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 توليد طالى سياه، بهايش 
زندگى ما است    

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

پیرامون اعرتاضات رسارسی کارکنان رسمی رشکت نفت

به مناسبت درگذشت رفيق ساالر آسنگر
خط رسمی از طرف کمیته مرکزی حزب حکمتیست 

عطا باغبانى بايد فورا آزاد شود!
خط رسمی اطالعیه دفرت کردستان حزب حکمتیست

انتخابات
بورژوازى و طبقه كارگر

امان كفا

باالخــره لیســت تاییــد شــده کاندیداهــای ریاســت جمهــوری اعــالم شــد. 
ــق معمــول شــامل  ــه طب ــان ک ــدگان شــورای نگهب ــان برگزی لیســتی از می
کســانی اســت کــه از نظــر «نظــام» صالحیــت کافــی بــرای تضمیــن ادامــه 
ــاال را  ــانیکه میتواننــد ب ــض کس ــور اخ ــروز بط ــات آنــرا دارنــد و ام حی
ــگاه  ــا ن ــن انشــقاق و تشــتت رسپ ــا کمرتی ــا ب ــر پائیــن متحــد و ی در براب
ــرتاض  ــیع اع ــوج وس ــر م ن در براب ــ ــان حاک ــی اوضــاع در می دارد. خراب
ــا «دلواپســی  در جامعــه بــه حــدی اســت کــه یکــی پــس از دیگــری علن

ــد.  ــه اعــالم میکنن ــن مضحک هــای» خــود را از ای

در حالیکــه پاییــن جامعــه در اعــرتاض بــه بنیادهــای سیاســی و اقتصــادی 
ــوری  ــش جمه ــبز و بنف ــیاه و س ــدگان س این ــد و  ــی جوش ــام م ــن نظ ای
عــی و «بدتــر شــدن اوضــاع»  اســالمی در هــراس از انفجــارات اجت
ــورژوازی  ــد، ب ــی پرن ــرون م ــه بی ــم ب ــرق رژی ــال غ ــتی در ح ــن کش از ای
ــر  ــوار ب ــود را س ــکلی خ ــه هــر ش ــه ب ــعی دارد ک ــیمه س ــران رساس در ای
ــت  ــتی را بدس ــن کش ــکان ای ــد، س ــوده ای  کن ــی ت ــیع نارضایت ــوج وس م
گیــرد و تــا حــد امــکان از متالشــی شــدن کلیــت سیســتم جلوگیــری کنــد 
ــه انتخــاب  ــی ک ــل مردم ــا مــردم» عمــال در مقاب ــام «همراهــی ب ــه ن و ب
ــان عمــر  ــه بیــن ایــن و آن جنــاح جمهــوری اســالمی بلکــه پای خــود را ن
جمهــوری اســالمی در عــرض چهــار دهــه اخیــر اعــالم کــرده انــد، بایســتد. 
ایــن راســت تــالش میکنــد اعــرتاض مــردم بــه هســت و نیســت حاکمیــت، 
ر و فقــر و اســتبداد را  ــه اســتث ــت نظــام متکــی ب ــه موجودی اعــرتاض ب
ــان،  ــه ای و شــورای نگهب ــال کــردن نامزدهــا، نقــش خامن ــه نحــوه غرب ب
ــات  ــه اختالف ــک کالم ب ــتصوابی» و .... و در ی ــارت اس ــه «نظ ــرتاض ب اع
ــه  ــد علی ــی خواه ــد. م ــف ده ــم، تخفی ــی از رژی ــات» جناح و «اعرتاض
ــی  ام ــا  ــن نظــام ب ــر کشــیدن ای ــه زی ــی و ب ــرای رسنگون ــه ب ــی ک مردم
انتخابــات هــای تــا کنونــی اش صــف کشــیده انــد، تحــت عنــوان «تحریم» 
مراســم انتخابــات، بــه خانــه فرســتاده تــا مبــادا ایــن مــردم خشــمگین بــه 

ــد.  ــر و رو کنن ــن نظــام را زی ــدرت خــود کل بنیادهــای ای ق
از لبیــک گفــ هــای مهــره هــای ســوخته و نســوخته نظــام، و ادعاهایــی 
ــر  ــی ب ــارت خارج ــور نظ ــه حض ــاز ب ــا نی ــت» و ی ــدم جمهوری ــون «ع چ
ــی تــا احمــدی نــژاد، تــا فراخوانهــای شــداد  انتخابــات توســط محمــد خا
و غــالظ دوســتان همیــن آقایــان در اپوزیســیون بــه «تحریــم انتخابــات»، 
انیــد»، بســیار عقــب تــر از دنیــای واقعــی و آنچــه در ایــران در  «درخانــه 
ــا تــر از آن اســت کــه کســی را فریــب دهــد. مــردم  جریــان اســت، و نــخ 

در ایــران ســالها اســت از اینهــا عبــور کــرده انــد.
در دنیــای واقعــی امــا تــرس بــورژوازی در ایــران از «عــدم رشکــت» مــردم 

در ایــن مضحکــه انتخاباتــی نیســت. ... صفحــه۳

معدن آسمينون چند گام به پيش در جدال طبقاتى
سهند حسینی

     کارگــران معــدن آســمینون توانســتند در یــک جبهــه دیگــر از جــدال طبقاتــی در ایــران بخــش بزرگــی 
ــه کارفرمــا و دولــت رسمایــه تحمیــل کننــد. چهــار روز اعتصــاب و اعــرتاض در بطــن  از مطالباتشــان را ب
ایــش  ــوازن قــوای جدیــد، جلــوه دیگــری از یــک اعــرتاض و اتحــاد طبقاتــی را در معــدن آســمینون بــه  ت
ــا از پرداخــت  ــا حقــوق معوقــه پرداخــت نشــده داشــتند و کارفرم گذاشــت. کارگــران ایــن معــدن ماهه

ــام ماجــرا نبــود. ... صفحــه۴ ــن  ــاز زده بــود امــا ای عیــدی کامــل رس ب
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انتخاب مردم روشن است!
پيش به سوى وسيع ترين و راديكال ترين اعتراضات 

به بالماسكه انتخابات 

تعییــن اوباشــی كــه تحــت عنــوان كاندیدهــای ریاســت جمهــوری در مقابــل میلیونهــا 
شــهروند در ایــران گذاشــته انــد و قــرار اســت در مضحكــه انتخابــات، یكــی از انهــا 
یــس جهمــور آتــی آن مملكــت شــود، بــه رسانجــام رســید. روشــن اســت كــه ایــن  ر
قــداری و چفــت و بســت در بــاالی حاكمیــت حاصــل فضــای سیاســی امــروز در  چ
ایــران، حاصــل «نــه» محكــم شــ مــردم آزادیخــواه بــه كلیــت جمهــوری اســالمی و 
حاصــل عبــور شــ از «اصــالح طلــب و اصولگــرا» اســت. عــدم مرشوعیــت و انزجــار 
ــردم  ــه م ــی ب ــق انتخاب ــن ح ــال كوچكرتی ــل س ــن چه ــول ای ــه در ط ــتمی ك از سیس

نــداده اســت، ســالها اســت از طــرف شــ اعــالم شــده اســت. 
مدتهاســت ورق برگشــته اســت؛ همــه بــا چشــم بــاز و ذهــن آگاه، مرشوعیــت ایــن 
ــش میكشــند. مــردم  ــه چال ــد و ب ــرده ان ــر ســوال ب ــه اشــكال مختلــف زی نظــام را ب
ــف اجــازه تاســیس و فعالیــت  ــی اســت كــه احــزاب مخال ــن مملكت ــد كــه ای میدانن
یــس  عــی از پاییــن، از ر ندارنــد. ایــن مملكتــی اســت كــه در مقابــل هــر تــكان اجت
ــتین بیــرون  ــان را از آس ق ش ــ ــس و قــوه قضایــی آن، چ یــس مجل ــا ر ــت ت دول
میكشــند. ایــن حاكمیتــی اســت كــه در ایــن چهــل ســال رســ صدهــا هــزار نفــر را 
انــد. كركــره هــر ســه قــوه ایــن  كشــته اســت و دهانهــا را بســته اســت تــا رس كار 
نظــام بــه خــون لختــه شــده عزیــزان مــا آغشــته اســت. در ایــن مملكــت كمونیســتها، 
تشــكل هــای كارگــری، مدافعــان حقــوق زن و كــودك، تشــكلهای مســتقل دانشــجویی 
و آزادی عقیــده و بیــان و خالصــه هــر كســی كــه مغایــر ایــن حاكمیــت را مطالبــه 
نهــا كــه از  كنــد، رسكــوب و تعطیــل میكننــد. حتــی پــاره هــای تــن ایــن نظــام، ه
روز رس كار آمــدن جمهــوری اســالمی بعنــوان مــزدور و اكــره اســتبداد اســالمی آزمــون 
ــدن  ــد ش ــازه كاندی ــب» اج ــالح طل ــام «اص ــت ن ــروز تح ــد، ام ــس داده ان ــان را پ ش
ندارنــد. مــردم ایــران انتخــاب روشــن خــود را بــا صــدای بلنــد اعــالم كــرده انــد. مــردم 
آزادی میخواهنــد؛ برابــری میخواهنــد؛ رفــاه و خوشــبختی میخواهنــد؛ مــردم امنیــت 
میخواهنــد؛ مــردم احــرتام بــه حقــوق انســانی و شــهروندی میخواهنــد؛ ایــن رژیــم 

بایــد بــرود؛ مــردم حاكمیــت شــورایی میخواهنــد!

مردم آزاديخواه
ــران  ــدوق رای در ای ــون و صن ــات و قان ــه انتخاب ــر از صحن ــی ارزش ت ــز ب ــچ چی هی
امــروز نیســت؛ هیــچ چیــز بــی معنــی تــر و مســخره تــر از پهــن كــردن بســاط رای 
گیــری در اوضــاع امــروز ایــران نیســت؛ مــردم نــه تنهــا بــه ایــن انتخابــات بــی تفــاوت 
ــه خــود و همنوعــان  ــی ب ــد كــرد بلكــه اجــازه توهیــن و بــی حرمت برخــورد نخواهن
خــود را نخواهنــد داد. ایــن انتخابــات بایــد بــا حضــور فعــال و گســرتده اعرتاضــات 
ــه حاكمیــت وارد  ــد بیشــرتین فشــار را ب تــوده ای مــردم روبــرو شــود؛ پاییــن میتوان
ــدون  ــداز و ب ــت ان ــدون دس ــد ب ــه آرزو میكنن ــان را ك ــبات ش ــد محاس ــد؛ میتوان كن
كمرتیــن هزینــه در ایــن مضحكــه انتخابــات پشــت رس بگذارنــد، برهــم بزننــد. ایــن 
انتخابــات اگــر مــردم معــرتض بــه میــدان آینــد، میتوانــد كفــه تناســب قــوا را بــه نفــع 
مبــارزه بــرای آزادی و گشــایش فضــای سیاســی ســنگیرت كنــد. خودشــان هــم میداننــد 
كــه بســاط رای گیــری در ایــن انتخابــات ســوت و كــور خواهــد بــود؛ تــرس و هــراس 
شــان از حضــور فعــال تــوده هــای مــردم در اعــرتاض بــه ایــن بســاط اســت. تــرس 
شــان از ایــن اســت كــه نــان ایــن نظــام و نهادهــا و قوانیــن قــرون وســطایی آن، بــا 

فشــار میلیونــی تــوده هــای وســیع مــردم از پاییــن آجــر شــود.
روزهــای انتخابــات مناســبرتین فرصــت بــرای دخالــت فعــال تــوده هــای مــردم اســت. 
ــد  ــرده ان ــاز ك ــه ب ــه روی جامع ــار ب ــات باالجب ــام انتخاب ــه بن ــه ای ك ــد از دریچ بای
ــرای گســرتش  ــن نظــام و ب ــوف ای ــرای در هــم شكســ صف ــتفاده را ب بیشــرتین اس
ــه  ــل عقــب نشــینی هــای بیشــرت ب ــرای تحمی ــارزه مســتقل خویــش، ب اعــرتاض و مب
ــرد.  ــاه، آزادی، حکومــت شــورایی» ك ــی «رف ــرای اعــالم انتخــاب خــود، یعن ــت، ب حاکمی

خط رسمی حزب حكمتیست 
۲۷ آوریل ۲۰۲۱  ۶ خرداد ۱۴۰۰

توليد طالى سياه، بهايش زندگى ما است
امــروز چهارشــنه ۵ خــرداد ۱۴۰۰ اعرتاضــات رسارسی کارکنــان رســمی رشکــت نفــت در 
مناطــق مختلــف رشوع شــده اســت. در پــی فراخــوان قبلــی و در اعــرتاض بــه نحــوه 
افزایــش حقــوق کارکنــان در ســال جــاری در چنــد منطقــه نفتــی از جملــه عســلویه 
در پــارس جنوبــی، رشکــت نفــت مجتمــع ســکوی دریایــی ابــوذر، رشکــت نفــت اهــواز، 
ــت  ــارس، رشک ــج ف ــاره در خلی ــالت ق ــت ف ــت نف ــادان، رشک ــت آب ــش نف ــت پاالی رشک
ــات  ــارس، رشکــت ملــی نفــت گچســاران ...، تجمع ــت ماهشــهر، نفــت و گاز پ نف
اعرتاضــی برپــا شــده اســت. بیانیــه تجمــع کارگــران صنعــت نفــت بــه افزایــش صفــر 
در صــدی حقــوق در ســال ۱۴۰۰، تقســیم ناعادالنــه ثــروت و بــی بهــره بــودن از رفــاه، 
قــرار گرفــ در رتبــه چهاردهــم در بیــن نهادهــای دولتــی و بــه تنــگ آمــدن کارگــران 
در تامیــن معیشــت شــان اشــاره دارد و اعــالم مــی کنــد کــه در صــورت عــدم تحقــق 
مطالبــات کــه اساســا افزایــش دســتمزد اســت، کارگــران رشکــت نفــت مناطــق مختلــف 
کشــور در تهــران تجمــع خواهنــد کــرد. کارگــران و کارکنــان اعتصابــی صنایــع نفــت و 
اینــدگان مجلــس  گاز در پالکادهــا و شعارهایشــان اعــالم کردنــد کــه وزیــر نفــت و 
شمشــیر را از رو بــر روی کارگــران نفــت بســته انــد. اعتصابیــون، زنگنــه وزیــر نفــت 
ــه کارگــران را بــر پیشــانیش زده انــد. کارگــران  را دروغگــو خوانــده و مهــر خیانــت ب
ــی شــود و بهایــش زندگــی  رشکــت نفــت اعــالم کــرده انــد، «نفــت و گاز آســان تولیــد 
نــد  ر و بیحقوقــی خــود اعــرتاض دارنــد. پــس از مبــارزه قدر مــا اســت!» بــه اســتث
کارگــران رشکــت نیشــکر هفــت تپــه، فــوالد اهــواز، هپکــو، آذرآب و دیگــر بخــش هــای 
کارگــری در ســال و مــاه هــای اخیــر، اکنــون بخــش بــزرگ تــر طبقــه کارگــر در صنایــع 
نفــت و گاز، ایــن گلــوگاه رسمایــه در ایــران، بــرای بــار دوم بــه میــدان آمــده اســت. 
ــی در  ــادی و سیاس ــارزات اقتص ــرب مب ــرشو و ره ــوان پی ــران بعن ــر در ای ــه کارگ طبق
ایــران علیــه فقــر و فالکــت و بیحقوقــی و اســتبداد، مهــر خــود را بــر مبــارزه رسارسی 
ــه  ــروز جامع ــت. ام ــتگان و ...، زده اس ــتاران، بازنشس ن، پرس ــ ــان، معل کل زحمتکش
فالکــت زده و مــردم محــروم ایــران چشــم بــه طبقــه کارگــر بــه مثابــه رهــرب مبــارزه 
ــن دوره بــر ســکوی تجــارب  ــه اســت. طبقــه کارگــر در ای ــرای رفــاه و آزادی  دوخت ب
ــده  این ــوان  ــت بعن ــیدن دول ــش کش ــه چال ــی، ب ــع عموم ــکیل مجام ــای تش گرانبه
ــتاده  ــه ایس ــورایی جامع ــه اداره ش ــکا ب ــه دار و ات ــه رسمای ــی و اقتصــادی طبق سیاس
اســت. از جملــه تجــارب گرانقــدر مبــارزات کارگــران هفــت تپــه، اســتقالل طبقاتــی، 
تــوکل و توســل بــه نیــروی بــزرگ تــوده کارگــران در مجامــع عمومــی و تصمیــم گیــری 
جمعــی و حضــور رهــربان مصمــم و پیگیــر خــود اســت. طبقــه کارگــر بــا اتــکای بــه 
ــی کــه  ــی از نهادهــا و ارگان هــای دولت ــارزه و رویگردان ــن تجــارب و الگوهــای مب ای
ــد، مــی  ــده دارن ر و رسکــوب طبقــه کارگــر و زحمتکشــان را برعه ــا نقــش اســتث تنه
رگران و بیــرون کشــیدن  توانــد بــه پیروزیهــای پــی در پــی و بــه عقــب نشــاندن اســتث
حقــوق خــود از گلــوی رسمایــه داران و دولــت دســت یابــد. کارگــران صنعــت نفــت 
تاریــخ گرانبهــای اعتصــاب بــزرگ و تعییــن تکلیــف قیــام ۵۷ را در تجربــه خــود دارد. 
ــر و  ــه کارگ ــوز در حافظــه طبق ــا»، هن ــا، رهــرب رس ســخت م ــر نفــت م ــعار «کارگ ش

زحمتکشــان ایــران باقــی مانــده اســت.
ــد در تغییــر تــوازن قــوای  امــروز هــم کارگــران نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا میتوانن
طبقاتــی در ایــران بــه نفــع طبقــه کاگــر و جامعــه فالکــت زده نقــش تعییــن کننــده 

ای ایفــا کننــد.

کارگران نفت رفقا
ــت.  ــه اس ــ دوخت ــه ش ــم ب ــت زده چش ــه فالک ــه جامع ــر، بلک ــه کارگ ــا طبق ــه تنه ن
ــای  ــش ه ــر بخ ــه و دیگ ــت تپ ــود در هف ــتان خ ــارب همرسنوش ــری تج ــت گی بدس
ــام  ــل نظ ــود را در مقاب ــی خ ــتقالل طبقات ــت. اس ــ اس ــروزی ش ــن پی ــری، ضام کارگ
ــان  ــروی خــود و طبقــه ت ــه نی ــا ب ــد، تنه ــت و نهادهایشــان حفــظ کنی ــه و دول رسمای
اتــکا کنیــد. مجامــع عمومــی تــان را برپــا کنیــد و امــکان دخالــت و رشکــت در تصمیــم 
گیــری را بــرای تــوده وســیع کارگــران نفــت فراهــم کنیــد. تجربــه هفــت تپــه نشــان داد 
اینــدگان کارگــری اســت. پیــروزی  کــه مجامــع عمومــی و پشــتوانه محکــم رهــربان و 
شــ پیــروزی کل طبقــه کارگــر اســت. طبقــه کارگــر نــه تنهــا امــروز بــرای رفــاه و آزادی 
و تحقــق خواســتهای فــوری بلکــه، نیــروی عظیــم طبقاتــی بــرای تعییــن تکلیــف نهایــی 

بــا رسمایــه داران و دولــت و برپایــی حکومــت شــوراهای کارگــران و مــردم اســت!

زنده باد اعتصاب پر قدرت کارگری
زنده باد حکومت شورایی

خط رسمی حزب حکمتیست 
۵ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ مه ۲۰۲۱
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انتخابات، بورژوازی و طبقه كارگر...

ــران و  ــا انســان در ای ــم میلیونه ــام» در چش ــت «نط ــدم مرشوعی ــا از ع هــراس اینه
ــارس  جهــان نیســت. عــدم مرشوعیــت حکومــت جمهــوری اســالمی را مــردم در رست
ایــران ســه ســال پیــش اعــالم کردنــد و جهانیــان آنــرا شــنیدند. هــراس بــورژوازی امروز 
از گســرتش و پیــرشوی نیرویــی اســت کــه راه خــود را در مقابــل ایــن نــوع حکومــت 
هــا، در مقابــل نیروهایــی کــه بــا راه حلهــا و آلرتناتیوهــای نیمبنــد مبــارزه مــردم را 
بــرای رســیدن بــه آزادی و رهایــی کامــل بدســت و بــه قــدرت خــود را بــه تغییراتــی 
ــل  ــ بنیادهــای سیســتم موجــود تقلی ــگاه داش ــاال و دســت نخــورده ن ــز در ب ناچی
میدهنــد و محــدود میکننــد در پیــش گرفتــه اســت. هــراس از گســرتش جنبشــی اســت 
ــی و  ــان برپای ــالمی، خواه ــوری اس ــل جمه ــود در مقاب ــری خ ــو کارگ ــا آلرتناتی ــه ب ک
حکومــت مــردم توســط خــود از طریــق شــوراهای مردمــی، روز بــروز طنیــن بیشــرتی 

در ایــران پیــدا مــی کنــد.

یــت  تشــدید مبــارزه طبقاتــی امــروز و تجربــه و آموختــه هــای طبقــه کارگــر و اک
مردمــی کــه در مقابــل ایــن حکومــت قــد علــم کــرده انــد، قابــل مقایســه بــا ســال ۵۷

ــی تواننــد چــون بیــش از چهــار دهــه گذشــته،  نیســت. ایــن نیــروی عظیــم را دیگــر 
در پــس شــعار «شــاه بایــد بــرود» و بعــد از آن مهــم نیســت، «بحــث بعــد از مــرگ 
شــاه» و .... مهــار کننــد. مردمــی کــه علیرغــم بیــش از چهــل ســال رسکــوب،  جنــگ و 
زنــدان و شــکنجه و اعــدام، و گــروگان گیــری دســتمزد و زندگــی خیــل وســیع جامعــه، 
ن خواســته هــای آزادی و برابــری را در رستــارس ایــران فریــاد مــی زنــد،  هنــوز هــ
یتــوان بــا حربــه ای کــه یکبــار بــورژوازی بــا اتــکا بــه آن فریــب داد و انقالبــش  را 
ن روش غیــر ممکــن اســت.  رسکــوب کــرد، فریــب داد. ســالخی انقــالب آتــی بــا هــ

غیرممکــن بــودن تکــرار ســناریو انقــالب ۵۷ از پیــش معلــوم اســت.

امــروز طبقــه کارگــر، کمونیســت هــا و پیــرشوان و حــزب ایــن طبقــه، در مقایســه 

ــن  ــل ای ــه در مقاب ــی ک ــروز نیروی ــد. ام ــا ســال ۵۷ در قامــت دیگــری حضــور دارن ب
ــت،  ــرده اس ــود ک ــراز وج ــام اب ــن نظ ــی کل ای ــرای رسنگون ــوی ب ــا آلرتناتی ــت ب راس
ــا دارد و علیــه سیاســتهای  ــی اســت کــه در جامعــه ایــران جــای پ کمونیســم محبوب
راســت بــورژوازی، علیــه تبدیــل مــردم تشــنه ازادی بــه ســیاهی لشــکر خــود ایســتاده 
و مبــارزه مــی کنــد. مردمــی کــه تــالش هــای تــا کنونــی اپوزیســیون راســت، چــه آن 
دوره کــه مــردم را بــه دنبــال وعــده و وعیدهــای پیامــربان اصالحــات و ســپس اعتــدال 
ــا فراخــوان هایــش  ــه ب ــه» ترغیــب مــی کــرد، چــه دوره ای ک ــی فقی ــل «ول در مقاب
خواهــان دخالــت نظامــی و رژیــم چنــج بــوش و ترامــپ و ســوریه ای کــردن ایــران 
بــود، چــه تشــکیل ققنــوس و شــورای ملــی و کابینــه هــای متخصصیــن بــورژوازی را 
ــی کنــد. تــالش ایــن  دیــده اســت، بــرای ایــن اپوزیســیون ارتجاعــی تــره هــم خــرد 
ــک  ــی جمهــوری اســالمی پشــت ی ــرای گردهــم آوردن نیروهــای درون اپوزیســیون ب
پرچــم «متحــد» «ضــد والیــت فقیــه»، پاســخی بــه نیازهــای واقعــی مــردم، بــه تامیــن 
عــی در ایــران را نــدارد. مشــکل  خواســت هــای واقعــی اقتصــادی و سیاســی و اجت
مــردم ایــران، نــه در شــخصیت هــای ایــن نظــام بلکــه در تامیــن زندگــی شایســته بــرش 
امــروز اســت. خواســتی کــه تنهــا نیــرو و طبقــه ای آنــرا متحقــق میکنــد کــه هیــچ 
ــزب  ــر و ح ــه کارگ ــدارد. طبق ــه ن ــه ســطوح آن در جامع ــری در هم ــی از نابراب نفع

کمونیســتی ایــن طبقــه.
ایــن نیــرو، امــروز بــا خواســت رسنگونــی جمهــوری اســالمی، بــا خواســت حکومــت 
مــردم بــر مــردم، حکومــت شــورایی در جامعــه بیــش از هــر دوره گذشــته، حــی و 
ــی دهــد کــه اعرتاضــات  عــی خــود موجــود اســت و اجــازه  حــارض و بــا قــدرت اجت
ــاال و بــدون دخالــت  ــد از ب یه زد و بن ــار دیگــر دســت ــران ب کارگــران و مــردم در ای
ــتبداد  ــل اس ــرای تحمی ــورژوازی ب ــری از ب ــش دیگ ــری بخ یه قدرتگی ــت ــان و دس ش
ــرو، ایــن طبقــه و حــزب کمونیســتی  ــن نی ــا انســان شــود. ای ــه میلیونه ر ب و اســتث
آن علیــه هرگونــه تــالش بــورژوازی بــرای تفرقــه و رسکــوب انقــالب در پیــش، علیــه 
بــورژوازی در پوزیســیون و اپوزیســیون آن، بــا قامتــی اســتوار ایســتاده اســت. اینبــار، 

دور، دور ایــن نیــرو، بــرای انقالبــی آگاهانــه و متشــکل اســت. 

انتخاب مردم: 

نبايد در مقابل نمايش «انتخابات» ساكت بود. نبايد اجازه داد 
اين مراسم درون خانوادگى براى محكم كردن صفوفشان در مقابل 
ما، هشتاد ميليون مردم به تنگ آمده از حاكميت، در سكوت و در 

آرامش برگزار شود! 
ميتوان و بايد روزهاى «مبارزه انتخاباتى» را 

به صحنه محاكمه همه جناح ها و نهادها  و شخصيت ها و كل 
حاكميت تبديل كرد!



ت  ۳۵۹
ح

٤
معدن آسمینون، چند گام به پیش..

ــا پشــتیبانی دولــت رسمایــه بــرای اخــراج بیــش از ۱۲۰۰ کارگــر ایــن معــدن، موجــی  تــالش کارفرمــا ب

ــی و  ــت بحران ــه وضعی ــه نتیج ــتی ک ــن زد. وحش ــران دام ــان کارگ ــت را در می ــی و وحش از نگران

ــود را در  ــت موج ــر و فالک ــورم و فق ــت ت ــی بایس ــران م ــت و کارگ ــران اس ــه ای ــت زده جامع فالک

ــی  ــای واقع ــه معن ــم ب ــک جهن ــر ی ــد و تصوی ــی کردن ــود رضب م ــینی خ ــه نش ــدن و خان بیکارش

ــه کار  ــت ب ــت بازگش ــا خواس ــات ب ــد. اعرتاض ــی کردن ــه م ــواده هایشــان تجرب ــود و خان ــرای خ را ب

ــدت و  ــی م ــتقیم طوالن ــرارداد مس ــه ق ــی بلک ن ــای پی ــا رشکته ــه ب ــک ماه ــه ی ــای ن ــا قرارداده ب

ــراری  ــت برق ــات خواس ــن مطالب ــه ای ــد. ب ــه رشوع ش ــای  معوق ــام حقوقه ــت  ــن پرداخ همچنی

مجــدد رسویــس آیــاب و ذهــاب، بهبــود ایمنــی محیــط کار، طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل و پرداخــت 

ــط  ــدا در محی ــران در ابت ــد. کارگ ــه ش ــوند، اضاف ــی ش ــه م ــار حادث ــه دچ ــی ک ــه کارگران ــت ب غرام

ــدام  ــرو شــدند، اق ــت روب ــا و حاکمی ــی توجهــی کارفرم ــا ب ــه ب ــد. زمانیک کار اعــرتاض را رشوع کردن

ــوج را  ــه کهن ــاس ب ــدر عب ــی بن ــن امللل ــد و در ادامــه جــاده بی ــی در ســطح شــهر کردن ی ــه راهپی ب

ــالش  ــا ت ــاع از کارفرم ــرای دف ــت ب ــوند. دول ــی ش ــن م ــان متحص ــل منوج ــرده و در تون ــدود ک مس

ــد.  ای ــوب  ــوب و رسک ــران را مرع ــژه  کارگ ــگان وی ــوب و ی ــای رسک ــیل نیروه ــا گس ــد ب ــی کن م

ــواده  ــراه خان ــران هم ــوب کارگ ــرای رسک ــی ب ــت بورژوای ــالش حاکمی ــردن ت ــی ک ــرای خنث ــران ب کارگ

یــی در ســطح شــهر مــی کننــد. ایــن اقــدام کارگــران از طــرف مــردم شــهر  هایشــان اقــدام بــه راهپی

ــت  ــق را در حاکمی ــی عمی ــت و ترس ــیع وحش ــت وس ی ــن ح ــود و ای ــی ش ــرو م ــتقبال روب ــا اس ب

ــد از کارفرمــای  ــع ی ــه خل ب ــران، اضافــه کــردن مطال ــت کارگ ــا اهمی ــکار دیگــر و ب ــد. ابت دامــن میزن

خصوصــی بــود. خواســتی کــه زیــر ســایه پیــروزی هفــت تپــه کارفرمــا را چنــان رسآســیمه و آشــفته 

ــد. ای ــی  ــت م ــران موافق ــات کارگ ــتها و مطالب ــا بیشــرت خواس ــه ب ــد ک ــی کن م

ــود  ــل میش ــران تحمی ــه داری ای ــه رسمای ــدی ب ــوای جدی ــوازن ق ــن ت ــمند در بط ــروزی ارزش ــن پی ای

ــردم دســت  ــت و م ــان حاکمی ــوای می ــر در تناســب ق ــه کارگ ــارزات طبق ــری و مب ــش کارگ ــه جنب ک

ــهمگینی  ــدال س ــی در ج ــات مختلف ــا لحظ ــوا را م ــب ق ــر تناس ــن تغیی ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــاال پی ب

ــت  ــم داش ــورژوازی حاک ــا ب ــران، ب ــر ای ــه کارگ ــگارد طبق ــش آوان ــوان بخ ــه عن ــه، ب ــت تپ ــه هف ک

ــت آن  ــران و تثبی ــه داری ای ــم رسمای ــه رژی ــی ب ــد از اســد بیگ ــع ی ــل خل ــم. تحمی مشــاهده میکنی

ــن  ــارزات ای ــری و مب ــش کارگ ــران،  جنب ــر ای ــه کارگ ــان طبق ــای درخش ــروزی ه ــی از پی ــوان یک بعن

ــد از  ــه بع ــی ک ــه ای ــرار داد. طبق ــر ق ــع کارگ ــه نف ــوا ب ــوازن ق ــری از ت ــطح باالت ــه را وارد س طبق

ــه  ــه قــدرت و انســجام خــود و متکــی شــدن ب ــد و نســبت ب ــن پیــروزی احســاس قــدرت مــی کن ای

ــس  ــه نف د ب ــ ــی شــود، اعت ــر م ــش خــودآگاه ت ــط کار و زندگی ــی و شــوراهای محی ــع عموم مجام

ق  نحــال تــرس و وحشــت را در اعــ اش در جنــگ طبقاتــی باالتــر و باالتــر خواهــد رفــت و در ه

ــوری  ــرد. رهــرب کارگــری و آژیتات ــده آن فــرو خواهــد ک این ــت  وجــود هــر کار فرمــای فاســد و دول

ــات  ب ــی از مطال ــه یک ــی را ب ــای خصوص ــد از کارفرم ــع ی ــت خل ــمینون خواس ــدن آس ــه در مع ک

ــه ایــی را خــارج از چنیــن تناســب  یتوانــد چنیــن مطالب ن  ــی گــ فــوری کارگــران تبدیــل کــرده، ب

ــرا درک و  ــره آن ــات روزم ــارزات و اعرتاض ــیر مب ــا در س ــری آگاه عمیق ــرب کارگ ــر ره ــه ه ــی، ک قوای

ــرده باشــد.  ــد، طــرح ک ــس میکن مل

نــد دیگــری کــه دوبــاره هفــت تپــه حداقــل در ایــن دوره آنــرا بــه ســنت قــوی تبدیــل  پدیــده قدر

کــرده اســت، همــراه کــردن خانــواده هــای کارگــری بــه حضــور در اعتصــاب و اعرتاضــات اســت. ایــن 

ــی  ــده ای ــه آن پدی ــد و نتیج ــرا کردن ــدرت اج ــا ق ــه و ب ــت گرفت ــمینون بدس ــران آس ــه را کارگ تجرب

ــا همراهــی  ــه ب ــداری ک ــود. اقت ــان شــهر نب ــدان و خیاب ــران در می ــی کارگ ای ــدرت  ــدار و ق جــز اقت

و پشــتیبانی شــهروندان کرمــان بــه یکــی از نقطــه قدرتهــای ایــن اعرتاضــات تبدیــل شــد و دولــت 

بــات  و کارفرمــا را ناچــار کــرد در برابــر کارگــران متحــد زانــو زده و بخــش اعظــم خواســتها و مطال

ــن  ــکال سوسیالیســت ای ــری و کارگــران رادی ــه رســمیت بشناســند. جنبــش کارگ ــول کــرده و ب را قب

ــی و  ــارزه ایــی بازخوان ــک مب ــی در هــر ت ــن تجــارب مبارزات ــرد ای ــد ک ــالش خواهن ــش قطعــا ت جنب

منتقــل شــود. 

ــات و اعرتاضــات دوره کنونــی طبقــه کارگــر،  ــارزات، اعتصاب ــای برجســته مب یکــی دیگــر از ویژگیه

پدیــده مســئول و جوابگــو کــردن دولــت و رژیــم حاکــم رسمایــه داری در برابــر خواســت و 

ــا  ــی ی ــش دولت ــری کارفرمای ــز کارگ ــالن مرک ــه ف ــد ک ــی کن ــی  ــت. تفاوت ــران اس ــات کارگ مطالب

خصوصــی اســت، آنچــه اتفــاق مــی افتــد، طــرف حســاب کارگــر معــرتض بــرای تحمیــل خواســت و 

مطالبــه اش در نهایــت دولــت و رژیــم حاکــم اســت. خلــع یــد از رسمایــه خصوصــی، مســئول بــودن 

دولــت در مقابــل کار و زندگــی کارگــران، در کنــار نظــارت کارگــران بــر نحــوه مدیریــت دولــت هــم 

ــر خــود دارد.  ــه» را ب ــت تپ ــان هف ــر «پایتخــت اعتصــاب جه ــه طــور واقعــی مه ب

ــت  ــت و راس ــکار اس ــل ان ــر قاب ــه غی ــه ک ــران آنچ ــه ای ــق جامع ــوالت عمی ــن تح ــت در بط در نهای

ــق سوسیالیســتی اش  ــر و پرچــم و اف ــه کارگ ــد طبق ن ــت قدر ــکان داده اســت موقعی ــه را ت جامع

ــر و  ــت و فق ــت، فالک ــت معیش ــول خواس ــه ح ــش ک ــه ویژگی ــا ب ــران بن ــول ای ــه متح ــت. جامع اس

ــواب  ــی ج ــده ای ــن پدی ــن چنی ــده و در بط ــی ش ــیخته قطب ــار گس ــورم افس ــادی و ت ــران اقتص بح

ــف  ــده وظای ــن پدی ــت. همی ــده اس ــل ش ــور تبدی ــن فاکت ــه مهمرتی ــر ب ــه کارگ ــتی طبق سوسیالیس

ســنگینی را روی میــز ســنت سوسیالیســتی ایــن طبقــه قــرار مــی دهــد کــه اجبــارا بایــد در جبهــه 

هــای متفاوتــی بــه وســعت جامعــه طبقاتــی ایــران وارد جدالــی ســنگر بــه ســنگر علیــه بــورژوازی 

ــ  ــرار گرف ــه ق ــان داد ک ــت را نش ــن حقیق ــر ای ــار دیگ ــری ب ــش کارگ ــدوره جنب ــه این ــود. تجرب ش

ــارزه روزمــره و معیشــتی و چــه  ــکال سوسیالیســت چــه در مب ــران کمونیســت و رهــربان رادی کارگ

ــر  ــه کارگ ــی طبق ــادی و سیاس ــارزه اقتص ــروزی مب ــرشوی و پی ــن پی ــی، تضمی ــای سیاس در جداله

ــی اســت! ــای آت ــود در جداله ــدرت سیاســی خ ــی و ق ــن هژمون ــی و تامی ــود زندگ ــرای بهب ب

انتخاب مردم:
آزادى، رفاه، حكومت شورايى!

مردم آزادى ميخواهند؛ برابرى ميخواهند؛ رفاه 
و خوشبختى ميخواهند؛ مردم امنيت ميخواهند؛ 

مردم احترام به حقوق انسانى و شهروندى 
ميخواهند.. 

اين رژيم بايد برود!
مردم حاكميت شورايى ميخواهند!

به مناسبت درگذشت رفيق ساالر آسنگر
به رفقای حزب کمونیست کارگری کردستان

ــار  ــق ســاالر جب ــگام رفی ــا تاســف خــرب در گذشــت نابهن ب
نیه حــزب کمونیســت  (ســاالر آســنگر)، عضــو کمیتــه ســلی
کارگــری کردســتان و چهــره شــناخته شــده و محبــوب 
جنبــش کارگــری و کمونیســتی کردســتان عــراق را شــنیدیم. 
بــی تردیــد در گذشــت رفیــق ســاالر جبــار ضایعــه ای جــدی 
نیه، طبقــه کارگــر در کردســتان و جنبــش  بــرای مــردم ســلی

مــا بــود.

ــف  ــراز تاس ــن اب ــمی) ضم ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح
عمیــق خــود از ایــن واقعــه، در گذشــت رفیــق ســاالر عزیــز 

ــواده و بســتگان رفیــق ســاالر، بــه همــه شــ رفقــای عزیــز حــزب کمونیســت  ــه خان را ب
ــد. ــران و مــردم آزادیخــواه کردســتان تســلیت میگوی ــه همــه کارگ کارگــری کردســتان و ب

بی شک جای واالی رفیق ساالر در صفوف جنبش ما همیشه خالی خواهد بود.
یاد عزیز رفیق ساالر جبار همیشه گرامی است.

خط رسمی کمیته مرکزی حزب حکمتیست 
٢٣ مه ٢٠٢١




