعتراض کنند
اين حقوق را کارگران طی سالها مبارزه با بورژوازی عقبمانده به فرهنگ مردم تبديل و خيلی .  اعتصاب حق پايه ای کارگران و ساکنين کشور است

اين احکام شنيع که هر روز بيشتر عليه کارگران بکار گرفته ميشود بايد لغو شود و جامعه و مشخصاً جنبش .  جاها به قوانين جاری تحميل کرده اند
 . کارگری در دفاع از ُحرمت و کرامِت کارگران صدايش را عليه توحش اسالم و سرمايه بلند کند

 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٠ ژوئن ٢٤ – ١٣٩٩ تير ٤

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

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

 .دريافت شده باشند

 


