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اينروزها مباحث کشافی برسر پيش نويس 

ساله ٢٥-های جامع  برنامه همکاری"قرارداد 
اين قرارداد .  در جريان است"  ايران و چين  -

هنوز جاری نشده، از زوايای مختلف مورد 
نقد قرار گرفته است که محور اساسی اين 

نفی منافع "، "استعماری بودن"انتقادات برسر 
. است"  حراج ايران"و "  سلطه چين"، "ملی

از رضا پهلوی تا ناسيوناليست های متفرقه 
آريايی، از ناسيوناليست هايی که ظاهراً سابقه 
چپ دارند تا کسانی که هويت شان را ضديت 

کنند، عليه قرارداد  با چين و روسيه تبيين می
گويند و  جمهوری اسالمی با چين سخن می

و "  ترکمانچای"، "ايران را فروختند"عناوين 
اين .  ورد زبانشان است"  خيانت به ايران"

قرارداد اگر با آمريکا، انگليس يا اتحاديه اروپا 
برعکس، . بود، مورد نقد بخش اعظم شان نبود

جريان منحط آنتی اَمپ را بجوش و خروش 
آورد، کمااينکه در جريان برجام اينرا  درمی

معدودی ناسيوناليست مهجور .  شاهد بوديم
مرداد  ٢٨سياسی هم هستند که هنوز در دوره 

فريز شدند و تحوالت عظيم دنيا در نگرش 
 .شان تاثيری نداشته است

 
نقد ناسيوناليستی به جمهوری اسالمی، نقدی 
خانوادگی و درون طبقاتی با چاشنی تحريک 

" مديريت خوب و بد"نقدی برسر .  ملی است
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 تظاهرات گسترده و خشمگين كارگران هفت تپه

 پاسخ به تهديد جلسه حكومتى ها

 !مانيم فرزند كارگرانيم، كنارشان مى

 !خوئينى ها دير آمده است، " اصالح امور" 



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

به نفس انسان و زندگی فالکتبار دهها "  برتری خاک"نقدی از موضع 
ميليون کارگر، و نقدی از موضع اولترا راست است که فقط هيزم به 

اين تبليغات از اسالم و .  ريزد های کاذب ملی می تنور فاشيسم و تقابل
برای اين .  کرونا برای جامعه خطرناک تر و مسموم کننده تر است

جريانات غير مسئول و نامربوط به خواستهای واقعی جامعه، فقر و 
فالکت گسترده کارگران و مردم مطرح نيست، پيامدهای اجتماعی و 

های انسانی ناشی از فقر مطرح نيست، نابرابری و تبعيض حاد  بحران
مطرح نيست، جنايت و قساوت روزمره حکومت عليه ساکنين آن 

های  جامعه مطرح نيست يا درجه چندم است، چون عليرغم تفاوت
جنبشی و ايدئولوژيک، از منظر اهداف طبقاتی خودشان نيز از جنس 

 .جمهوری اسالمی اند
 

جدال قديمی دو ديدگاه در جمهوری اسالمی برای بقاء، يعنی سياست 
سازش با غرب و آمريکا و بازگشت به مدار بازار جهانی و قطب 
بنديهای ريشه دار اقتصادی و سياسی، يا چرخش استراتژيک به سمت 
روسيه و چين، ظاهراً با حاد شدن بحران سرنگونی جمهوری اسالمی 

واقعيت اينست که طی دهه های . موقتاً بنفع ديدگاه دوم تغيير کرده است
گذشته روابط سياسی و اقتصادی و حتی نظامی جمهوری اسالمی با 

اما معضل جمهوری اسالمی، .  روسيه و چين رو به گسترش بوده است
يعنی برون رفت از بحران، بازگشت به مدار اقتصاد جهانی و استفاده 
از امکانات آن مانند جلب سرمايه و سرمايه گذاری و تخفيف بحران 

و حل با گسترش رابطه با روسيه و چين حل نشده ...  اقتصادی و 
برجام آن اميد اساسی و واهی بخشی در حکومت و جنبش .  نخواهد شد

ملی اسالمی پيرامون حکومت بود که بزعم آنان ميتوانست سرآغاز 
تنش زدائی و حل مسائل قديمی تر جمهوری اسالمی و دولت آمريکا و 
به اين اعتبار رفع موقعيت نامتعين جمهوری اسالمی در اقتصاد و 

اما برجام محکوم به شکست بود چون جمهوری .  بازار جهانی باشد
جمهوری "اسالمی توان تغييرات الزم و تضمين شده را بعنوان 

نداشت و لذا در اولين گامها با بن بست و نهايتاً تالشی منجر "  اسالمی
آيا شکست تجربه برجام زمينه يک چرخش استراتژيک را برای .  شد

جمهوری اسالمی و بورژوازی حاکم در قطب بنديهای جهانی ايجاد 
کرده است؟ روشن است به معنی استراتژيک خير، اين ديدگاه که 
سرمايه داری ايران ميتواند با اتکا به همکاری استراتژيک با چين و 
روسيه از بحران عبور کند، همانقدر خيالی و پادرهوا است که در 

معنای اين قرارداد و اصوال گسترش روابط .  برجام جستجو ميشد
تجاری و اقتصادی با روسيه و چين در شرايط مشخص جمهوری 

اين البته بيانگر .  اسالمی، اساساً سياسی و جنگی برای بقای رژيم است
دست باال پيدا کردن موقِت جهِت بخش وسيعی از محافظه کاران 

است که با حفظ چهارچوبهای "  مدل چينی"حکومتی به اتخاذ 
ايدئولوژيکی و قالب حکومت، در قلمرو اقتصاد و سياست و بلوک 

اما در همين سطح هم .  بنديهای منطقه ای، تغييراتی صورت گيرد
هدف اساسی جمهوری اسالمی گسترش روابط اقتصادی و سياسی و 

استراتژيک با چين و روسيه نيست بلکه عمدتا 
قرار گرفتن در بلوکی جهانی و منطقه ای 
برای بقاء در مقابل فشارهای فزاينده آمريکا 
از تحريمهای اقتصادی تا تهديدهای سياسی و 
نظامی مستقيم و غير مستقيم، و مهمتر دفاع 
از حکومت در مقابل اعتراضات توده ای و 

 . کارگری و سرنگونی طلبانه است
 

چرخش به سمت چين و روسيه در ايران، حتی اگر ممکن به نظر برسد، 
نه بدون جدالهای وسيع تری در سطح قدرتهای جهانی و منطقه ای ممکن 

مضافاً اينکه .  است و نه بحرانهای الينحل داخلی به تحقق آن مجال ميدهد
جمهوری .  بلوک روسيه و چين و شرکا هم در بازار جهانی کار ميکنند

اسالمی حتی برای پيوستن استراتژيک به اين کمپ ناچار است به سمت 
همان تغييراتی برود که در قرارداد برجام قرار بود قدم به قدم صورت 

بحران اقتصادی رژيم جوابی درون حکومتی و با حفظ جمهوری .  گيرد
همواره در دوره "  مدل چينی"و "  اصالح طلبی حکومتی. "اسالمی ندارد

 . های مختلف مطرح شدند و هر بار به سير اوضاع نامربوط شدند
 

در فردای پيروزی بر جمهوری اسالمی، دولت انقالبی کارگری مناسباتش 
را با جهان بيرون براساس لغو ديپلماسی سری، تابع کردن سياست 
خارجی و اقدامات ديپلماتيک به قوانين و تصميمات مصوب ارگانهای 
منتخب مردم، الغای قراردادهای اسارتبار، ممنوعيت ورود کشور به 

جنگ .  پيمانهای ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگر متکی ميکند
ناسيوناليست ها با جمهوری اسالمی جنگ ما نيست، جنگ کارگر و 
زحمتکش نيست، جنگ بورژواهای متفرقه حکومتی و اپوزيسيونی برسر 

ما به هيچکدام از اين .  دفاع از منافع کمپ منطقه ای و جهانی شان است
بخش کارگری و کمونيسم  جنبش رهايی.  اردوهای ارتجاعی تعلق نداريم

کارگری در ايران همواره خود را در تقابل با منافع و سياست و اهداف 
طبقاتی اين اردوهای ارتجاعی ديده است و عليه اين نفرت پراکنی و 
تعصبات ضد چينی، ضد روسی، ضد آمريکايی، ضد غربی، فاشيستی و 

 .ضد کارگری قاطعانه می ايستد
 

جمهوری اسالمی در متن بحران حاد و چشم انداز تکرار بالقوه خيزشهای 
عظيم توده ای و کارگری برای سرنگونی، زير فشار انزوای سياسی و 
تضعيف موقعيت منطقه ای، برای بقاء بناچار به چين و روسيه متکی 

. اين هدفی سياسی است که حکومت برای آن هر بهائی ميدهد.  ميشود
همانطور که در يک توافق جامع فرضی با آمريکا و غرب بايد اين بها را 

مورد بحث نيست، منفعت "  مردم و منافع شان"در هر دو حالت .  بدهد
نقطه عزيمت بحثهای صرفا .  رژيم اسالمی و بقای آن مطرح است

نيروهای .  اقتصادی در باره اين قرارداد مفروضاتی دارد که واقعی نيستند
مختلف جنبشهای بورژوائی ايران نيز در همين چهارچوب له يا عليه اين 

شود  رويم بيش از پيش اثبات می هرچه جلوتر می.  قرارداد سخن ميگويند
های بورژوايی ايران يا مؤتلف سياسی رژيم اسالمی و متحدين  که جنبش

اين .  منطقه ای و جهانی آن و يا مؤتلف آمريکا و متحدين آن هستند
جريانات در دنيای امروز بعنوان سربازان جنگ و رقابت امپرياليستی 

کنند و با سياست نفرت پراکنی  عليه جنبش کارگر و سوسياليسم عمل می
غير مسئول بودن اين تبليغات و .  ملی در جامعه ايران فقط ّسم می پاشند

 . *سردبير .ها و گويندگانشان هر روز عيان تر ميشود سياست
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تيرماه، در بيست و چهارمين روز اعتصاب،  ١٨امروز چهارشنبه 
خيابانهای شوش زير گامهای استوار و متحد و فرياد خشمگين کارگران 

تيرماه، اجتماع کارگران در  ١٧روز گذشته، سه شنبه .  هفت تپه ميلرزيد
مقابل فرمانداری متحدتر از روزهای گذشته بود، تعدادی از خانواده ها 

در اجتماع .  شرکت داشتند و يکی از زنان کارگر در آن سخنرانی کرد
روز سه شنبه کارگران بر ضرورت اتحاد گسترده تر برای پيروزی، 
متکی شدن به نيروی اتحاد خود برای پيشروی، بر فوريت پيوستن 
کارگرانی که هنوز در اعتصاب شرکت نکردند، بر ضرورت حمايت 
مردم شوش از اعتصابی که به آنها هم مربوط است، تاکيد و شعار 

امروز چهارشنبه جمعيت کارگران .  سردادند"  همشهری، حمايت حمايت"
بيش از دو هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند و عليه .  چند برابر شد

استاندار و فرماندار، عليه تصميمات کارفرمامحور سه قوه حکومتی و 
اين پاسخی بود به .  عليه تهديدهای امنيتی برای تداوم اعتراض شعار دادند

 . جلسه ديروز تهران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 

تيرماه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشستی  ١٧روز سه شنبه 
با حضور "جلسه .  برگزار شد"  بررسی مشکالت هفت تپه"در باره 

معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه، تعدادی از 
نمايندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسالمی، استاندار 
خوزستان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبير 
ستاد رفع موانع توليد، مديران استانی، نمايندگان وزارت کشور، 
نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماينده سازمان خصوصی 
سازی، سازمان تامين اجتماعی و کارفرمای شرکت و شورای اسالمی 

" کار شرکت هفت تپه در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 .برگزار شد

 
معاون روابط کار وزارت تعاون در "  حاتم شاکرمی"نتيجه اين جلسه را 

"از جمله.  يکسری وعده و تهديد بيان کرده است تاکيد بر ضرورت : 
پرداخت فوری کامل حقوق و "، "پايبندی کارفرما به تعهدات قانونی

مزايای فروردين و تعهد کارفرما به پرداخت حقوق و مزايای ارديبهشت 
بالفاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر  ١٣٩٩و خرداد 

پرداخت منظم و به موقع حقوق در ماههای آينده و "، "تا دهم مرداد
توافق سازمان تامين "، و "اجتناب از هرگونه تاخير تا پايان آبانماه

اجتماعی در تمديد اعتبار دفترچه های بيمه کارگران تا پايان مرداد ماه و 
درصد از حق بيمه  ١٠توافق با تمديد دفترچه ها تا پايان سال با دريافت 

اينها وعده های اين جلسه و عقب نشينی در ".  سهم کارفرما و کارگران
مقابل اعتصاب و اعتراض کارگران است که نتيجه آن همين روزها و 

در اين جلسه همينطور تهديدهای پوشيده و عيان .  هفته آتی روشن ميشود
اعالم "  تخصصی"کارگران را زير عنوان وظيفه نهادهای دولتی و 

"کردند کارگران بايد به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعاليت های : 
مربوطه از هرگونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای 
اسالمی کار نيز بايد همکاری ها الزم را با مديريت اين مجموعه برای 

دستگاه های "، "ادامه فعاليت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد

 ٥٥١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

تخصصی استان بايد به موضوع شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت 
تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات 
شرکت در حوزه های کارگری به ويژه معضالتی مانند تحصن و تجمع 

در  ."در داخل و يا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگيری کنند
پيشگيری از وقوع "معاون رئيسی با عنوان "  دمحم باقر الفت"اين جلسه 

، کارفرمای فاسد و مجرم را به پايبندی به تعهدش موظف ميکند "جرم
عدم تجمع و پيگيری هرگونه اعتراض و درخواست "اما کارگران را با 

هرگونه سوء "برای جلوگيری از "  صرفا از طريق مجاری قانونی
تهديد "  استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام

 ! ميکند
 

تظاهرات گسترده و دوهزار نفری امروز کارگران پاسخ به اين 
کارگران به .  تهديدهای توخالی و تاکيد بر خواستهای ديگر کارگران بود

وعده های حکومتی ها اعتماد ندارند و از سکوت آنها در باره 
زير فشار اعتراض و .  خواستهای مهم ديگر اعتصاب عصبانی اند

اعتصاب کارگران باالخره در حد وعده و اعالم تعهد دستجمعی 
پرداخت "اما خواست کارگران تنها دو مورد .  حکومتی ها عقب نشستند

بازگشت به کار همکاران "نبود، "  حقوقها و تمديد دفترچه های بيمه
از خواستهای اساسی و خط "  اخراجی و خلع يد از بخش خصوصی

همينطور نشست با کارفرمای فاسد، تاکيد . قرمز کارگران هفت تپه است
بر تداوم کار پيمانکاران، اعالم وظيفه برای شورای اسالمی بعنوان 
چماق کارفرما، برسميت نشناختن اجتماع و اعتراض و مجمع عمومی 
کارگران و نمايندگان منتخب کارگران، و مسکوت گذاشتن مطالبه 

. کليدی خلع يد از بخش خصوصی، جواب مسئله هفت تپه را نميدهد
، "تهديد و زندان ديگر اثر ندارد"تظاهرات امروز نشان داد که 

ً اعالم کردند . کارگران با حضور قدرتمند و شعارهايشان اينرا صريحا
تداوم وضعيت کنونی شرکتهای هفت تپه و فوال با بخش خصوصی آنهم 
با پرونده های فساد باز غير ممکن است و پرداخت حقوقها نميتواند 

اينرا حتی نماينده مجلس شان هم ميگويد، .  کارگران را ساکت کند
رهبر، "درست فهميده اند، امروز در خيابان کارگران خطاب به 

 "! تسليم نمی شوند"اعالم کردند که " مجلس، قضائی
 

سياست تهديد و پرونده سازی برای کارگران هفت تپه جديد نيست، اما 
اعتصاب بيست و چهار روزه و .  تاکنون نتيجه نداده و نخواهد داد

تير با  ١٩کارگران فردا پنجشنبه .  اعتراض گسترده امروز گواهی است
کارگران به همشهريان، هم طبقه ايها، .  قدرت بيشتری حضور می يابند

کارگران از وعده دادن، وقت .  فراخوان حمايت و همراهی دادند
خريدن، توطئه و تهديد خسته شدند، بی چون و چرا بر لغو خصوصی 

هفت تپه مال کارگران .  سازی و بازگشت همکاران اخراجی تاکيد دارند
کارگران هفت تپه به حمايت گسترده !  است، اين کشمکش ادامه دارد

با .  مردم شوش و خوزستان و مراکز مختلف کارگری نياز دارند
ابتکارات مختلف از مبارزه شکوهمند و متحد کارگران هفت تپه حمايت 

 !درود بر رزم و اتحاد کارگران! کنيد
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٠ ژوئيه ٨ – ١٣٩٩ تير ١٨

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 تظاهرات گسترده و خشمگين كارگران هفت تپه

 پاسخ به تهديد جلسه حكومتى ها

 زنده باد مجمع عمومى 

!و اعمال اراده مستقيم و مستمر كارگران  



در بيست و پنجمين روز اعتصاب کارگران هفت تپه شهر شوش دگر 
طی دو سال گذشته شوش به مرکز .  بار شاهد مارش کارگران بود

اگر زمين و سنگ .  استقامت، قهرمانی و پايداری طبقاتی بدل شده است
فرش ها زبان داشتند چه داستان هايی که از استفامت و پايداری انسانی 
بيان نمی کردند؛ چه شعرهايی که از درد و رنج انسان های له شده در 

خيابان های شوش .   چرخ و دندۀ يک نظام خشن استثمارگر نمی سرودند
بارها قدم های استوار مارش کارگران متحد و همبسته عليه يک حکومت 

اما امروز، روزی .  جنايتکار و تا مغز و استخوان دزد را لمس کرده اند
لعنت بر نظامی که زندگی انسان ها را با چنين درد و .  پر خشم بود

امروز سپهر قهرمان ما تعفن و کثافت اين نظام را !  رنجی عجين می کند
کودکی که در همبستگی با .  با تمام قدرت در مقابل چشمان ما قرار داد

پدر و رفقای پدر به سنگر اعتصاب پيوست و تا آخرين ذرۀ قدرت در 
صف ايستاد؛ سپهر، امروز، بما درس های مهمی از اتحاد، استقامت و 

 .اين چنين است که فوالد آبديده می شود. تسليم ناپذيری آموخت
 

ما قهرمانی ها و پايداری هم طبقه ای هايمان را ستايش می کنيم؛ اما می 
می .  جنگيم تا مجبور به اينهمه فداکاری و درد و رنج کشيدن نباشيم

رزميم تا يک زندگی انسانی، مرفه و عادالنه را برای همه به ارمغان 
. فقر و فالکت جامعه را به مرز از هم پاشيدگی کشانده است.  بياوريم

حقوق های زير خط فقری که چند ماه، چندماه پرداخت نمی شود به 
داستان زندگی ميليون ها انسان کارگر و زحمتکش شريف بدل شده 

ريشه های اين .  بساط اين نظام سرکوب و استثمار را بايد برچيد.  است
 .اين زندگی در شان هيچ انسانی نيست. برده داری را بايد خشکاند

 
 !هفت تپه راه را نشان می دهد

. مبارزات کارگران هفت تپه درس های بسياری در بر داشته است
. مبارزۀ بی امان عليه دشمن طبقاتی به تاريخ هفت تپه بدل شده است

بيش از دو سال است که هفت تپه به مرکز مبارزات طبقاتی عروج کرده 
رهبران صادق و انقالبی در صفوف هفت تپه هر روزه بازتوليد .  است

هفت تپه در مبارزه با يکی از کثيف ترين و جنايتکارترين .  می شوند
نظام ها در تاريخ بشريت هر روز مبارزات طبقاتی را قدمی به جلو می 

می کوشد اتحاد طبقاتی را با تمام . برد؛ راه می جويد و راه نشان می دهد
قوا حفظ کند؛ می کوشد کارگران را در سرنوشت خود دخيل کند؛ به 
تصميم گيری، راهيابی و مبارزه بکشاند؛ تا به اين ترتيب کارگران را 

کارگری را که هر روز برای وضعيتش راهيابی .  قدرتمندتر سازد
جمعی می کند و سپس تصميمات مشترک را به اجرا در می آورد نمی 

سنگر "اين پروسه قدرتيابی طبقاتی است که .  توان به آسانی شکست داد
به بيان هفت تپه يا مجمع عمومی، سنت شناخته شدۀ طبقۀ "  و سکو

 .کارگر، ميسر شده است
 

 !مجمع عمومی ابزار قدرتمندی طبقۀ کارگر
تجربۀ هفت تپه يکبار ديگر ظرفيت های بی نظير مجمع عمومی در 

حتی ناباوران و .  پيشبرد مبارزات طبقۀ کارگر را به نمايش گذاشته است
غرض ورزان نيز در مقابل کارآ بودن اين ابزار سر تعظيم فرود آورده 
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اند و باشد که با الفاظی ديگر، که خجوالنه 
بجای مجمع عمومی بکار می برند، دربارۀ 

ابزاری .  ظرفيت های آن قلمفرسايی می کنند
ساده و کارساز، بقول منصور حکمت 

طی بيست و پنج روز اخير، هر "!  معجزآسا"
روز کارگران دور سکو و سنگر جمع می 
شوند و به سخنان رفقايشان گوش می دهند؛ به 
روی سکو می روند و ابراز نظر می کنند؛ 

اختالفات را حل و فصل می کنند؛ درباره شيوۀ کار و روش پيشبرد 
. مبارزه هم نظری می کنند؛ اجماع ايجاد می شود و دست بکار می شوند

همۀ .  هيچ تصميمی از باالی سر کارگران اتخاذ و جاری نمی شود
کارگران فرصت می يابند که در پروسۀ تصميم گيری شرکت کنند؛ نظر 
دهند و نظرات را بشنوند و در پايان با قدم خود و کف زدن هايشان به 

کارگری که اين چنين در پروسۀ تصميم گيری .  تصميم جمعی رای دهند
تعهد به رای .  شريک بوده است به آسانی به تصميات پشت نمی کند

جمعی که رای او نيز هست در قلب و مغز تک تک کارگران شکل می 
بدون .  رای جمعی به سهولت به مسئوليت جمعی بدل می شود.  گيرد

مجمع عمومی بسيج صدها کارگر در اين شرايط سخت و دردناک، اگر 
يکی از آموزه های .  نه غيرممکن، عملی بسيار پيچيده و دشوار می بود

مبارزات هفت تپه دامن زدن به جنبش مجامع عمومی در تمام جامعه 
 .است

 
ايجاد اتحاد و پايداری در ميان صدها انسان دردمند و گرسنه کار ساده 

بدون اتحاد و همبستگی استيصال برهمه چيز سايه می .  ای نيست
آسان نيست با شکم های گرسنه خانه . شرايط استيصال آور است. انداخت

ها را ترک کنيم و عزيزان مان را گرسنه و دردمند بجا گذاريم؛ ساده 
درجه، بی اميد و با آينده ای  ٥٠نيست با شکمی گرسنه و در گرمای 

نامعلوم همچنان با صالبت به مبارزه ادامه داد؛ ساده نيست تحت تهديد 
يک پاندمی خانمان برانداز اميد را حفظ کرد و برای ابتدايی ترين 

اما کارگران هفت تپه .  خواست ها در کنار مطالباتی آينده نگرتر رزميد
نشان دادند که در سايه همبستگی و اتحاد می توان بر سخت ترين موانع 

و اين اتحاد و همبستگی حاصل مبارزه ای سخت، رهبرانی .  فائق آمد
 .مسئول و آگاه و انتخاب يک ظرف مناسب برای تصميم گيری است

 
 ادغام خواست های فوری و سرنوشت ساز

يک آموزۀ ديگر هفت تپه ادغام خواست های فوری کارگران و راهيابی 
تالش برای دريافت حقوق معوقه، .  برای آيندۀ واحد توليدی است

بازگرداندن رفقای اخراج شده و يافتن راهی برای تداوم فعاليت هفت تپه 
بر سر بهترين .  از روز نخست در سنگر و بر سکو حضور داشته است

هنوز .  کارگران در تمام اين لحظات سهيم شده اند.  راه بحث شده است
بر نظر سلبی اتفاق نظر و اجماع وجود .  راه حل قطعی اتخاذ نشده است

. دارد؛ همه متفق النظرند که کارفرمای دزد خصوصی بايد اخراج شود
اما چه آلترناتيوی بايد برگزيده شود هنوز موضوع بحث و تصميم گيری 

کارگران دارند اوضاع را می سنجند، تحليل و بررسی می کنند تا .  است
دولتی شدن يا تعاونی .  بتوانند بهترين و ميسرترين تصميم را اتخاذ کنند

روشن است که هيچکدام .  دو آلترناتيوی است که طرح و بحث می شود
نه تنها ايده آل که حتی در دنيای واقعی جوابگوی نيازهای کارگران 

بايد ميان ممکن ها بهترين را !  اما دنيا، دنيای ايده آل ها نيست.  نيستند
و کارگران .  برگزيد تا آنرا به تخت پرشی برای آينده ای بهتر بدل کرد

 .اکنون در اين مسير قدم بر می دارند

 !سپهر، قهرمان سنگر ما
 !آموزه های هفت تپه

 

 آذر ماجدی

 

  ٥صفحه   



فعالين کارگری، کارگران راديکال سوسياليست و شايد بتوان بجرئت 
گفت که در شرايط کنونی بخش وسيعی از کارگران می دانند که تنها 
پاسخ واقعی به دردهايشان سرنگونی اين رژيم و نظام سرمايه داری 
است؛ آگاهند که تا سرمايه داری حکم می راند استثمار خشن و سرکوب 

اما تا رسيدن به هدف بايد راه پيمود و مبارزه کرد؛ .  اجتناب ناپذير است
پروسۀ تصميم گيری . نيرو جمع کرد و منسجم تر شد؛ راهی پر سنگالخ

درباره آينده بالفاصله، خود بخشی از پروسۀ مبارزه برای قدرتيابی 
حمايت بيدريغ از .  عمومی تر طبقه و انسجام و وحدت طبقاتی است

رهبران کارگری مصلح و انقالبی و تالش برای پيشبرد اين مبارزۀ 
بايد .  سخت و پيچيده بخشی از وظايف طبقاتی ما کمونيست هاست

شرايط کنکرت مبارزه طبقاتی و توازن طبقاتی را در نظر گرفت؛ دگم 
ها را کنار گذاشت و پاسخ های از پيشی را سبک و سنگين کرد؛ 
مبارزۀ طبقاتی يک پديدۀ زنده است و بايد بعنوان يک موجود زنده به 

درعين هشياری کامل از انحرافاتی که می تواند در .  آن برخورد کرد
مسير قد برافرازد و ضمن حفظ افق انقالبی، بايد بکوشيم راه حل های 
ممکنی که ظرفيت قدرتمند شدن کارگران را دارا هستند، ارزيابی و 

 .سپس انتخاب کنيم
 

 !نظارت کارگری
خواستی که همواره در مبارزات هفت تپه حضور داشته است خواست 

کارگران بدرست تشخيص .  کنترل کارگری يا نظارت کارگری است
داده اند که هر تصميمی در مورد آيندۀ واحد گرفته می شود بايد با 

خواست کنترل کارگری دو سال .  نظارت يا کنترل کارگران همراه باشد
پيش توسط اسماعيل بخشی، اين رهبر صادق و با صالبت کارگری، 

کارگران هفت تپه در تداوم همان سنت اکنون از نظارت .  طرح شد
قصد دارند و می کوشند که امور را تا تحت .  کارگری سخن می گويند

امکان بدست خود بگيرند؛ می کوشند در اين پروسه قدرتمند تر شوند و 
تا حد امکان در چهارچوب شرايط موجود قدرت و ارادۀ خود را تامين 

گذشته و تاريخ اين مطالبۀ کارگری هرچه باشد، در .  و تحميل کنند
شرايط کنونی اين خواست از قدرت طبقاتی سخن می گويد و به قدرت 
طبقاتی نظر دارد؛ و از اين رو است که از اهميتی بسيار برخوردار 

اين مساله اتفاقی نيست که طی تاريخ هر گاه طبقۀ کارگر کوشيده .  است
است ارادۀ خود را بر امور اعمال کند، هر گاه عزم جزم کرده است تا 
اجازه ندهد بورژوازی و دولتش کليۀ امور را بدست بگيرند، هر گاه 
خواسته است بعنوان يک طبقه در صحنۀ مبارزۀ طبقاتی حضور يابد از 

کنترل کارگری برای طبقه راهيست .  کنترل کارگری دفاع کرده است
کارگران هفت تپه می کوشند .  برای قدرتمندی و سهيم شدن در قدرت

 .در همين مسير قدم بردارند
 
 !مبارزه طبقاتی يک مبارزۀ سياسی است 

مبارزات طبقۀ کارگر طی دو سال گذشته يکبار ديگر نشان داد که 
در شرايط ديکتاتوری و .  مبارزۀ طبقاتی يک مبارزۀ سياسی است

. سرکوب خشن حتی مبارزه برای دستمزد نيز يک مبارزۀ سياسی است
مشاهده کرده اند و با پوست و .  کارگران اين امر را بخوبی آموخته اند

گوشت خود لمس کرده اند که چگونه برای هر بهبود ناچيز با ديوار 
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مبارزات .  سرکوب خشن حکومت و نيروهای مزدورش روبرو هستند
 –هفت تپه يک آموزۀ مهم ديگر نيز داشت، افسانۀ تفکيک مبارزۀ صنفی 

مبارزۀ صنفی برای طبقۀ کارگر ايران مقوله .  سياسی را حاشيه ای کرد
لفظ صنفی از جانب برخی فعالين راديکال اتخاذ .  ای پوچ و بی معناست

می شود تا سدی در مقابل سرکوب خشن ايجاد شود؛ در اين ميان بخش 
مصالحه گر، سازشکار و رفرميست طبقه و گرايشات اصالح طلب 
سياسی عامدانه اين لفظ را بکار می گيرند تا مانع سياسی شدن کارگران 

تا مبارزه را در چهارچوب خواست های ابتدايی حفظ کنند؛ تا .  شوند
کارگر را همواره بعنوان ملتمس در مقابل بورژوازی حفظ کنند؛ تا 
مبارزه برای سرنگونی سرمايه داری را به يک آينده دور و غيرقابل 

بايد زيان های اين تفکيک را شناخت و با آن مقابله .  دسترس حواله کنند
مبارزۀ صنفی، بويژه، در ايران تحت حکومتی که زبانی جز .  کرد

 .سرکوب و خشونت نمی شناسد، توهم برانگير و بيراهه است
 

 !شعارهای انحرافی
در اين روزها شاهد بوده ايم که چگونه مزدوران رژيم و کارفرما می 

چگونه مزدورانی که توسط .  کوشند مبارزه را به بيراهه بکشانند
کارگران و تشکل شان عمال از صفوف کارگران اخراج شده اند بجلوی 

به هر دری می زنند تا مبارزۀ کارگران را .  صحنه و دوربين ها آمده اند
به شکست بکشانند؛ يک روز برای کارگران اشک تمساح می ريزند و 
روز ديگر با شعارهای ظاهرا راديکال در تالش اند تا کارگران را طعمۀ 

اما به يمن هوشياری فعالين و .  سرکوب اين ديوصفتان حکومتی سازند
نمايندگان صادق و صالح کارگران اين شعارها سريعا جمع آوری شده 

مقابله با تحريکات و پرووکاسيون اين مزدوران کثيف کار ساده ای .  اند
اما حاشيه ای شدن سريع آنها نشان از يک آگاهی و هوشياری .  نيست

در اين ميان مردم به ماهيت .  عميق ميان فعالين و تودۀ کارگران است
زمانی که رسانه های دست راستی که با .  جريانات راست پی می برند

ميليون ها دالر سرمايه های مرتجع ترين منابع بين المللی تامين می 
شوند، اين مزدوران را بعنوان نمايندگان کارگران بجلوی دروبين می 
آورند و می کوشند روايت مبارزۀ طبقاتی را از زبان آنها به جامعه 

در .  تحويل دهند، مردم نيت واقعی و هدف آنها را تشخيص می دهند
شرايطی که نمايندگانی که با تحمل سختی های بسيار به دادگاه 
کارفرماهای دزد رفته اند تا صدای کارگران را به گوش جامعه برسانند 
از جانب اين رسانه ها سانسور می شوند و مزدورانی که همواره در حال 
خنجر زدن از پشت و جلو به کارگران هستند در مقابل دوربين ها قرار 
می گيرند، مردم به ماهيت اين رسانه ها و جرياناتی که آنها نمايندگی می 

. مبارزۀ طبقاتی در ايران علنی، حاد و پر تنش است.  کنند پی می برند
 .کارگران اين را می بينند و از آن می آموزند

 
 !پيروزی ميسر است

راه سخت و پر نشيب و فرازی در . پيروزی قطعی نيست، اما ميسر است
کارگران نشان داده اند که تسليم ناپذيرند؛ تا شکست شان .  پيش داريم

کارگران بخوبی دريافته اند که جز زنجيرهايشان .  ندهند از پا نمی نشينند
سريعا دارند قانونمندی های مبارزۀ .  چيزی برای از دست دادن ندارند

بدل "  طبقۀ برای خود"دارند در کالم مارکس به .  طبقاتی را می آموزند
دارند در مسير قرار دادن اين دنيای وارونه بر قاعده اش قدم .  می شوند
اتحاد و همبستگی فشردۀ طبقۀ کارگر متشکل و آگاه تنها راه .  برميدارند

پيروزی بر مصائب و دردها و رسيدن به يک دنيای بهتر، دنيايی فارغ 
 . از ستم و استثمار، دنيايی آزاد، برابر و مرفه است

 

*** 

 !سپهر، قهرمان سنگر ما 
 ...آموزه های هفت تپه 



يک پسر بچۀ پنج ساله توسط زن .  خبری کوتاه در رسانه ها منتشر شد
در ميان اخبار قتل های ناموسی دختران کودک و .  بابا به قتل رسيد

جوان توسط پدرانشان، که بحث های بسياری بدنبال داشت، خبر قتل 
يک .  اين پسر بچۀ پنج ساله بدون هياهو و بحث به فراموشی سپرده شد

زن سی و يک ساله در جنون از حسادت، در تالش برای تصاحب تمام 
قلب شوهر، فرزند پنج سالۀ او را با نقشۀ قبلی و نه در يک جنون 

اين جنايت را چگونه توضيح می دهيم؟ برای .  لحظه ای به قتل رساند
قتل ناموسی تز و تئوری داريم؛ برای کودک کشی توسط زن بابا پاسخ 

 مان چيست؟
 

تراژدی . قتل ناموسی تاريخ و سنت و ايدئولوژی شناخته شده ای دارد
قتل های ناموسی عموما دو دسته پرسوناژ دارد؛ دختر يا زنی توسط 
همسر، پدر يا مردان غيور خانواده که خود را مالک سکسواليتۀ او می 

نقشه ريخته می شود، برنامه ريزی می شود يا . دانند به قتل می رسد
در لحظه ای جنون آميز داسی، خنجری يا چاقويی بر گردن زن فرود 

اما کودک کشی توسط اولياء کودک، يا توسط زن بابا نيز يک . می آيد
يکی از . پديدۀ شناخته شده و نه چندان نادر در جامعۀ امروزی است

شنيع ترين جناياتی است که هر روزه در اين دنيای کثيف بوقوع می 
دليل آن چيست؟. پيوندد  

 
خشونت شيوه ای است که انسان در جامعۀ پر از تضاد، پر از بی 

خشونت، خشونت می .  عدالتی و سرکوبگر به آن متوسل می شود
خشونت آموخته می شود؛ به يک رفتار آموخته شده بدل می .  آفريند
يک واکنش فکر شده يا نشدۀ انسان به وقايع و اتفاقاتی است که .  شود

در جامعه ای که اساسش .  قادر به حل آن يا توضيح و درک آن نيست
بر خشونت گذاشته شده رفتارهای خشونت آميز پديده ای طبيعی و قابل 

 . درک است
 

در قتل های .  مولفه های اين تراژدی معکوس قتل ناموسی است
ناموسی يک دختر توسط يک مرد کشته می شود؛ در اينجا يک پسر 

آيا اين مولفات معکوس دليل بی .  بچه توسط يک زن کشته شده است
توجهی به آن شده است؟ آيا جان يک زن يا دختر از جان يک پسر بچه 
مهمتر است؟ از اينرو که زنان تحت ستم اند؛ زنان جنس تحت 
قيموميت اند پس ما انسان های برابری طلب به قتل يک جنس تحقير 
شده توجه بيشتری نشان می دهيم؟ بويژه زمانی که يک عضو جنس 

به قتل می رسد؟ لذا زمانی "  برتر"تحت ستم توسط يک عضو جنس 
که پرسوناژ ها درست عکس قتل ناموسی اند، يعنی مقتول يک پسر و 
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قاتل يک زن است با چشم اغماض به آن 
 می نگريم؟

 
برخوردهای پر از خشم نسبت به قتل های 
ناموسی مهم و با ارزشند؛ اما درعين حال 
از يک ترند سخن می گويند؛ ترند مطرح 
شدن مساله زن، ستمکشی زن و دفاع از 

دفاع از آزادی زن "!  ُمد"زنان بمثابه يک 
و برابری کامل زن و مرد يک خواست و 

هدف مهم و با ارزش است اما اين دفاع بايد در چهارچوب دفاع از کليت 
در چهارچوب دفاع از يک جامعۀ آزاد و برابر؛ منفک از .  انسانيت باشد

که امروزه مد شده است، سياست هويتی بر مبنای "  سياست هويتی"
سياست هويتی به يک مانع .  جنسيت، نژاد، قوميت، و گرايش های جنسی

 . در مقابل آزادی و برابری کل جامعه بدل شده است
 

سياست هويتی قرار است اختالف طبقاتی، جامعه طبقاتی و مناسبات 
سياست هويتی پاسخ امروز ايدئولوژی حاکم و .  طبقاتی را حاشيه ای کند

جريان ليبرال در سطح بين المللی به معضالت و مصائب جامعه کنونی 
قرار است هر کس به قشر خود محدود شود تا به ريشه های واقعی .  است

، جنسيت "متخاصم"نژادهای .  تر و اصلی مصائب پی نبرد و توجه نکند
و مليت های متفاوت به نبرد و حساب صاف کردن با "  متضاد"های 

اين بخشی از .  يکديگر مشغول شوند و دشمن اصلی از نظرها پنهان بماند
ايدئولوژی دفاعی حاکم در مقابل خشم خروشان بشريت در مقابل مصائب 

و ما کمونيست ها هرگاه به ريشه اين مصائب می .  جامعۀ امروزی است
اين .  پردازيم به سطحی گری، کلی گويی يا کور جنسی محکوم می شويم

 .نيز يک سياست دفاعی ايدئولوژی حاکم است
 

اين خشونت های شنيع، اين جنايات محصول اين جامعۀ طبقاتی است که 
. انسان ها را به بردگی می کشد، از خود بيگانه و از انسانيت تهی می کند

در تحليل نهايی هم آن پدر و همسری که سر آن دختر را از بدن جدا می 
کند قربانی اين نظام پر از تضاد و خشونت است و هم آن زن بابايی که 

از خود بيگانگی و تهی شدن .  پسر بچه پنج ساله را سر به نيست می کند
از انسانيت يکی از محصوالت اين نظام خشن، سرکوبگر و استثمارگر 

اين .  مولفات و روايت های جنايت متفاوت است اما ريشه ها يکيست. است
نظام پر از خشونت، سرکوب و بی عدالتی است که انسان ها را به اعمال 

ضعيف .  خشونت می کشاند؛ و خشونت معموال معطوف به ضعفا می شود
صورت مساله خشونت هر .  ُکشی يک مقولۀ شناخته شده و جا افتاده است

چه باشد؛ پرسوناژهای درگير از هر بخشی از جامعه باشند، معموال هدف 
 . اين يک قاعدۀ شناخته شده است. خشونت انسان ضعيف تر است

 
حديث يازده ساله که توسط پدر به دليل ناشناخته ای به قتل رسيد؛ رومينای 
چهارده ساله که توسط پدر تحت نام قتل ناموسی سر بريده شد و پسر بچه 
پنج ساله ای که توسط زن بابا کشته شد هر سه قربانی اين نظام خشن، 

برای ريشه کن کردن اين جنايات .  سرکوبگر، ناعادالنه و طبقاتی هستند
 .بايد اين نظام را به زير کشيد

 
*** 

 !زن بابا جنايت آفريد
 !نقش جنسيت در قتل

 

 آذر ماجدی

 

! برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  



کنيد مربوط به حضور فرزندان کارگران در  تصاويری که مشاهده می
بيست و پنجمين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه است، 

در اين اعتصاب بدليل گرمای .  نام پسر قهرمان مان است »سپهر«
شديد و ويروس کرونا، پدران با وجود شوق فراوان فرزندان شان مانع 
حضور آنها در تجمعات شدند اما سپهر وقتی غم و شرمندگی پدر را 

کند بايد باشد، می آيد  در خانه می بيند ديگر تاب نمی آورد اصرار می
تا به پدر بگويد شرمنده مباش چون سرو سرت را باال بگير تو اسوه ی 
شرافتی پدر، غمين مباش من کنارت هستم، سپهر نوجوان مان می آيد 
جلوی درب فرمانداری رو به کارگران می ايستد و پالکاردی در دست 

گيرد که روی آن خلع يد کسانی را مطالبه می کند که باعث خالی  می
 ...شدن جيب و سفره ی خانواده و البته، شرمساری پدرش شده اند

 
کنند می  دهند کنارشان می ايستد، سخنرانی می کارگران شعار می

ايستد، مسئولين بی خيالند و اهميتی به بی نانی سفره کارگر نمی دهند 
و همچنان سپهر کنار کارگران و پدرش می ايستد، دمای هوا گرم و 

 ...شود شود تا آخرين رمق می ايستد و ستاره می تر می گرم
 

اما دمای هوا پنجاه درجه ست و ستاره سپهرمان بيش از توانش ايستاده 
کند ولی پالکارد را زمين  ست، از گرما و گرسنگی ضعف می

رود و تن نازنينش  گذارد تا اينکه جان هامان به فدايش، از حال می نمی
 ...نقش زمين می شود

کارگران با ديدن اين صحنه خونشان به جوش می آيد هر چه فرياد 
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 .زنند دارند بر سر کسانی که مسبب اين بی شرمی شده اند فرياد می
 

و امروز اسوه و الگو و قهرمان ما سپهری ست که در اعتصاب کارگران 
شود، تا آخرين توان می ايستد تا به پدر و کارگر رنج  هفت تپه حاضر می

 : ديده ی بگويد
 

 کنارشان می مانيم_فرزند کارگرانيم
 :و ما هم به پسر قهرمان مان می گوييم

 .ميميريم_برايش_سپهريم_همه_ما#
 

 اسماعيل بخشی
 تقديم به ستاره ی سپهرمان

 

 ٩٩تير 

 به نقل از اينستاگرام اسماعيل بخشى
 

 !مانيم فرزند كارگرانيم، كنارشان مى

 "اصالح امور" 
 !خوئينى ها دير آمده است

 

او از شاگردان طراز اول خمينی، از فاالنژهای خط امامی، اولين مشاور عالی سياسی همين خامنه ای .  نامه خوئينی ها به خامنه ای تف سرباال است
شدن توسط رفسنجانی، پدر معنوی و تصويرپرداز اصالح طلبان، از کسانی است که در جمهوری اسالمی برای خودش باصطالح "  رهبر"بعد از 

او برای نظامی که آنها دستجمعی روی تلی از اجساد و جوی خون انقالبيون، با جوخه های مرگ و ميدانهای تيرباران و .  قائل است"  حق آب و گل"
اگر حقيقتی در سخن خوئينی ها هست، که البته اينهم جديد نيست، اينست که .  ماشين اعدام بپا کردند، دل ميسوزاند نه برای وضعيت نابسامان مردم

فقر و گرانی و فالکت دمار از روزگار مردم درآورده است و هر لحظه در تهران و شهرهای بزرگ امکان .  دوره جمهوری اسالمی تمام شده است
را "  رهبر"نظام اسالمی به مشامش خورده است و تالش دارد "  بوی الرحمان"خوئينی ها .  انفجار اعتراض توده ای عليه وضع موجود وجود دارد

ممکن نيست، گنداب را اصالح نميکنند بلکه "  اصالح امور"اسم رمز تقابل با سقوط نظام است، "  اصالح امور. "سرعقل بياورد بلکه کاری بکند
 !خوئينی ها دير آمده است. اليروبی و گندزدائی ميکنند

 
  ٢٠٢٠جوالی  ٦

 از يادداشت های فيس بوک، سياوش دانشور

!قرنطينه و تامين معيشت وظيفه فوری دولت است  



 

 :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 
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!زنده باد سوسياليسم  


