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اسدبيگى خلع يد شد! 

تبريك به كارگران هفت تپه
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

هفت تپه؛ يك گام به پيش

(در حاشيه يك پيروزى)
خالد حاج محمدی

اعــالم خلــع یــد از اســد بیگــی کارفرمــای هفــت تپــه باعکــس العملهــای 
ــروزی،  ــاس پی ــادی، احس ــی از ش ــرب موج ــن خ ــد. ای ــرو ش ــی روب متفاوت
جشــن و پایکوبــی را در میــان کارگــران و خانــواده هــای آنهــا برانگیخــت. 
اینــدگان هفــت تپــه و قدردانــی  انی  در ایــن مناســبت  مــا شــاهد ســخ
ــران و مردمــی  ــه کارگ ــود و از هم ــان خ ــود، از حامی ــا از اتحــاد خ آنه
بودیــم کــه در ایــن ســالها در جریــان اعتصــاب و اعرتاضــات هفــت تپــه 
در کنارشــان ایســتادند. عــالوه بــر هفــت تپــه و مــردم شــوش، ایــن خــرب 
موجــی از شــادی را در جنبــش کارگری ایــران، در میان صــف آزادیخواهان، 
در میــان حامیــان و متحدیــن هفــت تپــه بــه همــراه داشــت. نفــس ایــن 
احســاس و شــور و شــوق و مــوج شــادی در هفــت تپــه و در میــان طبقــه 
ــود  ــخیر خ ــه تس ــدت ب ــن م ــران را در ای ــی ای ــای سیاس ــه فض ــر ک کارگ
درآورد، شــعف انگیزاســت. لحظــات مختلــف ایــن ماجــرا در هفــت تپــه و 
در میــان خانــواده هــای کارگــران، در شــوش و...، همــراه پیامهــای تربیــک 
ــتقامت  ــی از اس ــا، قدردان ــه ای ه ــت تپ ــادی هف ــدن در ش ــهیم ش و س
اینــدگان آنهــا و... از طــرق مختلــف بــه داســتانی شــیرین در  کارگــران و 
ــان کارگــران و مــردم آزادیخــواه تبدیــل شــد و بــه همــه خانــه هــا و  می
محافــل و جمعهــا رفــت و بــه بحــث و ارزیابــی از جایــگاه ایــن پیــروزی 
تبدیــل شــد. داســتان اتحــاد کارگــری در هفــت تپــه، داســتان پنــج ســال 
کشــمکش در ایــن مرکــز، مراحــل مختلــف جدالــی کــه در اعبــاد مختلــف 
شــب وروز ادامــه داشــت و در ایــن دوران بــه یکــی از مهمرتیــن اتفاقــات 
ــد از اســد  ــع ی ــر در دل خل ــار دیگ ــک ب ــد، ی ــل ش ــه تبدی ــی جامع سیاس

بیگــی، مــرور شــد و مــورد توجــه قــرار گرفــت. 

این یک پیروزی بزرگ بود
خلــع یــد اســد بیگــی یــک پیــروزی مهــم بــرای هفــت تپــه و بــرای جنبــش 
کارگــری ایــران و همــه حامیــان هفــت تپــه بــود. ارزیابــی از ایــن پیــروزی 
ــا  ــری ی ــه دیگ ــذاری ب ــا و واگ ــک کارفرم ــد از ی ــع ی ــگ خل ــه تن از دریچ
نــه تریــن حالــت بســیار ســاده لوحانــه اســت. ..صفحــه۲ دولــت، در صمی

نود و ششى ها 

و رعشه بر انتخابات ١٤٠٠

سهند حسینی

ــی اســت  ــوان گفــت انتخابــات ایــن دوره ریاســت جمهــوری ایــران از معــدود انتخابات ــه جــرات مــی ت ب
ــن  ــب روی ای ــده مطل ــه خوانن ــن اســت ک ــر ای ــرد. فرضــم ب ــی صــورت گی ــرار نیســت در آن رقابت ــه ق ک
مســئله توافــق دارد کــه انتخابــات در ایــران چیــزی جــز یــک شــعبده بــازی و ســیرک انتخاباتــی نیســت 
ــری داده  ــوان ام ــه عن ــن را ب ــرد. ای ــی گی ــا  ــم ج ــد ه ــم بن ــیهای نی ــک از دمکراس ــچ ی ــار هی و در معی
ــی شــوم. امــا آنچــه امــروز حائــز اهمیــت اســت اغتشــاش، رسدرگمــی  شــده تلقــی مــی کنــم و وارد آن 
ــد.  ــوان دی ــدی آن میت ــای کلی ــره ه ــام مه ــت و  ــل در حاکمی ــوح کام ــا وض ــه ب ــت ک ــتیصالی اس و اس

ــا دخیــل بســته بــود.  ــه آنه ــش ب ــور از بحران ــرای عب ــی کــه جمهــوری اســالمی ب مهــره های
ــی غــرق  ی پیشــا انتخابات ــک اغــ ــب» و «اصولگــرا»، همــه و همــه در ی  «بیــت رهــربی»، «اصــالح طل
ع انتخاباتــی» روی گزینــه ایــی کــه بتوانــد نظــام  ــه بحــران حاکمیــت، بحــران «اجــ شــده انــد و ایــن ب
ــه  ــت ک ــی اس ــده ای ــن پدی ــ چنی ــر م ــت. ب ــده اس ــدارد، رضب ش ــا نگه ــر رسپ ــک دور دیگ ــرای ی را ب
ــت  ــا در موقعی ــت، عموم ــع حاکمی ــه نف ــوا ب ــر تناســب ق ــرای تغیی ــت ب ــی حاکمی ــارص و مهــره های عن
ــت  ــس» خواس ــپ ارتدک ــر «چ ــود و از منظ ــی ش ــوارا م ــی چگ ــد. یک ــی گیرن ــرار م ــام ق ــیون نظ اپوزیس
ــود و آن  ــداز میش ــی بران ــود، آن یک ــواه میش ــی عدالتخ ــد. یک ــی کن ــرح م ــری را مط ــاه و براب آزادی، رف

ــی شــود... صفحــه۴ ــت م ــای حاکمی ــه آشــتی جناحه ــوت ب ــام و دع ــوان نجــات نظ ــری پهل دیگ

«پاكسازى اعراب» 
جرقه اى بر باروت بحران سياسى در اسراييل

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 
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كارگران!

       براى به زير كشيدن جمهورى اسالمى به قدرت خود، به قدرت ميليونها انسان گرفتار در چنگال نظام فقر و استثمار و 

تبعيض و بى حقوقى مطلق، براى انقالب كارگرى و برپايى جهانى نو و بهتر به حزب خودتان بپيونديد!

حزب حكمتيست (خط رسمى) مهمترين ابزار متحد و متشكل شدن شما، مهمترين ابزار اين سرنگونى و به پيروزى رساندن انقالب 

كارگرى است!

زنان و مردان آزاديخواه!

همه خود را براى فرداى پس از جمهورى اسالمى آماده مى كنند! 

   نيروهاى راست و ارتجاعى نيروى خود را براى دست بدست كردن قدرت از باالى سر ما، خود را براى تحميل يكدور ديگر از 

استثمار و فقر و استبداد به نامى ديگر، آماده مى كنند و ابزار خود را صيقل مى دهند!

   ما، طبقه كارگر بيزار از فقر و استثمار و بى حقوقى! ما زنان تشنه رهايى از آپارتايد جنسى و تحقير و سركوب جنسيتى، ما 

جوانان و كاركنان و بيكاران و سالمندان گرفتار در چنگال نظام و حكومتى ضدانسانى، بايد خود را آماده كنيم!

حزب حكمتيست (خط رسمى)، ابزار قدم نهادن به اين جدال است! به حزب تان بپيونديد!

ــه  ــل ب ی ــورش ارتــش ارسا ــه نقطــه خطرناكــی رســیده اســت؛ ی ــل ب ی بحــران در ارسا
مراســم جمعــی از فلســطینیان در مســجد االقصــی و ســپس بــه بهانــه ســالروز اشــغال 
یل  اورشــلیم، جرقــه ای بــر بــاروت ایــن بحــران داخلــی زد. دولــت قومــی- مذهبــی ارسا
اینــده «ملــت یهــود» میدانــد، بــر مــ بحــران و بــی ثباتــی  كــه خــود را فقــط و فقــط 
یــل كــرده اســت  سیاســی در داخــل، تهدیــد بــه پاكســازی فلســطینیان در جامعــه ارسا
ــژ  ــات فاالن ــا و جریان ــردن نیروه ــیج ك ــا بس ــا ب ــت ت ــالش اس ــوازات آن، در ت ــه م و ب
ــاك كنــد. رژه  ــی پ یل و دســت راســتی، شــهرهای ارسائیــل را از وجــود ا»عــراب» ارسا
دســت راســتی هــای افراطــی بــا شــعار «مــرگ بــر اعــراب» نشــانه زمینــه هــای رشوع 
یــل اســت؛ دامــن زدن بــه سیاســت  ایــن پاكســازی قومــی- مذهبــی در جامعــه ارسا
ــر  یــل، بســیار فرات پاكســازی «اعــراب» توســط راســت افراطــی در مــ جامعــه ارسا
یــل بــه كرانــه هــای باخــرتی رود اردن، سیاســت  از حمــالت میلیتاریســتی ارتــش ارسا
اشــغالگری ارسائیــل و سیاســت فاشیســتی ایــن دولــت تحــت نــام «شــهرك ســازی هــا» 

یــل رفتــه اســت. اســت؛ حتــی فراتــر از شــكاف و معضــل تاریخــی فلســطین و ارسا
ن سیاســت فاشیســتی پاكســازی قومــی، و  سیاســت «پاكســازی اعــراب»، یــا هــ
یــل  «یهودیــزه» کــردن ارسائیــل امــروز بیــش از همیشــه خطــری اســت كــه جامعــه ارسا
یــل و دامــن زدن بــه  را از درون تهدیــد میكنــد. بســیج راســت افراطــی در داخــل ارسا
م خــون از جانــب نتانیاهــو، قــرار اســت صــدای  ارعــاب قومــی و تهدیــد بــه ایجــاد حــ
یــل علیــه راســت افراطــی را خفــه  هــر آزادیخــواه و مخالفــی در داخــل و خــارج ارسا
كنــد و همزمــان منشــاء امتیــاز گرفــ از دول غربــی و دولــت آمریــكا باشــد. برخــالف 
ــن  ــای دســت راســتی از ای ــر همیشــگی كــه ماشــین جنگــی رســانه هــا و میدی تصوی
بحــران بــه خــورد مخاطــب میدهنــد، ایــن پاكســازی قومــی ربطــی بــه ســوء اســتفاده 
س و جهــاد اســالمی از ایــن عفونــت قومــی نــدارد. ش حــ جریانــات ارتجاعــی از قــ

یــل پــس از ســقوط ترامــپ در انتخابــات آمریــكا، دچــار  راســت افراطــی و دولــت ارسا
ولوژیــك در صفــوف خــود  بحــران شــده اســت و نیــاز بــه یــك انســجام سیاســی- اید
دارد؛ ایــن انســجام قبــل از هــر چیــز، نیازمنــد دامــن زدن بــه فضــای «تهدیــد امنیــت 
ت بــا ایــران توســط دولــت  ارسائیــل» اســت. بــا محــدود شــدن دامنــه تشــدید تخاصــ
دســت راســتی نتانیاهــو، امــروز مــردم فلســطین و «تهدیــدات» آنهــا علیه «ملــت یهود» 
قــرار اســت وزن و فشــار راســت افراطــی بــر جامعــه را تامیــن کنــد. امــروز قــرار اســت 
تثبیــت ایــن راســت از کانــال دامــن زدن بــه جــدال قومــی- مذهبــی، بــا حمله و کشــتار 
یل  ن» بــودن در خــود ارسا و کــوچ دادن بخشــی از مــردم بــه جــرم «عــرب» یــا «مســل
ــپ، در  ــت ترام ــد از شكس ــه بع ــه ای ك ــرود. جامع ــش ب ــطین پی ــردم فلس ــه م و علی

تظاهــرات هــای تــوده ای بــا پرچــم «بعــد از ترامــپ نوبــت نتانیاهــو اســت» دریچه ای 
تیك  بــرای نفــس كشــیدن پیــدا كــرده بــود، اكنــون بــا خطر یــك رسكــوب خونین سیســت
یــل بایــد تصویــری مخوف  در داخــل توســط راســت افراطــی روبــرو اســت؛ دولــت ارسا
یلــی فــرو كند  م خــون را بــه ذهــن شــهروند ارسا از پاكســازی اعــراب و راه انــدازی حــ

تــا بــر مــ ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت بــه ســكوت وادارش كنــد.
بــاران مــردم بیگنــاه  رسکــوب خونیــن مــردم در اورشــلیم، حملــه بــه مســجد االقصــی و 
در غــزه، اعــالم رســمی سیاســت «پاکســازی اورشــلیم از اعــراب» قرار اســت هــر مخالف 
یــل را در درون جامعــه ارسائیــل خفــه کنــد. دولــت ارسائیــل  و مخالفتــی بــا دولــت ارسا
ایندگــی یک هولوكاســت افســار گســیخته دولتی که  بــا نهادینــه کــردن نــژاد پرســتی و 
تیک  بــه هیــچ مرجــع و نهــادی پاســخگو نیســت، بــا قتــل، تحقیــر و پاکســازی سیســت
ل شــنیع تریــن حــق کشــی بــر چندیــن نســل از مــردم فلســطین  قومــی عــالوه بــر اعــ
و رانــدن آنهــا بــه موقعیــت پســت در جامعــه، خــود عامــل اصلــی ناامــن كــردن جامعه 
اینــده آن تنهــا مجرمیــن این  یــل اســت. امــا راســت افراطــی در ارسائیــل و دولــت  ارسا
جنایــت و توحــش نیســتند. «مجامــع بیــن املللــی»، دول «متمــدن» در غــرب، میدیــای 
دســت راســتی کــه کشــتار مــردم بیگنــاه فلســطینی در اورشــلیم را «درگیــری اعــراب و 
پلیــس» مــی نامنــد در تحمیــل بیــش از نیــم قــرن تحقیــر، آواره کــردن مــردم فلســطین، 
آدمکشــی، پاکســازی قومــی، توســعه ســالح هســته ای و زیــر پا گذاشــ همــه مصوبات 
ســازمان ملــل و قوانیــن بیــن املللــی توســط دولــت ارسائیــل در تقویــت و مرشوعیــت 

یــل ســهیم انــد! دادن بــه ایــن ارتجــاع قومــی- مذهبــی حاكــم در ارسا
ــه  ــد ک ــان میده ــل نش ــه ارسائی ــراز جامع ــر ف ــی ب ــی- مذهب ــت قوم ــبح هولوكاس ش
یــل، ایــن کشــور را بــر اســاس «قومیــت یهــود»  تعریــف  تــا زمانــی کــه دولــت ارسا
میکنــد و بــر نفــی بــی پــرده حــق مــردم فلســطین بــرای برخــورداری از حقــوق برابــر 
ــه  ــی و تروریســم ن ــوج ناامن ــای میفشــارد، نشــانی از فروکــش م ــت مســتقل پ و دول
یــل وجــود نخواهــد داشــت. جبهــه  فقــط در منطقــه كــه در داخــل خــود جامعــه ارسا
ــروز، در  ــن ام ــا همی ــران و اروپ ــا ای ــطین ت ــل و فلس ی ــی از ارسا ــپ و آزادیخواه چ
یــل و راســت افراطــی ســنگر ببنــدد.  هــر کوچــه و برزنــی بایــد در مقابــل دولــت ارسا
یخواهــد بــه دام نســل کشــی و هالوكاســت قومــی اینهــا بیفتــد، كســی کــه  کســی کــه 
یخواهــد همســایه و همــکار فلســطینی اش را بــا ایــن توجیهــات روانــه قربســتان های 
دســته جمعی کنــد، بایــد از همیــن امــروز، نســبت بــه طرح هــا و تحریــكات پاکســازی 

یــل و منطقــه هشــیار باشــد. یــل و ناامــن كــردن جامعــه ارسا دولــت ارسا
ــد رساغ همســایه،  ــل بای ی ــه ارسا ــر و چــپ و هــر انســان آزاده در جامع ــه كارگ طبق
همــکار و همکالســی بــرود، و اعــالم كنــد کــه چــه نقشــه هایی علیــه خنثــی كــردن ایــن 
ن  پاكســازی قومی-مذهبــی ریختــه اســت. بایــد دســت در دســت هــم گذاشــت، پیــ
ــه  ــی، و ب ــی و فرهنگ ــی، دین ــی، قوم ــازی های مل ــه جداس ــدت انســانی بســت؛ ب وح
اخــالق ایــده آل فاشیســت هــا تــف کــرد. بایــد فاشیســم افسارگســیخته راســت افراطــی 

یــل را لــگام زد. در ارسا
خط رسمی حزب كمونیست كارگری  حكمتیست 

۱۱ مه ۲۰۲

«پاكسازى اعراب» 
جرقه اى بر باروت بحران سياسى در اسراييل
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هفت تپه؛ یك گام به پیش...

اســد بیگــی در ایــن ٥ ســال فرمانــده بــورژوازی ایــران و دولــت جمهــوری اســالمی در 
ــه و بــرای  ــا عدالتخواهــی یــک طبقــه از دریچــه کارگــران هفــت تپ ــر ب جنگــی نابراب
ــت  ــه و بی ــوه قضائی ــس و ق ــت و مجل ــود. دول ــا ب ــو در آوردن آنه ــه زان شکســت و ب
اینــدگان مختلــف آنهــا، از وزارت اطالعــات  خامنــه ای همــراه بــا ارگانهــا و ســازمانها و 
تــا نیــروی انتظامــی، از اســتاندار خوزســتان تــا امــام جمعــه و از خانــه کارگــر تــا شــورای 
اســالمی، از زندانبــان و شــکنجه گــر تــا بازجــو و قضــات و دســتگاه تبلیغاتــی آنهــا، در 
ایــن جــدال در کنــار اســد بیگــی و طــرف حســاب کارگــران بودنــد. شکســت و پیــروزی 
هــر طرفــی در ایــن دعــوا شکســت و پیــروزی یــک جبهــه بــود. پیــروزی یــا شکســت 
هــر طرفــی در ایــن جــدال تاثیــرات و عواقــب ســنگینی مثبــت یــا منفــی را بــر صفــوف 
ایــن جبهــه بــه همــراه میداشــت. پیــروزی هفــت تپــه در ایــن جــدال نابرابــر، پیــرزوی 
بازنشســته، معلــم، دانشــجو و زن و جــوان معــرتض بــه فقــر، معــرتض بــه فســا، معــرتض 
ــوده نیســت بازنشســتگان در  ــود. بیه ــه کارگــر ب ــه تعــرض ب ــه خفقــان و معــرتض ب ب
اولیــن تجمــع اعرتاضــی خــود پــس از انتشــار ایــن خــرب بــه کارگــران هفــت تپــه تربیــک 
د بــه نفــس ایــن صــف را بــه قــدرت خــود بــاال  میگوینــد! پیــروزی هفــت تپــه اعتــ

بــرد!
جایــگاه و اهمیــت ایــن پیــروزی را کارگــران هفــت تپــه بهــرت از هــر کســی میداننــد، 
ا خانــواده هــای کارگــری و فرزنــدان آنهــا بــا گوشــت و اســتخوان احســاس میکننــد.  ایــ
ایــن بــرای هــر رهگــذر بــی غرضــی کــه در ایــن پنــج ســال پایــش به شــوش و خوزســتان 
ــدال  ــن ج ــن ٥ ســال در ای ــه در ای ــرای کســانی ک ــم اســت. ب ــل فه ــاده باشــد، قاب افت
بــوده انــد، بــرای طبقــه کارگــر ایــران کــه بــا چشــمهان نگــران لحظــات و صحنــه هــای 
ایــن جنــگ را نــگاه کــرده اســت، بــرای کســانی کــه دفــاع از طبقــه کارگــر را رضبــدر 
ــد، درک ایــن ماجــرا و اهمیــت  یکنن حســابگری هــای کاســبکارانه و حقیــر سیاســی 
ایــن پیــروزی بســیار روشــن اســت.  ایــن حقیقــت و اهمیــت آن در شــادی یــک طبقــه 
ایــان اســت. حســاب  و در راس آن شــادی کارگــران هفــت تپــه و خانــواده هــای آنــان 
کســانی کــه چشــم دیــدن ایــن حقایــق را ندارنــد و تصمیــم گرفتــه انــد هــر پیــروزی 
اینــدگان صالــح آنهــا را بــه بهانــه هــای کودکانــه و بــا حســاب  کارگــر هفــت تپــه و 
دخــل و خــرج سیاســی محفــل و فرقــه خــود حقیرانــه بــه ســخره بگیرنــد، از دلســوزان 

واقعــی طبقــه کارگــر جــدا اســت. 
در ایــن پنــج ســال اســد بیگــی رسدار ســپاه بــورژوای ایــران و حکومتــش بــرای شکســت 
ــه  ــد»، کارگرانــی کــه علی ــر کــرده بودن ــا را از گلیــم خــود درازت ــود کــه «پ ــی ب کارگران
ر و بردگــی و اجحافــات زبانشــان «دراز»، توقعشــان بــاال و «یاغــی» شــده بودند.  اســتث
او فرمانــده بــه شکســت کشــاندن کســانی اســت کــه پرچــم عدالتخواهــی کارگــری را 
ــر پیکــر کارگــر حــق  ــان و شــالق زدن ب ــدن زب ــد کــه در آن بری ــد کردن ــی بلن در ایران
طلــب عیــن قانــون مملکــت اســت. کارگرانــی کــه «جســارت» کــرده و در مقابــل خدای 
رسمایــه در هفــت تپــه و شــوش اعــالم کردنــد، هفــت تپــه مــال مــا اســت و اســد بیگــی 
یــک انــگل اســت. کارگرانــی کــه ابهــت حاکمیــت بــورژوا اســالمی ایــران و تقــدس آن را 
شکســته و گفتنــد ســتم و بــی حقوقــی بیــش از ایــن را تحمــل نخواهنــد کــرد و سیســتم 
فاســد و ضــد کارگــری در ایــن مرکــز بایــد جایــش را بــه اداره هفــت تپــه توســط خــود 
کارگــران بدهــد. کارگرانــی کــه متحــد وارد جنــگ شــدند و متحــد همــه توطئــه هــا، 
دسیســه هــا، پرونــده ســازی هــا، تهدیــد هــا، لشــکر کشــی هــا، فتواهــا و ... را خنثــی 
اینــده آنهــا بــا صــدای بلنــد علیــه مســئول وزارات اطالعــات  ــد. کارگرانــی کــه  کردن
اعــالم میکــرد کــه ایشــان غلــط میکنــد تلفــن شــخصی او و همکارانــش را کنــرتل میکند! 
ــرد و  ــد ک ــی نخواهن ــد پشــت رهــربان واقعــی خــود را خال ــه اعــالم کردن ــی ک کارگران
خالــی نکردنــد. کارگرانــی کــه اعــالم کردنــد ناسیونالیســتها و قــوم پرتســتان ضــد کارگــر 
ــع  ــا مناف ــه واحــد ب ــک طبق ــه ی ــود ب ــق خ ــر تعل ــبانند و ب ــا نچس ــه م ــان را ب خودش
ــو، آذر آب، رشکــت  ــوالد، هپک ــر ف ــراه کارگ ــه هم ــی ک ــد. کارگران ــد کردن مشــرتک تاکی
یــت کردنــد. کارگرانــی کــه  واحــد  و... دســت در دســت هــم گذاشــتند و از هــم ح
جامعــه کارگــری و آزادیخواهــان در طــول ایــن پنــج ســال بــه اشــکال مختلــف از آنهــا 
اینــده خــود دانســتند، بــه وجودشــان افتخــار کردنــد و بــرای  یــت کردنــد، آنهــا را  ح

ری کردنــد و کوشــیدند و هزینــه دادنــد.   پیــروزی آنهــا روزشــ
ــوه  ــس و ق ــت و مجل ــده دول این ــود. او  ــه در خوزســتان ب اســد بیگــی خــدای رسمای
قضائیــه و عوامــل آنهــا در منطقــه بــود، حکــم میــداد و بــا حکــم او زنــدان و اخــراج و 
قطــع نــان شــب کــودکان هفــت تپــه، تهدیــد و آدم ربایــی و شــالق بــر پیکــر کارگر حق 
طلــب، آتــش زدن بــه خانــه فعــال کارگــری و...، اجــرا میشــد و کســی هــم جوابگــو نبود. 
بــه ایــن اعتبــار خلــع یــد اســد بیگــی پدیــده کوچکــی نبــود! بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
سیاســی ایــران کارگــران یــک مرکــز تولیــدی، کارفرمــا را بــه زانــو در آوردنــد و حاکمیــت 
را مجبــور کردنــد ایــن شکســت را رســ بپذیــرد و تاییــد کنــد. کوچــک کــردن ایــن ماجرا 
توســط عــده ای کــه چشــم دیــدن ایــن پیــروزی، چشــم دیــدن ایســتادگی هفــت تپــه، 
اراده متحــد کارگــری در ایــن مرکــز، چشــم دیــدن بــاال رفــ اتحــاد کارگــری و اعتبــار و 
اتوریتــه رهــربان آنــرا از جملــه در نتیجــه ایــن پیــروزی ندارنــد، پدیــده ای دیگــر اســت. 

ــداران  ــتم، از طرف ن سیس ــ ــداران ه ــده ای از طرف ــرا، ع ــن ماج ــد از ای ــون و بع اکن
ــه را «بخشــش  ــت تپ ــران هف ــروزی کارگ ــد پی ــالش میکنن ــران، ت ــای ای ــی ه ــد بیگ اس
ــران را محــدود  ــروزی کارگ ــه پی ــد دامن ــد، میخواهن ــام بگذارن ــود ن ندی» خ و ســخاو
وکمرنــگ، و شکســت و عقــب نشــینی هــای مکــرر خــود را زیــر فــرش کننــد. میخواهند 
احســاس پیــروزی هفــت تپــه و جامعــه را بــه جیــب خــود بریزنــد و از آن بــرای خــود 
نهایــی هســتند کــه چندیــن ســال قبــل در دل اعتصاب  اعتبــار نداشــته بخرنــد. اینهــا ه
بــزرگ معــدن بافــق بــه همیــن تاکتیــک متوصــل شــدند و تــالش کردنــد دســتاوردهای 
کارگــران بافــق را بــه جیــب بیــت رهــربی بریزنــد. اینهــا از خــود اســد بیگــی ضــد کارگــر 
ــی  ــه از اســد بیگ ــران هفــت تپ ــرای کارگ ــا ب ــری اینه ــد کارگ ــه و ض ــره کری ــد. چه ترن
یخورنــد.  عریانــرت اســت. کارگــر هفــت تپــه فریــب ایــن فریــب کاران و رشالتانهــا را 
اینهــا حامــی و پشــتیبان صدهــا اســد بیگــی و سیســتم و قانونــی هســتند کــه حاکمیــت 
ن شــکنجه گــر و  اســد بیگــی هــا را خــط قرمــز نظــام و مقــدس میداننــد. اینهــا هــ
ــه و کارگــر ســتیزی  ــد کــه خرجشــان از طریــق توطئ جاســوس و مواجــب بگیرانــی ان
ــاح در  ــران، هــر دو جن ــران ای ــه و همــه کارگ ــت تپ ــر هف ــرای کارگ ــن میشــود. ب تامی
حاکمیــت در مقابــل کارگــران یــک صــف واحــد و دشــمنان قســم خــورده ایــن طبقــه و 
یخــورد و راه هرنوع اســتفاده  جنایتکارنــد. کارگــر هفــت تپــه فریــب ایــن الشــخورها را 
ایندگانشــان بارهــا بــا صــدای  جناحــی از پیــروزی خــود را بــر آنهــا مــی بندنــد. ایــن را 

رســا اعــالم کــرده انــد!

موقعیت جدید کارگر هفت تپه
ــان  ــود اذع ــه خ ــه همچنانک ــت تپ ــران هف ــا کارگ ــد و قطع ــد ش ــع ی ــی خل ــد بیگ اس
میکننــد، بــه همــه مطالبــات خــود نرســیده انــد. آنهــا بــرای رفــاه و رســیدن بــه بســیاری 
از مطالبــات خــود هنــوز هــم در جنگنــد. آنهــا میداننــد واگــذاری هفــت تپــه بــه هــر 
فــرد و دولتــی، هنــوز مانــدگاری زنجیــر بردگــی بــه پــای کارگــر هفــت تپــه و کســب 
ــه  ــدن کارگــران در خدمــت رسمای ــا عــرق و خــون و جــان کن ــا و ب ــرده آنه ســود از گ
ــی،  ــران اخراج ــه کار کارگ ــت ب ــری از بازگش ــات کارگ ــوز بســیاری از مطالب اســت. هن
تــا بســ همــه پرونــده هــای امنیتــی بــرای کارگــران، تــا پرداخــت رسوقــت حقــوق و 
پایــان قــرار دادهــای ســفید امضــا و کوتــاه مــدت و....رس جــای خــود مانــده اســت. ایــن 
را کارگــران هفــت تپــه میداننــد و هــزار بــار گفتــه و تاکیــد کــرده انــد. امــا یــک چیــز 
عــوض شــده اســت! کارفرمــای بعــدی از هــر نــوع دولتــی یــا خصوصــی بایــد بدانــد 
بــا کارگرانــی طــرف اســت کــه پــوزه اســد بیگــی و حامیــان او، هیئــت حاکمــه، را بــه 
خــاک مالیــده انــد. بایــد بدانــد اینجــا هفــت تپــه اســت و بــا پنــج هــزار کارگــر متحــد 
و خانــواده هایشــان کــه بــه نــور چشــم طبقــه کارگــر تبدیــل شــده و در قلــب دههــا 
میلیــون انســان رشیــف جامعــه جــای دارنــد، طــرف اســت. بایــد دســت و پــای خــود را 

جمــع کنــد و بدانــد کــه زبــان درازی علیــه کارگــران برایــش خــرج دارد. 
کارگــر هفــت تپــه بعــد از ایــن ماجــرا احســاس پیــروزی در رگ و خونــش رفتــه اســت و 
اهمیــت اتحــاد کارگــری را در جنگــی رودررو و چندیــن ســاله آموختــه اســت. آموختــه 
اســت کــه تنهــا ابــزار او در جــدال بــا رسمایــه داران و دولتشــان قــدرت متحــد اســت و 
ن آورده اســت. کارگرانــی کــه میداننــد در ایــن جنــگ بــرای رفــاه و  بــه ایــن قــدرت ایــ
آزادی، بــرای برابــری و جامعــه ای انســانی، تنهــا میتواننــد بــه هــم طبقــه ای هــای خــود 
و بــه محرومــان جامعــه اتــکا کننــد و مــزه ایــن اتحــاد را در ایــن جنــگ چشــیده انــد. 
کــودکان کارگــران هفــت تپــه حــق دارنــد احســاس غــرور، احســاس قــدرت، احســاس 
افتخــار و پیــروزی کننــد و بــه پــداران و مــادران هفــت تپــه ای خــود تربیــک بگوینــد. 
نامــه فاطمــه چشــم خــاور دخــرت بچــه بســیار نازنیــن هفــت تپــه و تربیــک این پیــروزی 
عیل بخشــی و محمــد خنیفــر بیــان ایــن حقیقــت بــزرگ و ارزشــمند اســت.  بــه اســ
ــه نفــس  د ب ــ ــب داده اســت، اعت ــوت قل ــه ق ــر هفــت تپ ــه کارگ ــن حقیقــت ب همی
ــه هــم تنیــده  بخشــیده اســت و همــه آنهــا را چــون فــوالد آبدیــده کــرده اســت و ب
ــر نیســت و ایــن را ایــن بخــش از طبقــه  اســت. کارگــر متشــکل و آگاه شکســت پذی
کارگــر ثابــت کردنــد و بــه رفقــای خــود نشــان دادنــد. افســار کــردن اســد بیگــی بــه این 
اعتبــار کنــار گذاشــ یــک کارفرمــا نبــود بلکــه پیــروزی در یــک جــدال بــزرگ بــود و 
خلــع یــد اســد بیگــی تائیــد پیــروزی کارگــران و شکســت جبهــه مقابــل بــود. امــروز این 
عزیــزان بــر ســکوی پیــروزی در ایــن جــدال ایســتاده انــد تــا قدمهــای بعــدی را اســتوار 
ــار بیشــرتی برخــوردار اســت.  ــه از اعتب ــد. امــروز کارگــر هفــت تپ ــر بردارن و متحــد ت
اینــدگان آنهــا اعتبــار بیشــرتی کســب کــرده انــد، ایــن پیــروزی امیــد در طبقــه کارگــر 
را افزایــش داده اســت و تجربــه هفــت تپــه بــه الگــوی ارزشــمندی تبدیــل شــده اســت. 
ایــن دســتاوردی جــدی بــرای طبقــه کارگــر ایــران اســت. ایــن پیــروزی یــک طبقه اســت. 
طبقــه کارگــر حــق دارد ایــن پیــروزی را جشــن بگیــرد، ایــن دســتاورد را ارزشــمند بدانــد 
تــا بتوانــد بــرای ادامــه راه در موقعیــت بهــرتی و بــر ســکویی جــدی تــر بایســتند. ایــن 

یــک گام بــه پیــش بــود! 
زنده با کارگران هفت تپه!
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نود و ششی ها ...

 امــا بحــران «نظــام» ریشــه در چهــار دهــه حاکمیــت فاســد، ریشــه در اقتصاد ورشکســته، 
نحــال وجــود فقــر مطلــق  ریشــه در عجــزش در ایجــاد توســعه و رونــق اقتصــادی و در ه
ــف  ــای مختل ــال جوابه ــل س ــن چه ــول ای ــه ط ــردم ب ــدید دارد. م ــادی ش ــت اقتص و فالک
ــت  ــر و فالک ــز فق ــی ج ــه ای ــد و نتیج ــرده ان ــه ک ــت را تجرب ــک در حاکمی ــای رشی جناحه
ــار دهــه  ــای خــود را در طــول چه ــام «آس» ه ــم  ــد. رژی ــرده ان ــه نک و گرســنگی را تجرب

ــه دیــگ خــورده اســت.  ــه ت ــرش ب ــروز کفگی ــرده اســت و ام ــش رو ک حاکمیت
ــاه  ــرت از آزادی، رف ــزی کم ــه چی ــه ب ــی ک ــده ای ــدان آم ــه می ــه معــرتض و ب ــل جامع در مقاب
ــام  ــدرت  ــا ق ــوال ب ــاع و اح ــن اوض ــه ای ــود را ب ــر خ ــد، مه ــی ده ــت  ــری رضای و براب
ــاال و  ــا ب ــن ب ــه پائی ــه، رابط ــالهای ۹۶ و ۹۸ جامع ــف در س ــه عط ــت. دو نقط ــده اس کوبی
ــران را وارد فــاز دیگــری کــرد. اعرتاضــات گســرتده در بیشــرت از ۱۰۰ شــهر  تناســب قــوا در ای
ــه شــدت  ــه را ب ــرت جامع ــی به ــاه و زندگ ــرای رف ــال ۹۸ ب ــکال در س ــران و اعرتاضــات رادی ای

ــرد.  ــی ک قطب
ــتها  ــر و خواس ــه کارگ ــول طبق ــخم زد و ح ــران را ش ــه ای ــر جامع ــار دیگ ــات ب ــن اعرتاض ای
ــا  ــت ب ــوای حاکمی ــب ق ــت. تناس ــکل گرف ــی ش ــیون طبقات ــک پوالریزاس ــش ی و مطالبات
ــن  ــت چندی ــران حاکمی ــرد و بح ــر ک ــدت تغیی ــه ش ــرتض ب ــه مع ــع جامع ــه نف ــردم ب م
ــود رسان  ــان خ ــه اذع ــی ب ــاع و احوال ــن اوض ــن چنی ــات در بط ــد. انتخاب ــرت ش ــر عمیق براب
ــا و  ــره ه ــی مه ــتیصال و رسدرگم ــت. اس ــان اس ــت خودش ــا رسنوش ــازی ب ــی ب ــم نوع رژی

ــت. ــار اس ــل انتظ ــاع قاب ــن اوض ــ ای ــر م ــی ب ــای انتخابات کاندیداه
ــن هــراس  ــی از ای ــه گویای ون ــت،  ــر کل حــزب اتحــاد مل ــی شــکوری راد، دبی ــارات عل اظه
ــا رسدرگمــی  اســت. ایــن شــوالیه بــا شمشــیر زنــگ زده شــاید تنهــا عنــرصی اســت  تــوام ب
ــوده  ــان فرم ــت. ایش ــب اس ــی عق ــه خیل ــرا از قافل ــا ظاه ــی ام ــان حقایق ــم بی ــه علیرغ ک
ــود دارد  ــر وج ــرتاک نظ ــد اش ــم، ۸۰ درص ــرار دهی ــر ق ــوب را مدنظ ــی خ ــر حکمران ــد «اگ ان
ــن  ــه ای ــاز ب ــی کشــور نی ــم کــه در ســطوح عال ــا فکــر می کنی ــالف نظــر. م و ۲۰ درصــد اخت
توجــه وجــود دارد کــه وفــاق ملــی در کشــور شــکل بگیــرد. ایــن وفــاق ملــی بــرای پیگیــری 
ــه  ــاح اصلــی داشــتیم ک ــی ریاســت جمهوری دو جن ــات قبل ــا در انتخاب مشــرتکات اســت. م
ــل  ــا اص ــز ب ــی نی ــد. برخ ــت می کردن ــر رقاب ــا یکدیگ ــان ب ــرای نامزدهایش ــا ب ــن جناح ه ای
ــه  ــه س ــه ب ــال جامع ــاه ۹۶ عم ــد. از دی م ی کردن ــگری  ــا کنش ــتند، ام ــکل داش ــام مش نظ
ــت  ــدی تح ــش جدی ــرا بخ ــب و اصولگ ــش اصالح طل ــر بخ ــالوه ب ــد، ع ــیم ش ــش تقس بخ

ــرد.» ــت ک ــداز اعــالم موجودی ــوان بخــش بران عن
ــیدن  ــر کش ــه زی ــرای ب ــوده ای ب ــش ت ــه جنب ــوم، ب ــاح س ــود جن ــراز وج ــه اب ــرتاف ب اع

ــل  ــر» در مقاب ــن «خط ــه مهمرتی ــی ک ــوان خــود، جنبش ــدرت و ت ــه ق ــالمی ب ــوری اس جمه
ــر قابــل  ــوان و حضــور غی ــات آن دارد، قــدرت، ت آینــده و رسنوشــت جمهــوری و ادامــه حی
ــا آن را  ــه ب ل ــوری اســالمی از مقاب ــه و هــراس جمه ــن جنبــش در جامع ــی ای ــکار، هژمون ان

ــد.  ــان میده نش
ــالف  ــه آن ۲۰ در صــد اخت ــم نشــده اســت ک ــیر فه ــق ش ــوز دقی ــرا «شــکوری راد» هن ظاه
ــد. ریشــه اینکــه  ــه دادن ن موقــع فیصل ــودو ششــی هــا هــ ــم را ن ــاح رژی بیــن دو جن فی
امــروز خــربی از اختــالف و برنامــه هــای اقتصــادی سیاســی متفــاوت از طــرف هیچکــدام 
از جناحهــای حاکمیــت وجــود نــدارد، را دقیقــا بایــد در مهــر باطــل نــود و ششــی هــا بــه 
کل حاکمیــت دیــد. نــود و ششــی هایــی کــه مهــر باطلــی بــر اصــالح طلبــی و اصولگرایــی 
ــل  ــان و غیرقاب ــه عی ه ۹۶آنچ ــ ــس از دی ــد. پ ــام دادن ــل نظ ــر بغ ــرا زی ــده آن ــد و پرون زدن
ــد،  ــوان دی ــی ت ــتگی م ــا برجس ــدی ب ــه و صفبن ــاح، دو جبه ــا دو جن ــت،  تنه ــکار اس ان
مــردم و طبقــه کارگــر معــرتض در مقابــل حاکمیــت بــه زانــو درآمــده و مســتاصل. ویژگــی 
ــا  ــای آنه ــا و جوابه ــت جناحه ــه ماهی ــود ک ــن ب ــی ۹۶ و ۹۸ ای ــات میلیون ــته اعرتاض برجس
ــار هــم قــرار داد و جناحهــای  بــرای جامعــه را روشــن کــرد و درنهایــت همــه آنهــا را در کن
ــه و بــی خاصیــت کــرد. بــر مــ  رشیــک در حاکمیــت «اصــالح طلبــی و اصولگرایــی» را اخت
ع» باالیــی هــا و تــالش مشــرتک  عــی هســت، تنهــا «اجــ چنیــن اوضــاع و احوالــی اگــر اج

ــرده نظــام اســت.  ــرای نجــات کشــتی در گل گی آنهــا ب

ــا ایــن تــورم افسارگســیخته و بــا  ــا ایــن فالکــت اقتصــادی، ب ــن اقتصــاد ورشکســته، ب ــا ای ب
ــرتاض و  ــان اع ــر زم ــر روزه و ه ــه ه ــی ک ــه ای ــا جامع ــال ب نح ــق و در ه ــر مطل ــن فق ای
عــی شــان تبدیــل شــده اســت،  ــه بخشــی از زندگــی اجت ــه خیابــان آمــدن ب اعتصــاب و ب
ــت تکنوکــرات و یــا حکومــت  هیــچ نیــروی رسکوبــی، هیــچ سیســتم مختنقــی، هیــچ دول
ــام  ــه  ــی ب ــی جواب ــام در ب ــن نظ ــز ای ــت. عج ــد داش ــت نخواه ــارای مقاوم ــان ی نظامی
فاکتورهــا و پدیــده هایــی چــون فقــر و فالکــت، تــورم و گرانــی، توســعه و رونــق اقتصــادی 
ــورژوازی  ــای ب ــدام از جناحه ــت هرک ــی و خصوصی ــت. ویژگ ــت اس ــاه و امنی ــاد رف و ایج
ــران  ــت. بح ــه اس ــات جامع ــا و مطالب ــام فاکتوره ــه  ــواب ب ــز و ناکارآمدیشــان در ج عج
ــت  ــات ریاس ــد. انتخاب ــد ش ــرت خواه ــی عمیق ــده ای ــاق و پدی ــر اتف ــی ه ــت در پ حاکمی
ــات ۱۴۰۰ ــن ســیکل باشــد. معضــل انتخاب ــد خــارج از ای ــی توان ــدوره هــم  ــوری این جمه
ــا،  ــه ای ه ــت تپ ــش هف ــا، جنب ــی ه ــود و شش ــش ن ــش، جنب ــن جنب ــد ای ن ــود قدر وج
ــن  ــد ای ــازه ده ــدارد اج ــم ن ــه تصمی ــت ک ــورایی» اس ــت ش ــاه، آزادی، حکوم ــش «رف جنب
ــا  ــات را ب ــه روزهــای انتخاب ــزار شــود. جنبشــی ک ــی برگ ــی رونق ــات در ســکوت و ب انتخاب

ــرد!  ــد ک ــق خواه ــر رون ــام» پ ــت «نظ ــه کلی ــد خــود علی ن ــور قدر حض

ــهدا» در  ــه «سیدالش ــه دخرتان ــی مدرس ــار پیاپ ــه انفج ــه س ــاه م ــتم م ــنبه هش در روز ش
ــا ایــن لحظــه بــه ۸۵ ــل افغانســتان را بــه خــاک و خــون کشــید. تعــداد جانباختــگان ت کاب
نفــر رســیده اســت امــا تعــداد ناپدیدشــدگان ده هــا نفــر اعــالم شــده اســت. قربانیــان ایــن 
جنایــت دخــرتان دانــش آمــوز ۱۱ تــا ۱۵ ســاله هســتند. دانــش آموزانــی کــه تنهــا جرمشــان 
ــان غــرب و در  ــه ارمغ ــی اســت ک ــه خونین ــد در افغانســتان و خاورمیان ــودن و تول دخــرت ب
ــی کــه نتیجــه اش جــان دادن  ــروژه ای ــود. پ ــوک رشق» ب ــا «بل ــه ب راس آن آمریــکا در مقابل
ــل  ــش و قات ــات آدمک ــواع جریان ــاد ان ــد و ایج ــی تولی ــالم سیاس ــی اس ــش ارتجاع ــه جنب ب
ــی «دمکــرات» از طریــق آنهــا «دمکراســی  ــرار بــود دول غرب ــه ق ــود. وحوشــی ک اســالمی ب
ــن  ــان ای ــد. ارمغ ــه رواج دهن ــراق، ســوریه و کل خاورمیان ــی» را در افغانســتان، ع آمریکای
«دمکراســی» در افغانســتان، عــراق و ســوریه و ... نتیجــه ایــی جــز از هــم پاشــیدن شــیرازه 
ــر روزه  ــرتده و ه ــادی گس ــوان در ابع ــر و ج ــان، پی ــودکان، زن ــی ک ــتار جمع ــه، کش جامع
ــط  ــهدا» توس ــه «سیدالش ــرتان مدرس ــودکان و دخ ــام ک ــل ع ــتار و قت ــت. کش ــوده اس نب
ــه  ــات اســت. جنایاتــی کــه دول غربــی ب ــا یکــی از ایــن جنای باندهــای جانــی اســالمی تنه

ــد! ــته و ســهیم ان ــان دســت داش ــواع وحــوش اســالمی در آن عی ــان و ان ب ــدازه طال ان
القاعــده، طالبــان، مجاهدیــن افغــان، اســالم سیاســی، تشــیع رسخ علــوی، ســلفی و داعــش 
ــه  ــان ن ــی، ارمغ ــالمی و قوم ــیده اس ــتخوان پوس ــز اس ــا مغ ــن ت ــای متعف ــواع نیروه و ان
ــا رشق اســت. دســتاورد  ــورژوازی غــرب ب ــگ ب ــل ســاله جن ــه چه فقــط بیســت ســاله بلک
ــا اســم رمــز «گســرتش دمکراســی در خاورمیانــه» کلیــد خــورد  و پیــروزی ایــن جنــگ کــه ب
ــرتش  ــود. «گس ــه ب ــه کل خاورمیان ــتان بلک ــط افغانس ــه فق ــردن ن ــرا ب ــه قهق ــه اش ب نتیج
ــام از مــردم بیگنــاه عــراق،  ــی  ــی غربــی» کــه بــه قیمــت یــک نســل کش دمکراس
ــوان  ــه عن ــد ب ــای اســالمی و قومــی را بای ــن عفونته ــام شــد. ای افغانســتان، ســوریه و ... 
ــرون،  ــا کام ــر ت ــوش و بل ــه از ب ــردن رسان دول فخیم ــر گ ــورده ب ــت خ ــوق لعن ــدال و ط م
ــت  ــزه و وس ــا الی ــفید ت ــه از کاخ س ــت! هم ــان انداخ ــه رشکایش ــدن و هم ــون و بای جانس
ــان  ــت افعانســتان، پاکســتان و طالب ــا دول ــه ای ت ــام معظــم» خامن ــت «مق ــرت، از بی منیس
همــه و همــه رشیــک جــرم  قتــل عــام ایــن کــودکان معصــوم و بیگنــاه هســتند. برشیــت 
ــن  ــه ای ــن ســیکل توحــش لجــام گســیخته، ب ــه ای ــد ب متمــدن، کمونیســم ایــن جامعــه بای

ــد. ــان ده ــه پای ــرای همیش ــار ب ــت یکب ــگ برشی نن
ــواده  ــه خان ــا هم ــق ب ــدردی عمی ــراز هم ــن اب ــمی) ضم ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح
ــه  ــام را ب ــل ع ــت و قت ــن جنای ــتان، ای ــواه افغانس ــارزه و آزادیخ ــردم مب ــگان و م جانباخت
ــوع آن صــف محکمــی ایجــاد  ــل ارتجــاع از هــر ن شــدت محکــوم مــی کنــد. بایــد در مقاب
ــت  ــول خواس ــه را ح ــد جامع ــتان بای ــه افغانس ــتهای جامع ــان و کمونیس ــرد. آزادیخواه ک
ــا راه  ــد. تنه ــی کنن ــش قطب ــیاه و آدمک ــای س ــام نیروه ــردن  ــارو ک ــاه و ج ــت و رف امنی
ــن  ــه ای ــکل دادن ب ــی ش ــالمی و قوم ــای اس ــش نیروه ــت و توح ــرار جنای ــت از تک نع م

ــت. ــتان اس ــت در افغانس ــی و عدال ــنه آزادی و رهای ــه تش ــی در جامع ــف آزادیخواه ص
خط رسمی حزب حکمتیست 

۱۲ مه ۲۰۲۱




