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پرچم تکه پاره شده 
اسالم زیر پای زنان 

آذر مدرسی
ــاف و  ــوع عف ــه موض ــبت ب ــردم نس ــامی: »م ــوری اس ــاد جمه ــر ارش وزی
ــی  ــی عاطف ــس تاریخ ــک ح ــش، ی ــه پوش ــبت ب ــن نس ــاب و همچنی حج

ــت« ــان اس ــی ش ــی و تاریخ ــت مل ــه هوی ــته ب ــه وابس ــد ک دارن
زنــان در ایــران: »نــه رورسی، نــه تــورسی، رهــر منــم، رهــر تویــی، فریــاد 

کــن آزادی«
شــاید هیــچ کامــی، هیــچ تصویــری، هیــچ بیانــی شــفاف تــر و روشــنرت از 
ــان  ــراز وجــود سیاســی - اجتامعــی، تقابــل و جــدال عمیــق می ایــن دو اب
ــا  ــری اش اســیر حکومتــی رستاپ جنبــش حــق زن کــه آزادی، حرمــت، براب
ــنرت از  ــی روش ــچ کام ــد. هی ــو منیکن ــت بازگ ــده اس ــاع ش ــت و ارتج عفون
ایــن اعــام ایــن واقعیــت نیســت کــه ایــران جامعــه ای اســامی نیســت و 
مــردم در ایــران اســام و اســامیت را نــه بعنــوان راه و روش زندگــی و نــه 
بعنــوان حکومــت و قانــون حاکــم بــر زندگــی اجتامعــی و خصوصــی خــود، 

نــه هرگــز انتخــاب کــرده و نــه هرگــز قبــول کــرده انــد. 
وزیــر ارشــاد، روی امیــد بــه مــرگ حافظــه تاریخــی ایــن جامعــه کــه هــامن 
فــردای بــه قــدرت رسیدنشــان »نــه رورسی، نــه تــورسی« را فریــاد زد و آنــرا 
بــر رس امــام خمینــی شــان کوفــت، و جعــل ایــن تاریــخ زیــادی حســاب 

بــاز کــرده اســت. 
جامعــه ای کــه در بــدو حکومــت اســامی، خمینــی را در اولیــن قــدم از 
»شــکر اضافــی خــوردن« خــود، در تحمیــل حجــاب بــر آن، پشــیامن کــرد 
ــاری« در حجــاب   ــه »اجب ــه عقــب نشــینی و اعــام اینک ــور ب و او را مجب
ــران و  ــا برکــت جنــگ ای ــا ب ــدارد«، کــرد! عقــب نشــینی کــه تنه وجــود ن
عــراق، کــه در دامــان حکومــت افتــاد، بــه تعــرض تبدیــل شــد! تعرضــی بــه 
جامعــه کــه تنهــا بــا جنــگ و مــرگ و کشــتار و گروکشــی از«خــون شــهدا« 
بــرای اجبــاری کــردن حجــاب و تحمیــل اســام بــر جامعــه، توانســت رنــگ 
ــل حجــاب و حــس  ــخ واقعــی تحمی ــن تاری ــد. ای ــر جامعــه بزن اســامی ب
تاریخــی جامعــه نســبت بــه آن اســت، نــه ترهــات جنــاب وزیــر ارشــاد! 

ــاد »نــه رورسی، نــه تــورسی، رهــر  و ایــن روزهــا هیــچ چیــز بهــرت از فری
ــاد کــن آزادی«، جامعــه ایــران را بــه هــامن تاریــخ منــم، رهــر تویــی، فری

هفت تپه تنها نیست!
خالد حاج محمدی

ــن  ــران ای ــه كارگ ــدی را علی ــه تاشــهای جدی ــت تپ ــی اســت در هف مدت
ــت  ــرار اس ــها ق ــن تاش ــد. ای ــه ان ــه راه انداخت ــا ب ــاد آنه ــز و اتح مرك
ــوف  ــردن صف ــقه ك ــقه ش ــه و ش ــت تپ ــران هف ــدن كارگ ــب ران ــا عق ب
آنهــا، عــاوه بــر تحمیــل عقــب نشــینی و اســتیصال بــه آنهــا و خالــی 
كــردن زیــر پــای رهــران و ســخنگویان كارگرانــدر ایــن مرکــز، لطمــه ای 
ــد.  ــش وارد كنن ــن جنب ــال ای ــد و امی ــری و امی ــش كارگ ــه جنب ــدی ب ج
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و گذشــته خــود، کــه ایــن مومیایــی هــای تاریــخ را منــی خواســت، وصــل منــی کنــد و 
متصــل نــگاه منــی دارد.

هیــچ فریــادی رســاتر از فریــاد زنانــی کــه چهــل ســال اســت علیرغــم فشــار حکومتــی 
ضــد زن، علیرغــم تهدیــد و فشــار رسنیــزه بدســتان و اوبــاش اســید پــاش و فتواهــای 
مشــتی مهــره عهــد عتیقــی و فســیل علیــه خــود، هنــوز حــارض بــه قبــول حاکمیــت 
اســام بــر زندگــی خــود نیســتند و از برابــری و آزادی تــام و متــام کوتــاه منــی آینــد، 
ــش اســام سیاســی  ــوری اســامی و جنب ــک جمه ــر شکســت سیاســی و ایدئولوژی مه
را بــر جامعــه ایــران نــزده اســت. هیــچ جنبشــی در ایــن ابعــاد اجتامعــی و بــه ایــن 

گســرتدگی حکومــت اســامی را بــه مصــاف نکشــیده اســت.
مقاومــت زنــان در ایــران علیــه قــرار گرفــن در انتهــای صــف میلیونــی »حــق زیســن«، 
»حرمــت انســانی«، »آزادی«، »حقــوق مدنــی«، در انتهــای صــف بــی حقوقــان در ایــن 
ــا  ــا زن، ب مملکــت اســام زده، در جامعــه ای کــه بــی حرمتــی، اســتبداد و ضدیــت ب
آزادی ومتــدن قانــون نوشــته و ننوشــته آن اســت، امــروز متــام قــد و بــا پرچــم روشــن 

خــود در مقابــل حاکمیــت قــرار گرفتــه و آنــرا بــه زانــو در آورده اســت.
ــت  ــی اســامی« و ممنوعی ــت و پاکدامن ــا »عف ــن اســامی، از حجــاب ت ــروز قوانی ام
شــادی، ازحــق دولــت و چاقوکشــان آن در دخالــت در زندگــی خصوصــی مــردم، زیــر 
پــای میلیونهــا زن در ایــران لــه و لــورده شــده و بــه »اندرزهــای« »امــام جمعــه« هــا 

و ترهــات  وزیــر ارشــاد، محــدود شــده اســت. 
عــر و تیــز »آقــا« در »زنــده بــودن خــدای ســالهای شــصت« در مقابــل جامعــه 
ــه »بچــه هــای حوضــه  ــه نفــس دادن ب ــرای اعتــامد ب »ســالهای چهارصــدی« حتــی ب
ــس  ــه »عذرخواهی«رئی ــا و ن ــر وتیزه ــن ع ــه ای ــت. ن ــی نیس ــم کاف ــم« ه ــه ق علمی
پلیــس از »برخــورد نادرســت« اوبــاش گشــت ارشــاد بــه زنــان »بدحجــاب«، نــه خــود 
شــیرینی »اصــاح طلبــان« در دعــوت از یــاران چامقــدار خــود بــه »مهربانــی بــه جــای 
ــورد  ــردم در م ــا م ــو« ب ــت و گ ــهروندی« و »گف ــوق ش ــه حق ــرتام ب ــونت«، »اح خش
حجــاب، قــادر بــه نجــات رژیــم از مــوج عظیــم ولشــکر میلیونــی زنــان تشــنه رهایــی 
و برابــری نیســت. بــن بســت جمهــوری اســامی در مقابــل ایــن جامعــه پایانــی نــدارد. 

بــرون رفتنــی بــرای اینهــا از ایــن »مخمصــه« موجــود نیســت! 
در ایــن جــدال، افاضــات امثــال فائــزه رفســنجانی هــا در مــورد دو قطبــی ســاختگی 
»حجــاب اختیــاری یــا اجبــاری« کــه گویــا درحاکمیــت و تاریــخ تحمیــل اســام بــر یــک 
جامعــه ، موضوعــی قابــل بحــث و مشــورت اســت، افاضاتــی کــه تنهــا خــوراک ابــزار 
ــر  ــاب وزی ــار ترهــات جن ــب اســت، در کن ــب فرصــت طل وجــود مشــتی اصــاح طل

ارشــاد قــرار مــی گیــرد! 
ــر جامعــه  ــد جنســی ب ــل حجــاب و آپارتای ــخ تحمی ــد کــه تاری هــردو تــاش مــی کنن
ایــران را بــه امــری کــه گویــا در آن درجــه ای اختیــار وجــود دارد، قلــب کننــد. تاشــی 
کــه پاســخ اش را از جامعــه گرفتــه اســت! »حجــاب بــی حجــاب« مهــر باطــل شــدی 
بــر تــاش هــای اصــاح طلبــان بــرای بــه حاشــیه کشــاندن جایــگاه حجــاب در پایــه 
ــررات  ــدازه و مق ــگ و ان ــوع رن ــه موض ــل آن ب ــان و تبدی ــت ش ــا حکوم ــزی و بق ری

تحمیــل آن اســت. 
ایــن جنبــش، جنبــش رهایــی زن، بخشــی از یــک جنبــش عمومــی تــر، اجتامعــی تــر در 
همــه ابعــاد فکــری، اجتامعــی و سیاســی بــرای ریشــه کــن کــردن اســام و اســامیت 
از جامعــه ایــران اســت. بخشــی از يــک جنبــش رادیــکال، ماگزیاملیســت و قــوى ضــد 
اســامى، در ابعــاد فکــرى و ســياىس آن اســت. جنبشــی کــه بــا تولــد جمهــوری اســامی 
در ایــران متولــد شــد و امــروز روی پــای خــود ایســتاده و بــر تخــت ســینه حاکمیــت 

میزنــد و آنــرا در منگنــه و تنگنــا قــرار داده اســت.
ــه لغــو  ــه بخشــی از قوانیــن ضــد زن اســامی نیســت، ب جنبشــی کــه امــا فقــط علی
ــات  ــده جریان ــد و رس و دم بری ــم بن ــم نی ــه سکوالریس ــت، ب ــدود نیس ــاب مح حج
میانــه در اپوزیســیون راســت، رضایــت نــداده و منیدهــد. ایــن جنبــش آزادی و رهایــی 
ــه  ــش علی ــن جنب ــد. ای ــایه منیخواه ــی و در س ــری خــود را یواشــکی و زیرجلک و براب
ــه  ــان، علی ــه زن ــری اجتامعــی، اقتصــادی و سیاســی علی ــه نابراب ــد جنســی، علی آپارتای
تبعیــض علیــه زن در همــه ابعــاد زندگــی، در فرهنــگ، در هــر، در زندگــی خصوصــی، 
در ســنت، در مــراودات و ... اســت. بــرای برابــری بــی قیــد ورشط زن و مــرد و همــه 
حقــوق انســانی بــرای زنــان، علیــه تحمیــل فقــر و فاکــت بــه میلیونهــا انســان، زن و 
مــرد، اســت. ایــن جنبــش بخشــی از جنبشــی میلیونــی بــرای پیــروزی و دســتیابی بــه 
ــار  ــدن اختی ــرای بازگردان ــی از لشــکر میلیونــی جــدال ب ــری، گردان همــه آزادی و براب

بــه خــود اســت.
جنبــش احقــاق حقــوق زنــان در ایــران، مبــارزه بــرای تــک تــک آن همیــن امــروز، متــام 
حقــوق زنــان، یــک رکــن جنبــش سوسیالیســتی ایــران اســت. بــه پیــروزی رســاندن ایــن 
جنبــش کار مــا سوسیالیســتها، مــا مدافعیــن آزادی و برابــری متــام و کــامل، کار جنبــش 
سوسیالیســتی کارگــری اســت کــه امــروز علیرغــم رسکــوب وحشــیانه قــد علــم کــرده و 
بــرای نجــات میلیونهــا انســان، از زن و مــرد تــا پیــر و جــوان وکــودک، بــه میــدان آمــده 

اســت و میــخ خــود را مدتهــا اســت کوبیــده اســت.
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲

هفت تپه ...

ــل  ــه و عوام ــوه قضائی ــخنگویان آن، ق ــت و س ــه دول ــی ك ــده های ــاف وع ــر خ ــدت ب ــن م ای
محلــی آنهــا دادنــد، یــك ثانیــه هــم ایــن صــف در همراهــی بــا كارفرمــای قدیــم و عوامــل او 
از توطئــه علیــه ایــن كارگــران كوتاهــی نكردنــد. اخیــرا تــاش بــرای جــدا كــردن بخشــهایی از 
ــا اتــكا بــه »قانون«  هفــت تپــه و واگــذاری آن بــه كارفرمایــان متفــاوت، از اســد بیگــی تــا ...، ب
و حــق مطلقــه مالكیــن هفــت تپــه و تقــدس ایــن مالكیــت كــه طبیعتــا بــرای هــر كارگــری 
روشــن اســت یعنــی چــه، و مشــخصا جــدا كــردن رشكــت رب گوجــه فرنگــی و بخــش »ام دی 
ــه اتحــاد كارگــران  ــا هــدف لطمــه ب ــن تــاش ب ــی اســت ای ــون مدت ــان اســت. اكن اف« در جری
ــده  ــه ش ــت گرفت ــه آن بدس ــكا ب ــا ات ــی« و ب ــرای »قانون ــا از مج ــد آنه ــف متح ــن ص و شكس
اســت. در همیــن مــدت و بعــد از كار بــرده وار كارگــران بخــش »ام دی اف« بــرای راه انــدازی 
ایــن بخــش و وعــده هــای مســئولین بــه كارگــران، رسانجــام بعــد از راه افتــادن ایــن بخــش، به 
جــای افزایــش حقــوق كارگــران و رســمی كــردن آنهــا، اخــراج كارگــران معــرتض بــا ایــن بهانــه 
ــن سیاســتها قطعــا مــورد اعــرتاض  ــان اســت. ای ــان رســیده، در جری ــه پای ــرارداد ب كــه مــدت ق
كل كارگــران هفــت تپــه از همــه بخشــها قــرار گرفتــه و بــه میــدان جدالــی جــدی میــان آنهــا 

و دولــت تبدیــل اســت. 
ــار ایــن اقدامــات همزمــان و در ادامــه تاشــهای گذشــته  امــا ایــن متــام ماجــرا نیســت! در كن
ــوان  ــه عن ــه دوره ای ب ــانی ك ــی از كس ــران و حت ــده ای  از كارگ ــد ع ــرده ان ــعی ك ــود، س خ
مناینــده کارگــران بودنــد را بــه ســازش و تســلیم وادارنــد و عمــا عــده ای را بــه ابــزار پیشــرد 
سیاســت خــود در هفــت تپــه تبدیــل كننــد. ایــن سیاســت قطعــا جدید نیســت و بــه قدمت 
ــا در  ــت. قب ــوده اس ــگی ب ــت همیش ــك سیاس ــر ی ــال اخی ــج س ــا در پن ــز و خصوص ــن مرك ای
هفــت تپــه شــورای اســامی داشــتند كــه بــه همــت كارگــران درش بــه گل گرفتــه شــد. اكنــون 
ــرای  ــاش ب ــت، ت ــده اس ــر ش ــه كارگ ــر طبق ــیع دامنگی ــر وس ــه فق ــی ك ــا در رشایط و خصوص
قانــع كــردن تعــدادی و تســلیم و مســتاصل كــردن آنهــا، بــا هدفــت تبدیــل آنهــا بــه ابــزاری 
ــان  ــد، در جری ــه را بگیرن ــامی منحل ــورای اس ــی ش ــای خال ــه ج ــان ك ــود و رفقایش ــه خ علی
اســت. اینكــه ایــن سیاســت بــه كجــا رســیده مــورد بحــث نیســت و اینكــه كارگــران و فعالین 
كارگــری ماننــد صدهــا توطئــه و دسیســه دیگــر بــرای خنثــی كــردن ایــن سیاســت میكوشــند 
ــاش  ــا ت ــار ب ــر ب ــی اســت و ه ــن سیاســتی قدیم ــم ای ــه گفت ــری اســت مســلم. همچنانك ام
ــار هــم  ــن ب ــد ای ــی تردی ــه، خنثــی شــده و ب كارگــران و فعالیــن و رهــران هوشــیار هفــت تپ

میتوانــد خنثــی شــود.
ــران چــه  ــر در ای ــه كارگ ــه طبق ــر آگاهــی امــری پوشــیده باشــد ك ــچ كارگ ــر هی ــم ب فكــر نكن
ــان  ــا حاكمیــت و كارفرمای در هفــت تپــه و چــه در ســایر مراكــز كارگــری در جدالــی جــدی ب
بــر رس معیشــت، بهبــود و رفــاه و آزادی اســت. فكــر نكنــم بــر كســی پوشــیده باشــد كــه در 
ــری و هــم  ــه طــی شــده باشــد، هــم رهــران آگاه كارگ ــراز و نشــیبی ك ــا هــر ف ــن جــدال ب ای
ســخنگویان بــورژوازی ایــران و دولتــش، بــر اهمیــت ایــن جــدال و جنــگ واقعــی و دشــمنی 
ــن دو  ــدام از ای ــر ك ــت ه ــروزی و شكس ــد.  پی ــم، آگاه ان ــا ه ــف ب ــن دوص ــر ای ــتی ناپذی آش
صــف، تاثیــرات و عواقــب آن فراتــر از یــك مركــز كارگــری و كارفرمــای آن اســت. در این مســیر 
ــر  ــروی ه ــت نی ــوا و وضعی ــوازن ق ــی از ت ــرف تابع ــر دو ط ــینی از ه ــب نش ــروی و عق پی

ــون مســتثنی نیســت. ــن قان ــه از ای ــا اســت. هفــت تپ ــزان آمادگــی آنه طــرف و می

دستاوردهای هفته 
ــد و  ــب كردن ــی كس ــتاوردهای بزرگ ــود دس ــاله خ ــن س ــدال چندی ــه در ج ــت تپ ــران هف كارگ
ــه  ــری ك ــات دیگ ــل مطالب ــده و تحمی ــی مان ــات باق ــن مطالب ــرای تامی ــم ب ــوز ه ــا هن قطع
ــام  ــر ن ــوده، اگ ــری ب ــش كارگ ــبد جنب ــروز گل رسس ــا ام ــر ت ــه اگ ــت تپ ــند. هف ــد میكوش دارن
ــا جایــی عمــق یافتــه كــه حتــی دشــمنان كارگــران  ــار ت ــار اســت و ایــن اعتب هفــت تپــه اعتب
ــه رس  ــا ب ــز گاه ــن مرك ــران ای ــا كارگ ــل ب ــرای تقاب ــان ب ــا و عواملش ــت و كارفرم ــف دول در ص
هفــت تپــه ســوگند خــورده و ریاكارانــه از كارگــر »دوســتی« خــود گفتــه و لبــاس كارگرپناهی 
بــه تــن كــرده انــد، همــه و همــه بیــان ایــن اعتبــار و دســتاورد هفــت تپــه و جنبــش كارگــری 

اســت.
هفــت تپــه نــه تنهــا زندانیــان و مدافعــان خــود را از بنــد رژیــم آزاد كــرد، نــه تنهــا 
ســناریوهای ســوخته حاكمیــت را متولــد نشــده شكســت داد، بعــاوه اســد بیگــی و دســتگاه 
قضایــی و مقامــات حكومتــی در خوزســتان را در جدالــی همــه جانبــه شكســت داد و عقــب 
ــده ای  ــده، پدی ــیده ش ــا كش ــه كج ــروز ب ــه ام ــتقل از اینك ــی، مس ــد بیگ ــه اس ــد. محاكم ران
ــد از اســد بیگــی در  ــع ی ــود. خل ــرای جنبــش كارگــری ب ــزرگ و یــك دســتاورد مهــم ب بســیار ب
نفــس خــود واقعــه ای مهــم بــرای طبقــه كارگــر ایــران و تحمیــل یــک عقــب نشــینی جــدی 
بــه حاکمیــت بــود. كارگــر هفــت تپــه و رهــران ایــن مركــز بعــد از خلــع یــد و اداره رشكــت 
توســط دولــت توقــع »مــاه عســل« نداشــتند. امــا ایــن جدالــی بــود كــه كارگــران هفــت تپــه 
و حامیــان آن در یــك طــرف و جمهــوری اســامی بــا همــه دســتگاه رسكــوب و مجلــس، قــوه 
قضائیــه و دولــت و دســتگاه تبلیغاتــی آن و كارفرمایــان در طــرف دیگــر قــرار داشــتند. ایــن 
پیــروزی بســیار عظیــم تــر از ایــن بــود كــه گویــا یــك كارفرمــا خلــع یــد شــده و بــه محاكمــه 
ــز  ــار کارگــران یــک مرک ــن ب ــرای اولی ــت واگــذار شــده اســت. ب ــه دول ــه ب كشــیده و هفــت تپ
ــه هــای  ــه قــدرت و اتحــاد جمعــی خــود و علیرغــم متــام تاشــها و توطئ ــکا ب ــه ات تولیــدی ب
ــد و جمهــوری اســامی و  ــد کنن ــع ی ــت را خل ــور چشــمی حاکمی ــت، موفــق شــدند ن حاکمی
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امروز روزیست كه هر كارگر و انسان 
آزاده و معترضی در جامعه ایران برای 
هر قدم پیشروی خود و خنثی كردن 
نقشه های شوم حاكمیت دست به ایجاد 
مجامع عمومی، به شوراهای كارگری و 
مردمی در محل كار و زیست می زند 
و به این مكانیسم های اجتماعی قدرت 
متكی می شود.  آزادی، برابری، رفاه، 
برخورداری از بهترین و پیشرفته ترین 
نعمات مادی و در یک كالم تقسیم ثروت 
تنها با رفتن این نظام و تنها با برقراری 

حاكمیت شورایی میسر است. 

هفت تپه ...

 نهادهایــش از دســتگاه قصایــی تــا اســتانداری و امــام جمعــه و ..... را وادار بــه عقــب نشــینی 
 . کنند

ــی  ــاس قوم ــرای لب ــع را ب ــتی مرتج ــان و مش ــت طلب ــت و فرص ــاش حاكمی ــه ت ــت تپ هف
پوشــاندن بــه اعــرتاض كارگــران و تــاش بــرای شــعله ور كــردن نفــاق قومــی و مذهبــی، كارگــر 
بومــی و غیــر بومــی، شــاغل و بیــكار، بازنشســته و تفاوتهــای جنســی را همگــی عقــب رانــد 
و بــر همرسنوشــتی طبقاتــی همــه كارگــران مســتقل از مذهــب و ملیــت و جنســیت و... بــا 
ــن ابزارهــای ضــد كارگــری را بــی خاصیــت كــرد. بعــاوه هفــت  ــد اعــام كــرد و ای صــدای بلن
ــران در  ــه كارگ ــت هم ــی و دخال ــامت جمع ــه تصمی ــكا ب ــورایی و ات ــش ش ــم جنب ــه پرچ تپ
ــرد.  ــد ك ــری، را بلن ــم گی ــوان ارگان تصمی ــه عن ــری ب ــع عمومــی كارگ تجمعــات خــود و مجام
ــه  ــون هــم ب ــا اكن ــزار اتحــاد صفــوف خــود را حفــظ كــرد و ت ــن اب ــه ای ــكا ب ــا ات ــه ب هفــت تپ
عنــوان متحــد تریــن بخــش جنبــش كارگــری نــه تنهــا از كارگــران ایــن مركــز كــه از اعتصابــات 
و اعرتاضــات كارگــری و بخشــهای محــروم جامعــه حامیــت كــرده اســت. هفــت تپــه در طــی 
ایــن مــدت مدرســه ای بــود بــرای كارگــران ایــن مركــز و رهــران و ســخنگویان زیــادی را از خود 
و در دل یــك جــدال دامئــی بیــرون داد. اینهــا و دههــا مســئله بــزرگ و كوچــك دیگــر همگــی 
از دســتاوردهای مهــم ایــن مركــز اســت و مدیــون تــاش جمعــی كارگــران و هوشــیاری رهــران 
و ســخنگویان راســتین آنهــا اســت. ایــن دســتاوردها نــه تنهــا هفــت تپــه كــه جنبــش كارگری 

را یــك قــدم جــدی بــه جلــو رانــد و بــه طبقــه کارگراعتــامد بــه نفــس داد.
بــی تردیــد در ایــن مســیر بــا همــه موانــع و پیچیدگــی هــای آن، بــا همــه مشــكات و تهدید 
و ارعابــی كــه علیــه آنهــا بــود، در كنــار دســتاوردها شــاهد كاســتی هــا و كمبودهایــی بــوده 
ایــم كــه بكــرات توســط فعالیــن خــود هفــت تپــه بیــان شــده اســت. صــف رهــری در هفــت 
تپــه ماننــد هــر مركــز كارگــری دچــار تغییــرات شــده اســت، عــده ای جدیــد جلــو آمــده انــد، 
ــد،  ــه ان ــار رفت ــده، كن ــارج ش ــف خ ــن ص ــا از ای ــده ی ــاه آم ــد در دوره ای كوت ــم الب ــده ای ه ع

اینهــا واقعیــات هــر مبــارزه ای اســت. 
ایــن مســیر مطلقــا همــوار نبــود و پــر از تهدیــد و ارعــاب، پــر از اخــراج و قطــع نــان خانــواده 
ــت  ــا ملی ــت و كارفرم ــن مســیر دول ــود. در ای ــا ب ــه آنه ــه و دسیســه علی ــر از توطئ كارگــری، پ
و مذهــب و همــه ابزارهــا و تجــارب بــورژوازی علیــه طبقــه كارگــر را بــه خدمــت گرفتنــد. 

ــا  ــا ب ــتند ت ــن نشس ــف در كمی ــداف مختل ــا اه ــم ب ــده ای ه ــی ع ــدال اصل ــن ج ــار ای در كن
كوچكرتیــن ضعفــی، بــا لغــزش هــر كارگــری و حتــی بــا هــر شــایعه ای، صــف متحــد كارگران 
ــامرده از  ــود گ ــم خ ــدا و معل ــفید، كدخ ــش س ــوان ری ــه عن ــد، ب ــانه بگیرن ــز را نش ــن مرك ای
ــك و  ــا را كوچ ــتاوردهای آنه ــد دس ــاش كردن ــی«  ت ــزرگ منش ــا »ب ــد و ب ــت برآمدن در نصیح
ناچیــز جلــوه بدهنــد، حتــی بعضــا از اتهامــات ســخیف بــه مهمرتیــن رهــران و فعالیــن آن 
ــت در دوره ای  ــن اس ــه در آن ممك ــت ك ــی اس ــارزه واقع ــك مب ــن ی ــا ای ــد. ام ــی نكردن كوتاه
عقــب نشــینی كنیــد، در دوره ای بــا رســیدن بــه بخشــی از مطالبــات بــه اعــرتاض و اعتصــاب 
پایــان دهیــد و نیــروی خــود را آمــاده بــرای جدالهــای بعــدی كنیــد، صفــوف خــود را منســجم 
كنیــد. اینهــا در هــر مبــارزه واقعــی چــه كارگــری و چــه اقشــار دیگــر امــری زمینــی و واقعــی 
اســت. مناینــدگان و رهــران رادیــکال هفــت تپــه هیچــگاه بــه چنیــن »معلمیــن« و مبرصهای 

ــد. ــازی نداشــته ان نی

آینده هفت تپه
ــش  ــان جنب ــوا می ــوازن ق ــی از ت ــری تابع ــز كارگ ــر مرك ــده ه ــد آین ــه مانن ــت تپ ــده هف این
ــز  ــن مرك ــری در ای ــاد كارگ ــظ اتح ــیاری و حف ــه هوش ــی و درج ــت از طرف ــری و حاكمی كارگ
ــه اســت. آینــده هیــچ جنبــش و هیــچ اعــرتاض  و موقعیــت گرایشــات مختلــف در هفــت تپ
ــا اعــرتاض هیــچ بخــش معرتضــی از جامعــه، امــری مــدون و ثابــت و همیشــگی  كارگــری و ی
نیســت. مــا در جامعــه ای بحــث هفــت تپــه را میكنیــم كــه بــورژوازی حاكــم اســت، دولــت، 
ــزاری  ــت و... همگــی اب ــگ و ســنت و مذهــب و ملی ــا، فرهن ــون، دســتگاه رسكــوب، میدی قان
ــه  ــت گرفت ــه خدم ــه ب ــش روزان ــورژوازی و حكومت ــط ب ــت و توس ــر اس ــه كارگ ــه طبق علی
ــن  ــی تری ــرای ابتدای ــان جامعــه ب ــر و محروم ــه كارگ ــان طبق ــی می ــه جدال ــذا روزان میشــود. ل
ــروزی ای مســلم  ــچ پی ــان اســت. هی ــوق پرداخــت نشــده در جری ــرای حق ــی ب ــه و حت مطالب
ــده  ــر مســلم اینكــه آین ــچ عقــب نشــینی هــم همیشــگی نیســت. ام ــدی نیســت و هی و اب
ــع  ــز تاب ــش از هــر چی ــر بی ــه كارگ ــری و بخشــی از طبق ــزی كارگ ــوان مرك ــه عن ــه ب هفــت تپ
چســبیدن بــه دســتاوردهای كنونــی و حفــظ اتحــاد كارگــری در ایــن مركــز اســت. ایــن اتحــاد 
ــه كار مســتمر و همیشــگی طیفــی دارد كــه منافــع عمومــی، آنــی و آتــی  قطعــا بســتگی ب
كل جنبــش كارگــری را دنبــال میكننــد. ایــن اتحــاد و تامیــن آن همچنانكــه در تجربــه جنبش 
ــه تصمیــامت  ــكا ب ــه شــاهدش هســتیم ات ــه خــود هفــت تپ ــران و مشــخصا تجرب كارگــری ای
ــی  ــا هــر درجــه از روشــن بین ــچ رهــر كارگــری ب ــن مركــز اســت. هی جمعــی و شــورایی در ای
و قاطعیــت و رادیكالیســم، منیتوانــد در میــدان عمــل و در دل یــك جنبــش اعرتاضــی تنهــا بــا 
اتــكا بــه خــود و اراده فــردی جلــو بــرود. میــزان آمادگــی جمعــی و ســطح مبــارزه و تــوازن قوا 
ــن جــز از  ــده اســت و ای ــن كنن ــز امــری تعیی هــم در ســطح عمومــی و هــم در خــود آن مرك
كانــال رشاكــت همــه كارگــران، جمــع شــدن و بحــث و مشــورت كــردن و قناعــت كــردن آنهــا 
بــه راه و تاكتیــك و سیاســتی كــه اتخــاذ میشــود، قابــل تامیــن نیســت. كارگــر هفــت تپــه و 
ــگاه داشــن  ــد. متحــد ن ــه دارن ــن زمین ــه را در ای ــن تجرب ــا بهرتی ــدگان آنه ســخنگویان و مناین
کارگــران حــول مطالبــات و همــراه مناینــدگان رادیــکال خــود، ادامه تــاش در آگاهگری و افشــا 

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــکال هفــت تپ ــدگان رادی ــه هــای حاکمیــت امــروز در دســتور مناین توطئ
ــخنگویان آن،  ــران و س ــه و ره ــت تپ ــت! هف ــا نیس ــه تنه ــت تپ ــدی هف ــچ تردی ــی هی ب
مناینــدگان كارگــری ایــن مركــز و كســانی كــه در متــام ایــن تاریــخ هفــت تپــه را از تندپیچهــای 
ــه و  ــوش جامع ــم و گ ــوان چش ــه عن ــد، ب ــرده ان ــت ك ــور داده و هدای ــو عب ــه جل ــی ب فروان
جنبــش كارگــری نــگاه میشــوند و در قلــب میلیونهــا كارگــر و خانــواده كارگــری جــای بزرگــی 
ــهای  ــاع بخش ــه دف ــد دامن ــت مانن ــه درس ــت تپ ــارزات هف ــی از مب ــاع عمل ــه دف ــد. دامن دارن
مختلــف طبقــه كارگــر از كارگــران نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا، ماننــد دامنــه دفــاع عملی از 
اعتصــاب معــادن و از صدهــا و هــزاران اعتصــاب كارگــری در ایــن ســالها، تابعــی از تــوازن قــوا 
و ســطح آمادگــی جنبــش ماســت. تامیــن ایــن آمادگــی و بــه هــم پیونــد دادن عملــی كارگران، 
شــاغل و بیــكار بــه همدیگــر و در یــك صــف واحــد، راهــی اســت كــه بایــد پیمــود و برایــش 
ــاش  ــیر دارد، ت ــن مس ــری در ای ــش كارگ ــه جنب ــی ك ــر موانع ــتقل از ه ــا و مس ــرد. ام كار ك
ــا روی  ــش م ــان جنب ــف در می ــع مختل ــر موان ــدن ب ــق آم ــن مســیر و فای ــروزی در ای ــرای پی ب
میــز همــه ماســت، چیــزی كــه برایــش تــاش میكنیــم. امــا هفــت تپــه تنهــا نیســت، هفــت 
تپــه دیــن بزرگــی برجنبــش كارگــری دارد و بعــاوه هفــت تپــه ای هــا بدهــكار هیــچ كســی 
نیســتند. جامعــه ایــران و جنبــش كارگــری، جنبــش محرومــان در ایــن جامعــه بــه هفــت تپــه 
ــور  ــوان ن ــه عن ــخنگویان آن ب ــران و س ــه ره ــیار آن، ب ــب و هوش ــری طل ــخصیتهای براب و ش
ــش  ــری و جنب ــش كارگ ــی در جنب ــگاه واالی ــه جای ــه تپ ــد. هفت ــگاه میكن چشــم هــای خــود ن

ــران دارد. ــه مــردم ای ــری طلبان براب

۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲



حکمتيست  417
4

در اعتراض به تصویب معاهده استرداد 
زندانیان بین جمهوری اسالمی و بلژیک

ــده  ــه معاه ــک علی ــان بلژی ــل پارمل ــی در مقاب ــای اعرتاض ــیون ه ــاه آکس ــن م در ای
ــت.  ــده اس ــزار ش ــران برگ ــور و ای ــن کش ــت ای ــر دول اخی

ــک  ــرای آزادی ی ــاش ب ــک اعــام کــرد در ت ــت بلژی ــه امســال، دول ــاه ژوئی ــل م در اوائ
ــی اُ کار  ــک ان ج ــرای ی ــران ب ــه در ای ــتیل، ک ــه وانِدکاس ــور، اولیوی ــن کش ــهروند ای ش
ــه  ــرادی ب ــلول انف ــن و در س ــدان اوی ــه در زن ــت ک ــاه اس ــج م ــت. او پن ــرد، اس میک
ــای  ــای امض ــی از افش ــدت کوتاه ــس از م ــا پ ــا تنه ــر، ام ــن خ ــام ای ــرد. اع رس می ب
مخفیانــه ی معاهــده بیــن ایــران و بلژیــک بــرای اســرتداد »مجرمیــن » در مــاِه 
ــای  ــه دولت ه ــب، ب ــورت تصوی ــه، در ص ــده ای ک ــاد. معاه ــاق افت ــال اتف ــارس امس م
ــن امــکان را می دهــد کــه شــهروندان خــود، کــه در کشــور دیگــر  ــران ای بلژیــک و ای
ــان  ــت ش ــد دوران  محکومی ــان بازگردانن ــور خودش ــه کش ــد را ب ــت گرفته ان محکومی

ــد. ــان بگذرانن ــور خودش را در کش
ــکان را  ــن ام ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــه دول ــب ب ــورت تصوی ــده در ص ــن معاه ای
ــران  ــفارت ای ــه در س ــی ک ــت ایران ــدی، دیپلامت-تروریس ــدالله اس ــه اس ــد ک می ده
در اتریــش کار می کــرد و در دادگاه بلژیــک بــه جــرم تــاش بــرای مبب گــذاری 
ــدان  ــال زن ــت س ــه بیس ــال ۲۰۱۵ ب ــس در س ــن در پاری ــازمان مجاهدی ــت س در نشس
محکــوم شــد را بــه ایــران بازگردانــد و در مقابــل اولیویــه واندکاســتیِل را بــه بلژیــک 
ــا مخالفــت  ــک ب ــان بلژی ــه در پارمل ــری اولی ــن معاهــده در رای گی ــل بدهــد. ای تحوی
ــه ۱۴  ــی آن ب ــد و بررس ــه ش ــتی« اِن وِ آ«  مواج ــت راس ــت و دس ــزب ناسیونالیس ح
ژوئیــه موکــول شــد. در ایــن روز گروههــای اپوزیســیون ایرانــی از هــامن ســاعت های 
ــد  ــا بع ــد و ت ــع کردن ــاختامن تجم ــن س ــل ای ــان در مقاب ــه کار پارمل ــه رشوع ب اولی
ــد. رای  ــن پرداختن ــن معاهــده ی رشم آور و ننگی ــه ای ــه اعــرتاض ب ازظهــر هــامن روز ب
ــای  ــم گروه ه ــن روز  ه ــاد و در ای ــق افت ــه تعوی ــه ب ــنبه ۱۹ ژوئی ــا روز سه ش ــری ت گی
ــف  ــای مختل ــد و در مکان ه ــرتاض پرداختن ــه اع ــامی ب ــوری اس ــیون جمه اپوزیس
ــک در  ــر بلژی ــت وزی ــور نخس ــدم حض ــل ع ــه دلی ــت ب ــا در نهای ــد. ام ــع کردن تجم

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــم ب ــاز ه ــری ب ــه، رای گی جلس
ــت.  ــک اس ــت بلژی ــنتی دول ــای س ــی ادعاه ــر دو روی ــده  بیانگ ــن معاه ــای ای امض
ــم«،  ــه تروریس ــم ب ــه محک ــر« و«ن ــوق ب ــاع از حق ــج »دف ــای رای ــاف ادعاه ــر خ ب
ــی  ــا وقع ــت ه ــن دول ــرای ای ــه ب ــت ک ــن اس ــانگر ای ــر نش ــاری دیگ ــده ب ــن معاه ای
ــتند  ــل نیس ــود قائ ــهروندان خ ــدن ش ــته ش ــم و کش ــذاری و تروریس ــب گ ــرای مب ب
ــت  ــه دس ــه ای ک ــد. معامل ــه ندارن ــی از معامل ــچ ابای ــود، هی ــع خ ــال مناف ــه دنب و ب
ــی و  ــذارد، و آدم ربای ــاز می گ ــا را ب ــاک اروپ ــرور در خ ــرای ت ــامی ب ــوری اس جمه
ــن  ــا ای ــک ب ــت بلژی ــد. دول ــی ده ــمیت م ــی را رس ــض زندان ــردن و تعوی ــی ک زندان
ــوری اســامی  ــات جمه ــت خــود در جنای ــع همراهــی خــود و رشاک معاهــده، در واق

ــد. ــی کن ــان م ــود را عی ــن خ ــه مخالفی ــه ب در حمل
ــا شــاخص »جــرم« و »مجــرم« شــناخته  ــق رســام و عم ــن تواف ــا ای ــک ب ــت بلژی دول
ــه  ــوری اســامی ک ــه رســمیت مــی شناســد. جمه ــوری اســامی را ب شــدگان در جمه
نــه حــق برائــت مگــر اثبــات خــاف آن، نــه حــق وکیــل و ... و نــه هیچگونــه حــق و 
ــن  ــا امضــای چنی ــه رســمیت منــی شناســد، ب ــی خــود ب ــی را در سیســتم قضای حقوق
ــل  ــا عوام ــتگیر و ب ــران را دس ــی در ای ــر ایران ــه غی ــر تبع ــد ه ــده ای می توان معاه
ــت  ــد. دول ــض کن ــد، تعوی ــده ان ــه ش ــور محاکم ــارج کش ــه در خ ــود ک ــکار خ جنایت

ــت.  ــامی اس ــوری اس ــات جمه ــم و جنای ــک جرای ــده رشی ــن معاه ــا ای ــک ب بلژی
در رشایطــی کــه اعرتاضــات در ایــران رو بــه افزایــش اســت و مــردم در ایــران هــر روز 
ــارزه می کننــد،  ــه عمــر ننگیــن ایــن حکومــت مب ــان دادن ب ــرای پای رســاتر از پیــش ب
ــان سیاســی اســت، امضــای چنیــن  ــو از زندانی ــران ممل در رشایطــی کــه زندان هــای ای
معاهــده ای دیگــر نــه مامشــات، بلکــه رشاکــت رســمی در جنایــات جمهــوری 

اســامی اســت.
اعرتاضــات علیــه ایــن معاهــده، در عیــن حــال نشــان دهنــده حضــور صــف وســیعی 
از مــردم و نیروهــای آزادیخواهــی اســت کــه خواهــان قطــع حضــور مهــره هــای ایــن 
رژیــم و اشــاعه رسکــوب و تروریســم جمهــوری اســامی در خــارج از ایــران هســتند. 
بــر خــاف دولــت بلژیــک، ایــن مــردم اعــام کــرده انــد کــه حــارض بــه قبــول گســرتش 
ــه  ــران نیســتند و ب ــه مخالفــان خــود در خــارج از ای ــات جمهــوری اســامی علی جنای
ــای  ــورها و ایرانی ه ــن کش ــاع ای ــت اتب ــه امنی ــد ک ــی دهن ــازه من ــک اج ــت بلژی دول

ســاکن ایــن کشــورها را بیــش از پیــش بــه خطــر انــدازد.

تشکیات خارج کشور حزب کمونیست کارگری-ایران حکمتیست )خط رسمی( – 
واحد بلژیک
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲

در محكومیت جنایت تركیه
 در كردستان عراق، 

نه به جنگ!
ــامل  ــو در ش ــرز زاخ ــتی در م ــه ای توریس ــه منطق ــت تركی ــه دول ــنبه ۲۰ ژوئی روز چهارش
ــر  ــون ۹ نف ــا اكن ــه ت ــه جنایتكاران ــن حمل ــه ای ــرد. در نتیج ــاران ك ــوپ ب ــراق را ت ــتان ع كردس
كشــته و ۳۰ نفــر زخمــی شــده انــد كــه همگــی مــردم عــادی و اساســا كســانی هســتند كــه 
بــرای تعطیــات بــه ایــن منطقــه رفتــه بودنــد. ایــن اولیــن بــار نیســت كــه تركیــه بــه بهانــه 
ــردم را از  ــی م ــل كار و زندگ ــراق و مح ــتان ع ــاملی كردس ــق ش ــم« مناط ــا »تروریس ــارزه ب مب
ــن  ــی ای ــردم قربان ــر از م ــا نف ــون صده ــا كن ــرده اســت. ت ــاران ك ــت ب ــوپ و راك ــوا ت ــن ه زمی
حمــات شــده و تعــدادی از مــردم ناچــارا روســتاهای خــود را خالــی و بكلــی ایــن منطقــه را 
ــات خــود در  ــج جنای ــه نتای ــم ب ــا عل ــن حمــات و ب ــه بعــد از ای ــت تركی ــد. دول ــرك كــرده ان ت
ــت  ــه و از دول ــا مراکــز نظامــی را هــدف گرفت ــی رشمــی مدعــی شــده اســت کــه تنه كــامل ب
عــراق خواســته کــه بــه دام »تبلیغــات« نیروهــای تروریســتی نیافتــد تــا  تحقیقــات در مــورد 

ــرد!  ــات انجــام گی ــن عملی ای
ــف  ــهرهای مختل ــه در ش ــه تركی ــی علی ــرتاض و نارضایت ــی از اع ــت، موج ــن جنای ــال ای بدنب
ــل كنســولگری  ــرصه در مقاب ــردم معــرتض در شــهرهای بغــداد و ب ــاده اســت. م ــراق راه افت ع
تركیــه تجمــع كــرده، خواهــان اخــراج ســفیر تركیــه از عــراق شــده و بعــاوه پرچمهــای تركیه 

ــد. ــش زده ان را آت
ــه  ــی ب ــكر كش ــاران و لش ــدری، مبب ــت قل ــه سیاس ــت ك ــدی اس ــالهای مدی ــه س ــت تركی دول
ــكر  ــت. لش ــرده اس ــال ك ــای »پ ك ك« دنب ــا نیروه ــارزه ب ــه مب ــا توجی ــراق را ب ــتان ع كردس
كشــی، جنایــات دولــت تركیــه و تــرور اپوزیســیون كــرد تركیــه نــه تنهــا در مرزهای كردســتان 
ــق رســمی و  ــا تواف ــه كمــك و ب ــراق ب ــتان ع ــاوه در عمــق كردس ــه و بع ــه بلك ــراق و تركی ع
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــراق انج ــتان ع ــر كردس ــم ب ــرد حاك ــت ك ــزاب ناسیونالیس ــمی اح ــر رس غی
ــت  ــتی دول ــمی و ناسیونالیس ــت رس ــه سیاس ــراق ادام ــتان ع ــامل كردس ــر در ش ــه اخی حمل
ترکیــه اســت کــه همزمــان در عــراق و ســوریه بــه پیــش بــرده و بخشــی از برنامــه اعام شــده 
دولــت اردوغــان نــه تنهــا بــرای تحکیــم موقعیــت خــود در داخــل ترکیــه، بلکــه و بعــاوه در 

ــه اســت. ــدرت نظامــی در منطق ــک ق ــه ی ــه مثاب ــت خــود ب ــت موقعی جهــت تثبی

حــزب حكمتیســت)خط رســمی( ضمــن محكــوم كــردن توحــش دولــت تركیــه، بــه خانــواده 
ــان ایــن جنایــت تســلیت میگویــد و امیــدوار اســت کــه زخمــی هــا ســامتی خــود را  قربانی
بــاز یابنــد. مــا در كنــار مــردم معــرتض در عــراق و منطقــه بــه سیاســت لشــكر كشــی و قلدی 
ــرای  ــع و ب ــای مرتج ــط دولته ــروم توس ــردم مح ــی م ــل كار و زندگ ــردن مح ــزه ك و میلیتاری
مبــارزه همــه جانبــه علیــه جنایــت اخیــر دولــت تركیــه و بنــد و بســت دول منطقــه، مــردم 

آزادیخــواه را بــه مبــارزه ای همــه جانبــه فرامیخوانیــم. 

حزب حكمتیست)خط رسمی(
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲

قدرت طبقه كارگر
 در اتحاد        و تشكل اوست!
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قدرت طبقه كارگر

 در اتحاد        و تشكل اوست!

در پشتیبانی از بزرگترین اعتصاب 
چهار دهه اخیر كارگران بنادر آلمان 

ــن  ــی تری ــن طوالن ــادر آملــان شــاهد اعتصــاب وســیع کارگــران و همچنی ــه گذشــته بن هفت
ــر در  ــزار کارگ ــاب ۱۲ ه ــود. اعتص ــته ب ــال گذش ــی ۴۰ س ــادر در ط ــری بن ــاب کارگ اعتص
 »Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake, Wilhelmshaven, Hamburg  « بنــادر 
ــورم  ــرخ ت ــا ن ــب ب ــن و نامتناس ــتمزد پائی ــوب کاری، و دس ــط نامطل ــه رشای ــراض ب در اع
ــش  ــی خواســت افزای ــران در پ ــت. کارگ ــا شــکل گرف ــان و اروپ ــر در آمل افسارگســیخته اخی
ــج شــنبه  ــار از روز پن ــن ب ــر، و ای ــه اخی ــد هفت ــار در چن ــن ب ــرای چندمی دســتمزد خــود، ب

ــد. ــاب زدن ــه اعتص ــت ب ــنبه، دس ــح ش ــا صب ت
ــا بحــال چندیــن دور مذاکــره بیــن اتحادیــه کارگــران و کارفرمایــان انجــام گرفتــه اســت.  ت
ــال  ــاالنه بدنب ــاداش س ــت پ ــتمزدها و پرداخ ــدی دس ــش ۱۴ درص ــان افزای ــران خواه کارگ
ــان و  ــاع کارفرمای ــا امتن ــرات ب ــمین دور مذاک ــی شش ــد ول ــده ان ــی ش ــورم فعل ــزان ت می
ــران  ــاب  کارگ ــن اعتص ــی تری ــگ رشوع  طوالن ــا زن ــد و نهایت ــت انجامی ــه شکس ــت ب دول
ــور  ــادر در کش ــران بن ــاب کارگ ــد. اعتص ــدا درآم ــه ص ــر ب ــه اخی ــار ده ــان در چه ــادر آمل بن
ــام آور  ــورم رسس ــا ت ــر ب ــال حاظ ــه در ح ــوری ک ــا و کش ــاد اروپ ــن اقتص ــان، بزرگری آمل

ــت . ــازمان یاف ــت، س ــه اس ــذا مواج ــرژی و غ ــش ان ــا در بخ مخصوص
کارفرمایــان بــا جلــب رای دادگاه، بــه مقابلــه بــا خواســت و مطالبــات کارگــران پرداختنــد. 
ــوب  ــین رسک ــری، ماش ــرده کارگ ــیع و گس ــاب وس ــس از رشوع اعتص ــب پ ــن ترتی ــه ای ب
ــادر را  ــران بن ــی کارگ ــای اعتصاب ــع ه ــه تجم ــس ب ــه پلی ــرده و حمل ــه ک ــت مداخل دول
ــران  ــده کارگ ــم کوبن ــدی و دره ــت ج ــا مقاوم ــس ب ــه پلی ــن حمل ــا ای ــد. ام ــازمان دادن س
ــادر در آملــان مواجــه شــد و ایــن اعتصــاب حیاتــی تریــن رشیــان تراســپورت کاالیــی در  بن

ــرد. ــج ک ــت و فل ــدت از کار انداخ ــن م ــان را در ای ــادر آمل ــن بن ــلوغ تری ش
ــران در بســیاری  ــردم و کارگ ــی م ــات میلیون ــروزی از اعراضــات و اعتصاب ــن اعتصــاب ب ای
ــی  ــر کس ــت . ب ــا و ...اس ــه، ایتالی ــک، فرانس ــتان، بلژی ــر انگلس ــا نظی ــورهای راوپ از کش
ــای  ــه جنگه ــه بهان ــا ب ــد ت ــالش دارن ــورژوازی در متامــی کشــورها ت ــه ب پوشــیده نیســت ک
ــه کــردن  ــا حقن ــه  ب ــای منطق ــت هــا و قدرته ــن دول سیاســی، نظامــی، اقتصــادی شــان بی
ــانه  ــر ش ــورم را ب ــزون ت ــار روز اف ــر و فش ــیه روزی و فق ــادی، س ــت اقتص ــت ریاض سیاس

ــد. ــد بگذارن ــم درآم ــار ک ــران و اقش ــردم و کارگ ــای م ه
ــی  ــای نظام ــه ه ــم هزین ــای عظی ــه ه ــه بودج ــی ک ــه در رشایط ــاهدیم ک ــه ش ــروز هم ام
ــه  ــتند ک ــارض نیس ــردم ح ــران و م ــد، کارگ ــی یاب ــش م ــی افزای ــی و پلیس ــین جنگ و ماش
ــن  ــه ای ــد. حــارض نیســتند ک ــول کنن ــه ســفره و معیشــت و دســتمزد خــود را قب ــه ب حمل
ــر  ــد. فرات ــا، را بپذیرن ــه بحــران هــای اقتصــادی و جنگه ســیه روزی، رسشــکن شــدن هزین
اینکــه، همــه شــاهدیم کــه اعــراض علیــه ایــن رشایــط، رو بــه گســرش اســت و اعراضــات 
ــن را  ــی همی ــک و بیشــر کشــورهای اروپای ــا و بلژی ــران در انگلســتان و ایتالی ــر کارگ اخی

نشــان مــی دهــد.
ــادر آملــان  ــران بن ــر حــق کارگ ــات ب ــران، از خواســت و مطالب ــا کارگ ــا همــگام و متحــد ب م
ــالش  ــب بیشــرین همبســتگی از آن، ت ــارزه و جل ــن مب ــروزی ای ــرای پی ــرده و ب ــت ک حامی

ــم. مــی کنی
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دشمن طبقات از رگ گردن به شما 
نزدیک تر است!

)در حاشیه هجوم نیروهای امنیتی به معدنچیان اعتصابی سونگون(
 

ــونگون  ــس س ــدن م ــر مع ــزار کارگ ــش از دوه ــته بی ــاب پیوس ــنبه اعتص ــروز پنجش دی
ــد و  ــرو ش ــدن روب ــاب در مع ــل اعتص ــه مح ــژه ب ــگان  وی ــروی ی ــیل نی ــا گس ــان، ب ورزق
ــا  ــه ده ه ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــاب برآمدن ــن اعتص ــدد شکس ــی درص ــای امنیت نیروه
نیــروی ضدشــورش و یــگان ویــژه بــه صــورت مســلح بــه معــدن اعــزام شــده و بــا رسکوب 
ــران  ــه کارگ ــته ک ــد روز گذش ــد. در چن ــت کردن ــر را بازداش ــت نف ــت کم هف ــران دس کارگ
ــرای تحقــق خواســته های  ــالش ب ــی بجــای ت ــد مســئولین حکومت ــه اعتصــاب زدن دســت ب

ــد. ــی کرده ان ــورد امنیت ــوب و برخ ــه رسک ــد ب ــا تهدی ــران تنه کارگ

ــور و  ــه ای منف ــت، از خامن ــت حاکمی ــز و درش ــه رسان ری ــت ک ــه در حالیس ــا هم اینه
ــیجی  ــی و بس ــای امنیت ــا پادوه ــان ت ــانه های حکومتی ش ــه قوه و رس ــکار س رسان جنایت
ــد  ــی می دان ــر احدالناس ــد. ه ــمن« می دمن ــای دش ــا توطٸه ه ــه ب ــیپور »مقابل ــا، در ش آنه
ــات  ــن تره ــت و ای ــه نیس ــردم درصحن ــر و م ــه کارگ ــز طبق ــی ج ــمن« کس ــن »دش ــه ای ک
ــات  ــروی مطالب ــام ب ــن نظ ــی ای ــای امنیت ــز »ماشــه کشــیدن« نیروه ــزی ج ــت چی حاکمی
ــران  ــه ای ــاه در جامع ــت و رف ــرای آزادی، معیش ــته ب ــم بپاخاس ــش عظی ــران و جنب کارگ
ــه  ــردن ب ــه از  رگ گ ــد ک ــناخته اند و می دانن ــوب ش ــان را خ ــا »دشمن«ش ــت. این ه نیس
ایــن حاکمیــت نزدیک تــر اســت؛ قــدرت به میــدان آمــده جنبــش عظیــم محرومــان 
ــال  ــد؛ خی ــام را دیده ان ــن نظ ــت ای ــیدن روی متامی ــالن کش ــط بط ــرای خ ــران ب ــه ای جامع
ــه  ــرد و ب ــرار ک ــا« را تک ــه دوران ه ــمن در هم ــتار دش ــنت کش ــوان »س ــه می ت ــد ک می کنن
ــه  ــالص زدن ب ــر خ ــرور و تی ــدام و ت ــکنجه و اع ــاط ش ــم بس ــروز ه ــان، ام ــی دیروزش راحت
ــی در  ــری و مردم ــات کارگ ــات و اعراض ــت اندرکاران اعتصاب ــت و دس ــران سوسیالیس ره

ــرد. ــن ک ــه په ــن جامع صح

ــر  ــه کارگ ــت را طبق ــن حاکمی ــروز ای ــای ام ــوان پنبه ه ــر و پهل ــای رسکوبگ ــخ نیروه پاس
ــد  ــب بلن ــردم حق طل ــر و م ــاب کارگ ــه روی اعتص ــتی ک ــد. دس ــران می دهن ــردم ای و م
شــود را بایــد شکســت؛ منتظــر عکس العمــل ســایر بخش هــای طبقــه کارگــر در محکــوم 
کــردن حملــه پادوهــای حاکمیــت بــه معدنچیــان اعتصابــی ســونگون و در همبســتگی و 
حامیــت از هم طبقه ای هــای خــود باشــید! منتظــر اعتصابــات گســرده کارگــران در ســایر 
ــز کار و  ــران در مراک ــردم ای ــرده م ــیج گس ــورایی و بس ــش ش ــه جنب ــا و ضد-حمل بخش ه
محــالت علیــه قلعــه فرســوده ایــن حاکمیــت باشــید! مردمــی کــه بنیادهــای ایدٸولوژیک 
ــاد  ــد اقتص ــه می دانن ــری ک ــه کارگ ــد، طبق ــالم کرده ان ــوخ اع ــران و منس ــام را وی ــن نظ ای
ــری  ــر پاشــنه دیگ ــری اداره شــود و ب ــد جــور دیگ ــی می توان ــه و زندگ ــگ و جامع و فرهن
بچرخــد، محــال اســت کــه تــا رسنگونــی کامــل ایــن حاکمیــت از اریکــه قــدرت و برپایــی 
ــات  ــه اثب ــازی ب ــه نی ــت ک ــی نیس ــر حکم ــن دیگ ــود. ای ــف ش ــر متوق ــی آزاد و براب جهان
ــت  ــرده اس ــان ک ــدان اذع ــت ب ــن حاکمی ــتان ای ــی از کاربدس ــر کله پوک ــد و ه ــته باش داش
ــن  ــی ای ــای امنیت ــومن بازی نیروه ــرده اســت. ش ــس ک ــا گوشــت و پوســت ح ــر را ب و خط
ــت  ــی آورد. درس ــونگون دوام من ــدن س ــران مع ــر کارگ ــات اخی ــه اعتصاب ــه ب ــام در حمل نظ
ــیمی ها،  ــه پروش ــه، ب ــه هفت تپ ــام ب ــن نظ ــاش ای ــای اوب ــیل نیروه ــه گس ــه ک هامن گون
ــی  ــه جای ــد راه ب ــت واح ــدگان رشک ــه رانن ــتگان و ب ــامن و بازنشس ــه معل ــلویه، ب ــه عس ب
ــگاه های  ــران از پاالیش ــر ای ــه کارگ ــته طبق ــول بپاخاس ــل غ ــت در مقاب ــن حاکمی ــرد. ای ن
ــه و بافــق و هپکــو  ــرق و آب، از ترانســپورت و فــوالد و هفت تپ نفــت، از نیروگاه هــای ب
تــا صــف به هــم پیوســته و متحــد معلــامن و بازنشســتگان، بــا هم رسنوشــتی ایــن 
ــد؟!  ــه می کن ــالمی چ ــوری اس ــه جمه ــان علی ــا انس ــرک میلیون ه ــار مش ــه و انزج طبق
ــای  ــیل نیروه ــا گس ــت ب ــن حاکمی ــای ای ــز درکردن ه ــت و قمپ ــروار اس ــه خ ــت منون مش
ــوم  ــروم محک ــردم مح ــران و م ــارزه کارگ ــت و مب ــوف مقاوم ــه صف ــی آن ب ــون امنیت جب

ــه شکســت اســت. ب
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یك دنیای بهتر

برنامه حزب حکمتیست را بخوانید!

پخش برنامه های نینا از کانال یک

برنامه های نینا هر سه شنبه راس ساعت
 ۵:۳۰ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلویزیونی كانال یک پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

12073 عمودی 27500 

 Eutelsat   W3A
10721 افقی  22000

پخش برنامه های نینا از رادیو طول موج کوتاه

برنامه های نینا هر جمعه راس ساعت ۹ شب به وقت تهران 
از طریق رادیو طول موج كوتاه پخش می شود.

مشخصات موج كوتاه رادیو:
SW   5885

---------------

نینا را در شبكه های اجتماعی زیر دنبال كنید:
سایت نینا

radioneena.com 
 ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena
اینستاگرام

instagram.com/radioneena  
تلگرام

https://t.me/RadioNeenna
فیسبوك

facebook.com/radioneena

نینا

تماس با     حزب
@Hekmatistx 

دبیرخانه حزب

dabirxane@hekmatist.com

دبیر كمیته مركزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com

دبیر كمیته رهبری: خالد حاج محمدی
khaled.hajmohamadi@gmail.com

تشكیالت خارج كشور حزب: آسو فتوحی
aso.fotuhi@gmail.com

دفتر كردستان حزب:  سهند حسینی

sahand.sabet@gmail.com

مسئول تبلیغات:  فواد عبداللهی

fuaduk@gmail.com 


