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اعﻼميه حزب حكمتيست ٤ -

د ود !

تداوم و گسترش اعتراضات در خوزستان
بازداشت شدگان بايد آزاد شوند!
اعﻼميه حزب حكمتيست ٣ -

جنگ عليه نظام و مسببين مشقات مردم است
شعار مرگ بر جمهوری اسﻼمى در تهران
 ١مرداد  ٢٣ - ١٤٠٠ژوئيه ٢٠٢١

فراخوان به حمايت از #سپيده_قليان

خيزش توده ای تير

"اصل اين است كه شما فاسد و ستمگر هستيد"

چه بايد كرد!

پروين كابلى

گرانی بنزين مجرای بروز خيزش توده ای
آبان  ٩٨بود و بی آبی مجرای بروز خيزش
توده ای تير  .١٤٠٠مجرای بروز بحران
هرچه باشد ،علت بحران اما اوجگيری
کشمکش ريشه دار طبقاتی برسر حال و آينده
است که هر بار از يک منفذ جامعه بيرون
ميزند .جامعه ايران دستکم از ديماه نود و شش
بطور قطعی پرونده جمهوری اسﻼمی و جناح
هايش را بست .خيزش توده ای تيرماه ادامه
خيزش آبان برای سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی است .اين ماهيت و جايگاه اين حرکت
در سياست ايران است حتی اگر شرکت
کنندگان اين خيزش چنين تلقی ای از عمل
امروز خويش نداشته باشند .نفس اينکه هر
اعتراض ساده عليه گرانی نان و کمبود آب و
برق بسرعت به حرکتی برعليه موجوديت
رژيم اسﻼمی تبديل می شود ،اين واقعيت است
که جمهوری اسﻼمی در تناقض با تامين
بديهيات زندگی مردم است ،وصله ای ناجور
بر پيکر آن جامعه است و تنها راهی که بلد
است سرکوب است .سياست فقر و سرکوب
قابل ادامه نيست و محکوم به شکست است.
وقتی اعتراض کارگر و مردم منکوب شده
برای بديهی ترين نيازها و ضروريات زندگی،
با مانع دستگاه سرکوب روبرو ميشود ،هيچ
راهی جز درهم شکستن ماشين
صفحه ٢

صفحه ٥

دوره اتحاد و همگامى ،جنبش اعتصاب كارگری
و جنبش اعتراض شهری است!
صفحه ٦

رحمان حسين زاده

حكومت فاسد و ناتوان بايد سرنگون شود
صفحه ٧

وريا روشنفكر

تظاهراتها در خارج كشور
درهمبستگى با مبارزات مردم در خوزستان
عليه حكومت اسﻼمى!
ستون اخبار مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

خيزش توده ای تير
چه بايد كرد ...
سرکوب بعنوان تنها ضامن بقای حکومت باقی نمی ماند .امری که
مدتهاست به خودآگاهی و راهنمای عمل اعتراضی جامعه بدل شده است.
نقطه قوت خيزش تير
خيزش های توده ای  ٩٦و  ٩٨روی دوش اعتصاب گسترده کارگری
عروج کردند و شکل و بيان ديگری از ابراز وجود سياسی و طبقاتی
کارگران و مردم زحمتکش بودند .اين خيزشها عليرغم سرکوب شديد و
محدوديتهای خويش ،تناسب قوا را تغيير داد و به سهم خود به تسهيل و
گسترش اعتصابات کارگری کمک کرد .اعتصابات کارگری و
خيزشهای توده ای ،دو رکن اساسی سياست سرنگونی انقﻼبی است و در
هر قدم محصوﻻت خود را ببار می آورد .تبديل شدن سرنگونی خواهی
به بستر اصلی سياست ايران ،تقابل آگاهانه و فعال با مضحکه های
انتخاباتی بعد از آبان نود و هشت ،بی ربط شدن مدنی چيگری اسﻼمی و
سلطنتی از ذهنيت متوهم ترين بخشهای جامعه ،رشد تمايﻼت و انتقاد
اجتماعی راديکال و ضد سرمايه داری ،خيره شدن جامعه به مکان
جنبش راديکال طبقه کارگر در شکل دادن به آينده ،از محصوﻻت
تاکنونی اين تحوﻻت اند .در سير اين کشمکش ،برآمد جنبش شورائی
کارگری که فی الحال در شکل مجمع عمومی بوسعت وجود دارد ،ايجاد
سازمانهای عمل مستقيم توده ای و شوراهای محﻼت ،از ديگر
محصوﻻت پيش رو در کشمکش با رژيم اسﻼمی اند.
يک نقطه قدرت و تمايز خيزش تير با خيزش آبان همزمانی اعتصابات
کارگری با اعتراضات توده ای است .برای عقب راندن کارفرمايان و
سرمايه داران دندان گرد و طماع که حتی در قياس با کشورهای فقر زده
کمترين حقوق را به کارگر در ايران می پردازند ،برای فلج کردن و
ازهم پاشاندن ماشين سرکوب حکومت ،قدرت و اعمال فشار سياسی و
اقتصادی وسيعتری ﻻزم است .همزمانی و همگامی توده های طبقه
کارگر و مردم زحمتکش ،يک شرط ضروری پيشروی جنبش انقﻼبی
برای سرنگونی و تقابل با راه حلهای دست راستی جنبشهای بورژوائی
است.
سرکوب دستور کار رژيم
حکومت اسﻼمی که هنوز از کابوس آبان کمر راست نکرده است ،در
مواجهه با خيزش تير سياست دو پهلو و رذيﻼنه ای را در پيش گرفته
است .از يکسو تظاهر به "خويشتنداری" نيروهای انتظامی و پليس می
کند که "تحمل کردند" و از سوی ديگر از زمين و هوا نيروی ضد
شورش اعزام می کند و دستور قلع و قمع ميدهد .امروز پنجشنبه
روحانی جﻼد شليک به مردم توسط نيروهای سرکوب را انکار و در
باره "حق اعتراض" لفاظی کرد .روحانی وقيحانه گفت تعدادی "نااهل"
و "ضد انقﻼب" از اعتراض مردم سو استفاده و شعارهای ناصحيح
دادند و تيراندازی کردند و افراد بيگناهی خسارت ديدند! ناگهان
آخوندهای مرتجع مدافع "حق اعتراض مردم در مقابل ضد انقﻼب"
شدند! دفاع فرمال از "حق اعتراض" خود يک عقب نشينی و بيانگر
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وحشت حکومت از پتانسيل
اعتراضات ،و خط "مقابله با گروه
های ضد انقﻼب و معاند" ،سياست
توجيه لشکرکشی نظامی به مردم
محروم بپاخاسته است .سياست
محوری حکومت سرکوب و ممانعت
از گسترش اعتراضات است .سرهم
کردن توجيه و بهانه جزو ﻻينفک
پروژه سرکوب است .اين جزو آگاهی
عمومی و داده سياست است که رژيم
اسﻼمی با اتکا به سرکوب سرپاست و بدون سرکوب يا توان سرکوب
مضمحل می شود .سوال اينست که سرکوب خونين و گسترده تر از
آبان تا چه حد جوابگو است؟ در آبان بيش از  ١٥٠٠نفر را کشتند اما به
سکوت جامعه منجر نشد .حکومت هنوز ميتواند بزند و بکشد ،ظرفيت
خلق فجايع ديگری دارد و بدون ترديد از منافعش با چنگ و دندان دفاع
خواهد کرد .اما مردمی را که محکوم به فقر و بردگی کرده اند و هر
روز مثل برگ خزان می ريزند ،نميتوان با هيچ ارتش ضد شورش
متوقف کرد .اما ناتوانی نهائی دستگاه سرکوب هنوز اطمينان خاطری
نمی دهد ،بايد ماشين سرکوب را منهدم کرد.
چه بايد کرد؟
مهمترين خطری که خيزش کنونی را تهديد می کند تنها ماندن و محدود
شدن اعتراضات به شهرهای استان خوزستان است .تنها سياست درست
و موثر در لحظه حاضر ،گسترش جغرافيای اعتراض به استانها و
شهرهای بزرگ ،گسترش اعتصابات کارگری در مراکز کار ،ايجاد
سپر دفاعی و حمايتی از مردم خوزستان و بپاخاستگان با ابتکارات
مختلف در داخل و خارج کشور است .مقطع زمانی اعتراضات
خوزستان نيز مهم است .بعد از تودهنی محکم به جمهوری اسﻼمی در
افتضاح انتخاباتی اش ،امواج اعتصابات کارگری در صنايع نفت و گاز
و پاﻻيشگاههای پتروشيمی شرايط مساعدی ايجاد کرد که با خيزش توده
ای در خوزستان ترکيب شد .در ديماه و آبانماه همزمان با خيزش توده
ای زحمتکشان با اعتصابات کارگری روبرو نبوديم .وقت آنست که
بخشهای مختلف و موثر جنبش کارگری به اعتصاب و اعتراض
بپيوندند .پيوستن شهرهای جديد به اعتراض توده ای شورانگيز و
اميدوار کننده است اما زمان فاکتور مهمی است .گسترش سريع
جغرافيای اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای ضامنی مهم برای
ناتوانی رژيم از سرکوب ،ممانعت از تمرکز و اعزام نيرو به
خوزستان ،در کنار تاکتيک های کارای مسدود کردن جاده ها و آزاد
کردن محﻼت و کنترل آنهاست .در جامعه هشتاد ميليونی بايد سطح و
کميت اعتراض بخش مهمی از شهرهای بزرگ را دربرگيرد تا سير
واگرائی و فروپاشی حکومت تسريع و تسهيل شود .عقب راندن دستگاه
سرکوب که هم اکنون وحشت زده است ،به نيروی وسيعتری احتياج
دارد تا تماما فلج شود .حضور همزمان يکدهم جمعيت ايران در
شهرهای بزرگ در کنار اعتصابات نفسگير کارگری برای تسليم
حکومت کفايت می کند.
مخاطرات پيش رو و تاکتيک ها
تبليغات و توجيهات حکومت نخ نما و آبروباخته است .در اعتراضات
خوزستان مردم عادی از زن و مرد و پيرو و جوان و حتی کودکان
حضور دارند .جمهوری اسﻼمی با انتساب اعتراض
صفحه ٣
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صفحه ٣

خيزش توده ای تير
چه بايد كرد ...
برحق به "بيگانگان" و "نيروهای ضد انقﻼب" و سناريوهای امنيتی
تﻼش دارد فضا را نظامی و توده مردم را از صحنه سياست قيچی کند.
ترديدی نيست که مردم حق دارند به هر طريق مقدور از خودشان دفاع
کنند .ترديدی نيست که در لحظه معينی از کشمکش بايد برای فتح
قدرت و بدست گرفتن اوضاع و خلع سﻼح نيروهای حکومتی قيام کرد.
کنترل کارخانجات و محﻼت بدون باريگادهای کارگری و انقﻼبی برای
دفاع از خود ممکن نيست .رشته قيامهای شهری برای خارج کردن
قدرت از دست جمهوری اسﻼمی بدون اقدامی سازمانيافته و مسلحانه
غيرممکن است .جمهوری اسﻼمی به زبان خوش قدرت را به کارگران
و مردم واگذار نمی کند ،جائی بايد دست به اسلحه برد و ارگانهای قيام
ناچارند مقاومت نيروی سرکوب را با قدرت و بدون توهم درهم شکنند.
اما در تناسب قوای کنونی و در جائی که دامنه اعتراض هنوز محدود
به بخشی از شهرهای خوزستان و چند شهر ديگر است ،دست بردن به
اسلحه و وارد شدن به جنگی نابرابر يک سياست آوانتوريستی و
نادرست و بنفع حکومت اسﻼمی است.
در شرايط امروز بايد بفوريت پايه های ارگانهای دفاع از خود را در
محﻼت و مناطق ايجاد کنيم .کميته های انقﻼبی و حزبی و ارگانهای
سازماندهی نبرد را در محﻼت شکل دهيم و برای گسترش اعتراض و
اعتصاب و همگامی و همصدائی جنبش توده ای و کارگری تﻼش کنيم.
اعمال فشار برای آزادی بازداشت شدگان اعتراضات اخير و کليه
زندانيان سياسی ،طرح خواستهائی که امروز کارگران در مقياس ايران
فرياد ميزنند مانند تامين زندگی و معيشت مکفی ،درمان و سﻼمت و
واکسيناسيون ،امنيت شغلی و موظف کردن حکومت به تامين نيازهای
پايه ای و فوری مردم ،سياستهای متحد کننده تری هستند .آن جوانی که
ميگويد "من بيکارم ،گرسنه ام ،تير نزن" جوهر و محتوای اعتراضات
کنونی را به موجزترين شکل بيان می کند .هر عمل انقﻼبی و
سازمانگرانه بايد اين توده ناراضی و آماده نبرد را متشکل کند و بميدان
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بياورد.
بخشهای مختلف جامعه بايد يک سپر دفاعی از مردم بپاخاسته ايجاد کنند.
اعﻼم حمايتهای سياسی و تومارها ﻻزم اند اما کافی نيستند .بايد حکومت
فشاری را متحمل شود که کشتن و زدن هزينه باﻻئی برايش داشته باشد و
اين با راه افتادن يک جنبش قوی همبستگی و دفاع از حق اعتراض و
اعتصاب و تشکل ممکن است .از حق تشکل و تحزب و ايجاد سازمانهای
مستقل از دولت بايد دفاع کرد .به دولت اجازه ندهيم که با انتساب هر
اعتراض به احزاب سياسی اپوزيسيون ،بزعم خود سرکوب را توجيه
کند .احزاب سياسی اپوزيسيون سرکوب شدگان نسل های قبلی اند و تمايل
يا مخالفت با آنها به حکومت اسﻼمی ربطی ندارد.
فراخوان به کارگران کمونيست و انقﻼبيون
در اين اوضاع خطير عنصر سازمانگری و رهبری مهمترين حلقه های
مبارزه جاری هستند .داشتن ابتکار و اتخاذ سياستها و اقدامات موثر که
بسادگی برای توده وسيع معترضين قابل تکثير باشد ،حياتی است .ما بايد
بدرجه ای که حکومت را عقب ميرانيم يک قدرت دوفاکتوی آلترناتيو
ايجاد کنيم .در کارخانه ها و محﻼت کارگری و در شهر و روستا ،برای
کنترل و بدست گرفتن اوضاع به هر ميزان و در هر زمانی که ميتوانيم
بکوشيم .دادن تصويری پيشرو و جذاب و انقﻼبی از جنبشی که در
جريان است و طبقه ای که جامعه ميتواند و بايد اميد به رهائی را به آن
گره بزند ،کار رهبران کارگری و رهبران عملی مبارزات توده ای و
کمونيست ها و راديکالها است .در ايندوره و در مبارزه برای سرنگونی
با ايستگاهها و سواﻻت متعددی روبرو خواهيم شد و کار هر کمونيستی
پاسخ به الزامات اين مبارزه و سواﻻت محوری آنست .هدف ما اينست که
خواست وسيع سرنگونی تحت پرچم و سياست طبقه کارگر محقق شود و
در فردای سرنگونی جنبش اجتماعی طبقه کارگر و توده های محروم،
يک قدرت غير قابل حذف در هيئت سازمانهای توده ای و حزبی و
شوراها و نهادهای انقﻼبی باشد .فراخوان ما به کمونيست ها و راديکالها
و رهبران کارگری اينست که موقعيت را دريابيم ،سنگرهای نبرد را برپا
کنيم ،برای خارج کردن کنترل دولت و نهادهايش و بدست گرفتن اداره
امور و اعمال قدرت کارگری و توده ای حرکت کنيم.
سردبير.
 ٢٢ژوئيه ٢٠٢١

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٤
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اعﻼميه حزب حكمتيست ٤ -

تداوم و گسترش اعتراضات در خوزستان
بازداشت شدگان بايد آزاد شوند!
خيزش توده ای در خوزستان وارد هفتمين شب شد .شهرها و
روستاهای خوزستان در جوش و خروش شبانه است .اعتراضات
گسترده در ماهشهر ،سوسنگرد ،مناطق و محﻼت مختلف اهواز مانند؛
جراحی و شيبان و کوت عبداله و کيان شهر و علوی و الحائی،
شادگان ،شوش ،شاوور ،رامشير و حميديه ادامه داشت و چهارشنبه و
امروز پنجشنبه شهرهای کرج ،کرمانشاه ،خرم آباد ،ازنا در استان
لرستان ،ايذه ،اليگودرز ،شاهين شهر اصفهان ،شهر حر از توابع
دزفول و گناوه به اعتراض پيوستند .درگيری ها در ايذه و اليگودرز و
ماهشهر و اهواز شديدتر بود .استقرار گسترده نيروی سرکوب در
شهرها و پرتاب گاز اشک آور ،شليک با تفنگ ساچمه ای و گلوله
جنگی به تظاهرکنندگان بيوقفه در جريان است .نيروی سرکوب در
مواردی گوشمالی داده شد و خفت بار با دست خالی اما متحد معترضين
به عقب رانده شد .در اليگودرز خبر کشته شدن سه جوان توسط
تيراندازان سپاه اعﻼم شده است .خير ديگری از اسير کردن معاون
اداره آگاهی که به معترضين تيراندازی کرده بود توسط تظاهر کنندگان
در ايذه منتشر شده است .دستگيری ها در اين هفته تا امروز جمعه
صدها تن و بنا به گزارشاتی  ٣٥٠نفر رسيده است .تعداد مجروحين
تاکنون  ١٢٠نفر و تعداد جانباختگان  ٧نفر اعﻼم شده است.
روحانی و خاتمی و مقامات حکومتی گوش تا گوش بخط شدند و از حق
اعتراض مردم و "مقابله با ضدانقﻼب و برخورد قاطع" سخن می
گويند .اينها بشدت ترسيده اند .از يکسو پس می کشند و تملق مردم را
می گويند و از سوی ديگر چنگ و دندان نشان می دهند .جمهوری
اسﻼمی همزمان که آدم می کشد و جوانان را به قتل ميرساند ،وعده
"رسيدگی و اقدامات ويژه" ميدهد .شکست طرح و سياست سرکوب
خوزستان توسط حکومت تنها با گسترش اعتراضات به شهرهای
بزرگ و استانهای ديگر ممکن است.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه در
سراسر کشور را فراميخواند که از فرصت بدست آمده بهره جوئيم و
امواج اعتصابی و اعتراضی را گسترش دهيم .تنها راه بستن دست
حکومت در سرکوب اجازه ندادن به انتقال نيرو و تمرکز است و آن
فقط با گسترش جغرافيای اعتراض در کارخانه ها و شهرهای مختلف،
با کنترل راه ها و جاده ها و مناطق و محﻼت ممکن است .خواست
آزادی فوری بازداشت شدگان را همه جا به شعار اعتراضات شبانه
تبديل کنيم.
کارگران ،مردم آزاديخواه! وقت آنست که بپاخيزيد ،در حمايت از مردم
خوزستان برای درهم کوبيدن رژيم!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٣١تير  ٢٢ - ١۴٠٠ژوئيه ٢٠٢١

اعﻼميه حزب حكمتيست ٣ -

جنگ عليه نظام و مسببين مشقات مردم است
شعار مرگ بر جمهوری اسﻼمى در تهران
اعتراضات شبانه در خوزستان ادامه دارد .دوشنبه شب در شهرهای
اهواز ،سوسنگرد ،حميديه ،رامهرمز ،رامشير ،شوشتر و دزفول،
عليرغم گسيل نيروهای سرکوب با هواپيما به استان و افزايش محسوس
نيروهای امنيتی در مناطق حساس شهرها ،اجتماعات و تظاهراتهای
گسترده برگزار شد .مردم معترض در سوسنگرد با عقب راندن نيروهای
انتظامی کنترل شهر را بدست گرفتند و تظاهرات بزرگی برگزار کردند.
يک شعار سوسنگردی ها "ثوره ثوره حتی النصر" انقﻼب انقﻼب تا
پيروزی بود .در رامهرمز خيابان ها در کنترل تظاهر کنندگان بود .در
مناطق و محﻼت مختلف اهواز از شهرک جراحی ماهشهر و کوی علوی
تا شهر ويس و کوت عبداله اعتراضات گسترده و درگيری در جريان
بود .نيروی انتظامی و پليس با تيراندازی و دستگيری وسيع تﻼش داشت
اجتماعات را متفرق کند اما اعتراضات تا پاسی از شب ادامه داشت.
دستگيری ها در خرمشهر ،اهواز ،سوسنگرد و محﻼت کوت عبداله و
علوی گسترده بوده است .تاکتيک مسدود کردن جاده ها ادامه داشت و
ديشب معترضين از جمله جاده اصلی انديمشک  -اهواز و بهبهان -
رامهرمز را مسدود کردند .شمار جانباختگان به چهار نفر رسيد و صدها
نفر بازداشت شدند .يک شعار دوشنبه شب تظاهرکنندگان در محله علوی
"اطلقو سراح اسرانا"  -زندانيان ما را آزاد کنيد ،بود .مردم خرم آباد نيز
در همبستگی با مردم زحمتکش خوزستان به خيابان آمدند .امروز صبح
سه شنبه مردم تهران در ايستگاه متروی صادقيه شعار "مرگ بر
جمهوری اسﻼمی" سر دادند .در تهران و اردبيل ديوار نويسی در حمايت
از خوزستان آغاز شده است.
خروش مردم از دريچه قطع آب در خوزستان سوزان آغاز شد اما چه
کسی نمی داند که اين جنبشی برای سرنگونی حکومتی است که قابليت
تهيه بدوی ترين امکانات مردم را ندارد .يک جامعه از درد و رنج و
تبعيض فرياد ميزند ،هر گوشه مملکت اعتصاب و اعتراض است ،اين
فريادها بايد درهم آميزد .عروج جنبش اعتصابی کارگری اساسا در
خوزستان و صنايع نفت و بدنبال آن خيزش توده ای در اعتراض به بی
آبی و طرحهای انتقال آب ،اَشکا ِل مکمل و صورت متفاوت يک مبارزه
سراسری تر عليه فقر و فﻼکت و برای آزادی و برابری و رفاه همگانی
است .اعتراض توده ای به جنبش اعتصابی نيرو ميدهد و امکان پيروزی
آنرا تسهيل می کند .جنبش اعتصابی کارگری ضروری است در اشکال
مختلف از اعتراضات مردم زحمتکش خوزستان حمايت کند .ايجاد اين
اتحاد و همبستگی وظيفه کارگران کمونيست و پيشرو و فعالين
اعتراضات توده ای است.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه در
سراسر کشور را فراميخواند که از فرصت بدست آمده بهره جوئيم و
امواج اعتصابی و اعتراضی را گسترش دهيم .تنها راه بستن دست
حکومت در سرکوب اجازه ندادن به انتقال نيرو و تمرکز است و آن فقط
با گسترش جغرافيای اعتراض در کارخانه ها و شهرهای
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جنگ عليه نظام و مسببين مشقات مردم است
شعار مرگ بر جمهوری اسﻼمى در تهران ...
مختلف ،با کنترل مناطق و محﻼت ممکن است .ايجاد سازمان
مناسب بسيج و تدارک و نبرد در محﻼت بسيار کليدی است.
ايجاد شوراهای محﻼت يا متکی شدن به سنت کار شورائی
برای بسيج توده ای ،از نيازهای مبرم لحظه حاضر است.
سياست بدست گرفتن اوضاع و پاکسازی شهرها و محﻼت از
جمهوری اسﻼمی به هر اندازه و هر زمان که ممکن است ،يک
قدم برای ايجاد قدرت توده ای آلترناتيو است .استفاده از
ابتکارات مختلف از جمله تجارب آبانماه در محﻼت برای مقابله
با نيروی سرکوب بسيار حياتی است.
هدف بﻼفصل و فوری موظف کردن حکومت به تامين فوری
آب اشاميدنی ،معلق کردن طرحهای انتقال آب و تقسيم عادﻻنه و
فوری آب است .درعين حال اين مردم نان و لوازم زندگی
ميخواهند ،درمان و دارو ميخواهند ،سﻼمت و بهداشت و
واکسيناسيون می خواهند ،عليه استبداد و سرکوب و زن ستيزی
اند .اينها درد مردم است و رژيم اسﻼمی مسبب کليه اين مشقات
است .شعار الشعب يريد اسقاط النظام در خوزستان و مرگ بر
جمهوری اسﻼمی در تهران ،بيان سلبی اين تمايل و خواست
گسترده جامعه ايران است.
کارگران ،مردم آزاديخواه! وقت آنست که بپاخيزيد ،خوزستان
نبايد تنها بماند!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٩تير  ٢٠ - ١۴٠٠ژوئيه ٢٠٢١

جهان بدون فراخوان
سوسياليسم،

بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

شماره ٦٠٥

فراخوان به حمايت از #سپيده_قليان
"اصل اين است كه شما فاسد و ستمگر هستيد"
پروين کابلی
امروز برادر سپيده ی قليان در گفتگوی با
خبرگزاری ها گفته است که سپيده را هشت زندانی
در زندان بوشهر به قصد کشتن مورد ضرب و شتم قرار داده اند .خانواده سپيده
که در شهرستان دزفول زندگی می کنند از طريق تماس تلفنی وی از اين ماجرا
خبردار می شوند و به زندان بوشهر که  ٧٠٠کيلومتر با شهرستان دزفول فاصله
دارند سفر ميکنند .در مﻼقاتی که والدين سپيده با مسئولين زندان دارند خواهان
ديدن دوربينهای مداربسته داخل زندان می شوند که آنها از اين مطالبه سر باز
می زنند .طبق اين خبر همه شواهد دال بر دسيسه و توطئه ی جمهوری اسﻼمی
برای از بين بردن فيزيکی سپيده می باشد.
سپيده قليان کيست که رژيم اسﻼمی نقشه کشتن او را در سر دارد؟ آوازه ی
شهرت سپيده زمانی پخش شد که بعنوان يک ژورناليست به کانال خبری هفت
تپه تبديل گشت و قدم به قدم در مبارزه ای که هفت تپه ای ها پيش گرفته بودند با
آنها هم قدم شد .او در نوامبر  ٢٠١٨همراه چندتن ديگر از جمله اسماعيل بخشی
به مدت  ٣٠روز دستگير و بعد از آن با قرار وثيقه آزاد شد .بعد از آزادی سپيده
در مورد شکنجه های روحی و جسمی ،توهين و آزار جنسی ،تهديد به تجاوز
توسط شکنجه گران افشاگری نمود .جمهوری اسﻼمی بعد از آزادی او و چند تن
ديگر با ساختن مستندی که با گرفتن اعتراف که با شکنجه و فشار روی آنها
ميسر شده بود ،تﻼش نمود که اسماعيل بخشی و سپيده قليان را به داشتن رابطه
با احزاب چپ و کمونيست نسبت دهد.
جواب سپيده روشن بود" :اصل اين است که شما فاسد و ستمگر هستيد" .چه
جمله ای می تواند چنين موجز و کوتاه موجوديت جمهوری اسﻼمی را به
روشنی و عميق نشان دهد.
سپيده امروز همراه و هم قدم مردم بپاخاسته ای است که از سردمداران اسﻼمی
به تنگ آمده اند .سپيده به مردمی تعلق دارد که می خواهند به ستم و فساد و
توطئه ،قتل و غارت و گرسنگی پايان دهند .سپيده زنی آزاده از تبار معترضان
و بپاخاستگانی است که در دی  ٩۶و آبان  ٩٨به خاک و خون کشيده شدند،
امروز همراه مردم خوزستان در خيابانها می جنگد و در مترو تهران با شعار
مرگ بر ديکتاتور همراه زنان و مردانی است که جمهوری اسﻼمی را به تنگ
آورده اند.
برای نجات جان سپيده بايد هرآنچه که از دستمان برمی آيد انجام دهيم .اکنون که
مردم در خوزستان و تهران بار ديگر فرياد مرگ بر ديکتاتور را سر داده اند
نبايد اجازه بدهيم که سرسوزنی آسيب به سپيده وارد شود.
با هشتگ #اصل_اين_است_که_شما_فاسد_و_ستمگر_هستيد از #سپيده_قليان
حمايت کنيم و خواهان آزادی وی و کليه زندانيان سياسی شويم.
دو هشتگ #اصل_اين_است_که_شما_قاتل_و_ستمگر_هستيد
#سپيده_قليان_را_آزاد_کنيد
 ٢٢جوﻻی ٢٠٢١
فردا شب ساعت  ١٩به وقت ايران در تويتر.

صفحه ٦
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در يک نگاه
دوره اتحاد و همگامى ،جنبش اعتصاب كارگری و جنبش اعتراض شهری است!
رحمان حسين زاده
دهها هزار کارگر نفت و پتروشيمی ها و نيشکر هفت تپه و مراکز متعدد
کارگری در جنبش اعتصابی گسترده ،بسر ميبرند ،هم اکنون دهها هزار
انسان جان به لب رسيده از تشنگی ،در جنبش اعتراض شهری گسترده
مشت گره کرده ،روبروی حاکميت زور و ستم ايستاده اند .دوره اتحاد و
همگامی جنبش اعتصابی کارگران و جنبش اعتراض شهری برای تعيين
تکليف با حاکميت سرمايه و جمهوری اسﻼمی است.
زنده باد همبستگی جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض شهری،
دو عرصه اصلی نبرد برای جارو کردن جمهوری اسﻼمی.

شهرک های اطراف ،اين کارگران شريف گروه ملی بودند که از
واحدهای مختلف از جمله تاسيسات و آبرسانی ،با تﻼش های شبانه
روزی موفق شدند تا از طريق اتصال آبرسانی مرکزی به شبکه لوله
کشی آب شهری ،آب شرب را تصفيه و پمپاژ کنند و به مناطقی که
دچار قطعی آب بودند برسانند.
در اين روزها که مردم خوزستان در شرايط اسفبار زندگی ميکنند بار
ديگر اعﻼم ميکنيم که همراه آنان بوده و هستيم چون ميان مطالبات
معترضان خيابانی با مطالبات کارگری منافاتی وجود ندارد و اين
اعتراضات را عمدتا ً خانواده های کارگری شکل داده اند.

تصميم ،اراده و اعﻼميه کارگران فوﻻد اهواز را بايد سرمشق قرار داد!
در نظر داشتم يادداشت کوتاهی را باز هم در ضرورت و اهميت فوری
همگامی جنبش کارگری و جنبش اعتراض توده ای و شهری جاری
بنويسم .اما مطالعه اعﻼميه ای از "کارگران گروه ملی فوﻻد اهواز"
متقاعدم کرد ،بازتکثير اين اعﻼميه و فراخوان به پخش وسيع آن در
سطح جنبش کارگری و توده ای هدفم را تامين ميکند .کارگران فوﻻد در
اين اعﻼميه صرفا حمايت تبليغی و اعﻼم موضع نکرده اند .اوﻻ درد
مشترک کارگران و توده مردم جان به لب رسيده و به ميدان آمده عليه
نبودن نان و برق و آب و در يک کﻼم عليه فقر و تبعيض و نابرابری را
آنجا که تاکيد کرده اند" ،مطالبات معترضان خيابانی با مطالبات کارگری
منافاتی وجود ندارد" را به روشنی بيان کرده اند و مهمتر عزم و اراده
برای همگامی و اتحاد محکم با اعتراضات شهری و توده ای را به اين
شکل مصمم اعﻼم کرده اند" .ما کارگران گروه ملی صنعتی فوﻻد اهواز
تجربه درخشان اعتصاب و اتحاد در خيابان و شهر و روستا داريم و به
سرکوبگران و غارتگران خوزستان و ايران هشدار می دهيم که اگر
ﻻزم باشد ،يعنی اگر خطوط توليد شرکت به همين منوال پيش برود،
اعتراضات سرکوب شود و بحران آب و برق به طور اساسی و مطابق با
خواست اکثريت مردم حل نگردد بار ديگر خيابانهای اهواز را با
سازماندهی مشخص کارگران به لرزه در خواهيم آورد تا از رفتار خود
پشيمانتان کنيم".
اميدوارم کارگران مبارز فوﻻد تصميم اعﻼم شده شان را عملی سازند.
اعﻼميه و تصميم کارگران فوﻻد را ميتوان و بايد سرمشق قرار داد.
اعﻼميه کارگران فوﻻد را که در پايين ضميمه است ،مطالعه کنيد.

واقعيت اين است که کمآبی و قطعی برق عﻼوه بر حوزه دامداری و
کشاورزی ،اثرات مستقيمی بر روی خطوط توليد هم گذاشته و امروز
شرکت با عظمت گروه ملی صنعتی فوﻻد با کاهش و بحران توليد
مواجه است ،در حالی که مشکﻼت برق و آب تاثيری بر مافيای فوﻻد
بخصوص در فﻼت مرکزی اصفهان و شرکت های کويری نگذاشته
است!
همکاران عزيز ما و خانواده هايمان اين روزها به درستی کنار
معترضان و اهالی تشنه لب صدها روستای غمگين خوزستان قرار
داريم.
هيچ مافيا و حاکميتی حق ندارد به منافع و نيازهای طبقه کارگر و
فرودستان دست درازی کند و تظاهرات مسالمت آميز جوانان را
سرکوب و گلوله باران کند.
ما کارگران گروه ملی صنعتی فوﻻد اهواز تجربه درخشان اعتصاب و
اتحاد در خيابان و شهر و روستا داريم و به سرکوبگران و غارتگران
خوزستان و ايران هشدار می دهيم که اگر ﻻزم باشد  ،يعنی اگر خطوط
توليد شرکت به همين منوال پيش برود ،اعتراضات سرکوب شود و
بحران آب و برق به طور اساسی و مطابق با خواست اکثريت مردم حل
نگردد بار ديگر خيابانهای اهواز را با سازماندهی مشخص کارگران
به لرزه در خواهيم آورد تا از رفتار خود پشيمانتان کنيم.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فوﻻد

***
کارگران گروه ملی فوﻻد هميشه صدای دردمندان و حقطلبان بوده اند
همان طور که در جريان سيل نشان داديم آماده امداد رسانی هستيم و با
حضور در مناطق سيل زده اقدام به احداث سيل بند و توزيع غذا کرديم.
در پی تشديد بحران کم آبی در مناطق جنوبی اهواز مانند مﻼشيه و

به حزب كمونيست كارگری -حكمتيست
كمک مالى كنيد!

صفحه ٧

كمونيست هفتگى

حكومت فاسد و ناتوان بايد سرنگون شود
وريا روشنفكر
در طول تاريخ حيات بشر دستکاريهای عمده در طبيعت اثرات مخربی
را به دنبال داشته است ،اما بنا به ضرورت های موجود انسان ناگزير
به احداث برخی سازه ها در طبيعت بوده است .سدها يکی از سازه های
مهم در حوزه منابع آب می باشند که از گذشته تاکنون با اهداف مختلفی
احداث شده اند و روند سدسازی در کشورهای مختلف با کم و کيف و
اهداف متفاوتی دنبال شده است .اگرچه در موارد ضروری احداث سدها
جهت توليد برق و تامين آب شرب غيرقابل انکار می باشد اما جدای از
اين موارد هرگونه احداث سد می تواند مشکﻼت و معضﻼت زيست
محيطی ،اجتماعی-اقتصادی ،زمين شناسی و اقليمی غيرقابل جبرانی را
به دنبال داشته باشد .اگر روند سدسازی در جمهوری اسﻼمی که از
دوره رفسنجانی استارت خورد را مورد بررسی قرار دهيم ،اثرات
مخرب زيست محيطی زيادی را می توان ديد و موارد متعددی از قبيل
روند خشک شدن درياچه اروميه ،شوری سد گتوند ،خشک شدن
تدريجی کارون ،زاينده رود ،خشک شدن بهترين مرتع ايران در دشت
قزوين و موارد بسيار ديگر را ميتوان نام برد .از نظر فنی خشک شدن
پايين دست سدها و از بين رفتن فون و فلور رودخانه پايين دست سد و
قطع ارتباط و تغذيه آبخوان ها و نهايتا ً کاهش سطح ايستابی و خشکيدن
برخی منابع آب سطحی ،تجمع بيش از حد رسوبات در پشت مخزن سد
از قبيل سد سفيدرود گيﻼن و وحدت کردستان ،جلوگيری از مهاجرت
ماهيان و عدم تکميل روند فيزيولوژيک تکثير و بقای نسل ماهيان نظير
ماهی آزاد و ماهيان خاوياری درياچه خزر ،احداث سد در خروجی
برخی درياچه های طبيعی مثل درياچه زريوار کردستان و تجمع بيش
از حد رسوبات در کف و از بين بردن چشمه های بستر و همچنين با
کاهش عمق درياچه رشد و پيشروی نيزارها روند اختناق و پيری اين
درياچه سريعتر شده است.
سدهای بزرگ با ايجاد سربارهای مصنوعی بسيار زياد که به ﻻيه
های زيرين زمين وارد می کنند می توانند سبب ايجاد زلزله در مناطق
نزديک سد شوند .همچنين احداث سدها سبب زير آب رفتن زيستگاه
های مختلف گياهی ،جانوری ،مناطق روستايی و مسکونی و آثار
باستانی خواهد شد و موجب تغيير بافت زيست ساکنان ميگردد که سد
داريان استان کردستان از اين موارد می باشد .همچنين سدها با
خشکاندن سرشاخه های اصلی سبب ايجاد کانون های گرد و غبار و
طوفان های شن و نمک خواهد شد و اقليم مناطق را به راحتی
دستخوش تغييرات ناخوشايندی خواهد کرد .ازاين رو است که سدهايی
که بصورت ناصحيح و غير ضروری ساخته شده عمﻼ آب شرب حوزه
خود و فراتر ازآن را غيرقابل شرب و حتی غير قابل مصرف می کند.
سوال ساسی اينجاست که باعلم به همه اين معضﻼت و صرف ميلياردها
تومان پول جهت مطالعات ساخت سد و همچنين احداث سازه و مبالغی
به مراتب باﻻتر جهت نگهداری سدها چرا جمهوری اسﻼمی کماکان
اصرار در احداث سدها را دارد؟ پاسخ را بايد در نگاه تبديل هر چيز به
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کاﻻ و انباشت سرمايه از آب به
هرطريق ولو به قيمت نابودی زيست
آيندگان در حکومت ديد.
در جهان امروز جهت تامين برق
روشهای متعدد و سازگار با محيط
زيست وجود دارد و جغرافيای ايران
بخاطر تنوع اکولوژی قابليت
بهربرداری از بسياری ازاين شيوه ها
را دارد .ايران دارای مناطق بادخيز فراوان جهت استفاده از توربينهای
بادی و همچنين گرمترين کوير جهان جهت استفاده از انرژی خورشيدی
جهت تامين برق بوسيله پانلهای خورشيدی است .روشی که مثﻼ
دراسرائيل دومين منبع تامين برق آن کشوراست .ماجراجويی و تحميل
هزينه های فراوان برنامه اتمی جمهوری اسﻼمی که در توجيه برای
توليد برق بود عمﻼ جز ايجاد تحريم و فشار اقتصادی و گسترش فقر
ثمری برای مردم نداشت بماند که خود نفس تحريم يک جنگ کثيف
سرمايه داری هست و اﻻن بحث اين نوشته نيست.
اساسا سرمايه داری هرچيز را کاﻻ و درجهت ايجاد سود می داند و
هزينه  -فايده آن برای بشر اولويتی ندارد ،بلکه فقط سود سرمايه را
مﻼک ميداند .در نظامهای سرکوبگری مانند جمهوری اسﻼمی عﻼوه بر
نگاه سرمايه داری ،به علت عدم مديريت و توان اداره کشور جواب
مطالبات اوليه شهروندان هم بصورتی سلبی و با اعمال نيروی قهری داده
ميشود .نمونه های اخير برخورد حومت در بحث واکسن کرونا و يا
مطالبه بسيار ابتدايی و به حق شهروندان جهت تامين آب و برق که
بوسيله سرکوب و تبديل مسئله به بحثی پليسی امنيتی ،نشان از بی لياقتی
و عدم داشتن راه حل از جانب حکومت برای رفع نياز شهروندانش هست
که جز وظايف اوليه هر حکومتی ايجاد رفاه برای ساکنان کشور می
باشد.
جمهوری اسﻼمی درحال حاضر هيچ برون رفتی برای بحرانهايی که
طی حاکميت  ۴٣ساله اش بوجود آورده ندارد .اعتصاب کارگران نفت و
گاز و پتروشيمی ،کارگران هفت تپه ،معلمان ،بازنشستگان ،رانندگان،
بخش درمانی کشور و اعتراض تمامی شهروندان به شرايط حاکم تنها از
جانب حکومت يک پاسخ دارد :سرکوب و برخورد خشن پليسی.
از سال  ٩۶به اين طرف عمﻼ عامه مردم به اين باور رسيده اند که تنها
راه نجات در سرنگونی جمهوری اسﻼمی است و ديگر انداختن مشکل به
گردن اين کشور و آن کشور ،وعده دادن های توخالی و بازی های
جناحی نمی تواند مردم را فريب دهد .به گمان من سطح مشارکت مردم
در انتخابات رياست جمهوری سيزدهم ،با توجه به اينکه حکومت تمام
توان تبليغاتی و عملی خود را با کشاندن تمام نيروهايش به ميدان بکار
بست ،خامنه ای و داردسته اش را به اين نتيجه رساند که حکومتشان
ماندگار نيست .نگاهی به آنچه به اصطﻼح مناظره کانديداهای رياست
جمهوری در چند دوره گذشته بيندازيد در واقع دعوای ميان چند گروه
دزد و فاسد است که دارند به اصطﻼح پته هم را بر آب می اندازند.
معلوم است از يک سری دزد و قاتل جانی چه چيزی عايد مردم ميشود.
ما شاهد آن هستيم هر نوع مطالبه از هر کسی در جامعه با شديدترين
وجه ممکن از خشونت پاسخ داده ميشود .اين روش غالب
صفحه ٨
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حكومت فاسد و ناتوان

اطﻼعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

بايد سرنگون شود...

خيزش تشنگان بخون كشيده شد!

تمام نظانهای سرکوبگر رو به زوال هست ،قطعا درچند ماه آينده ما
شاهد ريزش بيشتر نيروهای مزدور حکومتی خواهيم بود زيرا
سيستم ديگر توان تامين و خريد خدمتشان را نخواهد داشت.

از شامگاه پنج شنبه  ٢۴تير ،خيزش مردم و جوانان خوزستان در اعتراض
به مشکل بی آبی و قطع برق شهرهای اهواز ،آبادان ،سوسنگرد ،حميديه،
شادگان ،مﻼثانی ،قلعه چنعان ،ماهشهر ،خرمشهر ،بستان ،کوت عبدﷲ و
برخی ديگر از شهرها را فرا گرفته است .توده های به ستوه آمده دست به
تظاهرات خيابانی زده و در بسياری از مناطق و خيابانها با آتش زدن
ﻻستيک ،اقدام به راهبندان و مسدود ساختن جادهها کرده اند.

دراين ميان طبقه کارگر ،بواسطه جايگاه طبقاتی و نقش محوريش
در توليد و درنتيجه گردش اقتصاد و همچنين آگاهی طبقاتی ناشی
از تجارب ارزنده نزديک به يک قرن مبارزه با نظام سرمايه،
بعنوان پيش قراول و رهبر اين مبارزه می تواند و بايد هر روز
قاطع تر ،کوبنده تر و راديکال تر جامعه را به سمت انقﻼب
کارگری سوق دهد .واضح است اين گفته نه به آسانی و نه بدون
هزينه است ،قطعا دراين راه انسانهای آزاديخواه بسياری زندانی و
شکنجه و حتی کشته خواهند شد ،اما راه روشن است و آينده از آن
ما کارگران است.
 ٢٢ژوئيه ٢٠٢١

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم

توده ای را همه جا برپا كنيد!
در كارخانه ها و محﻼت
شوراها را برپا كنيد!

امروز شورا ارگان مبارزه و
قيام و فردا ارگان حاكميت!

پاسخ نيروهای سرکوب رژيم به مردمی که از کمبود آب شديدا ً رنج میبرند
و دامها و کشت و زرع آنان نابود میشود با گلوله بوده است و به جای آب،
اعتراضات آنها را به خون کشيده است .مقامات دولتی چه در سطح استان
چه فراتر از آن ،نهفقط هيچگونه اقدامی برای رفع اين کمبودها و نارسايیها
انجام ندادهاند ،بلکه نيروهای مزدور گارد ويژه را برای سرکوب
اعتراضکنندگان وارد عمل ساختهاند و پاسخ مردمی را با گاز اشکآور و
شليک گلوله هوايی و سرانجام شليک به روی اعتراضکنندگان داده اند .بر
اساس آخرين گزارشها تاکنون چهار جوان معترض به نام های "قاسم حميد
بازم الناصری" در کوی کانتکس اهواز" ،علی مزرعه" در منطقهی کوی
زويه" ،مصطفی نعيماوی" ،اهل شادگان و "حسين آل ناصر" از اهالی
سوسنگرد با شليک مستقيم نيروهای امنيتی کشته شده اند.
رژيم چمهوری اسﻼمی که در بحرانی همه جانبه بسر می برد در وحشت از
گسترش اعتراضات خيابانی و تظاهرات تودهای ،حتی اعتراض
مسالمتآميز تودههای مردم تشنه و متقاضی آب را نيز با گلوله پاسخ میدهد.
کارگران و تودههای مردم زحمتکش ايران با گسترش اعتصابات و
اعتراضات خيابانی و تظاهرات تودهای بايد عرصه را بر اين رژيم
جنايتکار تنگتر کنند و به حاکميت ننگين و جنايتکارانه آن پايان دهند و به
سوی گزينه شورايی کارگری خود گام بردارند.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست تعرض وحشيانه نيروهای
سرکوبگر رژيم را به مردم حق طلب خوزستان به شدت محکوم می کند و
پشتيانی بی دريغ خود را از مطالبات برحق اين اعتصابات و خيزش های
مردمی اعﻼم ميدارد و از همه انسان های کمونيست و آزاديخواه و فعالين
جنبش کارگری دعوت می کند که صدای حق طلبانه کارگران اعتصابی در
صنعت نفت و پتروشيمی و هفت تپه و توده های مردم بپاخاسته خوزستان را
رساتر سازند.
زنده باد مبارزات حق طلبانه کارگران و مردم بپاخاسته
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم!
 ٢٧تيرماه  ٢٤٠٠برابر با  ١٨ژوئيه ٢٠٢١
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست
کارگری – حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( ،هسته
اقليت
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ستون اخبار مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر
جمهور اسﻼمی در محاصرە تظاهراتهای تودەای و اعتصابات
کارگری!
اعتراضات شبانه در خوزستان وارد هفتمين روز شد .جمهوری
اسﻼمی با قساوت به معترضين شليک می کند .متاسفانه تاکنون هفت
نفر در اين اعتراضات جانباختند و صدها نفر دستگير و مجروح شدند.
پنجشنبه شب ِ  ٢۴تيرماه در جريان خيزش شبانه مردم خوزستان در
اعتراض به بی آبی و قطع آب به روی مردم و مزارع ،تظاهرکنندکان
برخی از جادههای اصلی مواصﻼتی استان را بستند .همان شب يعنی
 ٢۴تيرماه مردم قلعه چنعان جاده صنايع فوﻻد را مسدود و در ادامه
درگيری شديد مردم معترض با نيروهای گارد ويژه اتفاق افتاد .جمعه
شب  ٢۵تيرماه نيروهاى امنيتى به معترضينى كه جاده ترانزيتى اهواز
 شوش را در اعتراض به بى آبى و قطع آب كشاورزى بسته بودندآتش گشودند.
روز شنبه  ٢۶تيرماه و در سومين روز از اعتراضات مردم خوزستان
يک جوان به نام "مصطفى نعيماوى"  ٢۶ساله و از اهالی منطقه
عباسآباد فﻼحيه شهرستان شادگان با شليک مستقيم مأمورين جانباخت.
بر اساس گزارش منابع محلی ،مصطفی نعيماوی در اثر اصابت دو
گلوله از "ناحيه سينه" جان خود را از دست داده است .ساعات اوليه
روز شنبه يک جوان معترض ديگر به نام قاسم خضيری ناصری در
اعتراضات ،در کوی کانتکس اهواز با تيراندازی مستقيم مأمورين
مجروح و بعد از ظهر شنبه  ٢٦تير در بيمارستان جان باخت .روز
شنبه  ٢۶تيرماه در ادامه سومين روز خيزش مردم شهرهای خوزستان
در اعتراض به بی آبی ،مردم و جوانان معترض سوسنگرد جاده
اصلی سوسنگرد به اهواز را بستند .براساس خبرهای منتشرە متاسفانه
سومين جوان به اسم "علی مزرعه" نيز به ضرب گلوله نيروهای
امنيتی در منطقه کوی زويه اهواز جانباخته است .در شب سه شنبه ٢٩
تير "ميثم عچرش" چهارمين جوان اهل ماهشهر با شليک مستقيم گلوله
مزدوران رژيم اسﻼمی جانباخت .روز چهارشنبه  ٣٠تير در هفتمين
روز اعتراضات خوزستان اهالی روستای صليحاويه از توابع بخش
دارخوين اهواز با شعار »کﻼ کﻼ للتهجير )نه به کوچ اجباری(
تظاهرات کردند .جوانان و مردم شهر مسجد سليمان هم به اعتراضات
پيوستند .در بيشتر شهرهای خوزستان اينترنت را به طور کامل قطع
کردهاند تا مانع انتشار خبر اعتراضات شوند .روز پنجشنبه  ٣١تير در
ايذه و اليگودرز بنا به اخباری که هنوز تائيد نشده است چهار جوان
معترض جانباختند.
به گفته بعضی منابع خبری تنها در يک شب پنج تن از جوانان در
جريان اعتراضات خوزستان با شليک مستقيم جﻼدان رژيم اسﻼمی
جانباختند.

تداوم اعتصابات کارگری در کنار اعتراضات مردم خوزستان
 در تهران در حمايت از اعتصاب کارگران پروژهای نفت جمعی ازکارگران و فعالين کارگری تجمع برپا کردند.
 روز جمعه  ٢۵تيرماه جمعی از کارگران اعتصابی پروژههای نفتی ايلزراسوند در چغاخور با برگزاری مجمع عمومی کارگری بر تداوم
اعتصاب و ايستادگی بر خواسته هايشان تأکيد کردند.
 روز جمعه  ٢۵تيرماه کارگران پروژههای نفتی ساکن ايذه برای بارديگر با برگزاری مجمع عمومی کارگری از تداوم اعتصاب حمايت کردند
و اعﻼم نمودند که تا تحقق مطالباتشان در ايستادگی خواهند کرد.
 روز جمعه  ٢۵تيرماه کارگران پروژههای نفتی ساکن فارسان و حومهکه هم اکنون در اعتصاب هستند در پاسخ به پيام مجامع عمومی همکاران
خود در هفشجان ،ايذه ،فوﻻدشهر ،دهدز ،مسجدسليمان و اوﻻد حاج علی،
با برگزاری اجتماعی ضمن اعﻼم همبستگی با ديگر همکاران اعتصابی
خود و پافشاری بر مطالباتشان بر ايستادگی در اعتصاب تا زمان تحقق
خواستههايشان تأکيد کردند.
 روز شنبه  ٢۶تيرماه کارگران پروژههای نفتی و صنعتگران ساکنروستای سپيدانه و همچنين کارگران و صنعتگران ساکن آبادان و
خرمشهر و اصفهان با برگزاری مجمع عمومی کارگری از تداوم
اعتصاب حمايت کردند و اعﻼم نمودند که تا تحقق مطالباتشان ايستادگی
خواهند کرد.
 همان روز ،شنبه  ٢۶تيرماه ،کارگران جوشکار پروژهای و خط لولههفشجان با برگزاری سومين مجمع عمومی کارگری خود از تداوم
اعتصاب حمايت کردند و بار ديگر اعﻼم نمودند که تا تحقق مطالباتشان
در ايستادگی خواهند کرد.
 روز يکشنبه  ٢٧تيرماه کارگران پروژههای نفتی و صنعتگران ساکندهدشت و لردگان با برگزاری مجمع عمومی کارگری از تداوم اعتصاب
حمايت کردند و ايستادگی خود را اعﻼم نمودند.
 روز سهشنبه  ٢٩تيرماه کارگران پروژههای نفتی و صنعتگران ساکنشهر گهرو در استان چهارمحال و بختياری وهمچنين کرمانشاه نيز با
برگزاری مجمع عمومی کارگری از تداوم اعتصاب حمايت کردند و اعﻼم
نمودند که تا تحقق مطالباتشان در ايستادگی خواهند کرد.
 روز سهشنبه  ٢٩تيرماه جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل درشرکت پاﻻيش گاز فجر جم در اعتراض به نحوه افزايش حقوق خود مقابل
ساختمان اين شرکت تجمع کردند .کارکنان رسمی قبﻼً اخطار داده بودند
که چنانچه کل نحوه افزايشات عمومی حقوقها اصﻼح نشود دوباره دست
به اعتراض خواهند زد .در همين راستا جمعی از کارکنان عملياتی شرکت
POGCشاغل در سکوی  SPQ2در اعتراض به عدم اصﻼح واقعی
نحوه افزايشات عمومی در حقوق تيرماه اعتراض کردند.

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!
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اعتصاب در محوطه شرکت دست به تجمع و راهپيمائی زدند .کارگران
شعار می دادند" :مرگ بر اسدبيگ"" ،خوزستان بيچاره مسئول خوب
نداره"! پرداخت حقوقهای معوقه ،بازگشت به کار همکاران اخراجی،
تمديد قرارداد کارگران بخش دفع آفات ،واکسيناسيون کارگران و
همچنين تعيين تکليف وضعيت شرکت پس از اعﻼم لغو واگذاری از
خواسته های کارگران هفت تپه است.

 در استان لرستان مردم روستای جغابدار دورود برای دومين بار روزجمعه  ٢۵تير  ١۴٠٠ساعت  ۵تا  ٨غروب به مدت سه ساعت جاده
دورود را بستند .اين اقدام به خاطر قطعی آب انجام شد .چند روز پيش
مردم چغابدار دورود به همين خاطر جاده را بستند .مقامات به مردم قول
داده بودند که معضل آب را حل خواهند کرد اما برايشان کاری نکردند
ازاين رو مردم چغابدار امروز دوباره اين راه بندان اعتراضی را انجام
دادند .مردم جغابدار تهديد کردند اگر اين معضل مردم حل نشود مجدد
راه بندان اعتراضی ايجاد خواهند کرد.

يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان ادامه دارد
يکشنبه  ٢٧تيرماه جمعی بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی
رشت مقابل کانون بازنشستگان در فلکه نيروی دريايی ،جمعی از
بازنشستگان تأمين اجتماعی مشهد نيز مقابل اداره تأمين اجتماعی تجمع
کردند .همچنين بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی
فوﻻد اصفهان و خوزستان مقابل ساختمان اين صندوق ها در شهرهای
اصفهان و اهواز دست به تجمع زدند.

حركتهای اعتراضى ...

آخرين خبرها از وضعيت مازيار سيدنژاد فعال کارگری
مازيار سيدنژاد ،جوان فعال در امور کارگری از  ١٧خرداد امسال
بازداشت است .او قبﻼ از آذرماه تا اسفند  ٩٧همراه با انفرادی و شکنجه
در بازداشت بود .او را به اعتراف اجباری در برنامه تلويزيونی و
نامستند "طراحی سوخته" وادار کردند .مازيار را به جهت دفاع از
اعتصاب کارگران فوﻻد اهواز به اتهامات عضويت در گروه کمونيستی
و ظن فرار در اوين دربند کردند .وضعيت او به شدت نگران کننده است
و گمان میرود بار ديگر بخواهند او را تحت شکنجه و اعتراف
تلويزيونی يا برای اجرای حکم سابقش تحت فشار قرار دهند .وچند
روزيست پس از اتمام بازجويی در سلول امنيتی  ۶نفره قرار دارد و
تماسهايش نامنظم آن هم در حضور بازجو و بسيار کوتاه و کنترل شده
است .همچنين ممنوع الخريد و ممنوع المﻼقات نيز ميباشد .به گفته يکی
از دوستانش ،اخيرا ً مازيار در تماسی به خانوادهاش درباره موافقت
بازجو با مﻼقات خانواده ميگويد اما پس از مراجعه پدر او ،بازپرس
پرونده از تداوم ممنوعيت مﻼقات خبر میدهد .پيش از آن نيز در قبال
صدور قرار وثيقه کارشکنی صورت گرفته بود .به خانواده و وکيل وی
اطﻼعات چندانی نمیدهند و در بﻼتکليفی قرارشان دادهاند .مازيار
کجاست؟ چرا بی دليل در بازداشت است؟

اجتماعات اعتراضی کارگران مراکز مختلف
روز شنبه  ٢۶تيرماه شمار زيادی از اعضای تعاونی مسکن اخبار جام
جم به همراه اعضای خانواده هايشان با تجمع در مقابل محل ساخت اين
پروژه مسکونی تجاری در ميدان ساحل منطقه  ٢٢تهران دست به
اعتراض زدند.
 روز يکشنبه  ٢٧تيرماه کارگران شرکتی شهرداری پلدختر دراعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه در چند ماه گذشته دست به
تجمع زدند.
 جمعی از کارگران سد شفارود يکشنبه  ٢٧تيرماه در اعتراض به عدمپرداخت مطالبات مزدی و بيمهای خود ،در مقابل فرمانداری
رضوانشهر دست به تجمع زدند.
 جمعی از نيروهای رسمی آب و فاضﻼب اهواز يکشنبه  ٢٧تيرماه ،دراعتراض به عدم پرداخت  ٣ماه حقوق و مطالبات بيمهای ،برای دومين
روز متوالی در محل سالن شرکت دست به تجمع زدند.
 روز يکشنبه  ٢٧تيرماه در معدن مس سونگون ورزقان پرسنل شرکتآهن آجين در اعتراض به اخذ امضای برگه سفيد توسط شرکت ،اقدام به
تجمع اعتراضی در محوطه معدن کردند .نيروهای اين شرکت که از سه
ماه پيش به حقوق خود معترض ميباشند طی اين مدت با تاثير منفی بيش
از پنجاه درصد در حجم استخراج معدن توانسته اند طی جلسات
گوناگون نظر مساعد شورای تامين و نماينده مجلس را به منظور افزايش
حقوق و مزايای پرسنل کسب کنند .اين امر با کارشکنی شرکت هنوز به
نتيجه نرسيده و شرکت قصد داشت با اخذ امضا روی برگه سفيد
کارگران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
 روز دوشنبه  ٢٨تيرماه جمعی از رانندگان اتوبوس ها و مينیبوسهایبرون شهری در مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در
تهران تجمع کردند .تجمع اين کارگران در اعتراض به صدور ابﻼغيه
مبنی بر اعﻼم سن فرسودگی اتوبوسهای برون شهری صورت گرفته
است.
 روز دوشنبه  ٢٨تيرماه جمعی از کارگران اخراجی شهرداری منطقه ٢اهواز برای بازگشت به کار خود مقابل شهرداری مرکز تجمع و
خواهان رسيدگی شهردار و شورای شهر شدند.

جان سپيدە قليان در خطر است
برادر سپيدە قليان به خبرگزاری بی بی سی گفته است که  ٨زندانی در
زندان بوشهر به سپيدە حمله کردەاند و به قصد کشتن او را مورد ضرب
و شتم قرار دادەاند .يک روز بعد از اين تماس تلفنی سپيدە با خانوادەاش،
پدر و مادر سپيدە از شهرستان دزفول به سمت زندان بوشهر که ٧٠٠
کيلومتر فاصله دارد ,حرکت ميکنند و به مﻼقات سپيدە می روند.
مسئولين زندان از مطالبه والدين سپيدە مبنی بر کنترل دوربينهای
مداربسته خودداری ميکنند .همه شواهد نشان از طرح جمهوری اسﻼمی
برای از ميان بردن سپيدە در سکوت است .نبايد گذاشت سپيدە قليان اين
دختر جوان و جسور و آگاە به فراموشی سپردە شود .ما در برنامه
جامعه و کارگران بازداشت و زندانی کردن فعال کارگری را قويا
محکوم کرده و خواستار آزادی بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی
هستيم

خبرهای هفت تپه
روز پنجشنبه  ٣١تير ماه کارگران شرکت هفت تپه در دهمين روز

مرگ يک کارگر بر اثر ريزش معدن در دامغان
ريزش تونل در معدن مرکزی کﻼريز طزره دامغان،

صفحه ١١

صفحه ١١

شماره ٦٠٥

كمونيست هفتگى

ستون اخبار مبارزات كارگری و

زنده باد مجمع عمومى!

حركتهای اعتراضى ...

زنده باد اتحاد و همبستگى كارگری!

موجب جان باختن يوسف کوهساری ،کارگر اين معدن شد.
دستگيری در تهران
عصر روز سهشنبه جمعی از فعالين اجتماعی ،کارگری ،معلمان و
مادران دادخواه با تجمع مقابل وزارت کشور از خواست و اعتراضات
مردم خوزستان حمايت کردند که با برخورد وحشيانه نيروهای امنيتی و
بازداشت روبرو شدند .آرش صادقی ،رسول بداقی ،نرگس ﷴی ،جعفر
عظيم زاده ،پوران ناظمی ،روحﷲ مردانی ،آرش کيخسروی ،حميد
آصفی و بهزاد همايونی را بازداشت کرده و به پليس امنيت گيشا منتقل
کردند .همگی اين افراد ساعات اوليه بامداد چهارشنبه آزاد شدند.
***

کارگران اعتصابی پروژه ای و پيمانی هر روز در محلهای مختلف
مجمع عمومی برگزار می کنند ،راجع به خواستهايشان بحث می کنند و
از جانب مجمع شان پيام همبستگی و اتحاد با ديگر کارگران اعتصابی
در سراسر کشور تا رسيدن به خواست هايشان صادر می کنند.
تاکنون کارگران اعتصابی در شهرهای هفشِجان ،ايذه ،فوﻻدشهر،
دهدز ،آليکوه ،مسجد سليمان ،اوﻻد حاج علی در تنگ گندمکار ،پروژه
نفتی مهران ايﻼم جهانپارس ،و روز جمعه کارگران اعتصابی چغاخور،
کارگران فارسان و حومه ،و کارگران پيمانکاری ايذه برای بار دوم
مجمع عمومی تشکيل دادند و بر اتحاد سراسری تا تحقق خواستهای
اعتصاب تاکيد کردند.
برگزاری مجامع کارگری و دامن زدن به جنبش همبستگی کارگری با
اعتصاب ،از اقدامات شورانگيز و يک نقطه قدرت مهم اعتصاب
کارگران نفت است .مجمع عمومی ظرف ابراز وجود توده ای و اعمال
اراده مستقيم و مستمر کارگران ،ظرف تصميم گيری جمعی و رکن
اساسی شوراهای کارگری است .جنبش مجمع عمومی را تقويت کنيم!
زنده باد اعتصاب متحد كارگران نفت و گاز و پتروشيمى ها!
حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٢٦تير  ١٧ -١٤٠٠جوﻻی ٢٠٢١
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درهمبستگى با مبارزات مردم در خوزستان
عليه حكومت اسﻼمى!
خيابانهای خوزستان زير پای مردم معترض به بانيان فقر ،بيکاری و
تبعيض به لرزه درآمده است .اعتراضات عليه حکومت اسﻼمی در
خوزستان ادامه دارد .خروش مردم از دريچه قطع آب در خوزستان
سوزان آغاز شد اما چه کسی نمی داند که اين جنبشی برای سرنگونی
حکومتی است که قابليت تهيه بدوی ترين امکانات مردم را ندارد .يک
جامعه از درد و رنج و تبعيض فرياد ميزند ،هر گوشه مملکت اعتصاب
و اعتراض است ،اين فريادها بايد درهم آميزد .

تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست مردم
آزاديخواه و شريف مقيم خارج را فراميخواند که در همبستگی با
مبارزات مردم در ايران امواج اعتصابی و اعتراضی را گسترش دهيم.
مردم آزاديخواه! وقت آنست که ميادين و خيابانها را از آن خود کنيم.
خوزستان نبايد تنها بماند! به ميتينگ های همبستگی با مبارزات مردم در
ايران بپيونديد.
تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٢ژوئيه ٢٠٢١

مردم آزاديخواه!
مردم معترض در ايران ،آب ،نان و لوازم زندگی ميخواهند ،درمان و
دارو ميخواهند ،سﻼمت و بهداشت و واکسيناسيون می خواهند ،عليه
استبداد و سرکوب و زن ستيزی اند .اينها درد مردم است و رژيم
اسﻼمی مسبب کليه اين مشقات است .شعار الشعب يريد اسقاط النظام در
خوزستان و مرگ بر جمهوری اسﻼمی در تهران ،بيان سلبی اين تمايل
و خواست گسترده جامعه ايران است.
جمهوری اسﻼمی که پرونده چهار دهه سرکوب و کشتار را در پرونده
خود دارد .برای سرکوب اعتراضات مردم در خوزستان تمام نيروی
سرکوب خود را بسيج کرده است.
قطع اينترنت ،شليک به مردم معترض ،بازداشت های گسترده و
پروپاگاندای وسيع برای پرونده سازی و انگ زدن های نخ نمای امنيتی
نشان از وحشت حکومت از سرنگونی است .اما بايد هوشيار بود و
ترفندهای رژيم را ناکام گذاشت.

كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد!
جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيد!
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.

زنده باد سوسياليسم!

