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 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !جنگ نان
عليه جنايت جمهوری اسالمى در 

 !سراوان بپاخيزيم
 

در سراوان جنگی در جريان است که سابقه 
! ای بدرازای جامعه طبقاتی دارد؛ جنگ نان

مردمی محروم شده از حداقل نيازهای زندگی 
فالکت بسر می برند، فقر و که در 

زحمتکشانی که برای آوردن لقمه نانی سر 
سفره خانواده شان ناچار به سوخت بری 
هستند، درست مانند کولبران در کردستان، هر 
روز آماج تير و اذيت و آزار مرزبانان و 

 . نيروهای سپاهی هستند
 

ديروز دوشنبه چهارم اسفند ماه، نيروهای سپاه 
در نقطه صفر مرزی "  مرصاد"پاسداران 

شهرستان سراوان واقع در استان "  آسکان"
سيستان و بلوچستان، به زحمتکشان سوخت بر 
تيراندازی و چند نفر را به قتل رساندند و 

جمهوری اسالمی .  تعدادی را زخمی کردند
نام ميگذارد "  قاچاقچی"کولبر و سوخت بر را 

و مرتبا مشغول اخاذی و اذيت و آزار و قتل 
امروز سه شنبه پنجم .  آنها بطرق مختلف است

اسفند ماه، خانواده های جانباختگان و مردم 
زحمتکش سراوان در اعتراض به اين جنايت 

اعتراض .  مقابل فرمانداری اجتماع کردند
زحمتکشان با شليک گاز اشک آور و گلوله 

سپاه و .  جنگی جواب گرفت

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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گسترش اعتراضات در 

 بلوچستان



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

نيروهای امنيتی فرصت را غنيمت شمردند و به مردم بيدفاع و گرسنه 
مردم سراوان در فاصله کمتر از دوساعت به مقابله و .  حمله ور شدند

اعتراض دست زدند، نيروهای سرکوب را عقب راندند، فرمانداری را 
در تهاجم نيروهای .  تسخير و چند ماشين نيروی انتظامی را آتش زدند

سرکوبگر و جنايتکار حکومت به مردم گرسنه، تاکنون دهها نفر جان 
بدنبال خيزش .  باختند و تعداد بسيار بيشتری زخمی و دستگير شدند

مردم سراوان حکومت به گسيل نيروهای سرکوب و تانک و نفربر به 
منطقه مبادرت کرد، اينترنت و خطوط ارتباطی را قطع يا مختل کرد تا 

 .در سکوت نيزار جراحی و ماهشهر ديگری را در سراوان بيافريند
 

در سراوان جنگ نان در جريان است، جنگی که در مقياس وسيع از 
ديماه نود و شش آغاز شد و پرده دوم آن در آبان نود وهشت روی 

اکثريت عظيم جامعه ای هشتاد ميليونی در فقر و نداری و .  صحنه آمد
بيکاری و بيماری اسير است و پاسخ حکومت اسالمی سرمايه داران 

اما چه تعداد را ميخواهند و می .  تنها سرکوب و اعدام و گلوله است
با امواج وسيع اعتصابات کارگری برای تامين !  توانند به قتل برسانند

با جامعه ای منزجر و مملو از خشم و !  معيشت و درمان چه می کنند
اين حکومتی است که در فساد و !  نفرت چگونه روبرو خواهند شد

اختالس مقام اول جهان را دارد، جامعه ای که شکاف طبقاتی در آن در 
دنيا بيسابقه است، زندگی تجملی و الکچری طبقه سرمايه دار و 
حکومتی ها در مقابل گورخوابی و خيابان خوابی و گرسنگی و فقر و 

چنين حکومتی برای دفاع از .  فالکت چهره زشت آن جامعه است
منافعش فقط زبان گلوله را می شناسد و مردمی که تصميم به عبور از 
روی اين الشه فرتوت را دارند، چاره ای جز مقاومت و جنگ و قهر 

 . انقالبی ندارند
 

جنگ در سراوان، برخالف توهمات و سواستفاده ناسيوناليستهای 
اين گوشه ای از جنگ طبقه .  متفرقه، جنگ برسر نان و زندگی است

کارگر در مقياس جامعه ايران است که برای آزادی و برابری و رفاه 
. مبارزه می کند و ناچار است حکومت اسالمی را از سر راه بردارد

مردم سراوان نبايد تنها بمانند، کل سيستان و بلوچستان و مردم ايران 
حمايت .  بايد بپاخيزند و عليه ارتجاع اسالمی و جنايتکاران بميدان بيايند

از خيزش سراوان يعنی حمايت از جنگ نان کارگران عليه سرمايه 
 ! داران

 
حکمتيست ضمن تسليت و اعالم همدری با   -حزب کمونيست کارگری

خانواده ها و بستگان عزيزانی که در خيابانها با گلوله های حکومت 
اسالمی سرمايه جان باختند، اعالم می کند که جنايتکاران بايد حساب 

 . پس دهند و از چنگ عدالت انقالبی کارگران نخواهند جست
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
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  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٨٤شماره    

 !جنگ نان
 ...عليه جنايت جمهوری اسالمى در سراوان بپاخيزيم 

 

 از اقدامات كمون

وظيفه و ارتش دائمى   مارس كمون نظام ٣٠در روز 

 . كند را ملغى مى

افراد قادر   گارد ملى تنها نيروی مسلحى است كه همه

 . كنند حمل سالح در آن ثبت نام مى  به 

 ١٨٧٠های معوقه را از اكتبر  خانه كمون كليه اجاره 

 . بخشد  مى ١٨٧١تا آوريل 

در همين روز اعتبارنامه خارجيانى كه برای عضويت 

شود؛ زيرا پرچم  اند، تاييد مى كمون انتخاب شده

!كمون  پرچم جمهوری جهانى است   



 ٥٨٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

جنبش آزادی زن و سنت هشتم مارس، ميراث گرانبهای جنبش 
از کمون پاريس تا انقالب اکتبر و انقالب . سوسياليستی طبقه کارگر است

آلمان، از زنان انقالبی و سوسياليست در آمريکا و انگلستان تا دانمارک 
و ايران، ستارگان و پرچمداران برابری زن و مرد بر تارک تاريخ می 

تاريخ را کسانی ساخته اند و می سازند که سلطه طبقات دارا و .  درخشند
لوئيز ميشل از کموناردهای .  نابرابری بنيادی و استبداد را نپذيرفتند

برای  ١٨٧١مشهور و زنان قهرمان کمون پاريس، وقتی در دسامبر 
محاکمه در برابر جنايتکاران ششمين شورای جنگی ورسای قرار 

من دفاعيه ای از خود ندارم و : "گرفت، با عزمی پوالدين و افتخار گفت
من با تمام وجودم به انقالب .  نيز نمی خواهم که کسی از من دفاع کند

اجتماعی تعلق دارم و در همين جا اعالم می دارم که مسئوليت تمامی 
تمامی آنها را بدون کوچکترين کم و .  اعمالم را برعهده می گيرم

 "!کاستی
 

اگر در قرن بيست و يکم و در عصر انقالبات تکنولوژيک هنوز تبعيض 
براساس جنسيت يک مشخصه جوامع کنونی است، تنها بيان اين واقعيت 
ساده است که سرمايه داری آزادی و برابری کامل و بيقيد و شرط زن و 
مرد را نمی پذيرد، چون ستمکشی زن و تحميل موقعيت فرودست در 
زندگی فردی و اجتماعی، يک رکن انباشت سرمايه است و نابرابری 

در نظامی که تبعيض .  بنيادی در جامعه سرمايه داری را بازتوليد ميکند
و نابرابری، مالکيت خصوصی، بردگی مزدی، استثمار فرد از فرد و 
ايجاد شکاف ميان آحاد طبقه کارگر رکن اساسی آنست، آزادی زن از 
انقياد سياسی و اقتصادی و فرهنگ و اخالقيات متحجر سرمايه داری 

کسب برابری حقوقی و تغييرات در قوانين و پيشرفتهای .  ممکن نيست
حاصل شده در بخشی از کشورهای جهان، نه از ترقيخواهی بورژوازی 
بلکه نتيجه مبارزات قهرمانانه زنان و جنبش سوسياليستی طبقه کارگر 

 .بوده است
 

کمپين های فراوانی برای رفع خشونت بر زنان تالش می کنند اما هر 
بردگی زن به يک .  روز بر مقياس خشونت بر زنان افزوده می شود

نظام آبروباخته سرمايه داری بدل شده و مذهب و فاشيسم و  همشخص
پاندمی .  واپسگرائی، اولين قربانيانش را در ميان زنان جستجو ميکند
زنان اما کرونا مشقات عظيمی بر مردم کارکن جهان تحميل کرد، 

قربانيان صف اول چه در صفوف کادر درمان و چه در اعمال خشونت 
کرونا اگر خاصيتی داشت روشن تر .  فوق برنامه در خانواده بودند

کردن اين حقيقت بود که سرمايه داری بعنوان يک نظام و صنعت مذهب 
بعنوان يک رکن تخدير و تحميق ايدئولوژيک، ضد زن و ضد هر 

در جهانی که کسب سود .  اولويت و حقوق پايه ای بشر امروز است
انجيل آنست، در نظامی که نفس حق حيات انسانها بسادگی قربانی 
. منفعت مولتی ميلياردرها ميشود، ستم براساس جنسيت نميتواند رفع شود

در اين جهان وارونه زن آزاد نمی شود مگر آنکه با يک انقالب عظيم 
 .اجتماعی و زير و رو کننده کل بنيادهای آن درهم کوبيده شود

 

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن
 

 !چهار دهه نبرد بى امان با حكومت آپارتايد جنسى

 !پيروزی از آن ماست

در بخش اعظم کره خاکی و اکثريت کشورهای جهان، زنان از همان 
حقوق محقر برسميت شناخته شده در کشورهای غربی برخوردار 

زن ستيزی و زن آزاری در کشورهای استبدادی و اسالم زده .  نيستند
ً آپارتايد جنسی حکم .  بيداد ميکند در ايران و افغانستان و عراق رسما

ميراند و اِعمال محروميت از بدوی ترين حقوق فردی و اجتماعی، 
در .  سازماندهی خشونت قانونی در مقياس وسيع، يک مشخصه آنهاست

کشورهائی مانند ايران سرنگونی کامل حکومت آپارتايد، الغای کليه 
ارکانها و قوانين موجود، بزير کشيدن پرچم اسالم سياسی و سمبل 

آزادی زن با بقای .  خونين آن، حجاب اسالمی، گام اول آزادی زن است
در ايران اما چهار دهه نبرد قهرمانانه .  جمهوری اسالمی مانع الجمع اند

زنان با حکومت آپارتايد مسئله زن را به صدر سواالت محوری جامعه 
جنبش آزادی زن عليرغم دادن قربانی های فراوان و تحمل .  رانده است

خشونت بيسابقه هرگز تسليم اين نظام ضد زن نشد و هر روز آنرا به 
جنبش آزادی زن نه تنها موفق شده است صفی محکم .  عقب رانده است

در مقابل ارتجاع ضد زن و اسالميسم قرار دهد، بلکه تالشهای 
ارتجاعی جنبش های بورژوائی و حکومتی را درهم شکسته و رسوا 

امروز راه حل سوسياليستی مسئله زن به راه حل .  کرده است
سوسياليستی نجات جامعه ايران گره خورده است و جنبش آزادی زن به 

 .يک رکن اساسی جنبش سوسياليستی بدل شده است
 

حکمتيست چهار دهه نبرد بی امان و بيوقفه   -حزب کمونيست کارگری 
زنان و مردان برابری طلب و آزاديخواه و سوسياليست را گرامی 

زنان قهرمانی که .  ميدارد و اعالم ميکند بايد در اين نبرد پيروز شويم
بودند، زنان  ٩٨و آبانماه  ٩٦در صف اول نبردهای خونين ديماه 

مبارزی که در اعتراضات دانشگاهها و در خيابان و محل کار شجاعانه 
جنگ ما برای آزادی زن و .  ايستاده اند، از اين نبرد پای پس نمی کشند

نفی نظم آپارتايد در خيابان و خانه و مدرسه و کارخانه بيوقفه ادامه 
ما اعالم ميکنيم که مبارزه برای نفی ستم براساس جنسيت فقط امر . دارد

زنان نيست، اين سوال جنبش طبقه کارگر و سوسياليسم و امری 
جنبش ما ميرود که آخرين ميخ را بر تابوت .  اجتماعی و طبقاتی است

آنروز که در خيابانها پرچم اسالم سياسی و حجاب .  نظام آپارتايد بکوبد
 . اسالمی را بزير بکشيم، دور نيست

 
فراخوان ما اينست برای نبردهای نهائی، برای سرنگونی انقالبی 

ما به کمتر .  همه جا متشکل شويم.  حاکميت آپارتايد اسالمی آماده شويم
از برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی 
رضايت نمی دهيم و اين مبنای نزديکی و دوری ما با هر حرکت و 

حزب حکمتيست زنان و مردان برابری . جنبشی در باره مسئله زن است
طلب، خانواده های کارگری، معلمان، پرستاران و دانشجويان را به 

تحقق آزادی جامعه و برابری .  بزرگداشت روز جهانی زن فراميخواند
زن و مرد بدون سرنگونی تماميت جمهوری اسالمی، بدون سرنگونی 
نظم مبتنی بر نابرابری و تبعيض و بردگی مزدی، بدون سرنگونی 

 !پيروزی از آن ماست. سرمايه داری ممکن نيست
 

 !حجاب اسالمی، نه به آپارتايد جنسیبه نه 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
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در جنوب ايران اوباش به «روزنامه واشنگتن پست تيتر زده که 
 ؟ !»فرمانداری حمله کردند

 
باالخره کيهان شريعتمداری و حسين بازجو يک پيروزی بدست آوردند 
. و پرچم شان را در آمريکا و در زمين واشنگتن پست زمين کوبيدند

 .ممکن است بگوييد بازار است و بيزنس، اين مقاله سفارشی است
  

اما سکوت رسانه ها و روايتهای وارونه ای اين چنين، بسيار بيشتر از 
. دهد بيزنس روز و نفهمی و عدم اطالع نويسنده از وقايع ايران خبر می

ناميدن آنها  »اوباش«اين روايت از سراوان و خيزش مردم بلوچستان، 
برای حمله به فرمانداری، تداعی معانی کردن حمله به هر مرکز و مقر 

، چيزی نيست جز دادن مجوز به جمهوری »اوباشيگری«دولتی با 
 .اسالمی برای سرکوب خشن و تاييد روايت رژيم اسالمی از سراوان

  
غربی برای آماده سازی دول اين ظاهراً پيشکش مطبوعات و البی های 

هنوز ميخواهند .  بار اول نيست و بار آخر هم نخواهد بود. مذاکرات است
زير بغل جمهوری اسالمی را بگيرند که نيافتد، هزينه اش را اما از 

 .خون و جيب مردم کارگر و زحمتکش سراوان و بلوچستان ميدهند
 

اگر بگوييم باز هم دمکراسی و حقوق بشر گند زد و جای قربانی و متهم 
اينها هر اختالف درون .  را عوضی گرفت، هنوز حسن نظر داريم

خانوادگی داشته باشند باالخره از يک طبقه اند، طالبان و خامنه ای را به 
اصال اين .  دهند کارگر و اعتصاب و خيزش انقالبی هزار بار ترجيح می

اوباش .  اوباش را در انقالب ايران آوردند تا چپ و کارگر را خفه کنند
 .سرمايه هوای هم را دارند

 
-storms-mob/east_middle/world/com.washingtonpost.www://https

/23/02/2021/violence-border-after-office-governor-iran-south
?html.story_75e51dacd7f8-9489-eb11-6f75-2cfc3e3a

-icBq9Qg5qjIN_3IwAR=fbclid
KaRGLJpfheNlSg0KuXErtX0zmI4OJFLbMTjYZ_7_rx 
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*** 
 

 !برخيز ای داغ لعنت خورده
 

 بلوچستان #ايرانشهر #زاهدان، #سراوان، #
 داد  _جان_نبايد_نان_برای#
 

حکومت جنايتکاران اسالمی، غارتگران مال و جان و زندگی کارگران، 
سرمايه داران و قاچاقچيان بين المللی مواد مخدر، تروريستهای بنام و 
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آدمکشان حرفه ای، به سوی مردم 
زحمتکش و هم طبقه ای های ما شليک 

بارها گفتيم و تکرار ميکنيم .  ميکنند
نميتوانيد هم ما را گرسنه نگاهداريد و هم 

اين معادله شکننده .  به رويمان شليک کنيد
 .ترين قالب ممکن است

  
کارگران و مردم زحمتکش حق دارند در مقابل يورش جنايتکاران 

اين حق مسلم ماست که قهر ضد انقالبی حکومت سرمايه !  مقاومت کنند
هيچ چيز مشروع تر و واقعی تر از .  داران را با قهر انقالبی پاسخ دهيم

مقاومت و مبارزه انقالبی برای نان و زندگی و درهم شکستن قدرت 
 .ارتجاع سرمايه نيست

  
بپاخيزيد، اين رزم مشترک و !  کارگران، زحمتکشان، جوانان انقالبی

ما يک طبقه ايم، ما اکثريت عظيم جامعه ايم، هيچ .  درد مشترک است
برخيز ای داغ .  نيروئی يارای مقاومت در مقابل قدرت متحد ما را ندارد

 !نان برحق ترين جنگ همه ادوار تاريخ است_جنگ#! لعنت خورده
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 بران_سوخت#كولبران #
 بخشهای محروم تر طبقه كارگر، ضرورت همبستگى طبقاتى

 
شايد کمتر کسی مانند خانواده های داغ ديده کولبران در کردستان که 
فرزندان و نان آورانش را با گلوله نيروهای آدمکش جمهوری اسالمی 
از دست داده اند، داغ سنگين خانواده ها و بستگان خانواده های سوخت 

بر، زن و مرد، _سوخت#کولبر و #.  بران بلوچستان را عميقا درک کنند
. در استانهای مرزی ايران از بخشهای محروم تر طبقه کارگر هستند

اعتراض به اينکه .  فرياد اين داغ ديدگان امروز بايد يکی شود
جنايتکاران .  اين وضعيت بايد عوض شود.  داد_جان_نبايد_نان_برای#

 . بايد به سزای اعمالشان برسند
 

وقت .  مردم کردستان با تاريخ و سنت مبارزاتی انقالبی بايد پيشقدم شوند
آنست که خون های ريخته شده کولبران را به فريادی بلند عليه جمهوری 

وقت آنست .  اسالمی و در حمايت از مردم زحمتکش بلوچستان بدل کنند
که کولبر و سوخت بر، مردم زحمتکش کردستان و بلوچستان يکصدا 

 .عليه رژيم ضد کارگر و ضد آزادی فرياد زنند
 
 نان_جنگ#بلوچستان #زاهدان  #سراوان  #
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 يادداشتها،

 كيهان واشنگتن پست
 سراوان#

 سياوش دانشور

!زندانيان سياسى را آزاد كنيد  

!دستگير شدگان كردستان ، بلوچستان آزاد بايد گردند  

 



برخالف تصويری که ژورناليست های جيره خوار بدست می دهند آنچه 
در سراوان رخ داده است نه مبارزه با قاچاق سوخت بلکه قتل عام مردم 

هدف از کشتار جوانان جويای .  زحمتکش توسط برادران قاچاقچی است
کار و نان، انحصار قاچاق سوخت در دست فرماندهان سپاه و امرای 

از نظر برادران قاچاقچی، سوختبران تهيدست رقبائی .  ارتش است
فرض گرفته می شوند که بايد حذف شوند و در قاموس قاچاقچيان حذف 

در حکومتی که قوای سرکوبگر و سپاه آن نيز متولی .  يعنی قتل عام
حتی اگر رقبا مردمی باشند   -امور اقتصادی هستند رقابت جايی ندارد

 . که جز سوخت بری هيچ ممری برای امرار معاش ندارند
 

کسب سود، يگانه انگيزه هر استثمارگری است خواه به خود کارآفرين 
اگر در هفت تپه، هپکو، فوالد و صدها مراکز توليدی .  بگويد يا تاجر

ديگر سوِد استثمارگران در اخذ ميلياردها ارز دولتی به اعتبار کارخانه 
و فروش آن به قيمت آزاد است، در نواحی مرزی صرفه با قاچاق 

برداران قاچاقچی با ثبت صوری صدها چاه .  فرآورده های نفتی است
کشاورزی که وجود خارجی ندارند يا بالاستفاده مانده اند و دريافت و 

سيستان .  فروش سهميه سوخت آنها، به سودهای نجومی دست می يابند
و بلوچستان جوانترين و با چهل درصد نرخ بيکاری، يکی از 

هيچ سرمايه داری در .  محرومترين و فقيرترين استان های کشور است
انديشه رونق صنعت، کشاورزی و ايجاد اشتغال برای جوانان اين 
منطقه نيست وقتی با قاچاق ساده سوخت می تواند به ثروت افسانه ای 

يک . اين قانون مقدس نظام سرمايه ساالر در تمام جهان است. دست يابد
از " خاک پاک ميهن"خاصيت وجود خطوط مرزی و اصرار بر جدايی 

استفاده از همين تفاوت شرايط اقتصادی و قيمت ها "  بيگانه"سرزمين 
 .در دو سوی خط مرزی است

  
از آنجا که قانون حکم می کند کدام کاال قاچاق است و چه کسانی 
قاچاقچی، و از آنجا که نمايندگان نشسته در طويله اسالمی جملگی 
شرکای مستقيم و غير مستقيم برادران قاچاقچی هستند، الجرم همه چيز 

مطابق قانون اسالمی، .  بر وفق مراد غارتگران تنظيم شده است
کولبران کردستان و سوختبران سيستان و بلوچستان که برای لقمه نانی 
ريسک سقوط از کوره راههای صعب العبور يا تصادف و جزغاله 
شدن در جاده ها را به جان می خرند همگی خالفکار هستند، ليکن 
قاچاقاچيان بزرگ سوخت که کاميون کاميون فراورده های نفتی را 

 ! جابجا می کنند تاجر هستند و مشغول تجارت
 

مرزنشينان بيکار و تهيدست در حالی به جرم خريد و فروش غير 
قانونی سهميه سوخت قتل عام می شوند که به گفته معاون اقتصادی 
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استان سيستان و بلوچستان، قاچاق 
روزانه سوخت در اين استان بيش از دو 

اين يعنی .  برابر سهميه کل استان است
توجه ويژه برادران قاچاقچی ساير استان 
ها به امر سرمايه گذای در اين رشته 
پرسود، اين يعنی همان گردش آزاد 

 .سرمايه
 

"روزنامه شرق می نويسد طبق آمار : 
درصد سوخت  ٨۵اعالمی از سوی معاون اقتصادی استاندار، حدود 

 ١٠قاچاق از ساير استان ها به سيستان و بلوچستان حمل می شود و فقط 
ورود اين ميزان .  درصد آن مربوط به سهميه سوخت استان است ١٢تا 

سوخت قاچاق سازوکاری خاص می خواهد که بی شک از توان و 
 ."امکانات عده ای قاچاقچی خرد خارج است

 
روستاييان ساکن در نقاط مرزی، از تردد تانکرهايی می گويند که از  

مبادی قانونی و بی هيچ نگرانی از نيروهای مرزی و انتظامی در حال 
کاميون هايی که با حواله های جعلی سوخت، .  قاچاق سوخت هستند

 .هزار تا يک ميليون تومان درآمد دارند ٨٠٠روزانه بين 
 

برادران قاچاقچی همچنين يکدوره خود را در شرکت های تعاونی سهميه 
سوخت متشکل کرده بودند۔ اين شرکت های تعاونی مثال قرار بود تحت 

قرار بود با کسب مجوز قانونی و به .  نظارت و کنترل مرزنشينان باشد
صورت کنترل شده اقدام به خريد و فروش سوخت کنند و سود حاصل از 

اما برسر اين شرکت ها همان رفت .  آن، نانی به سفره مرزنشينان بياورد
  .که بر طرح واگذاری کارخانجات و مراکز توليدی به بخش خصوصی

اينجا نيز برادران قاچاقچی در راس شرکت های تعاونی قرار گرفتند و به 
مردم خوردند و بردند و سرانجام مسئولين در چرايی شکست طرح   نام

سهيمه سوخت مرزنشينان گفتند که در اين طرح شفاف سازی به مقدار 
البته اگر شفاف سازی وجود داشت جای تعجب .  کافی وجود نداشته است

 .بود
 

بدينسان در حالی که هر ماه ميلياردها تومان از طريق دزدی و غارت 
آشکار منابع عمومی نصيب عده ای معدود و عمدتا فرماندهان سپاه و 
امرای ارتش می شود سهم ساکنين مرزنشين چيزی نيست جز بيکاری، 

 .فقر و فالکت و غم نان
 

جامعه قبل از هر چيز برای بقای خود تالش می کند و در اين مسير به 
برخالف .  هر قانون و مقرراتی که مغاير اين بقا باشد وقعی نمی نهد

تصور غارتگران در سه قوه، اقتصاد مال االغ نيست و مسائل معيشتی را 
اکنون جنگ نان در سراوان باال . نمی شود با خشونت و سرکوب حل کرد

گرفته و جوانان اين خطه بپاخاسته اند، همچنانکه ديماه نود و شش صد و 
بيست شهر بپاخاسته بود، همچنانکه آبان نود و هشت ماهشهر سر به 

شورش مرزنشينان برسر همان مطالبه به حقی است .   شورش برداشت
اين جنگی است به وسعت تمام .  که اعتراض بازنشستگان مرکز نشين

جنگی .  ايران برای نان، برای رفع تبعيض و برای يک زندگی بهتر
مقدس که محال است با هيچ درجه ای از قساوت در 

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 سراوان؛ 
 صحنه جدال سوخت بران با برادران قاچاقچى

 

 جاويد حكيمى

  ٧صفحه   

 



حسن روحانی در جلسه دولت گفته است که کسی بخواهد توافق بين 
دولت و آژانس بين المللی انرژی اتمی را مخدوش کند در زمين دشمن 

مجلس اسالمی با شکايت از دولت خواستار ابطال .  بازی کرده است
ساعتی .  دولت و آژانس بين المللی انرژی اتمی شد"  توافق سه ماهه"

بعد، علی خامنه ای گفت مجلس و دولت اختالف نظر امروزشان را حل 
سرانجام روز سه شنبه گذشته .  کنند که اين نشان دهنده دو صدايی است

مجلس ايران در مقابل سخنان خامنه ای سرتعظيم فرود آورد، فتيله ضد 
آمريکايی را پائين کشيد و برای تعامل با دولت و حل اختالف يک 

رئيس مجلس قالی باف گفته است که .  کمسيون حل اختالف تشکيل داد
 . اين اقدام در راستای اوامر رهبر صورت گرفته است

  
چه ترامپ و چه بايدن به صراحت گفته اند که قصد آمريکا سرنگونی 

رام کردن جمهوری اسالمی مطابق تمايل .  جمهوری اسالمی نيست
آمريکا وغرب آنهم در رابطه با رفتار جمهوری اسالمی در منطقه 

مسئله وضعيت حقوق بشر در ايران .  اهداف همه آنها را تشکل می دهد
اينجا نقشی بازی نميکند و طرح مسائل حقوق بشری برای غرب فقط 

دولت بايدن زودتر .  چاشنی معامله و فشار بيشتر بر رژيم اسالمی است
از آنچه پيش بينی می شد به تمايل کشورهای غربی برای مذاکره با 

 .جمهوری اسالمی چراغ سبزنشان داد
 

از نظرما و مردم، اما اصل ماجرا و اين بازی های ديپلماسی معنای 
جمهوری اسالمی امروز بيشتر از هر زمانی در بحران .  ديگری دارد

مزمن اقتصادی و در منگنه نارضايتی عميق مردم قراردارد و راه 
خروج از اين بحران و بن بست و بقای حکومت را سازش با آمريکا و 

هدف اصلی نظام همين .  غرب و سرکوب نارضايتی در داخل می داند
بازی های دولت و مجلس .  است و حاضر است برای آن هزينه بپردازد

هر دو جناح برای رسيدن به اين هدف .  و هردو جناح برسر همين است
پای همديگر را لگد می کنند و هر کدام به تنهايی می خواهند مبتکر 

يکی نرمتر، يکی .  کوتاه آمدن و سازش با غرب و اساسا امريکا باشند
سال منتظر بود به اميد اينکه ترامپ برود و  ۴دولت روحانی .  تندتر

هواداران خامنه ای و .  گشايشی در روابط ايران و آمريکا حاصل شود
مجلس دست به سينه نيز می خواهند روند مذاکرات و کوتاه آمدن با 

کش دهند و خود مبتکر و مجری اين  ١۴٠٠امريکا را تا انتخابات 
به هر حال دراين بازی ديپلماسی هر دو جناح می خواهند .  سازش باشند

مردم را به بازی بگيرند، بازار گرمی کنند، به مضحکه انتخابات رونق 
االن . کرونا تنفسی به جمهور اسالمی داد. بدهند و برای خود وقت بخرند

بازی ديپلماسی با غرب قرار است تنفس دوم برای جمهوری برای 
برونرفت از تنگناهای سياسی و اقتصادی و گريز از نارضايتی عميق 

جمهوری اسالمی می خواهد جام .  مردم  برای جمهوری اسالمی باشد
 . ديگری در راه است" نرمش قهرمانانه"زهر ديگری بنوشد، 
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اما داستان برای اکثريت مردمی که امروز در کمين جمهوری اسالمی 
نشسته اند و فقر و نداری و زندگيشان را سياه کرده، مسئله معنی ديگری 

اين نکته بايد روشن باشد که ما مخالف تحريم اقتصادی به هر .  دارد
شيوه، بخصوص آنجايی که به معيشت و زندگی مردم مربوط است و 

اما اين بازی ها به منفعت .  ضرر و زيان آن به مردم می رسد، هستيم
مردم خوب می دانند و به ياد دارند که در جريان .  مردم بی ربط است

توافق برجام و رفع تحريمها و سرازيرشدن دالر به خزانه دولت چيزی 
عايد مردم نشد و آن زمان نيز همانند امروز گرانی و تورم و بيکاری 

. بيداد می کرد و گرهی از مشکالت اقتصادی و معيشتی مردم باز نشد
امروز اوضاع بسيار بدتر است و بعد از اين همه بدبختی که جمهوری 
اسالمی روی سر مردم آوار کرده است، شانس چندانی برای بازی دادن 

 .جامعه باقی نمانده است
 

با اين وصف سرنوشت رژيم اسالمی را نه غرب که جنبش طبقه کارگر 
و مردم انقالبی در آينده تعيين خواهند کرد و امروز تمام جدال برسر 

. جمهوری اسالمی فرصتهای زيادی را از دست داده است.  همين است
اکثريت مردم .  پلهای پشت سر را يکی بعد از ديگری خراب کرده است

از کارگر و بازنشسته و معلم و پرستار تا خيل عظيمی از مردم به فقر 
هيچ دليلی نه اقتصادی، نه سياسی و نه .  مطلق سوق داده شده اند

فرهنگی برای کوتاه آمدن مردم در مقابل رژيم هار سرمايه و سازش با 
طاقت مردم ته کشيده و اميدی به بهبود در نظام .  آن باقی نمانده است

جمهوری .  جمهوری اسالمی از نظر اکثريتی عظيم ديده نمی شود
اسالمی از درون پوسيده است و فقط ظاهری زمخت و خشن از آن بر 

 .جای مانده است
 

 سراوان، جنگ برای نان و زندگی
روز دوشنبه چهارم اسفند مردم زحمتکش سوخت بر سراوان توسط 
مرزبانان مزدور اسالمی به خاک و خون کشيده شدند و اعتراض به اين 

کشتن .  جنايت باز با سرکوب و جنايت بيشتر و دستگيری پاسخ گرفت
سوختبران و کولبران زحمتکش، فقر و نداری و بيکاری، اختناق و 

اينها درد .  سرکوب و کشتار و اعدام زندگی مردم را سياه کرده است
واقعی قريب به اتفاق مردم کارگر و زحمتکش و گرسنه، از کردستان تا 
سيستان و بلوچستان و همه شهرهای ايران است و همين درد و 
رنجهاست که مردم را به يک رويارويی دائمی با جمهوری اسالمی 

. برسر نان، معيشت، سالمت و عليه فقر و فالکت کشانده است
اعتراضات کارگران از هفت تپه تا هپکو، از شرکت نفت تا معادن، از 
بازنشسته تا معلم و پرستار، از کولبر در کردستان تا سوختبر در 
بلوچستان، جنگ اصلی مردم زحمتکش با جمهوری اسالمی برسر اين 

 .رنجهاست که پايانی برای آن متصور نيست
 

خودشان می گويند وضعيت طوری است که نسبت به آينده اقتصاد ايران 
در ايران نظام جمهوری .  هيچ گونه اطمينان و پيش بينی وجود ندارد

اسالمی خود بزرگترين مشکل سياست و اقتصاد و فرهنگ و همه 
اين بحران عميق تنها توسط طبقه کارگر .  جوانب زندگی اجتماعی است

سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی شرط الزم اين راه .  ميتواند حل شود
رد، صورت مسئله غلط است، سوال اصلی سرنگونی برجام مُ .  حل است

 . رژيم منحوس اسالمی است
 

   ٢٠٢١فوريه  ٢٤

 گريز از بحران بازيهای ديپلماسِى 

 !مشكل مردم فقر، فالكت، معيشت و سالمت است
 

 سعيد يگانه



اين خشم فروخورده تمام يک جامعه است که هر .  سرکوب فروکش کند
از گاهی در يک نقطه از کشور فوران می کند و دير يا زود همگانی و 

 . سراسری می شود
 

زحمتکشان سراوان هفته گذشته به پادگان ها يعنی آنچه که معاون امنيتی 
می خواند حمله کردند و فرمانداری شهر را "  ناموس دولت"استانداری 

طبق آخرين اخبار تعداد کشته و زخمی ها به .  نيز به تصرف درآوردند
سرکوبگران اينترنت را قطع و صحنه را برای .  دهها نفر رسيده است

سرانجام اين جنگ نابرابر هرچه .  يک آبان خونين ديگر مهيا ساخته اند
باشد يک چيز مسلم است؛ هزار آبان ديگر خلق کنيد اين شماييد که 

 .رفتنی هستيد
 

  ٢٠٢١فوريه  ٢٥
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 زيباكالم و مولوی عبدالحميد
 

 سعيد آرمان
 

سال است در  ٤٢صادق زيباکالم استاد علوم سياسی دانشگاە تهران که 
رهبر بزرگوار اهل "رکاب رژيم اسالميست به مولوی عبدالحميد بعنوان 

بران را به او و بستگانشان _نامه نوشته و کشته شدن سوخت"  سنت
 . تسليت گفته و خواهان بازگرداندن آرامش با کمک وی شدە است

 
آرامش مورد نظر زيباکالم يعنی فرونشاندن خشم بحق مردم از جنايت 

جناب مولوی .  صورت گرفته شدە و سکوت در مقابل نابرابری موجود
عبدالحميد که زندگی اش طبق روال معمول می چرخد و همه چيز بر 

آنکس که زندگی اش نمی چرخد و سينهاش آماج گلوله .  وفق مراد است
است سوخت بر بلوچستانی است که برای لقمهای نان جانش را از دست 

نان پيدا کردن قيمت گزافی دارد نه به ارزان فروشی شرافت .  ميدهد
 . انسانی از جانب زيباکالم ها

 
ضمنا بايد يادآور شد قرابت و تعلق خامنهای و روحانی به کارگر و 
زحمتکش تهران و اصفهان و کرمان و تبريز چقدر بی معنی است، 

. قرابت جناب مولوی عبدالحميد به زحمتکش در بلوچستان هم همانقدر
يک روز خانم نرگس دمحمی جايزە اش را دو دستی تحويل ايشان ميدهد و 

 .اينان سر و ته يک جنبش اند. امروز جناب زيبا کالم
 

بران بلوچستان همانقدر به بورژوازی _سوخت#منفعت کارگران و 
کولبر در کردستان به #بلوچستانی و مرکز نشين مربوط است که منفعت 

 .بورژوازی کرد
 

  ٢٠٢١فوريه  ٢٥

 سراوان؛ 
 ...صحنه جدال سوخت بران با برادران قاچاقچى 

 اطالعيه شورای همكار نيروهای چپ و كمونيست 

 !از خيزش مردم زحمتكش سراوان حمايت كنيم

دوشنبه چهارم اسفند نيروهای مرصاد سپاه پاسداران جمهوری اسالمی  
با حمله به کاروان سوخت بران در منطقه مرزی سراوان سيستان و 

روز سه شنبه پنجم اسفند خانواده ها و .  بلوچستان جنايت ديگری آفريد
مردم زحمتکش شهرستان سراوان در اعتراض به اين جنايت مقابل 

اين اعتراض نيز با گلوله و گاز اشک آور .  فرمانداری اجتماع کردند
اين اقدام جنايتکارانه مزدوران سپاه پاسداران، موجب .  پاسخ گرفت

برافروخته شدن خشم مردم زحمتکش در سراوان و ديگر شهرهای 
مردم خشمگين سراوان فرمانداری اين شهر را به .  استان شده است

تسخير خود درآوردند و چند خودروی نظامی مامورين رژيم را به آتش 
با .  در روز سه شنبه بنا به اخبار دهها نفر کشته و زخمی شدند.  کشيدند

افزايش اعتراضات در روز چهارشنبه که همچنان ادامه دارد، چند مقر 
سپاه و اماکن دولتی مورد تهاجم قرار گرفته و چند خطوط ارتباطی 

حکومت ادارات و مراکز دولتی را تعطيل اعالم کرده .  مسدود شده است
است و با ارسال نيروهای کمکی سرکوب و اعمال نوعی حکومت 
نظامی در برخی مناطق سيستان و بلوچستان برای کنترل اوضاع تالش 

 . ميکند
جمهوری سرمايه داری اسالمی برای کارگران و زحمتکشان کشور 
آنجايی که کار هست، دستمزدهای چندين برابر زير خط فقر را دنبال می 

و برای بيکاران که ميليونها نفر را شامل می شوند؛ فقر، گرسنگی،  کند
بی خانمانی، بی درمانی و انواع آسيب اجتماعی غير قابل درمان را به 

تحميل فقر و فالکت و بيکاری در مناطق و .  ارمغان آورده است
استانهای مرزی سيستان و بلوچستان و کردستان برجسته تر از مناطق 

جوانان زحمتکش اين مناطق در نبود کار مناسب و ابتدائی .  ديگر است
ترين امکانات رفاهی مجبورند با به جان خريدن خطرات بسيار و عبور 

عب العبور با کولبری و سوخت بری صاز مسيرهای شديدا دشوار و 
 .ممر درآمدی برای خود و خانواده های گرسنه خويش فراهم کنند

ً مسبب اصلی روی آوری به چنين کارهای پرمشقتی رژيم   مسلما
فاشيستی سرمايه داری اسالمی است که جوانان و مردم منطقه را از 
کوچکترين امکانی برای داشتن شغل يا درآمدی برای تامين معاش و 
بهره مندی از حداقل امکانات يک زندگی حتی بخور و نمير محروم 

در حاليکه که وابستگان به رژيم جانی اسالمی با درآمدهای .  کرده است
نجومی و بخشا سر به فلک کشيده، زندگی های مرفه و فوق لوکس را که 
از استثمار کارگران و زحمتکشان حاصل شده است، برای خود فراهم 

 .آورده اند
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن محکوم کردن اين 
کشتار فاشيستی و همدردی عميق با مردم زحمتکش بلوچستان و خانواده 
های داغديده، يگانه راه رسيدن به يک زندگی انسانی و بهره مند شدن 
تمامی آحاد جامعه از امکانات برابر و آزاد که در آن رفاه و آسايش 
عمومی از وظايف اوليه نظام حاکم باشد را در گرو سرنگونی انقالبی 
اين نظام سرمايه داری اسالمی و استقرار حاکميت شورايی کارگران و 

ما ضمن دفاع و حمايت از اقدام شجاعانه و انقالبی .  زحمتکشان ميداند
مردم سراوان، کارگران و زحمتکشان را به حمايت از اين خيزش و 

 .همبستگی با مردم سيستان و بلوچستان فرا می خوانيم

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد سوسياليسم ،زنده باد آزادی

 ٢٠٢١فوريه  ٢٤ -١٣٩٩اسفند  ٦

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



 ١٣۵٧مارس  ٨در گراميداشت 
در پشت عکسهای منتشر شده در ميديا از مراسم تکان دهنده جشن 

کودک دختر در حلبجه در کردستان يک واقعيت تلخ برای  ١٣۵٧تکليف 
از سر اين واقعيت تلخ و شکستی که در .  جمهوری اسالمی نهفته است

 ۵٧اسفند  ٢١اسفند آغاز و تا  ١۶شش روز اعتراضات زنان که از 
واقعيتی تلخ که .  را بر اين مراسم نهاده اند ١٣۵٧ادامه داشت، نام 

جمهوری اسالمی هنوز از آن رنج می برد و به خود می پيچد و به فکر 
چرا که جنبش راديکال و برابری طلب زنان بعد از آن يقه .  انتقام است

ترس از انقالبی .  اين حکومت عقبمانده و ضد زن را هرگز رها نکرد
ديگر آنچنان نزديک است که اين روزها آپارارت تبليغاتی گوبلزی رژيم  

 . به پخش مستندهای تاريخی برای گمراهی افکار عمومی پرداخته است
 

برای ديدن آنچه که امروز هدف اصلی تبليغات جمهوری اسالمی است 
 ٨بايد ما شرکت کنندگان در انقالب روايت خود را بيان کنيم و در آستانه 

مارس نگاهی به آنچه که کمتر از سه هفته بعد از قيام در تهران و 
بسياری از شهرهای ديگر ايران رخ داد بيفکنيم تا هدف و مصرف 

 . را دريابيم ١٣۵٧تبليغی و واقعی مستند سازها و مراسم  
 

قيام بهمن يکی از اتفاقات بدی بود که انقالبيون و مردم بپاخواسته، به 
دارودسته ای که در مساجد و مراکز مذهبی و پشت درهای بسته با 
توافق ضمنی غرب همراه با سران مليون در حال تحويل آرام و جابجايی 

حرکتی که می توانست .  قدرت خود را آماده می کردند، تحميل نمودند
کليت سيستم پهلوی را ويران نمايد و دسترسی دولت جديد را به ابزار 

اگر اسلحه دست مردم می افتاد کار انتقال و .  سرکوب دچار مشکل نمايد
مردم .  جابجايی قدرت دچار اختالل می شد و به راحتی انجام پذير نبود

اما انقالب شد و من يکی از آنهايی .  مسلح به راحتی تسليم نمی شوند
 .هستم که در سقوط پادگان اشرفيه در تهران شرکت داشتم

 
. به تدريج صف ها مشخص تر شد ۵٧واقعيت اين است که از پاييز 

شعارهای مذهبی هدفمندتر وارد اجتماعات گرديد و زنانی که از مساجد 
بسيج می شدند، در تجمع های اعتراضی در صفهای مستقل سازماندهی 

. که لقبشان بود روز به روز بيشتر می شدند"  چادر سياه ها. "می شدند
به مرور .  شايع کردند که صف جدای زنان برای تامين امنيت آنها بود

عده ای از اين زنان در تظاهرات ها در کيف هايشان چادر و يا روسری 
و عينک مشکی داشتند که در صفوف راهپيمايی ها به زنان بی حجاب 

که در اغلب موارد با عکس العمل   -می دادند که خود را بپوشانند
 . مخاطبين روبرو می شدند

 
بعد از ديماه و ورود خمينی به ايران و اعالم دولت موقت بازگان لحن 

حقوق زنان در اسالم باب شد و بالفاصله به موضوع .  ها عوض شد
بعد از قيام فوری فرمان باز شدن مدارس و .  بحث و جدل تبديل شد

 ٥٨٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

همزمان با اين اوضاع به تدريج ادبيات جديدی جای .  ادارات داده شد
رواج داده می "  حاج آقا"و "  برادر"و "  خواهر. "خود را باز می کرد

شخصيت های جديدی بعنوان سخنگويان اين جريان ارتجاعی در .  شد
ابراهيم يزدی، قطب زاده و دهها آيت اله و اسالمی .  جامعه قد علم کردند

مثل يک گروه ُکر ناموزون شروع به خواندن عليه زنان کردند و می 
آيت اله طالقانی که .  خواستند آب توبه سر تمام زنان بی حجاب بريزند

پدر مجاهدين خوانده می شد، هرکجا حکومت خراب می کرد در نقش 
محلل ظاهر می شد و برای آرام کردن مردم و به خانه فرستادنشان به 

حوادث .  پدرم معتقد بود که طالقانی روباه خطرناکی است.  حرف می آمد
بعدی نشان داد که حمله به زنان نقطه آغاز حمله به انقالبی بود که نمی 

انقالبی که دو تا سه سال بعد از قيام هم هنوز در .  خواستند ادامه يابد
اما زنان هم با مقاومت جواب .  خيابان ها در حرکت برای تغيير ماند

برای نسل ما که هرگز حجاب يک گزينه نبود و زير حجاب رفتن .  دادند
اسفند  ١٧در .  غير ممکن بود، بحث حجاب اسالمی به ميدان آورده شد

برای اولين بار می خواستيم روز جهانی زن را در بهار آزادی  ۵٧
گرامی بداريم و همراه ديگر زنان دنيا به خيابان ها بياييم و برای حقوق 

هرچه به روز جهانی زن نزديکتر .  جهانشمول مشت هايمان را گره کنيم
کانون مستقل معلمان، .  می شديم جنب و جوش بيشتری بچشم می خورد

جمعيت زنان مبارز، کانون وکال  و دهها سازمان و انجمن چپ مردم را 
قبل از روز جهانی زن در .  به برگزاری مراسم روز زن دعوت نمودند

هما ناطق در .  مطبوعات بحث و جدل موافقين و مخالفان منتشر شد
روزنامه اطالعات از حق زنان برای پوشش دفاع کرده بود و دفاع 

از روزها قبل برای اين تظاهرات و .  روشنی از آزادی پوشش داشت
چندين سخنرانی و بحث در .  پخش خبر و اطالعيه های آن کارمی کرديم

دانشکده های دانشگاه تهران فکر کنم دانشکده حقوق و فنی سازمان داده 
 .شده بود

 
لغو قانون حمايت خانواده قبل از اين موجب عصبانيت و نگرانی در 
ميان مردم بويژه زنان شده بود و به نظر من اين دو مسئله يعنی حجاب و 

در .  قانون حمايت خانواده زمينه را برای اعتراض وسيع آماده کرده بود
اسفند خمينی در سخنرانی برای طالب حوزه علميه قم به لباس زنان  ١۶

در وزارت خانه ها و ادارات دولتی حمله کرد و گفت زنان نبايد لخت به 
اسفند حزب الهی ها از ورود زنان به  ١٧روز بعد يعنی .  سر کار بيايند

محل های کارشان در وزارتخانه ها بويژه وزارت خارجه جلوگيری 
کارمندان هم به جای رفتن به .  کردند و کار به درگيری کشيده شده شد

 .کار بطرف دانشگاه تهران، محل تظاهرات روز زن سرازير شدند
 

اسفند همراه دوستانم بطرف دانشگاه تهران حرکت کرديم و  ١٧روز 
. قرار بود ابتدا به سخنرانی هايی که سازمان داده شده بود گوش کنيم

در .   هنگاميکه به مقابل دانشگاه رسيديم عمال ورود غير ممکن شده بود
عرض يک ساعت هزاران نفر در مقابل دانشگاه تهران 
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از زنان خانه دار که با .  باور کردنی نبود.  حضور به هم رسانند
چادرهای سنتی رنگی تا معلمان و کارمندان و استادان دانشگاه و دانش 

ما تا نزديک .  آموزان و دانشجويان گروه گروه وارد محوطه می شدند
گروه های حزب الهی در .  در دانشگاه رسيديم ولی نتوانستيم وارد شويم

. اطراف جمع شده بودند ولی جرئت نزديک شدن به صف ها را نداشتند
. همراه خود عده ای زنان جوان محجبه  را هم يدک می کشيدند

بعد از مدتی انتظار .  تظاهرکنندگان از اقشار مختلف اجتماعی بودند
البته .  اعالم شد که سخنرانی ها لغو شده و بسوی نخست وزيری ميرويم

در قسمتی که من و دوستانم بوديم جدلی درگرفت که بايد بطرف جماران 
هزاران زن با مشت های گره کرده در حاليکه پاهايشان را به .  برويم

. زمين می کوبيدند در خيابانهای مرکزی شهر تهران به حرکت درآمدند
باندروها و شعارها بسيار .  لرزش زمين را زيرپايمان احساس می کرديم

ما انقالب «فرياد .  راديکال و با آگاهی به موقعيت زنان نوشته شده بود
ما «، »حق زن نه شرقی نه غربی«، »نکرديم تا به عقب برگرديم

ما خواهان حکومتی هستيم که «، »خواهان حقوق برابر خود هستيم
ساختمان های اطراف را به  »خواهان برابری انسانها، زن و مرد باشد

هرچه جلوتر می رفتيم تعداد .  جمعيت خشمگين بود.  لرزه درآورده بود
موتور سوار و ماشين های وانتی که پر از گله های بسيج شده چاقوکش 

همان جا قرار شد که فردا .  و الت بودند در اطرافمان افزايش می يافت
هنگام پراکنده شدن بخاطر .  در مقابل کانون وکالی دادگستری گرد بياييم

. تهديد حزب الهی ها مجبور شديم در گروه های چند نفری حرکت کنيم
هرچند در اطراف دانشگاه تعدادی از زنان را گير آورده بودند و آنها را 

خشونت و حمله .  کتک زده بودند و يا شلوارهايشان را پايين کشيده بودند
به تدريج صف ها از همه .  به زنان بطور سيستماتيک آغاز شده بود

خبر تظاهرات گسترده .  پاشيده شد و کمتر گرديد و نتوانست ادامه دهد
خانواده های بسياری نگران فرزندانشان . زنان در تهران وسيعا پخش شد

اما زنان توانسته بودند که عليرغم تمام مشکالت، و توهم وسيعی .  بودند
شب طالقانی در تلويزيون و .  که نسبت به حکومت وجود داشت بايستند

پدرم باز هم به .  مطبوعات ظاهر شد و گفت که حرف آقا اين نبوده است
 . ما از خطر آخوندها گفت و طالقانی را مليجک خواند

 
روز بعد من به همراه يکی از معلمان همکارم که چند سالی از ما 
بزرگتر بود و هميشه با کفش پاشنه بلند و لباسهای شيک سرکالس 

بشدت ترسيده بود و نمی خواست حجاب .  حاضر می شد به دانشگاه رفتم
تعداد زيادی زنان در چمن دانشگاه جمع شده بودند و ما هم .  به سر کند

اما نيروهای حزب اله مقابل در اصلی دانشگاه ايستاده .  به آنها پيوستيم
عده ای هم .  بودند و با تهديد و دنبال کردن زنان مانع ورود شده بودند

. موفق می شدند وارد دانشگاه شوند اما معلوم بود که درگير شده بودند
هنگامی که .  همکارم خيلی ترسيده بود و وقتی فرصتی بدست آورد رفت

صف تظاهرات بيرون آمد از همان مقابل درب ورودی دانشگاه درگيری 
من بعد از مدتی .  تصميم رفتن بطرف روزنامه آيندگان بود.  شروع شد

اما .  برای رفتن به جلسه کانون مستقل معلمان صف را ترک کردم
مجبور شدم از کوچه های اطراف برای رسيدن به مقصدم استفاده کنم و 
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برای همين بسيار دير به جلسه رسيديم که در محلی واقع در خيابان 
در تسخير حزب الهی ها بود و )  جمهوری(خيابان شاهرضا .  نواب بود

 . من هم بی حجاب و تنها را، حتما می توانستند بگيرند
 

هزار نفر در مقابل دادگستری جمع  ١۵اسفند جمعيتی بالغ بر  ١٩روز 
شدند که بسياری از کارمندان ادارات و وزارتخانه ها و معلمان و 

جمعيت تحت فشار حزب اله بود و بعد از اجتماع .  دختران جوان بودند
در مقابل دادگستری خواهان ديدار با وزير شدند که سايه اش را هم 

من و دوستانم در هنگام قطعنامه خواندن رسيديم و چند نفری هم .  نديديم
مطبوعات سکوت بسيار مزورانه ای در مورد حرکت .  سخنرانی کردند

تجمع کوچکی در مقابل راديو  ٢١روز .  زنان را پيش گرفته بودند
تلويزيون در اعتراض به سانسور برگزار گرديده بود که من در آن 
شرکت نداشتم اما از اخبار معلوم بود که با اين تجمع هم بشدت بسياری 

مدارس باز شده بود و می بايستی در محل کارهايمان . برخورد شده است
 . حاضر باشيم

 
شعارهای اصلی تظاهرات زنان نشان داد که جنبشی که اينگونه آغاز 

جنبشی راديکال و ماکزيماليست که هيچ .  شده است، عقب نخواهد نشست
توهمی به دولت جديد ندارد و هيچ بهانه ای نمی تواند در مقابل آزادی 

روزنامه های اطالعات و  .زنان و خواست برحق برابری ايستادگی کند
کيهان خبر را کم و بيش منتشر کردند ولی از شرکت زنان طرفداران 

. در اين اعتراضات نام برده بودند"  زنان طاغوتی"سلطنت پهلوی يا 
ادبيات جديد مناسب با حکومت .  کامال جديد بود"  طاغوتی"کلماتی مانند 

 .جديد در حال شکل گرفتن بود
 

خبر اعتراضات زنان در شهرهای تبريز و سنندج و چند شهر ديگر 
بگوشمان رسيد و نشان داد که اعتراض زنان از يک پتانسيل سراسری 

در مورد اين شش روز سخن بسيار گفته شده است و .  برخورد است
هرچه که .  هرکسی از زوايه خود تصاوير مختلف را ترسيم نموده است

گفته شود مهمتری خصلت اعتراضات شش روزه زنان در تهران آغاز 
تاريخی پر از فداکاری که  برای مقابله با آن رژيم .  يک تاريخ جديد بود

با خشونت، ددمنشی، سرکوب، کشتار و جهالت و نفی حق اوليه و 
انسانی نيمی از جامعه، بانی سيستم آپارتايد جنسی شد و همين رودر 

مقاومت  شش روزه زنان در تقابل با .  رويی را اجتناب ناپذير می کرد
ارتجاع اسالمی با خواست هايی شروع شد که امروز بعد از چهار دهه 
از گذشت آن هنوز معتبر و قابل دفاع است و به الهام بخش بسياری از 

جنبش های برابری طلب از جمله در خاورميانه تبديل 

در  پشت نمايش جشن تكليف دختران در  
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يکی از اين مناطق که از جنبش برابری زنان در ايران الهام .  شده است
زنان در .  گرفته است جنبش برابری طلبی در کردستان عراق است

سال اخير بسيار آگاهانه و قدرتمند در مقابل  ٢۵کردستان عراق در 
مردساالری، ناموسپرستی و قتل های ناموسی و برای کسب برابری و 
حقوق سياسی و اجتماعی خود به ميان آمده اند و خواهان تغيير در 

دولت کردستان عراق  نه تنها توجهی به اين خواست .  زندگيشان شده اند
های حق طلبانه نکرده است بلکه با ايجاد روابط سياسی ای که  بر اساس 
داد و ستد، که عمدتا بر استراتژی جمهوری اسالمی درمنطقه استوار 
است، به جاده صف کن رژيم اسالمی تبديل شده و عمال کردستان عراق 

 . را به ميدان اسالميست های حاکم بر ايران بدل کرده است
 

آموزش و گسيل هزاران عمامه بسر، تاسيس مراکز مذهبی و اشاعه 
خرافات و ادامه سنت های عقب مانده به کمک نيروهای مرتجع محلی، 
عمال جامعه کردستان را به طرف اسالميزه شدن سوق داده است و 

مناطقی که .  آگاهانه به مقابله با جنبش برابری طلب پرداخته است
. مردمش گرفتار بيکاری و فقر و حکومت يک مشت دزد چپاولگر هستد

حلبجه هم يکی از اين شهرهاست که هنوز از بمباران شيميايی و قصابی 
نيروهای بعث قد علم نکرده بود که با کمک نيروهای مرتجع محلی پای 

زنان و کودکان طبعا اولين قربانيان .  جمهوری اسالمی به آنجا باز شد
آنچه در .  اين فاجعه جديد يعنی اسالميزه شدن جامعه کردستان هستند

حلبجه و بسياری نقاط ديگر در کردستان عراق و يا عراق در ابعاد 
سراسری می افتد در وهله اول بايد انگشت اتهام را به طرف حکومت 

تک تک اينان در اين .  محلی کردستان و دولت عراق نشانه گرفت
ناميدن،  ١٣۵٧اما مراسم جشن تلکيف را آگاهانه .  جنايات دست دارند

. فقط دال بر يک حقيقت بسيار تلخ برای جمهوری اسالمی است
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جمهوری اسالمی از رابطه نزديک جنبش برابری طلبی ايران و عراق 
باخبر است و اگرچه در شش روز اعتراض زنان و شروع حيات ننگين 
خود از خشم زنان جان بدر برد ولی ضربه محکمی خورد و هنوز از 

اکنون ميخواهد با تکرار آن در منطقه .  درد اين  زخم بخود می پيچد
غرامت اين شکست را .  مقابله کند و دنبال جبران اين ضربه است

کودکان حلبجه ای، سوريه ای، لبنانی، افغانستانی، کودکان و دخترانی 
که در کشورهای اروپايی در محيط های اسالمی بزرگ می شوند با 

 . جانشان می پردازند
 
ما . از اين تاريخ بايد ياد کرد، از آن درس گرفت و قدرتش را يادآور شد 

شرکت کنندگان و پيشروان اين جنبش بايد راويان آن باشيم و برای 
اين افتخار تمام کسانی است .  شرکت و تاثير گذاری بر آن برخود بباليم

که از روز اول هزينه اين تقابل را به جان خريدند و به نسل های بعدی 
اما سران جنايتکار و مماشات گر دولت کردستان عراق که .  سپردند

بيکاران را به گلوله می بندند و دختران و کودکان را به دست احزاب و 
گروه های حزب اله می سپارند، بدون ترديد به همان سرنوشتی دچار 

 . خواهند شد که در انتظار جمهوری اسالمی است
 

  ٢٠٢١فوريه  ٢٠
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آزادی "با سپاس از سايت آلترناتيو شورايی که با ارسال سوالی در مورد 
بيان به طور کلی در کردستان و دادگاهی کردن روزنامه نويسان و 

در اين فرصت نگاهی .  نظر من را هم پرسيده اند"  فعالين سياسی بادينان
به پاسخ های ديگر فعالين سياسی که در سايت آلترناتيو شورايی منتشر 

در بعضی از اين .  شده، داشته و آنها را مطالعه کردم، دستشان درد نکند
مشخصا پاسخ دو رفيق .  پاسخ ها تحليل و نظر درست و بجا وجود دارد

کار من را آسانتر کرده است، رفيق نسرين محمودی آذر و رفيق مظفر 
عبدهللا، هم در مورد موضوع آزادی سياسی و گستره آن و تاکيد بر لزوم 
آزادی بی قيد و شرط سياسی، و هم در مورد ماهيت ضد آزادی حکومت 
اقليم کردستان و برخوردهای سرکوبگرايانه اين حکومت و حکم زندان 
برای فعالين سياسی و روزنامه نويسان و فعالين بادينان به درست نکات 

پاسخهای آنان را به نظراتم در اين رابطه نزديک .  خوبی را نوشته اند
ميدانم، پس به خاطر محدوديت وقت ضروری نميدانم، بسياری از 

دوست دارم به اين مناسبت در اينجا .  نظرات درست آنها را تکرار کنم
 .چند نکته پايه ای را اشاره کنم

  
 آزادی سياسی به چه معنا؟ 

بحث آزادی سياسی تنها به آزادی بيان در فرمت گفتن يا نوشتن توسط 
يک نفر يا جمعی خالصه نميشود، بلکه آزادی سياسی بايد به معنای 
ابراز وجود انسانها چه به صورت فردی يا جمعی در نظر گرفته شود تا 
بتوانند نظرات خود را اعالم کنند، تا جامعه از خواست و مطالبه آنان 
مطلع شود، در مقابل محدود کردن آزادی سياسی يا پايمال کردن حقوق 
انسانها، در ابعاد سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بايستند، در يک 

در نتيجه بايد بدينگونه و با اين گستردگی آزادی .  کالم خود را بيان کنند
بعالوه، بر آزادی سياسی نبايد هيچ قيد و بندی گذاشته .  سياسی را ديد

برای همين است کمونيستها بر آزادی بی قيد و شرط سياسی از .  شود
آزادی بی قيد و شرط سياسی از .  زمان مارکس تاکنون پای ميفشارند

طرف قدرتهای سرمايه داری با هر شکل و شمايل و جناحهايش، از 
راست و راست افراطی تا ليبرال و سوسيال دمکراتها در جريان مبارزه 
ی طبقاتی، نه تنها در حکومتهای استبدادی که تماما پايمال شده، بلکه در 
همين حکومتهای کاپيتاليستی در کشورهای غربی که آزادی سياسی تا 

تاسف .  حدود قابل توجهی  به رسميت شناخته شده، محدود شده است
بارتر برای چند دهه پس از شکست انقالب اکتبر از جانب قطبهای 
اصلی کمونيسم بورژوايی مثل روسيه و چين و اقمار آنها، آزاديهای 

ديديم چه استبداد .  سياسی از طرف آنان نيز پايمال و زير پا نهاده شد
 .خشنی را حاکم کردند

   
ميالدی، جنبش  ١٩٧٩در ايران يعنی سال  ١٣۵٧در بطن انقالب 

مارکسيسم انقالبی و بعدها کمونيسم کارگری در ايران و سپس در عراق 
خوشبختانه اين .  بحث آزادی بی قيد و شرط سياسی را به ميدان آورد

مبحث دوباره توانست به درجاتی جايگاه خود را در تحليل و نحوه 
نگرش برای حفاظت يا دفاع از آزادی بی قيد و شرط سياسی، ميان 
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نيروهای سياسی پيشرو در جامعه تثبيت کند، اما متاسفانه هنوز بسيار 
مخصوصا برای گسترش بيشتر دامنه آزادی بی قيد و شرط . ناکافی است

سياسی و جاری کردنش، برای بنيان نهادن آن به گونه ای که بازگشتی 
در کار نباشد، احتياج به فعاليت بيشتر از طرف آزاديخواهان به ويژه 

برای .  کمونيستها برای تثبيت کامل آزادی بی قيد و شرط سياسی هست
بنا نهادن دائمی و کامل و بی قيد و شرط آزادی سياسی طبيعتا نيازمند 

در يک جمله الزم است حکومت . تغيير در قدرت سياسی کشورها هستيم
. کارگری و کمونيستی در هر کشوری به يک واقعيت عملی تبديل شود

به اين معنا انقالب اجتماعی و انقالب کارگری رخ دهد، يک نتيجه و يا 
ثمره مهم انقالب کارگری و حکومت سوسياليستی تثبيت آزادی بی قيد و 

 . شرط سياسی به معنای همه جانبه و کامل آن است
 
 ! تراشی، در مقابل آزادی بی قيد و شرط سياسی" مقدسات"

در مقابل تثبيت آزادی بی قيد و .  ميخواهم بر نکته ای ديگر تاکيد کنم
شرط سياسی عالوه بر قدرتهای استبدادی و ديکتاتوريهای حاکم، چه به 
شکل دولت يا احزاب مسلح يا بی سالح که اين تاثير به سزايی دارد که 
نگذارند آزادی بی قيد و شرط سياسی حاکم شود، همزمان در سير واقعی 

مقدسات و "تحوالت جوامع و بر بستر جدال طبقاتی، پديده ای به نام 
" مقدسات تراشی"و "  مقدسات"برجسته کردن .  باب شده است"  ارزشها

اين امر مستقل .  در مقابل آزاديهای سياسی بيشترين موانع را ايجاد ميکند
از اينکه در هر کشوری چه قدرت در دست ملی گراها يا در دست 

. مذهبی ها، يا جناحهای ليبرال و سوسيال دمکرات باشد، رايج است
جنسی و "  مقدسات"مذهبی و "  مقدسات"ملی و "  مقدسات"برای مثال 

تمام اينها در خدمت منافع طبقات دارا و استثمارگران ...  نژادی و غيره 
بنا بر داليل خاصی و اساسا برای .  توليد شده و ريشه ی طبقاتی دارند

در .  پاسداری از قدرت استثمار و ستم کاپيتاليسم بدست گرفته شده است
" مقدسات"اينجا بيشتر از اين بدان نميپردازم، منظورم اين است بگويم 

تراشی موانع بزرگی است در مقابل گسترش آزادی بی قيد و شرط 
ميبينيد خيلی از وقتها فعالين سياسی و آزاديخواهان و به ويژه .  سياسی

کمونيستها به صورت فردی يا جمعی يا سازمانی و حزبی، آماج اين 
را در خطر قرار داده "  منافع ملی"حمالت و اتهامات قرار ميگيرند که 

توهين شده، "  آب و خاکمان"توهين شده، به "  مقدسات ملی مان"به .  اند
و رهبران و پيامبران و قرآن و انجيل و تورات و "  مقدسات دينی"يا به 

به نژاد و زبان و "بی حرمتی شده، يا گفته ميشود "  مقدس"به کتابهای 
توهين شده، اينها را در همه کشورهای دنيا به "  لباس و غذا و پرچممان

در همين سالهای گذشته در کشور دانمارک در مقابل .  وفور ديده ايم
کاريکاتوريستی که کاريکاتور پيامبر مسلمانان را کشيده بود، تهديد به 

در پاريس و در واقعه تلخ شارلی .  کشتن و ترور و اعدام به ميان آمد
" مقدسات"منظورم اين است بحث .  ابدو ديديم اسالميها چه جنايتی کردند

در اصل آن مانع بسيار بزرگی است در مقابل آزادی بی قيد و شرط 
نمونه ای واضح تر و پوچ .  سياسی و صد البته در مقابل پيشرفت جامعه

و يا منافع "  منافع ملی"در برابر "  جاسوسی"تر تهمت 

 !و آزادی بى قيد و شرط سياسى" مقدسات" 

 !احكام بى پايه عليه فعالين سياسى بادينان بايد لغو شود
 

 رحمان حسين زاده 

 

  ١٢صفحه   



 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود

 
 منصور حكمت

به اين فعالين سياسی بادينان در کردستان عراق اتهام .  قدرت حاکم است
زده شده و حکم زندان طوالنی گرفته اند، که اتهامی "  جاسوسی"

از بحث مقدسات ميآيد، گويا دولت يا "  جاسوسی"همين طرح .  نارواست
ر(حکومتی در اربيل  است و نميشود از آن "  مقدس"هست که )  ههول

انتقاد کرد، نميشود در مقابل اين همه فساد مالی و سرکوب و اختالس 
اين فعالين سياسی بادينان که حکم زندان گرفتند، .  اين حکومت حرفی زد

با پيامها و کامنتها، عقيده و نظر خود را ابراز کرده و با اتهامات پوچ 
روبرو ميشوند، سپس واضح است دادگاه در راستای منافع حکومت اقليم 

ميخواهم نتيجه بگيرم، تا زمانی که در اين جامعه بشری و .  حکم ميدهد
تراشيده ميشود، آزادی بی قيد و "  مقدسات"در کشورهای کنونی دنيا 

" مقدسات"  جامعه آزاد .  شرط سياسی به معنای فراگير حاکم نميشود
بلکه تنها چيزی که .  تعريف نميکند"  مقدسات"ندارد و برای خود 

و البته به دور اعمال و .  است انسان و حقوق انسانی است"  مقدس"
هر چيزی قابل انتقاد و .  کردار انسانها خط قرمز کشيده نميشود

نارضايتی و سئوال کردن است، هيچ خط قرمزی نبايد دور حکومت و 
... حزب و شخصيتها و رهبران و ايدئولوژی و کتاب و نوشته و گفته و 

مقدسات ملی و مذهبی و نژادی و جنسی و "در جامعه آزاد .  کشيده شود
پس اين نتيجه را ميگيرم تالش برای استقرار .  وجود ندارد"  ايدئولوژيک

مقدسات "آزادی بی قيد و شرط سياسی همزمان مبارزه ايست در مقابل 
را تبديل کردن به چماقی بر سر "  مقدسات"برای جامعه و "  تراشی
مبارزه بيوقفه برای تثبيت آزادی بی قيد و شرط سياسی، بخش .  انسانها

است که حاکمان برای سود و منفعت "  مقدساتی"الينفک مبارزه عليه 
 .خود به کار ميگيرند و ميتراشند و سپس به جامعه تحميل ميکنند

 
چرا پارتی در اين مقطع و در بادينان به احکام سنگين متوسل شده 

 است؟ 
در چهارچوبی که در باال اشاره کردم، زندانی کردن و حکم زندان، 
برای روزنامه نگاران و فعالين سياسی بادينان به تمامی ظلم بزرگی 

اتهامات بدون اساس و ناروا هستند و مايه شرمساری و محکوم .  است
اما سئوال اينست که چرا حکومت اقليم .  است و الزم است ملغی شود

کردستان به ويژه پارت دمکرات کردستان در اين زمان و در منطقه ی 
بادينان، ظاهر دادگاه و قانون را بدست گرفته اند؟ به خاطر اين که اوال 

در اين .  صدای اعتراض توده ای در کردستان بسيار بلند و گسترده است
دوره ديده ايم در هر دو منطقه ی زرد و سبز در مقابل هر دو حزب 
حاکم و حکومت اقليم برای حقوق عقب افتاده، عليه ظلم و فساد عديده ای 
که صورت ميگيرد، اعتراضات گسترده وجود دارد، طبعا برای مقابله و 
خاموش کردن صدای اين اعتراضات به اين اقدامات سرکوبگرانه متکی 

. در اين مورد زياد نوشته شده، از توضيح بيشتر صرفنظر ميکنم.  اند
ثانيا چيزی که بايد به آن توجه کرد، قبال پارتی در منطقه تحت حاکميت 
. و نفوذ خود کمتر در مقابل مخالفان به دادگاه و قانون متوسل شده است

بلکه بيشتر به ترور و کشتن دست برده و از اين شيوه ها برای ارعاب 
مخالفان بهره برده است، از جمله ترور سياه و پنهانی نزيرعمر، 
سردشت عثمان و ليست بلند ديگر را که اکنون در مورد اسامی بقيه 

اين بار پارت دمکرات ظاهرا .  حضور ذهن ندارم، فراموش نکرديم
را به روش ترور "  دادگاه و قانون"توسل به "  حکومت و دولت"مانند 
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اين بار از هردو اهرم يعنی ترور .  پنهانی و قتل عمد اضافه کرده است
دست ساز خودش استفاده ميکند برای مقابله با " دادگاه و قانون"پنهانی و 

من فکر ميکنم سير .  موج نارضايتی ها تا جلو گسترش آن را بگيرد
حوادث در جهت پيشروی مبارزات توده ای است و اين فرصت را به 

نکته ی سوم اين است، اينجا بادينان است که تاريخا محل .  آنها نميدهد
نفوذ اين جريان بوده، به همين خاطر پارتی را ترس مضاعف فرا 
گرفته، برای اين که حرکت نارضايتی عليه سيستمش در بادينان به راه 

پارتی ميخواهد در نطفه جلو تحرک اعتراضی را در اين .  افتاده است
همچنان "  بادينان"منطقه بگيرد، چون ميخواهد، همچون چند دهه پيش 

منطقه آرام تحت حاکميتش باشد، برای همين است به واکنش سريع و 
تمام حقايق مبارزاتی در کشورهای مختلف و .  تندی روی آورده است

همچنين در عراق و کردستان نشان ميدهد که اين حاکميت های باالی 
سرمردم هر مانعی در مقابل مبارزات توده ای ايجاد کنند و آن را به 
تعويق هم بيندازند، اما نميتوانند روند اعتراضی را سد کنند، اين موج 

 .مبارزاتی تداوم پيدا ميکند
 

 احکام ظالمانه عليه فعالين سياسی بادينان کردستان بايد لغو شود
در پايان همصدا و همگام با تمامی آزاديخواهان حکم ظالمانه زندانی 

اين احکام بی پايه است و بايد .  کردن فعالين بادينان را محکوم ميکنم
مبارزه ای که  برای الغای اين احکام به راه افتاده است .  ملغی شود

 .بسيار برحق و مورد حمايت است
 

*** 
 

سايت آلترناتيو شورايی به زبان کردی در رابطه با احکام سنگين :  توضيح
زندان شش ساله برای چند روزنامه نگار و فعال سياسی منطقه بادينان کردستان 
عراق با طرح يک سئوال با تعدادی از فعالين سياسی با گرايشهای مختلف 

پاسخ باال هم در اصل .  مصاحبه ترتيب داده و در سايت خود منتشر کرده است
 .به زبان کردی صورت گرفته و به زبان فارسی ترجمه شده است

  

 ٢٠٢١فوريه 
*** 

 !و آزادی بى قيد و شرط سياسى" مقدسات" 

 ...احكام بى پايه عليه فعالين سياسى بادينان بايد لغو شود 



تعيين حداقل "سرمايه داران به نام پروسه "  شورايعالی کار"سناريوی 
در طول عمر ننگين جمهوری اسالمی، نه پروسه ای "  دستمزد ساالنه

کاهش بلکه تالشی برای برای افزايش دستمزد کارگران و مزدبگيران 
دستمزدهای اسمی ظاهرا هر سال درجه ای . مستمر دستمزدها بوده است

افزايش داشته است اما سقوط ارزش لایر و تورم لجام گسيخته، دستمزد 
. واقعی و قدرت خريد کارگران و مزدبگيران را مرتبا کاهش داده است

مضافا اينکه هيچوقت کارگران و نمايندگان واقعی شان بدليل ممنوعيت 
و فقدان تشکلهای مستقل کارگری در پروسه تعيين حداقل دستمزد 

نهاد موسوم به شورای عالی کار، متشکل از دولت و .  حضور نداشتند
کارفرما است و حضور فرمايشی نمايندگان سازمانهای دست ساز 

بيانگر حضور "  سه جانبه گرائی"حکومتی و ضد کارگری تحت عنوان 
حتی اگر نمايندگان .  کارگران در پروسه تعيين دستمزد نبوده و نيست

واقعی کارگران در اين نهاد حضور داشتند، دولت و کارفرما دو رای در 
لذا طبقه کارگر و بخش پيشرو جنبش کارگری .  مقابل يک رای دارند

کارفرمائی   -همواره اين پروسه را محکوم و تصميمات اين مرجع دولتی
کارگران آگاه همواره اعالم کردند که تنها .  را برسميت نشناخته است

مرجع صاحب صالحيت تعيين دستمزد، نمايندگان مستقيم و منتخب 
کارگران هستند و حداقل دستمزد ساالنه بايد تامين کننده لوازم زندگی و 
جوابگوی نيازهای خانواده کارگری براساس استانداردها و امکانات 

براين اساس کارگران به حق و با انزجار هر ساله .  دنيای امروز باشد
را قاطعانه مردود "  شورايعالی کار"حداقل دستمزد تعيين شده توسط 

 . اعالم کرده اند
 

در تداوم تحميل فقر مستمر به طبقه کارگر، امسال کارفرمايان و دولت 
دستمزد منطقه "از طرح بحث تعيين .  تهاجم جديدی را سازمان داده اند

، "مزد توافقی"و "  تعيين پايه دستمزد براساس مجرد و متاهل"تا "  ای
مورد "  مزد توافقی"هدف .  همه تالشهائی برای کاهش دستمزدها است

نظر دولت روحانی، نپرداختن همان باصطالح اضافه دستمزد اسمی 
اين .  مصوب شورايعالی کار و موقت کردن بيشتر قراردادهای کار است

حربه های شناخته شده و رسوای سرمايه داران شورايعالی کار و 
مانورهای پوچ نمايندگان شوراهای اسالمی و خانه کارگر، با انزجار و 

واقعيت اينست پيشروان .  اعتراض بحق کارگران روبرو شده است
جنبش کارگری نه فقط تصميمات شورای عالی کار را برسميت نمی 
شناسند بلکه راسا با محاسبه نيازهای واقعی خانواده کارگری در شرايط 
حاضر، ميزان حداقل دستمزد جوابگوی نيازهای امروز را اعالم کرده 

از جمله کارگران نفت حداقل دستمزد را دوازه ميليون تومان اعالم .  اند
اين نرخ .  و تاکيد کردند هيچ کارگری نبايد کمتر از ده ميليون مزد بگيرد

. دستمزد در جنبش کارگری و در جامعه با استقبال روبرو شده است
نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان و بازنشستگان نيز طی بيانيه 

 . ای همين سطح دستمزد را اعالم کرده اند
 

به اين ترتيب کارگران نه فقط پيشاپيش به تصميم ضد کارگری نهاد 
دست رد زدند، بلکه با طرح "  شورايعالی کار"کارفرمائی   -دولتی 

آلترناتيو خود برای افزايش دستمزد، به يک مبارزه واقعی برای افزايش 
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دستمزدها فراخوان دادند و قطب نمای روشنی برای تامين يک زندگی 
 .شايسته انسان و پيگيری مبارزه هدفمند تا تحقق آن را ترسيم کردند

 
پيوستگی مبارزه عليه دستمزد زير خط فقر با تامين معيشت و سالمت 

 !و واکسيناسيون برای همگان
 

امسال همزمان با مساله تعيين حداقل دستمزد و پيامدهای دهشتناک 
پاندمی کرونا، سوال تامين معيشت و سالمت و واکسيناسيون مسئله 

خواست تامين معيشت و سالمت و واکسن .  اکثريت عظيم جامعه است
رايگان و همگانی با استاندارهای معتبر جهانی، در اعتراضات بخشهای 
مختلف طبقه کارگر از جمله در تجمعات سراسری هفتم و بيست و ششم 

در شرايط ويژه امروز، .  بهمن بازنشستگان با جديت مطرح شده است
مبارزه عليه دستمزد زير خط فقر با مبارزه برای تامين معيشت و 

توقع اينست جنبش .  سالمت و واکسن رايگان و همگانی درهم تنيده است
کارگری و رهبران و فعالين راديکال آن پرچم حرکت سازمانيافته، 

با .  گسترده و سراسری حول اين خواسته های عاجل را به دست بگيرند
به ميدان کشيدن پتانسيل بالقوه و عظيم جنبش سراسری ميتوان عقب 

هر نوع بهبود جدی .  نشينی اساسی به دولت سرمايه اسالمی تحميل کرد
در زندگی طبقه کارگر و ايجاد اتحادی سراسری و همگامی درگرو 
بدست گرفتن اين حلقه های اساسی و سازماندهی جنبشی عظيم عليه فقر 

 .  و فالکت و گرانی و بيکاری و بيماری است
 

حکمتيست، کارگران را به اعتراض   -حزب کمونيست کارگری ايران 
گسترده و سراسری و مبتکرانه منطبق با شرايط مبارزاتی امسال عليه 
دستمزد زير خط فقر، برای تامين لوازم زندگی و معيشت، برای تامين 
سالمت و دسترسی رايگان به خدمات پزشکی و دارو و درمان، برای 

. واکسن رايگان و استاندارد برای کليه ساکنين ايران فراميخواند
اعتصابات و مبارزات کارگری مستمر کنونی و تجمعات اخير سراسری 
بازنشستگان، پتانسيل اين خواستهای برحق و پايه ای و گسترش مبارزه 

ترديدی نيست برای تامين پيشروی و پيروزی .  حول آنرا را نشان ميدهد
اين جنبش، بايد سازمانها و تشکلهای توده ای چنين مبارزه ای را 

ما کارگران را به برپائی مجامع عمومی و شوراها در .  گسترش دهيم
هرجا و همه جا صدايمان را يکی کنيم، .  مراکز کار فراميخوانيم

خواستهای واحد خود را اعالم و به جنبش واحد و سراسری برای تحقق 
بازنشستگان، بيکاران، معلمان، پرستاران، کارگران مراکز .  آن بپيونديم

توليدی و خدماتی، کليه مزدبگيران می توانند و بايد مانند تنی واحد حول 
همگامی موثر رهبران و فعالين جنبش .  اين خواستها بميدان بياند

کارگری و ديگر جنبشهای اعتراضی راديکال در اين تالش اهميت 
 .    حياتی دارد
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 تامين دستمزد و معيشت شايسته زندگى در گرو اتحاد مبارزاتى كارگران است



فوريه رفيق جبار  ٢٥با كمال تاسف اطالع يافتيم كه ديروز پنجشنبه 
عزيزی، يكی از چهره های مبارز و خوشنام شهر مريوان، در  
بيمارستانی در بندرعباس بر اثر بيماری سرطان ديده از جهان فرو 

  .بست
 

رفيق جبار در خانواده ای زحمتكش و مبارز در شهر مريوان ديده به 
از همان اوائل جوانی مانند مردم آن شهر با ستم و جور .  جهان گشود

در اعتراضات .  رژيم  پهلوی آشنا و به وضعيت موجود معترض بود
موجود آندوره  دانش آموزان دبيرستان فرخی عليه رژيم سلطنت شركت 

جبار در دوران قيام بهمن هم فعاالنه همراه رفقايش و .  فعال داشت
بهمين خاطر رژيم هار اسالمی بمحض .  خانواده اش شركت فعال داشتند

به قدرت رسيدن كاك فايق عزيزی  برادر جبار را كه عضو شورای 
شهر مريوان بود در پادگان مريوان همراه تعدادی ديگر از فعالين 

 . سياسی توسط خلخالی جنايتكار بدون محاكمه اعدام کرد
 

مدتی در ارتباط با سازمان چريکها به  ۵٧رفيق جبار در آستانه انقالب 
فعاليت های خود ادامه داد و در بنكه های محالت آن وقت شهر مريوان 
كه بعد از قيام توسط جوانان برای سازمان دادن امور مردم توسط 

وی همچنين يكی از .  خودشان تشكيل شده بود فعاالنه شركت داشت
اعضای ستاد حفاظت شهر مريوان بود كه امنيت شهر را در مقابل 

اين ستاد كه ارگانی مردمی بود، مرتب مورد .  مرتجعين بعهده داشت
 .تهديد ارتجاع اسالمی تازه بقدرت رسيده بود

 
رژيم اسالمی ضمن فشار و سركوب فراوانی كه برای مردم كردستان 
آورده بود بسياری از فعالين سياسی از جمله رفيق جبار را از كار 
اخراج كرد و او ناچار شد برای مدتی به بندرعباس كه همسرش اهل 

اما آنجا هم به فعاليت های خود ادامه داد و مرتب تحت .  آنجا بود برود
فشار نيروهای سركوبگر قرار داشت، تا جائيکه مجبور به مهاجرت به 

وقتی رفيق جبار به آلمان آمد، فعاليت های .  تركيه و سپس به آلمان شد
خود را با حزب كمونيست كارگری وقت گره زد و به عضويت آن حزب 
درآمد و بعنوان يكی از فعالين تشكيالت آلمان حزب در همه تظاهرات ها 

متاسفانه بعدا بخاطر اينكه همسر و .  و فعاليت ها شركت فعال داشت
فرزندانش كه در تركيه بسر ميبردند به كردستان عراق ديپورت شده 

 . بودند، جبار هم مجبور شد به آنها ملحق و به ايران برگردد
  

رفيق جبار هم آنجا دوباره با فعالين چپ و كمونيست فعاليت های خود را 
از جمله در اعتراضاتی كه بخاطر قتل ناموسی شهين .  ادامه داد

نصرالهی و فرشته نجاتی در مريوان صورت گرفت از سازماندهندگان 
همچنين نقش فعالی در بازگرداندن جنازه .  اصلی اين حركت ها بود

. فرشته نجاتی به روستای دزلی داشت كه در آن صدها نفر شركت كردند
همچنين هنگاميكه رژيم ميخواست فرزاد كمانگر و ديگر زندانيان را 
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اعدام كند، همراه دوستان و يارانش در حركتی اعتراضی بهمين منظور 
شركتی فعال داشت و در سبزه ميدان شهر مريوان پالكارد نه به اعدام را 

رفيق جبار در تمام اين سال ها لحظه ای از فعاليت دست .  بر افراشت
برنداشت و همراه فعالين كمونيست و چپ در شهر مريوان، فعاليت های 

... زيادی را بمناسبت های مختلف از جمله؛ هشت مارس، اول مه، و 
رفيق جبار در همه اين سال ها و انجام فعاليت ها با كميته . شركت ميكرد

 . كردستان حزب حكمتيست در ارتباط بود
 

رفيق جبارمتاسفانه بخاطر فشارهايی كه مرتب نيروهای سركوبگر رژيم 
با وجود بيماری هائی كه داشت، مجبور شد همراه  برايش می آوردند، 

خانواده اش دوباره به بندرعباس برگردد و با تاسف فراوان روز گذشته 
 . در آنجا درگذشت

 
كميته كردستان حزب حكمتيست درگذشت رفيق جبار عزيزی را به 
همسر و فرزندانش، اعضای محترم خانواده عزيزی و مردم شهر 

 !ياد رفيق جبار عزيزی گرامی باد. مريوان تسليت ميگويد
 

 كميته كردستان حزب حكمتيست 
 ٢٠٢١بيست و ششم فوريه 

 : اطالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در مورد 

 

درگذشت رفيق جبار عزيزی چهره 

 خوشنام مردم مريوان
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!زنده باد سوسياليسم  
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 اعالميه حزب حكمتيست
 

 گسترش اعتراضات در بلوچستان

 مردم بلوچستان نيازمند حمايت فوری هستند
 

بدنبال اعتراض توده ای .  اعتراضات سراوان و ايرانشهر و زاهدان به ديگر شهرها و مناطق مختلف بلوچستان گسترش پيدا کرده است
اعتراضات در اين دو شهرستان .  روز پنجشنبه هفتم اسفند شهرستان شستون و سوران دست به اعتراض و اجتماع زدندديدر سراوان 

در شهر .  گسترده بوده است و مردم معترض خيابانها را با آتش زدن الستيک در دست گرفتند و به مقابله با نيروهای سرکوب پرداختند
 . سوران معترضين کيوسک نيروی انتظامی را به آتش کشيدند

 
نيروهای انتظامی جرات نزديک شدن به تظاهرکنندگان .  امروز جمعه هشتم اسفند مردم زحمتکش شهرستان رودبار به اعتراض پيوستند

روزهای اخير زاهدان و توابع از جمله شورو و .  را نداشتند اما از دور به سمت جمعيت معترض تيراندازی کردند و از محل دور شدند
در اعتراضات روزهای چهارشنبه و .  شيرآباد، شهرهای سراوان، سوران، ايرانشهر، راسکو و ميرجاوه صحنه اعتراض بوده است

ايرانشهر توسط معترضين و برای جلوگيری از گسيل نيروی -چابهار و چابهار-پنجشنبه چند مسير مواصالتی و ترانزيتی از جمله راسک
 .سرکوب برای مدتی مسدود شد

 
حکومت اسالمی اينترنت را در بلوچستان تقريبا قطع کرده است و از استانهای همجوار نيروی کمکی و ضد شورش سرکوب به 

مطبوعات بين المللی تقريبا دستجمعی در باره رويدادهای بلوچستان سکوت کردند و در مواردی عليه آن و .  بلوچستان اعزام کرده است
سکوت بين المللی و قرنطينه خبری بلوچستان، خبر از يک .  اين هشدار دهنده است.  در همنوائی با جمهوری اسالمی تبليغات سو کردند

بايد بداد مردم بلوچستان رسيد، اين سکوت گورستانی را بايد درهم شکست، مبرم و ضروری است در حمايت از .  سرکوب خونين ميدهد
اعتراض مردم زحمتکش شهرهای سيستان و بلوچستان و عليه قتل عام معترضين توسط جمهوری جنايتکاران اسالمی در چهارگوشه 

 . ايران بميدان بيائيم
 

با مردم بلوچستان عليه .  از اعتراضات برحق مردم محروم و ستمديده بلوچستان حمايت کنيد.  اين جنگ نان است، برای نان نبايد جان داد
 . جمهوری اسالمی همصدا شويم

   
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
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 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 ! به حزب كمک مالى كنيد

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

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400  BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 


