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از فراخوان هفتم بهمن بازنشستگان قويا حمايت كنيم!
رحمان حسين زاده

د ود !
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اعﻼميه حزب حكمتيست

صدايمان را در اعتراض به قتل زنان بلند كنيم!

از اجتماع سراسری
بازنشستگان حمايت كنيم!
بازنشستگان در ادامه اعتراضات خود روز
هفتم بهمن در تهران و شهرستانها اجتماع می
ﮐﻨﻨﺪ .بازنشستگان نسل پيشين طبقه ﮐارگر
هستﻨﺪ ﮐه نقش خود را در ساختن جامعه و
ثروت اجتماعی ايفا ﮐرده انﺪ اما اﮐﻨون در
دوران بازنشستگی با فقر و بيماری و
مشکﻼت متعﺪد روبرو هستﻨﺪ .در هر جامعه
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
ميريزد ،چون ديگر "ارزش مصرف" برايش
نﺪارد ،حتی انﺪوخته صﻨﺪوقهای بازنشستگی
را در بازار بورس به تاراج می برنﺪ .در
ايران تحت حاﮐميت طاعون اسﻼمی اين
اوضاع بمراتب وخيم تر و ضﺪ انسانی تر
است .تعﺪاد زيادی از بازنشستگان برای امرار
معاش در سن باﻻ؛ با بيماری و وضعيت
ﮐرونائی ،ناچار به دستفروشی ،مسافرﮐشی و
بخشا ً ﮐار شاق هستﻨﺪ .موقعيت و شرايط
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.
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يادداشت ها،

در سالروز جنايت خاتون آباد و شهر بابک
تونس ،از " انقﻼب نان" تا خيزش عليه نابرابری اقتصادی
توهين به مقدسات

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
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كمونيست هفتگى
بايﺪ وسيعا ً و قاطعانه مورد حمايت قرار گيرنﺪ.

از اجتماع سراسری
بازنشستگان حمايت كنيم ...
بازنشستگان همراه با بخشهای مختلف طبقه ﮐارگر خواهان
واﮐسيﻨاسيون رايگان و همگانی با استانﺪاردهای معتبر جهانی هستﻨﺪ.
بازنشستگان به طرح "بيمه تکميلی" و وعﺪه پوچ "بازسازی حقوق ها"
اعتراض دارنﺪ و خواهان بيمه درمانی و خﺪمات پزشکی و داروئی
رايگان و معيشت مکفی هستﻨﺪ .بازنشستگان به تاراج صﻨﺪوق های بيمه
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
ت مستقيم نمايﻨﺪگان
اختيار آن بﺪانﻨﺪ .بازنشستگان خواهان اِعمال نظار ِ
مﻨتخب خود بر صﻨﺪوقها و انتخاب هيئت مﺪيره و ناظرين و بازرسان
توسط خود آنان برای اداره آنها هستﻨﺪ .بازنشستگان معيشت و سﻼمتی
و واﮐسيﻨاسيون برای خود و همه مردم ايران را ميخواهﻨﺪ .اين عزيزان
صﺪائی از فرياد در گلو خفه شﺪه طبقه ﮐارگر عليه وضع موجودانﺪ ﮐه

حزب ﮐمونيست ﮐارگری -حکمتيست از خواستها و اعتراضات
بازنشستگان قويا ً حمايت ميکﻨﺪ و از بخشهای مختلف ﮐارگران و مردم
آزاديخواه ميخواهﺪ ﮐه روز هفتم بهمن در تهران و شهرستانها ﮐﻨار
بازنشستگان عزيز باشﻨﺪ و به هر طريقی ﮐه مقﺪور است از اعتراض و
خواستهای برحق آنها حمايت ﮐﻨﻨﺪ .روز هفتم بهمن ساعت ده و نيم صبح
در تهران مقابل وزارت ﮐار و تامين اجتماعی و در شهرستانها مقابل
شعبه تامين اجتماعی يا هرجائی ﮐه عزيزان بازنشسته اعﻼم ميکﻨﻨﺪ،
ملحق شويم و صف اعتراض را قﺪرتمﻨﺪتر ﮐﻨيم.
هيچ چيز برحق تر از آن نيست ﮐه برای بهﺪاشت و درمان و سﻼمت،
برای معيشت و زنﺪگی در شأن انسان امروز ،برای مقابله با مرگ و مير
دستجمعی و حق واﮐسيﻨاسيون فوری و رايگان با استانﺪارد معتبر
اعتراض ﮐﻨيم .به صف بازنشستگان ملحق شويم و نﺪای اعتراض به رها
ﮐردن يک جامعه در پانﺪمی ﮐرونا ،به حق داشتن سﻼمتی و لوازم زنﺪگی
و حرمت را بلﻨﺪتر ﮐﻨيم!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢بهمن  ٢١ - ١٣٩٩ژانويه ٢٠٢١

واكسن بخريد!
واكسيناسيون همگان وظيفه دولت است!
تامين واكسن كرونا وظيفه فوری دولت است .اين اولويت اورژانس هر دولتى است .هيچ مانعى برسر راهتان نيست .تعلل و بهانه جوئى
برای تهيه واكسن سازماندهى كشتار جمعى است .حكومتى كه عرضه تامين اين بديهى ترين و ساده ترين نياز همگانى را نداشته باشد بايد
فورا گورش را گم كند .مقامات آن بايد استعفا دهند و محاكمه شوند .برای دستگاه خرافه و ماشين سركوب و تروريسم پول داريد اما برای
ميليونها بيمار و دهها ميليون انسان در معرض خطر پول نداريد! دروغ مى گوئيد .با جان مردم بازی مى كنيد .اين اقدام يک جنايت
آشكار دولتى عليه ساكنين ايران است.
تامين و ارائه سريع واكسن رايگان با استاندارد سازمان بهداشت جهانى حق فوری كليه ساكنين ايران است .واكسيناسيون همگان وظيفه
فوری دولت است! اين خواست طبقه كارگر است!
حزب كمونيست كارگری – حكمتيست
 ٢٥دسامبر ٢٠٢٠

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى ،درمانى و بهداشتى شهروندان در شرايط
گسترش پاندمى كرونا است!

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٣

شماره ٥٧٩

كمونيست هفتگى

در يک نگاه!

از فراخوان هفتم بهمن بازنشستگان
قويا حمايت كنيم!
رحمان حسين زاده
از چﻨﺪ روز قبل فراخوانی با عﻨوان "تجمع بزرگ بازنشستگان و
مستمری بگيران اجتماعی ،برای دست يابی به مطالبات و حقوق از
دست رفته" اعﻼم شﺪه است .اين تجمع بزرگ قرار است ،روز سه شﻨبه
هفتم بهمن  ٩٩ساعت ده و نيم قبل از ظهر در تهران جلو "وزارت
تعاون و رفاه اجتماعی" و همان روز مقابل مراﮐز تامين اجتماعی
شهرستانها برگزار شود.
اين ابتکار اعتراضی و حق طلبانه بازتاب گسترده ای در فضای سياسی
و مبارزاتی جامعه در داخل و خارج داشته است .با خرسﻨﺪی بايﺪ گفت،
توجه و عﻼقه به حمايت از اين اقﺪام بازنشستگان به طور جﺪی ديﺪه
ميشود .اين فراخوان در شرايط ﮐﻨونی بسيار مهم است ،چون :اوﻻ،
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
اسﻼمی به بخشهای وسيع چﻨﺪ ده ميليونی انسانهای ﮐارﮐن در جامعه
تحميل ﮐرده است .ثانيا ،اين فراخوان نشان ميﺪهﺪ ،ﮐارد به استخوان
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
مردم روبرو نشونﺪ! و ثالثا اقﺪامی روشن بيﻨانه و از قبل فکر شﺪه و
هﺪفمﻨﺪ و سازمانيافته است .حرﮐتی است ﮐه معلوم است چه ميخواهﺪ و
معيار موفقيتش تجمعی بزرگ در تهران و در شهرستانها ،برای "دست
يابی به مطالبات و حقوق از دست رفته" است .نشانه عزم و اراده محکم
برای گرفتن حقوق از دست رفته و تامين معيشت آتی زنﺪگی است .اما
بگذاريﺪ توقعی را مطرح ﮐﻨيم .در شرايط تلفات و فاجعه روزمره ﮐرونا
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
هفتم بهمن ماه بازنشستگان تبﺪيل شود .بگذار بازنشستگان ،مستمری
بگيران و مزدبگيران و ﮐارگران ،عﻼوه بر پيگيری خواسته های
مستقيما مربوط به زنﺪگی و مبارزه خود ،به عﻼوه به عﻨوان نيروی
رهبر و هﺪايت گر مبارزه برای تامين سﻼمتی و واﮐسيﻨاسيون همگانی
نقش شايسته و انسانی و طبقاتی خود را ايفا ﮐﻨﻨﺪ .طرح اين خواست قطعا
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
بازنشستگان در تهران و شهرستانها را تقويت و حمايت ﮐﻨيم .انتظار
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

ﮐمونيست و آزاديخواه مبتکرانه حمايت وسيع
و موثر از فراخوان و تجمع بازنشستگان را
سازمان دهﻨﺪ .ميتوان ﮐاری ﮐرد ،تحرک و
اجتماع مبارزاتی بزرگ به صحﻨه ﮐشيﺪه
شود .اين پﺪيﺪه ميتوانﺪ نقطه عطف مهمی در
جﻨبش اعتراض توده ای عليه وضع موجود،
برای تامين معيشت و سﻼمت و تامين واﮐسن
همگانی و به عقب نشيﻨی وادار ﮐردن حاﮐمان سرمايه و مسببان اين
وضعيت ناهﻨجار باشﺪ.
***
اطﻼعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری -حكمتيست

در رابطه با مرگ دلخراش  ۵كولبر بر اثر ريزش بهمن!
طبق اخبار مﻨتشره روز دوشﻨبه  ٢٩دی  ١٣٩٩پﻨﺞ ﮐولبر اهل روستای
ﮐوران از توابع مﻨطقه صومای برادوست شهرستان اروميه بﺪليل ريزش
بهمن در حين ﮐولبری در ارتفاعات مرزی اين شهرستان در اثر سقوط
بهمن جانشان را از دست دادنﺪ .اسامی اين ﮐولبران جانباخته وﻻيی
خﺪايی ،فرات خﺪايی ،متين اصﻼنی ،بيلن احمﺪی و ياور اصﻼنی اعﻼم
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
روی آورده انﺪ .ﮐولبران اگر از سرمای طاقت فرسا و ريزش بهمن و
بقيه بﻼيای طبيعی جان سالم بﺪر ببرنﻨﺪ نهايتا مورد حمله و شليک
مستقيم نيروهای مرزی و پاسﺪاران مزدور جمهوری اسﻼمی قرار
ميگيرنﺪ .با انجام اين ﮐار غيرمعمول و بسيار سخت ،مرگ هميشه از
رگ گردن به ﮐولبران نزديک تر است .جمهوری اسﻼمی هيچگاه
ﮐولبری را بعﻨوان ﮐارغيرقانونی اعﻼم نکرده اما ﮐشتار ﮐولبران بﺪليل
عبور از مرز و حمل بار عامل ﮐشتار ﮐولبران بوده است.
ﮐميته ﮐردستان حزب ﮐمونيست ﮐارگری  -حکمتيست ضمن ابراز
همﺪردی عميق با خانواده ﮐولبران جانباخته اعﻼم ميکﻨﺪ مرگ و مواجه
روزمره با مرگ در ازای تامين لقمه ای نان شايسته انسان امروز
نيست .به اين بردگی قرن بيست و يکم بايﺪ نقطه پايانی نهاد .به حراج
گذاشتن حيات انسانهايی ﮐه برای تامين حﺪاقل های زنﺪگی شان از اين
طريق قرون وسطايی ﮐسب معاش ميکﻨﻨﺪ و هر روز به استقبال مرگ
ميرونﺪ بايﺪ پايان پذيرد .بانی و باعث مرگ ﮐولبران به هر دليلی از
بﻼيای طبيعی تا شليک مستقيم به آنان ،رژيم سرﮐوبگر و جﻨايتکار
جمهوری اسﻼمی است ﮐه زنﺪگی ميليونها انسان را در طول بيش از ۴
دهه به گروگان گرفته و فقر و بی حقوقی را به اﮐثريت عظيم جامعه
تحميل ﮐرده است.
 ٢٠ژانويه ٢٠٢١

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

لباس و پوشش هويت نيست!
ناصر مرادی
در روزهای اخير ويﺪيويی در شبکه های اجتماعی بازپخش شﺪ ﮐه
برشی چﻨﺪ ثانيه ای از مصاحبه و ديﺪاری  ۶٠دقيقه ای با فردی به نام
فريبرز عزيزی را نشان ميﺪهﺪ .ماجرا از اين قرار است ﮐه مجری
شبکه  ٢صﺪا و سيمای رژيم اسﻼمی به نام جعفر خسروی از فريبرز
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
ﮐليپ حذف شﺪه است .آن برنامه و سوال مطرح شﺪه موجب عکس العمل
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 تﻼش بوده و
هستﻨﺪ ﮐه طرح و پروژه های من يا ما را نقشه بر آب ﮐﻨﻨﺪ .برنامه ای
ﮐه به گفته فريبرزعزيزی سالها پيش تﻨظيم و ضبط شﺪه است چرا
امروز و آنهم با حذف بخش زيادی از برنامه و فقط با جمﻼتی در مورد
لباس در شبکه های اجتماعی بازپخش و مﻨتشر ميشود ،سوالی است ﮐه
ميشود از جوانب مختلف به آن پرداخت .قرائن نشان ميﺪهﺪ ظاهرا
فرنجی پوشهای رقيب آقای عزيزی در مقابل ﮐسب و ﮐار با سود و
بازدهی باﻻ 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.
عزيزی در ويﺪيو جﺪيﺪش تﻼش ميکﻨﺪ از جايگاه يک "روشﻨفکر متعهﺪ
به مليت و پوشش و لباس محلی" خود را در مقابل رقبايش تبرئه ﮐﻨﺪ.
می گويﺪ :من چکار ميبايست ميکردم وقتی خود مجری برنامه هم ﮐرد
است! راست ميگويﺪ چون برخﻼف اهﺪاف و رياﮐاری پشت پرده اين
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
پوششی معمول برای مردم در مﻨطقه اورامانات است .بﻨابراين تا ايﻨجا
معلوم ميشود مسايل ديگری در ميان است و فرنجی و چوپان فعﻼ جانبی
و بيگﻨاه هستﻨﺪ .از شواهﺪ ماجرا بﻨظر ميرسﺪ جعفر خسروی و دوستان
رقيب در هر دو طرف با پخش  ١دقيقه از يک ساعت مصاحبه اهﺪاف
معيﻨی را تعقيب ميکﻨﻨﺪ.
اما مشاهﺪه واﮐﻨش طيف نمايﻨﺪگان استان ﮐردستان در مجلس اسﻼمی ﮐه
از صافی شورای نگهبان گذشته و سوگﻨﺪ وفاداری به قانون اساسی،
وﻻيت 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
ملون از شﺪت تاثر و تالّم
بود .اين طيف ّ
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
را بی جواب نخواهﻨﺪ گذاشت! اين فضا اين روزها ديﺪنی است.
در اين ترديﺪی نيست ﮐه فردی چون جعفر خسروی از سرسپردگان
رژيم اسﻼمی و از مزدورانی است ﮐه در اشاعه خرافات و ايجاد چﻨﺪ
دستگی و تفرقه در بين انسانها در برنامه هايش بهره گرفته است .اما در
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
مجری برنامه می ﮐردنﺪ .ظاهرا اين واژه "چوپان" است ﮐه "توهين"
قلمﺪاد ميشود و رگ دفاع ازهويت و مليت عﺪه ای ايﻨچﻨين بيرون زده
است .اگر بجای چوپان القاب دﮐتر و مهﻨﺪس بکار می رفت تحقيری
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
شهرنشيﻨی تغيير ﮐرده است .لباس نه تعيين كﻨﻨﺪه هويت است و نه ربط
مستقيمی به اين مقوﻻت دارد و نه ميتوان با نوع لباس درجه تعلق خاطر
و صﺪاقت كسی را سﻨجيﺪ .از احمﺪی نژاد تا مهتﺪی و شرﮐا لباس ُكردی
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
است .اين نگاه چه براساس رسوم مذهبی و آداب عشيره ای ،قومی و
ناسيوناليستی ،مﻨحط و ارتجاعی و عقبمانﺪه است .در اين باورها پﺪيﺪه
مﺪرنيسم ،پيشرفت و نوآوری درهيچ زميﻨه ای پذيرفتﻨی نيست ،ايﻨها در
مقابل رشﺪ تاريخی بشر و دستاوردهايش ايستاده انﺪ .دراين ميان اسﻼم
بطور مشخص سرآمﺪ بقيه است .از  ١۴٠٠سال پيش تا به امروز تﻨها
يک نوع پوشش جايز بوده است .ظاهر اعضای داعش و طالبان و
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
امروز است .تازه اين پوشش مردان آنهاست ،زنان ﮐه از نظر اين
جانوران انسان نيستﻨﺪ و بايﺪ زير چادر و نقاب سياه خود را پﻨهان ﮐﻨﻨﺪ و
حق اختيار و تصميم از آنها سلب شﺪه است .اگر لباس و نوع لباس
دارای "تقﺪس" است ،بويژه با اين استﺪﻻل ﮐه فرهﻨگ اجﺪادی ماست،
چرا بايﺪ داعش و طالبان و آخونﺪ بجا مانﺪه در  ١٤٠٠سال پيش را مﻨع
ﮐرد؟
بايﺪ از خود پرسيﺪ چرا "فرنجی و په سه ک مقﺪس است" وقتيکه اين
نوع لباس محصول زمانی است ﮐه انسانها در بخش
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لباس و پوشش هويت نيست...
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
ﮐﻨﻨﺪ؟ چرا امروز در تلويزيون دولتی جمهوری اسﻼمی "دﮐتر" فريبرز
عزيزی فرنجی می پوشﺪ؟ چرا عبﺪاله مهتﺪی جامانه و "په سه ک"
ميپوشﺪ و در رسای فرهﻨگ اجﺪادی قلم ميزنﺪ؟ يا چرا نمايﻨﺪه های
مجلس اسﻼمی 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،
امر ايﻨها لباس يا "توهين به مليت ها" نيست .سهيم شﺪن در قﺪرت،
اطميﻨان به تﺪاوم و مانﺪن در قﺪرت در ﮐﻨار رژيم و ادامه رياﮐاری و
انتظار رسيﺪن به قﺪرت برای چاپيﺪن دسترنﺞ زحمتکشان و ﮐارگران
در ﮐردستان امر اصلی و واقعی آنهاست .هرآنچه ﮐه اين هﺪف را
ممکن ﮐﻨﺪ "مقﺪس" خواهﺪ شﺪ از جمله په سه ک.
به احتمال زياد آقای عزيزی خود را آماده می ﮐﻨﺪ در دوره های بعﺪی
"دﮐتر" فريبرز " ُكرد فرنجی پوش" برای دفاع از مﻨافع مردم ﮐرد
راهی ارگانهای قﺪرت در رژيم شود .ورود به مجلس راه آسانی است
فقط بايﺪ چﻨﺪ سالی برای اين پروژه ،ﮐار فرهﻨگی )بخوانيﺪ دروغ،
تحميق و رياﮐاری( ﮐرد .اگر در شوهای مزخرف تلويزيون هم جﻨاب
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
دفاع از "تﻨوع مليتها" را به خود ميگيرنﺪ و هم با دريوزگی از مقام
وﻻيت 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
مجلس صاحب جايگاه و مﻨصبی شونﺪ .البته مهتﺪی و ديگر همپالکيهای
ناسيوناليست و باتجربه تر از ايشان به اقتضای زمان و مکان و در
پاسخ به نيازهای مشخصی لباس هايشان تغيير ميکﻨﺪ ،مثﻼ وقت
انتخابات و رفرانﺪوم ﮐردی پوش هستﻨﺪ! عبﺪاله مهتﺪی يا بقول علی
رضا نوری زاده "ﮐاک" عبﺪﷲ وقتی بخواهﺪ خﺪمت نمايﻨﺪه های رژيم
اسﻼمی برای انجام مذاﮐره برسﺪ ،همچون ساير ديﺪارهای رسمی در
معيت سازگارا ،شهريار آهی و شريعتمﺪاری ﮐت و شلوار اتو ﮐشيﺪه و
ﮐراوات مخصوص لوگوی اين مﻨاسبات را برتن دارد .مشخص است
مهتﺪی سﻨخيت چﻨﺪانی مابين فرنجی و پانتول و ديﺪار با اين شخصيتهای
واﻻ مقام و يا در راهروهای پﻨتاگون نميبيﻨﺪ .مگر نه امروز نچيروان
بارزانی و قباد طالبانی فقط روزهای مﻨتهی به انتخابات ،بقول خودشان
با پوشيﺪن "جلی" ُكردی در انظار عمومی ظاهر ميشونﺪ و با رياﮐاری
مطلق رسوم و يادگار آبا و اجﺪاديشان را به نمايش ميگذارنﺪ! مگر
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جﻼل 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
لباس و حفظ اين سﻨن پرداخته انﺪ .به اين طيف بايﺪ گفت باور ﮐﻨيﺪ درد و
بﺪبختی مردم ﮐردستان لباس و پوشش نيست .درد اكثريت عظيم اين مردم
جهﻨمی است ﮐه رژيم اسﻼمی سالهاست برای آنها ايجاد ﮐرده است.
الويت مردم ﮐارگر و زحمتکش ﮐردستان تامين معيشت ،سﻼمت ،ﮐار و
درآمﺪ و تامين زنﺪگی خود و خانواده شان است .باور ﮐﻨيﺪ آزادی ،رفاه و
امﻨيت دغﺪغه اصلی اين مردم است.
خوشبختانه مردم ﮐردستان به تبليغات "نخبگان" رياكاری كه الگوی
زنﺪگيشان همسو و مﻨطبق با الگوی زنﺪگی اروپا و غرب است و
تبليغاتشان برای مردم متعلق به  ٥٠٠سال قبل وقعی نميﻨهﻨﺪ .شما دوستان
شبکه های اجتماعی هم لباسهايی را ﮐه فقط روزی روزگاری در
مراسمی شاد برتن داشته ايﺪ را ﮐمتر به رخ مردم محروم و زحمتکش
بکشيﺪ .مردم محروم جامعه ﮐردستان برای تامين نان سفره شان مجبور
به ﮐولبری می شونﺪ و روزانه در تيررس ماموران جﻨايتکار رژيم
هستﻨﺪ .آنها با هر لباسی كولبری ميكﻨﻨﺪ ،وقت تغيير لباس رسمی و غير
رسمی را هم به اقتضای زمان و مكان نﺪارنﺪ.
زحمت بکشيﺪ نيروی تبليغی تان را عليه سﻨتهای ارتجاعی ﮐه هﻨوز
دختران و مادران جوان را بﻨام "ناموس" قربانی ميکﻨﺪ بکار بگيريﺪ .در
ﮐردستان عراق ﮐه لباس ﮐردی و فرنجی در خيابان و تلويزيون و ميﺪيا
مورد تحقير نيست ،ساﻻنه هزاران زن و دختر جوان به دست برادر ،پﺪر
وعمو و دايی تحت عﻨوان "دفاع از شرف و ناموس و رسوم آبا و
اجﺪادی" به شيوهای مختلف به قتل ميرسﻨﺪ و قربانی می شونﺪ .اگر
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.
 ٢١ژانويه ٢٠٢١
كرونا ،واكسيناسيون جامعه و استراتژی جمهوری اسﻼمى ...
ﮐشتار صﺪها هزار انسان بيگﻨاه را در دستور ﮐار خود قرار دهﺪ .بايﺪ
ﮐاری ﮐﻨيم ﮐه جمهوری اسﻼمی گزيﻨه ای جز قبول اراده مردم برای تهيه
بﻼفاصله واﮐسن معتبر با استانﺪارهای بهﺪاشت جهانی و ارائه رايگان آن
به همه اعضای جامعه نﺪاشته باشﺪ .متحﺪانه جلوی نقشه قتل عام خامﻨه ای
و جمهوری جﻨايتکار اسﻼمی سرمايه داران بايستيم.
 ٢١ژانويه ٢٠٢١

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!
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صدايمان را در اعتراض به قتل زنان بلند كنيم!
ملكه عزتى
متاسفانه اين هفته قتل سونيا زنی ﮐه برخﻼف تمايل خانواده اش از
همسرش جﺪا شﺪه بود در سايه هياهوی "توهين به ساحت فرنجی و په
سک" قرار گرفت و در ميان اظهار نظرهای مشعشع "لباس من هويت
من است"! "چوپان خودتی"! و عکس های رنگی و شش در چهار با
"لباسهای زيبا و فاخر ﮐردی" گم شﺪ .اما در ميان اين هياهوی هويتی
ﮐاذب سونيا توسط برادر و پسرعمويش و به مﻨظور دفاع از "ناموس"
خانواده به قتل رسيﺪ .سونيا در ١۶سالگی ازدواج ميکﻨﺪ و سه سال پيش
از همسرش جﺪا ميشود .او قصﺪ ازدواج مجﺪد داشت و به دليل رابطه
خارج از ازدواج و با دستور پﺪرش به قتل ميرسﺪ .روزنامه ها نوشته انﺪ
پﺪرسونيا سالهاست ﮐه به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخﺪر در زنﺪان
مرﮐزی اروميه در حبس بسر ميبرد .يعﻨی از پشت ميله های زنﺪان هم
حيات و زنﺪگی زنان را ميشود رقم زد و تعيين تکليف ﮐرد .آذر ماه
امسال هم وفا عبﺪﷲزاده از سردشت جهت "دفاع از ناموس برادرانش"
توسط آنها با اسلحه به قتل رسيﺪه بود .اين بار هم قتل زنانی نگون بخت
ﮐه نبودنشان دلی را بﺪرد نمياورد و فکری را به خود مشغول نميکﻨﺪ در
ميان اخبار متﻨوع و لباسهای رنگی گم شﺪ .عرق ناسيوناليستی و دفاع از
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
ضرر در فضای مجازی متمرﮐز شﺪ .ظاهرا برای حق حيات زنان هم
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
است .حساب من اين است ﻻبﺪ آنهايی هم ﮐه به لباس ﮐردی فريبرز
عزيزی و توهين مجری تلويزيون واﮐﻨش نشان دادنﺪ قلبشان از اين
توهين بﺪرد آمﺪه! سوال اما ايﻨجاست بين يک متر پارچه و جان يک
انسان چه دره عميقی وجود دارد و ما چه اولويتی برای اين دو مقوله
قائل هستيم؟
سالهاست زنان در ايران و باﻻخص 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
راه نجاتی را برای خود تصور ﮐﻨﻨﺪ .البته اگر خودﮐشی و آتش زدن به
جان و جوانيشان را "راه حل" به حساب بياوريم ،سالهاست جامعه
ﮐردستان روزانه شاهﺪ ساﮐت توسل به اين نوع راه حل هاست .عاشق
شﺪن بﺪون مجوز ،وارد زنﺪگی مشترک شﺪن بﺪون مهر مذهب و
رضايت مردان خانواده ،خشم از نوع پوشش ،طﻼق بی اجازه ،ﮐار در
خارج از چهارديواری خانه ،قهقهه و خﻨﺪه های بلﻨﺪ و بﺪنبال آن ُمهر
"خراب" خوردن و بعﺪها شايعه "زير سرش بلﻨﺪ شﺪه" ،و باﻻخره يک
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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.
چﻨﺪ سال پيش هوزان  ١٦ساله بعﺪ از
ضرب و شتم توسط پﺪرش به ُﮐما رفت و
هرگز از ُﮐما بيرون نيامﺪ .قتل ليﻼ در
شهر سﻨﻨﺪج توسط همسرش و در مﻼء عام ،خودكشی يک زن جوان
ديگر بﺪليل فشار زنﺪگی در سﻨﻨﺪج! سونيا و وفا از سردشت .روميﻨا
ازشهر و مکانی ديگر .زنانی كه نه سرطان داشتﻨﺪ ،نه سكته قلبی
كردنﺪ ،نه خواستار مرگ خود بودنﺪ و نه در يک شرايط نرمال و عادی
تمايلی به پايان دادن به زنﺪگی خود داشتﻨﺪ .يکی به جرم عاشق شﺪن،
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
ﮐرد .در همه جای دنيا هستﻨﺪ مردانی كه با به قتل رسانﺪن زنان،
خواهران و دخترانشان مرتكب جﻨايت ميشونﺪ و مردانگيشان را ايﻨگونه
به ثبت ميرسانﻨﺪ .بسياری از آنها در مقابل هر قﺪرتی ولو مامور دون
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 ﷴی ،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
مقوله "غيرت و شرف" قرار دارنﺪ ،قانون را هم ﮐه مردان عبا پوش و
نعلين بر پايی نوشته انﺪ ﮐه زن را ﮐشتزار خود و مﻨبع تامين و رفع
نيازهای جﻨسی ميﺪانﻨﺪ .انسانهای آزاديخواه و برابری طلب اما ﮐجای اين
فجايع ايستاده انﺪ؟ بی تفاوتی در مقابل خودﮐشی و قتل ناموسی معﻨايش
اين است اين فاجعه امر من نيست .اگر قبول ﮐﻨيم مرگ سرنوشت محتوم
زنان نيست و راه ديگری وجود دارد قطعا ساﮐت نخواهيم بود .همبستگی
اجتماعی و سﺪ بستن در مقابل سﻨت جان سخت مردساﻻری 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،
بازنشستگان و بقيه اقشار اجتماعی نيست .ﮐاش زنانی ﮐه در خيابانهای
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
در زير خروارها خاک هم نمايشی ايﻨچﻨيﻨی را ممکن ميکردنﺪ .اين
اعتراض ممکن و عملی است آنهم در شرايط امروز جامعه ﮐه سران
رژيم در ضعيف ترين موقعيت اقتصادی و سياسی قرار دارنﺪ .توهين به
په سک و فرنجی حرف مفت است .خود را تا قرون وسطی عقب نکشيم.
زنگها را برای قتل زنان به صﺪا در بياوريم.
 ٢١ژانويه ٢٠٢١

كمونيست هفتگى

صفحه ٧

كرونا ،واكسيناسيون جامعه
و استراتژی جمهوری اسﻼمى
نادر شريفى

"مسئول نابودی و تخريب طبيعت و جامعه ،سرمايه داران و دولتها
هستﻨﺪ .ﮐارگران اما تاوان هر سياست غير مسئوﻻنه و سودپرستانه را
می پردازنﺪ .سرمايه داران در ﮐاخ هايشان نشسته انﺪ ،به بيشترين
امکانات درمانی و پزشکی دسترسی دارنﺪ ،ﮐارگران اما بايﺪ آنها را تر
و خشک ﮐﻨﻨﺪ .سرمايه داران بيمارستان و امکانات و تيم پزشکی را به
مﻨزل می آورنﺪ ،ﮐارگران اما بايﺪ سپر بﻼ شونﺪ و بيشترين تلفات را
بﺪهﻨﺪ .ممانعت از واﮐسيﻨاسيون شهرونﺪان ،اقﺪام به ﮐشتار محرومان در
ميﺪان مين ﮐرونا است.
دولت حق نﺪارد شعار بﺪهﺪ و شانه باﻻ بيانﺪازد و از جان ما مايه
بگذارد .حاﮐميت و مجموعه ای ﮐه قﺪرت و همه چيز را در دست دارد،
مسئول مستقيم وضعيت ﮐﻨونی است .دولت حق نﺪارد شهرونﺪان يک
ﮐشور را به مرگ دستجمعی محکوم ﮐﻨﺪ .هيچ حکومتی حق نﺪارد
ساﮐﻨين يک سرزمين را از حق زنﺪگی و امرار معاش محروم ﮐﻨﺪ .هيچ
قﺪرتی حق نﺪارد عقايﺪ شخصی خود را بر مﻨافع ساﮐﻨين يک ﮐشور
ترجيح دهﺪ.
ديگر بس است .در ايﻨﺪوران سخت ﮐه حاﮐمان در اتاق های شيشه ای و
ﮐاخ های خود پﻨهان شﺪه انﺪ ،ﮐارگران در خط مقﺪم جبهه ﮐارخانه ها و
بيمارستانها تاﮐﻨون جﻨگيﺪه انﺪ .سياست دولت و سرمايه داران تشﺪيﺪ
بيکار سازی و تحميل فقر و گرسﻨگی بود .سهم ما تاﮐﻨون سرﮐوب و
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
 ٣٠ديماه"١٣٩٩
مقدمه:
خامﻨه ای رهبر حکومت فاشيستی اسﻼمی در ايران در هشت ژانويه
 ٢٠٢١در مصاحبه ای با تلويزيون دولتی ايران ،خريﺪ واﮐسن از
انگليس و آمريکا را ممﻨوع اعﻼم ﮐرد .او اعﻼم نمود ﮐه اگر ايﻨها بلﺪ
بودنﺪ واﮐسن درست ﮐﻨﻨﺪ ،برای خودشان درست ميکردنﺪ و خودشان از
اين واﮐسﻨها استفاده ميکردنﺪ .اگر ايﻨها می توانستﻨﺪ واﮐسن توليﺪ ﮐﻨﻨﺪ اين
افتضاح ﮐرونايی در ﮐشورشان بوجود نمیآمﺪ ﮐه در يک روز حﺪود ٤
هزار نفر تلفات داشته باشﻨﺪ .ضمن ايﻨکه اساسا ً به آنها اعتمادی نيست و
گاهی اين واﮐسنها برای آزمايش بر روی ملتها است.
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در پی اين فتوای قتل عام خامﻨه ای١٦٢ ،
نفر از "دانشمﻨﺪان" و "پزشکان دانشمﻨﺪ"
مزدور جمهوری جهالت اسﻼمی در اطﻼعيه
ای در ستايش فرمان قتل عام و عﺪم خريﺪ
واﮐسن دارای استانﺪارد برای خﻼصی جامعه
از شر ويروس ﮐرونا ،شريک جرم بودن
خود را تائيﺪ ﮐردنﺪ .البته اشتباه محض است
اگر فکر ﮐﻨيم ﮐه مزدور صفتی و شريک
جرمی در قتل عام يک حکومت ضﺪ ﮐارگری را می توان تﻨها به پای
"ناآگاهی" و يا احتياج به "حﺪاقل معيشت" اين مزدوران گذاشت .در
تاريخ بشری و بخصوص در قرن گذشته" ،پزشکان" و "دانشمﻨﺪان"
زيادی در حکومتهای استبﺪادی و فاشيستی از جمله در آلمان هيتلری و
ايتاليای فاشيستی در راستای ايﺪئولوژی نظام ،برای "بهﺪاشت نژادی"،
"برتری نژادی"" ،عقيم سازی نژادهای ﮐثيف"" ،پاک سازی ملی" ،و
دست آخر برای حفظ نظام سرمايه ،ميليونها انسان را يا با آزمايشهای
مرگ آور و يا با ﮐشتار جمعی ،قتل عام ﮐردنﺪ .برای همين  ٪٤٥از
پزشکان ناسيونال سوسياليسم آلمان عضو حزب هيتلر
)(NSDAPبودنﺪ .بخش زيادی از طبقه سرمايه دار آلمان برای بيرون
آمﺪن از بحران اقتصادی سرمايه با در اختيار قرار دادن امکانات فراوان
در بقﺪرت رسيﺪن و حفظ حکومت فاشيستی آلمان نقش موثری داشتﻨﺪ.
آنان همانﻨﺪ  ١٦٢نواده آنان در ايران ،نه احتياجی به نان شب برای
خانواده شان داشتﻨﺪ و نه ﮐسی روی سرشان اسلحه گذاشته بود تا چﻨين
فرمان ﮐشتاری را امضاء ﮐﻨﻨﺪ .مطمئﻨا ً اين  ١٦٢نفر همانﻨﺪ رهبرشان از
عواقب مرگبار چﻨين فرمانی آگاهﻨﺪ .مﻨتها مﻨافعشان را در راستای رژيم
و قتل عام سيستماتيک جامعه می بيﻨﻨﺪ .در رفرم ارضی و "انقﻼب سفيﺪ
شاه و ملت" سرمايه داری نوپا احتياج به نيروی ﮐار در ﮐارخانه ها
داشت ،بﻨابر اين در آزادی دهقانان از بﻨﺪ زمين و مﻨاسبات فئودالی و
ارسال آن از دهات به شهر و ﮐارخانه ها ﮐوشا شﺪنﺪ .امروز برای حفظ
نظام اسﻼمی سرمايه ،از فرمان قتل عام مردم ﮐارگر و زحمتکش و
بيﺪفاع توسط خامﻨه ای جﻼد دفاع می ﮐﻨﻨﺪ .دست آخر ﮐرونا برای
حکومت فاشيستی اسﻼمی تﻨها "نعمت" نبود تا موقتا ً جان نظام را از
سرنگونی انقﻼبی بﺪر ببرد .سرمايه داران و صاحبان صﻨايع و مافيای
سپاه پاسﺪاران در بحران ﮐرونا سود خود را به واسطه فقرعظيم
اجتماعی ،بيکاری و بيحقوقی زحمتکشان يک جامعه چﻨﺪ برابر ﮐردنﺪ.

آمار رسمی جمهوری اسﻼمی خبر از شصت هزار قربانی توسط
ويروس ﮐرونا در ايران ميﺪهﺪ .اما اگر به سخﻨان رئيس شورای شهر
تهران اعتماد ﮐوچکی بکﻨيم ،آمار اعﻼم شﺪه شصت هزار قربانی تﻨها
آمار گورستان بهشت زهرا در حومه تهران است .بﻨابراين باضافه
آمارگيری از بيمارستانها و گورستانهای ديگر ﮐشور ،تﻨها در نيمی از
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 اسﻼمی در ممﻨوعيت خريﺪ واﮐسﻨهای معتبر ،اعﻼم
ادامه و گسترش فاجعهای ميليونی در حال رقم خوردن است .در اين بعﺪ
از فاجعه است ﮐه مسئوليت پزشکان دربار حکومتی بيشتر عيان می
شود .نه تﻨها با سکوت "معﻨی دار" بلکه با تشويق و به استقبال ﮐشتار
جمعی رفتن برای تثبيت حکومت ،در حفظ وضع موجود
صفحه ٨
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صفحه ٨

كرونا ،واكسيناسيون جامعه
و استراتژی جمهوری اسﻼمى ...
و تحميل فقر و فﻼﮐت برای هفتاد درصﺪ جامعه مستقيما ً مسئولﻨﺪ .آنها
برای مﻨفعت زالوصفتی خود بﻨام "حفظ و گسترش سرمايه وطﻨی" چه
تراژدی انسانی وحشتﻨاﮐی را حمايت ميکﻨﻨﺪ!
پاندمی کرونا ابزار بقای نظام
مرگ حﺪاقل  ٤٠٠هزار نفر و ادامه اين ﮐشتار جمعی در ايران تﻨها
برای جمهوری اسﻼمی "يک نعمت" نيست .با سخﻨان هشت ژانويه
خامﻨه ای روشن شﺪ ﮐه پشت بهانههای مختلف سردمﺪاران رژيم در عﺪم
خريﺪ و ارائه واﮐسن ﮐرونا و "تعلل مسئوﻻن" ،تﻨها و تﻨها حفظ نظام
اسﻼمی خوابيﺪه است .مﺪت زمانی حکومت اعﻼم ﮐرد ﮐه بخاطر
محاصره اقتصادی دولت توان خريﺪ  ٢٠٠ميليون دﻻری واﮐسن ﮐرونا
را نﺪارد .بﻼفاصله روشن شﺪ ﮐه محاصره اقتصادی شامل خريﺪ مواد
داروئی و از جمله خريﺪ واﮐسن ﮐرونا نمی شود .بعﻨوان مثال در همين
راستا ظفرقﻨﺪی رييس سازمان نظام پزشکی در دوم دی ،هزيﻨه تأمين
واﮐسن )خارجی( ﮐرونا در ايران را ﮐمتر از  ٢٠٠ميليون دﻻر دانست
و گفت اين عﺪدی نيست ﮐه حکومت نتوانﺪ آن را تأمين ﮐﻨﺪ .بخصوص
ﮐه در ﮐﻨار اين ادعا حکومت صﺪها ميليارد دﻻر بابت برنامه های اتمی
و صﺪها ميليون دﻻر هزيﻨه سازمانهای تروريستی در مﻨطقه را بعهﺪه
گرفته و ساﻻنه حﺪاقل سی ميليارد دﻻر از سرمايه توليﺪ شﺪه توسط طبقه
ﮐارگر ايران را در خارج ﮐشور و بانکهای آقازاده گان انباشت ميکﻨﺪ!
سپس اعﻼم ﮐردنﺪ تا تابستان پيش رو ،حکومت "واﮐسن ملی" را به
مرحله توليﺪ خواهﺪ رسانﺪ .رسانه های مزدور حکومت نيز هياهو ﮐردنﺪ
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
يکی از داوطلبان اين واﮐسن نيز تست شﺪه است .بﻼفاصله ميﻨو محرز
عضو ﮐميته ﮐرونا ،اعﻼم ميکﻨﺪ ﮐه به "برخی" از اين )تﻨها( سه نفر
واﮐسن و به "برخی ديگر" دارونما تزريق شﺪه است .مﺪت زمانی نمی
گذرد ﮐه سخن از واﮐسن چيﻨی و ﮐوبائی در دستگاه های تبليغی
جمهوری اسﻼمی دست باﻻ را پيﺪا ميکﻨﻨﺪ .امروز اما برای طبقه ﮐارگر
روشن است ﮐه چرا حکومت اسﻼمی و در راس آن خامﻨهای تا اين حﺪ
با وارد ﮐردن واﮐسﻨهای معتبر و دارای استانﺪارد مخالفت میﮐﻨﻨﺪ .آن هم
در شرايطی ﮐه شرﮐت فايزر و مﺪرنا اعﻼم ﮐرده انﺪ ﮐه واﮐسن توليﺪ
شﺪه حتی در برابر ويروس به شﺪت مسری و جهش يافتهٔ ﮐوويﺪ ١٩هم تا
 ٩٨درصﺪ خوب عمل ميکﻨﺪ!
اهداف جمهوری اسﻼمی و خامنه ای در تداوم پاندمی کرونا
همانطور ﮐه خوانﻨﺪه آگاه می دانﺪ ممﻨوعيت ورود واﮐسن معتبر به
ﮐشور برای نظام اسﻼمی موضوعيت حياتی دارد و بﻨابراين از اهميت
استراتژيکی برخوردار است .فراموش نکﻨيم سخﻨان روحانی ﮐه در
آغاز شيوع پانﺪمی ﮐرونا اعﻼم ﮐرد ﮐه حکومت آماده است تا سه ميليون
ﮐشته دهﺪ )مﻨظور را دقيقتر بگوئيم :سه ميليون جامعه قربانی دهﺪ! و نه
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حکومت( ولی جامعه را با تعهﺪ حﺪاقل معيشت نبايﺪ قرنطيﻨه ﮐرد .او
بروشﻨی اعﻼم ﮐرد ﮐه ايمﻨی و حفظ نظام مﻼک است و حکومت اسﻼمی
برای پيشگيری اعتراضات و ناآرامی های حﺪاقل "سی ميليونی" در
ﮐشور از اتخاذ تﺪابير جﺪی مثل قرنطيﻨه و غيره نه تﻨها خودداری ميکﻨﺪ
بلکه با وقاحت ﮐامل جامعه را به استفاده از "روغن بﻨفشه" و دعا ﮐردن
و شاش شتر دعوت ﮐردنﺪ .بﺪين ترتيب روشن شﺪ تا ﮐرونا وجود دارد،
ﮐارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،بی خانمانان ،خيابان خوابان و حاشيه
نشيﻨان ﮐه بيش از هفتاد درصﺪ جامعه را تشکيل میدهﻨﺪ به زعم رژيم
اسﻼمی نميتوانﻨﺪ اعتراضات جمعی خود را تا سرنگونی نظام گسترش
دهﻨﺪ .تا بﺪين ترتيب نتوانﻨﺪ ﮐار حکومت اسﻼمی را ﮐه به سختی از
خيزشهای انقﻼبی دی و بهمن سالهای گذشته جان بﺪر برده را يکسره
ﮐﻨﻨﺪ .در اين راستا ،بی دليل نبود ﮐه خامﻨه ای رهبر جﻨايتکاران و گله
انگل آيت ﷲ ها و خيل فاسﺪين و نکبت زاده ها ،ﮐرونا را "نعمت الهی"
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 اسﻼمی ببيﻨﻨﺪ.
افزايش اعدامها ،فقر مطلق ،بيکاری ،بی خانمانی
دوازده نفر تﻨها در هفته دوم دسامبر  ٢٠٢٠در زنﺪانهای ايران بعﺪ از
تحمل چﻨﺪ سال زنﺪان اعﺪام شﺪنﺪ .در  ٣١دسامبر سه نفر در مشهﺪ و در
سوم ژانويه سه نفر ديگر اعﺪام شﺪنﺪ .در يک عمل مﻨزجر ﮐﻨﻨﺪه و مغاير
با تمام موازين بين المللی ،ﷴ حسن رضايی ﮐه در هﻨگام جرم انتسابی
به او تﻨها  ١٦ساله بودط در  ٣١دسامبر اعﺪام شﺪ .جمهوری اسﻼمی ﮐه
تﻨها با افزايش  ٣٠٠درصﺪی اعتراضات و اعتراضات ﮐارگری در سال
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
سرنگونی نظام مهار ﮐﻨﺪ .اعﺪامهای شتابزده و استفاده از سﻼح زنگ
زده اعﺪام بخشی از اقﺪامات جمهوری اسﻼمی در ﮐﻨار تحميل فقر،
بيکاری ،بی خانمانی ،گرانی سرسام آور اقﻼم غذائی و داروئی در ﮐﻨار
نظامی ﮐردن جامعه برای ﮐﻨترل جامعه در حال انفجار ايران است.
تامين فوری واکسن رايگان و معتبر برای همگان
جمهوری اسﻼمی را بايﺪ عقب رانﺪ .بايﺪ توی دهن خامﻨه ای ﮐوبيﺪ .بايﺪ
مجبورشان ﮐرد ﮐه واﮐسن معتبر با استانﺪاردهای بهﺪاشت جهانی را
بصورت رايگان برای تمامی ساﮐﻨين ايران تامين ﮐﻨﺪ .طبقه ﮐارگر در
خط اول مبارزه با جمهوری اسﻼمی حافظ نظام سرمايه است .نه
جمهوری اسﻼمی ،نه ولی فقيه آن و نه رئيس جمهور نظام اسﻼمی
اجازه نﺪارنﺪ شهرونﺪان يک جامعه را قربانی مﻨافع استراتژيکی نظام
مﻨحوس خود ﮐﻨﻨﺪ .خامﻨه ای غلط ﮐرده است ﮐه خريﺪ واﮐسﻨهای دارای
اعتبار برای واﮐسيﻨاسيون جامعه را از شرﮐتهای انگليسی ،آمريکائی و
فرانسوی ممﻨوع اعﻼم ﮐرده است .بايستی با تمام قﺪرت در مقابل اين
فرمان قتل عام ايستاد و او و حکومت ضﺪ بشری اسﻼمی را مجبور ﮐرد
ﮐه بﻼفاصله و در اولين فرصت آحاد جامعه را در مقابل ويروس ﮐرونا
واﮐسيﻨه ﮐﻨﻨﺪ.
آزاديخواهان و برابری طلبان! جمهوری اسﻼمی از نظر اقتصادی و
سياسی در مقامی نيست و نبايﺪ باشﺪ ﮐه برای حفظ خود،
صفحه ٥
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هفت تپه و مساله استقﻼل طبقاتى
جاويد حكيمى
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.
مﺪير عامل ،وﮐيل ،فرمانﺪار /ميخوان ﮐارگر بشه بيکار
همﺪستن با سرمايه دار /نقشه ايﻨه بشيم استثمار /ﮐور خونﺪين ﮐارگر شﺪه
بيﺪار!
ت ﮐارگر /تو ﮐارخونه ،ﮐارمﻨﺪ يا برزگر
ﮐارگر وايساده پش ِ
ﮐارگر مرد /زنا تو صفِ اول نبرد
همﺪوش
ِ
اما تﺪاوم مبارزه ﮐارگران و تبﺪيل آن به تيتر اول رسانه ها ،تبعات مثبت
و مﻨفی خود را داشته است۔ از يکسو توجه اقشار تحت ستم جامعه نظير
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.
حاﻻ ايادی حکومت از خبرنگار -بازجو و مستﻨﺪ سازان سوخته گرفته تا
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
است .ظاهرا دخالت همزمان دو قطب جامعه ،توده های زحمتکش و
ايادی حکومت ،در دستگاه تفکر اين چپ نمی گﻨجﺪ و برايش قابل هضم
نيست.
می گويﻨﺪ استقﻼل 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
نادرست است .چپ مفسر همانا چون درگير مبارزه نيست و تاﮐتيک نمی
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
شﺪه است .و راهکار از نظر اين به قول انگلس حکيم باشی های
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 مثﻼ مبارزه
برای افزايش دستمزد يا حق ايجاد تشکل مستقل ﮐارگری ضامن استقﻼل
طبقاتی ﮐارگران است .آيا همين چﻨﺪی پيش شوراهای اسﻼمی ﮐار با
طومار شش هزار امضايی پرچمﺪار مبارزه برای افزايش دستمزد نشﺪه
و استقﻼل 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 اسﻼمی
ﮐار در برنامه ﻻيو 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
اسﻼمی و زنﺪه باد انقﻼب ﮐارگری است
ﮐه می توان به ضرس قاطع گفت
هيچکﺪام از جﻨاحين حکومت اسﻼمی نه می خواهﻨﺪ و نه می توانﻨﺪ آن
را به نفع خود مصادره نمايﻨﺪ .حيرت انگيز ايﻨکه طيف ديگر چپ مفسر
و مبصر همين توقع را از ﮐارگران دارنﺪ .تصور ﮐﻨيﺪ ﮐارگرانی ﮐه با
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
دهﻨﺪ! اين مﻨطق مبتﻨی بر راديکاليسم ﮐاذب آنقﺪر مضحک است ﮐه
ﮐمترين توضيح برای بطﻼن آن اتﻼف وقت خواهﺪ بود.
راست اين است ﮐه تبلور استقﻼل طبقاتی ﮐارگران جز در حزب سياسی
طبقه ميسر نخواهﺪ شﺪ .همين جا به يک ويژگی مشترک اﮐثريت قريب
به اتفاق اين چپ های مفسر و مبصر می رسيم؛ فعالين مﻨفرد و رسانه
های مستقلی ﮐه حزب گريز و حزب ستيزنﺪ .خطای فاحش اين به قول
انگلس حکيم باشی های سوسياليست در نقطه عزيمت فردگرايانه و خود
مرﮐزبيﻨی شان ريشه دارد .ايﻨها وظايف حزب سياسی را به دوش طبقه
ﮐارگر و مضحک تر از آن روی شانه های نحيف ﮐارگران يک
ﮐارخانه می نهﻨﺪ .نمی شود بگوييﺪ ﮐارگر حزب ﻻزم نﺪارد و يا تمام
احزاب چپ فی الحال موجود به طبقه بی ربط انﺪ انگاه از ﮐارگران يک
ﮐارخانه واحﺪ بخواهيﺪ با شعار لغو اعﺪام به ميﺪان بيايﻨﺪ .مگر اتحاديه
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
اشکال متﻨاسب با آن صورت می گيرد .جﺪال سراسری و سياسی با
بورژوازی ،رسالت ﮐارگران متشکل شﺪه در حزب سياسی است و نه
تشکل های توده ای يا يکرشته مشخص .نقﺪ مفيﺪ است ليکن نقﺪ نادرست
و از آن بﺪتر مغرضانه ﮐمتر از ضربه دشمن ،مخرب نيست .متاسفانه
نقﺪهای اين چپ مفسر ،جز تخريب روحيه و ﮐم بها دادن به دستاوردهای
تاﮐﻨونی حاصلی نﺪاشته است.
خﻼصه 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
سال حول فوری ترين خواست های خود تﺪاوم دهﻨﺪ .هفت تپه ای ها
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.
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اعدام قتل عمد دولتى است!
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مفاخر مَسروقه و تحجّر فرهنگى
سياوش دانشور
"لباس فاخر من"" ،فرهﻨگ من"ّ " ،
ﮐﻼش من )ﮐفش نخی دست دوز و
سﻨتی( قﺪيمی تر از فرهﻨگ ايران تو است" و سيلی از تعصب ﮐور
ناسيوناليستی و واپسگرا ايﻨروزها روی صحﻨه آمﺪنﺪ تا عﺪه ای احساس
"هويت" و "شخصيت" ﮐاذب ﮐﻨﻨﺪ! اعتراض البته حق هر ﮐسی است
حتی اگر اعتراض نباشﺪ .تبئين هويت و تعلق به هر خرافه ای حق هر
ﮐسی است حتی اگر با هر مﺪيوم و ارزش زمانه فاصله نوری داشته
باشﺪ .در اين ميان اما يک نکته گم و گور شﺪ ،اين مفاخر تماما ً َمسروقه
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
جای گرفتﻨﺪ .تاريخ و فرهﻨگ و "هويت ملی" به روايت طبقات دارا؛
تاريخ امپراطورها ،قيصرها ،فرعون ها ،خوانين ،سرمايه داران ،ﮐشيش
ت
سمبل قﺪرت و عظم ِ
ها ،خاخام ها و آخونﺪها است .عمارت هائی ﮐه َ
حاﮐمين است و بردگان اسير و بيحقوق را مﻨکوب و به وحشت می
انﺪازد .درست همانطور ﮐه سرمايه هرچه قﺪرتمﻨﺪتر ميشود ،بمثابه
هيوﻻی مخلوق ﮐارگر ،خود ﮐارگر را به وحشت و تاسی واميﺪارد؛
ت ستم
ت تح ِ
ت طبقا ِ
شکوه و بيرحمی ُحکام و بارگاه هايشان موجب وحش ِ
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
بوده است .حتی آدمکشی و توسعه طلبی آنها بﺪون سربازان و
جﻨگجويانی ﮐه بايﺪ طعمه ميﺪان جﻨگ شونﺪ ميسر نبوده است .ﮐﺪام بﻨای
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 ّ
جﻼل و َج َبروت
ت قﺪرت و "افتخار ملی و
چه ﮐسانی هستﻨﺪ تا عﺪه ای طفيلی را بر تخ ِ
ميهﻨی" بﻨشانﺪ؟ مجالس و لباسها و جواهراتی ﮐه زيﻨت بخش مشتی
مفتخور و آدمکش است ،توسط چه ﮐسانی ساخته و پرداخته شﺪنﺪ تا
ت تاريخی و فرهﻨگی و هويتی شان
امروز وارثين آنها بر طبل افتخارا ِ
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
را خلق ﮐرده است .دستاوردهای
علمی و تکﻨولوژيکی در هر دوره
سرعتی تصاعﺪی به بازتوليﺪ جامعه
و رفع نيازها داده است .از زمانی ﮐه
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 اخﻼق 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
به جيب طبقات حاﮐم رفته است .ﮐل اين مفاخر مسروقه است و حاصل
ﮐار ﮐسانی است ﮐه در زمانه خود ﮐمترين بهره ای از آن نبرده انﺪ.
همانطور ﮐه امروز ﮐارگر بﻨگﻼدشی و هﻨﺪی و چيﻨی با حقوقهای يک و
دو دﻻری در روز از محصوﻻتی 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 استَ ،حبّ ِ فرهﻨگ و تاريخ طبقات
دارا و عشاير و قبايل عهﺪ عتيق را قورت داده انﺪ ،جﻨجالی حول "توهين
به لباس و هويت و فرهﻨگ من" راه انﺪاخته انﺪ ﮐه براستی شرم آور و
دون شأن هر ﮐسی است ﮐه برای خود و حقيقت تاريخی احترام قائل
است .به ناسيوناليستهای مرتجع ﮐه روزی پرو ترامپ انﺪ و روزی پرو
جمهوری اسﻼمی انﺪ َح ّرجی نيست .معلوم نيست چرا عﺪه ای ﮐه به
ناسﻼمتی خود را چپ می دانﻨﺪ تﻼش ميکﻨﻨﺪ برای ﮐﻼش و لباس و
فرنجی "تاريخ انقﻼبی" بتراشﻨﺪ و آنرا در چهارچوب دفاع از مبارزه
برای رفع ستم ملی تبئين ﮐﻨﻨﺪ! ايﻨها نشان ميﺪهﺪ ﮐه فقط يک خراش ﮐافی
است ،يک موج ﮐاذب راه انﺪاختن ﮐفايت ميکﻨﺪ تا هر پوسته نازک شبه
انقﻼبيگری و چپ بريزد و لخت و عور چهره ارتجاع ناسيوناليستی را
برمﻼ ﮐﻨﻨﺪ .اين دفاع از تحجر و واپسگرائی است ،راستی چرا بجای
جين و ﮐت و شلوار ُجبّه قاجار و عبا و نعلين نمی پوشيﺪ؟ مگر نه ايﻨست
ﮐه اين پوشش ها جزو همان "فرهﻨگ و هويت" ادعائی است؟
نکته مهمتر ايﻨست ﮐه اين ﮐمپين مجازی و ارتجاعی "توهين به لباس
من" و "مقﺪسات" تراشی از حاصل توليﺪ ﮐارگر نساجی در جامعه
سرمايه داری ،سياسی است .جامعه با هزار درد بی درمان روبرو است.
ناسيوناليسم در بن بستی ﻻعﻼج قرار دارد و شکست ترامپ آنها را به
عزای عمومی نشانﺪه است .ﮐل آرزوها و اميال ضﺪ انسانی شان موقتا ً و
تا اطﻼع ثانوی فروريخته است .يک فرافکﻨی ﻻزم است ،يک خودنمائی
و جست و خيز ارتجاعی ضروری شﺪه است .پيشگامان آن نيز عوامل
حکومتی "ﮐرد" و بقول ناسيوناليست ها همان "جاش ها"ی حکومتی انﺪ.
ارﮐستری ناهﻨجار راه می افتﺪ ﮐه قاتليﻨی چون نمايﻨﺪه مهاباد و مزدوران
صﺪا و سيما در صف اول آن و ناسيوناليست های ورشکسته اپوزيسيون
سربازان و سلحشوران مجازی آنﻨﺪ .در اين ميان عﺪه ای چپ نمای
صفحه ١١
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مفاخر مَسروقه و تحجّر فرهنگى ...
ماهيتا راست ﮐوﮐاﮐوﻻيشان را ديﺪنﺪ و شيرجه زدنﺪ تا
از غافله عقب نمانﻨﺪ .براستی اين صحﻨه ها برای
ﮐارگر مبارز در هفت تپه و فوﻻد 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 باﻻخره خواصی هم دارد،
دستکم تجربه حسی و اميال پايﺪارتر افراد را به
ت "توهين به
تحرک واميﺪارد .در اين ميان پارازي ِ
لباس من" از عﺪه ای پرده برداری ﮐرد ﮐه چه
ظرفيتهای مخرب و خطرناﮐی ميتوانﻨﺪ داشته باشﻨﺪ.
و باﻻخره اين "مقﺪس" سازی و ايجاد مرزهای
ممﻨوعه ،دين و ايﺪئولوژی ناسيوناليسم و برمﻼﮐﻨﻨﺪه
ظرفيتهای فاشيستی نهفته در آنست .تعصبات ﮐوری
ﮐه حاضر است مخالف با لباس و ﮐفش دوره عتيق تا
چه رسﺪ به مقابله با عقايﺪ و رياست در فﻼن دهات و
پاسگاه را ،با گلوله جواب دهﺪ .دوزنﺪه و بافﻨﺪه و
خياط و ﮐارگر نساج در تاريخ توليﺪ اين مفاخر بی
تقصير است .آنچه می بيﻨيم شمه ای از تﺪاوم ارتجاع
تاريخ بعبارتی ديگر است .اين يک واپسگرائی بی
پرده است ﮐه اگر بخواهﺪ مﻨسجم باشﺪ ،بايﺪ تا دوره
عتيق جلو برود .مگر نه ايﻨکه اصالت هرچه قﺪيمی
تر باشﺪ نسخه بيشتر مطابق اصل ميشود؟
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زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم
توده ای را همه جا برپا كنيد! در

اعﻼميه حزب حكمتيست

پرونده سازی برای كارگران هفت تپه سياستى شكست خورده
ﮐارگران هفت تپه از اذيت و آزار مرتب مﺪيران شرﮐت سخن ميگويﻨﺪ .اين تﻼشها پاسخی
به شکست شان در دور قبلی و مقاومت پرشکوه ﮐارگران است .از آنروز ﮐه ﮐارگران،
آميلی قائم مقام اسﺪبيگی را از شرﮐت بيرون ﮐردنﺪ ،داستان جﺪيﺪ شروع شﺪ .با ﮐمک و
گزارش عوامل شورای اسﻼمی ،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
دستگير و بمﺪت پﻨﺞ روز بازداشت ﮐرد .در ادامه پانزده نفره از فعالين و نمايﻨﺪگان
ﮐارگران را اخراج ﮐردنﺪ و بﺪستور استانﺪار و شورای تامين نيروی انتظامی را در هفت
تپه مستقر ﮐردنﺪ .دوازده روز اعتراض و اجتماع هزاران نفره موجب شﺪ ﮐه ﮐارگران به
ﮐارشان برگردنﺪ .اتحاد ﮐارگران اين سياست ﮐارفرما و مسئولين استان را نيز شکست داد.
بﺪنبال رای هيئت داوری برای ابقای اسﺪبيگی ،زالوی هفت تپه برای انتقام از ﮐارگران
دست بکار شﺪ .جابجائی فعالين از محل سازمانی ﮐارشان ،انحﻼل بخشهائی ﮐه بزعم
ﮐارفرما ﮐانون تجمع ﮐارگران معترض است ،تﻼش برای اخراج و شکايت ﮐاری و
پرونﺪه سازی سياست ايﻨﺪوره است .اين اقﺪامات مﺪيريت با ﮐمک جاسوسان ﮐارفرما و
شورای اسﻼمی هﺪايت می شود .روز بيستم ديماه و بﺪنبال حضور ﮐارگران در جلسه
ﮐميته انظباطی برای بررسی انتقال آقای عباسی مﻨجزی از نمايﻨﺪگان محبوب ﮐارگران،
شکايات جﺪيﺪی برای  ٢۶ﮐارگر تﻨظيم و به شعبه يک دادياری دادسرای شوش ارسال شﺪه
است؛
 -١يوسف بهمﻨی  -٢ابراهيم عباسی  -٣ﷴ اميﺪوار  -۴حسن جوادی ﮐهﻨگی  -۵حسين
خلف نوری  -۶حسين حمﺪانی  -٧عادل سرخه  -٨محمود خﺪايی ورپشتی  -٩حميﺪ ممبيﻨی
 -١٠صاحب ظهيری  -١١مسعود حيوری  -١٢حامﺪ حمﺪانی  -١٣ﷴ حمﺪانی -١۴
لهراسب طالبی بير انی  -١۵ﷴ سرخه  -١۶قاسم بلﺪی  -١٧مهﺪی حجازيان -١٨
عبﺪالرضا معتمﺪ نيا  -١٩مهﺪی فتحی  -٢٠ﷴ رضا دبيريان  -٢١مهﺪی حسين ونﺪ -٢٢
علی سرخه  -٢٣اميﺪ آزادی نژاد  -٢۴مهﺪی احمﺪی  -٢۵فيصل تعالبی  -٢۶مهﺪی
داوودی.
ﮐارفرما و مﺪيران فاسﺪ با اتهام "اخﻼل در نظم و آسايش عمومی"" ،تجمع غير مجاز" و
"تحريک به توقف ﮐار و اجتماع" و "ناسزا گفتن به مﺪيران و مسئولين دولتی و قضائی"
از ﮐارگران شکايت ﮐرده انﺪ .اميﺪ اسﺪبيگی ﮐه عﻨوان ابر اختﻼسگر را گرفته و فی الحال
پرونﺪه قاچاقچی عمﺪه ارز و فساد را دارد ،ﻻيه مهمی از دولت و مقامات قضائی و استانی
را با رشوه بخﺪمت گرفته و توسط مقامات استان از جمله استانﺪار خوزستان و شورای
تامين شوش مرتبا عليه ﮐارگران توطئه می ﮐﻨﺪ .ﮐيﻨه اين شخص از فعالين ﮐارگری حﺪ و
مرز نﺪارد و در اين مسير بيشتر دستگاههای حکومتی همراه وی هستﻨﺪ .اما تا اين لحظه
همه اقﺪامات و توطئه های وی بقﺪرت اتحاد ﮐارگران شکست خورده است.

كارخانه ها و محﻼت شوراها را

ما همراه با ﮐارگران هفت تپه سياست اذيت و آزار و پرونﺪه سازی برای فعالين ﮐارگری
را قويا ً محکوم ميکﻨيم .اين سياستها بارها امتحان شﺪنﺪ و هر بار شکست خوردنﺪ .ايﻨبار
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
نيروی متحﺪ و تﺪاوم و تحکيم سازمانﺪهی شورائی ميﺪانيم .درود بر رزم و اتحاد ﮐارگران
هفت تپه!

حاكميت!

حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست

برپا كنيد! امروز شورا ارگان
مبارزه و قيام و فردا ارگان

 ١بهمن  ٢٠ -١٣٩٩ژانويه ٢٠٢١

صفحه ١٢

كمونيست هفتگى

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

يادداشت ها،

در سالروز جنايت خاتون آباد و شهر بابک
سياوش دانشور
هفﺪه سال پيش در روز شﻨبه چهارم بهمن  ١٣٨٢رژيم اسﻼمی ﮐارگران
گرسﻨه خاتون آباد را به گلوله بست .دوران دولت اصﻼحات سيﺪ خﻨﺪان،
خاتمی شياد بود .اصﻼح طلبی حکومتی در خاتون آباد شکوفه داد .در
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
ﮐارگران سپری شﺪ .تﻨها ﮐمونيست ها بودنﺪ ﮐه نگذاشتﻨﺪ اين برگ سياه
از ﮐارنامه سﻨگين جﻨايت سرمايه در ايران حذف شود.
ﮐارگران ابتﺪا در مقابل مجتمع مس خاتون آباد از توابع شهر بابک
ﮐرمان اجتماع ﮐرده بودنﺪ .ﮐارگران ﮐار می خواستﻨﺪ و به حقوقهای
ناچيز اعتراض داشتﻨﺪ .ﮐارفرما نياز به ﮐار نﺪاشت و تعﺪاد زيادی از
ﮐارگران قراردادی را با عﺪم تمﺪيﺪ قراردادشان اخراج ﮐرده بود .تﻼش
دستگاههای حکومتی از جمله خانه ﮐارگر برای به خانه فرستادن
ﮐارگران موثر واقع نشﺪه بود .ﮐارگران ﮐوتاه نيامﺪنﺪ و به اعتراض و
تظاهرات ادامه دادنﺪ .فرمانﺪهان نيروی انتظامی و ضﺪ شورش تحت
امر خاتمی اصﻼح طلب دستور شليک دادنﺪ .دولت در حمايت از
سرمايه داران و برای سرﮐوب از هلی ﮐوپتر استفاده ﮐرد و از هوا و
زمين به ﮐارگران حمله ور شﺪنﺪ .ﮐارگران اعتراض و تظاهرات شان را
به شهر بابک ﮐشانﺪنﺪ و ﮐل شهر به صحﻨه تقابل با حکومت بﺪل شﺪ.
سرﮐوب و شليک به معترضين در شهر بابک ادامه يافت .بسياری از
زخمی ها در خانه ها پﻨهان شﺪنﺪ و بيمارستان شهر ﮐه به ﮐﻨترل
اطﻼعات 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،
جاويﺪی ،مؤمﻨی و مهﺪوی جان باختﻨﺪ .هميﻨطور يک دانش آموز بﻨام
پور اميﻨی توسط سرﮐوبگران به قتل رسيﺪ .خاتون آباد اولين صحﻨه
شليک حکومت اسﻼمی به صفوف ﮐارگران معترض نبود .اولين بار در
سال  ٥٨بود ﮐه رژيم اسﻼمی تظاهرات ﮐارگران بيکار در اصفهان را
به گلوله بست.
در سالگرد اين جﻨايت رژيم اسﻼمی ياد ﮐارگران جانباخته خاتون آباد را
گرامی ميﺪاريم .ﮐمونيستها جان باختگان خود را در هاله ای از ابهام و
توهم خرافی نمی پيچﻨﺪ .تاريخ مبارزه طبقه ﮐارگر از ﮐمون پاريس تا به
امروز تاريخ جﻨايت سرمايه عليه عﺪالتخواهی و آزاديخواهی ﮐارگری
است .طبقه ﮐارگر ايران هزيﻨه های سﻨگيﻨی داده است ﮐه امروز ميتوانﺪ
جامعه را به صحﻨه اعتراض و اعتصاب و مبارزه بﺪل ﮐﻨﺪ .ياد ﮐارگران
خاتون آباد را گرامی بﺪاريم!
 ٢١ژانويه ٢٠٢١

شماره ٥٧٩

بار ديگر تونس پيشرو ﮐشورهای عربی در اعتراض عليه فقر و
بيکاری و نابرابری اقتصادی شﺪه است .ده سال پيش خيزش توده ای در
تونس ﮐه به "انقﻼب نان" شهرت يافت ،بن علی را از قﺪرت بزير ﮐشيﺪ
و موجی جﺪيﺪ در ﮐشورهای عربی براه انﺪاخت ﮐه اخوی های بن علی
را در چﻨﺪ ﮐشور سرنگون ﮐرد .آن خيزشهای توده ای بﺪليل ﮐمبودهای
افق اجتماعی و سازمان مبارزه انقﻼبی 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 فﻼﮐت و بيکاری و تبعيض و
نابرابری اقتصادی اعتراض دارنﺪ .پليس و نيروی ضﺪ شورش به
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.
دهسال پيش در اوج خيزش توده ای "ارتش برادر ملت" شﺪ تا بعﻨوان
ابزاری برای ﮐﻨترل و بازسازی اوضاع پيشين عمل ﮐﻨﺪ و حاصل
مجموعه تحوﻻت دولتی شﺪ ﮐه هم اﮐﻨون سر ﮐار است .آيا ميتوان
اميﺪوار بود ﮐه ايﻨبار توهمات سابق ترمزی برای سازش در باﻻ و روانه
ﮐردن به مﻨزل در پائين نباشﺪ؟ ﮐارگران تونس اين ظرفيت را دارنﺪ ﮐه
به اين دور باطل پايان دهﻨﺪ .بايﺪ ديﺪ .اما خيزش عليه دولت و بانيان فقر
و فﻼﮐت و بيکاری امر مبارﮐی است* .

توهين به مقدسات
ناسيوناليسم و مذهب ﮐاذب ترين هويت ساخت بشر است .برای حفظ يک هويت
ﮐاذب بايﺪ مقﺪسات تراشيﺪ ،سيم خاردار ملی و ميهﻨی و مذهبی ايجاد ﮐرد،
مرزهای ممﻨوعه بوجود آورد ،معصومين و امامان جﺪيﺪ توليﺪ ﮐرد ،دﮐانهای
سياسی راه انﺪاخت.
يکی از درج يک ﮐاريکاتور به خشم می آيﺪ و فتوای قتل میدهﺪ و ديگری از
توهين به زبان و فرهﻨگ و خرده فرهﻨگ و لباس و اساطير و خرافات .هر دو
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
عورت و خرافات تاريخ را مقﺪس ﮐﻨيم .با سرعت نور پيش بسوی عهﺪ عتيق؛
اين است معﻨای علقه های عقبمانﺪه و ﮐيش تقﺪس ملی و مذهبی! *
نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست
سردبير :سياوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com
اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:
سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشـر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

