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 اعتصاب نفت

 جنبش همبستگى كارگری
 

کارگران مراکز اعتصابی اعالم کرده بودند 
که اجتماعاتی برای اعالم خواست هايشان 

در مقابل مخالفت هائی با . برگزار خواهند کرد
سياستی که .  اين حرکت صورت گرفته بود

اصرار دارد کارگران بايد در خانه بمانند، 
هيچ تجمعی مطلقا برگزار نکنند و تا تجديد 
قرارداد پيمانکار با وزارت نفت منتظر بمانند؛ 
کارگران را به نيروی رقابت و کشمکش 

اين .  پيمانکاران و کارفرمايان تبديل می کند
سياست اصرار دارد که قراردادهای جديد و 
گرفتن بخشی از خواستها تنها با تجديد قرارداد 
پيمانکار با وزارت نفت ممکن است و 

. پيروزی خود را بدوا پيروزی پيمانکار ميداند
، حتی "سياسی نيست"اين سياست ميگويد 

عليه بحث سياسی و اظهار نظر ساده کارگران 
است، اما پيشاپيش با يک ادبيات حکومتی 

. سياست شدت شناخته شده ای را پيش می برد
سياستی که بر هر تجمع عادی کارگران ُمهر 

 .   امنيتی می کوبد
 

بعد از کش و قوسی که برسر برگزاری 
اجتماعات وجود داشت، باالخره در شرکتهای 
مختلفی کارگران با برگزاری مجمع عمومی، 
حمايت خود را از اعتصاب همکاران اعالم و 
بر اتحاد و ايستادگی تا تحقق خواست هايشان 

جنبش همبستگی کارگری از .  تاکيد کردند
کارگران اعتصابی با برگزاری اجتماع 
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 ٦٠٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 اعتصاب نفت 

 ...جنبش همبستگى كارگری 

سپس کارگران ايذه، آليکوه، مسجد سليمان، دهدز، .  و به هفشجان رسيد
اوالد حاج علی در تنگ گندمکار و پروژه نفتی مهران جهانپارس نيز به 

اين صحنه ها براستی شورانگيز و يک نقطه قدرت .  اين حرکت پيوستند
 .مهم اعتصاب کارگران نفت است

  
اين اجتماعات اتحاد و همدلی ميان کارگران را تقويت می کند، امکان 
. بحث و تصميم گيری فراهم ميکند و به اعتصاب روالی منطقی ميدهد

ً قدرتمند،  در هر اعتصاب و اعتراض کارگری، ايجاد يک اتحاد نسبتا
ايجاد اين اتحاد و .  مهمترين و کليدی ترين مسئله رهبری اعتصاب است

کارگران بايد در . بميدان کشيدن آن کارهای قبل از شروع اعتصاب است
طول اعتصاب متحد بمانند و متحد نگهداشتن کارگران اعتصابی در 
مقابل تحرک کارفرمايان و نيروهای سرکوب، باز مسئله محوری 

تعريف پيروزی اعتصاب، نحوه مذاکره، .  رهبران عملی کارگران است
کسب همه يا بخشی از خواستها، و مهمتر، متحدتر بيرون آوردن 

 . کارگران از اعتصاب بازهم مسئله کليدی رهبران عملی کارگران است
 

حرکتهای اخير و اعالم حمايت و همسرنوشتی طبقاتی، به ايجاد اتحاد 
بايد هشيارانه اتحاد کارگران اعتصابی را .  قويتر کمک شايانی می کند

تحکيم کنيم و برای همبستگی گسترده تر کارگری در داخل و خارج 
حمايتهای داخلی خوشبختانه تاکنون .  کشور حول اعتصاب نفت بکوشيم
در سطح بين المللی، جدا از انعکاس .  وسيع تر از هر زمانی بوده است

نسبتا گسترده خبر اعتصاب نفت در 
رسانه ها، بخشی از سازمانها و 
اتحاديه های کارگری جهان از 
اعتصاب نفت و خواستهای کارگران 

امروز ضروری .  حمايت کرده اند
است در هر اعتصاب و اعتراض از 

دردها .  ديگر اعتصابات حمايت شود
مشترکند و جواب ها کمابيش مشترک 

يک جنبش همبستگی کارگری .  اند
ميتواند جهتگيری عمومی تحرک 

اعتصابی را شفاف تر و همه گيرتر کند و فشاری فوق توان هر تک 
 .اعتصاب ايجاد کند

 
امروز کارگران اعتصابی هفت تپه از سنگر اعتصاب، مجدداً 
همبستگی شان را با کارگران اعتصابی نفت و گاز و پتروشيمی اعالم 

اين حرکتی مهم .  جنبش همبستگی کارگری را گسترش دهيم.  کردند
هرجا .  برای تقويت اتحاد طبقاتی و پيشروی و پيروزی اعتصاب است

اتحاد کارگران ضربه ميخورد، از هر منفذ تحريکات فرقه ای و منافع 
واکسينه .  محدود و واپسگرا بيرون ميزند يا فرصت جوالن می يابد

کردن يک صف کارگری و يک مبارزه وسيع اعتصابی، در گرو حفظ 
تحرکات .  و تقويت اتحاد کارگران در مراحل مختلف اين مبارزه است

اخير کارگران و پيام های پرشور همبستگی، بيان ساده اين واقعيت 
است که ما يک طبقه ايم، منفعت واحد داريم و اتحاد شرط ضروری هر 

 ! درود بر رزم و اتحاد کارگران نفت. مبارزه مشترک ماست
 

 .سردبير
      ٢٠٢١جوالی  ١٥

 



 ٦٠٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

گرمای سوزان و خشکسالی و فقدان آب در منگنه مردم خوزستان 
مردم به .  آشاميدنی و بی اعتنائی مطلق مسئولين حکومتی گير افتاده اند

روز .  طرح های انتقال آب در کنار قطعی مرتب آب اعتراض دارند
تيرماه، جوانان و مردم عصبانی در شهرهای اهواز،  ٢۴پنجشنبه 

آبادان، حميديه، بستان، قلعه کنعان، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، 
در .  آزادگان، مالثانی و بندر ماهشهر دست به اجتماع و تظاهرات زدند

اعتراضات امروز عليرغم حضور نيروهای انتظامی و يگان ويژه و 
امنيتی، جوانان و معترضين اقدام به مسدود کردن جاده ها و در مناطقی 

در ميدانهای شهر اهواز از .  از اهواز مبادرت به کنترل محالت کردند
جمله بلوار پاسداران با آتش زدن الستيک و مانع گذاری خيابانها را 

بندر امام را   -در شهرستان حميديه معترضين جاده ماهشهر .  بستند
معترضان در شادگان و ماهشهر نيز جاده ها را  .برای ساعاتی بستند

 -در سوسنگرد نيز معترضين جاده اصلی اهواز.  مسدود کردند
 .سوسنگرد را مسدود کردند

 
بی آبی و کم آبی در تمام کشور يک مشکل است اما بزرگترين ضربه 

هوای بشدت گرم و بی آبی قابل تحمل نيست، . را به خوزستان زده است
دامداران و کشاورزان .  زندگی مردم جلوی چشم شان دارد نابود ميشود

که زمين های زراعی شان بی آب مانده و محصوالت و دام هايشان 
روزانه تلف می شوند، بارها اعتراض کردند و امروز جاده اصلی را 

نيروهای سرکوب و گارد .  بستند و عليه مسئولين دولتی شعار دادند
ويژه ضد شورش با تجهيزات در مقابل مردم صف کشيد، گاز اشک 

در شهرهای مختلف از جمله .  آور پرتاب کرد و تيراندازی شروع شد
اهواز تظاهرکنندگان با خواندن يزله و حرکت دستجمعی صف 

مردم سوسنگرد راساً سراغ .  سرکوبگران را شکستند و عقب راندند
نيروی انتظامی رفتند و اجتماع اعتراضی شان را در مقابل مقر نيروی 

امروز همينطور تظاهرات و اجتماع کشاورزان .  انتظامی برپا کردند
روستاهای جنادله و خزرج که به بستن آب به روی زمينهای زراعی 
شان اعتراض دارند، با نيروی انتظامی درگير شدند و آنها را فراری 

بخشی از کشاورزان به اداره آب و فاضالب رفتند و گاوميشی .  دادند
 . تشنه را برای ديدار با مسئولين وارد اداره کردند

 
آخرين اخبار از کاهش زياد سرعت اينترنت، تيراندازی نيروهای 
سرکوب، فضای ملتهب و اعتراضی در ديگر شهرهای خوزستان، 
اعالم وضعيت فوق العاده توسط نيروهای سرکوب، تحرک جوانان در 
محالت شهرها و امکان گسترش اعتراض در مناطق فقيرنشين و 

 . کارگری سخن می گويد
 

عصبانيت بحق مردم زحمتکش خوزستان بسيار عيان و درعين حال 
مردمی منکوب شده، محروم نگاهداشته شده، غرق در فقر . مصمم است

و محروم از بدوی ترين امکانات رفاهی، امروز از تشنگی به ستوه 

 اعالميه حزب حكمتيست  
 

 !خيزش آب، خوزستان تشنه است

اين خيزش صورتی ديگر از خيزش آبان و ادامه .  آمدند و برخاستند
اين بيان . اين بدرقه روحانی شياد و خوش آمد به رئيسی جالد است. آنست

اين واقعيت است که برای مردم مسجل است که هيچ بخش اين حکومت 
مردم بدرست .  حتی لياقت توزيع درست آب و برق و نان مردم را ندارد

کل حاکميت را مسئول اين اوضاع فجيع ميدانند و عليه آن مجدداً بميدان 
 . آمده اند

 
حکمتيست از اعتراض برحق مردم   –حزب کمونيست کارگری 

خوزستان عليه طرحهای نسنجيده انتقال آب، عليه بی آبی و فقدان ابتدائی 
ً حمايت می کند راه .  ترين نيازهای رفاهی و عليه حکومت اسالمی قويا

بميدان .  واقعی را در تجارب ديماه و آبانماه و سال جاری شناخته ايم
آوردن قدرت اعتصابی و اعتراض توده ای عليه فقر و فالکت، عليه 
بيکاری و بيماری، عليه بی برقی و بی آبی و بی سرپناهی، برای آزادی 

از .  و برابری و رفاه همگانی، تنها راه اصولی و متحد کننده و موثر است
تجارب سازمانيابی محله محور و منطقه محور آبانماه در اشکال پخته تر 

از همزمانی اعتراضات برای فلج نيروی سرکوب و انتقال .  استفاده کنيم
سازمان های تدارک نبرد را در محالت از جمله .  نيرو بهره بريم

حکومت را به تامين فوری آب اشاميدنی، .  شوراهای مردمی تحکيم کنيم
 . معلق کردن طرحهای انتقال آب و تقسيم عادالنه آب موظف کنيم

 
برخورداری از نان و آب و برق و سرپناه و آموزش و درمان و کار و 

حکومتی که از تامين .  نيازهای زندگی شرط بقای فرد و جامعه است
ابتدائی ترين نيازهای جامعه ناتوان است و يا نمی خواهد جوابگو باشد، 

از مردم ديگر شهرهای .  تنها بايد با نيروی قهر انقالبی سرنگون شود
خوزستان و سراسر ايران دعوت ميکنيم در حمايت از مردم ستمديده و 
زحمتکش خوزستان و اعتصابات کارگری واکنش نشان دهند، به صفوف 
اعتراض برای آزادی، برابری و رفاه همگانی بپيوندند و يکپارچه عليه 

 !حکومت فقر و نکبت اسالمی بميدان بيائيم
 

       
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  



تيرماه، دور جديد اعتصاب کارگران هفت تپه در  ٢٢امروز سه شنبه 
امروز همينطور هژدهمين روز اعتصاب و .  همه بخشها آغاز شد

. اجتماع کارگران دفع آفات بود که قراردادهای کار آنها تمديد نشده است
اعتصاب همه بخشها و ادارات مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که از 
امروز آغاز شده است، در اعتراض به عدم اجرای رای خلع يد از 
بخش خصوصی، سر کار بودن مديران سابق و تداوم اذيت و آزار 
. کارگران، حقوق های معوق مانده، اخراج و عدم تمديد قراردادها است

کارگران می گويند با اينکه حکم خلع يد چند ماه است اعالم شده اما 
اجرائی شدن آن معلق شده و عمالً دست کارفرمای فاسد را برای ادامه 

همينطور تالشهای زيادی از جانب هيئت مديره و .  کار باز گذاشته اند
مالکان هفت تپه برای سند سازی و البيگری صورت ميگيرد که حکم 

 . خلع يد را تغيير دهند
 

در اين ميان اسماعيلی سخنگوی قوه قضائيه امروز گفت تا دو هفته 
همزمان که .  ديگر بخشی از حکم پرونده های هفت تپه اعالم می شود

در باال تالش می شود که جرم کارفرما تفکيک شود، مثال اختالس 
ارزی از مسائل مالکيت و خلع يد تفکيک شود، يکسال است که بررسی 
. بزرگترين پرونده اختالس در ايران متوقف شده و خاک ميخورد

کارگران به اين امر بشدت معترض و مشکوک اند، تحرکات کارفرما و 
حاميانش را می بينند و خواهان محاکمه و مجازات اسدبيگی و بيرون 

کارگران امروز اعالم .  انداختن فوری مديران سابق از هفت تپه هستند
 : کردند

 
اخراج فوری :  تا رسيدن به مطالبات زير اعتصاب ادامه دارد"

کارفرمای خلع يد شده و محاکمه مختلسين، پرداخت فوری حقوق معوقه 
همه همکاران، تمديد فوری قراردادهای تمام همکاران به ويژه دفع 
آفات، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسيناسيون عمومی، سريع 

 ".و رايگان در مقابل کرونا
 

حکومتی ها تنها با ايستادگی و اعمال فشار کارگران تن به خلع يد از 
عزيز دردانه شان دادند و تنها با تداوم ايستادگی و فشار کارگران ناچار 
به اجرای حکم خلع يد و پاسخگو شدن به ديگر خواستهای برحق آنها 

حاصل البيگری و بده و بستان دولت و کارفرما و نهادهای .  خواهند شد
. قضائی در احکامی که بزودی اعالم می شود خود را نشان ميدهد

احکامی که اگر مغاير با ميل کارگران باشد، شيپور اعالم جنگ جديدی 
آنچه هفت تپه .  بايد تلقی شود و بدون ترديد نبرد سختی آغاز خواهد شد

ای گفتند و انجام دادند، يعنی خلع يد از کارفرمايان بخش خصوصی، 
امروز يک خواست مهم کارگران نفت و گاز و پتروشيمی ها و بخش 

امروز شعار خلع يد از پيمانکاران، .  مهمی از طبقه کارگر ايران است
الغای شرکتهای پيمانی، انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت ها و وزارتخانه 

 . های ذيربط، از خواستهای سراسری جنبش کارگری ايران است
 

حکمتيست از اعتراض و اعتصاب کارگران  -حزب کمونيست کارگری 

 ٦٠٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 اعالميه حزب حكمتيست    
 

 دور جديد اعتصاب كارگران هفت تپه

اعتصاب هفت تپه در کنار اعتصاب نفت فضای .  هفت تپه حمايت می کند
جا دارد اينبار کارگران اعتصابی .  جديدی ميان کارگران ايجاد می کند

نفت و گاز و پتروشيمی ها از اعتصابيون هفت تپه حمايت کنند و جنبش 
هفت تپه ای ها موفق می .  اتحاد و همبستگی کارگری را گسترش دهند

شوند، اتحاد کارگران هفت تپه آن نقطه قدرتی است که خيلی ناممکن ها 
 !درود بر رزم و اتحاد کارگران هفت تپه. را ممکن می کند

        
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢١يه ژوئ ١٣ - ١۴٠٠تير  ٢٢

 

 اعالميه حزب حكمتيست  
 

 در محكوميت تروريسم جمهوری اسالمى
 

ای از  تيرماه، وزارت دادگستری آمريکا، طی بيانيه ٢٣امروز چهارشنبه 
خنثی کردن عمليات يک تيم چهار نفره وابسته به نهادهای اطالعاتی 

نژاد را  ايران خبر داده که قرار بوده يکی از مخالفين سياسی مسيح علی
 . از نيويورک بربايند

 
سياست تروريستی جمهوری اسالمی در بيرون مرزهای ايران جديد 
نيست، ليستی طوالنی از قربانيان ترورهای جمهوری اسالمی در خارج 

آنچه که جديد است تالشها و عمليات های ربودن و .  ايران وجود دارد
ترور يکی دو سال اخير در کشورهای مختلف و با شيوه های مختلف 

سازمانهای اطالعاتی دولتهای غربی بر اين تحرکات .  بوده است
تروريستی اشراف دارند، اما نه فقط اين اطالعات را علناً اعالم نمی کنند 
بلکه بدليل منافع شان در مذاکره و بند و بست با اين حکومت تروريستی 

 . هستند
 

ً براين نظر است که محيط   –حزب کمونيست کارگری  حکمتيست قويا
سياسی و اجتماعی نيروهای اپوزيسيون ايران بايد ايمن و از عناصر و 

الزمه اين، داشتن .  نيروهای اطالعاتی جمهوری اسالمی مصون باشد
سياست قاطع عليه اين حکومت و تالش برای برچيدن و بستن سفارتخانه 

هر حمله .  ها و مراکز جاسوسی جمهوری اسالمی در خارج کشور است
ای به هر نيرو و عنصر اپوزيسيون، به معنی گسترش دست و پای 

حزب حکمتيست تالشهای .  جمهوری اسالمی در جائی است که نبايد باشد
جبوبانه و از سر استيصال تروريستی و آدم ربائی را تقبيح و محکوم 
ميکند و ايرانيان آزاديخواه و نيروهای انقالبی و کمونيست را برای 
گسترش مبارزه عليه جمهوری اسالمی و بستن سفارتخانه ها و مراکز 

 . جاسوسی آنان دعوت می کند
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
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 ٢٠٢١يه ژوئ ١٤ - ١۴٠٠تير  ٢٣
 



بازگشايی و افتتاح يک مغازه پارچه فروشی که زنان با لباسهای مختلف 
بعنوان مدلينگ شرکت کرده بودند، ارتجاع اسالمی را وادار نمود که با 
دستگيری سه زن مدل و مرد صاحب مغازه و پلمپ اين محل، ظاهراً 

عوامل رژيم، دليل !  قال قضيه را بکند و به ديگران هم درسی داده باشد
عدم رعايت عرف و اخالقيات نامتعارف و "اين اقدام شنيع خود را با 

 . توجيه کردند" حضور زنان بدون رعايت موازين شرعی
   

همزمان با اين اتفاق در مهاباد، صدها ايرانی که اکنون مدتی است برای 
به ارمنستان روی آورده اند، در ميدان بزرگی  ١٩خريد واکسن کوئيد 

فيلمهای پخش شده از محل تجمع نشان .  دست به رقص و پايکوبی زدند
ميدهد که چگونه زنان و مردان با لباسهای مختلف بدون پوشش اسالمی 

 . در کنار هم به شادی و آب بازی مشغولند
 

رژيم اسالمی ايران، درست در همين روزها، با برادران قاتل و ضد زن 
از اين مرتجعين بايد .  خود طالبان در خوش و بش و گپ دوستانه است

عرف و اخالقيات قبيح و ارتجاعی "!  عرف و اخالقيات"پرسيد کدام 
اخالق البته در هر .  شما؟ به مجموعه اين عرف و اخالقيات بايد تف کرد

جامعه در اساس همان اخالقيات حاکم است و منافع طبقات حاکم را پاس 
اين همان عرف و اخالقياتی است که در آن آزادی پوشش .  می دارد

ممنوع است، اعدام و سرکوب پاسخ اعتراض است، گروگان گرفتن 
تنها هنر اينها .  زندگی مردم در نبود غذا و دارو و درمان روال است

اين عرف و اخالقيات بوی گندش .  زدن و گرفتن و بستن و کشتن است
وضع دختران ايرانی در منطقه را نگاه کنيد، تن .  دنيا را برداشته است

فروشی و برده داری و هديه دادن رسم شده است، ببينيد مردم را به چه 
خجالت بکشيد !  سوق داده ايد"  اخالقيات متعالی"مرتبه ای از 

جنايتکاران از گور برخاسته، اين عرف و اخالقيات شنيع شماست که با 
هجوم به زنان بدليل کنار رفتن چند ميليمتری حجاب اسالمی يا بی 

اين اخالقيات گنديده .  حجابی صورت خود را با سيلی سرخ می کنيد
شماست، به ما و مردم آزاديخواه و جامعه امروز ايران هيچ ربطی 

 . ندارد
 

جمهوری اسالمی تالش می کند که جواب اعتراض به فقر و تنگدستی، 
بيماری و نبود واکسن کرونا، فساد و رشوه خواری کل حکومت، و دهها 

اما واقعيت های .  درد ديگر را با اعدام و سرکوب و دستگيری بدهد
روزمره و گسترش اعتراض در جامعه، به ميدان آمدن دهها هزار 
کارگر و زحمتکش برای گرفتن حقوق های پرداخت نشده و باال رفتن 
قيمت مايحتاج روزمره، شرايطی انفجاری را بوجود آورده است که 
رژيم کامال بر آن واقف است و حکومت را به پرتگاه سقوط کشانده 

 . است
 

آنچه که در مهاباد اتفاق افتاد يک اتفاق غير معمول نيست، مدتهاست که 
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به هيچ گرفتن قوانين و سرپيچی آگاهانه 
از آن و ابراز تنفر از هرآنچه که 
اسالميست، به نُرم جامعه تبديل شده 

نه گفتن جامعه امروز و پيشرو .  است
ايران به سنت های متحجر و فرهنگ 
عقبمانده اسالمی، تاريخی به قدمت 
رژيم اسالمی دارد و تالش چهاردهه 
رژيم برای اسالميزه کردن جامعه ايران 

مردم در .  با شکست روبرو شده است
همه اين سالها هرجايی که برايشان امکان داشته است، فرهنگ عزا و 
ممنوعيت شادی را با شکست روبرو کرده اند و با حجاب اسالمی 

پايکوبی و شادی در .  بعنوان سمبل آپارتايد جنسی به مقابله برخواسته اند
ارمنستان نشان ميدهد که هرجا ايرانی ها حضور پيدا می کنند، بالفاصله 

 .  را لگد مال و فراموش می کنند" عرف و موازين شرعی"
 

. اما اتفاق مهاباد در سوشيال ميديا واکنش های مختلفی را بدنبال داشت
مردم متمدن و متجدد به دفاع از دستگيرشدگان و حق انتخاب پوشش 

طرف ديگر اين بحث .  پرداختند و بر اهميت اين حق پافشاری کردند
شان بشدت لطمه خورده بود و با بيحرمتی و "  ناموس"کسانی بودند که 

در جامعه .  فحشهای رکيک تالش نمودند صورت مسئله را عوض کنند
ای که رژيم اسالمی هر روزنه آزاديهای فردی را بشدت مسدود و مورد 
حمله  قرار ميدهد و مردم بطور مدام زير بمباران تبليغات و آموزش 
مذهبی قرار دارند، سنت های عقب مانده امکان رشد و ابراز وجود پيدا 

مردساالری يکی از دردهای مزمنی است که جامعه ايران با .  می کنند
آن روبرو است و سلطه قوانين آپارتايد جنسی هم بی حقوقی و ستم بر 

ايران جزو .  زنان را به يکی از ويژگيهای جامعه ايران تبديل نموده است
" عقد شرعی"کشورهايی است که تجاوز جنسی به کودکان تحت عنوان 

. و کشتن شدن زنان بدست عزيزانشان موقعيت ويژه ای به آن داده است
طرف ديگر حقيقت يک جنبش دهها ميليونی .  اما اين تمام حقيقت نيست

مردمی که در ارمنستان .  رزمنده و ضد دين و ضد حکومت است
فرصتی چند روزه يافتند، نشان دادند که نبود حاکميت قوانين سرکوب 
اسالمی، معادل است با زير پا گذاشتن تمام عيار عرف و اخالقيات 

 !  حاکم
 

آنچه که در متن جامعه ايران در جريان است، کشمکش دو آلترناتيو 
آلترناتيوی که ما کمونيستها و طبقه کارگر و جنبش آزادی زن يک . است

طرف آن قرار می گيريم و طرف مقابل آن نيروهای عقب مانده، 
اسالمی و بخش مهمی از نيروهای اپوزيسيون راست هستند که بدرجات 

جريانات ناسيوناليسم کرد .  مختلف از همين فرهنگ حاکم تبعيت می کنند
که تالش ميکنند با بند و بست با جمهوری اسالمی و يا نوکری ترامپ 
دست شان به رياست فرمانداری و استانداری در کردستان برسد، همانها 
که از تشکيل حکومت اقليم کردستان عراق و اقدامات ضد زن آن در 
چند دهه گذشته به وجد آمدند، در باره دستگيری و حمله به زنان در 
مهاباد دچار سکوت عظمی شدند، زير سبيلی رد کردند، خود را قاطی 

در عوض هوادارانشان به دامن زدن به تشنج .  نکردند"  مسائل غير مهم"
گشت ارشاد مجازی . های ناموس پرستانه و کوردی خويش مشغول شدند

ناسيوناليستها به زنانی که لباس ديگری غير از لباس کردی پوشيده 
 !بودند، کارت قرمز داد

  

 !دو واقعه، يک انتخاب
 آزادی پوشش يک حق پايه ای

 

 پروين كابلى

  ٦صفحه   

 



برای ما کمونيست های کارگری و زنان و مردان برابری طلب 
حق پوشش و آزادی های فردی و .  اين اتفاق ساده نبوده و نيست

اجتماعی يک حق ابتدايی و بدون قيد و شرط است و اين يک 
از اين .  ويژگی و تفاوت ما را از آلترناتيو راست را نشان می دهد

حق نبايد کوچکترين عقب نشينی نمود و نبايد به سنت های 
ما بدون هيچ قيد و .  ارتجاعی و عقب مانده مردساالر تن داد

شرطی، همانطور که از مردمی که در ارمنستان در فضايی که 
برای رقصيدن بدست آوردند دفاع می کنيم، به همان اندازه از 

ما نماينده و صدای مردمی .  دستگيرشدگان مهاباد هم دفاع می کنيم
هستند که زندگيشان در رژيم جمهوری اسالمی به گروگان گرفته 

تنها ما کمونيست ها هستيم که خواهان دخالت فعال همه .  شده است
آزادی پوشش يکی از ابتدايی ترين .  مردم در سرنوشت خود هستيم

حقوق فردی و اجتماعی است که ما در ايران بعد ازسرنگونی 
جمهوری اسالمی با تضمين قوانين حمايت از زنان به اجرا 

دولت انقالبی کارگری کليه اين قوانين را ملغی و .  درخواهيم آورد
اصل برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعی از جمله آزادی 

دخالت در زندگی و نوع و مقدار . پوشش را اعالم و جاری می کند
دست مردساالران و اسالمی ها از زندگی !  پوشش مردم ممنوع

 !   زنان کوتاه
 

برای آزادی دستگيرشدگان مهاباد تالش کنيم، با اعتراض و تجمع 
 .  در مقابل زندان خواستار آزادی فوری و بيقيد و شرط آنها شويم

 
 ٢٠٢١جوالی  ١٥
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حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری   

!كمک مالى كنيد  

 !دو واقعه، يک انتخاب
 ...آزادی پوشش يک حق پايه ای 



چند روز پيش در شهر مهاباد يك پارچه فروشی برای افتتاح مغازه اش و 
يك فشن شو يا نمايش ُمد برگزار "  كردی"معرفی نوع ديگری از لباس 

كاری که .  ميكند و از چند مانكن زن برای اين بازگشايی دعوت ميكند
امروزه برای جلب مشتری و معرفی کاالهای جديد در همه جای دنيا 

با توجه به عكسهايی كه در فضای مجازی از اين مدلينگ .  انجام ميشود
شو ديده ميشود، هدف اين صاحب مغازه هم استفاده از اين شيوه بوده 

اما شايد دنباله روی از منطق بازار و تبليغات، همينطور بی .  است
توجهی عمومی به قوانين اسالمی آنهم در کردستان، جائی برای واکنش 
قوانين سرکوبگرانه جمهوری اسالمی و بدتر از آن افکار پوسيده و عقب 

 .مانده ناسيوناليسم کرد باقی نگذاشته است
   

فيلم و عکسها ديده می شود، اين فشن شو زنانه بوده و هيچ از تا آنجا كه 
مردی در مراسم معرفی لباس حضور نداشته، اما اين برای جمهوری 

نفس اينکه عكس ها به !  اسالمی علی السويه است و اهميت چندانی ندارد
فضای مجازی راه پيدا كرده، دين مسلمانان با خطر جدی مواجه شده 

زنان بدون حجاب و چادر با موهای آراسته و صورتهايی آرايش !  است
شده و زيبا در مقابل دوربين ظاهر شدند، چه مصيبتی بزرگتر از اين؟ 

يورش "  فساد اخالقی جامعه"سربازان امام زمان و مامورين مبارزه با 
را بازداشت "  ساحره"و "  خطاکار"ميبرند، مغازه را پلمپ ميكنند و زنان 

 ! نجات داده اند" فسق و فجور و ناپاکی"و بالد اسالمی را از شر 
 

از ضديتش با زنان به خوبی .  ما جمهوری اسالمی را خوب ميشناسيم
 ۵٧آگاهيم، ناف اين حكومت با آپارتايد جنسی و سركوب زنان از اسفند 

پايه ها و بنياد اين حکومت به حجاب زنان گره خورده، بارها .   بريده شد
. گفته ايم و تكرار ميكنيم اين حكومت تا مغز استخوان ضد زن است

سركوب زنان با حجاب اسالمی و قتل و سنگسار و شالق و حذف آنان از 
همه عرصه های اجتماعی، يكی از ارکانهای اصلی در قدرت ماندن اين 

. بيلبوردهای تبليغاتی رعايت حجاب را نگاه كنيد.  حكومت ضد زن است
ميبنيد اين قلمرو از چه اهميتی برای سران جمهوری جنايت برخوردار 

ما جنگمان را با جمهوری اسالمي در همه عرصه ها و از جمله .  است
در مبارزه زنان برای برابری و رفع تبعيض روزانه به پيش ميبريم و هر 

اين مبارزه ای به . دو طرف اين جنگ آشكارا در مقابل هم قرار گرفته اند
 . درازای عمر نکبت بار جمهوری اسالمی است

 
 ناسيوناليسم ضد زن است

ما .  دراين ميان اما موضع ناسيوناليستهای دو آتشه کرد ديدنی است
کمونيستها ظاهرا بايد اين جدال را  با جمهوری اسالمی و صف 

اين صف در بزنگاههای تعيين .  ناسيوناليزم کرد همزمان پيش ببريم
کننده، گاه با اعالم موضع و گاه با سكوت معنا دار نشان ميدهند بحث 
آزادی و برابری زن و مرد برای آنها از چه ارزش مصرفی 
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موضع اينها مصداق بارز شريك دزد و رفيق قافله .  برخورداراست
آنجا كه بحث حقوق زن به ميان ميايد بايد مواظب رنجش .  است

چراغ سبزهای اين صف به جمهوری .  همفکران و شرکای آينده باشند
آزادی "ميفرمايند .  اسالمی در قالب کامنتهای اينستا گرامی ديدنی است

زن ُكرد در سرزمين قاضی "، "را با بی بند و باری نبايد اشتباه گرفت
اين "!  دمحم مدل بشود آنهم نه فقط مدل لباس کردی بلکه لباس فارسی هم

در ميان دهها پست اينستاگرامی در ذيل .  نيست"  قابل بخشش"حرکت 
عكس های مراسم افتتاح مغازه بيشترين كامنتها در تقبيح، نکوهش و 

. است"  زنان خاطی و خائن به کردستان و وطن کردی"سرزنش اين 
اين نفرت پراکنی ناسيوناليستی عليه زنان و شهروندانی است که نه مال 
كسی را خورده اند، نه دزدی و اختالس کرده اند، نه در فروش مواد 
مخدر و قاچاق کاال دست داشته اند، نه آب و برق هچ شهری را قطع 
كرده اند، نه وعده دروغين واكسيناسيون به مردم داده اند و نه دستشان 

 . به خون کسی آلوده است
 

ناسيوناليست ها که عادت دارند در نقش قيم جامعه هراز چندگاهی 
به "  توهين"اظهار نظر کنند و موضع بگيرند، سال گذشته در جريان 

لباس كردی و ربط دادن فرنجی به لباس چوپانی در يک برنامه 
شان بود انجام "  توان ملی"تلويزيونی، به تكاپو افتادند و آنچه كه در 

دفاع كنند و الحق كم نگذاشتند "  قداست و اصالت فه رنجی"دادند تا از 
اما !  و فه رنجی را با عزت و احترام به جايگاه واقعی خود برگرداندند

اين عناصر فرصت طلب و نان به نرخ روز خور كه برای فه رنجی 
به ساحت "  توهين"خونشان به جوش آمده بود و شاخ و شانه ميكشيدند، 

لباس ُكردی را تحمل نمی کردند و در فضای مجازی هل من مبارز مي 
. زبانشان بند آمده است"  ُكرد"طلبيدند، امروز در مقابل بازداشت زنان 

دست شان نميرود که برای دفاع از حق شهروندی، اختيار پوشش و 
عليه قلدری جمهوری اسالمی در بازداشت اين شهروندان زادگاه قاضی 

برعكس، هوداران سينه .  دمحم يک اعتراض قلمی خشک و خالی بکنند
را "  بی بند و باری"چاکشان با رگ گردن بيرون زده مدعی اند اين 

يكقدم فاصله دارند با تقاضای اشد مجازات از برادران !  نبايد تحمل کرد
 !عقيدتی در دادستانی نامحترم مهاباد

 
اين طيف غيور ناسيوناليست چنان از اين آبروريزی غير قابل بخشش 
نمايش مدلينگ برآشفته شده اند كه تو گويی همه مصيبتهای جامعه از 
كرونا تا فقر و گرانی و معيشت زير خط فقر و كشتار كولبران و 
زندانيان سياسی زير سر اين زنان است و عامل همه اين مصايب کسی 
نيست جز اين زنان بی حجاب با لباس کردی و فارسی که آزادی را 

شير "يکی از درد دختران کوبانی مينويسد و يکی از !  اشتباه فهميده اند
که بايد در حفاظت از فرهنگ اصيل ُكردی با از جان "  زنان ُكرد

اينجاست که بايد .  گذشتگی پا به عرصه نبرد بگذارند

 بازداشت زنان در مهاباد 

 !و لكنت زبان ناسيوناليسم كرد
 ملكه عزتى

 

  ٨صفحه   



شرم يك خصلت !  صريح و روشن و بی حاشيه گفت خجالت بكشيد
شما دم خروس .  انقالبی است که صد البته شما از آن بهره ای نبرده ايد

مرد ساالريتان از زير هر بيرق و ادعايی در چنين بزنگاههايی چنان 
در .  بيرون ميزند که با هيچ مدرک و مستندی نميتوانيد آن را انکار کنيد

قتل های ناموسی ساکت هستيد، در خشونت و تجاوز و زن آزاری و 
خودکشی های بيشمار زنان در کردستان ساکت هستيد، در هرآنچه که با 

شما .  آزادی و برابری زن و مرد مربوط است حرفی برای گفتن نداريد
نميتوانيد با ادعای حق ملت ُكرد و پرچم کردی در هوا چرخاندن سرتان 
را زير برف بکنيد و متوقع باشيد مردم محروم کردستان شما را باور 

شما در باورهايتان حداقل در اين رابطه مشخص فرق اساسی با .  کنند
مشغله شما آزادی و .  جمهوری اسالمی نداريد، آدرس اشتباهی ندهيد

ما گفته ايم و مدعی هستيم در .  برابری زن و مرد و آحاد جامعه نيست
ناصيه شما جز سازش با اين حكومت هيچ پراتيک شاخص ديگری 

شما كافی است حكم شهرداری مهاباد را بگيريد، زن و . نوشته نشده است
 !زندگی و حقوقش را برای بدست آوردن دو پست ديگر معامله ميكنيد

 
شما در صندلي پوزيسيون و اپوزيسيون هم در ايران و هم در اقليم 

قتل هزاران زن در اقليم کردستان .  کردستان امتحانتان را پس داده ايد
خيلی روشن نشان داد مردساالری آغشته به مذهب وجه مشترک 

حضور و نقش .  ناسيوناليزم کرد و مدينه فاضله حکومت کردی است
زنان در بهترين حالت جهت تزيين صحنه و عكس گرفتن در مقابل 

زن .  دوربين های دمکراسی و حقوق بشری الزم است و کارآيی دارد
برای شما همان ابزاری است كه بطور معمول بورژوازی از آن بهره 
ميجويد، اگر هر كدام از اين زنان با حمل يكی از نمادهای شما بازداشت 
ميشد يا مورد تعرض قرار ميگرفت آنوقت اين اتفاق را در بوق و ِكرنا 

اگر اين .  ميكرديد و برای کسب امتياز فورا به وسط صحنه می آمديد
شير زنان "در خيابان رژه ميرفتند با افتخار از " که وا و پانتول"زنان با 

عکس و رپرتاژ تهيه و پخش ميکرديد، اما امروزدر مقابل "  ُكرد
حکومت اعدام .  بازداشت اين زنان خودتان را به کری و کوری زده ايد

و قداره بندانش چند زن را بازداشت کرده و مورد تعدی قرار داده اند، 
محل کسب و کار انسانهای بيگناهی پلمپ شده، با آنها به مثابه مجرمين 
خطرناک رفتار ميشود که بايد در بند و زنجير باشند و شما در تقبيح اين 

کم نگذاشته و گوی سبقت را از جمهوری اسالمی " ُكرد"انسانهای بيگناه 
 !ربوده ايد

  
نه جمهوری اسالمی و نه شما مدعيان دروغين آزادی نميتوانيد در مقابل 
سير تغيير و تحول فرهنگی در جامعه کردستان و خصوصا حق اختيار 

رويای بازگشت به دوران اين .  پوشش انسانها و مدرنيسم جامعه بايستيد
الگوی .  و آن سرکرده و رئيس عشيره در کردستان به پايان رسيده است

زنان حق دارند آنطور که .  زنان در کردستان شير و ببر و پلنگ نيستند
عرف و .  ميخواهند زندگی کنند و آنطور که دوست دارند لباس بپوشند

عادتی که شما و سرکوبگران حکومتی ميخواهيد زنان را به رعايت آن 
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زنان مدرن و .  مجبور کنيد پوسيده تر از آن است که بشود احيايش کرد
پيشرو در جامعه کردستان با افکار پوسيده و باورهای ارتجاعی شما از 

 .کردستان و تصوير زن در آن جامعه قرنها فاصله دارند
  

 ! زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب کردستان
از دريچه اين واقعه می توانيد يکبار ديگر به کراهت مشترک اسالم و 

به ضديت بنيادی شان عليه زن و برابری زن و .  ناسيوناليسم نگاه کنيد
به مقدسات .  به فرهنگ عشيره ای و کپک زده خيره شويد. مرد نگاه کنيد

ملی و ميهنی و مذهبی و اسالمی و اشتراک شان در ضديت با زنان 
و شما احزاب  ناسيوناليست كه خودتان را رهبران .  توجه کنيد

خودگمارده جامعه فرض کرده ايد، کمی رشد کنيد، متمدن شويد، هنوز 
در عهد بوق سير می کنيد، به هوادارانتان ادب و معاشرت سياسی ياد 

 ! دهيد، به زنان توهين چارواداری نکنيد
 

دفاع از برابری و آزادی زن بی اما و اگر و بيقيد و شرط است، اين امر 
ناسيوناليسم لياقت اين آزاديخواهی را .  و شعار قديمی کمونيسم است

 . ندارد به همين دليل تاريخاً ضد زن بوده و ضد زن خواهد ماند
 

  ٢٠٢١جوالی  ١٥

 بازداشت زنان در مهاباد 

 ...و لكنت زبان ناسيوناليسم كرد 

 اطالعيه کميته کردستان حزب حکمتيست 
 

 در محكوميت ترور ريبين رحيمى پناهنده سياسى در سليمانيه
 

جوالی ١۴بنا به اطالعات و اخبار رسيده به كميته كردستان ديروز 
ريبين رحيمی پناهنده سياسی ساکن شهر سليمانيه در اقليم کردستان در 
حين کار روزانه در کارگاهی در منطقه ژاله اطراف شهر سليمانيه 
توسط آدمكشان جمهوری اسالمی مورد سو قصد قرار گرفته و پس از 

 .انتقال به بيمارستان متاسفانه جان باخته است
 

سال گذشته بدنبال فشار و گسترش اعتراضات  ۴جمهوری اسالمی طی 
و نارضايتی مردم، دستگيری و زندان و اعدام و ترور فعالين را در 
داخل گسترش داده ودر خارج کشور نيز با نقشه ترور و آدم ربايی 
سودای ناامن کردن فضای سياسی عليه فعالين اپوزيسيون را در سر می 

های گذشته به دليل حضور فعال دستگاههای امنيتی و  در سال.  پروراند
نزديكي و همکاری احزاب حاكم در اقليم   و اطالعاتی جمهوری اسالمی 

کردستان با رژيم اسالمی، تهديدات عليه فعالين اپوزسيون بيشتر شده و 
تاکنون تعدادی فعال سياسی مخالف رژيم به دست جنايتکاران اسالمی 

 .ترور شده اند
  

کميته کردستان حزب حکمتيست ترور ريبين رحيمی توسط تروريستهای 
ها  جمهوری اسالمی را به شدت محکوم می کند و از همه سازمان

،احزاب و فعالين سياسی در خارج کشور می خواهد که ضمن هوشياری 
و شناسايی و معرفی عوامل حکومت اسالمی، عليه تهديدات و تحرکات 

 .آنان ساکت نباشند
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

 کميته کردستان حزب حکمتيست
 ١۴٠٠تير  ٢۴
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درد و مشکالت و ناماليمات زندگی مردم کم است حاال بحران برق هم به 
ط . آن اضافه شده است ابودی محي از، ن ود گ ران آب، کمب کمبود برق، بح

رده  لب ک ردم س ت را از م ش و امني سن آرام ود واک زيست، کرونا و کمب
ردم را در . است دگی م داول زن ی مت رق و خاموش مدتی است که کمبود ب

ار .  گرمای سوزان تابستان با مشکالت جدی روبرو کرده است سب و ک ک
وری  ت جمه مردم دچار مشکل شده است، بيمارستانها تحت فشارند و دول
ود  االيقی خ دی و ن اسالمی هم مثل همه موارد فقط در فکر توجيه ناکارآم

رق و .  است و مشکل را به گردن مردم می اندازد دی ب ود جيره بن ا وج ب
رق در  سترده ب ه و گ ی روي ای ب ی ه ا، قطع ی ه ست خاموش الم لي اع
روزهای گذشته به اعتراضات وسيعی در شهرهای مختلف دامن زد و در 

 .مواردی مردم ادارات برق را اشغال کرده اند
 

ه  با وجود واردات برق از سه کشور ترکمنستان، ارمنستان و آذربايجان ب
ل  ه دلي ران، ب رق اي نعت ب خنگوی ص شهدی س بی م صطفی رج ه م گفت

ود شتر ب ای بي ی ه ر خاموش د منتظ ات .  گسترش هوای گرم هنوز باي مقام
رق در  دی ب ع و جيره بن جمهوری اسالمی بدون اشاره به دليل اصلی قط
صرف  رق، م ع ب ال و توزي د و انتق ستم تولي ودگی سي ه فرس ايران از جمل
امی و  ای نظ برق زياد برای استخراج رمزآرزهای ديجيتالی توسط نهاده
ع در صنعت  ه موق ذاری الزم و ب امنيتی وسرمايه گذران، عدم سرمايه گ
االی  برق در توجيه اين شرايط برمی آيند و تقصير را به گردن مصرف ب

 .برق مردم می اندازند
 

 ٧۵تا  ۶۵مطابق برآورد کارشناسان، مصرف برق روزانه در ايران بين 
ت اوات اس زار مگ ه و .  ه ستم کهن ن سي ا اي ه ب رق روزان د ب يزان تولي م

ه  ٨۵ناکارآمد  ک ب ا نزدي ا ت ق برآورده د و طب  ۵٠هزارمگاوات می باش
ود ی ش د م ه تولي رق روزان اوات ب زار مگ ت و .  ه اد جمعي ه ازدي ا ب بن

وند . مصرف باالی برق روشن است که مردم با کمبود برق روبرو می ش
االنه  د س رق باي زار  ۵٠٠دولت جمهوری اسالمی برای جبران کمبود ب ه

اره  ا دوب د، ام ار نياين مگاوت برق توليد کند تا مردم به چنين وضعی گرفت
از  ن ني صف اي د ن طبق برآورد کارشناسان در چند سال گذشته نتوانسته ان

 .را برآورده کنند
 

ت و  ات نف ی و از مايع شتر حرارت ه بي ران ک رق اي د ب راين تولي الوه ب ع
ی  هرها م الن ش صوص در ک وا بخ ی ه ث آلودگ وند، باع گازتوليد می ش

ت رده اس رو ک وا .  شود و زندگی مردم را با خطرات جدی روب ی ه آلودگ
يرد ی گ ر را م زاران نف ان ه ق .  در کالنشهرها ساالنه ج ل طب ن دلي ه اي ب

ه ای و  ای گلخان د گازه ان در تولي شور جه برآوردی ايران جز ششمين ک
د ی آي ا .  آلودگی هوا به حساب م ی  ١٢تنه ران آب رق اي د ب د از تولي درص

ه  رآوری روزان ق ب ی و طب ه حرارات رق  ١٢است، بقي د ب د از تولي درص
ی  انی، يعن رق رس ستم ب ودگی دستگاهها و سي ل فرس هنگام انتقال، به دلي

رق در  ه ب صرف روزان صف م معادل ن
ه  ی رود و ب ن م ردم از بي ای م ه ه خان

د هر .  مقصد نمی رس ی بوش اه اتم نيروگ
اه  ترين نيروگ رين و بزرگ ديمی ت ه ق ک
ط  ه فق ت روزان ران اس رق در اي د ب تولي

د  ٢و ١ ران را تولي رق اي د ب م درص ده
می کند و آنهم در ماههای گذشته مسئول 
تهالک  ل اس اين نهاد اعالم کرد که به دلي
و عدم جايگزينی قطعات جديد با تعطيلی 

 !بهانه، تحريم و کند بودن معامالت بانکی. روبرو است
 

ق  الم از طري رق س د ب رق، تولي د ب وژی درتولي د تکنول ه رش ه ب ا توج ب
رق  د ب ر از تولي انرژی آفتاب و سيستم بادی و ترکيبی بسيار به صرفه ت
ی  وده نم ت را آل ط طبيع رآن محي الوه ب ت و ع در نيروگاههای اتمی اس

وژی  ٣٠٠ايران در سال .  کند هزار روز آفتابی دارد و استفاده از تکنول
ت  ا در اولوي ت ام انرژی آفتابی برای توليد برق سالم ممکن و عملی اس

ران .  دولت جمهوری اسالمی نيست شور اي ان، ک رآورد کارشناس طبق ب
رق  د ب ستم و تولي وژی سي صادی و تکنول اخت اقت ر س برای تعويض زي

ه  از ب الم ني ذاری دارد ١۵س رمايه گ ارد دالر س رای .  ميلي ار ب ن ک اي
ه  ت و ب انی اس ار آس ت ک سته اس روت نش ايی از ث ر دري ه ب شوری ک ک

اه و .  راحت به تکنولوژی آن نيز دسترسی دارند ه رف ت ک ن اس مسئله اي
المی  وری اس ای جمه ت دولته ت اولوي ردم هيچوق المت م ايش و س آس

ن  ۴٢نبوده است به اين دليل جامعه ايران بعد از گذشت  ر اي سال از عم
 . دولت بی خاصيت با اين بحرانهای متفاوت و الينحل روبروست

 
م  ول ک ود پ ای خ تن و بق اه داش رپا نگ روژه س جمهوری اسالمی برای پ

ی آورد ات و .  نم د خراف المی و تولي ت اس غ جهال ای تبلي وزه ه رای ح ب
ف و .  مسجد سر کيسه را شل می کند الی نج د ط برای حرم رضا و گنب

رکوب .  توليد موشک پول دارد و دريغ نمی کند برای گسترش دستگاه س
ارد  ارد ميلي سپاه و بسيج و اطالعات و امنيت بودجه کم نمی اورد و ميلي

د ی ده الس .  پول اختصاص م ساد و اخت يزان دزدی و ف ان م ن مي در اي
شرمانه  مقام اول جهانی را دارد، معلوم است چرا پول نيست، و نهايتا بي

 .اين کمبودها را به تحريم ربط می دهند
 

ت صاب اس تراض و اعت شت .  جواب مردم به اين کمبودها اع ران، پ بح
ج  ش را فل ردم زحمتک ارگر و م ت ک دگی اکثري ا، زن ران و کمبوده بح

ت رده اس ت و .  ک اه و امني الم، رف ست س ط زي از و محي رق و آب و گ ب
ه و  ه تهي آسايش و واکسن رايگان حق همه مردم است و دولت موظف ب

سودپرستی اقليتی انگل و مفتخور و دولت جنايتکار و بی . ارائه آن است
د .  لياقت اين حقوق اوليه را از مردم سلب کرده است مردم نيازی به تولي

ت.  اتم و موشک ندارند ردم اس ه م ه روزان شت دغدغ امين معي . نان و ت
ارگری و  وده ای و ک تراض ت شار اع گسترش اعتراض و اعتصاب و ف
ن  روج از اي رای خ ا راه ممکن ب المی تنه م اس در تنگنا قرار دادن رژي

ت ی اس ی و روان ستی، فرهنگ ط زي شتی، محي . تنگناهای اقتصادی، معي
اده  ه راه افت ت ک اين رژيم را بايد از سر راه برداشت و اين عزم مدتهاس

 . و ميرود که کار را تمام کند
 

  ٢٠٢١جوالی  ١٥

 كمبود برق، 

 مقصر جمهوری اسالمى است
 سعيد يگانه
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

در حالی که بيست و هفت روز از آغاز اعتصاب سراسری کارگران  
های جديدی از کارگران نفت به  چنان بخش گذرد هم پيمانکاری نفت می

های خط لوله هفشجان نيز  بوس رانندگان مينی. پيوندند اين اعتصاب می
با احتساب واحدهای جديد تعداد مراکز در . به اعتصاب پيوستند
.واحد رسيد ١١۴اعتصاب به حدود   

 
 اعالم حمايت کارگران اعتصابی نفت از تداوم اعتصابات

های نفتی آليکو با  شنبه جمعی از کارگران اعتصابی پروژه روز سه
برگزاری تجمع بر تداوم اعتصاب و ايستادگی بر خواسته هايشان تأکيد 

 .کردند
های نفتی در هفشجان، ايذه،  پروژه مجامع عمومی کارگران اعتصابی  -

و اوالد حاج علی نيز از تداوم اعتصاب تا تحقق خواست و مطالباتشان 
 .حمايت کردند

های نفتی ساکن فوالدشهر  تيرماه کارگران پروژه ٢٢شنبه شب  درسه -
که هم اکنون در اعتصاب هستند در پاسخ به پيام مجامع عمومی 
همکاران خود در هفشجان و ايذه، با برگزاری اجتماعی ضمن اعالم 
  همبستگی با ديگر همکاران اعتصابی خود و پافشاری بر خواست و

شان  های مطالباتشان بر ايستادگی در اعتصاب تا زمان تحقق خواسته
 . تأکيد کردند

ای  تيرماه نيز جمعی از کارگران پروژه ٢٣روز چهارشنبه  -
ای  شرکتهای نفتی شهرستان دهدز و جمعی از کارگران پروژه

شرکتهای نفتی شهرستان مسجد سليمان که در اعتصاب به سر ميبرند 
در حمايت از ديگر همکاران خود اعالم کردند که تا تحقق 

 .شان به اعتصاب ادامه خواهند داد مطالبات
 

 تجمع اعتراضی کارگران پيمانکاری پتروشيمی خراسان
تيرماه کارگران پيمانکاری پتروشيمی خراسان در  ٢١دوشنبه 

ميليونی  ١۵اعتراض به وضعيت نامطلوب معيشتی، تفاوت حداقل 
بندی مشاغل و ديگر مطالبات  حقوق با پرسنل رسمی، عدم اجرای طبقه

 .حقوقی خود دست به تجمع اعتراضی زدند
 

 ۴٠٠کارخانه سيمان پيوند گلستان به دليل قطعی برق تعطيل شد و 
 کارگر بيکار شدند

ای  روابط عمومی کارخانه سيمان پيوند در استان گلستان در اطالعيه
اعالم کرد با توجه به مشکالت اخير محدوديت برق در کشور و با 

طور کامل  ابالغ مقامات ذيربط، فعاليت توليدی اين کارخانه سيمان به 
سيمان پيوند تنها کارخانه سيمان استان گلستان است .  متوقف شده است

در .  تن اعالم شده است ٣٣٠٠که توليد روزانه آن در شرايط عادی 
اطالعيه اين کارخانه آمده است با تعطيلی آن عالوه بر ضرر و زيان 

نفر و کمبود سيمان  ۴٠٠جبران ناپذير برای کارخانه موجب بيکاری 

 كارگری و حركتهای اعتراضى ستون اخبار مبارزات
 

  سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تهيه و تنظيم

  ١١صفحه   

 .در استان خواهد شد
 

 تجمع اعتراضی کارگران نانوای مشهد
تيرماه کارگران نانوای مشهد در اعتراض به سطح پايين  ٢٠روز يکشنبه 

و شرايط بد معيشتی مقابل اتحاديه نانوايان اين شهر تجمع  دستمزد و درآمد 
تيرماه  نيز کارگران نانوايی مشهد در  ٢٢شنبه  همچنين روز سه.  کردند

اعتراض به هزينه های سنگين، درآمد پايين و آسيب های ناشی از قطع 
 .آب و برق مقابل اتحاديه نانوايان مجددا دست به تجمع زدند

 
 تجمع اعتراضی کارگران خباز بجنورد مقابل استانداری

تيرماه شماری از نانوايان و کارگران خبازی در مقابل  ٢۴روز پنجشنبه 
تجمع  .ساختمان استانداری خراسان شمالی واقع در بجنورد تجمع کردند

اين کارگران در اعتراض به پايين بودن ميزان دستمزد، عدم رسيدگی به 
 .وضعيت قيمت نان و ساير مطالبات ديگر آنها صورت گرفته است

  
 .کارگر منجر شد ٧سوزی در شرکت توليد دارو به مصدوميت  آتش

ای در شرکت توليد دارو در منطقه  تيرماه، حادثه ٢٠شامگاه روز يکشنبه 
نفر از  ٧صنعتی آئينه ورزان دماوند به وقوع پيوست و بنا بر گزارشات 

اند که توسط اورژانس به  کارگران دچار سوختگی و دود گرفتگی شده
 .مرکز درمانی منتقل شدند

 
 دور جديد اعتصاب کارگران هفت تپه

تيرماه، دور جديد اعتصاب کارگران هفت تپه در همه  ٢٢روز سه شنبه 
امروز هميچنين بيست و يکمين روز اعتصاب و اجتماع .  بخشها آغاز شد

اعتصاب .  کارگران دفع آفات بود که قراردادهای کار آنها تمديد نشده است
تير  ٢٢همه بخشها و ادارات مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که از روز 

آغاز شده است، در اعتراض به عدم اجرای رای خلع يد از بخش 
خصوصی، سر کار بودن مديران سابق و تداوم اذيت و آزار کارگران، 

 . حقوق های معوق مانده، اخراج و عدم تمديد قراردادها است
 

 :کارگران اعالم کردند تا رسيدن به مطالبات زير اعتصاب ادامه دارد
 خروج فوری کارفرمای خلع يد شده و محاکمه مختلسين

 پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران
 تمديد فوری قراردادهای تمام همکاران به ويژه دفع آفات

 بازگشت به کار همکاران اخراجی
 واکسيناسيون عمومی، سريع و رايگان در مقابل کرونا

 
 تجمع و راهپيمايی اعتراضی کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف

تيرماە کارگران خدمات شهری  ٢٤و روز پنجشنبه  ٢١روز دوشنبه 
شهرداری اهواز در اعتراض به عدم تغيير وضعيت شغلی و پرداخت 
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های معوق خود برای چندمين بار دست به اعتراض  نشدن حقوق
در اروميه نيز کارگران شهرداری اروميه در اعتراض .  راهپيمايی زدند

شان مقابل شهرداری مرکزی اين شهر  به عدم پرداخت حقوق و معوقات
همچنين شماری از کارگران پيمانکاری شهرداری کوت .  تجمع کردند

عبدهللا هم در اعتراض به عدم پرداخت عيدی و سنوات و سه ماه حقوق 
کارگران .  خود مقابل فرمانداری شهرستان کارون تجمع کردند

عدم پرداخت معوقات مزديشان،   شهرداری کوت عبدهللا در اعتراض به
دست به اعتصاب زده و از ادامه )  تيرماه(از اولين روزهای ماه جاری 
سال  ١٠و  ٩اين کارگران حقوق برج .  فعاليتشان خودداری کرده اند

گذشته، عيدی و سنوات و همچنين حقوق خرداد ماه سال جاری را از 
 .پيمانکار شهرداری کوت عبدهللا طلب دارند

 
 تجمع اعتراضی داروسازان

تير جمعی از داروسازان با حضور در مقابل سازمان  ٢١روز دوشنبه 
غذا و دارو نسبت به آيين نامه جديد اين سازمان در خصوص تاسيس 

در شيراز نيز جمعی از داروسازان با .  اعتراض کردند  داروخانه
حضور در محوطه علوم پزشکی شيراز نسبت به اين آيين نامه  دست به 

 .اعتراض زدند
 

 بوسرانی اروميه اعتصاب رانندگان ناوگان مينی
بوسرانی داخل و خارج  تيرماه رانندگان ناوگان مينی ٢١روز دوشنبه 

شهری اروميه در مقابل ساختمان سازمان حمل و نقل استان آذربايجان 
اين رانندگان با توقف خودروهای .  غربی تجمع اعتراضی برپا کردند

 .خود دست از کار کشيده و خواستار رسيدگی به مطالباتشان شدند
 

 اعتصاب رانندگان تانکر در گمرک پرويزخان
تيرماه جمعی از رانندگان تانکر و کاميونهای حمل  ٢٣روز چهارشنبه 

ها و عدم توانايی تأمين  مواد سوختی در اعتراض به نرخ پايين کرايه
 .هزينه ها اعتصاب کردند

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی 

 فوالد اصفهان
تيرماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  ٢٠روز يکشنبه 

صندوق بازنشستگی فوالد اصفهان مقابل ساختمان اين صندوق در 
اين بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معيشتی  .اصفهان تجمع کردند
 . و حقوقی خود هستند

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی 

 شهرهای رشت و اهواز
تيرماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين  ٢٠يکشنبه 

اجتماعی  همزمان مقابل اداره کل تأمين اجتماعی شهرهای رشت  و 
اين بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معيشتی و  .اهواز تجمع کردند
 . حقوقی خود هستند

 زندانی کردن بازنشستگان معترض
حسين حسن خانی معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان مهاباد برای 

تير بازداشت و روانه زندان  ١٩اجرای حکم ناعادالنه اش، روز شنبه 
آقای حسنخانی به علت شرکت در تجماعت صنفی معلمان در .  گرديد

سالهای گذشته به سه ماه حبس تعزيری محکوم شده بود، حکم ناعادالنه 
  .اين فعال صنفی به صورت غيابی در دادگاه تجديد نظر تاييد شد

 
روز  ١٠٠اسماعيل گرامی بازنشسته تامين اجتماعی همچنان بيش از

ضربه  ٧۴سال زندان و  ۵دادگاه او را به .   است که در بند می باشد
اسماعيل گرامی با پيگيری  .شالق و جريمه نقدی محکوم کرده است

" اختالل در نظم و امنيت"برای معيشتش با اتهامات مضحک و واهی به 
او متهم است که مسئوالن را مورد پرسش قرار داده که .  متهم شده است

چرا منابع صندوقها نيست و نابود شده اند؟ او متهم است که بلندگو در 
بازنشستگان اعالم .  دست گرفته و از بيمه های ناکارآمد سخن گفته است

ميکنند که  اسماعيل گرامی يک تن از ماست و نبايد يک روز هم در 
مطالبه ما تجديد نظر در حکم و آزادی بدون قيد و شرط  .زندان باشد

 .اوست
 

 جان باختن يک کولبر سقزی در منطقه مرزی بانه
تير، بدن بی جان يک کولبر در مرز بانه پيدا شده  ٢٠صبح روز يکشنبه 

اين کولبر سقزی که حامد امين پور نام داشته روز شنبه بر اثر  .است
تيراندازی در مرز بانه جانش را از دست داده و روز يکشنبه پيدا شده 

ساله و اهل روستای ماهيدر سقز  ۵٠فرزند، حدودا  ۶وی صاحب . است
ما در برنامه جامعه و کارگران قتل عمدی اين کولبر  .بوده است

زحمتکش که توسط نيرويهای مرزی انجام گرفته را قويا محکوم ميکنم 
 .و به بستگان و دوستانش تسليت ميگويم

 
تجمع اعتراضی دامداران خراسانی مقابل اداره جهاد کشاورزی 

 نيشابور 
دامداران خراسانی در اعتراض به کمبود و گرانی خوراک دام مقابل 

بحران کمبود و گرانی در .  اداره کشاورزی نيشابور اجتماع کردند
خوراک های دام و طيور، مستقيما به سفره مردم منتقل شده و فشار 

 .بيشتر معيشتی و سوء تغذيه ای را به اکثريت مردم تحميل کرده است
 

*** 

كارگری و  ستون اخبار مبارزات

 ...حركتهای اعتراضى 

 

كارگران در اعتراضات به 
!مجمع عمومى متكى شويد  

  

جنبش مجمع عمومى كارگری 
!را گسترش دهيد  
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بخش اول را به اين شيوه جمع بندی کردم، که منصور حکمت در بهار 
. قطعنامه های کنگره دوم کومه له را مورد نقد قرار داد ١٣۶٠سال 

فرمولبنديهای نادقيق و غلط که منجر به نوعی عدم دخالت گری و 
پاسيفيسم برای سازمان کومه له در جنبش مقاومت کردستان يا جنبش 
رفع ستم ملی ميشد، بيان کرد و عالوه بر نقد، راه حل پيشنهادی اش را 

بحثهای او چنان کارساز بود که بسرعت رهبر وقت کومه .  مطرح کرد
ديدگاه و .  له فراخوان کنفرانس ششم را در شهريور همان سال داد

اسنادش را تدقيق و قطعنامه های جديدی مبنی بر دخالت گری جدی در 
جنبش مقاومت کردستان و جنبش برای رفع ستم ملی و ارائه راه حل 

به نظرم .  اين تحول مهمی بود.  موثر حل مسئله ملی را در خود داشت
چنانکه نقدها و سياستهای منصور حکمت مطرح نميشد، آن سياستهای 
غير دخالت گر، بی پاسخی برای  مسئله ملی و نهايتا در جهت منزوی 
شدن کومه له در جنبش سياسی کردستان پيش می رفت و بقول منصور 
حکمت صحنه به تمام معنا برای حزب بورژوازی کرد يعنی حزب 

برخالف پروپاگاند مخالفان و دشمنان .   دمکرات کردستان خالی ميشد
منصورحکمت حتی سر مسئله ملی هم منصور حکمت به داد کومه له 

در بخش دوم به .  رسيد و نقش نجات دهنده و منحصر بفردی را ايفا کرد
مورد "  خودمختاری دمکراتيک و وسيع"نقد و رد طرح توهم برانگيز 

نظر رهبری کومه له از جانب منصور حکمت و سپس ارائه راه حل 
راهگشای منصور حکمت در کنگره سوم کومه له در قبال مسائل گرهی 

و از )  ١٣۶١ارديبهشت (پيش روی کومه له در کنگره سوم کومه له 
جمله پافشاری بر ارائه حل موثر حل مسئله ملی و پيشنهاد طرح 
حاکميت انقالبی در مناطق آزاد تحت کنترل نيروهای سياسی در 

در اينجا در بخش سوم به مقاطع مهم ديگر از معرفی . کردستان پرداختيم
ديدگاه و طرحهای پيشنهادی و کارساز حل مسئله کرد از جانب منصور 

 .حکمت ميپردازيم
  

 کنگره های پنجم و ششم کومه له       
مقطع ديگر دخالت گری موثر منصور حکمت در کنگره پنجم کومه له 

در آن کنگره عالوه بر تاکيد دوباره بر راه حل .  است)  ١٣۶۴زمستان (
کارساز حل مسئله ملی، ديدگاههای شفاف تری از جانب منصور حکمت 

بحث . در قبال عرصه های اصلی مبارزه انقالبی در کردستان مطرح شد
اين بود در جامعه کردستان جنبش اقتصادی، سياسی و نظامی بعنوان 
عرصه های مهم مبارزاتی در يک استراتژی هماهنگ و در هم تنيده 
تدوين و مبنای پراتيک قرار گيرد و کومه له آن جهت گيری را مبنای 

جمع بندی بحثهای کنگره پنجم بر اين .  کار و فعاليت خود قرار دهد
در قدم مهم بعدی، در کنگره ششم کومه .  اساس در جزوه ای منتشر شد

له در پرتو ديدگاههای خودش و مباحثی که به نام کمونيسم کارگری 
مطرح کرده بود، سند استراتژی کمونيستی در جنبش کردستان را 

اسناد تاکتيکی ديگر و از جمله طرح آتش بس يک جانبه با حزب . نوشت

به اين ترتيب ديدگاه کامل و .  دمکرات کردستان ايران را آماده کرد
شفاف کمونيستی در قبال بخشهای متنوع مبارزه در جنبش سياسی 

در .  کردستان و بارديگر ارائه راه حل کارساز حل ملی تاکيد ميشود
تا آنجايی . کنگره ششم بر راه حل کارگران برای حل مسئله ملی تاکيد شد

که من حضور ذهن دارم برای اولين بار طرح برگزاری رفراندومی که 
مردم کردستان خودشان مستقيما به قول ادبيات آن وقت در يک روز 
آفتابی به ميدان بيايند و بدون هيچ فشاری به استقالل و جدايی و يا ماندن 
با حقوق مساوی در چهارچوب يک نظام سياسی مترقی، سکوالر و به 
طرحهای موجود در قبال مسئله ملی مستقيما رای بدهند مطرح و تاييد 

تا زمانی که در حزب کمونيست ايران و کومه له بوديم، آخرين .  شد
مقطعی که منصور حکمت در رابطه با مسئله کرد نوشت و نظر داد به 

 . ميالدی برميگردد ١٩٩١و يا   ١٣٧٠سال 
 

بعد از اينکه حزب دمکرات کردستان ايران که در آن وقت تحت رهبری 
صادق شرف کندی يا دکتر سعيد بود، با تاخير دو ساله و عاقبت در 

ميالدی آتش بس با کومه له را پذيرفت،  ١٩٩٠شمسی يا  ١٣۶٩تابستان 
شخصا در آن .  پروسه سياسی نرمال کردن رابطه دو طرف شروع شد

پروسه در هيئت های رهبری کومه له به همراه دبير اول کومه له در 
ما برای اين .  مذاکره با هيئت رهبری حزب دمکرات حضور داشتم

ديدارها  طرح پيشنهادی داشتيم که به اطالع دفتر سياسی حزب 
منصور حکمت از طرف دفتر سياسی اين پيام .  کمونيست ايران رسانديم

 . را برای دبيراول کومه له و من فرستاد که در اينجا آن را منتشر ميکنم
 دفتر سياسى: از - ٥پيام شماره 

 ابراهيم عليزاده و رحمان حسين زاده: به
 برخورد به دو حزب دمکرات : در مورد

اقدامات اخير شما در رابطه با حزب دمکرات را گامى جدى به پيش   -١
 . ها و اولويتهاى شما در اين مورد را تائيد ميکنيم گيرى ميدانيم و جهت

سازى روابط، بنظر ما توجه  صرفنظر از اقدامات عملى براى عادى  -٢
اى در مورد  و ابتکار عمل ما بايد به تهيه و به امضاء رساندن متن بيانيه

خودمختارى کردستان، که مضمون اصلى آن را مطالبات عمومى از 
ما انتشار . دولت مرکزى در قبال مساله ملى تشکيل ميدهد، معطوف شود

اى تحت عنوان بيانيه خودمختارى يا چيزى شبيه آن توسط  يک سند پايه
نيروهاى دخيل در جنبش ملى را ضرورى و عملى ميدانيم و فکر ميکنيم 

اى خواهد بود که اوال جنبش براى رفع ستم  تنها با وجود چنين سندى پايه
ملى در کردستان قالب اصولى بخود ميگيرد و ثانيا مناسبات نيروهاى 

هاى ديگر مبارزه اجتماعى در برابر  درگير در اين جنبش، که در عرصه
. يکديگر قرار ميگيرند، بر مبنائى اصولى و سياسى استوار خواهد شد

  :اى ميتواند نکات زير باشد مضمون چنين بيانيه
دادن يک تعبير عامه فهم و قابل قبول از مقوله   -الف

خودمختارى، بعنوان نيروئى که خواهان جدائى 

 منصور حكمت و مسئله كرد

 )بخش سوم  -سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد(
 

 رحمان حسين زاده 

  ١٣صفحه   
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و استقالل کردستان نيست و اهداف طبقاتى خود را هم 
نميخواهد از مجراى خواست خودمختارى و راديکاليزه کردن 
صورى اين مطالبه مطرح کند، امضاء کردن چنين سندى 

 . براى ما مقدور است
اعالم شرايطى که تحت آن نيروهاى کرد حاضرند به   -ب

 . وضعيت جنگى با دولت مرکزى خاتمه دهند
 . خواست رفراندوم بر سر خودمختارى و اعالم شرايط آن -ج

 
ساير مسائل مورد بحث، مانند نظر آنها و ما در مورد دموکراسى در 
ايران، محتواى عملى رژيم خودمختار، مناسبات شورائى، آزادى عمل 

هاى اطالعاتى  احزاب در کردستان، رفع اختالفات مشخص، اتحاد عمل
اى در مورد خودمختارى  و نظامى و غيره به اين سند عمومى و پايه

اينها ميتواند موضوع اسناد مشترک و يا جداگانه بعدى .  مربوط نيست
. باشد که در روند فعاليت احزاب مختلف در کردستان تنظيم خواهند شد

ما بايد اهميت سند خودمختارى براى آينده کردستان ايران را براى حزب 
مان را در مناسبات متقابل روى جلب  دموکرات توضيح بدهيم و انرژى

دفتر سياسى در تبادل نظر با همه رفقاى صاحب . آنها به اين ايده بگذاريم
حتى بسيار مفيد است اگر .  نظر ميتواند پيش نويس اين سند را تهيه کند

ارگان مرکزى حزب مقاالتى در مورد ضرورت و مقدور بودن اين کار 
در عين حال بايد تالش کنيم که خود حزب دموکرات از ابتدا .  چاپ کند

در تهيه و تنظيم اين سند شريک شود و به موضع امضاء سند پيشنهادى 
 . له سوق داده نشود کومه

در غياب اين سند بنيادى و در شرايط حاضر با سياستهاى جارى   -٣
احزاب بورژوائى در ايران در قبال مسائل اجتماعى و اوضاع سياسى 

ها، دادن اين تلقى  کشور، امضاء اسناد مشترک، طرح مساله اتحاد عمل
که حزب دموکرات ممکن است با مطالبات کارگرى و دموکراتيک ما 

اى نزديک شود و غيره نه فقط مفيد نيست بلکه اغتشاش و توهم  بدرجه
اگر فشارى براى امضاء اينگونه اسناد از طرف .  ايجاد ميکند

ميانجيگران روى ما هست بايد با تاکيد بر تمايل ما به امضاء يک سند 
اى در مورد خودمختارى جواب بگيرد و با توضيح اين  تاريخى و پايه

اى به  واقعيت که در غير اينصورت هر گونه توافق عملى و عرصه
 . سادگى ميتواند تحت تاثير رويدادهاى کوچک نقص و بى اعتبار شود

رهبرى تر شما به جريان  ما با برخورد از نظر محتوائى نزديک  -٤
. ما طرفدار برخورد مشابه به هر دو جريان هستيم.  موافق نيستيم انقالبى

گرمى و سردى روابط روزمره ميان ما با اين دو جريان نبايد جايگاه 
 . متفاوت آنها را نزد ما معنى بدهد

از نظر ما، با توجه به اساسنامه داخلى و روند انشعاب در حزب  -٥
سعيد دموکرات و سنتهاى مشابه کار تشکيالتى و حزبى در دنيا، جريان 

اعالم مخالفت با .  در استفاده از نام حزب دموکرات مشروعيت دارد بدل
اما .  زورگوئى حزب دموکرات به جريانات ديگر کامال ضرورى است

بر سر تغيير نام بعنوان نمونه روش  رهبرى انقالبىذکر فشار آنها به 

غير دموکراتيک آنها نه براى ما موضوعيت دارد و نه در باره خصلت 
خواست .  غير دموکراتيک اين حزب آموزش و اطالعى به کسى ميدهد

له کال وارد دعواى اينها بر سر اسم نشود و هر  ما اينست که کومه
 . سازمانى را با اسمى که خود روى خود گذاشته مورد اشاره قرار بدهد

  "بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق"به نقل از،   کتاب 
 اسناد مباحثات و اختالفات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران

  ١٩٩٣مجموعه يک جلدى دسامبر : چاپ دوم 
اين پيام را اگر وارسی کنيد، درسهای مهمی در عرصه اتخاذ تاکتيک 

از موضع کمونيستی .  سياسی و برخورد سياسی زنده به وقايع را دارد
دخالتگر، چهارچوب سياسی مناسبات با يک جريان بورژوا ناسيوناليست 

سياست .  و راست که چند سالی هم در حال جنگ بوده ايم، تعيين ميکند
تاکتيکی مشترک را در قبال مسئله کرد، در چهارچوب سياست آندوره 
مان تعيين ميکند و حتی برخورد زنده سياسی به احتمال مذاکره در 
شرايط و تناسب قوای آن دوره بين نيروهای سياسی در کردستان با 
جمهوری اسالمی را پيش بينی و شرايط و پرنسيپهای چنين کار احتمالی 

اينجا يک مسئله را .  اينها درسهای مهمی برای ما دارد.  را پيشنهاد ميکند
بحث مذاکره اين چهارتا )  ٢٠١٩(اگر بياد بياوريد، سال قبل .  تاکيد کنم

با دولت مرکزی و جمهوری )  مرکز همکاری(حزب ناسيوناليست کرد 
معلوم  است  در اين تناسب قوا و اين شرايط که کل .  اسالمی مطرح بود

مردم ايران قصد جارو کردن جمهوری اسالمی را دارند، معلوم است 
اين عمل جريانات ناسيوناليست از سر دريوزگی شان در مقابل 
بورژوازی سراسری و جمهوری اسالمی برای شريک شدن در قدرت 

از سر .  سياسی جنايتکارانه رژيم حاکم، تماما از سر استيصالشان بود
يأس و نااميديشان بود و در اين تناسب قوا بين مردم ايران و جمهوری 
اسالمی مذاکره و احتمال توافق و سازش مذموم و مردود و محکوم 

همان موقع ما بسياری از جريانات  چپ و کمونيست اين ترفند دو .  است
يعنی در تناسب قوا و شرايط .  طرف را افشاء و مردود اعالم کرديم

 .مشخص تاکتيک مناسب را درآن مقطع اتخاذ کرديم
  
طرف ديگر در مقابل اين سياست دريوزگی جريانات    اما از 

ناسيوناليست کرد، عده ای به آن ور بام افتاده بودند، که گويا هيچ وقت و 
در هيچ شرايطی يک حزب چپی و کمونيست يا راديکال با دولتهای 

همانوقع به سهم .  مرکزی بورژوايی و ارتجاعی نبايد مذاکره داشته باشد
خود بارها در اين مورد ياد آوری کردم، اين روش يک بعدی و 

بلکه يک نيروی سياسی چپ و کمونيست، در .  دگماتيسم غلط است
شرايط مشخص و تناسب قوای کنکرت ميتواند و الزم ميشود، حتی با 
دولت مرکزی بورژوايی و ارتجاعی بر سر مسائل مشخصی مذاکره 

اين را در کنگره نهم حزب حکمتيست که در آنجا اين بحث  .  داشته باشد
 . مطرح شد، تاکيد کردم و تجربه خودمان را دوباره يادآوری کردم

 
در نتيجه تا آخرين لحظه ها که ما و شخص منصور حکمت در رهبری 
حزب کمونيست ايران و کومه له حضور داشت و نفوذ کالم داشت، يک 

. راه حل منسجم سياسی و به هم پيوسته را برای حل مسئله کرد نشان داد
آن وقت رهبری وقت حزب کمونيست و کومه له  از جمله کسی مثل 
عبدهللا مهتدی هم ظاهرأ با اين راه حل کمونيسم کارگری و منصور 

اما بعد از جدايی ما شما حجم بااليی  از پروپاگاند . حکمت مشکل نداشت
سی سال  گذشته ناسيوناليسم کرد و از جمله از درون کومه له و همين 

عليه نقش موثر )  سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(کومه له 
سياسی منصور حکمت در رهبری و هدايت آن جريان و 

 منصور حكمت و مسئله كرد

سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال (

 ) ...بخش سوم  -مسئله كرد

  ١٤صفحه   
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از جمله با شانتاژهايی در مورد برخورد منصور حکمت در قبال مسئله 
 . در پايان بحث به اين موضوع برميگردم. کرد را شاهد هستيد

 
 ! برنامه دنيای بهتر و راه حل مسئله کرد

بعد از جدايی از حزب کمونيست ايران و تشکيل حزب کمونيست 
ملت، ناسيوناليسم و "کارگری ايران، سلسله بحثهای نظری و پايه ای 

تدوين .  از جانب منصور حکمت ارائه شد"  برنامه کمونيسم کارگری
کماکان مسئله کرد به .  برنامه حزب کمونيست کارگری در دستور بود

عنوان واقعه سياسی مهم در کردستان ايران و در منطقه مطرح بود و 
 . در قبال آن ميبايست سياستمان را دوباره اعالم کنيم

 
که در "  ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری"در سلسله مقاالت 

سه بخش تدوين شده و در سايت منصورحکمت هم اکنون در دسترس 
دوستان را به مطالعه (است و در جلد هشتم مجموعه آثارش وجود دارد، 

به يک بازبينی انتقادی مارکسيستی در )  و مراجعه به آن دعوت ميکنم
برخورد با ناسيوناليسم و برخورد به  هويت ملی و مسئله ملی پرداخته 

همانطور که خيلی های ديگر از ميان سوسياليستها و مارکسيستها به .  شد
عام و در بين روشنفکران ليبرال و حتی در ميان ناسيوناليستهای کرد 

اين مسئله .  آکادميک بحث ملت و مسئله ملی را دوباره بازبينی کردند
سيمای .  فروپاشی بلوک شرق اتفاق افتاده بود.  يک ضرورت مهم بود

در جمهوريهای سابق شوروی و گوشه و کنار دنيا .  دنيا تغييرکرده بود
انواع جريانات قوم پرست و ملی گرای تماما ارتجاعی و ضد انسانی 

ملی گرايی خيلی جاها کاراکترش به نسبت اوايل .  سربلند کرده بودند
اينها بررسی و پاسخ جديد مارکسيستی .  قرون بيستم فرق کرده بود

هر مارکسيست تيز بينی ميبايست نگاه مجددی به اين مسئله .  ميخواست
ميبايست خالقانه دوران ويژه ای که در آن به سر می برديم .  داشته باشد

در اين چهارچوب اين .   مورد بررسی و ارزيابی و انتقاد قرار داد
حق "بررسی الزم بود و در پرتو مسائل جهان معاصر، از جمله فرمول 

از جانب منصورحکمت مورد بررسی "  ملل در تعيين سرنوشت خويش
حاصلش اين نتيجه گيری شفاف .  انتقادی و مارکسيستی قرار گرفت

در بطن اوضاع کنونی اين فرمول ظاهرا .  مارکسيستی بود که گفته شد
پذيرفته شده نزد مارکسيستها، سرراست و غير انتقادی نميشود، آن را 

آنطور که مثال در مقطع انقالب اکتبر به عنوان .  تعميم داد و بکار گرفت
يک تاکتيک سياسی کارساز از جانب لنين و بلشويکها در جواب به 
. مسئله ملی و برای رفع ستم ملی در روسيه تزاری بکار گرفته شد

ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم "منصور حکمت وقتی که بحثهای 
در مقطع تصويب . "را نوشت، در همان شروع بحثش نوشت"  کارگری

با اين فرمول هيچ مشکلی  ١٣۶١برنامه حزب کمونيست ايران در سال 
اما االن دوران فرق .  وجود نداشت و پذيرفته شد و در برنامه گنجانده شد

در اين دوره جديد با ديد شفاف تر مارکسيستی نسبت به .  کرده است
بر اين اساس آن فرمول حق ملل .  مسئله ملی و هويت ملی بايد نگاه کرد

در تعيين سرنوشت خويش را بی اما و اگر و بدون قيد و شرط در 
. هرکشوری و موردی تحت نام وجود ستم ملی نميشود، بکار برد

از جمله بسياری از اتفاقاتی که به . کاربستش عوض شده و بايد دقت کرد
ويژه در اتحاد شوری بهم ريخته تحت نام ملی گرايی سربلند کردند، 

برعکس ملی گرايی مقطع انقالب .  حرکتهای ارتجاعی محض بودند
اکتبر که مثال پايه اقتصادی، گذر از فئوداليسم به سرمايه داری را 

در کشورهای .  در مقابل ارتجاع تزاری روسيه قرار ميگرفت.  داشتند
ديگری مقابل ارتجاع استعماری و يا امپرياليستی قرار ميگرفتند و جنبه 

آن وقتها از آن حرکتها طبق فرمول حق ملل در .  های مترقی داشتند
هرچند همان دوران هم ملی .  تعيين سرنوشت خويش ميشد دفاع ميشد

. گرايی و ناسيوناليسم نهايتا در مقابل کارگر و حق طلبی کارگری هم بود
در جامعه ايران با يک مورد مسئله ملی که آن هم  ٥٧در دوره انقالب 

کشمکش سياسی .  مسئله کرد بود، روبرو بوديم که سابقه و پيشينه داشت
خواست رفع ستم ملی در کردستان حق .  و نظامی حول آن وجود داشت

همان پاسخی .  می بايست جواب اصولی و سر راست بگيرد.  طلبانه بود
قبل تر و "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"که در چهارچوب مبحث 

در بخش اول اين بحث اشاره کردم و در کنفرانس ششم کومه له در 
اما چهارده سال بعد از آن دوره و در . تدوين و ارائه شد ١٣۶٠شهريور 

بررسی انتقادی ملت و مسئله ملی آن هم در بطن تحوالت جهانی و 
کاربست ارتجاعی که بسياری از حرکتها تحت نام ملی گرايی پيدا کرده 

تفسيربردار "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"اند، در نتيجه فرمول 
نتيجه گيری اين بود، اين فرمول را مثل گذشته بی .  و مشکل ساز است

يک نکته را هم تاکيد کنم، خيلی .  اما و اگر نميشود هر جا به کار بست
حق ملل در تعيين سرنوشت "از سوسياليستها و کمونيستها اين فرمول 

را در سطح پرنسيب اصولی و پايه ای کمونيستی ميدانند، در "  خويش
جهت گيری .  اين يک سياست تاکتيکی است.  صورتی که اينطور نيست

مادام که تاکتيک است، قابل تدقيق و .  تاکتيکی در قلمرو سياست است
 . تکميل و بازنگری و نتيجتا قابل تغيير است

 
يک نتيجه مهم ديگر اين بررسی انتقادی اين بود که مسائل ملی جهان 
معاصر، در هر جا هست، الزمست کنکرت و مشخص مورد بررسی 

ملت، ناسيوناليسم و برنامه "منصور حکمت در مبحث .  قرار گيرد
اشاره ميکند، در جهان معاصر ما، مسئله فلسطين، "  کمونيسم کارگری

مسئله ايرلند بعدها پاسخ گرفت و االن (مسئله کرد و مسئله ايرلند 
مواردی از مسئله ملی حل نشده در جهان است و با )  موضوعيت ندارد

لذا تا آنجا که به .  راه حل کار ساز و موثر بايد پاسخ درست بگيرند
اين "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"وارسی انتقادی فرمول 

بررسی انتقادی صورت گرفته و واضح است تغيير جدی در نگاه ما 
نسبت به آن به وجود آمده و اکنون ديد انتقادی و مارکسيستی روشن 

حق "اما تا آنجا که به کاربست .  نسبت به ناسيوناليسم و هويت ملی داريم
در موارد مشخصی مثل مسئله فلسطين "  ملل در تعيين سرنوشت خويش

در پرتو .  و کرد، کماکان آن فرمولبندی ميتواند کار بست داشته باشد
 ٩۵همين بحثها ما به طرف تصويب برنامه دنيای بهتر در مارس 

قبل از تصويب برنامه خط مشی کمونيسم کارگری در .  ميالدی رفتيم
بعد در برنامه دنيای بهتر، .  قبال مسئله کرد در قطعنامه ای تدوين شد

در بحث شفاهی ام گوشه ای از اين بخش .  برنامه حزبی ما گنجانده شد
اينجا امکان هست و کل آن بخش از برنامه منتشر .  برنامه را نقل کردم

 . ميکنم
 

 منصور حكمت و مسئله كرد

سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال (

 ) ...بخش سوم  -مسئله كرد

  ١٥صفحه   



 

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 
! ای را همه جا برپا كنيد  

 

در كارخانه ها و محالت شوراها را 
! برپا كنيد  

  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و 

!فردا ارگان حاكميت  

 

 ٦٠٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٥صفحه    

 مساله کرد
نظر به سابقه طوالنى ستم ملى بر مردم کرد در همه کشورهاى منطقه و 
سرکوب خونين خواست هاى حق طلبانه و جنبش هاى اعتراضى و 
خودمختارى طلبانه در کردستان ايران در رژيم هاى سلطنتى و اسالمى، 
حزب کمونيست کارگرى بعنوان يک اصل، حق جدايى از ايران و 
تشکيل دولت مستقل از طريق يک پروسه انتخاب آزاد و عمومى را 
براى مردم کردستان به رسميت ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآميز و 
. نظامى براى جلوگيرى از اين انتخاب آزادانه را قويا محکوم ميکند

حزب کمونيست کارگرى خواهان حل فورى مساله کرد در ايران از 
طريق برگزارى يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غرب ايران ، 

اين رفراندم بايد با خروج .  زير نظارت مراجع رسمى بين المللى است
نيروهاى نظامى دولت مرکزى و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه 
احزاب سياسى در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و 

 .سياست و نظرشان در رفراندم، انجام شود
  

حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع تنها در صورتى به جدايى 
کردستان راى موافق ميدهد که قويا محتمل باشد چنين مسيرى کارگران 
و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنى پيشرو تر و موقعيت 
اقتصادى و مناسبات اجتماعى برابرتر و ايمن ترى برخوردار خواهد 

موضع رسمى حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع بر مبناى .  ساخت
يک بررسى مشخص از موقعيت موجود و مصالح و منافع کل طبقه 
کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين 

 .خواهد شد
 

حزب کمونيست کارگرى طرح هاى مختلف خودمختارى کردستان را که 
از جانب نيروهاى خودمختارى طلب در کردستان ارائه ميشود را نه فقط 
گامى به پيش در امر حل مساله ملى کرد تلقى نميکند، بلکه آنها را نسخه 
اى براى دائمى کردن هويت هاى ملى کرد و غير کرد در يک 
چهارچوب کشورى واحد، ابدى کردن و قانونيت بخشيدن به جدايى هاى 
ملى و زمينه اى براى تداوم تخاصمات و کشمکش هاى ملى در آينده 

 .ارزيابى ميکند
 

حزب کمونيست کارگرى هر نوع ترتيباتى در مورد آينده سياسى 
کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومى خود مردم کردستان و 
صرفا بر مبناى تصميمات دولت مرکزى و يا توافقات از باال ميان دولت 
و احزاب محلى به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعيت و غيرقانونى 

 . ميداند
 

 به نقل از دنيای بهتر، برنامه کمونيسم کارگری 
پرسش .  هر ناظر منصفی در مورد اين سياست ما ميتواند قضاوت کند

کدام جريان سياسی حتی ملی گراهايی که سنگ مسئله کرد اينجا است، 
اينچنين روشن و سرراست راه حل برای مسئله کرد  را به سينه می زنند

را مطرح کرده است؟ همين جا عالقمندان را به مطالعه بيشتر ديدگاهها 
و اسناد حزب ما در برخورد به ناسيوناليسم و ملی گرايی و راه حل ما 

 . برای حل مسئله کرد فراميخوانم
 

 ...ادامه دارد 
*** 

 منصور حكمت و مسئله كرد

سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال (

 ) ...بخش سوم  -مسئله كرد



 

 !مرگ بر طالبان، چه در كابل چه تهران
 

بازگشت طالبان با فرش قرمز آمريکا و پاکستان و جمهوری اسالمی، 
تنها کابوس زنان و مردم منکوب شده افغانستان نيست، سوالی منطقه 

سپتامبر با حمله به افغانستان  ١١آمريکا بدنبال واقعه .  ای هم هست
جمهوری اسالمی افغانستان تحفه .  حکومت طالبان را سرنگون کرد

سالها .  دمکراسی موشک کروزی برای مردم زحمتکش افغانستان بود
فساد و جنايت دولت و لويه جرگه آدمکشان اسالمی، باز به نقطه اول 

 !بازگشت طالبان اينبار با حمايت آمريکا: رسيد
 
دولت آمريکا امروز دنبال تحميل تعادلی جديد به جنبش اسالم سياسی  

ديگر حتی آن تقسيم .  هم نيست، بيشتر خواهان يک همکاری با آن است
که ابزار حمايت و استفاده از  »ميانه رو«و  »فاندمنتال«کاذب بندی 

. يکی و راه انداختن جنگ با ديگری بود، محلی از اعراب ندارد
بازگشت طالبان در افغانستان و تداوم مذاکره با طالبان های تهران، 

، »امارت اسالمی افغانستان«همکاری اينها در جلوس مجدد طالبان و 
 .از يک نياز مشترک و منافع مشترک سخن ميگويد

  
در کش و قوس جنگ سرد، اسالم سياسی اين فرصت را پيدا کرد تا 
بعنوان يک نيروی واپسگرا و دشمن سوسياليسم و سکوالريسم، توسط 

اسالم سياسی يک جنبش دينی نيست، يک .  آمريکا بجلو رانده شود
خواهی بورژوازی منطقه از  جنبش سياسی است، پرچم رقابت و سهم

امروز اين جريان حکومت مطلوب .  قدرت و استثمار طبقه کارگر است
بسط و انکشاف سرمايه داری در ايران و منطقه نيست، غرب هم بنا به 
وضعيت منطقه تا اطالع ثانوی قصد ندارد خاورميانه را به محل 

لذا سازماندهی جنگ و .  صدور سرمايه و تکنولوژی تبديل کند
تروريسم، نه فقط ابزاری برای جدال و اعمال فشار به رقبا است بلکه 

 .اقتصاد جنگ هم مقرون به صرفه تر و هم پرسودتر است
  
حمايت آشکار و مجدد امروز آمريکا از زامبی های سياسی و  

تروريست ها، داليل متعددی ميتواند داشته باشد، اما ترديدی نيست که 
بازگشت طالبان بلوک ارتجاع منطقه، تروريسم و ميليتاريسم، شکاف و 

جمهوری اسالمی با .  دشمنی ميان مردم محروم منطقه را تقويت ميکند
بودن يک حکومت داعشی در بغل گوشش، راحت تر ميتواند توی سر 

 .مردم بزند
  

بيش از پيش، و البته به قيمت بسيار زياد، برای همگان روشن ميشود 
که آمريکا و دولتهای غربی، دستور کار سکوالريستی در منطقه 

امروز تحقق سکوالريسم هم روی دوش جنبش سوسياليستی .  ندارند

 ٦٠٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

در ايران بايد سر افعی اسالم سياسی را زمين .  طبقه کارگر افتاده است
 . کوبيد

 
تقابل با اسالم سياسی و تروريسم اسالمی بعنوان يک نيروی عميقأ 

مرگ بر .  مرتجع بورژوايی و ضد جامعه، امر کارگر و سوسياليسم است
 !طالبان، چه در کابل چه تهران

 
*** 

 

 هوليگان های نژادپرست
 

هميشه آخر داستان رقابت فوتبالی و هرچه که تن پوشی از ناسيوناليسم 
تيم انگليس در پنالتی باخت، سه بازيکن .  دارد به همين جا ختم ميشود

سياهپوست نتوانستند ضربه شان را به ثمر برسانند و در عوض موجی 
های نژادپرست دريافت  از لجن و توهين نژادپرستانه از جانب هوليگان

 . کردند
 

فوتبال بی تقصير است، فوتبال از نادر ورزش های جمعی و پرطرفدار 
فوتبال .  اين بورژوازی است که همه چيز را به گند کشيده است.  است

ورزش جمعی و مورد عالقه ميلياردها نفر است، اما دقيقا به همين دليل، 
بورژوازی فوتبال را .  به بيزنس و صنعت سودهای نجومی بدل شده است

. به توليد سلبريتی و سوپرمن و قراردادهای نجومی تقليل داده است
بورژوازی با پرچم های ملی و ناسيوناليسم فوتبال را آلوده و مسموم 

 . کرده است که هوليگان های نژادپرست از محصوالت جانبی آن هستند
 

پشت زرق و برق استاديومها و مسابقات مهم جهانی و قاره ای و 
باخته و توحش بورژوازی خوابيده  کشوری، تلی از اجساد کارگران جان

بورژوازی فوتبال و ورزش را سياسی و سياست را بازاری کرده .  است
 . است

 
فوتبال را هم بايد از يوغ بورژوازی و تعصبات منحط ناسيوناليستی و 

اين کار جنبشی است که آزادی و شکوفايی فرد را .  نژادپرستانه آزاد کرد
 .شرط آزادی و شکوفايی همگان ميداند

 
 ٢٠٢١جوالی  ١٢

 يادداشت ها،
 

 سياوش دانشور

!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند


