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د   و د    ھان    ان    !کار  

 اعالميه حزب حكمتيست 

 

 از اجتماع سراسری 

 !بازنشستگان حمايت كنيم
 

بازنشستگان در ادامه اعتراضات خود روز 
هفتم بهمن در تهران و شهرستانها اجتماع می 

بازنشستگان نسل پيشين طبقه کارگر .  کنند
هستند که نقش خود را در ساختن جامعه و 
ثروت اجتماعی ايفا کرده اند اما اکنون در 
دوران بازنشستگی با فقر و بيماری و 

در هر جامعه .  مشکالت متعدد روبرو هستند
ای که درجه ای از حقوق انسانها را برسميت 
شناخته است، بازنشستگان بايد در نهايت 

. احترام و آرامش و بدون دغدغه زندگی کنند
سرمايه داری اما پيران و بازنشسته ها را دور 

برايش "  ارزش مصرف"ميريزد، چون ديگر 
ندارد، حتی اندوخته صندوقهای بازنشستگی 

در .  را در بازار بورس به تاراج می برند
ايران تحت حاکميت طاعون اسالمی اين 
اوضاع بمراتب وخيم تر و ضد انسانی تر 

تعداد زيادی از بازنشستگان برای امرار . است
معاش در سن باال؛ با بيماری و وضعيت 
کرونائی، ناچار به دستفروشی، مسافرکشی و 

ً کار شاق هستند موقعيت و شرايط .  بخشا
امروز بازنشستگان عکسی از موقعيت و 

. شرايط کارگران و کارکنان در فردا است
وضعيت امروز بازنشستگان نسخه ای است 
که سرمايه داری برای طبقه کارگر بعد از سی 

 .سال کار پيچيده است

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www 

 كرونا، واكسيناسيون جامعه و استراتژی جمهوری اسالمى
 

 ٧ه حصف                                                                                                                     نادر شريفى

 !لباس و پوشش هويت نيست
 

 ٤صفحه   ناصر مرادی                                                                                                                   

 !از فراخوان هفتم بهمن بازنشستگان قويا حمايت كنيم
 

 ٣رحمان حسين زاده                                                                                                        صفحه 

  ٢صفحه   

 !صدايمان را در اعتراض به قتل زنان بلند كنيم
 

 ٦صفحه                                                                                                                        ملكه عزتى

 هفت تپه و مساله استقالل طبقاتى
 

 ٩صفحه جاويد حكيمى                                                                                                                  

 پرونده سازی برای كارگران هفت تپه سياستى شكست خورده

 مفاخر َمسروقه و تحّجر فرهنگى
 

 ١٠صفحه سياوش دانشور                                                                                                             

 يادداشت ها، 

  در سالروز جنايت خاتون آباد و شهر بابک 

 تا خيزش عليه نابرابری اقتصادی" انقالب نان" تونس، از 

 توهين به مقدسات



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

بازنشستگان همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر خواهان 
. واکسيناسيون رايگان و همگانی با استانداردهای معتبر جهانی هستند

" بازسازی حقوق ها"و وعده پوچ "  بيمه تکميلی"بازنشستگان به طرح 
اعتراض دارند و خواهان بيمه درمانی و خدمات پزشکی و داروئی 

بازنشستگان به تاراج صندوق های بيمه . رايگان و معيشت مکفی هستند
بازنشستگی و دست درازی سازمان تامين اجتماعی و سرمايه داران 
بورس باز اعتراض دارند و برآنند که هيچ احدی و هيچ مسئول و 
ارگانی حق ندارد به اندوخته اين صندوقها که توسط خود آنان در 
دوران کار و اشتغال تامين شده، دست درازی کنند و يا خود را صاحب 

بازنشستگان خواهان اِعمال نظارِت مستقيم نمايندگان .  اختيار آن بدانند
منتخب خود بر صندوقها و انتخاب هيئت مديره و ناظرين و بازرسان 

بازنشستگان معيشت و سالمتی .  توسط خود آنان برای اداره آنها هستند
اين عزيزان .  و واکسيناسيون برای خود و همه مردم ايران را ميخواهند

صدائی از فرياد در گلو خفه شده طبقه کارگر عليه وضع موجوداند که 

 .بايد وسيعاً و قاطعانه مورد حمايت قرار گيرند
 

حکمتيست از خواستها و اعتراضات   -حزب کمونيست کارگری
ً حمايت ميکند و از بخشهای مختلف کارگران و مردم  بازنشستگان قويا
آزاديخواه ميخواهد که روز هفتم بهمن در تهران و شهرستانها کنار 
بازنشستگان عزيز باشند و به هر طريقی که مقدور است از اعتراض و 

روز هفتم بهمن ساعت ده و نيم صبح .  خواستهای برحق آنها حمايت کنند
در تهران مقابل وزارت کار و تامين اجتماعی و در شهرستانها مقابل 
شعبه تامين اجتماعی يا هرجائی که عزيزان بازنشسته اعالم ميکنند، 

 . ملحق شويم و صف اعتراض را قدرتمندتر کنيم
 

هيچ چيز برحق تر از آن نيست که برای بهداشت و درمان و سالمت، 
برای معيشت و زندگی در شأن انسان امروز، برای مقابله با مرگ و مير 
دستجمعی و حق واکسيناسيون فوری و رايگان با استاندارد معتبر 

به صف بازنشستگان ملحق شويم و ندای اعتراض به رها .  اعتراض کنيم
کردن يک جامعه در پاندمی کرونا، به حق داشتن سالمتی و لوازم زندگی 

 ! و حرمت را بلندتر کنيم
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
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  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٧٩شماره    

 از اجتماع سراسری 

 ...بازنشستگان حمايت كنيم 

 !واكسن بخريد

 !واكسيناسيون همگان وظيفه دولت است
 

تعلل و بهانه جوئى    .  هيچ مانعى برسر راهتان نيست    .  اين اولويت اورژانس هر دولتى است     .  تامين واكسن كرونا وظيفه فوری دولت است      

حكومتى كه عرضه تامين اين بديهى ترين و ساده ترين نياز همگانى را نداشته باشد بايد                .  برای تهيه واكسن سازماندهى كشتار جمعى است      

برای دستگاه خرافه و ماشين سركوب و تروريسم پول داريد اما برای            .  مقامات آن بايد استعفا دهند و محاكمه شوند       .  فورا گورش را گم كند    

اين اقدام يک جنايت    .  با جان مردم بازی مى كنيد     .  دروغ مى گوئيد  !  ميليونها بيمار و دهها ميليون انسان در معرض خطر پول نداريد           

 . آشكار دولتى عليه ساكنين ايران است
 

واكسيناسيون همگان وظيفه   .  تامين و ارائه سريع واكسن رايگان با استاندارد سازمان بهداشت جهانى حق فوری كليه ساكنين ايران است                 

 !اين خواست طبقه كارگر است! فوری دولت است
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 
 ٢٠٢٠دسامبر  ٢٥

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، درمانى و بهداشتى شهروندان در شرايط 

 ! گسترش پاندمى كرونا است



 ٥٧٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

تجمع بزرگ بازنشستگان و "از چند روز قبل فراخوانی با عنوان 
مستمری بگيران اجتماعی، برای دست يابی به مطالبات و حقوق از 

اين تجمع بزرگ قرار است، روز سه شنبه .  اعالم شده است"  دست رفته
وزارت "ساعت ده و نيم قبل از ظهر در تهران جلو  ٩٩هفتم بهمن 

و همان روز مقابل مراکز تامين اجتماعی "  تعاون و رفاه اجتماعی
 . شهرستانها برگزار شود

 
اين ابتکار اعتراضی و حق طلبانه بازتاب گسترده ای در فضای سياسی 

با خرسندی بايد گفت، .  و مبارزاتی جامعه در داخل و خارج داشته است
توجه و عالقه به حمايت از اين اقدام بازنشستگان به طور جدی ديده 

اوال، :  اين فراخوان در شرايط کنونی بسيار مهم است، چون.  ميشود
اعتراض برحقی است عليه گرانی و پايين بودن قدرت خريد 
بازنشستگان و پايين بودن حقوقهای چند بار زير خط فقر مزدبگيران و 
مستمری بگيران، در واقع صدای اعتراض ميليونها مزدبگير و حقوق 
بگير و بازنشسته عليه شرايط سخت معيشتی است که دولت جمهوری 
اسالمی به بخشهای وسيع چند ده ميليونی انسانهای کارکن در جامعه 

ثانيا، اين فراخوان نشان ميدهد، کارد به استخوان .  تحميل کرده است
رسيده و بازنشستگان و همه حاميان حق طلب آنها نميگذارند، بيش از 
اين حکومت سرمايه و زالوصفتان از محدوديتهای دوره کرونا برای 
تحميل گرسنگی و مرگ تدريجی استفاده کنند و با خروش اعتراضی 

و ثالثا اقدامی روشن بينانه و از قبل فکر شده و !  مردم روبرو نشوند
حرکتی است که معلوم است چه ميخواهد و .   هدفمند و سازمانيافته است

دست "معيار موفقيتش تجمعی بزرگ در تهران و در شهرستانها، برای 
نشانه عزم و اراده محکم .  است"  يابی به مطالبات و حقوق از دست رفته

اما .  برای گرفتن حقوق از دست رفته و تامين معيشت آتی زندگی است
در شرايط تلفات و فاجعه روزمره کرونا .  بگذاريد توقعی را مطرح کنيم

اين تجمع ظرفيت و امکانش را دارد که خواست تامين واکسن کرونا،  
مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی، رايگان و به فوريت برای همه 
شهروندان به يکی از خواسته های محوری تجمع اعتراضی خود در 

بگذار بازنشستگان، مستمری .  هفتم بهمن ماه بازنشستگان تبديل شود
بگيران و مزدبگيران و کارگران، عالوه بر پيگيری خواسته های 
مستقيما مربوط به زندگی و مبارزه خود، به عالوه به عنوان نيروی 
رهبر و هدايت گر مبارزه برای تامين سالمتی و واکسيناسيون همگانی 

طرح اين خواست قطعا . نقش شايسته و انسانی و طبقاتی خود را ايفا کنند
دامنه حمايت و پيوستن مردم به مبارزات برحق بازنشستگان و کارگران 

 .  و مزدبگيران را وسيعتر و توده ای تر خواهد کرد
        

در نتيجه در روز هفتم بهمن با هر ابتکار و شکل ممکن تجمع اعتراضی 
انتظار .  بازنشستگان در تهران و شهرستانها را تقويت و حمايت کنيم

طبيعی اينست، رهبران و پيشروان جنبش کارگری، جنبش معلمان و 
پرستاران و رانندگان، دانشجويان، زنان و همه بخشهای مختلف 
جنبشهای اعتراضی راديکال و فعالين و سمپاتهای نيروهای چپ و 

 ! در يک نگاه

 از فراخوان هفتم بهمن بازنشستگان 

 !قويا حمايت كنيم
 رحمان حسين زاده 

کمونيست و آزاديخواه مبتکرانه حمايت وسيع 
و موثر از فراخوان و تجمع بازنشستگان را 

ميتوان کاری کرد، تحرک و .  سازمان دهند
اجتماع مبارزاتی بزرگ به صحنه کشيده 

اين پديده ميتواند نقطه عطف مهمی در .  شود
جنبش اعتراض توده ای عليه وضع موجود، 
برای تامين معيشت و سالمت و تامين واکسن 

همگانی و به عقب نشينی وادار کردن حاکمان سرمايه و مسببان اين 
 . وضعيت ناهنجار باشد

 
*** 

 

 حكمتيست  -اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری 

 

 !كولبر بر اثر ريزش بهمن ۵در رابطه با مرگ دلخراش 
 

کولبر اهل روستای پنج  ١٣٩٩دی  ٢٩روز دوشنبه طبق اخبار منتشره 
کوران از توابع منطقه صومای برادوست شهرستان اروميه بدليل ريزش 
بهمن در حين کولبری در ارتفاعات مرزی اين شهرستان در اثر سقوط 

اسامی اين کولبران جانباخته واليی .  بهمن جانشان را از دست دادند
خدايی، فرات خدايی، متين اصالنی، بيلن احمدی و ياور اصالنی اعالم 

 .شده است
 

يکی از اثرات فقر گسترده، بيکاری و گرانی غير قابل مهار در جامعه، 
. قبول کار طاقت فرسای کولبری بعنوان کار رسمی و منبع درآمد است

تعداد زيادی از انسانهای محروم و تحت ستم جامعه که فاقد کار و درآمد 
هستند از جمله زنان و کودکان برای تامين حداقل معيشت به کولبری 

کولبران اگر از سرمای طاقت فرسا و ريزش بهمن و .  روی آورده اند
بقيه باليای طبيعی جان سالم بدر ببرنند نهايتا مورد حمله و شليک 
مستقيم نيروهای مرزی و پاسداران مزدور جمهوری اسالمی قرار 

با انجام اين کار غيرمعمول و بسيار سخت، مرگ هميشه از .  ميگيرند
جمهوری اسالمی هيچگاه .  رگ گردن به کولبران نزديک تر است

کولبری را بعنوان کارغيرقانونی اعالم نکرده اما کشتار کولبران بدليل 
 .عبور از مرز و حمل بار عامل کشتار کولبران بوده است

 
حکمتيست ضمن ابراز   -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 

مرگ و مواجه همدردی عميق با خانواده کولبران جانباخته اعالم ميکند 
روزمره با مرگ در ازای تامين لقمه ای نان شايسته انسان امروز 

به حراج .  به اين بردگی قرن بيست و يکم بايد نقطه پايانی نهاد.  نيست
گذاشتن حيات انسانهايی که برای تامين حداقل های زندگی شان از اين 
طريق قرون وسطايی کسب معاش ميکنند و هر روز به استقبال مرگ 

بانی و باعث مرگ کولبران به هر دليلی از .  ميروند بايد پايان پذيرد
باليای طبيعی تا شليک مستقيم به آنان، رژيم سرکوبگر و جنايتکار 

 ۴جمهوری اسالمی است که زندگی ميليونها انسان را در طول بيش از 
دهه به گروگان گرفته و فقر و بی حقوقی را به اکثريت عظيم جامعه 

 .تحميل کرده است
 

 ٢٠٢١ژانويه  ٢٠



در روزهای اخير ويديويی در شبکه های اجتماعی بازپخش شد که 
دقيقه ای با فردی به نام  ۶٠برشی چند ثانيه ای از مصاحبه و ديداری 

ماجرا از اين قرار است که مجری .  فريبرز عزيزی را نشان ميدهد
صدا و سيمای رژيم اسالمی به نام جعفر خسروی از فريبرز  ٢شبکه 

عزيزی که با لباس کردی در اين برنامه حضور دارد، می پرسد اين 
لباس چوپاني است كه شما پوشيديد؟ فريبرزعزيزی در مورد اصالت، 
تاريخ و قدمت پوشش خود توضيحاتی ميدهد و آن را به كاوه آهنگر و 
ضحاك مار بدوش هم وصل ميكند كه البته اين بخش از توضيحات دراين 

آن برنامه و سوال مطرح شده موجب عکس العمل . کليپ حذف شده است
 .و واکنش های زيادی در فضای مجازی و سوشيال ميديا شده است

 
در ويديويی جديد و بعد از واکنشها در فضای مجازی آقای عزيزی چنين 
توضيح می دهد که عده ای عامدانه با اهداف معينی در تالش بوده و 

برنامه ای  .هستند که طرح و پروژه های من يا ما را نقشه بر آب کنند
که به گفته فريبرزعزيزی سالها پيش تنظيم و ضبط شده است چرا 
امروز و آنهم با حذف بخش زيادی از برنامه و فقط با جمالتی در مورد 
لباس در شبکه های اجتماعی بازپخش و منتشر ميشود، سوالی است که 

قرائن نشان ميدهد ظاهرا .  ميشود از جوانب مختلف به آن پرداخت
فرنجی پوشهای رقيب آقای عزيزی در مقابل کسب و کار با سود و 
بازدهی باال ی ايشان و برنامه های  ظاهرا  فرهنگی و برگرفته از سنن 
و طبيعت کردستان آنهم در بيعت با ارگانهای رژيم از جمله شبکه صدا 
. و سيما، خواستار سهمی شده و با مقاومت دکتر عزيزی روبرو شده اند

در نتيجه تصميم گرفته اند از نقطه ضعفی که عزيزی در آن مصاحبه 
نشان داده از جمله عدم اعتراض به مجری برنامه ايشان را متوجه كنند 

 . به سادگی و بدون هزينه نميتواند تنهائی بخورد و پول تلمبار کند
 

روشنفکر متعهد "عزيزی در ويديو جديدش تالش ميکند از جايگاه يک 
. خود را در مقابل رقبايش تبرئه کند"  به مليت و پوشش و لباس محلی

من چکار ميبايست ميکردم وقتی خود مجری برنامه هم کرد :  می گويد
راست ميگويد  چون برخالف اهداف و رياکاری پشت پرده اين !  است

جنجال جناب مجری برنامه جعفر خسروی و شايد يکی از رقبای 
فريبرز عزيزی در اجرای پروژهای فرهنگی، خودش ُكرد زبان است و 
طبعا آشنا به پوشش مردم کردستان و دراين مورد مشخص فرنجی كه 

بنابراين تا اينجا .  پوششی معمول برای مردم در منطقه اورامانات است
معلوم ميشود مسايل ديگری در ميان است و فرنجی و چوپان فعال جانبی 

از شواهد ماجرا بنظر ميرسد جعفر خسروی و دوستان .  و بيگناه هستند
دقيقه از يک ساعت مصاحبه اهداف  ١رقيب در هر دو طرف با پخش 

 . معينی را تعقيب ميکنند
 

اما مشاهده واکنش طيف نمايندگان استان کردستان در مجلس اسالمی که 
از صافی شورای نگهبان گذشته و سوگند وفاداری به قانون اساسی، 
واليت فقيه و رهبری خامنه ای را خورده اند، تا اليت شوريده 
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ناسيوناليست و چپ پوپوليست که بشکلی 
ناشيانه مليت و لباس را در يك مقوله 
مشترك هويتی توضيح ميدهند، حيرت آور 

اين طيف ملّون از شدت تاثر و تالّم .  بود
خود را ملزم به ابراز وجود سياسی و 
اعتراض ديدند و فضای مجازی را با عكس 
با لباس كردی به صحنه شوهای نمايش مد 
و لباس تبديل کردند، عليه اين فاجعه جبران 

ناپذير دن کيشوت وار شمشير زدند و سوگند خوردند تحقير لباس كردی 
 . اين فضا اين روزها ديدنی است! را بی جواب نخواهند گذاشت

 
در اين ترديدی نيست که فردی چون جعفر خسروی از سرسپردگان 
رژيم اسالمی و از مزدورانی است که در اشاعه خرافات و ايجاد چند 

اما در .  دستگی و تفرقه در بين انسانها در برنامه هايش بهره گرفته است
اين هم ترديدی نيست اگر خطاب به فريبرز عزيزی بجای لباس چوپانی 
ميپرسيد اين لباس اعيانی يا عشايری يا شاهانه را چرا پوشيديد؟ نه تنها 
عکس العملی را موجب نمی شد بلکه اين طيف رنگارنگ با افتخار 
برای به كار بردن اين واژه ها به خود مي باليدند و امتنان خود را نثار 

" توهين"است که "  چوپان"ظاهرا اين واژه .  مجری برنامه می کردند
قلمداد ميشود و رگ دفاع ازهويت و مليت عده ای اينچنين بيرون زده 

اگر بجای چوپان القاب دکتر و مهندس بکار می رفت تحقيری .  است
 .انجام نگرفته بود

 
قرنهاست پوشيدن لباس يک عمل اجتماعی و يک انتخاب فردی است که 
به مرور زمان و در طول تاريخ زندگی بشر و با پيشرفت و زندگی 

لباس نه تعيين كننده هويت است و نه ربط .  شهرنشينی تغيير کرده است
مستقيمی به اين مقوالت دارد و نه ميتوان با نوع لباس درجه تعلق خاطر 

از احمدی نژاد تا مهتدی و شرکا لباس ُكردی .  و صداقت كسی را سنجيد
به تن كردند و با آن عکس هم گرفته انده منتهی هدفی جز رياكاری و 

 .تحميق انسانها نداشته اند
 

تعصب در نوع لباس و يا نحوه پوشش تفکری ارتجاعی و واپسگرايانه 
اين نگاه چه براساس رسوم مذهبی و آداب عشيره ای، قومی و .  است

در اين باورها پديده .  ناسيوناليستی، منحط و ارتجاعی و عقبمانده است
مدرنيسم، پيشرفت و نوآوری درهيچ زمينه ای پذيرفتنی نيست، اينها در 

دراين ميان اسالم .  مقابل رشد تاريخی بشر و دستاوردهايش ايستاده اند
سال پيش تا به امروز تنها  ١۴٠٠از .  بطور مشخص سرآمد بقيه است

ظاهر اعضای داعش و طالبان و .  يک نوع پوشش جايز بوده است
پوششی که آنها الگو قرار داده اند، نشان ميدهد نگاه به پوشش دراين 
باور چه اندازه به دور از هر استاندارد دنيای مدرن و متمدن بشريت 

تازه اين پوشش مردان آنهاست، زنان که از نظر اين .  امروز است
جانوران انسان نيستند و بايد زير چادر و نقاب سياه خود را پنهان کنند و 

اگر لباس و نوع لباس .  حق اختيار و تصميم از آنها سلب شده است
است، بويژه با اين استدالل که فرهنگ اجدادی ماست، "  تقدس"دارای 

سال پيش را منع  ١٤٠٠چرا بايد داعش و طالبان و آخوند بجا مانده در 
 کرد؟ 

 
وقتيکه اين "  فرنجی و په سه ک مقدس است"بايد از خود پرسيد چرا 

نوع لباس محصول زمانی است که انسانها در بخش 

 !لباس و پوشش هويت نيست
 

 ناصر مرادی

٥صفحه     

 



محدودی از دهات و خصوصا در اورامانات بعلت صعب العبور بودن 
راهها و عدم تردد آسان به شهرها مجبور به کشف و تهيه پوششی شده 
اند که بتوانند خود را در مقابل سرما و گرما در کوه و صحرا حفظ 

فريبرز "  دکتر"کنند؟ چرا امروز در تلويزيون دولتی جمهوری اسالمی 
" په سه ک"عزيزی فرنجی می پوشد؟ چرا عبداله مهتدی جامانه و 

ميپوشد و در رسای فرهنگ اجدادی قلم ميزند؟ يا چرا نماينده های 
مجلس اسالمی در اين رابطه دست به دامن خامنه ای می شوند تا در 
مقابل توهين به مليتها در صدا و سيما واکنش نشان دهد؟ واقعيت اين 
است هر سه طيف يک هدف دارند؛ استفاده ابزاری از هر پديده ممکن، 

سهيم شدن در قدرت، .  نيست"  توهين به مليت ها"امر اينها لباس يا 
اطمينان به تداوم و ماندن در قدرت در کنار رژيم و ادامه رياکاری و 
انتظار رسيدن به قدرت برای چاپيدن دسترنج زحمتکشان و کارگران 

هرآنچه که اين هدف را .  در کردستان امر اصلی و واقعی آنهاست
 .خواهد شد از جمله په سه ک" مقدس"ممکن کند 

 
به احتمال زياد آقای عزيزی خود را آماده می کند در دوره های بعدی  

برای دفاع از منافع مردم کرد "  ُكرد فرنجی پوش"فريبرز "  دکتر"
ورود به مجلس راه آسانی است .  راهی ارگانهای قدرت در رژيم شود

بخوانيد دروغ، (فقط بايد چند سالی برای اين پروژه، کار فرهنگی 
اگر در شوهای مزخرف تلويزيون هم جناب .  کرد)  تحميق و رياکاری

 . دکتر ُرل فرزند کاوه آهنگر را بازی کند ضرر خاصی ندارد
 

در اين ميان نمايندگان مجلس با يک تير دو نشان ميزنند، هم برای تداوم 
جايگاه و ماندگاريشان در آن طويله جهل و جنايت گاها ژست فريبنده 

را به خود ميگيرند و هم با دريوزگی از مقام "  تنوع مليتها"دفاع از 
واليت اظهار وجودی ميکنند و شاخه و شانه ای هم برای روز مبادا تا 
. اگر رقبای جديد پا به ميدان گذاشتند جايگاه فعلی آنها محفوظ بماند

مهتدی و خيل ناسيوناليستها هم همين خواب را می بينند که روزی در 
جايگاه سيد مهدی فرشادان يا انور حبيب زاده بوکانی نمايندگان فعلی 

البته مهتدی و ديگر همپالکيهای .  مجلس صاحب جايگاه و منصبی شوند
ناسيوناليست و باتجربه تر از ايشان به اقتضای زمان و مکان و در 
پاسخ به نيازهای مشخصی لباس هايشان تغيير ميکند، مثال وقت 

عبداله مهتدی يا بقول علی !  انتخابات و رفراندوم کردی پوش هستند
عبدهللا وقتی بخواهد خدمت نماينده های رژيم "  کاک"رضا نوری زاده 

اسالمی برای انجام مذاکره برسد، همچون ساير ديدارهای رسمی در 
معيت سازگارا، شهريار آهی و  شريعتمداری کت و شلوار اتو کشيده و 

مشخص است .  کراوات مخصوص لوگوی اين مناسبات را برتن دارد
مهتدی سنخيت چندانی مابين فرنجی و پانتول و ديدار با اين شخصيتهای 

مگر نه امروز نچيروان .  واال مقام و يا در راهروهای پنتاگون نميبيند
بارزانی و قباد طالبانی فقط روزهای منتهی به انتخابات، بقول خودشان 

ُكردی در انظار عمومی ظاهر ميشوند و با رياکاری "  جلی"با پوشيدن 
مگر !  مطلق رسوم و يادگار آبا و اجداديشان را به نمايش ميگذارند
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جالل طالبانی در زمان رياست جمهوری و بعد از به قدرت رسيدن چند 
 بار با لباس آبا و اجدادی در مجامع رسمی و غير رسمی ظاهر شد؟

 
تا آنجايی که به واکنش افراد در شبکه های اجتماعی و چوپان خواندن 
مجری برنامه برميگردد، بنظر ميرسد بسيار آنی و احساسی و بدون 
تعمق در اهداف پشت پرده اين ماجرا به دفاع از قداست و حرمت اين 

به اين طيف بايد گفت باور کنيد درد و .  لباس و حفظ اين سنن پرداخته اند
درد اكثريت عظيم اين مردم .  بدبختی مردم کردستان لباس و پوشش نيست

. جهنمی است که رژيم اسالمی سالهاست برای آنها ايجاد کرده است
الويت مردم کارگر و زحمتکش کردستان تامين معيشت، سالمت، کار و 

باور کنيد آزادی، رفاه و .  درآمد و تامين زندگی خود و خانواده شان است
 . امنيت دغدغه اصلی اين مردم است

 
رياكاری كه الگوی "  نخبگان"خوشبختانه مردم کردستان به تبليغات 

زندگيشان همسو و منطبق با الگوی زندگی اروپا و غرب است و 
شما دوستان  .سال قبل وقعی نمينهند ٥٠٠تبليغاتشان برای مردم متعلق به 

شبکه های اجتماعی هم لباسهايی را که فقط روزی روزگاری در 
مراسمی شاد برتن داشته ايد  را کمتر به رخ مردم محروم و زحمتکش 

مردم محروم جامعه کردستان برای تامين نان سفره شان مجبور .  بکشيد
به کولبری می شوند و روزانه در تيررس ماموران جنايتکار رژيم 

آنها با هر لباسی كولبری ميكنند، وقت تغيير لباس رسمی و غير .  هستند
 . رسمی را هم به اقتضای زمان و مكان ندارند

 
زحمت بکشيد نيروی تبليغی تان را عليه سنتهای ارتجاعی که هنوز 

در .  قربانی ميکند بکار بگيريد"  ناموس"دختران و مادران جوان را بنام 
کردستان عراق که لباس کردی و فرنجی در خيابان و تلويزيون و ميديا 
مورد تحقير نيست، ساالنه هزاران زن و دختر جوان به دست برادر، پدر 

دفاع از شرف و ناموس و رسوم آبا و "وعمو و دايی تحت عنوان 
اگر .  به شيوهای مختلف به قتل ميرسند و قربانی می شوند"  اجدادی

نيروی و انرژی ای هست که هست بايد عليه نفرت پراکنی و تفرقه بر 
اساس جنسيت، تابعيت و تعلقات ملی و نژادی و مذهبی بکار گرفت و نه 

 .برعکس
 

  ٢٠٢١ژانويه  ٢١

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 ... لباس و پوشش هويت نيست

بايد .  کشتار صدها هزار انسان بيگناه را در دستور کار خود قرار دهد
کاری کنيم که جمهوری اسالمی گزينه ای جز قبول اراده مردم برای تهيه 
بالفاصله واکسن معتبر با استاندارهای بهداشت جهانی و ارائه رايگان آن 

متحدانه جلوی نقشه قتل عام خامنه ای  .به همه اعضای جامعه نداشته باشد
 . و جمهوری جنايتکار اسالمی سرمايه داران بايستيم

 

  ٢٠٢١ژانويه  ٢١

 ...كرونا، واكسيناسيون جامعه و استراتژی جمهوری اسالمى 



متاسفانه اين هفته قتل سونيا زنی که برخالف تمايل خانواده اش از 
توهين به ساحت فرنجی و په "همسرش جدا شده بود در سايه هياهوی 

لباس من هويت "قرار گرفت و در ميان اظهار نظرهای مشعشع "  سک
"من است و عکس های رنگی و شش در چهار با "!  چوپان خودتی"! 

اما در ميان اين هياهوی هويتی .  گم شد"  لباسهای زيبا و فاخر کردی"
" ناموس"کاذب سونيا توسط برادر و پسرعمويش و به منظور دفاع از 

سالگی ازدواج ميکند و سه سال پيش  ١۶سونيا  در.  خانواده به قتل رسيد
او قصد ازدواج مجدد داشت و به دليل رابطه .  از همسرش جدا ميشود

روزنامه ها نوشته اند . خارج از ازدواج و با دستور پدرش به قتل ميرسد
پدرسونيا سالهاست که به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان 

يعنی از پشت ميله های زندان هم .  مرکزی اروميه در حبس بسر ميبرد
آذر ماه .  حيات و زندگی زنان را ميشود رقم زد و تعيين تکليف کرد

" دفاع از ناموس برادرانش"زاده از سردشت جهت  امسال هم وفا عبدهللا
اين بار هم قتل زنانی نگون بخت .  توسط آنها با اسلحه به قتل رسيده بود

که نبودنشان دلی را بدرد نمياورد و فکری را به خود مشغول نميکند در 
عرق ناسيوناليستی و دفاع از .  ميان اخبار متنوع و لباسهای رنگی گم شد

پوشش هويت ساز مرگ آدمها را در حاشيه قرار داد و نورافکن خبری 
از قبل مهندسی شده بر روی يک معضل لوکس و يک اعتراض بی 

ظاهرا برای حق حيات زنان هم .  ضرر در فضای مجازی متمرکز شد
 .بايد منتظر عروج فرنجی پوشان در حاکميت و قدرت باشيم

 
قتل ناموسی مسله تازه ای نيست، هر روز اتفاق ميفتد و در طی چهار 
. دهه بطور مداوم در چهار گوشه ايران اين زن کشی تکرار شده است

چرا بايد تن و بدن کسی از اين فاجعه بلرزد و برای قربانی و قربانيان 
آن دو خط اعتراض به مقام و مرجعی يا جهت ثبت در تاريخ بنويسد؟ 
برای من نوشتن در مورد آنچه که قلبم را بدرد مياورد امری بديهی 

حساب من اين است البد آنهايی هم که به لباس کردی فريبرز .  است
عزيزی و توهين مجری تلويزيون واکنش نشان دادند قلبشان از اين 

سوال اما اينجاست بين يک متر پارچه و جان يک !   توهين بدرد آمده
انسان چه دره عميقی وجود دارد و ما چه اولويتی برای اين دو مقوله 

 قائل هستيم؟
 

سالهاست زنان در ايران و باالخص در کردستان و در سايه آپارتايد 
جنسی غير قابل تصور شاهد از بين رفتن زندگی و جوانی و شادی و 
دلخوشی های کوچک خود و خواهران و دخترانشان هستند بدون اينکه 

البته اگر خودکشی و آتش زدن به .  راه نجاتی را برای خود تصور کنند
به حساب بياوريم، سالهاست جامعه "  راه حل"جان و جوانيشان را 

عاشق .  کردستان روزانه شاهد ساکت توسل به اين نوع راه حل هاست
شدن بدون مجوز، وارد زندگی مشترک شدن بدون مهر مذهب و 
رضايت مردان خانواده، خشم از نوع پوشش، طالق بی اجازه، کار در 
خارج از چهارديواری خانه، قهقهه و خنده های بلند و بدنبال آن ُمهر 

، و باالخره يک "زير سرش بلند شده"خوردن و بعدها شايعه "  خراب"
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روز سياه، و نه آفتابی جانی گرفته ميشود 
که ميتوانست زندگی کند، ميتوانست 
بشکفد، ميتوانست از پوشيدن هر لباسی هم 

 . لذت ببرد
 

ساله بعد از  ١٦چند سال پيش هوزان 
ضرب و شتم توسط  پدرش به ُکما رفت و 

قتل ليال در .  هرگز از ُکما بيرون نيامد
شهر سنندج توسط همسرش و در مالء عام، خودكشی يک زن جوان 

رومينا .  سونيا و وفا از سردشت!  ديگر بدليل فشار زندگی در سنندج
زنانی  كه نه سرطان داشتند، نه سكته قلبی .  ازشهر و مکانی ديگر

كردند، نه خواستار مرگ خود بودند و نه در يک شرايط نرمال و عادی 
يکی به جرم عاشق شدن، .  تمايلی به پايان دادن به زندگی خود داشتند

يکی چون مرد صاحب اختيارش بود و برای مرگ و زندگيش تصميم 
ميگرفت و آن ديگری در غياب يک زندگی دلخواه خود را حلق آويز 

در همه جای دنيا هستند مردانی كه با به قتل رساندن زنان، .  کرد
خواهران و دخترانشان مرتكب جنايت ميشوند و مردانگيشان را اينگونه 

بسياری از آنها در مقابل هر قدرتی ولو مامور دون .  به ثبت ميرسانند
پايه امنيتی و پليسی هر حقارت و زورگويی و بيعدالتی را ميپذيرند و 
جرات دم برآوردن ندارد، اما در لحظه كشتن زنان و دختران و 
خواهرانشان عربده ميکشند، احساس قدرت ميکنند و ضديت خود را با 

 . زن و زندگی به اين شيوه به نمايش ميگذارند
 

چرا فضای مجازی را با محکوم کردن قتل ناموسی و زن کشی بطرق 
مختلف به تسخير درنياوريم؟ چرا اين فاجعه را بعنوان يک واقعيت 
پذيرفته ايم و کمتر به آن واکنش نشان ميدهيم؟ چرا خبر خودکشی منيج 
قادری، سيمين سجادی، دريا دمحمی، نگين امينی، شريفه مصطفی پور و 
افسانه رحيمی جامعه و فعالين اجتماعی و مدافعين حقوق زن را به 
واکنشی تند وانميدارد؟ سنگينی کفه ترازو به نفع چه پديده ای است، چند 
متر پارچه يا جان آدمها؟ در بسياری از خانواده ها زنان تحت فشار 

قرار دارند، قانون را هم که مردان عبا پوش و "  غيرت و شرف"مقوله 
نعلين بر پايی نوشته اند که زن را کشتزار خود و منبع تامين و رفع 

انسانهای آزاديخواه و برابری طلب اما کجای اين . نيازهای جنسی ميدانند
فجايع ايستاده اند؟ بی تفاوتی در مقابل خودکشی و قتل ناموسی معنايش 

اگر قبول کنيم مرگ سرنوشت محتوم .  اين است اين فاجعه امر من نيست
همبستگی . زنان نيست و راه ديگری وجود دارد قطعا ساکت نخواهيم بود

اجتماعی و سد بستن در مقابل سنت جان سخت مردساالری و اعتراض 
. عليه قوانين پوسيده و قرون وسطايی ضد زن نياز امروز جامعه است

اعتراض به قتل ناموسی مشکل تر و سخت تر از اعتراضات کارگران، 
کاش زنانی که در خيابانهای .  بازنشستگان و بقيه اقشار اجتماعی نيست

سنندج در اعتراض به توهين به فرنجی و په سک با لباس کردی رژه 
رفتند و اعتراضی بيصدا را به نمايش گذاشتند، برای خواهران مدفون 

اين .  در زير خروارها خاک هم نمايشی اينچنينی را ممکن ميکردند
اعتراض ممکن و عملی است آنهم در شرايط امروز جامعه که سران 

توهين به .  رژيم در ضعيف ترين موقعيت اقتصادی و سياسی قرار دارند
. خود را تا قرون وسطی عقب نکشيم. په سک و فرنجی حرف مفت است

 . زنگها را برای قتل زنان به صدا در بياوريم
 

 ٢٠٢١ژانويه  ٢١

 !صدايمان را در اعتراض به قتل زنان بلند كنيم 
 

 ملكه عزتى 

 



مسئول نابودی و تخريب طبيعت و جامعه، سرمايه داران و دولتها "
کارگران اما تاوان هر سياست غير مسئوالنه و سودپرستانه را .  هستند

سرمايه داران در کاخ هايشان نشسته اند، به بيشترين .  می پردازند
امکانات درمانی و پزشکی دسترسی دارند، کارگران اما بايد آنها را تر 

سرمايه داران بيمارستان و امکانات و تيم پزشکی را به .  و خشک کنند
منزل می آورند، کارگران اما بايد سپر بال شوند و بيشترين تلفات را 

ممانعت از واکسيناسيون شهروندان، اقدام به کشتار محرومان در .  بدهند
 .ميدان مين کرونا است

 

دولت حق ندارد شعار بدهد و شانه باال بياندازد و از جان ما مايه 
حاکميت و مجموعه ای که قدرت و همه چيز را در دست دارد، .  بگذارد

دولت حق ندارد شهروندان يک .  مسئول مستقيم وضعيت کنونی است
هيچ حکومتی حق ندارد .  کشور را به مرگ دستجمعی محکوم کند

هيچ .  ساکنين يک سرزمين را از حق زندگی و امرار معاش محروم کند
قدرتی حق ندارد عقايد شخصی خود را بر منافع ساکنين يک کشور 

 .ترجيح دهد
 

در ايندوران سخت که حاکمان در اتاق های شيشه ای و .  ديگر بس است
کاخ های خود پنهان شده اند، کارگران در خط مقدم جبهه کارخانه ها و 

سياست دولت و سرمايه داران تشديد .  بيمارستانها تاکنون جنگيده اند
سهم ما تاکنون سرکوب و .  بيکار سازی و تحميل فقر و گرسنگی بود

 .مرگ و مير بيشتر بوده است
 

کارگران هفت تپه همراه با طبقه کارگر خواهان تامين فوری واکسن 
تائيد شده توسط مراکز بهداشتی معتبر جهانی، ارائه رايگان برای همه 

 .ساکنين کشور با اولويت بخشهای آسيب پذير هستند
 

 جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف

 "١٣٩٩ديماه ٣٠
 

 :مقدمه

خامنه ای رهبر حکومت فاشيستی اسالمی در ايران در هشت ژانويه 
در مصاحبه ای با تلويزيون دولتی ايران، خريد واکسن از  ٢٠٢١

او اعالم نمود که اگر اينها بلد .  انگليس و آمريکا را ممنوع اعالم کرد
بودند واکسن درست کنند، برای خودشان درست ميکردند و خودشان از 

اگر اينها می توانستند واکسن توليد کنند اين . اين واکسنها استفاده ميکردند
 ٤آمد که در يک روز حدود  افتضاح کرونايی در کشورشان بوجود نمی

ضمن اينکه اساساً به آنها اعتمادی نيست و .  هزار نفر تلفات داشته باشند
 .ها است ها برای آزمايش بر روی ملت گاهی اين واکسن
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 ١٦٢در پی اين فتوای قتل عام خامنه ای، 
" پزشکان دانشمند"و "  دانشمندان"نفر از 

مزدور جمهوری جهالت اسالمی در اطالعيه 
ای در ستايش فرمان قتل عام و عدم خريد 
واکسن دارای استاندارد برای خالصی جامعه 
از شر ويروس کرونا، شريک جرم بودن 

البته اشتباه محض است .  خود را تائيد کردند
اگر فکر کنيم که مزدور صفتی و شريک 

جرمی در قتل عام يک حکومت ضد کارگری را می توان تنها به پای 
در .  اين مزدوران گذاشت"  حداقل معيشت"و يا احتياج به "  ناآگاهی"

" دانشمندان"و "  پزشکان"تاريخ بشری و بخصوص در قرن گذشته، 
زيادی در حکومتهای استبدادی و فاشيستی از جمله در آلمان هيتلری و 

، "بهداشت نژادی"ايتاليای فاشيستی در راستای ايدئولوژی نظام، برای 
، و "پاک سازی ملی"، "عقيم سازی نژادهای کثيف"، "برتری نژادی"

دست آخر برای حفظ نظام سرمايه، ميليونها انسان را يا با آزمايشهای 
٪ از ٤٥برای همين .  مرگ آور و يا با کشتار جمعی، قتل عام کردند

پزشکان ناسيونال سوسياليسم آلمان عضو حزب هيتلر  
(NSDAP)بخش زيادی از طبقه سرمايه دار آلمان برای بيرون .  بودند

آمدن از بحران اقتصادی سرمايه با در اختيار قرار دادن امکانات فراوان 
. در بقدرت رسيدن و حفظ حکومت فاشيستی آلمان نقش موثری داشتند

نه احتياجی به نان شب برای  ،نواده آنان در ايران ١٦٢آنان همانند 
خانواده شان داشتند و نه کسی روی سرشان اسلحه گذاشته بود تا چنين 

نفر همانند رهبرشان از  ١٦٢مطمئناً اين .  فرمان کشتاری را امضاء کنند
منتها منافعشان را در راستای رژيم .  عواقب مرگبار چنين فرمانی آگاهند

انقالب سفيد "رفرم ارضی و در .  و قتل عام سيستماتيک جامعه می بينند
سرمايه داری نوپا احتياج به نيروی کار در کارخانه ها "  شاه و ملت

داشت، بنابر اين در آزادی دهقانان از بند زمين و مناسبات فئودالی و 
امروز برای حفظ .  ارسال آن از دهات به شهر و کارخانه ها کوشا شدند

نظام اسالمی سرمايه، از فرمان قتل عام مردم کارگر و زحمتکش و 
دست آخر کرونا برای .  بيدفاع توسط خامنه ای جالد دفاع می کنند

ً جان نظام را از "  نعمت"حکومت فاشيستی اسالمی تنها  نبود تا موقتا
سرمايه داران و صاحبان صنايع و مافيای .  سرنگونی انقالبی بدر ببرد

سپاه پاسداران در بحران کرونا سود خود را به واسطه فقرعظيم 
 . اجتماعی، بيکاری و بيحقوقی زحمتکشان يک جامعه چند برابر کردند

 

آمار رسمی جمهوری اسالمی خبر از شصت هزار قربانی توسط 
اما اگر به سخنان رئيس شورای شهر .  ويروس کرونا در ايران ميدهد

تهران اعتماد کوچکی بکنيم، آمار اعالم شده شصت هزار قربانی تنها 
بنابراين باضافه .  آمار گورستان بهشت زهرا در حومه تهران است

های ديگر کشور، تنها در نيمی از  ها و گورستان آمارگيری از بيمارستان
. شهرهای ايران اين آمار به بيش از دويست هزار نفر صعود ميکند

بنابراين ميتوان مدعی شد که حداقل از آغاز شيوع پاندمی کرونا 
چهارصد هزار نفر در ايران قربانی ويروس کرونا شده اند و فرمان 
رهبر جنايتکاران اسالمی در ممنوعيت خريد واکسنهای معتبر، اعالم 

در اين بعد .  ای ميليونی در حال رقم خوردن است ادامه و گسترش فاجعه
از فاجعه است که مسئوليت پزشکان دربار حکومتی بيشتر عيان می 

بلکه با تشويق و به استقبال کشتار "  معنی دار"نه تنها با سکوت .  شود
جمعی رفتن برای تثبيت حکومت، در حفظ وضع موجود 

 كرونا، واكسيناسيون جامعه  

 و استراتژی جمهوری اسالمى
 

 نادر شريفى

 

  ٨صفحه   



ً مسئولند آنها .  و تحميل فقر و فالکت برای هفتاد درصد جامعه مستقيما
چه "  حفظ و گسترش سرمايه وطنی"برای منفعت زالوصفتی خود بنام 

 ! تراژدی انسانی وحشتناکی را حمايت ميکنند

 

 پاندمی کرونا ابزار بقای نظام

هزار نفر و ادامه اين کشتار جمعی در ايران تنها  ٤٠٠مرگ حداقل 
با سخنان هشت ژانويه .  نيست"  يک نعمت"برای جمهوری اسالمی 

های مختلف سردمداران رژيم در عدم  خامنه ای روشن شد که پشت بهانه
، تنها و تنها حفظ نظام "تعلل مسئوالن"خريد و ارائه واکسن کرونا و 

مدت زمانی حکومت اعالم کرد که بخاطر .  اسالمی خوابيده است
ميليون دالری واکسن کرونا  ٢٠٠محاصره اقتصادی دولت توان خريد 

بالفاصله روشن شد که محاصره اقتصادی شامل خريد مواد .  را ندارد
بعنوان مثال در همين .  داروئی و از جمله خريد واکسن کرونا نمی شود

راستا ظفرقندی رييس سازمان نظام پزشکی در دوم دی، هزينه تأمين 
ميليون دالر دانست  ٢٠٠کرونا در ايران را کمتر از )  خارجی(واکسن 

بخصوص .  و گفت اين عددی نيست که حکومت نتواند آن را تأمين کند
که در کنار اين ادعا حکومت صدها ميليارد دالر بابت برنامه های اتمی 
و صدها ميليون دالر هزينه سازمانهای تروريستی در منطقه را بعهده 
گرفته و ساالنه حداقل سی ميليارد دالر از سرمايه توليد شده توسط طبقه 

! کارگر ايران را در خارج کشور و بانکهای آقازاده گان انباشت ميکند
را به "  واکسن ملی"سپس اعالم کردند تا تابستان پيش رو، حکومت 

رسانه های مزدور حکومت نيز هياهو کردند .  مرحله توليد خواهد رساند
که واکسن ملی حتی به مرحله آزمايشی نيز رسيده است و بر روی سه 
نفر، از جمله بر روی فرزند رئيس ستاد اجرايی فرمان خمينی به عنوان 

بالفاصله مينو محرز .  يکی از داوطلبان اين واکسن نيز تست شده است
سه نفر )  تنها(از اين "  برخی"عضو کميته کرونا، اعالم ميکند که به 

مدت زمانی نمی .  دارونما تزريق شده است"  برخی ديگر"واکسن و به 
گذرد که سخن از واکسن چينی و کوبائی در دستگاه های تبليغی 

امروز اما برای طبقه کارگر .  جمهوری اسالمی دست باال را پيدا ميکنند
ای تا اين حد  روشن است که چرا حکومت اسالمی و در راس آن خامنه

آن هم . کنند با وارد کردن واکسنهای معتبر و دارای استاندارد مخالفت می
در شرايطی که شرکت فايزر و مدرنا اعالم کرده اند که واکسن توليد 

هم تا ١٩شدت مسری و جهش يافتٔه کوويد  شده حتی در برابر ويروس به 
 !درصد خوب عمل ميکند ٩٨

 

 اهداف جمهوری اسالمی و خامنه ای در تداوم پاندمی کرونا

همانطور که خواننده آگاه می داند ممنوعيت ورود واکسن معتبر به 
کشور برای نظام اسالمی موضوعيت حياتی دارد و بنابراين از اهميت 

فراموش نکنيم سخنان روحانی که در .  استراتژيکی برخوردار است
آغاز شيوع پاندمی کرونا اعالم کرد که حکومت آماده است تا سه ميليون 

و نه !  سه ميليون جامعه قربانی دهد:  منظور را دقيقتر بگوئيم(کشته دهد 
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او .  ولی جامعه را با تعهد حداقل معيشت نبايد قرنطينه کرد)  حکومت
بروشنی اعالم کرد که ايمنی و حفظ نظام مالک است و حکومت اسالمی 

در "  سی ميليونی"برای پيشگيری اعتراضات و ناآرامی های حداقل 
کشور از اتخاذ تدابير جدی مثل قرنطينه و غيره نه تنها خودداری ميکند 

و دعا کردن "  روغن بنفشه"بلکه با وقاحت کامل جامعه را به استفاده از 
بدين ترتيب روشن شد تا کرونا وجود دارد، .  و شاش شتر دعوت کردند

کارگران، بازنشستگان، معلمان، بی خانمانان، خيابان خوابان و حاشيه 
دهند به زعم رژيم  نشينان که بيش از هفتاد درصد جامعه را تشکيل می

اسالمی نميتوانند اعتراضات جمعی خود را تا سرنگونی نظام گسترش 
تا بدين ترتيب نتوانند کار حکومت اسالمی را که به سختی از .  دهند

خيزشهای انقالبی دی و بهمن سالهای گذشته جان بدر برده را يکسره 
در اين راستا، بی دليل نبود که خامنه ای رهبر جنايتکاران و گله .  کنند

" نعمت الهی"انگل آيت هللا ها و خيل فاسدين و نکبت زاده ها، کرونا را 
تلقی کردند و در آن فرصتی ديدند که حکومت بشدت تضعيف شده خود 
را بازسازی کرده و تداوم پاندمی کرونا را مساوی حفظ حکومت 

 .بربريت اسالمی ببينند

 

 ها، فقر مطلق، بيکاری، بی خانمانی   افزايش اعدام

در زندانهای ايران بعد از  ٢٠٢٠دوازده نفر تنها در هفته دوم دسامبر 
دسامبر سه نفر در مشهد و در  ٣١در .  تحمل چند سال زندان اعدام شدند

در يک عمل منزجر کننده و مغاير .  سوم ژانويه سه نفر ديگر اعدام شدند
با تمام موازين بين المللی، دمحم حسن رضايی که در هنگام جرم انتسابی 

جمهوری اسالمی که .  دسامبر اعدام شد ٣١ساله بودط در  ١٦به او تنها 
درصدی اعتراضات و اعتراضات کارگری در سال  ٣٠٠تنها با افزايش 

گذشته در سراسر ايران با وجود کرونا روبرو شده است، بسرعت 
متوجه  شد که حتی وجود کرونا نيز ديگر نمی تواند جامعه را در امر 

های شتابزده و استفاده از سالح زنگ  اعدام.  سرنگونی نظام مهار کند
زده اعدام بخشی از اقدامات جمهوری اسالمی در کنار تحميل فقر، 
بيکاری، بی خانمانی، گرانی سرسام آور اقالم غذائی و داروئی در کنار 

 .ايران استدر حال انفجار   نظامی کردن جامعه برای کنترل جامعه

 

 تامين فوری واکسن رايگان و معتبر برای همگان

بايد .  بايد توی دهن خامنه ای کوبيد.  جمهوری اسالمی را بايد عقب راند
مجبورشان کرد که واکسن معتبر با استانداردهای بهداشت جهانی را 

طبقه کارگر در .  بصورت رايگان برای تمامی ساکنين ايران تامين کند
نه .  خط اول مبارزه با جمهوری اسالمی حافظ نظام سرمايه است

جمهوری اسالمی، نه ولی فقيه آن و نه رئيس جمهور نظام اسالمی 
اجازه ندارند شهروندان يک جامعه را قربانی منافع استراتژيکی نظام 

خامنه ای غلط کرده است که خريد واکسنهای دارای .  منحوس خود کنند
اعتبار برای واکسيناسيون جامعه را از شرکتهای انگليسی، آمريکائی و 

بايستی با تمام قدرت در مقابل اين .  فرانسوی ممنوع اعالم کرده است
فرمان قتل عام ايستاد و او و حکومت ضد بشری اسالمی را مجبور کرد 
که بالفاصله و در اولين فرصت آحاد جامعه را در مقابل ويروس کرونا 

 .واکسينه کنند
 

جمهوری اسالمی از نظر اقتصادی و !  آزاديخواهان و برابری طلبان
 سياسی در مقامی نيست و نبايد باشد که برای حفظ خود، 

 كرونا، واكسيناسيون جامعه  

 ...و استراتژی جمهوری اسالمى 

  ٥صفحه   



 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

آوازه هفت تپه امروز به يمن مبارزات شکوهمند کارگران چنان در 
جامعه پيچيده که برای آن دهها شعر و ترانه به زبان های مختلف 

 . فارسی، عربی و لری و غيره سرود شده است
  

 ميخوان کارگر بشه بيکار/ مدير عامل، وکيل، فرماندار
کور خوندين کارگر شده /  نقشه اينه بشيم استثمار/  همدستن با سرمايه دار

 !بيدار
 تو کارخونه، کارمند يا برزگر/ کارگر وايساده پشِت کارگر

 زنا تو صِف اول نبرد/ همدوش کارگِر مرد
 

اما تداوم مبارزه کارگران و تبديل آن به تيتر اول رسانه ها، تبعات مثبت 
جامعه نظير   و منفی خود را داشته است۔ از يکسو توجه اقشار تحت ستم

دانشجويان، معلمان، بازنشستگان را به حمايت از آنها جلب نموده و از 
ديگر سو پای بخش هايی از حاکميت را برای کنترل و کاناليزه کردن 

 .روند مبارزه به هفت تپه باز کرده است
 

بازجو و مستند سازان سوخته گرفته تا   -حاال ايادی حکومت از خبرنگار
نمايندگان مجلس و بسيجيان اسيدپاش نيز هر روز به يک بهانه وارد 
هفت تپه شده و گوشه ای از وظايف سرکوب نرم خودشان را پی می 
گيرند۔ همين امر موجبات نگرانی چپ مفسر و مبصر را فراهم کرده 

ظاهرا دخالت همزمان دو قطب جامعه، توده های زحمتکش و .  است
ايادی حکومت، در دستگاه تفکر اين چپ نمی گنجد و برايش قابل هضم 

 .نيست
 

می گويند استقالل طبقاتی کارگران نبايد مخدوش شود، می گويند 
کارگران نبايد به پياده نظام حکومتی ها تبديل شوند، می گويند ورود 
نمايندگان مجلس يعنی يک جای کار می لنگد؛ شعارها و مطالبات 

چپ مفسر همانا چون درگير مبارزه نيست و تاکتيک نمی  .نادرست است
شناسد، شعار کارگران يعنی خلع يد از زالو و لغو خصوصی سازی را 
انحرافی می داند که زمينه ساز نفوذ بخش هايی از حکومت در هفت تپه 

و راهکار از نظر اين به قول انگلس حکيم باشی های .  شده است
سوسياليست عبارت از چيست؟ بازگشت به مطالبات صنفی و معيشتی، 

 .يا هجوم برای لغو استثمار و کار مزدی
 

گفته می شود بازگشت به مطالبات صد در صد کارگری مثال مبارزه 
برای افزايش دستمزد يا حق ايجاد تشکل مستقل کارگری ضامن استقالل 

آيا همين چندی پيش شوراهای اسالمی کار با .  طبقاتی کارگران است
طومار شش هزار امضايی پرچمدار مبارزه برای افزايش دستمزد نشده 
و استقالل طبقاتی را مخدوش نکرده بود؟ ايا رضا رخشان و فريدون 
نيکوفرد دو چهره منفور و ضد کارگری، فی الحال با مطالبه تشکل 
مستقل کارگری در خدمت زالو نيستند؟ آيا حبيبی عضو شورای اسالمی 
کار در برنامه اليو با کارگران از تشکيل مجمع عمومی مستقل کارگران 
در هفت تپه بطور صوری هم که شده دفاع نکرد؟ می خواهم بگويم هر 
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شعار و مطالبه ای که کارگران بتوانند 
حول آن متحد شده و جنبشی راه بياندازند 
محال است به دخالت بخش هايی از 
حاکميت برای سرکوب و کنترل آن به دو 

 . طريق چماق و هويج منتهی نگردد
 

تنها شعار مرگ بر حکومت جمهوری 
اسالمی و زنده باد انقالب کارگری است 
که می توان به ضرس قاطع گفت 

هيچکدام از جناحين حکومت اسالمی نه می خواهند و نه می توانند آن 
حيرت انگيز اينکه طيف ديگر چپ مفسر .  را به نفع خود مصادره نمايند

تصور کنيد کارگرانی که با .  و مبصر همين توقع را از کارگران دارند
اين همه جانفشانی و از خود گذشتگی هنوز قادر به اخراج زالوی هفت 
تپه نشده اند با شعار سرنگون باد رهبر يا لغو استثمار به مبارزه ادامه 

اين منطق مبتنی بر راديکاليسم کاذب آنقدر مضحک است که !  دهند
 .کمترين توضيح برای بطالن آن اتالف وقت خواهد بود

 
راست اين است که تبلور استقالل طبقاتی کارگران جز در حزب سياسی 

همين جا به يک ويژگی مشترک اکثريت قريب .  طبقه ميسر نخواهد شد
به اتفاق اين چپ های مفسر و مبصر می رسيم؛ فعالين منفرد و رسانه 

خطای فاحش اين به قول .  های مستقلی که حزب گريز و حزب ستيزند
انگلس حکيم باشی های سوسياليست در نقطه عزيمت فردگرايانه و خود 

اينها وظايف حزب سياسی را به دوش طبقه .  مرکزبينی شان ريشه دارد
کارگر و مضحک تر از آن روی شانه های نحيف کارگران يک 

نمی شود بگوييد کارگر حزب الزم ندارد و يا تمام    .کارخانه می نهند
احزاب چپ فی الحال موجود به طبقه بی ربط اند انگاه از کارگران يک 

مگر اتحاديه .  کارخانه واحد بخواهيد با شعار لغو اعدام به ميدان بيايند
کارفرمايان وظايف دولت سياسی کارفرمايان را عهده دار شده اند که 
شما از سازمانهای غير حزبی کارگران چنين انتظاری داريد؟ پيکار 
پرولتاريا و بورژوازی در عرصه های مختلف سياسی و اقتصادی و 

جدال سراسری و سياسی با .  اشکال متناسب با آن صورت می گيرد
بورژوازی، رسالت کارگران متشکل شده در حزب سياسی است و نه 

نقد مفيد است ليکن نقد نادرست .  تشکل های توده ای يا يکرشته مشخص
متاسفانه .  و از آن بدتر مغرضانه کمتر از ضربه دشمن، مخرب نيست

نقدهای اين چپ مفسر، جز تخريب روحيه و کم بها دادن به دستاوردهای 
 . تاکنونی حاصلی نداشته است

 
خالصه می کنيم؛ تا آنجا که به کارگران هفت تپه برمی گردد آنها 
توانسته اند با اتخاذ بهترين تاکتيک ممکن مبارزه ای را به مدت چندين 

هفت تپه ای ها .  سال حول فوری ترين خواست های خود تداوم دهند
. اکنون وسط رينگ بوکسی قرار گرفته اند که چشم ياری به ما دوخته اند

 . بر ماست که به انها گل بدهيم نه به سمت شان سنگ پرتاب کنيم
 

  ٢٠٢١ژانويه  ٢١

 هفت تپه و مساله استقالل طبقاتى 
 

 جاويد حكيمى  

 



کفش نخی دست دوز و (کّالش من "، "فرهنگ من"، "لباس فاخر من" 
و سيلی از تعصب کور "  قديمی تر از فرهنگ ايران تو است)  سنتی

ناسيوناليستی و واپسگرا اينروزها روی صحنه آمدند تا عده ای احساس 
اعتراض البته حق هر کسی است !  کاذب کنند"  شخصيت"و "  هويت"

تبئين هويت و تعلق به هر خرافه ای حق هر .  حتی اگر اعتراض نباشد
کسی است حتی اگر با هر مديوم و ارزش زمانه فاصله نوری داشته 

در اين ميان اما يک نکته گم و گور شد، اين مفاخر تماماً َمسروقه .  باشد
 . است

 
يک گوشه قابل روئيت تاريخ سلطه طبقاتی در ادوار مختلف، آثار بجا 
مانده است؛ کاخ ها، قصرها، کليساهای سربه فلک کشيده، عجايب 
هفتگانه، جواهرات، اداوات جنگی، لباسها و ابزارهای کار است که 
بخشا امروز نمادها و اماکنی در شهرهای جهانند و بخشا در موزه ها 

به روايت طبقات دارا؛ "  هويت ملی"تاريخ و فرهنگ و .  جای گرفتند
تاريخ امپراطورها، قيصرها، فرعون ها، خوانين، سرمايه داران، کشيش 

عمارت هائی که َسمبل قدرت و عظمِت  .  ها، خاخام ها و آخوندها است
حاکمين است و بردگان اسير و بيحقوق را منکوب و به وحشت می 

درست همانطور که سرمايه هرچه قدرتمندتر ميشود، بمثابه .  اندازد
هيوالی مخلوق کارگر، خود کارگر را به وحشت و تاسی واميدارد؛ 
شکوه و بيرحمی ُحکام و بارگاه هايشان موجب وحشِت طبقاِت تحِت ستم 

 . و سازندگان آنها بوده است
 

از کوروش و داريوش و برديا تا فراعنه باستان، از تزار و کاترين و 
قيصر تا خوانين و شاهان و شيوخ و سرمايه داران، به اقتداری می نازند 
که مجموعه آن ساخت بشر و طبقات تحت ستم و بردگان ادوار مختلف 

حتی آدمکشی و توسعه طلبی آنها بدون سربازان و .  بوده است
کدام بنای .  جنگجويانی که بايد طعمه ميدان جنگ شوند ميسر نبوده است

تاريخی، فرهنگی، سياسی و مذهبی را می شناسيد که روی دوش انسان 
کارکن و منکوب شده بنا نشده باشد؟ راستی برای ساختن کليسای رم و 
کلن و کاخ های سلطنتی و مساجد و کنيسه و کليسا در عهد باستان تا به 
امروز، برای ساختن استاديومها و برج ها و آسمانخراشهای دوران 
مدرن چه تعداد جان شيفته از دست رفته اند؟ منشأ اين جّالل و َجبَروت 

افتخار ملی و "چه کسانی هستند تا عده ای طفيلی را بر تخِت قدرت و 
بنشاند؟ مجالس و لباسها و جواهراتی که زينت بخش مشتی "  ميهنی

مفتخور و آدمکش است، توسط چه کسانی ساخته و پرداخته شدند تا 
امروز وارثين آنها بر طبل افتخاراِت تاريخی و فرهنگی و هويتی شان 

 بکوبند؟ 
 

لباس فاخر از ابريشم و حرير و زربافت و فاستونی و بَرک و کشمير تا 
چرم و برندهای امروز که در َمزن های کورپوريشن های بين المللی در 
بازار عرضه می شوند را چه کسانی ساخته اند و ميسازند؟ بشر در هر 
دوره بنا به امکاناتش در توليد و بازتوليد خويش از ابزارها و وسائلی 
بهره جسته است و نيازهای مادّی و معنوی اش از غذا و پوشاک و 
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سرپناه تا ابزارهای زينتی و رفاهيات 
دستاوردهای .  را خلق کرده است

علمی و تکنولوژيکی در هر دوره 
سرعتی تصاعدی به بازتوليد جامعه 

از زمانی که .  و رفع نيازها داده است
جامعه به طبقات تقسيم شد و محصول 
مازاد بر نياز توسط عده ای غارت و 
مبنای قدرت مافوق مردم و در تاريخ 
مدرن دولت شد، تبئين تاريخ و 

. فرهنگ و اخالق و ايدئولوژی نيز توسط همان طبقات حاکم رقم خورد
آنهائی که قدرت مادّی و اقتصادی را در کنترل خويش داشته اند، سلطه 

 . معنوی وفکری طبقه حاکم را نيز بر دوره خويش حاکم کرده اند
 

بعبارتی کل دستاوردهای تاريخ توليد نيازهای بشری حاصل کار انسان 
و طبقه کارکن در هر دوره است که تحت مناسبات خاصی در هر دوره 

کل اين مفاخر مسروقه است و حاصل .  به جيب طبقات حاکم رفته است
. کار کسانی است که در زمانه خود کمترين بهره ای از آن نبرده اند

همانطور که امروز کارگر بنگالدشی و هندی و چينی با حقوقهای يک و 
دو دالری در روز از محصوالتی که برای شرکتهای بزرگ توليد 
ميکند؛ بهره ای نمی برد، انسان کارکن در اعصار پيشين نيز بطريق 

 . اولی در شرابط بمراتب وخيم تری زيسته است
 

حال عده ای متعصب و خشک انديش که برحسب تصادف در اين يا آن 
گوشه کره خاکی چشم به جهان گشوده اند، و لذا داغ لعنت اين دين يا آن 
قوم و مليت بر پيشانی آنها خورده است، َحّبِ فرهنگ و تاريخ طبقات 

توهين "دارا و عشاير و قبايل عهد عتيق را قورت داده اند، جنجالی حول 
راه انداخته اند که براستی شرم آور و "  به لباس و هويت و فرهنگ من

دون شأن هر کسی است که برای خود و حقيقت تاريخی احترام قائل 
به ناسيوناليستهای مرتجع که روزی پرو ترامپ اند و روزی پرو .  است

معلوم نيست چرا عده ای که به .  جمهوری اسالمی اند َحّرجی نيست
ناسالمتی خود را چپ می دانند تالش ميکنند برای کالش و لباس و 

بتراشند و آنرا در چهارچوب دفاع از مبارزه "  تاريخ انقالبی"فرنجی 
اينها نشان ميدهد که فقط يک خراش کافی !  برای رفع ستم ملی تبئين کنند

است، يک موج کاذب راه انداختن کفايت ميکند تا هر پوسته نازک شبه 
انقالبيگری و چپ بريزد و لخت و عور چهره ارتجاع ناسيوناليستی را 

اين دفاع از تحجر و واپسگرائی است، راستی چرا بجای .  برمال کنند
جين و کت و شلوار ُجبّه قاجار و عبا و نعلين نمی پوشيد؟ مگر نه اينست 

 ادعائی است؟   " فرهنگ و هويت"که اين پوشش ها جزو همان 
 

توهين به لباس "نکته مهمتر اينست که اين کمپين مجازی و ارتجاعی 
تراشی از حاصل توليد کارگر نساجی در جامعه "  مقدسات"و "  من

. جامعه با هزار درد بی درمان روبرو است. سرمايه داری، سياسی است
ناسيوناليسم در بن بستی العالج قرار دارد و شکست ترامپ آنها را به 

کل آرزوها و اميال ضد انسانی شان موقتاً و .  عزای عمومی نشانده است
يک فرافکنی الزم است، يک خودنمائی .  تا اطالع ثانوی فروريخته است

پيشگامان آن نيز عوامل .  و جست و خيز ارتجاعی ضروری شده است
. ی حکومتی اند"جاش ها"و بقول ناسيوناليست ها همان " کرد"حکومتی 

ارکستری ناهنجار راه می افتد که قاتلينی چون نماينده مهاباد و مزدوران 
صدا و سيما در صف اول آن و ناسيوناليست های ورشکسته اپوزيسيون 

در اين ميان عده ای چپ نمای .  سربازان و سلحشوران مجازی آنند

 مفاخر َمسروقه و تحّجر فرهنگى 
 

 سياوش دانشور

 

  ١١صفحه   



!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم 

در ! توده ای را همه جا برپا كنيد

كارخانه ها و محالت شوراها را 

امروز شورا ارگان !  برپا كنيد

مبارزه و قيام و فردا ارگان 

!حاكميت  

ماهيتا راست کوکاکواليشان را ديدند و شيرجه زدند تا 
براستی اين صحنه ها برای .  از غافله عقب نمانند

کارگر مبارز در هفت تپه و فوالد و پتروشيمی، برای 
بازنشستگانی فقر زده ای که بجای پالتو پتو 
دورخودشان می پيچند، برای مردم فقر زده ای که در 
غم يک وعده غذای ُمحقر از بوق سگ تا شب 
ميدوند، چه معنی ای دارد؟ ميگويند هر مورد 
ناخواسته و بی ربطی باالخره خواصی هم دارد، 
دستکم تجربه حسی و اميال پايدارتر افراد را به 

توهين به "در اين ميان پارازيِت .  تحرک واميدارد
از عده ای پرده برداری کرد که چه "  لباس من

 . ظرفيتهای مخرب و خطرناکی ميتوانند داشته باشند
 

سازی و ايجاد مرزهای "  مقدس"و باالخره اين 
ممنوعه، دين و ايدئولوژی ناسيوناليسم و برمالکننده 

تعصبات کوری .  ظرفيتهای فاشيستی نهفته در آنست
که حاضر است مخالف با لباس و کفش دوره عتيق تا 
چه رسد به مقابله با عقايد و رياست در فالن دهات و 

دوزنده و بافنده و .  پاسگاه را، با گلوله جواب دهد
خياط و کارگر نساج در تاريخ توليد اين مفاخر بی 

آنچه می بينيم شمه ای از تداوم ارتجاع .  تقصير است
اين يک واپسگرائی بی .  تاريخ بعبارتی ديگر است

پرده است که اگر بخواهد منسجم باشد، بايد تا دوره 
مگر نه اينکه اصالت هرچه قديمی .  عتيق جلو برود

 تر باشد نسخه بيشتر مطابق اصل ميشود؟ 
 

 ٢٠٢١ژانويه  ٢١
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 اعالميه حزب حكمتيست  
 

 پرونده سازی برای كارگران هفت تپه سياستى شكست خورده
  

اين تالشها پاسخی .  کارگران هفت تپه از اذيت و آزار مرتب مديران شرکت سخن ميگويند
از آنروز که کارگران، .  به شکست شان در دور قبلی و مقاومت پرشکوه کارگران است

با کمک و .  آميلی قائم مقام اسدبيگی را از شرکت بيرون کردند، داستان جديد شروع شد
گزارش عوامل شورای اسالمی، هيئت مديره از چهار نفر از نمايندگان کارگران شکايت 
کرد و عصر آنروز پليس وحشيانه و در نهايت بی ادبی به منزل کارگران ريخت و آنها را 

در ادامه پانزده نفره از فعالين و نمايندگان .  دستگير و بمدت پنج روز بازداشت کرد
کارگران را اخراج کردند و بدستور استاندار و شورای تامين نيروی انتظامی را در هفت 

دوازده روز اعتراض و اجتماع هزاران نفره موجب شد که کارگران به .  تپه مستقر کردند
 .اتحاد کارگران اين سياست کارفرما و مسئولين استان را نيز شکست داد. کارشان برگردند

 
بدنبال رای هيئت داوری برای ابقای اسدبيگی، زالوی هفت تپه برای انتقام از کارگران 

جابجائی فعالين از محل سازمانی کارشان، انحالل بخشهائی که بزعم .  دست بکار شد
کارفرما کانون تجمع کارگران معترض است، تالش برای اخراج و شکايت کاری و 

اين اقدامات مديريت با کمک جاسوسان کارفرما و .  پرونده سازی سياست ايندوره است
روز بيستم ديماه و بدنبال حضور کارگران در جلسه .  شورای اسالمی هدايت می شود

کميته انظباطی برای بررسی انتقال آقای عباسی منجزی از نمايندگان محبوب کارگران، 
به شعبه يک دادياری دادسرای شوش ارسال شده کارگر تنظيم و  ٢۶شکايات جديدی برای 

 است؛ 
 
حسين   -۵حسن جوادی کهنگی   -۴دمحم اميدوار   -٣ابراهيم عباسی   -٢يوسف بهمنی   -١

حميد ممبينی   -٩محمود خدايی ورپشتی   -٨عادل سرخه   -٧حسين حمدانی   -۶خلف نوری 
 -١۴دمحم حمدانی   -١٣حامد حمدانی   -١٢مسعود حيوری   -١١صاحب ظهيری   -١٠

انی   -١٨مهدی حجازيان   -١٧قاسم بلدی   -١۶دمحم سرخه   -١۵لهراسب طالبی بير
 -٢٢مهدی حسين وند   -٢١دمحم رضا دبيريان   -٢٠مهدی فتحی   -١٩عبدالرضا معتمد نيا 

مهدی   -٢۶فيصل تعالبی   -٢۵مهدی احمدی   -٢۴اميد آزادی نژاد   -٢٣علی سرخه 
 . داوودی

 
و "  تجمع غير مجاز"، "اخالل در نظم و آسايش عمومی"کارفرما و مديران فاسد با اتهام 

" ناسزا گفتن به مديران و مسئولين دولتی و قضائی"و "  تحريک به توقف کار و اجتماع"
اميد اسدبيگی که عنوان ابر اختالسگر را گرفته و فی الحال .  از کارگران شکايت کرده اند

پرونده قاچاقچی عمده ارز و فساد را دارد، اليه مهمی از دولت و مقامات قضائی و استانی 
را با رشوه بخدمت گرفته و توسط مقامات استان از جمله استاندار خوزستان و شورای 

کينه اين شخص از فعالين کارگری حد و .  تامين شوش مرتبا عليه کارگران توطئه می کند
اما تا اين لحظه .  مرز ندارد و در اين مسير بيشتر دستگاههای حکومتی همراه وی هستند

 . همه اقدامات و توطئه های وی بقدرت اتحاد کارگران شکست خورده است
 

ما همراه با کارگران هفت تپه سياست اذيت و آزار و پرونده سازی برای فعالين کارگری 
اينبار .  اين سياستها بارها امتحان شدند و هر بار شکست خوردند.  را قوياً محکوم ميکنيم

نيز شکست پروژه پرونده سازی و اخراج، پيشروی کارگران چه در امر خلع يد از 
اسدبيگی و بخش خصوصی و چه در تحقق خواستهای برحق کارگران را متکی شدن به 

درود بر رزم و اتحاد کارگران .  نيروی متحد و تداوم و تحکيم سازماندهی شورائی ميدانيم
 !   هفت تپه

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢١ژانويه  ٢٠ -١٣٩٩بهمن  ١

 ...مفاخر َمسروقه و تحّجر فرهنگى 



رژيم اسالمی کارگران  ١٣٨٢هفده سال پيش در روز شنبه چهارم بهمن 
دوران دولت اصالحات سيد خندان، .  گرسنه خاتون آباد را به گلوله بست

در .  اصالح طلبی حکومتی در خاتون آباد شکوفه داد.  خاتمی شياد بود
آنزمان که کل ميديای نوکر برای تحول در ايران و خاتمی دايره و دنبک 
بدست گرفته بود، جنايت خاتون آباد در سکوت سنگين و خون دلمه زده 

تنها کمونيست ها بودند که نگذاشتند اين برگ سياه .  کارگران سپری شد
 . از کارنامه سنگين جنايت سرمايه در ايران حذف شود

 
کارگران ابتدا در مقابل مجتمع مس خاتون آباد از توابع شهر بابک 

کارگران کار می خواستند و به حقوقهای .  کرمان اجتماع کرده بودند
کارفرما نياز به کار نداشت و تعداد زيادی از .  ناچيز اعتراض داشتند

تالش .  کارگران قراردادی را با عدم تمديد قراردادشان اخراج کرده بود
دستگاههای حکومتی از جمله خانه کارگر برای به خانه فرستادن 

کارگران کوتاه نيامدند و به اعتراض و .  کارگران موثر واقع نشده بود
فرماندهان نيروی انتظامی و ضد شورش تحت .  تظاهرات ادامه دادند

دولت در حمايت از .  امر خاتمی اصالح طلب دستور شليک دادند
سرمايه داران و برای سرکوب از هلی کوپتر استفاده کرد و از هوا و 

کارگران اعتراض و تظاهرات شان را . زمين به کارگران حمله ور شدند
. به شهر بابک کشاندند و کل شهر به صحنه تقابل با حکومت بدل شد

بسياری از .  سرکوب و شليک به معترضين در شهر بابک ادامه يافت
زخمی ها در خانه ها پنهان شدند و بيمارستان شهر که به کنترل 
اطالعات خاتمی و پليس و نيروی انتظامی درآمده بود، هر زخمی و 

 . شرکت کننده ای در تظاهرات را می گرفتند و می بردند
 

در جريان اين حمله وحشيانه چهار کارگر معترض بنامهای رياحی، 
همينطور يک دانش آموز بنام .  جاويدی، مؤمنی و مهدوی جان باختند

خاتون آباد اولين صحنه .  پور امينی توسط سرکوبگران به قتل رسيد
اولين بار در .  شليک حکومت اسالمی به صفوف کارگران معترض نبود

بود که رژيم اسالمی تظاهرات کارگران بيکار در اصفهان را  ٥٨سال 
 . به گلوله بست

 
در سالگرد اين جنايت رژيم اسالمی ياد کارگران جانباخته خاتون آباد را 

کمونيستها جان باختگان خود را در هاله ای از ابهام و .  گرامی ميداريم
تاريخ مبارزه طبقه کارگر از کمون پاريس تا به .  توهم خرافی نمی پيچند

امروز تاريخ جنايت سرمايه عليه عدالتخواهی و آزاديخواهی کارگری 
طبقه کارگر ايران هزينه های سنگينی داده است که امروز ميتواند .  است

ياد کارگران .  جامعه را به صحنه اعتراض و اعتصاب و مبارزه بدل کند
 !خاتون آباد را گرامی بداريم

 
  ٢٠٢١ژانويه  ٢١

 ٥٧٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 تا خيزش عليه نابرابری اقتصادی" انقالب نان" تونس، از 
 

بار ديگر تونس پيشرو کشورهای عربی در اعتراض عليه فقر و 
ده سال پيش خيزش توده ای در .  بيکاری و نابرابری اقتصادی شده است

شهرت يافت، بن علی را از قدرت بزير کشيد "  انقالب نان"تونس که به 
و موجی جديد در کشورهای عربی براه انداخت که اخوی های بن علی 

آن خيزشهای توده ای بدليل کمبودهای .  را در چند کشور سرنگون کرد
 .افق اجتماعی و سازمان مبارزه انقالبی به نتايج مطلوب خود نرسيد

  
دهسال بعد کارگران و جوانان بيکار در تونس خواهان سرنگونی دولت 
برآمده از خيزش دور قبل شدند، به فقر و فالکت و بيکاری و تبعيض و 

پليس و نيروی ضد شورش به .  نابرابری اقتصادی اعتراض دارند
کارگران و جوانان معترضی که کار ميخواهند و عليه اوضاع کنونی 
بپاخاسته اند، شليک ميکنند و معترضين نيز با دست خالی به مصاف قوه 

 .قهريه حاکم رفته اند
  

شد تا بعنوان "  ارتش برادر ملت"دهسال پيش در اوج خيزش توده ای 
ابزاری برای کنترل و بازسازی اوضاع پيشين عمل کند و حاصل 

آيا ميتوان .  مجموعه تحوالت دولتی شد که هم اکنون سر کار است
اميدوار بود که اينبار توهمات سابق ترمزی برای سازش در باال و روانه 
کردن به منزل در پائين نباشد؟ کارگران تونس اين ظرفيت را دارند که 

اما خيزش عليه دولت و بانيان فقر .  بايد ديد.  به اين دور باطل پايان دهند
 * .و فالکت و بيکاری امر مبارکی است

 

 توهين به مقدسات
برای حفظ يک هويت .  ناسيوناليسم و مذهب کاذب ترين هويت ساخت بشر است

کاذب بايد مقدسات تراشيد، سيم خاردار ملی و ميهنی و مذهبی ايجاد کرد، 
های  مرزهای ممنوعه بوجود آورد، معصومين و امامان جديد توليد کرد، دکان

 .سياسی راه انداخت
 

دهد و ديگری از  يکی از درج يک کاريکاتور به خشم می آيد و فتوای قتل می
هر دو .  توهين به زبان و فرهنگ و خرده فرهنگ و لباس و اساطير و خرافات

دين و دکان است، هر دو مقدسات دارند، هر دو با درد واقعی انسان امروز و 
 .بشريت کارگر بيگانه اند

  

چقدر خوشبختيم اگر از عهد بوق تا امروز هر وسيله امرار معاش و ستر 
با سرعت نور پيش بسوی عهد عتيق؛ .  عورت و خرافات تاريخ را مقدس کنيم

 ! *مانده و کيش تقدس ملی و مذهبی اين است معنای علقه های عقب

 يادداشت ها، 
  

 در سالروز جنايت خاتون آباد و شهر بابک
 

 سياوش دانشور

!زنده باد سوسياليسم  
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