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پرچم تکه پاره شده
اسالم زیر پای زنان

صفحه 4

هفت تپه تنها نیست!
خالد حاج محمدی

آذر مدرسی
وزیــر ارشــاد جمهــوری اســامی« :مــردم نســبت بــه موضــوع عفــاف و
حجــاب و همچنیــن نســبت بــه پوشــش ،یــک حــس تاریخــی عاطفــی
دارنــد کــه وابســته بــه هویــت ملــی و تاریخــی شــان اســت»
زنــان در ایـران« :نــه رورسی ،نــه تــورسی ،رهــر منــم ،رهــر تویــی ،فریــاد
کــن آزادی»
شــاید هیــچ کالمــی ،هیــچ تصویــری ،هیــچ بیانــی شــفاف تــر و روشــنرت از
ایــن دو اب ـراز وجــود سیاســی  -اجتامعــی ،تقابــل و جــدال عمیــق میــان
جنبــش حــق زن کــه آزادی ،حرمــت ،برابــری اش اســیر حکومتــی رستاپــا
عفونــت و ارتجــاع شــده اســت بازگــو منیکنــد .هیــچ کالمــی روشــنرت از
ایــن اعــام ایــن واقعیــت نیســت کــه ایـران جامعــه ای اســامی نیســت و
مــردم در ایـران 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 هــان
فــردای بــه قــدرت رسیدنشــان «نــه رورسی ،نــه تــورسی» را فریــاد زد و آنـرا
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
و او را مجبــور بــه عقــب نشــینی و اعــام اینکــه «اجبــاری» در حجــاب
وجــود نــدارد» ،کــرد! عقــب نشــینی کــه تنهــا بــا برکــت جنــگ ای ـران و
عـراق ،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»
بـرای اجبــاری کــردن حجــاب و تحمیــل اســام بــر جامعــه ،توانســت رنــگ
اســامی بــر جامعــه بزنــد .ایــن تاریــخ واقعــی تحمیــل حجــاب و حــس
تاریخــی جامعــه نســبت بــه آن اســت ،نــه ترهــات جنــاب وزیــر ارشــاد!
و ایــن روزهــا هیــچ چیــز بهــر از فریــاد «نــه رورسی ،نــه تــورسی ،رهــر
منــم ،رهــر تویــی ،فریــاد کــن آزادی» ،جامعــه ای ـران را بــه هــان تاریــخ
صفحه2

مدت ــی اس ــت در هف ــت تپ ــه تالش ــهای جدی ــدی را علی ــه كارگ ـران ای ــن
مركــز و اتحــاد آنهــا بــه راه انداختــه انــد .ایــن تالشــها قــرار اســت
ب ــا عق ــب ران ــدن كارگ ـران هف ــت تپ ــه و ش ــقه ش ــقه ك ــردن صف ــوف
آنه ــا ،ع ــاوه ب ــر تحمی ــل عق ــب نش ــینی و اس ــتیصال ب ــه آنه ــا و خال ــی
ك ــردن زی ــر پ ــای ره ـران و س ــخنگویان كارگ ران ــدر ای ــن مرک ــز ،لطم ــه ای
ج ــدی ب ــه جنب ــش كارگ ــری و امی ــد و امی ــال ای ــن جنب ــش وارد كنن ــد.
 ...صفحــه 2

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

تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری-ای ران حکمتیست (خط رسمی) –
واحد بلژیک
 ۲۰ژوئیه  ۲۰۲۲صفحه 4

سایر اطالعیه های حزب:

در پشتیبانی از بزرگترین اعتصاب چهار
دهه اخیر كارگران بنادر آلمان صفحه 5
دشمن طبقات از رگ کردن به شما
نزدیک ت راست! صفحه 5
(در حاشیه هجوم نیروهای امنیتی به معدنچیان اعتصابی سونگون)
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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،
مهــر شکســت سیاســی و ایدئولوژیــک جمهــوری اســامی و جنبــش اســام سیاســی
را بــر جامعــه ای ـران نــزده اســت .هیــچ جنبشــی در ایــن ابعــاد اجتامعــی و بــه ایــن
گســردگی حکومــت اســامی را بــه مصــاف نکشــیده اســت.
مقاومــت زنــان در ایـران علیــه قـرار گرفــن در انتهــای صــف میلیونــی «حــق زیســن»،
«حرمــت انســانی»« ،آزادی»« ،حقــوق مدنــی» ،در انتهــای صــف بــی حقوقــان در ایــن
مملکــت اســام زده ،در جامعــه ای کــه بــی حرمتــی ،اســتبداد و ضدیــت بــا زن ،بــا
آزادی ومتــدن قانــون نوشــته و ننوشــته آن اســت ،امــروز متــام قــد و بــا پرچــم روشــن
خــود در مقابــل حاکمیــت قـرار گرفتــه و آنـرا بــه زانــو در آورده اســت.
امــروز قوانیــن اســامی ،از حجــاب تــا «عفــت و پاکدامنــی اســامی» و ممنوعیــت
شــادی ،ازحــق دولــت و چاقوکشــان آن در دخالــت در زندگــی خصوصــی مــردم ،زیــر
پــای میلیونهــا زن در ایـران 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
«ســالهای چهارصــدی» حتــی ب ـرای اعتــاد بــه نفــس دادن بــه «بچــه هــای حوضــه
علمیــه قــم» هــم کافــی نیســت .نــه ایــن عــر وتیزهــا و نــه «عذرخواهی»رئیــس
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
خشــونت»« ،احــرام بــه حقــوق شــهروندی» و «گفــت و گــو» بــا مــردم در مــورد
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 ب ـرای 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 ابـزار
وجــود مشــتی اصــاح طلــب فرصــت طلــب اســت ،در کنــار ترهــات جنــاب وزیــر
ارشــاد قـرار مــی گیــرد!
هــردو تــاش مــی کننــد کــه تاریــخ تحمیــل حجــاب و آپارتایــد جنســی بــر جامعــه
ایـران را بــه امــری کــه گویــا در آن درجــه ای اختیــار وجــود دارد ،قلــب کننــد .تالشــی
کــه پاســخ اش را از جامعــه گرفتــه اســت! «حجــاب بــی حجــاب» مهــر باطــل شــدی
بــر تــاش هــای اصــاح طلبــان ب ـرای بــه حاشــیه کشــاندن جایــگاه حجــاب در پایــه
ریــزی و بقــا حکومــت شــان و تبدیــل آن بــه موضــوع رنــگ و انــدازه و مقــررات
تحمیــل آن اســت.
ایــن جنبــش ،جنبــش رهایــی زن ،بخشــی از یــک جنبــش عمومــی تــر ،اجتامعــی تــر در
همــه ابعــاد فکــری ،اجتامعــی و سیاســی ب ـرای ریشــه کــن کــردن اســام و اســامیت
از جامعــه ایـران 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 ایـران متولــد شــد و امــروز روی پــای خــود ایســتاده و بــر تخــت ســینه حاکمیــت
میزنــد و آنـرا در منگنــه و تنگنــا قـرار داده اســت.
جنبشــی کــه امــا فقــط علیــه بخشــی از قوانیــن ضــد زن اســامی نیســت ،بــه لغــو
حجــاب محــدود نیســت ،بــه سکوالریســم نیــم بنــد و رس و دم بریــده جریانــات
میانــه در اپوزیســیون راســت ،رضایــت نــداده و منیدهــد .ایــن جنبــش آزادی و رهایــی
و برابــری خــود را یواشــکی و زیرجلکــی و در ســایه منیخواهــد .ایــن جنبــش علیــه
آپارتایــد جنســی ،علیــه نابرابــری اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی علیــه زنــان ،علیــه
تبعیــض علیــه زن در همــه ابعــاد زندگــی ،در فرهنــگ ،در هــر ،در زندگــی خصوصــی،
در ســنت ،در مـراودات و  ...اســت .بـرای برابــری بــی قیــد ورشط زن و مــرد و همــه
حقــوق انســانی بـرای زنــان ،علیــه تحمیــل فقــر و فالکــت بــه میلیونهــا انســان ،زن و
مــرد ،اســت .ایــن جنبــش بخشــی از جنبشــی میلیونــی بـرای پیــروزی و دســتیابی بــه
همــه آزادی و برابــری ،گردانــی از لشــکر میلیونــی جــدال ب ـرای بازگردانــدن اختیــار
بــه خــود اســت.
جنبــش احقــاق حقــوق زنــان در ایـران ،مبــارزه بـرای تــک تــک آن همیــن امــروز ،متــام
حقــوق زنــان ،یــک رکــن جنبــش سوسیالیســتی ایـران اســت .بــه پیــروزی رســاندن ایــن
جنبــش کار مــا سوسیالیســتها ،مــا مدافعیــن آزادی و برابــری متــام و کــال ،کار جنبــش
سوسیالیســتی کارگــری اســت کــه امــروز علیرغــم رسکــوب وحشــیانه قــد علــم کــرده و
بـرای نجــات میلیونهــا انســان ،از زن و مــرد تــا پیــر و جــوان وکــودک ،بــه میــدان آمــده
اســت و میــخ خــود را مدتهــا اســت کوبیــده اســت.
 ۲۱ژوئیه ۲۰۲۲

ای ــن م ــدت ب ــر خ ــاف وع ــده های ــی ك ــه دول ــت و س ــخنگویان آن ،ق ــوه قضائی ــه و عوام ــل
محل ــی آنه ــا دادن ــد ،ی ــك ثانی ــه ه ــم ای ــن ص ــف در هم راه ــی ب ــا كارفرم ــای قدی ــم و عوام ــل او
از توطئ ــه علی ــه ای ــن كارگ ـران كوتاه ــی نكردن ــد .اخی ـرا ت ــاش ب ـرای ج ــدا ك ــردن بخش ــهایی از
هف ــت تپ ــه و واگ ــذاری آن ب ــه كارفرمای ــان متف ــاوت ،از اس ــد بیگ ــی ت ــا  ،...ب ــا ات ــكا ب ــه «قانون»
و ح ــق مطلق ــه مالكی ــن هف ــت تپ ــه و تق ــدس ای ــن مالكی ــت ك ــه طبیعت ــا ب ـرای ه ــر كارگ ــری
روش ــن اس ــت یعن ــی چ ــه ،و مش ــخصا ج ــدا ك ــردن رشك ــت رب گوج ــه فرنگ ــی و بخ ــش «ام دی
اف» در جری ــان اس ــت .اكن ــون مدت ــی اس ــت ای ــن ت ــاش ب ــا ه ــدف لطم ــه ب ــه اتح ــاد كارگ ـران
و شكس ــن ص ــف متح ــد آنه ــا از مج ـرای «قانون ــی» و ب ــا ات ــكا ب ــه آن بدس ــت گرفت ــه ش ــده
اس ــت .در همی ــن م ــدت و بع ــد از كار ب ــرده وار كارگ ـران بخ ــش «ام دی اف» ب ـرای راه ان ــدازی
ای ــن بخ ــش و وع ــده ه ــای مس ــئولین ب ــه كارگ ـران ،رسانج ــام بع ــد از راه افت ــادن ای ــن بخ ــش ،به
ج ــای اف زای ــش حق ــوق كارگ ـران و رس ــمی ك ــردن آنه ــا ،اخ ـراج كارگ ـران مع ــرض ب ــا ای ــن بهان ــه
ك ــه م ــدت ق ـرارداد ب ــه پای ــان رس ــیده ،در جری ــان اس ــت .ای ــن سیاس ــتها قطع ــا م ــورد اع ـراض
كل كارگ ـران هف ــت تپ ــه از هم ــه بخش ــها ق ـرار گرفت ــه و ب ــه می ــدان جدال ــی ج ــدی می ــان آنه ــا
و دول ــت تبدی ــل اس ــت.
ام ــا ای ــن مت ــام ماج ـرا نیس ــت! در كن ــار ای ــن اقدام ــات همزم ــان و در ادام ــه تالش ــهای گذش ــته
خــود ،ســعی كــرده انــد عــده ای از كارگــران و حتــی از كســانی كــه دوره ای بــه عنــوان
مناین ــده کارگ ـران بودن ــد را ب ــه س ــازش و تس ــلیم وادارن ــد و عم ــا ع ــده ای را ب ــه اب ـزار پیش ــرد
سیاس ــت خ ــود در هف ــت تپ ــه تبدی ــل كنن ــد .ای ــن سیاس ــت قطع ــا جدید نیس ــت و ب ــه قدمت
ای ــن مرك ــز و خصوص ــا در پن ــج س ــال اخی ــر ی ــك سیاس ــت همیش ــگی ب ــوده اس ــت .قب ــا در
هف ــت تپ ــه ش ــورای اس ــامی داش ــتند ك ــه ب ــه هم ــت كارگ ـران درش ب ــه گل گرفت ــه ش ــد .اكن ــون
و خصوص ــا در رشایط ــی ك ــه فق ــر وس ــیع دامنگی ــر طبق ــه كارگ ــر ش ــده اس ــت ،ت ــاش ب ـرای
قان ــع ك ــردن تع ــدادی و تس ــلیم و مس ــتاصل ك ــردن آنه ــا ،ب ــا هدف ــت تبدی ــل آنه ــا ب ــه اب ـزاری
علی ــه خ ــود و رفقایش ــان ك ــه ج ــای خال ــی ش ــورای اس ــامی منحل ــه را بگیرن ــد ،در جری ــان
اس ــت .اینك ــه ای ــن سیاس ــت ب ــه كج ــا رس ــیده م ــورد بح ــث نیس ــت و اینك ــه كارگ ـران و فعالین
كارگ ــری مانن ــد صده ــا توطئ ــه و دسیس ــه دیگ ــر ب ـرای خنث ــی ك ــردن ای ــن سیاس ــت میكوش ــند
ام ــری اس ــت مس ــلم .همچنانك ــه گفت ــم ای ــن سیاس ــتی قدیم ــی اس ــت و ه ــر ب ــار ب ــا ت ــاش
كارگ ـران و فعالی ــن و ره ـران هوش ــیار هف ــت تپ ــه ،خنث ــی ش ــده و ب ــی تردی ــد ای ــن ب ــار ه ــم
میتوان ــد خنث ــی ش ــود.
فك ــر نكن ــم ب ــر هی ــچ كارگ ــر آگاه ــی ام ــری پوش ــیده باش ــد ك ــه طبق ــه كارگ ــر در ای ـران چ ــه
در هف ــت تپ ــه و چ ــه در س ــایر م راك ــز كارگ ــری در جدال ــی ج ــدی ب ــا حاكمی ــت و كارفرمای ــان
ب ــر رس معیش ــت ،بهب ــود و رف ــاه و آزادی اس ــت .فك ــر نكن ــم ب ــر كس ــی پوش ــیده باش ــد ك ــه در
ای ــن ج ــدال ب ــا ه ــر ف ـراز و نش ــیبی ك ــه ط ــی ش ــده باش ــد ،ه ــم ره ـران آگاه كارگ ــری و ه ــم
س ــخنگویان ب ــورژوازی ای ـران و دولت ــش ،ب ــر اهمی ــت ای ــن ج ــدال و جن ــگ واقع ــی و دش ــمنی
آش ــتی ناپذی ــر ای ــن دوص ــف ب ــا ه ــم ،آگاه ان ــد .پی ــروزی و شكس ــت ه ــر ك ــدام از ای ــن دو
ص ــف ،تاثی ـرات و عواق ــب آن ف رات ــر از ی ــك مرك ــز كارگ ــری و كارفرم ــای آن اس ــت .در این مس ــیر
پی ــروی و عق ــب نش ــینی از ه ــر دو ط ــرف تابع ــی از ت ــوازن ق ــوا و وضعی ــت نی ــروی ه ــر
ط ــرف و می ـزان آمادگ ــی آنه ــا اس ــت .هف ــت تپ ــه از ای ــن قان ــون مس ــتثنی نیس ــت.
دستاوردهای هفته
كارگ ـران هف ــت تپ ــه در ج ــدال چندی ــن س ــاله خ ــود دس ــتاوردهای بزرگ ــی كس ــب كردن ــد و
قطع ــا هن ــوز ه ــم ب ـرای تامی ــن مطالب ــات باق ــی مان ــده و تحمی ــل مطالب ــات دیگ ــری ك ــه
دارن ــد میكوش ــند .هف ــت تپ ــه اگ ــر ت ــا ام ــروز گل رسس ــبد جنب ــش كارگ ــری ب ــوده ،اگ ــر ن ــام
هف ــت تپ ــه اعتب ــار اس ــت و ای ــن اعتب ــار ت ــا جای ــی عم ــق یافت ــه ك ــه حت ــی دش ــمنان كارگ ـران
در ص ــف دول ــت و كارفرم ــا و عواملش ــان ب ـرای تقاب ــل ب ــا كارگ ـران ای ــن مرك ــز گاه ــا ب ــه رس
هف ــت تپ ــه س ــوگند خ ــورده و ریاكاران ــه از كارگ ــر «دوس ــتی» خ ــود گفت ــه و لب ــاس كارگرپناهی
ب ــه ت ــن ك ــرده ان ــد ،هم ــه و هم ــه بی ــان ای ــن اعتب ــار و دس ــتاورد هف ــت تپ ــه و جنب ــش كارگ ــری
اس ــت.
هفــت تپــه نــه تنهــا زندانیــان و مدافعــان خــود را از بنــد رژیــم آزاد كــرد ،نــه تنهــا
س ــناریوهای س ــوخته حاكمی ــت را متول ــد نش ــده شكس ــت داد ،بع ــاوه اس ــد بیگ ــی و دس ــتگاه
قضای ــی و مقام ــات حكومت ــی در خوزس ــتان را در جدال ــی هم ــه جانب ــه شكس ــت داد و عق ــب
ران ــد .محاكم ــه اس ــد بیگ ــی ،مس ــتقل از اینك ــه ام ــروز ب ــه كج ــا كش ــیده ش ــده ،پدی ــده ای
بس ــیار ب ــزرگ و ی ــك دس ــتاورد مه ــم ب ـرای جنب ــش كارگ ــری ب ــود .خل ــع ی ــد از اس ــد بیگ ــی در
نف ــس خ ــود واقع ــه ای مه ــم ب ـرای طبق ــه كارگ ــر ای ـران و تحمی ــل ی ــک عق ــب نش ــینی ج ــدی
ب ــه حاکمی ــت ب ــود .كارگ ــر هف ــت تپ ــه و ره ـران ای ــن مرك ــز بع ــد از خل ــع ی ــد و اداره رشك ــت
توس ــط دول ــت توق ــع «م ــاه عس ــل» نداش ــتند .ام ــا ای ــن جدال ــی ب ــود ك ــه كارگ ـران هف ــت تپ ــه
و حامی ــان آن در ی ــك ط ــرف و جمه ــوری اس ــامی ب ــا هم ــه دس ــتگاه رسك ــوب و مجل ــس ،ق ــوه
قضائی ــه و دول ــت و دس ــتگاه تبلیغات ــی آن و كارفرمای ــان در ط ــرف دیگ ــر ق ـرار داش ــتند .ای ــن
پی ــروزی بس ــیار عظی ــم ت ــر از ای ــن ب ــود ك ــه گوی ــا ی ــك كارفرم ــا خل ــع ی ــد ش ــده و ب ــه محاكم ــه
كش ــیده و هف ــت تپ ــه ب ــه دول ــت واگ ــذار ش ــده اس ــت .ب ـرای اولی ــن ب ــار کارگ ـران ی ــک مرک ــز
تولی ــدی ب ــه ات ــکا ب ــه ق ــدرت و اتح ــاد جمع ــی خ ــود و علیرغ ــم مت ــام تالش ــها و توطئ ــه ه ــای
حاکمی ــت ،موف ــق ش ــدند ن ــور چش ــمی حاکمی ــت را خل ــع ی ــد کنن ــد و جمه ــوری اس ــامی و
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هفت تپه ...
نهادهای ــش از دس ــتگاه قصای ــی ت ــا اس ــتانداری و ام ــام جمع ــه و  .....را وادار ب ــه عق ــب نش ــینی
کنند .
هفــت تپــه تــاش حاكمیــت و فرصــت طلبــان و مشــتی مرتجــع را بــرای لبــاس قومــی
پوش ــاندن ب ــه اع ـراض كارگ ـران و ت ــاش ب ـرای ش ــعله ور ك ــردن نف ــاق قوم ــی و مذهب ــی ،كارگ ــر
بوم ــی و غی ــر بوم ــی ،ش ــاغل و بی ــكار ،بازنشس ــته و تفاوته ــای جنس ــی را همگ ــی عق ــب ران ــد
و ب ــر همرسنوش ــتی طبقات ــی هم ــه كارگ ـران مس ــتقل از مذه ــب و ملی ــت و جنس ــیت و ...ب ــا
ص ــدای بلن ــد اع ــام ك ــرد و ای ــن اب زاره ــای ض ــد كارگ ــری را ب ــی خاصی ــت ك ــرد .بع ــاوه هف ــت
تپ ــه پرچ ــم جنب ــش ش ــورایی و ات ــكا ب ــه تصمی ــات جمع ــی و دخال ــت هم ــه كارگ ـران در
تجمع ــات خ ــود و مجام ــع عموم ــی كارگ ــری ب ــه عن ــوان ارگان تصمی ــم گی ــری ،را بلن ــد ك ــرد.
هف ــت تپ ــه ب ــا ات ــكا ب ــه ای ــن اب ـزار اتح ــاد صف ــوف خ ــود را حف ــظ ك ــرد و ت ــا اكن ــون ه ــم ب ــه
عن ــوان متح ــد تری ــن بخ ــش جنب ــش كارگ ــری ن ــه تنه ــا از كارگ ـران ای ــن مرك ــز ك ــه از اعتصاب ــات
و اع رتاض ــات كارگ ــری و بخش ــهای مح ــروم جامع ــه حامی ــت ك ــرده اس ــت .هف ــت تپ ــه در ط ــی
ای ــن م ــدت مدرس ــه ای ب ــود ب ـرای كارگ ـران ای ــن مرك ــز و ره ـران و س ــخنگویان زی ــادی را از خود
و در دل ی ــك ج ــدال دامئ ــی بی ــرون داد .اینه ــا و دهه ــا مس ــئله ب ــزرگ و كوچ ــك دیگ ــر همگ ــی
از دس ــتاوردهای مه ــم ای ــن مرك ــز اس ــت و مدی ــون ت ــاش جمع ــی كارگ ـران و هوش ــیاری ره ـران
و س ــخنگویان راس ــتین آنه ــا اس ــت .ای ــن دس ــتاوردها ن ــه تنه ــا هف ــت تپ ــه ك ــه جنب ــش كارگری
را ی ــك ق ــدم ج ــدی ب ــه جل ــو ران ــد و ب ــه طبق ــه کارگ راعت ــاد ب ــه نف ــس داد.
ب ــی تردی ــد در ای ــن مس ــیر ب ــا هم ــه موان ــع و پیچیدگ ــی ه ــای آن ،ب ــا هم ــه مش ــكالت و تهدید
و ارعاب ــی ك ــه علی ــه آنه ــا ب ــود ،در كن ــار دس ــتاوردها ش ــاهد كاس ــتی ه ــا و كمبودهای ــی ب ــوده
ای ــم ك ــه بك ـرات توس ــط فعالی ــن خ ــود هف ــت تپ ــه بی ــان ش ــده اس ــت .ص ــف ره ــری در هف ــت
تپ ــه مانن ــد ه ــر مرك ــز كارگ ــری دچ ــار تغیی ـرات ش ــده اس ــت ،ع ــده ای جدی ــد جل ــو آم ــده ان ــد،
ع ــده ای ه ــم الب ــد در دوره ای كوت ــاه آم ــده ی ــا از ای ــن ص ــف خ ــارج ش ــده ،كن ــار رفت ــه ان ــد،
اینه ــا واقعی ــات ه ــر مب ــارزه ای اس ــت.
ای ــن مس ــیر مطلق ــا هم ــوار نب ــود و پ ــر از تهدی ــد و ارع ــاب ،پ ــر از اخ ـراج و قط ــع ن ــان خان ــواده
كارگ ــری ،پ ــر از توطئ ــه و دسیس ــه علی ــه آنه ــا ب ــود .در ای ــن مس ــیر دول ــت و كارفرم ــا ملی ــت
و مذه ــب و هم ــه اب زاره ــا و تج ــارب ب ــورژوازی علی ــه طبق ــه كارگ ــر را ب ــه خدم ــت گرفتن ــد.
در كن ــار ای ــن ج ــدال اصل ــی ع ــده ای ه ــم ب ــا اه ــداف مختل ــف در كمی ــن نشس ــتند ت ــا ب ــا
كوچكرتی ــن ضعف ــی ،ب ــا لغ ــزش ه ــر كارگ ــری و حت ــی ب ــا ه ــر ش ــایعه ای ،ص ــف متح ــد كارگ ران
ای ــن مرك ــز را نش ــانه بگیرن ــد ،ب ــه عن ــوان ری ــش س ــفید ،كدخ ــدا و معل ــم خ ــود گ ــارده از
در نصیح ــت برآمدن ــد و ب ــا «ب ــزرگ منش ــی» ت ــاش كردن ــد دس ــتاوردهای آنه ــا را كوچ ــك و
ناچی ــز جل ــوه بدهن ــد ،حت ــی بعض ــا از اتهام ــات س ــخیف ب ــه مهمرتی ــن ره ـران و فعالی ــن آن
كوتاه ــی نكردن ــد .ام ــا ای ــن ی ــك مب ــارزه واقع ــی اس ــت ك ــه در آن ممك ــن اس ــت در دوره ای
عق ــب نش ــینی كنی ــد ،در دوره ای ب ــا رس ــیدن ب ــه بخش ــی از مطالب ــات ب ــه اع ـراض و اعتص ــاب
پای ــان دهی ــد و نی ــروی خ ــود را آم ــاده ب ـرای جداله ــای بع ــدی كنی ــد ،صف ــوف خ ــود را منس ــجم
كنی ــد .اینه ــا در ه ــر مب ــارزه واقع ــی چ ــه كارگ ــری و چ ــه اقش ــار دیگ ــر ام ــری زمین ــی و واقع ــی
اس ــت .مناین ــدگان و ره ـران رادی ــکال هف ــت تپ ــه هیچ ــگاه ب ــه چنی ــن «معلمی ــن» و مبرصهای
نی ــازی نداش ــته ان ــد.
آینده هفت تپه
این ــده هف ــت تپ ــه مانن ــد آین ــده ه ــر مرك ــز كارگ ــری تابع ــی از ت ــوازن ق ــوا می ــان جنب ــش
كارگ ــری و حاكمی ــت از طرف ــی و درج ــه هوش ــیاری و حف ــظ اتح ــاد كارگ ــری در ای ــن مرك ــز
و موقعی ــت گ رایش ــات مختل ــف در هف ــت تپ ــه اس ــت .آین ــده هی ــچ جنب ــش و هی ــچ اع ـراض
كارگ ــری و ی ــا اع ـراض هی ــچ بخ ــش معرتض ــی از جامع ــه ،ام ــری م ــدون و ثاب ــت و همیش ــگی
نیس ــت .م ــا در جامع ــه ای بح ــث هف ــت تپ ــه را میكنی ــم ك ــه ب ــورژوازی حاك ــم اس ــت ،دول ــت،
قان ــون ،دس ــتگاه رسك ــوب ،میدی ــا ،فرهن ــگ و س ــنت و مذه ــب و ملی ــت و ...همگ ــی اب ـزاری
علیــه طبقــه كارگــر اســت و توســط بــورژوازی و حكومتــش روزانــه بــه خدمــت گرفتــه
میش ــود .ل ــذا روزان ــه جدال ــی می ــان طبق ــه كارگ ــر و محروم ــان جامع ــه ب ـرای ابتدای ــی تری ــن
مطالب ــه و حت ــی ب ـرای حق ــوق پرداخ ــت نش ــده در جری ــان اس ــت .هی ــچ پی ــروزی ای مس ــلم
و اب ــدی نیس ــت و هی ــچ عق ــب نش ــینی ه ــم همیش ــگی نیس ــت .ام ــر مس ــلم اینك ــه آین ــده
هف ــت تپ ــه ب ــه عن ــوان مرك ــزی كارگ ــری و بخش ــی از طبق ــه كارگ ــر بی ــش از ه ــر چی ــز تاب ــع
چس ــبیدن ب ــه دس ــتاوردهای كنون ــی و حف ــظ اتح ــاد كارگ ــری در ای ــن مرك ــز اس ــت .ای ــن اتح ــاد
قطع ــا بس ــتگی ب ــه كار مس ــتمر و همیش ــگی طیف ــی دارد ك ــه مناف ــع عموم ــی ،آن ــی و آت ــی
كل جنب ــش كارگ ــری را دنب ــال میكنن ــد .ای ــن اتح ــاد و تامی ــن آن همچنانك ــه در تجرب ــه جنبش
كارگ ــری ای ـران و مش ــخصا تجرب ــه خ ــود هف ــت تپ ــه ش ــاهدش هس ــتیم ات ــكا ب ــه تصمی ــات
جمع ــی و ش ــورایی در ای ــن مرك ــز اس ــت .هی ــچ ره ــر كارگ ــری ب ــا ه ــر درج ــه از روش ــن بین ــی
و قاطعی ــت و رادیكالیس ــم ،منیتوان ــد در می ــدان عم ــل و در دل ی ــك جنب ــش اع رتاض ــی تنه ــا ب ــا
ات ــكا ب ــه خ ــود و اراده ف ــردی جل ــو ب ــرود .می ـزان آمادگ ــی جمع ــی و س ــطح مب ــارزه و ت ــوازن قوا
ه ــم در س ــطح عموم ــی و ه ــم در خ ــود آن مرك ــز ام ــری تعیی ــن كنن ــده اس ــت و ای ــن ج ــز از
كان ــال رشاك ــت هم ــه كارگ ـران ،جم ــع ش ــدن و بح ــث و مش ــورت ك ــردن و قناع ــت ك ــردن آنه ــا
ب ــه راه و تاكتی ــك و سیاس ــتی ك ــه اتخ ــاذ میش ــود ،قاب ــل تامی ــن نیس ــت .كارگ ــر هف ــت تپ ــه و
س ــخنگویان و مناین ــدگان آنه ــا بهرتی ــن تجرب ــه را در ای ــن زمین ــه دارن ــد .متح ــد ن ــگاه داش ــن
کارگ ـران ح ــول مطالب ــات و هم ـراه مناین ــدگان رادی ــکال خ ــود ،ادامه ت ــاش در آگاهگری و افش ــا

توطئ ــه ه ــای حاکمی ــت ام ــروز در دس ــتور مناین ــدگان رادی ــکال هف ــت تپ ــه ق ـرار گرفت ــه اس ــت.
بــی هیــچ تردیــدی هفــت تپــه تنهــا نیســت! هفــت تپــه و رهــران و ســخنگویان آن،
مناین ــدگان كارگ ــری ای ــن مرك ــز و كس ــانی ك ــه در مت ــام ای ــن تاری ــخ هف ــت تپ ــه را از تندپیچه ــای
فروان ــی ب ــه جل ــو عب ــور داده و هدای ــت ك ــرده ان ــد ،ب ــه عن ــوان چش ــم و گ ــوش جامع ــه و
جنب ــش كارگ ــری ن ــگاه میش ــوند و در قل ــب میلیونه ــا كارگ ــر و خان ــواده كارگ ــری ج ــای بزرگ ــی
دارن ــد .دامن ــه دف ــاع عمل ــی از مب ــارزات هف ــت تپ ــه درس ــت مانن ــد دامن ــه دف ــاع بخش ــهای
مختل ــف طبق ــه كارگ ــر از كارگ ـران نف ــت و گاز و پرتوش ــیمی ه ــا ،مانن ــد دامن ــه دف ــاع عملی از
اعتص ــاب مع ــادن و از صده ــا و ه ـزاران اعتص ــاب كارگ ــری در ای ــن س ــالها ،تابع ــی از ت ــوازن ق ــوا
و س ــطح آمادگ ــی جنب ــش ماس ــت .تامی ــن ای ــن آمادگ ــی و ب ــه ه ــم پیون ــد دادن عمل ــی كارگ ران،
ش ــاغل و بی ــكار ب ــه همدیگ ــر و در ی ــك ص ــف واح ــد ،راه ــی اس ــت ك ــه بای ــد پیم ــود و ب رای ــش
كار ك ــرد .ام ــا و مس ــتقل از ه ــر موانع ــی ك ــه جنب ــش كارگ ــری در ای ــن مس ــیر دارد ،ت ــاش
ب ـرای پی ــروزی در ای ــن مس ــیر و فای ــق آم ــدن ب ــر موان ــع مختل ــف در می ــان جنب ــش م ــا روی
می ــز هم ــه ماس ــت ،چی ــزی ك ــه ب رای ــش ت ــاش میكنی ــم .ام ــا هف ــت تپ ــه تنه ــا نیس ــت ،هف ــت
تپ ــه دی ــن بزرگ ــی برجنب ــش كارگ ــری دارد و بع ــاوه هف ــت تپ ــه ای ه ــا بده ــكار هی ــچ كس ــی
نیس ــتند .جامع ــه ای ـران و جنب ــش كارگ ــری ،جنب ــش محروم ــان در ای ــن جامع ــه ب ــه هف ــت تپ ــه
و ش ــخصیتهای ب راب ــری طل ــب و هوش ــیار آن ،ب ــه ره ـران و س ــخنگویان آن ب ــه عن ــوان ن ــور
چش ــم ه ــای خ ــود ن ــگاه میكن ــد .هفت ــه تپ ــه جای ــگاه واالی ــی در جنب ــش كارگ ــری و جنب ــش
ب راب ــری طلبان ــه م ــردم ای ـران دارد.
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امروز روزیست كه هر كارگر و انسان
آزاده و معترضی در جامعه ایران برای
هر قدم پیشروی خود و خنثیكردن
نقشههای شوم حاكمیت دست به ایجاد
مجامع عمومی ،به شوراهای كارگری و
مردمی در محل كار و زیست میزند
و به این مكانیسمهای اجتماعی قدرت
متكی میشود .آزادی ،برابری ،رفاه،
برخورداری از بهترین و پیشرفتهترین
نعمات مادی و در یك كالم تقسیم ثروت
تنها با رفتن این نظام و تنها با برقراری
حاكمیت شورایی میسر است.

حکم
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در محكومیت جنایت تركیه
در كردستان ع راق،
نه به جنگ!

در اعت راض به تصویب معاهده استرداد
زندانیان بین جمهوری اسالمی و بلژیک

روز چهارشــنبه  ۲۰ژوئیــه دولــت تركیــه منطقــه ای توریســتی در مــرز زاخــو در شــال
كردس ــتان ع ـراق را ت ــوپ ب ــاران ك ــرد .در نتیج ــه ای ــن حمل ــه جنایتكاران ــه ت ــا اكن ــون  ۹نف ــر
كش ــته و  ۳۰نف ــر زخم ــی ش ــده ان ــد ك ــه همگ ــی م ــردم ع ــادی و اساس ــا كس ــانی هس ــتند ك ــه
ب ـرای تعطی ــات ب ــه ای ــن منطق ــه رفت ــه بودن ــد .ای ــن اولی ــن ب ــار نیس ــت ك ــه تركی ــه ب ــه بهان ــه
مب ــارزه ب ــا «تروریس ــم» مناط ــق ش ــالی كردس ــتان ع ـراق و مح ــل كار و زندگ ــی م ــردم را از
زمی ــن ه ــوا ت ــوپ و راك ــت ب ــاران ك ــرده اس ــت .ت ــا كن ــون صده ــا نف ــر از م ــردم قربان ــی ای ــن
حم ــات ش ــده و تع ــدادی از م ــردم ناچ ــارا روس ــتاهای خ ــود را خال ــی و بكل ــی ای ــن منطق ــه را
ت ــرك ك ــرده ان ــد .دول ــت تركی ــه بع ــد از ای ــن حم ــات و ب ــا عل ــم ب ــه نتای ــج جنای ــات خ ــود در
ك ــال ب ــی رشم ــی مدع ــی ش ــده اس ــت ک ــه تنه ــا م راک ــز نظام ــی را ه ــدف گرفت ــه و از دول ــت
ع ـراق خواس ــته ک ــه ب ــه دام «تبلیغ ــات» نیروه ــای تروریس ــتی نیافت ــد ت ــا تحقیق ــات در م ــورد
ای ــن عملی ــات انج ــام گی ــرد!
بدنب ــال ای ــن جنای ــت ،موج ــی از اع ـراض و نارضایت ــی علی ــه تركی ــه در ش ــهرهای مختل ــف
ع ـراق راه افت ــاده اس ــت .م ــردم مع ــرض در ش ــهرهای بغ ــداد و ب ــره در مقاب ــل كنس ــولگری
تركی ــه تجم ــع ك ــرده ،خواه ــان اخ ـراج س ــفیر تركی ــه از ع ـراق ش ــده و بع ــاوه پرچمه ــای تركیه
را آت ــش زده ان ــد.
دول ــت تركی ــه س ــالهای مدی ــدی اس ــت ك ــه سیاس ــت قل ــدری ،مبب ــاران و لش ــكر كش ــی ب ــه
كردس ــتان ع ـراق را ب ــا توجی ــه مب ــارزه ب ــا نیروه ــای «پ ك ك» دنب ــال ك ــرده اس ــت .لش ــكر
كش ــی ،جنای ــات دول ــت تركی ــه و ت ــرور اپوزیس ــیون ك ــرد تركی ــه ن ــه تنه ــا در مرزهای كردس ــتان
ع ـراق و تركی ــه بلك ــه و بع ــاوه در عم ــق كردس ــتان ع ـراق ب ــه كم ــك و ب ــا تواف ــق رس ــمی و
غی ــر رس ــمی اح ـزاب ناسیونالیس ــت ك ــرد حاك ــم ب ــر كردس ــتان ع ـراق انج ــام گرفت ــه اس ــت.
حمل ــه اخی ــر در ش ــال كردس ــتان ع ـراق ادام ــه سیاس ــت رس ــمی و ناسیونالیس ــتی دول ــت
ترکی ــه اس ــت ک ــه همزم ــان در ع ـراق و س ــوریه ب ــه پی ــش ب ــرده و بخش ــی از برنام ــه اعالم ش ــده
دول ــت اردوغ ــان ن ــه تنه ــا ب ـرای تحکی ــم موقعی ــت خ ــود در داخ ــل ترکی ــه ،بلک ــه و بع ــاوه در
جه ــت تثبی ــت موقعی ــت خ ــود ب ــه مثاب ــه ی ــک ق ــدرت نظام ــی در منطق ــه اس ــت.

در ای ــن م ــاه آکس ــیون ه ــای اع رتاض ــی در مقاب ــل پارمل ــان بلژی ــک علی ــه معاه ــده
اخی ــر دول ــت ای ــن کش ــور و ای ـران برگ ــزار ش ــده اس ــت.
در اوائ ــل م ــاه ژوئی ــه امس ــال ،دول ــت بلژی ــک اع ــام ک ــرد در ت ــاش ب ـرای آزادی ی ــک
ش ــهروند ای ــن کش ــور ،اولیوی ــه ِ
واندکاس ــتیل ،ک ــه در ای ـران ب ـرای ی ــک انج ـیا ُ کار
میکــرد ،اســت .او پنــج مــاه اســت کــه در زنــدان اویــن و در ســلول انفــرادی بــه
رس م یب ــرد .اع ــام ای ــن خ ــر ،ام ــا تنه ــا پ ــس از م ــدت کوتاه ــی از افش ــای امض ــای
مخفیانــهی معاهــده بیــن ایــران و بلژیــک بــرای اســرداد «مجرمیــن « در مــا ِه
م ــارس امس ــال اتف ــاق افت ــاد .معاه ــدهای ک ــه ،در ص ــورت تصوی ــب ،ب ــه دول ته ــای
بلژی ــک و ای ـران ای ــن ام ــکان را م یده ــد ک ــه ش ــهروندان خ ــود ،ک ــه در کش ــور دیگ ــر
محکومی ــت گرفت هان ــد را ب ــه کش ــور خودش ــان بازگردانن ــد دوران محکومی ــت ش ــان
را در کش ــور خودش ــان بگذرانن ــد.
ایــن معاهــده در صــورت تصویــب بــه دولــت جمهــوری اســامی ایــن امــکان را
م یدهــد کــه اســدالله اســدی ،دیپلامت-تروریســت ای رانــی کــه در ســفارت ایــران
در اتریــش کار م یکــرد و در دادگاه بلژیــک بــه جــرم تــاش بــرای مب بگــذاری
در نشس ــت س ــازمان مجاهدی ــن در پاری ــس در س ــال  ۲۰۱۵ب ــه بیس ــت س ــال زن ــدان
محک ــوم ش ــد را ب ــه ای ـران بازگردان ــد و در مقاب ــل اولیوی ــه واندکاس ــتیلِ را ب ــه بلژی ــک
تحوی ــل بده ــد .ای ــن معاه ــده در رایگی ــری اولی ــه در پارمل ــان بلژی ــک ب ــا مخالف ــت
حــزب ناسیونالیســت و دســت راســتی» اِن ِوآ» مواجــه شــد و بررســی آن بــه ۱۴
ژوئی ــه موک ــول ش ــد .در ای ــن روز گروهه ــای اپوزیس ــیون ای ران ــی از ه ــان س ــاع تهای
اولیــه رشوع بــه کار پارملــان در مقابــل ایــن ســاختامن تجمــع کردنــد و تــا بعــد
ازظه ــر ه ــان روز ب ــه اع ـراض ب ــه ای ــن معاه ــدهی رشمآور و ننگی ــن پرداختن ــد .رای
گی ــری ت ــا روز س هش ــنبه  ۱۹ژوئی ــه ب ــه تعوی ــق افت ــاد و در ای ــن روز ه ــم گروهه ــای
اپوزیســیون جمهــوری اســامی بــه اعــراض پرداختنــد و در مکانهــای مختلــف
تجم ــع کردن ــد .ام ــا در نهای ــت ب ــه دلی ــل ع ــدم حض ــور نخس ــت وزی ــر بلژی ــک در
جلس ــه ،رایگی ــری ب ــاز ه ــم ب ــه تعوی ــق افت ــاد.
امضــای ایــن معاهــده بیانگــر دو رویــی ادعاهــای ســنتی دولــت بلژیــک اســت.
ب ــر خ ــاف ادعاه ــای رای ــج «دف ــاع از حق ــوق ب ــر» و»ن ــه محک ــم ب ــه تروریس ــم»،
ای ــن معاه ــده ب ــاری دیگ ــر نش ــانگر ای ــن اس ــت ک ــه ب ـرای ای ــن دول ــت ه ــا وقع ــی
بــرای مبــب گــذاری و تروریســم و کشــته شــدن شــهروندان خــود قائــل نیســتند
و ب ــه دنب ــال مناف ــع خ ــود ،هی ــچ ابای ــی از معامل ــه ندارن ــد .معامل ـهای ک ــه دس ــت
جمهــوری اســامی بــرای تــرور در خــاک اروپــا را بــاز م یگــذارد ،و آدم ربایــی و
زندان ــی ک ــردن و تعوی ــض زندان ــی را رس ــمیت م ــی ده ــد .دول ــت بلژی ــک ب ــا ای ــن
معاه ــده ،در واق ــع هم راه ــی خ ــود و رشاک ــت خ ــود در جنای ــات جمه ــوری اس ــامی
در حمل ــه ب ــه مخالفی ــن خ ــود را عی ــان م ــی کن ــد.
دول ــت بلژی ــک ب ــا ای ــن تواف ــق رس ــا و عم ــا ش ــاخص «ج ــرم» و «مج ــرم» ش ــناخته
ش ــدگان در جمه ــوری اس ــامی را ب ــه رس ــمیت م ــی شناس ــد .جمه ــوری اس ــامی ک ــه
ن ــه ح ــق ب رائ ــت مگ ــر اثب ــات خ ــاف آن ،ن ــه ح ــق وکی ــل و  ...و ن ــه هیچگون ــه ح ــق و
حقوق ــی را در سیس ــتم قضای ــی خ ــود ب ــه رس ــمیت من ــی شناس ــد ،ب ــا امض ــای چنی ــن
معاهــدهای م یتوانــد هــر تبعــه غیــر ای رانــی در ایــران را دســتگیر و بــا عوامــل
جنایت ــکار خ ــود ک ــه در خ ــارج کش ــور محاکم ــه ش ــده ان ــد ،تعوی ــض کن ــد .دول ــت
بلژی ــک ب ــا ای ــن معاه ــده رشی ــک ج رای ــم و جنای ــات جمه ــوری اس ــامی اس ــت.
در رشایط ــی ک ــه اع رتاض ــات در ای ـران رو ب ــه افزای ــش اس ــت و م ــردم در ای ـران ه ــر روز
رس ــاتر از پی ــش ب ـرای پای ــان دادن ب ــه عم ــر ننگی ــن ای ــن حکوم ــت مب ــارزه م یکنن ــد،
در رشایط ــی ک ــه زندانه ــای ای ـران ممل ــو از زندانی ــان سیاس ــی اس ــت ،امض ــای چنی ــن
معاهــده ای دیگــر نــه مامشــات ،بلکــه رشاکــت رســمی در جنایــات جمهــوری
اس ــامی اس ــت.
اع رتاض ــات علی ــه ای ــن معاه ــده ،در عی ــن ح ــال نش ــان دهن ــده حض ــور ص ــف وس ــیعی
از م ــردم و نیروه ــای آزادیخواه ــی اس ــت ک ــه خواه ــان قط ــع حض ــور مه ــره ه ــای ای ــن
رژی ــم و اش ــاعه رسک ــوب و تروریس ــم جمه ــوری اس ــامی در خ ــارج از ای ـران هس ــتند.
ب ــر خ ــاف دول ــت بلژی ــک ،ای ــن م ــردم اع ــام ک ــرده ان ــد ک ــه ح ــارض ب ــه قب ــول گس ــرش
جنای ــات جمه ــوری اس ــامی علی ــه مخالف ــان خ ــود در خ ــارج از ای ـران نیس ــتند و ب ــه
دول ــت بلژی ــک اج ــازه من ــی دهن ــد ک ــه امنی ــت اتب ــاع ای ــن کش ــورها و ای ران یه ــای
س ــاکن ای ــن کش ــورها را بی ــش از پی ــش ب ــه خط ــر ان ــدازد.

ح ــزب حكمتیس ــت(خط رس ــمی) ضم ــن محك ــوم ك ــردن توح ــش دول ــت تركی ــه ،ب ــه خان ــواده
قربانی ــان ای ــن جنای ــت تس ــلیت میگوی ــد و امی ــدوار اس ــت ک ــه زخم ــی ه ــا س ــامتی خ ــود را
ب ــاز یابن ــد .م ــا در كن ــار م ــردم مع ــرض در ع ـراق و منطق ــه ب ــه سیاس ــت لش ــكر كش ــی و قلدی
و میلیتاری ــزه ك ــردن مح ــل كار و زندگ ــی م ــردم مح ــروم توس ــط دولته ــای مرتج ــع و ب ـرای
مب ــارزه هم ــه جانب ــه علی ــه جنای ــت اخی ــر دول ــت تركی ــه و بن ــد و بس ــت دول منطق ــه ،م ــردم
آزادیخ ــواه را ب ــه مب ــارزه ای هم ــه جانب ــه ف رامیخوانی ــم.
حزب حكمتیست(خط رسمی)
 ۲۱ژوئیه ۲۰۲۲

قدرتطبقهكارگر
دراتحادوتشكلاوست!

تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری-ای ران حکمتیست (خط رسمی) –
واحد بلژیک
 ۲۰ژوئیه ۲۰۲۲
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در پشتیبانی از بزرگترین اعتصاب
چهار دهه اخیر كارگران بنادر آلمان
هفت ــه گذش ــته بن ــادر آمل ــان ش ــاهد اعتص ــاب وس ــیع کارگ ـران و همچنی ــن طوالن ــی تری ــن
اعتصــاب کارگــری بنــادر در طــی  ۴۰ســال گذشــته بــود .اعتصــاب  ۱۲هــزار کارگــر در
بنــادر « »Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake, Wilhelmshaven, Hamburg
در اع ـراض ب ــه رشای ــط نامطل ــوب کاری ،و دس ــتمزد پائی ــن و نامتناس ــب ب ــا ن ــرخ ت ــورم
افسارگس ــیخته اخی ــر در آمل ــان و اروپ ــا ش ــکل گرف ــت .کارگ ـران در پ ــی خواس ــت افزای ــش
دس ــتمزد خ ــود ،ب ـرای چندمی ــن ب ــار در چن ــد هفت ــه اخی ــر ،و ای ــن ب ــار از روز پن ــج ش ــنبه
ت ــا صب ــح ش ــنبه ،دس ــت ب ــه اعتص ــاب زدن ــد.
ت ــا بح ــال چندی ــن دور مذاک ــره بی ــن اتحادی ــه کارگ ـران و کارفرمای ــان انج ــام گرفت ــه اس ــت.
کارگــران خواهــان افزایــش  ۱۴درصــدی دســتمزدها و پرداخــت پــاداش ســاالنه بدنبــال
میــزان تــورم فعلــی شــده انــد ولــی ششــمین دور مذاکــرات بــا امتنــاع کارفرمایــان و
دول ــت ب ــه شکس ــت انجامی ــد و نهایت ــا زن ــگ رشوع طوالن ــی تری ــن اعتص ــاب کارگ ـران
بن ــادر آمل ــان در چه ــار ده ــه اخی ــر ب ــه ص ــدا درآم ــد .اعتص ــاب کارگ ـران بن ــادر در کش ــور
آملــان ،بزرگرتیــن اقتصــاد اروپــا و کشــوری کــه در حــال حاظــر بــا تــورم رسســام آور
مخصوص ــا در بخ ــش ان ــرژی و غ ــذا مواج ــه اس ــت ،س ــازمان یاف ــت .
کارفرمای ــان ب ــا جل ــب رای دادگاه ،ب ــه مقابل ــه ب ــا خواس ــت و مطالب ــات کارگ ـران پرداختن ــد.
بــه ایــن ترتیــب پــس از رشوع اعتصــاب وســیع و گســرده کارگــری ،ماشــین رسکــوب
دولــت مداخلــه کــرده و حملــه پلیــس بــه تجمــع هــای اعتصابــی کارگــران بنــادر را
س ــازمان دادن ــد .ام ــا ای ــن حمل ــه پلی ــس ب ــا مقاوم ــت ج ــدی و دره ــم کوبن ــده کارگ ـران
بن ــادر در آمل ــان مواج ــه ش ــد و ای ــن اعتص ــاب حیات ــی تری ــن رشی ــان ت راس ــپورت کاالی ــی در
ش ــلوغ تری ــن بن ــادر آمل ــان را در ای ــن م ــدت از کار انداخ ــت و فل ــج ک ــرد.
ای ــن اعتص ــاب ب ــروزی از اع رتاض ــات و اعتصاب ــات میلیون ــی م ــردم و کارگ ـران در بس ــیاری
از کش ــورهای راوپ ــا نظی ــر انگلس ــتان ،بلژی ــک ،ف رانس ــه ،ایتالی ــا و ...اس ــت  .ب ــر کس ــی
پوش ــیده نیس ــت ک ــه ب ــورژوازی در متام ــی کش ــورها ت ــاش دارن ــد ت ــا ب ــه بهان ــه جنگه ــای
سیاس ــی ،نظام ــی ،اقتص ــادی ش ــان بی ــن دول ــت ه ــا و قدرته ــای منطق ــه ب ــا حقن ــه ک ــردن
سیاس ــت ریاض ــت اقتص ــادی ،س ــیه روزی و فق ــر و فش ــار روز اف ــزون ت ــورم را ب ــر ش ــانه
ه ــای م ــردم و کارگ ـران و اقش ــار ک ــم درآم ــد بگذارن ــد.
ام ــروز هم ــه ش ــاهدیم ک ــه در رشایط ــی ک ــه بودج ــه ه ــای عظی ــم هزین ــه ه ــای نظام ــی
و ماش ــین جنگ ــی و پلیس ــی افزای ــش م ــی یاب ــد ،کارگ ـران و م ــردم ح ــارض نیس ــتند ک ــه
حمل ــه ب ــه س ــفره و معیش ــت و دس ــتمزد خ ــود را قب ــول کنن ــد .ح ــارض نیس ــتند ک ــه ای ــن
س ــیه روزی ،رسش ــکن ش ــدن هزین ــه بح ـران ه ــای اقتص ــادی و جنگه ــا ،را بپذیرن ــد .ف رات ــر
اینک ــه ،هم ــه ش ــاهدیم ک ــه اع ـراض علی ــه ای ــن رشای ــط ،رو ب ــه گس ــرش اس ــت و اع رتاض ــات
اخی ــر کارگ ـران در انگلس ــتان و ایتالی ــا و بلژی ــک و بیش ــر کش ــورهای اروپای ــی همی ــن را
نش ــان م ــی ده ــد.
م ــا هم ــگام و متح ــد ب ــا کارگ ـران ،از خواس ــت و مطالب ــات ب ــر ح ــق کارگ ـران بن ــادر آمل ــان
حامی ــت ک ــرده و ب ـرای پی ــروزی ای ــن مب ــارزه و جل ــب بیش ــرین همبس ــتگی از آن ،ت ــاش
م ــی کنی ــم.
تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری-ای ران حکمتیست (خط رسمی) –
واحد آملان
 ۱۶ژوئیه ۲۰۲۲

دشمن طبقات از رگ گردن به شما
نزدیك تر است!
(در حاشیه هجوم نیروهای امنیتی به معدنچیان اعتصابی سونگون)
دیــروز پنجشــنبه اعتصــاب پیوســته بیــش از دوهــزار کارگــر معــدن مــس ســونگون
ورزق ــان ،ب ــا گس ــیل نی ــروی ی ــگان وی ــژه ب ــه مح ــل اعتص ــاب در مع ــدن روب ــرو ش ــد و
نیروه ــای امنیت ــی درص ــدد شکس ــن اعتص ــاب برآمدن ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه دهه ــا
نی ــروی ضدش ــورش و ی ــگان وی ــژه ب ــه ص ــورت مس ــلح ب ــه مع ــدن اع ــزام ش ــده و ب ــا رسکوب
کارگ ـران دس ـتکم هف ــت نف ــر را بازداش ــت کردن ــد .در چن ــد روز گذش ــته ک ــه کارگ ـران
دس ــت ب ــه اعتص ــاب زدن ــد مس ــئولین حکومت ــی بج ــای ت ــاش ب ـرای تحق ــق خواس ــت ههای
کارگ ـران تنه ــا تهدی ــد ب ــه رسک ــوب و برخ ــورد امنیت ــی کردهان ــد.
اینهــا همــه در حالیســت کــه رسان ریــز و درشــت حاکمیــت ،از خامنــهای منفــور و
رسان جنایتــکار ســهقوه و رســان ههای حکومت یشــان تــا پادوهــای امنیتــی و بســیجی
آنه ــا ،در ش ــیپور «مقابل ــه ب ــا توطٸ هه ــای دش ــمن» م یدمن ــد .ه ــر احدالناس ــی م یدان ــد
ک ــه ای ــن «دش ــمن» کس ــی ج ــز طبق ــه کارگ ــر و م ــردم درصحن ــه نیس ــت و ای ــن تره ــات
حاکمی ــت چی ــزی ج ــز «ماش ــه کش ــیدن» نیروه ــای امنیت ــی ای ــن نظ ــام ب ــروی مطالب ــات
کارگــران و جنبــش عظیــم بپاخاســته بــرای آزادی ،معیشــت و رفــاه در جامعــه ایــران
نیســت .ای نهــا «دشمن»شــان را خــوب شــناخت هاند و م یداننــد کــه از رگ گــردن بــه
ایــن حاکمیــت نزدی کتــر اســت؛ قــدرت ب همیــدان آمــده جنبــش عظیــم محرومــان
جامع ــه ای ـران ب ـرای خ ــط بط ــان کش ــیدن روی متامی ــت ای ــن نظ ــام را دیدهان ــد؛ خی ــال
م یکنن ــد ک ــه م یت ــوان «س ــنت کش ــتار دش ــمن در هم ــه دورانه ــا» را تک ـرار ک ــرد و ب ــه
راحت ــی دیروزش ــان ،ام ــروز ه ــم بس ــاط ش ــکنجه و اع ــدام و ت ــرور و تی ــر خ ــاصزدن ب ــه
ره ـران سوسیالیس ــت و دس ـتاندرکاران اعتصاب ــات و اع رتاض ــات کارگ ــری و مردم ــی در
صح ــن جامع ــه په ــن ک ــرد.
پاس ــخ نیروه ــای رسکوبگ ــر و پهل ــوان پنب هه ــای ام ــروز ای ــن حاکمی ــت را طبق ــه کارگ ــر
و مــردم ایــران م یدهنــد .دســتی کــه روی اعتصــاب کارگــر و مــردم ح قطلــب بلنــد
ش ــود را بای ــد شکس ــت؛ منتظ ــر عک سالعم ــل س ــایر بخ شه ــای طبق ــه کارگ ــر در محک ــوم
ک ــردن حمل ــه پادوه ــای حاکمی ــت ب ــه معدنچی ــان اعتصاب ــی س ــونگون و در همبس ــتگی و
حامی ــت از ه مطبق هایه ــای خ ــود باش ــید! منتظ ــر اعتصاب ــات گس ــرده کارگ ـران در س ــایر
بخ شه ــا و ضد-حمل ــه جنب ــش ش ــورایی و بس ــیج گس ــرده م ــردم ای ـران در م راک ــز کار و
مح ــات علی ــه قلع ــه فرس ــوده ای ــن حاکمی ــت باش ــید! مردم ــی ک ــه بنیاده ــای ایدٸولوژیک
ای ــن نظ ــام را وی ـران و منس ــوخ اع ــام کردهان ــد ،طبق ــه کارگ ــری ک ــه م یدانن ــد اقتص ــاد
و فرهن ــگ و جامع ــه و زندگ ــی م یتوان ــد ج ــور دیگ ــری اداره ش ــود و ب ــر پاش ــنه دیگ ــری
بچرخ ــد ،مح ــال اس ــت ک ــه ت ــا رسنگون ــی کام ــل ای ــن حاکمی ــت از اریک ــه ق ــدرت و برپای ــی
جهان ــی آزاد و ب راب ــر متوق ــف ش ــود .ای ــن دیگ ــر حکم ــی نیس ــت ک ــه نی ــازی ب ــه اثب ــات
داش ــته باش ــد و ه ــر کل هپوک ــی از کاربدس ــتان ای ــن حاکمی ــت ب ــدان اذع ــان ک ــرده اس ــت
و خط ــر را ب ــا گوش ــت و پوس ــت ح ــس ک ــرده اس ــت .ش ــوم نبازی نیروه ــای امنیت ــی ای ــن
نظ ــام در حمل ــه ب ــه اعتصاب ــات اخی ــر کارگ ـران مع ــدن س ــونگون دوام من ـیآورد .درس ــت
هامنگون ــه ک ــه گس ــیل نیروه ــای اوب ــاش ای ــن نظ ــام ب ــه هف تتپ ــه ،ب ــه پرتوش ــیم یها،
ب ــه عس ــلویه ،ب ــه معل ــان و بازنشس ــتگان و ب ــه رانن ــدگان رشک ــت واح ــد راه ب ــه جای ــی
ن ــرد .ای ــن حاکمی ــت در مقاب ــل غ ــول بپاخاس ــته طبق ــه کارگ ــر ای ـران از پاالیش ــگاههای
نف ــت ،از نیروگاهه ــای ب ــرق و آب ،از ت رانس ــپورت و ف ــوالد و هف تتپ ــه و باف ــق و هپک ــو
تــا صــف ب ههــم پیوســته و متحــد معلــان و بازنشســتگان ،بــا ه مرسنوشــتی ایــن
طبقــه و انزجــار مشــرک میلیونهــا انســان علیــه جمهــوری اســامی چــه م یکنــد؟!
مش ــت منون ــه خ ــروار اس ــت و قمپ ــز درکردنه ــای ای ــن حاکمی ــت ب ــا گس ــیل نیروه ــای
جب ــون امنیت ــی آن ب ــه صف ــوف مقاوم ــت و مب ــارزه کارگ ـران و م ــردم مح ــروم محک ــوم
ب ــه شکس ــت اس ــت.
حزب حکمتیست (خط رسمی)
 ۱۷تیر  ۸ – ۱۴۰۱ژوٸیه ۲۰۲۲

قدرتطبقهكارگر
دراتحادوتشكلاوست!
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 ۵:۳۰بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلویزیونی كانال یك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودی 27500

hekmatist.com

یك دنیای بهتر
برنا

مه حزب حكمتیست را بخوانید!

تماسباحزب

Eutelsat W3A
 10721افقی 22000

@Hekmatistx
دبيرخانه حزب

پخش برنامههای نینا از رادیو طول موج كوتاه

dabirxane@hekmatist.com
دبير کميته مرکزی :آذر مدرسی

برنامههای نینا هر جمعه راس ساعت  ۹شب به وقت تهران
از طریق رادیو طول موج كوتاه پخش میشود.

azar.moda@gmail.com

مشخصات موج كوتاه رادیو:

دبير کميته رهبری :خالد حاج محمدی

SW 5885
---------------

نینا را در شبكههای اجتماعی زیر دنبال كنید:
سایت نینا
radioneena.com

ساوند كلود

khaled.hajmohamadi@gmail.com

تشکيالت خارج کشور حزب :آسو فتوحی
aso.fotuhi@gmail.com
دفتر کردستان حزب :سهند حسینی

soundcloud.com/radio-neena

sahand.sabet@gmail.com

instagram.com/radioneena

مسئول تبليغات :فواد عبداللهی

تلگرام

fuaduk@gmail.com

اینستاگرام

https://t.me/RadioNeenna

فیسبوك

facebook.com/radioneena

حکمتیست هفتگی
سردبير :فواد عبداللهی

