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کار ان ھان

اعﻼميه حزب حكمتيست

د ود !

اعتصابات اخطاری كارگران نفت و گاز و پتروشيمى ها
وحشت حكومت و سياست اخراج كارگران اعتصابى
اعﻼميه حزب حكمتيست

شكست بزرگ رژيم ،پيشروی مهم مردم
آبان ادامه دارد!
 ٤تير  ٢٥ - ١٤٠٠ژوئن ٢٠٢١

اطﻼعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در مورد:

قدرت اعتصاب
جلسه فوق العاده سه قوه
اعتصابات اخطاری و يک هفته ای کارگران
پيمانکاری و پروژهای نفت ،گاز و پتروشيمی
ها ،که از سه شنبه اول تيرماه اوج گرفت و
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بيش از ده
مرکز بزرگ کارگری بصورت زنجيره ای به
اعتصاب پيوستند ،قرار است به اعتصاب
سراسری کارگران رسمی نفت و گاز در نهم
تيرماه ملحق شود .وحشت حکومت اسﻼمی از
يک اعتصاب نفسگير و فلج کننده ،عليرغم
سانسور رسانه ای شديد ،قابل پنهان کردن
نيست و آنها را به وادار به تشکيل جلسه فوق
العاده سران سه قوه در روز يکشنبه ششم
تيرماه انداخته است .رئيس کميسيون انرژی
مجلس از "طرح دوفوريتی حل مشکل معيشت
کارکنان صنعت نفت" و تشکيل جلسه فوق
العاده سران سه قوه برای "حل مشکل اضافات
حقوقی نفتی ها" خبر داد .شرکت نفت نيز از
"صدور دستورات مسعود کرباسيان به مدير
مالی شرکت نفت برای حل مشکل اضافات
حقوقی" سﺨﻦ گفت.
ايﻦ قدرت اتحاد و اعتصاب است که زالوها را
به رقص مرگ وادار کرده است .ربيعی ميان
کارگران پتروشيمی می آيد و خود را "کارگر
دوست" معرفی ميکند! همه خطر را حس
کرده اند ،ترسيده اند و قالب تهی کردند .هدف
اصلی و کليدی جلسه يکشنبه
صفحه ٢

شكست مضحكه انتخابات رژيم در كردستان
"ملزومات برقراری دموكراسى در ايران"
دمكراسى :تعابير و واقعيات
صفحه ٥

منصور حكمت

كنفرانس خارج كشور حزب حكمتيست با موفقيت برگزار شد
معنای واقعى شكست مضحكه انتصابات
صفحه ٨

جاويد حكيمى

عليه خط اعتصاب شكنى بنام كارگر نفت
صفحه ٩

سياوش دانشور
اعﻼميه شورای همكاری

اعﻼميه شورای همكاری

نه شجاعانه و بزرگ

با همه نيرو از اعتصابات

اكثريت مردم ايران به
كليت رژيم اسﻼمى

سراسری كارگران نفت
حمايت كنيم

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

سقوط
جمهوری اسﻼمى
وريا روشنفكر

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

قدرت اعتصاب
جلسه فوق العاده سه قوه ...
احتماﻻ عقب نشينی هائی محدود و دادن برخی وعده دروغ برای
جلوگيری از شکلگيری اعتصاب در نهم تيرماه است .بدنبال اعتراضات
کارگران رسمی در ماههای ارديبهشت و خرداد ،قدرت اعتصابات
اخطاری کارگران پيمانی و پتانسيل و سرعت فراگيری آن ،فضا را
برای اعتصاب گسترده نفت و گاز در نهم تير آماده تر کرد .جمهوری
اسﻼمی بعد از نمايش مضحک انتﺨابات با شکوهمندتريﻦ اعتصاب
کارگری در مهمتريﻦ مراکز صنعتی ايران آنهم در ملتهب تريﻦ شرايط
سياسی روبروست.
روز پنجشنبه سوم تير از جمله کارگران پيمانکاری و پروژهای در
ماهشهر ،کارگران مﺨازن نفتی بندر جاسک ،بندرعباس ،بندر تنبک و
همچنيﻦ دو پاﻻيشگاه آبادان و اصفهان وارد اعتصاب شدند .شرکت
رگبی پاﻻيشگاه اصفهان و مﺨازن نفتی جاسک به صورت کامل تعطيل
شدند .روز چهارشنبه دوم تير پتروشيمی هنگام عسلويه که يکی از
مراکز مهم و بزرگ پتروشيمی ايران است وسيعا وارد اعتصاب شد .در
هميﻦ روز شرکت پتروکيان )پايپينگ( ،شرکت آذر فلز )استراکچر(،
شرکت آريا پيشرو )برق و ابزاردقيق( وارد اعتصاب شدند .روز سه
شنبه کارگران پاﻻيشگاه ماهشهر ،پتروشيمی بوشهر و شرکت نفت
تهران جنوب به اعتصابات پيوستند .همينطور کارگران ميدانهای نفتی و
پتروشيمی ها و نيروگاه ها در کمپيﻦ  ١۴٠٠از جمله کارگران پيمانی
نيروگاه سيکل ترکيبی اروميه ،کارگران پيمانی پتروشيمی فجر،
کارگران پيمانی فاز  ٢پاﻻيشگاه آبادان در شرکتهای آريا دژ و اکسير،
کارگران پيمانی شرکت ايکو از پروژه نفتی سروک در ميدان نفتی آذر،
کارگران پيمانی شرکت دريا ساحل در ميدان نفتی جفير ،گروه نفت
ستاره دماوند و کارگران نيروگاه سيکل ترکيبی جهرم به اعتصاب
پيوستند.
وعده قبول نکنيم!
جلسه فوق العاده يکشنبه يک حلقه مهم در تعييﻦ تاکتيک برای تداوم
مبارزه برای خواستهای برحق مان است .سالهاست وعده ميدهند و
دروغ ميگويند و اجرا نمی کنند .عمده کارفرماها و در راس آنها وزارن
نفت و زنگنه وعده های اعتصاب سال گذشته را اجرا نکردند و
دستمزدهای  ١٤٠٠نيز حاصل نامه هميﻦ مجلس به وزارت نفت است
که بدليل کسر بودجه توجيه شد .خروجی جلسه يکشنبه خاتمه دادن به
اعتصاب جاری و جلوگيری از اعتصاب نهم تيرماه با وعده های پوچ و
احتماﻻ واريز بﺨشی از مابه التفاوت های حقوقی فراتر نمی رود و ايﻦ
با آنچه که کارگران نفت و گاز از رسمی و پيمانی ميگويند خيلی تفاوت
دارد .حرف ما روشﻦ است و چند خواست مرکزی از جمله ميزان
دستمزدها و پرداخت بموقع آنها در بيانيه های قبلی تصريح شده است.
امنيت شغلی يعنی لغو شرکتهای پيمانی و استﺨدام توسط وزارت نفت و
شرکتهای تابعه با مزايای کارگر رسمی معلوم است .کاهش شيفت کار و
برگشت به بيست روز کار و ده روز مرخصی کمپيﻦ  ١٤٠٠ميتواند با
يک خط دستور برای کليه شرکتهای فازهای عسلويه و مناطق ويژه
اقتصادی اجرا شود .خواستهای رفاهی کارگران مانند خوابگاهها و

شماره ٦٠١

سرويس و غيره ،باضافه حق تشکل و
اعتراض و امنيتی نکردن اعتراض و
اعتصاب ،پايان دادن به تهديد و اخراج
همکاران اعتصابی ،خواستهای واقعی
ديگر همه ماست.
ترديدی نيست در جلسه روز يکشنبه
به ايﻦ خواستها جواب نمی دهند .تنها
گسترش اعتصاب در ايﻦ فاصله و
پيوستﻦ مراکز کارگری ديگر و اعتصاب قدرتمند نهم تيرماه ميتواند
وادارشان کند که خواستهای کارگران را بپذيرند .وعده قبول نکنيم،
فرصت ندهيم که با تطميع و تهديد و اخراج و ايجاد شکاف اعتصاب
شکوهمند کنونی را مجددا عقب برانند .تجربه سال گذشته را داريم.
در ايﻦ ميان تمايل و خطی چه ميان کارگران رسمی و چه در کمپيﻦ
 ١٤٠٠وجود دارد که برای رعايت قانون کاسه داغ تر از آش ميشود.
ايﻦ گرايش آگاهانه توده کارگران را از دخالت در اعتصاب و حضور
جمعی در اعتراض دور می کند ،مشروعيت اعتصاب و جنبش
اعتصابی را تابعی از مجاز امنيتی ها می کند و در مواردی اصرار
عجيبی دارد که کارگران به شهرهايشان برگردند .روشﻦ است که در
برخی شرکتها برای در خوابگاه ماندن در دوره اعتصاب محدوديتهائی
هست اما سياست تاکنونی فراتر ميرود و بيشتر دنبال تعطيلی است تا
اعتصاب و اعتراض .اعتصاب خاموش کارگر پيمانی که امکان اخراج
و جايگزينی آنها سﺨت نيست ،تاکتيک پيروزی اعتصاب نيست.
شرط اتحاد گسترده تر و استحکام اتحاد کنونی دخالت توده کارگران
اعتصابی در امر مبارزاتی خويش است .مجمع عمومی و خرد جمعی
رمز ايﻦ اتحاد و تصميمگيری برسر قدمها و اقدامات در دوران
اعتصاب و مقابله با سياستهای خودمحورانه و منفعت طلبانه ای است
که بنام کارگران و عليه منافع آنی و آتی آنها صادر ميشود .همه جا
عوامل کارفرما ،گرايش هائی که در تعامل با مديران وزارت و صنايع
از اعتصاب اهداف ديگری را دنبال می کنند و بﺨشا با ادبيات خود
حکومت و کارفرما با همکاران سﺨﻦ ميگويند ،تجربه ای است که در
صنايع مﺨتلف و مبارزات کارگری به وفور موجود است .هفت تپه يک
نمونه روشﻦ است .نفتگران با تجربه و سنت قديمی شورائی ضروری
است روی دوش تجارب اخير روشهائی را اتﺨاذ کنند که با امر اتحاد
کارگران و رسيدن به خواستهايشان منطبق باشد .نفتی ها اکنون مورد
توجه همه مردم آزاديﺨواه ايران هستند ،نفتی ها با اعتصابشان گفتند
آبان ادامه دارد و کارگر نفت کوتاه نمی آيد .نفتی ها ايﻦ ظرفيت را
دارند که بار ديگر به اميد جامعه برای آزادی بدل شوند.
هشيار باشيم ،تاکتيک حکومت در روز يکشنبه را خنثی کنيم و برای
اعتصاب گسترده در نفت و گاز و شرکتهای تابعه و پتروشيمی ها آماده
شويم .در کنار جنبش اعتصابی اعتراضات توده ای عليه فقر و گرانی
يک اهرم حياتی است .همه جا از کارگر نفت و اعتصاب نفت حمايت
کنيم .اتحاد طبقاتی و جنبش قوی همبستگی کارگری برای
اينروزهاست.
سردبير.
 ٤تيرماه ١۴٠٠

صفحه ٣
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كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب حكمتيست

اعتصابات اخطاری كارگران نفت و گاز و پتروشيمى ها
وحشت حكومت و سياست اخراج كارگران اعتصابى
اعتصابات کارگران غير رسمی نفت و گاز و پتروشيمی ها ادامه
اعتراضات دور گذشته برسر مطالبات متحقق نشده است که از روز
 ٢٩خرداد با اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت فراب نيروگاه
بيدخون برای افزايش دستمزد و  ٢٠روز کار و  ١٠روز مرخصی در
ماه ،شروع شد و تا امروز اول تير  ٢٥مجتمع و پاﻻيشگاه و سکوی
نفتی وارد اعتصاب شدند .در هفته های گذشته کمپينها و فراخوانهائی
برای تاکيد بر خواستهای کليدی از جمله دستمزدها و قراردادها و شيفت
کار آغاز شده بود .همينطور کارگران رسمی نفت اعتراضات يکروزه
و سراسری در  ٢٩ارديبهشت و  ٥خرداد داشتند که طی آن به نحوه
محاسبه افزايش دستمزدهای سال  ١٤٠٠شديدا اعتراض کردند و اعﻼم
کردند که برای اعتصابات سراسری  ٩تير ماه تدارک می بينند.
آغاز اعتصابات اخطاری و زنجيره ای کارگران پيمانی و غير رسمی
نفت و گاز ،هم اکنون موتور اعتصاب سراسری نهم تيرماه را داغ تر
کرده است .خواستهای بﻼفصل کارگران پيمانی و غير رسمی هم هميﻦ
است؛ افزايش دستمزدها و بهبود شيفت کار .ايﻦ کارگران همينطور
متحدانه بر امنيت شغلی ،استﺨدام مستقيم توسط وزارت نفت،
برخورداری از مزايای کارگران رسمی و رفع هر نوع تبعيض متحد
هستند.
بنا به اخبار و گزارشها ،امروز  ١تيرماه" ،کارگران پيمانی پتروشيمی
گچساران ،پاﻻيشگاه آبادان ،پاﻻيشگاه بيدبلند بهبهان فاز ٢پيمانکاری
شالوده شايان ،عمران صنعت فاز  ،١۴پتروشيمی بوشهر ،اکسير
صنعت فاز  ،١۴شرکت سينا صنعت احمدپور در واحد  ،ASUشرکت
نفت خشت و کنار تﺨته ،پاﻻيشگاه آديش جنوبی کنگان مﺨازن کروی و
استوانه ای پيمانکاری کرمی و شرکت راژان ،شرکت توانمند فاز ٢٢و
 ،٢۴شرکت عمران صنعت فاز  ،١۴فرجود در سايت  ١بوشهر ،پارس
فنل کار و کليه نيروهای پتروشيمی پارس فنل شرکت سينا صنعت
)جوشکار ،عايق کار ،فيتر ،سويل رنگ ،داربست بند ،و کارکنان
اداری( در عسلويه ،سايت  ١پتروشيمی بوشهر و پيمانکاری صمصام

صنعت" به اعتصاب کارگران غير رسمی نفت پيوستند.
تنها دو روز پس از انتصاب رئيسی و آن شکست فاحشی که از مردم
خوردند ،اعتصابات گسترده کارگران نفت شروع شد .ايﻦ پاسخ طبقه
کارگر به جمهوری اسﻼمی است .رژيم اسﻼمی از وحشت گسترش
اعتراضات در چند روز آتی در کل صنعت نفت ،با توصيه نهادهای
اطﻼعاتی اش ،سياست اخراج را در دستور گذاشت و امروز عصر ٧٠٠
کارگر اعتصابی اورهال در پاﻻيشگاه تهران را دستجمعی اخراج کرد.
ايﻦ دستپاچگی حکومت بيانگر وحشت آنها از فضای اعتراضی بعد از
مضحکه انتﺨابات است که حال با پتک اعتصابات کارگران نفت تکميل
شده است .نفتگران با اعتصاب اخطاری شان ،فی الحال رئيسی و
هياهوی "پيروزی" انتﺨاباتی را ميان نفت و قير محو کردند .آنروز که
قدرت ايﻦ طبقه بميدان بيايد طومارتان را بر باد ميدهد.
حزب حکمتيست به اعتصاب و اتحاد کارگران نفت درود ميفرستد و از
اعتصاب برحق و باشکوه آنها حمايت می کند .اعتصاب نفت بويژه در
ايﻦ مقطع اهميت سياسی دارد و اعتماد بنفس در جامعه را تقويت می کند.
پيش بسوی اعتصاب سراسری نهم تيرماه! همه جا و هر جا از اعتصاب
و اعتراض و خواستهای کارگران نفت حمايت کنيم .عليه سياست اخراج
با گسترش اعتصاب جواب دهيم .نفتگران برگشته اند ،جامعه به شما چشم
دوخته است! درود بر رزم و اتحادتان!

حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
 ١تير  ٢٢ – ١٤٠٠ژوئﻦ ٢٠٢١

كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد!
جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيد!
مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٤
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اعﻼميه حزب حكمتيست

شكست بزرگ رژيم ،پيشروی مهم مردم
آبان ادامه دارد!
روز  ٢٨خرداد  ١٤٠٠جمهوری اسﻼمی شکست بزرگی از مردم
خورد .خواست سرنگونی کليت حکومت اسﻼمی بار ديگر و در
مقياسی وسيع به کاربدستان رژيم اعﻼم شد .به ايﻦ ترتيب جنبش
سرنگونی پيشروی مهمی را تثبيت کرد .اينبار قويتر از "انتﺨابات"
سال  ٩٨در سراسر کشور مردم با شرکت نکردن در مضحکه انتﺨابات
به اصﻼح طلب و اصولگرا يادآوری کردند که آبان ادامه دارد .عليرغم
تمام تمهيدات حکومتی برهمه روشﻦ بود که کسی وقعی به ايﻦ مسﺨره
بازی اسﻼمی نمی گذارد .بيش از هر کسی خامنه ای می دانست که
حکومتش با انزجار بيسابقه مردم روبروست و آگاهانه با کنارگذاشتﻦ
خودی تريﻦ خودی ها ،راه را برای از صندوق درآوردن يک جﻼد
کهنه کار ،ابراهيم رئيسی ،فراهم کرد .عدم شرکت گسترده و بيسابقه
مردم در چهار دهه گذشته ،بيانگر عزم قاطع جامعه ايران برای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی است.
شکست مفتضحانه حکومت اسﻼمی برای مردم ايران و جهان بحدی
عيان است که تبليغات پوک حکومتی مبنی بر "حضور پرشور مردم در
انتﺨابات" تنها با تمسﺨر بدرقه ميشود .بار ديگر ثابت شد که قويتريﻦ
رای و تمايل در جامعه سرنگونی است .رژيم اسﻼمی بحدی بی اعتبار
است که آرای باطله رکورد ميزند و در مکان دوم می نشيند و در
استانهائی اوليﻦ رای و حتی بيشتر از مجموع آرا کانديداها بوده است.
آرای باطله ،يک تصوير "رای دهندگان" است .در روستاها و شهرهای
زيادی خريد و فروش علنی رای و تقلب و بريز و بپاش برای رای
خريدن تصوير ديگر ايﻦ مضحکه بود .بويژه آرای باطله که از رای
کانديدای اصﻼح طلب بيشتر بود ،کوبيدن ميخ آخر بر تابوت اصﻼح
طلبی اسﻼمی بود .مردم سالهاست پايان ماجرای دو جناح را اعﻼم
کردند ،حکومت نيز ناچار شد بازی دو جناح را کنار بگذارد.
مصافهای تعيين کننده در راه است!
دور جديدی از خيزشهای انقﻼبی و اعتراضات توده ای عليه فقر و
فﻼکت و اختناق در دستور جامعه قرار داد که سرنوشت جمهوری
اسﻼمی را رقم ميزند .مصافهای تعييﻦ کننده در جدال سياسی و طبقاتی
بيﻦ حاکميت استثمارگران سرمايه و طبقه کارگر و مردم رقم خورده
است .تعرض جامعه شرايط جديدی ايجاد کرده و حاکميت اسﻼمی را
در موقعيت بغرنجی قرار داده است .رژيم اسﻼمی با رئيسی و يکدست
تر کردن بدنه حاکميت ،با پﻼتفرم فوق ارتجاعی تشديد تعرض معيشتی
و سياسی عليه مردم و همزمان کرنش در مقابل قدرتهای بزرگ و
غرب در چهارچوب "برجام" ،به اميد تﺨفيف تحريمها و دست زدن به
مانورهای توخالی "مستضعف پناهی" ،خود را برای مواجهه با دور
جديد اعتصابات کارگری و خيزشهای انقﻼبی و توده ای آماده می کند.
در مقابل ،طبقه کارگر و اردوی آزاديﺨواهی نيز به استقبال رودروئی
های آتی با حکومتی ميروند که خود را فشرده تر کرده است .در
ايندوره کارگر و کمونيسم بايد با عزم و اراده ،با بدست گرفتﻦ اهرمهای

خود يعنی گسترش موثر جنبش اعتصابی و اعتراض توده ای و تاميﻦ
رهبری متحد کننده و راديکال ،در رأس جنبش سرنگونی پيروزی قطعی
را بفرجام رساند .نه قاطع به حکومت اسﻼمی در نمايش انتﺨابات،
شرايط مساعدی برای پيشروی های بعدی فراهم کرده است که نبايد از
دست برود.
جمهوری اسﻼمی از نمايش انتﺨابات نامشروع تر و ضعيف تر و متشتت
تر بيرون آمد .ايﻦ هدف سياست انقﻼبی عدم شرکت و مقابله با ايﻦ نمايش
مضحک بود .ايﻦ هدف متحقق شد اما به تنهائی نميتواند کارساز باشد.
جمهوری اسﻼمی تﻼش می کند ايﻦ روزنه را با اتکا به فريب و وعده و
سرکوب ببندد و جامعه را در کﻼف مشکﻼت بی پايان دچار روزمرگی
کند .لذا بايد روی دوش ايﻦ پيشروی قدمهای بعدی را برداشت .تاکتيک
مقطع کنونی اينست که اوﻻ ،شکست رژيم را بيوقفه به تعرض کارگری
و توده ای بدل کنيم .ثانيا ،متشکل شويم و سازمانهای متناسب خيزش توده
ای و کارگری برای سرنگونی انقﻼبی را ايجاد و تحکيم کنيم .ثالثا ،شبکه
ارگانهای دفاع از خود را در محﻼت و شهرها سازمان دهيم .رابعا ،به
جريانات اپوزيسيون مجاز و اپوزيسيون بورژوائی اجازه ندهيم که
شکست حکومت اسﻼمی را با پﻼتفرمهای دفاع از اساس نظم سرمايه
داری بنفع خود مصادره کنند.
ت
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست بعنوان نيروئی انقﻼبی و کمونيس ِ
سرنگونی طلب و سازش ناپذير ،در شکل دادن به پيشروی کنونی آگاهانه
نقش ايفا کرده است و خود را در شادی و احساس پيروزی کارگران و
مردم آزاديﺨواه شريک ميداند .نبردهای تعييﻦ کننده برای سرنگونی
انقﻼبی کليت حاکميت اسﻼمی تازه آغاز شده است .فراخوان ما اينست
همه جا ارگانهای عمل مستقيم توده ای و کارگری ،شوراها ،را ايجاد
کنيد .به حزب حکمتيست بپيونديد ،متحزب شويد و با پرچم سوسياليستی
طبقه کارگر برای پيروزی آماده شويم .آينده از آن ماست!
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
 ١تير  ٢٢ – ١٤٠٠ژوئﻦ ٢٠٢١

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست
سردبير :سياوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com
اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:
سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشـر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

كمونيست هفتگى

صفحه ٥

"ملزومات برقراری دموكراسى در ايران"
دمكراسى :تعابير و واقعيات
گفتگو با منصور حكمت
انترناسيونال :چند و چون و ملزومات برقراری دموکراسی در ايران
يکی از مباحثات مهمی بود که در انقﻼب  ٥٧در درون چپ ايران
جريان داشت .در آن مقطع شما ،و اتحاد مبارزان کمونيست ،در نوشته
هايی مانند " ،اسطوره بورژوازی ملی و مترقی " و ساير متونی که بعدا
مبانی برنامه حزب کمونيست ايران را ساخت ،کﻼ وجود زمينه عينی
برای برقراری دموکراسی ليبرالی در ايران را با ارجاع به مشﺨصات
اقتصاد سياسی چنيﻦ کشوری مورد سوال قرار داديد .امروز ،در پرتو
تحوﻻت مهم بيﻦ المللی سال های اخير و هميﻦ طور مباحثاتی که در
مورد دموکراسی در جهان امروز مطرح می کنيد ،در قبال ايﻦ مساله
چه می گوئيد؟
منصور حکمت :بحث ما در انقﻼب  ٥٧و از جمله در نوشته هايی که به
آن اشاره کرديد چهارچوب روشﻦ و قابل درکی داشت .مردم عليه رژيم
استبداد سلطنتی انقﻼب می کردند و آزادی می خواستند و بﺨش اعظم
چپ ،عمﻼ در پامنبری احزاب اصلی بورژوازی و خرده بورژوازی،
به ايﻦ توهم مردم دامﻦ می زد که گويا ايجاد يک رژيم سياسی غير
سرکوبگر ،و به تعبير عامه دموکراتيک ،بدون خلع يد از بورژوازی
بطور کلی ،بدون زدن ريشه سرمايه داری در ايران ممکﻦ است .حال
يکی حکومت دموکراتيک را حکومت مﺨلوقات اساطيری ای مانند
بورژوازی ملی يا خرده بورژوازی ضد  -امپرياليست می ديد و ديگری
خودش و يا طبقه کارگر را عامل اجرايی ايﻦ تحول دمکراتيک تلقی می
کرد .يکی احتماﻻ مدلش را از اروپا و غرب می گرفت و يکی از
انقﻼبات خلقی در جهان سوم ،يکی ليبرال بود و ديگری دولت گرا و
خلقی .بﺨشی از ايﻦ جريانات يک سره منکر حاکميت سرمايه داری در
ايران بودند و معتقد بودند که وظيفه انقﻼب تازه تحقق حاکميت سرمايه
داری ،البته از نوع "خودی و خوب و مستقل" ،در برابر فئوداليسم
استعماری است که به زعم آنها بر کشور حاکم بود و مبنای استبداد
سياسی را هم تشکيل می داد .وجه مشترک ايﻦ ها ،بهرحال ،ايﻦ بود که
سرمايه داری غير سرکوبگر در ايران را نه فقط يک امکان واقعی،
بلکه هدف مبارزه انقﻼبی جاری قلمداد می کردند .همه به نحوی از
انحاء استبداد را از حاکميت سرمايه در ايران جدا می کردند و منشاء آن
را خارج آن قرار می دادند .برای يکی منشاء استبداد فئوداليسم و
استعمار بود ،برای ديگری امپرياليسم و "وابستگی" و برای يکی ديگر
غير صنعتی بودن و ناکافی بودن رشد سرمايه داری در ايران يا عدم
رشد فرهنگ مدرن بورژوايی .در مقابل ايﻦ ها ما استدﻻل کرديم که بی
حقوقی سياسی مردم و توحش دولتی و سرکوب در ايران معاصر نه
تصادفی است ،نه توطئه اجنبی است و نه ناشی از فرهنگ عقب مانده
مردم و نه کمبود کارخانه و سرمايه دار خودساخته وطنی .ريشه ايﻦ
اختناق نيازهای کليت رژيم سرمايه داری در ايران است .ما استدﻻل
کرديم که وجود آزادی های مدنی که با دموکراسی تداعی می شود،
نظير آزادی بيان و تشکل و اعتصاب در همان حد غربی اش ،با نياز
حياتی سرمايه در ايران )مانند طيف وسيعی از کشورهای جهان( به کار

شماره ٦٠١

ارزان و کارگر خاموش تناقض
دارد .اختناق در ايران نه ابزار
خفه کردن بورژواها توسط فئودال
هاست و نه زدن بورژواهای
"ميهنی" توسط بورژواهای
"وابسته" .ايﻦ رژيم است که کل
بورژوازی در برابر طبقه کارگر
ايران علم کرده و در سايه اش
دارد انباشت سرمايه می کند .هر
کس و با هر نيتی ،با هر رنگ
پرچمی و با هر مدل اقتصادی ای ،بﺨواهد در جهان امروز سرمايه
داری ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه ايﻦ اختناق را محکم
می کند.
ايﻦ حرف ها را ما وقتی می گفتيم که هنوز مسلميﻦ در ايران سرکار
نيامده بودند ،تا چه رسد به ايﻦ که  ٣٠خردادی فرا رسيده باشد .دوره ای
که اعطای آزادی و دموکراسی حداقل انتظار چپ راديکال سنتی از
بورژواها و خرده بورژواهای "مترقی و ضد امپرياليست" شان بود که
داشتند به قدرت می رسيدند.
 ١٥سال و ده ها هزار قربانی از آن زمان می گذرد .فکر می کنم
حقانيت آن بحث ها و آن هشدارها برای هر کسی که آزادی سياسی ،ولو
با تعبير ليبرالی و دموکراتيک ،درد واقعی اش باشد قابل مشاهده است.
اگر تتمه چپ راديکال بنظر می رسد باز دارد ،ايﻦ بار حتی به شکل
ساده لوحانه تری ،وعده يک ايران بورژوايی دموکراتيک را به مردم
می دهد از آن روست که حتی دموکراسی امر واقعی اش نيست.
ناسيوناليسم و آرمان توسعه صنعتی رگه اصلی در تعريف هويت سياسی
ايﻦ هاست .دموکراسی برای ايﻦ ها به معنی" ،دولت قابل تحمل" است و
برقراری ايﻦ به زعم خيلی هايشان از عهده جناح هايی از حکومت
موجود و يا شاخه هايی از اپوزيسيون بورژوايی بر می آيد.
به نظر مﻦ تحوﻻت سياسی در صحنه بيﻦ المللی ،چه در عروج
تاچريسم در ده  ٨٠و چه در تحوﻻت تاريﺨی و به مراتب مهم تر سال
های اخير ،سقوط بلوک شرق و پايان جنگ سرد و عواقب پردامنه آن،
بر حقانيت اساس نگرش ما در مورد ربط مستقيم دموکراسی با موقعيت
اقتصادی بورژوازی در قبال طبقه کارگر صحه گذاشته است .انگلستان
مهد ليبراليسم و دموکراسی بوده است .اما وقتی طبقه بورژوا عرصه را
از نظر اقتصادی به خود تنگ می يابد و تاچريسم را به ايدئولوژی
رسمی خود تبديل می کند ،ابتدايی تريﻦ حقوق سنديکايی کارگران و
حقوق مدنی توده مردم لغو می شود .در سير تحوﻻت بلوک شرق نه تنها
مشﺨص شد که دموکراسی اسم رمز بازار و رقابت و تعدد سرمايه
هاست ،بلکه ايﻦ هم معلوم شد که گسترش کاپيتاليسم خصوصی و انباشت
سرمايه در کشورهايی با بنيادهای تکنولوژيک ضعيف جز با کاهش
شديد سطح زندگی کارگر و سهم او از توليد اجتماعی مقدور نيست .ايﻦ
مساله فورا تعبير متناسب خود را از مقوله دموکراسی را هم ببار آورد.
تعبيری که رسانه ها و ژورناليسم بی شرم دهه نود هر روز به مردم می
خورانند .ايﻦ جا ديگر دموکراسی حتی در سطح فرمال معنايی معکوس
پيدا می کند .ايﻦ جا" ،دموکرات" به نيروهای مورد اعتماد دول غربی
می گويند که آماده اند قيمت ها را آزاد کنند و سطح معيشت مردم را
بشدت پائيﻦ ببرند ،و در مقابل موج نارضايتی مردم
صفحه ٦

صفحه ٦
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پيام تسليت به مناسبت

اطﻼعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در مورد:

شكست مضحكه انتخابات رژيم در كردستان
طبق اخبار رسيده از شهرهای کردستان ،همانطور که انتظار می
رفت نمايش خيمه شب بازی رژيم جمهوری اسﻼمی در کردستان
با بی تفاوتی وسيع و انزوای کامل روبرو شده است .هرچند در
دوره های قبل هم هميﻦ رسوايی نصيب رژيم اسﻼمی در مضحکه
هايش شده بود ،اما ايﻦ بار بﺨصوص در پرتو امتناع و مقابله
وسيع و سراسری در جامعه ،بازار عوامفريبی ايﻦ نمايش در
کردستان بی رونق تر از هر زمان ديگری بود.
صدها گزارش و شاهد عينی و فيلم و دوربيﻦ مداربسته ،حکايت از
ايﻦ دارند که صندوق های رای در کردستان محل تجمع و حضور
بهم رساندن نيروهای نظامی و بقيه مقامات اداری و مزدوران
محلی جمهوری اسﻼمی بوده اند .شکست مفتضحانه رژيم در
کردستان را با تبليغات عوامفريبانه ميديای معلوم الحال جمهوری
اسﻼمی و آمارهای جعلی آنها نميتوان پرده پوشی کرد.
جمهوری اسﻼمی در کردستان و خارج از کردستان ،با سپری
کردن ايﻦ مضحکه مسﺨره همچنان در انواع بحران و تناقض
دست وپا می زند .حاکم کردن يک قاتل شناخته شده نه تنها گرهی
از مشکﻼت عديده آن باز نﺨواهد کرد ،بلکه مقاومت و حق طلبی
کنونی جامعه را گسترده تر از قبل در مقابل آن قرارخواهد داد.
جامعه ايران آبستﻦ تحوﻻت مهم و تعييﻦ کننده ای در مقابل رژيم
مرتجع اسﻼمی است .اعﻼن جنگ دهها ميليون انسان به جان آمده
که در ايﻦ سالها چنديﻦ بار پايه های ارتجاع اسﻼمی را به لرزه در
آورده اند ،با گماردن يک قاتل شناخته شده نه تنها فروکش نﺨواهد
کرد ،بلکه با کنار رفتﻦ جناح اصﻼح طلب از بازی قدرت
جناحها ،عريانتر از هرزمان ديگر ادامه پيدا خواهد کرد.
اما در کردستان هم نتيجه منزوی کردن جمهوری اسﻼمی در
مضحکه انتﺨابات بايد به گسترش صفوف مردم و مبارزات متحد
آنها بيانجامد .بايد شکست انتﺨابات جمهوری اسﻼمی موجب
همبستگی و گسترش مبارزات عدالتﺨواهانه عليه جمهوری
اسﻼمی تا بگور سپردن ايﻦ رژيم جنايتکار بشود .بايد تحميل ايﻦ
شکست به رژيم اسﻼمی موجب اميدواری و آمادگی بيشتر برای
مصافهای پيش رو بشود.
کميته کردستان حزب حکمتيست به تمام کسانيکه شکست مضحکه
انتﺨابات جمهوری اسﻼمی در کردستان را ممکﻦ کردند دست
مريزاد می گويد و آنان را به اتحاد و همبستگی محکمتر برای
مبارزه عليه جمهوری اسﻼمی تا سرنگون کردن ايﻦ رژيم منحوس
فرا می خواند.
کميته کردستان حزب حکمتيست
 ٢٩خرداد ١۴٠٠
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درگذشت رفيق فرهاد شعبانى
با تاسف فراوان مطلع شديم که بامداد
امروز يکشنبه  ٢٠ژوئن  ٢٠٢١رفيق
فرهاد شعبانی عضو کميته مرکزی
کومله بعد چند ماه جدال با بيماری
سرطان درگذشت .
رفيق فرهاد شعبانی بيش از چهاردهه
در صفوف کومله و حزب کمونيست
ايران تﻼش و مبارزه کرد .ما
درگذشت رفيق فرهاد شعبانی را به
همسر و فرزندان عزيزش ،به خانواده و بستگان ،به رفقايش در صفوف
حزب کمونيست ايران و کومله صميمانه تسليت ميگويم.
ياد رفيق فرهاد شعبانی گرامی است.
دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٠ژوئن ٢٠٢١

"ملزومات برقراری دموكراسى در ايران"
دمكراسى :تعابير و واقعيات ...
وضعيت فوق العاده اعﻼم کنند ،حقوق مدنی را معلق کنند ،استبداد فردی راه
بی اندازند و اعتصاب و تحزب را ممنوع اعﻼم کنند .دموکراسی اسم مستعار
دوستان دست راستی و ديکتاتور مآب بانک جهانی در ايﻦ کشورهاست.
بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانی که بورژوازی غرب در ويتريﻦ آويزان
کرده بود با موقعيت اقتصادی بورژوازی کشورهای شرق و با نياز ايﻦ طبقه
به سرکوب خش هر ابزار وجود جدی کارگر در ايﻦ کشورها تناسب ندارد.

منصور حکمت :مجموعه آثار
جلد هشتم ١٣٧٦-١٣٧٠ .١٩٩٧-١٩٩٢
دموکراسی :تعابير و واقعيات ) ص (١٠٥.١٠٦.١٠٧

به حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست
كمک مالى كنيد!

كمونيست هفتگى

صفحه ٧

كنفرانس خارج كشور حزب حكمتيست
با موفقيت برگزار شد
يکشنبه  ٢٠ژوئيه تشکيﻼت خارج کشور برنامه خود را با حضور
اکثريت اعضای حزب در خارج کشور برگزار کرد .کنفرانس بعد از
پﺨش سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت بياد جان باختگان راه
آزادی و سوسياليسم با سﺨنرانی رفيق سياوش دانشور با نگاهی به
اوضاع کنونی و وظايف حزب حکمتيست در خارج کشور آغاز بکار
کرد.
پرويﻦ کابلی ،دبير تشکيﻼت خارج کشور حزب سپس با اشاره به
گزارش کتبی که قبﻼ بدست اعضای حزب در خارج کشور رسانده شده
بود ،به مهم تريﻦ فعاليت های حزب در خارج بﺨصوص وضعيت
بحرانی اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده توسط پاندمی کرونا و قرنطينه
يک ساله در جهان و قطع ارتباط زنده با رفقای حزبی ،مروری به مهم
تريﻦ فعاليتهای حزب در دوره گذاشته کرد و فعاليت های حزب در دوره
گذشته حزب را در مجموع مثبت ارزيابی کرد.
پس از ارائه گزارش کاری دوره گذشته دبير تشکيﻼت خارج کشور،
رفقای شرکت کننده هم حول فعاليتهای دور قبل و مصافهای کاری در
دور آتی حزب بحث و گفتگو کردند .مهم تريﻦ تاکيدات اعضای حزب
برای کار در دوره آتی تشکيﻼت بدينگونه بودند:
تقابل راديکال با جمهوری اسﻼمی در خارج کشور و بستﻦ
سفارتﺨانه ها و مراکز آن از جمله سفارتها و کنسولگريهای
حکومت ترور بايد يکی از اساسی تريﻦ فعاليتهای ما در
خارج کشور باشد.
حزب حکمتيست و تشکيﻼت خارج کشور آن بايد مدافع و نماينده
پرشور مبارزات طبقه کارگر و مردم آزاديﺨواه برای
سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی و برقراری سوسياليسم
در ايران باشد .بديﻦ منظور ضروری است که تشکيﻼت
خارج کشور ارتباطات خود را با سازمانها و احزاب مترقی
تقويت کرده و بديﻦ وسيله حمايت جهانی از مبارزات
آزاديﺨواهانه و سرنگونی انقﻼبی مردم ايران را بدست آورند.
جامعه ايران آبستﻦ حوادث بزرگ و خيزشهای توده ای در
بزيرکشيدن بساط جمهوری اسﻼمی است .تشکيﻼت خارج
کشور حزب در ايﻦ راستا بايد خود را آماده کرده و تشکيﻼت
خود را بر ايﻦ اساس سازمان دهد.
حزب حکمتيست بر لزوم تقويت بنيه انسانی و مالی خود در
تشکيﻼت خارج کشور تاکيد ميکند.
ظهور يکدست ،قدرتمند و راديکال حزب در خارج کشور برای
مقابله با جمهوری اسﻼمی و نمايندگی و حمايت کردن طبقه
کارگر ايران در خارج کشور از جمله وظايف ديگر تشکيﻼت
حزب در خارج کشور است.
تشکيﻼت خارج کشور مصر است به معضل پناهندگی و راسيسم و
فاشيسم برخوردهای درخور نشان دهد.
تشکيﻼت خارج کشور حزب امر تقويت جنبش آزادی زن را
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همچنان از وظايف خود ميداند.
سازمانهای حزبی در خارج کشور بايد براساس طرح تشکيﻼتی
سروسامان يافته و آماده تر شوند.
حزب در دوره گذشته قدمهای مثبتی در عضوگيری برداشته است.
کار نقشه مند ،عضو گيری و جذب نيرو حول اهداف
کمونيستی ما ،دعوت به مسئوليت پذيری بيشتر اعضای
تشکيﻼت ،گسترش مدارس حزبی از جمله موارد ديگری
بودند که اعضای حزب در آن اتفاق نظر داشتند.
ايجاد ارتباطات با احزاب و سازمانهای مترقی ،گسترش و تقويت
فعاليتهای حزبی در شوشيال مديا ،گسترش هدفمند تبليغات
ديجيتالی ديگر مواردی بودند که اعضای حزب بر آنان تاکيد
داشتند.
تشکيﻼت خارج کشور حزب تﻼش ميکند که با ارتباطات و
امکانات موجودش ،به تشکيﻼتهای ديگر حزب از جمله
تشکيﻼت داخل کشور همکاری کند.
تشکيﻼت خارج کشور حزب بايد به مسئله پناهندگی و تشکيل
سازمان پناهندگان بی مرز اقدام نمايد.
شيوع پاندمی کرونا ،امر تقويت و سازماندهی کميته های محلی را
به تعويق انداخته اند .کنفرانس خارج کشور بر ضرورت
تقويت و سازماندهی مجدد حزب در خارج مطابق با نيازهای
دوره اخير تاکيد داشت.
در بﺨش دوم رفيق سيوان کريمی پﻼتفرمی را که رئوس دوره آينده
فعاليت های تشکيﻼت خارج را برشمرده بود ،از طرف کميته خارج
کشور به کنفرانس ارائه داد .پس از يک دور گفتگو و بحث پﻼتفرم
پيشنهادی در کنفرانس به اتفاق آرا به تصويب رسيد.
بﺨش سوم کنفرانس تشکيﻼت خارج کشور حزب به انتﺨابات برای
اعضای کميته خارج کشور اختصاص داده شد .کنفرانس از ميان
پيشنهادات تعداد پنج عضو را تصويب کرد که به همراه دبيران
کميتههای شهری و کشوری کميته خارج کشور را تشکيل بدهند.
از ميان کانديداها رفقا :سيوان کريمی ،وريا روشنفکر ،کريم نوری،
الهام صالح نيا و نادر شريفی انتﺨاب و به همراه دبيران کميتههای
شهری و کشوری رفقا؛ مﺨتار ﷴی ،فﺨری جواهری ،سعيد آرمان،
)دبيران تشکيﻼتهای استکهلم ،کانادا ،بريتانيا و همينطور دبيران کميته
های حزبی گوتنبرک ،برليﻦ ،کلﻦ ،نروژ و  (...بعنوان اعضای کميته
تشکيﻼت خارج حزب انتﺨابات شدند .کنفرانس از رفيق پرويﻦ کابلی
که دوره گذشته مسئوليت کميته خارج حزب را بعهده داشت صميمانه
قدردانی کرد.
کنفرانس خارج حزب بعد از رسيدن به دستورهای جلسه با موفقيت
پايان يافت .اعضای منتﺨب کميته خارج در جلسه ای که بعد از
کنفرانس برگزار گرديد ،رفيق نادر شريفی را به عنوان دبير کميته
خارج کشور حزب انتﺨاب کرد .رفقا سيوان کريمی و الهام صالحی نيا
بعنوان مسئوليﻦ تبليغات ،کريم نوری بعنوان مسئول مالی و رفيق وريا
روشنفکر به عنوان مسئول تدارکات برگزيده شدند.

 ٢١ژوئﻦ ٢٠٢١
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معنای واقعى شكست مضحكه انتصابات
جاويد حكيمى
سرانجام مضحکه انتصابات با بيرون آمدن نام رييس قاتل ها از صندوق
پايان يافت .در مسﺨره بودن آن ،هميﻦ بس که قاضی القضات و عضو
هئيت مرگ ،اصلی تريﻦ رقيب خود يعنی آرای باطله را شکست داد و
رييس جمهور شد .شمار چشمگير ارای باطله و صف عظيم تحريم
کنندگان ،تنها نکته ای است که اردوی راست جامعه اعم از اپوزيسيون
درون و بيرون حکومت آن را برجسته می کنند .برخی حتی وقيحانه
اينطور تبليغ می کنند که غيبت کانديداهای جناح رقيب و کوشش
حاکميت برای يکدست شدن ،علت اصلی تحريم و سوت و کور بودن ايﻦ
مضحکه بوده است .واقعيت ايﻦ است که هجوم و نه تحريم ،خصلت
نمای رفتار مردم در ايﻦ دوره است .مردم "متمدنانه" انتﺨابات را تحريم
نکردند بلکه انقﻼبی مآبانه به طرف رای دهندگان هجوم بردند .کارآتريﻦ
حربه مﺨالفان برای عدم شرکت در انتﺨابات ،همانا تاکيد بر کشته
شدگان آبان خونيﻦ بود .مردم اينبار برخﻼف دوره های پيشيﻦ ،اساسا در
خارج کشور و در چند مورد در داخل کشور ،رای دهندگان را نه
جماعتی متوهم و بازی خورده بلکه تعدادی رژيمی بی شرف خواندند.
به آنها يادآور شدند که انگشت در خون جانباختگان آبان و نويد افکاری
ها و بهنام محجوبی ها می زنيد و به حکومت فقر و جنايت رای ميدهيد.
عدم شرکت وسيع بعنوان قويتريﻦ رای ،آرای باطله که آنهم نهايتا
اعتراضی است ،همينطور اعتراض به رای دهندگان در داخل و خارج
کشور نشان از آمادگی جامعه برای سرنگونی دارد .درست هميﻦ نشانه
و هميﻦ آمادگی است که اپوزيسيون ملی-اسﻼمی سعی در کتمان آن دارد
و ليبرال های پروغرب قصد بهره برداری از آن .ياوه می گويند کسانی
که واکنش مردم معترض را در چارچوب نافرمانی مدنی تعريف می
کنند .ايشان خوب می دانند هر آينه نيروهای پليس و قوای سرکوبگر پای
صندوق ها حضور نداشتند توده های خشمگيﻦ مراکز صندوق چرخانی
را به آتش کشيده و رای دهندگان را روانه خانه هايشان می کردند .آن
واقعيتی که حکومت برای گريز از آن ،ايﻦ بار قيد "حضور حماسی"
مردم را زد و از خير بازی "بد و بدتر" گذشت ،اينبود که در يک جامعه
انفجاری نميتوان با حضور مردم و قطبی کردن فضا بازی کرد .به رغم
ايﻦ ،همان درجه هجوم در داخل و اعتراض در سراسر خارج کشور به
رای دهندگان ،باندازه کافی واضح بود .از ايﻦ نقطه تا از خجالت
مسئوليﻦ ارشد درآمدن و سرنگون کردنشان گامهای زيادی نمانده است.

حکومت اسﻼمی رفتنی است ليکﻦ
پسرعموهای ناسيوناليست شان در
اپوزيسيون دارند می آيند .اپوزيسيون
پروغرب نيز حاﻻ و با عروج جنبش
کارگری به نقش و اهميت کليدی طبقه
کارگر در پروسه سرنگونی پی برده
است .شهريار آهی به نمايندگی از کسانی
که هميﻦ چندی پيش ترامپ را اميد اول
سرنگونی می دانستند حاﻻ با افتﺨار می
گويد قهرمان مﻦ اسماعيل بﺨشی است .جالب است نه؟ سﺨنگوی شورای
ت بنياد بازار ،عاشق اسماعيل
مديريت گذار از حکومت اسﻼمی به دول ِ
بﺨشی شده است؛ کارگری که هر چه کشيده از دست هميﻦ سرمايه داری
و بازار بوده و مالکيت خصوصی.
در نگاه نﺨست هيچ چيز طبيعی تر از اتحاد نيروهای سرنگونی طلب
برای يکسره کردن کار دشمﻦ مشترک نيست .با ايﻦ همه تاريﺨا و تحقيقا
ارمغان طبقه کارگر از ايﻦ وحدت طبقاتی چيزی جز حلقه های نويﻦ
بردگی نبوده است .از انقﻼب کبير فرانسه به ايﻦ سو اپوزيسيون
بورژوايی در هيچ جدالی شرکت نکرده مگر به ياری کارگران و هميﻦ
کارگران نﺨستيﻦ قربانيان پس از باصطﻼح پيروزی بر دشمﻦ مشترک
بوده اند .اکنون نيز بورژواهای رشيد و دمکرات ايرانی ،به فکر اتحاد با
چپ و کارگر افتاده اند چرا که اميدشان را به رژيم چينج يا بند و بست با
حکومتی ها از دست داده اند .بگذاريد صريح و شفاف بگوييم ،اينها
کارگران را برای گوشت دم توپ می خواهند .وقتی شهريار آهی ايﻦ
مدافع سرسﺨت گذار بدون خشونت نيز به دنبال ايجاد ديماه و آبان خونيﻦ
ديگری است ايﻦ نمی تواند معنايی جز استفاده ابزاری از کارگران برای
پروژه گذار داشته باشد .اسماعيل بﺨشی قهرمان بورژوازی شده است
چرا که فهميده اند عبور از سد حکومت داعش ،بدون به ميدان آمدن
کارگران و جانفشانی آنان ميسر نيست .پس از سرنگونی اما ،اسماعي ِل
قهرمان ،کارگری ساده می شود نظير همه کارگران ديگر ،کسی که بايد
نيروی کارش را بفروشد تا زنده بماند؛ هميﻦ.
روزگاری "وحدت کلمه" زير سايه وﻻيت فقيه گشادتريﻦ کﻼهی بود که
به سر مردم رفت .حاﻻ "اتحاد چپ و راست" و وحدت طبقات متضاد
کﻼهبرداری آشکار ديگری است از جنس همان "وحدت کلمه" .هيچ
اتحادی در کار نيست .ما کارگران و کمونيست ها از هميﻦ امروز برای
يک حکومت کارگری با ساختار شورايی می جنگيم و به چيزی کمتر از
ايﻦ رضايت نمی دهيم.
 ٢٤جون ٢٠٢١

پيشتر و در مقاله ای ديگر گفته بوديم حکومت می داند جنبش کارگری
در صورت تعرض ،انگيزه و توانايی در هم پيچيدن تار و پود نظام را
دارد .هم از اينرو کوشش می کند تا شاخه کارگری خويش را در هر
مرکز توليدی که می تواند ايجاد نمايد و بسط دهد .بدينسان با منقضی
شدن تاريخ مصرف تشکل های زرد و ضد کارگری شوراهای اسﻼمی
و خانه کارگر ،حاﻻ ما شاهد عرض اندام عناصر وﻻيت مدار و ضد
کارگر هستيم .حاﻻ بسيجيان اسيدپاش ملبس به لباس کارگری در قامت
"عدالت خواهان" برای شکار "ليدرهای" کارگران خيز برداشته اند.
زهی خيال باطل .اينها نيامده رسوا شدند و توسط همان کارگران به حق
لقب "عدالت خواران" گرفتند.
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صفحه ٩

كمونيست هفتگى

عليه خط اعتصاب شكنى بنام كارگر نفت
سياوش دانشور
اعتصاب شکنی خط مقدم هر تﻼش کارفرمايان در اعتصابات کارگری
است .از نگاه کارفرما که قطب نمايش بهره کشی از کار کارگر و
کسب سود است ،توقف در توليد يعنی توقف کسب سود ،يعنی به رعشه
افتادن جريان خون سرمايه .اعتصاب شکﻦ کسی است که در لباس
کارگر و با نام کارگر و با مﻼحظات "منافع کارگر" اهداف کارفرما را
دنبال می کند .اعتصاب شکﻦ کارش اينست که اتحاد و عزمی که ميان
کارگران به اعتصاب منجر شده را درهم بشکند ،بی خاصيت اعﻼم
کند ،نااميدی ميان کارگران ببرد و روند تسليم به کارفرما را تسهيل
کند .کارگری که درست وسط جنگ با کارفرما ،مشاور اقتصادی و
سياسی کارفرمايان و حکومت می شود ،از ما نيست ،بر عليه ماست،
سرباز کارفرما در ميان کارگران است.
تعدادی بی نام و نشان بنام "کارگران رسمی نفت" و از "اتاق افکار"،
اعتصاب کارگران پروژه ای را "به جد تقبيح" کردند! فرموده اند که
"شايد شکلگيری ايﻦ حرکت چند روز پس از انتﺨابات عمدی باشد"،
گفته اند "مسئوليﻦ وزارت نفت آنها را بازی داده اند" و از کارگران
پروژه ای خواسته اند بازی نﺨورند! ايﻦ کارگر نماهای ناسيوناليست
دوآتشه تاکيد کردند که "چشم اجانب" به شماست!!!
کارگران اعتصابی نفت و گاز و پتروشيمی ها!
ايﻦ خط و سياست و ادبيات خود خود اطﻼعات است حتی اگر از زبان
بهتريﻦ رفقای ما بيرون بيايد .ايﻦ در بهتريﻦ حالت همان خطی است که
در اعتصابات قبلی تﻼش داشت توده کارگران را از اعتصاب دور
نگهدارد ،مسائل را به داﻻنها احاله دهد ،تعامل با قانون و راههای
قانونی را موعظه می کرد و حاﻻ وکيل مدافع دولت سرمايه داری و
"انتﺨابات" شده است .ايﻦ تحليل امنيتی است که کارگر را بدهکار
ميکند که چرا دو روز بعد از انتﺨابات اعتراض و اعتصاب کردی!
خب به توچه!؟ آژان نمی خوايم! مگر کارگران وکيل وصی و مجری
انتﺨابات قﻼبی حکومت بودند که حاﻻ برای کسی که بهتريﻦ رهبران
نفت در جنبش شورائی بعد از قيام  ۵٧را کشته است دايره و دنبک
دست بگيريم!؟ انتﺨابات هيچ مکانی در ذهنيت ما نداشت و ندارد و
اتفاقا درست ايﻦ است که قيل و قال انتﺨاباتی را در چاه های نفت و
انبارهای قير و ضايعات نفتی مدفون کنيم .ايﻦ انتﺨابات مسﺨره هميﻦ
هم از سرش زياد است.
و شماها ،که ادعای "کارگر رسمی" داريد ،لطفا آبروی همکاران
رسمی ما را نبريد .معلوم نيست از وزارت اطﻼعات ايﻦ نامه صادر
شده يا توسط مديريت و مشاوران کودن اش .ما ميدانيم که نفت به
جانتان بسته است ،ميدانيم از هر تحرک کارگر نفت وحشت داريد،
ميدانيم بی اعتبارتر از هر زمانی هستيد .معامله با اعتصاب ما موقوف!
کارگران نفت!
مواظب پرووکاسيون عوامل کارفرما و امنيتی ها باشيد .هستند عده ای
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تازه کار شال کﻼه کردند که در دولت
رئيسی جﻼد" ،شاخه کارگری" درست
کنند .آنها در صورت مسئله بصورت
فرمال و تاکتيکی خود را با ما نشان
ميدهند ،اما در پاسخ به مسائل مدافعيﻦ
هميﻦ شرکتهای پيمانی و سرکوب و
اختناق در مجموعه صنايع بزرگ و
شرکت نفت اند .مبارزه با خط
اعتصاب شکنی جز مهم مبارزه
اعتصابی است .کارگران رسمی ﻻزم
است به تشبثات ايﻦ حضرات جواب دندان شکﻦ بدهند .ﻻزم است روشﻦ
بگوئيم اعتصاب شکﻦ هر که باشد ،با پليس و دستگاه امنيت فرق ندارد،
جزو مکمل آنست .اگر چيزی بايد "به جد تقبيح گردد" خط اعتصاب
شکنی و ادبيات امنيتی اطﻼعاتی حضرات عليه اعتصاب است.
 ٢تير ماه ١۴٠٠
توضيح و تشکر
امروز پنجشنبه سوم تيرماه در سوشيال ميديا يکی از دوستان خبرنگار
حوزه کارگری واکنش و توضيح يکی از کارگران رسمی نفت در باره
بيانيه گروه تلگرام افکار نفت را منعکس کرده بود .ايﻦ کارگر رسمی
نفت تصريح کرده بود که ايﻦ گروه تلگرامی نه سازمان سنديکائی اند و
نه نماينده منتﺨب کارگران رسمی اند .کارشان معموﻻ منعکس کردن
اخبار است و نظر خودشان را گفته اند .همينطور تاکيد کرده بودند که
بيشتر همکاران رسمی اگر چنيﻦ بيانيه ای را ديده بودند حتما با آن
مﺨالفت ميکردند .بعبارتی ديگر ايﻦ نظر نويسندگان ايﻦ گروه تلگرامی
بوده که زير تيتر و بنام "کارگران رسمی متﺨصص نفت" درج شده
است .يادداشت فوق بدرست ايﻦ تفکيک را قائل شده و در مورد يک خط
مشی و نظر ضد اعتصاب سﺨﻦ ميگويد .تفکيک کارگران رسمی که خود
منشا و پرچمدار رفع تبعيض و ايجاد اتحاد ميان کارگران رسمی و پيمانی
بوده اند ،با ايﻦ ديدگاه که به رئيسی تبريک ميگويد و اعتصاب کارگران
پيمانی را "به جد تقبيح" ميکند ،روشﻦ است و بر ضرورت پاسخ
همکاران رسمی تاکيد دارد .با تشکر از پاسخ مسئوﻻنه ايﻦ دوست گرامی
و منعکس کردن واکنش کارگران رسمی به ايﻦ بيانيه اعتصاب شکنانه و
کارفرماپسند.
 ٣تير ١٤٠٠

كمونيست هفتگى
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سقوط جمهوری اسﻼمى
وريا روشنفكر
درايﻦ يادداشت با نگاهی اجمالی به وضعيت حکومت جمهوری اسﻼمی
در  ٤٣سال گذشته و به بهانه برگزاری انتﺨابات مضحک رياست
جمهوری در هفته قبل ،تصويری از جايگاه حکومت نسبت به وضع
موجود ،جايگاه حکومت در بيﻦ مردم و درنهايت نظرم را در مورد آينده
جمهوری اسﻼمی بيان کنم.
جمهوری اسﻼمی در روزهای قبل از قيام  ٢٢بهمﻦ  ٥٧رسما مبارزات
مردم را به کمک قدرتهای سرمايه داری جهانی مصادره کرد .يعنی
برای جلوگيری از اوجگيری انقﻼب ايﻦ حکومت را به مردم تحميل
کردند .از فردای قدرتگيری خمينی و اسﻼمی ها ما شاهد شروع
اعدامها ،حذف فيزيکی افراد از جريانات مﺨتلف تا به امروز بوده ايم.
اعدام هر کس به هر بهانه ای از ديد ما مردود و قتل عمد دولتی
محسوب ميشود .نشاندن افرادی چون خلﺨالی و ﻻجوردی و ری شهری
و اشراقی و رئيسی و يزدی در راس ماشيﻦ اعدام جهوری اسﻼمی
درايﻦ چهار دهه ،که هرکدام با هر معيار روانشناختی ،دارای حس شديد
مازوخيسم ،دچار جنون ديگر آزاری ،وحشی و آدم کش هستند؛ نشانگر
شيوه برخورد و استراژی حکومت جهت ادامه حياتش بود .انگار که ايﻦ
هيوﻻ فقط با ريﺨتﻦ خون ميتواند به حياتش ادامه دهد .برخورد خشﻦ و
سلبی با هرنوع ديدگاه مﺨالف ،خفه نمودن هر نوع آزادی بيان ،انقﻼب
به اصطﻼح فرهنگی که در واقع جهت حذف علم و جايگزينی حوزه در
راس مصدر علمی کشور بود ،تحمل نکردن کوچکتريﻦ مﺨالفتی از
سوی هرکسی حتی افرادی که عمری در خدمت سيستم بوده تا شديدتريﻦ
و خشﻦ تريﻦ برخورد با مﺨالفان حکومت ،ترور مﺨالفان از پرونده
ميکونس گرفته تا شاپور بﺨتيار و فرخزاد تا انسانهای کمونيست و
آزادی خواهی چون غﻼم کشاورز و صديق کمانگر ،قتلهای زنجيره ای،
اعدامهای سال  ،٦٧جريان کوی دانشگاه ،دی ،٩٦آبان  ٩٨که در
مقطعی برای نظام بحران شد نشان از يک حکومت ديکتاتوری بی ثبات
دارد که با مسئله سرنگونی روبرو است.
وجود فساد سيستماتيک از ابتدا و به وجود آمدن يک طبقه سيری ناپذير،
رانتﺨواری ،رشوه گيری ،ايجاد موسسه هائی عريض و طويل از بيت
رهبری تا سپاه و آستان قدس و ...هر وکيل و وزيری که فقط در فکر
چاپيدن و پر کردن جيب خود بودند و هستند .تورم باﻻی  ٥٠درصد ،فقر
و فﻼکت تحميلی به اکثريت مردم ،به وجود آمدن ﻻيه هائی اجتماعی
چون گور خوابها ،کارتون خوابها ،بام خوابها ،وادار کردن مردم به تﻦ
فروشی بدليل فقر و سازماندهی شبکه های فحشای اسﻼمی ،کودکان
کار ،اعتياد گسترده و فقر افسارگسيﺨته حاکم بر بﺨش عظيم جامعه ،در
مقابل طبقه ای از سرمايه داران و آقازاده ها و وابستگان حکومتی و
رانت بگير که با بهره گيری از پولهای بادآورده و تمام نشدنی در جای
جای کره خاکی زندگی هائی رويايی برای خود ساختند و با وقاحت تمام
آن را به رخ ساير مردم ميکشند ،مشﺨصات يک حکومت تا مغز
استﺨوان فاسد و طبقه بورژوازی اسﻼمی حاکم است.

تﻼش حکومت از روزهای اول جهت ايجاد يک ﻻيه نظامی و ميليشايی
وفادار که تنها و تنها وظيفه اش حفظ سيستم به هر قيمتی است،
اختصاص بيشتريﻦ بﺨش دارايی و درآمد کشور جهت تجهيز و گسترش
آن ،در چهارچوپ سپاه پاسداران بعنوان نيروی سرکوب داخلی و
گسترش تروريسم در ساير کشورها ،تﻼش برای دستيابی به فناوری
های نظامی پيشرفته چون موشکهای بالستيک و دستيابی به سﻼح هسته
ای ،تماما جهت چانه زنی و داشتﻦ کارت برنده در معامله های کثيف
بيﻦ قدرتهای سرمايه داری جهانيست.
کارنوالهای مضحک حکومت در برگزاری هرچند مدت يکبار به
اصطﻼح انتﺨابات در بﺨشهای مﺨتلف که تماما مهندسی شده و در
چهارچوب برکشيدن عناصر مرتجع و آدمکش و سرسپرده به سيستم در
طول ايﻦ  ٤٣سال هرچه به جلوتر رفت ،مضحکتر و بی آبروتر شد.
چنانچه انتﺨابات اخير رياست جمهور به درجه ای از فضاحت رسيد که
ديگر عمﻼ حکومت توان جمع و جور نمودن آن را ندارد .اکنون به
اصطﻼح رئيس جمهور منتﺨب تنها دو روز بعد از به اصطﻼح
پيروزيش شاهد تودهنی از جانب کارگران بﺨش نفت و گاز و
پتروشيمی شد که قطعا با نگاهی به تاريخ ميتواند آغاز فروپاشی نبض
مالی حکومت باشد.
جمهوری اسﻼمی با هيچ معياری نه قابليت و نه حتی توانايی اداره و
دوام حکومتش راندارد ،قطعا تمام توان خود را بصورت خشونت
عريان برای بقا بکار ميبندد ،اما سير سقوطش هر لحظه سريعتر
ميگردد .درايﻦ ميان تنها کارگران اند که بعنوان طبقه ای آگاه ،مولد،
جسور ،جنبشی حق بجانب و پيشرو که نبض اقتصاد و سرمايه را در
دست دارند ميتوانند رهبر و کاتاليزور سقوط ايﻦ سيستم باشند و تمامی
شواهد غيرقابل انکار نشان از آن دارد که ايﻦ اتفاق زياد دور نيست.
 ٢٣جون ٢٠٢١
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با همه نيرو از اعتصابات سراسری كارگران

خواهد بود و در روز نهم ت ير ب ه ص ف همک اران رس می خ ود ک ه اع ﻼم
اعتراض کردهاند ،خواهيم پيوست .ما در ايﻦ ي ک هفت هی اعتراض مان ب ا
جمع شدن در محلهای کار خود تﻼش می کني م ک ه ت صميم گ يری جمع ی
بکني م و ص دای خ ود را ب ه گ وش همک اران کارگرم ان در
همهجا برسانيم".

ب ا گذش ت س ه روز از ن ه ب زرگ اکثري ت م ردم ب ه نم ايش انتﺨابات ی
رياست جمهوری رژيم در  ٢٨خرداد  ،١۴٠٠نت ايج ش گفت انگ يز اي ﻦ
نه بزرگ و قهرمانانه در روز اول ت ير در پ ژواک اعت صابات فراگي ر
ک ارگران نف ت و پتروش يمیُ ،گ ل داد و ب ه ثم ر نش ست .اعت صابات
سراسری کارگران پيمانی و غير رسمی صنعت نف ت و پتروش يمی ک ه
از  ٢٩خرداد با اعت صاب ک ارگران پ روژه ای ش رکت ف راب نيروگ اه
بيدخون شروع شده بود ،در روز سه شنبه اول تير ماه  ،١۴٠٠ب ه ي ک
اعتصاب فراگير تبديل شد .وقوع شکوهمند ايﻦ اعتصابات فراگير که با
فراخوان "ش ورای س ازماندهی اعتراض ات ک ارگران نف ت" آغ از ش ده
است ،نشانه خود آگاهی سياسی ،همب ستگی وهمک اری گ سترده ت ر بي ﻦ
ساير اقشار طبقه کارگر است.

در ش رايطی ک ه م وج اعتراض ات ت وده ای ب رای س رنگونی جمه وری
اسﻼمی از هر سو به حرکت درآمده است ،در وضعيتی که گل مژده ه ای
اعتصابات سراسری کارگری در گردان های رزمن ده ک ارگران نف ت گ ل
داده اند ،در شرايطی که هيئت حاکمه ايران از هر سو در گ رداب بح ران
های عميق سياسی ،اقتصادی و اجتماعی فرو رفته است ،در شرايطی ک ه
جامعه آبستﻦ يک تحول انقﻼبی اجتماعی است و ع ﻼوه ب ر هم ه اي ﻦ ه ا،
توده های مردم ايران با بايکوت عموم ی نم ايش انتﺨاب اتی ،گ امی ب زرگ
در مسير تحقق س رنگونی انقﻼب ی جمه وری اس ﻼمی برداش ته ان د ،طبق ه
سرمايه دار حاکم و نظام سياسی پاسدار آن که از گ سترش و س رايت اي ﻦ
اعتصابات به ساير مناطق کارگری به شدت وحشت کرده اند ،در اقدام ی
سرکوبگرانه حکم اخراج  ٧٠٠تﻦ از کارگران پاﻻيشگاه تهران را ص ادر
کرده است .اقدامی جنايتکارانه که نه فق ط از ط رف طبق ه ک ارگر اي ران،
تشکل های مستقل کارگری و همه نيروهای چپ و کمونيست ومبارز باي د
قاطعانه محکوم گردد ،بلکه به شدت بايد به مقابله با آن برخاست.

اعﻼميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

نفت حمايت كنيم

ب ا ش روع اي ﻦ اعت صابات ک ه از روز س ه ش نبه اول ت ير در ابع ادی
سراسری شکل گرفت ،تاکنون هزاران ت ﻦ از ک ارگران ص نايع نف ت و
پتروش يمی ک شور از قبي ل ک ارگران اوره ال پاﻻي شگاه نف ت ته ران،
کارگران پيمانی گچساران ،کارگران پاﻻيشگاه آديش جن وب ،پاﻻي شگاه
آبادان ،پاﻻيشگاه بيد بلند بهبهان ،ف از  ١۴ع سلويه ،ک ارگران پاﻻي شگاه
تند گويان ،شرکت جه ان پ ارس ،پتروش يمی دن ا ،ف از  ١٣کنگ ان ،ف از
 ١٣پارس جنوبی ،ک ارگران پروژه ای ش رکت ای ج ی س ی پاﻻي شگاه
آب ادان ،ک ارگران پيمانک اری ح اجی پ ور ،ش رکت مﺨ ازن نف ت ق شم،
ش رکت اک سير ص نعت ،ک ارگران عملي ات دري ايی ش رکت پايان ه ه ای
نفتی ايران ،ميدان گازی پارس جنوبی ،شرکت ريتون ،خارک ،شرکت
پتروشيمی عمران صنعت ،شرکت پتروشيمی صدف ،پتروشيمی جه ان
پارس ،شرکت پايندان ،شرکت ساتراب صنعت ،شرکت توانمند فاز ٢٢
و  ،٢۴کارگران شرکت ليدوما ،شرکت س ينا پ اﻻيش ق شم و پتروش يمی
بوشهر به ايﻦ اعتصابات سراسری پيوسته اند.
"شورای س ازماندهی اعتراض ات ک ارگران نف ت" ،مطالب ات ک ارگران
اعتصابی را در هفت بند اعﻼم کرده است .افزايش مزد ماهانه به باﻻی
 ١٢ميلي ون توم ان ،برچي دن ش رکت ه ای پيمانک اری ،انعق اد ق رارداد
دائمی ،لغو قوانيﻦ برده وار مناطق ويژه اقتصادی و حق تشکل و تجمع
و اع تراض ١٠ ،روز مرخ صی در قب ال  ٢٠روز ک ار از جمل ه
مهمتريﻦ مطالبات کارگران اعتصابی است.
کارگران مبارز پيمانی و غير رسمی ص نايع نف ت و پتروش يمی ک ه ه م
اکنون در اعتصاب هستند ،همچنيﻦ با صدور بيانيه ای ،حمايت قاطع و
همه جانبه خود را از فراخوان اعتصاب کارگران رسمی نفت که ق رار
است در روز نهم تير شروع شود اع ﻼم ک رده ان د .ک ارگران پيم انی و
اعتصابی نفت ،در بيانيه ای که به هميﻦ منظور صادر کرده اند ،نوشته
اند :اعتصاب ما يک اعتصاب اخط اری اس ت و ي ک هفت ه در جري ان

ش ورای همک اری نيروه ای چ پ و کموني ست ض مﻦ حماي ت ق اطع از
مطالبات برحق کارگران اعتصابی نفت ،اقدامات س رکوبگرانه جمه وری
اسﻼمی را به شدت محکوم کرده و با صدای رسا اعﻼم می دارد ک ه هي چ
کارگری به خاطر اعتصاب ،اع تراض و پيگ يری خواس ت ه ای ب ر ح ق
شان ،نبايد اخراج و بازداشت و سرکوب گردد.
شورای همک اری نيروه ای چ پ و کموني ست ،ض مﻦ اع ﻼم همب ستگی و
پ شتيبانی از مطالب ات ک ارگران پيم انی نف ت ک ه ه م اين ک در اعت صابات
هستند ،همبستگی و پشتيبانی خود را با کارکن ان و ک ارگران رس می نف ت
که قرار است روز نهم تير اعت صاب کنن د ،اع ﻼم ک رده و هم ه نيروه ای
چپ و کمونيست و آزاديﺨواه و مبارز ،بوي ژه ک ارگران و زحمتک شان را
ف را م ی خوان د در هرکج ا ک ه ه ستيم از جمل ه در خ ارج ک شور ،ب ه ه ر
ش کلی ک ه مق دور اس ت ب ا اعتراض اتمان در روز نه م ت ير ب ه حماي ت از
مطالبات کارگران اعتصابی صنايع نفت و پتروشيمی بر خيزيم تا پ ژواک
صدای اعتراضی آنان باشيم.
زنده باد اعتصابات سراسری کارگران
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
 ٣تير  ٢۴ - ١۴٠٠ژوئﻦ ٢٠٢١

ام ضاها :اتح اد ف دائيان کموني ست ،ح زب کموني ست اي ران ،ح زب
کمونيست ک ارگری – حکمتي ست ،س ازمان راه ک ارگر ،س ازمان ف دائيان
)اقليت( ،هسته اقليت

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ١٢

شماره ٦٠١

كمونيست هفتگى
اعﻼميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست درباره نتايج نمايش انتخابات

نه شجاعانه و بزرگ اكثريت مردم ايران به كليت رژيم اسﻼمى
"شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست" در اعﻼميه مورخ ٢٨
ارديبهشت ماه اعﻼم کرده بود که "انتﺨابات" در ايﻦ رژيم مضحکه ای
بيش نيست و "انتﺨاب مردم سرنگونی جمهوری اسﻼمی است"!
ما نيروهای چپ و کمونيست در تمام چهار دهه گذشته ،همواره خواهان
پايان دادن به عمر ايﻦ رژيم استبدادی ،سرمايه داری و مذهبی از طريق
انقﻼب کارگران و زحمتکشان بوديم .مبارزه قاطع ما با ايﻦ رژيم
جنايتکار و ستمگر ،همزاد است با عمر ايﻦ رژيم ،اما از خيزش انقﻼبی
ديماه  ٩۶جامعه ايران وارد دوره سياسی جديدی شده است که نه تنها
نيروهای سرنگون طلب و انقﻼبی  ،بلکه اکثريت عظيم مردم نيز با
شعار "اصﻼح طلب ،اصولگرا ،ديگه تمومه ماجرا" به صف نيروهايی
پيوسته اند که در چهارچوب ايﻦ رژيم ،هيچ امکانی برای "اصﻼح و
تحول" نمی بينند .ايﻦ عزم انقﻼبی در مرداد  ٩٧و آبان  ٩٨نيز تکرار
شد.
پيش از نمايش انتﺨابات اخير ،حتی نظرسنجی های نهادها و رسانه های
خود رژيم نيز ميزان مشارکت مردم را بسيار پائيﻦ ارزيابی کردند ،اما
با نزديک شدن به روز "انتﺨابات" به يکباره آنرا به باﻻی  ۴۵درصد
افزايش دادند .ترديدی نيست که ايﻦ رژيم سابقه طوﻻنی در مهندسی
انتﺨابات و رای سازی و تقلب دارد .گزارشات تصويری از حوزه های
رای گيری نيز بروشنی نشان از شکست فاحش رژيم در برگزاری
نمايش انتﺨاباتی  ٢٨خرداد داشت .در ايﻦ ميان عدم شرکت گسترده در
"انتﺨابات" و وحشت ناشی از آن ،سبب شد تا به رغم شکافی که در
طيف "اصﻼح طلبان" ايجاد شده بود ،بﺨشی از آنها سعی کردند به
کمک حاميان خود در خارج ،بﺨشهايی از مردم ناراضی را مجددا به
استفاده از تاکتيک زنگ زده "رای اعتراضی" و "انتﺨاب ميان بد و
بدتر" ترغيب کنند ،يعنی در برابر رئيسی از همتی حمايت کنند که با
شکست مفتضحانه ای روبرو شدند.

البته کليه جناح بنديهای رژيم و حاميان انها در خارج ،از رو نرفته اند و
ضمﻦ اعتراف به "کاهش ميزان مشارکت" ادعا ميکنند که "براندازان"
نيز به خواسته خود نرسيده اند؟! آنها حتی با مقايسه انتﺨابات در
کشورهای غربی ،وقيحانه مدعی هستند که اتفاق خاصی رخ نداده
است!! ما اما درود ميفرستيم به اکثريت مردم رنج کشيده ايران ،که
عليرغم همه سرکوبها و تهديدها و سر داده شدن انواع شعارها و وعده
های اقتصادی از سوی کانديداهای نظام جهل و ستم سرمايه ،گول ايﻦ
رانت خواران و اختﻼسگران و جنايتکاران را نﺨوردند.
جنبش کارگری و سوسياليستی و جنبشهای اجتماعی مترقی و راديکال
بايد با تقويت تشکل يابی ،سازماندهی و هماهنگی سراسری ،از انرژی
آزاد شده از جنبش نه به نمايشات انتﺨاباتی رژيم ،بهره بگيرند و خود را
برای تدارک انقﻼب اجتماعی نويﻦ برهبری طبقه کارگر آماده کنند.
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم
٣١خرداد ٢١– ١۴٠٠ژوئﻦ ٢٠٢١
امضاها :اتحادفدائيان کمونيست،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست
کارگری – حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت(،هسته اقليت

مراسم خاكسپاری مصظفى قادری  ،بدرود رفيق عزيز!

عليرغم همه تهديدها ،ترفندها و رای سازيها و تبليغات انتﺨاباتی،
اکثريت قاطع و باﻻی مردم در انتﺨابات شرکت نکردند و ايﻦ مضحکه
را به شکستی ديگر برای جمهوری اسﻼمی و کليت جناحهای آن تبديل
کردند .همچنانکه پيش بينی می شد .کانديد اصلح ولی فقيه و آپارات
اصلی رژيم ،رئيس قوه "تدارکات چی" شد ،يعنی جنايتکاری که اگر
پايش را به خارج بگذارد ،ميتواند به جرم مشارکت در قتل عام هزاران
زندانی سياسی در تابستان  ۶٧و ادامه فعاليت سرکوبگرانه و
جنايتکارانه در طول بيش از چهاردهه حضورش در قوه قضائيه ،تحت
پيگرد بيﻦ المللی قرار گيرد.
اکثريت مردم ايران با نه گفتﻦ به نمايش انتﺨاباتی اخير ،با يک تير دو
نشان زدند :از يکطرف به جنايتکاری همچون رئيسی به مثابه کانديد
رهبر نظام نه گفتند و از سويی ديگر با زدن تير خﻼص به تتمه "اصﻼح
طلبان حکومتی" بار ديگر صدای رسای خيزشها و جنبشهای انقﻼبی و
طبقاتی چهار سال اخير را پژواک دادند و به آنان فهماندند که ديگر
نميتوانند مردم را با روشهای رنگ باخته ای همچون "رای اعتراضی"
و "انتﺨاب ميان بد و بدتر" به بازی در بساط رژيم بکشانند .اينرا ميتوان
در آرای بسيار ناچيز و تحقيرکننده همتی مشاهده کرد که حتی از آرای
باطله و آرای رضايی هم کمتر بود.

زنده باد سوسياليسم!

