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از اعتصاب هفت تپه تا 
اعتراضات در خوزستان

خالد حاج محمدی

امــروز ١٦ روز از اعتصــاب گســرتده کارگــران نیشــکر هفــت تپــه میگــذرد. 
اعتصابــی کــه بــه همــت اتحــاد و هوشــیاری کارگــران تاکنــون متحدانــه 
پیــش رفتــه اســت و کارگــران همــه بخشــهای ایــن مرکــز را حــول مطالبــات 
خــود متحــد کــرده اســت. کارگــران تاکنــون بارهــا اعــالم کــرده انــد کــه تــا 
تامیــن مطالبــات خــود از اعــرتاض و اعتصــاب دســت نخواهنــد کشــید و 
تامیــن ایــن مطالبــات تنهــا و تنهــا بــا اتحــاد همــه جانبــه همــه بخشــهای 
کارگــری ایــن مرکــز قابــل وصــول اســت. مطالبــات آنهــا عبارتنــد از: 
«اخــراج فــوری کارفرمــای خلــع یــد شــده و محاکمــه مختلســین، پرداخــت 
ــام  دیــد فــوری قراردادهــای  فــوری حقــوق معوقــه همــه همــکاران، 
همــکاران منجملــه همــکاران دفــع آفــات و غیرنیشــکری، بازگشــت بــه کار 
همــکاران اخراجــی، واکسیناســیون عمومــی، رسیــع و رایــگان در مقابــل 

کرونــا.»
اعتصابــات هفــت تپــه همــراه اســت بــا مــوج اعــرتاض مــردم زحمتکــش 
ــده اســت و  ــه را درنوردی ــن منطق ــه رسارس ای ــی ک ــی آب ــه ب خوزســتان ب
امــروز دامنــه آن بــه ســایر اســتانها کشــیده شــده اســت. مــردم محــروم 
یــت از مــردم خوزســتان اعــالم کــرده  در بقیــه اســتانها و شــهرها ضمــن ح
انــد کــه خواســت مــردم خوزســتان مطالبــات آنهــا نیــز میباشــد. کارگــران 
هفــت تپــه بــه عنــوان بخشــی از مــردم ایــن منطقــه نیــز بدرســت اعــالم 
کــرده انــد کــه: «وضعیــت خشکســالی هفــت تپــه و خوزســتان و همیــاری 
در اعرتاضــات برحــق مــردم خوزســتان بخشــی از وظایــف همــه ماســت 

کــه بایــد بــا قــدرت آن را ادا کنیــم.»

همزمــان بــا اعتصابــات کارگــران هفــت تپــه مــا شــاهد ادامــه اعتصابــات 
در نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا هســتیم. عــالوه بــر ایــن روزانــه  شــاهد 
ل تــا جنــوب  دههــا اعــرتاض و اعتصــاب کارگــران مراکــز کارگــری از شــ
و از غــرب تــا رشق علیــه عــدم پرداخــت دســتمزد، عــدم پرداخــت بیمــه 
کارگــران از جانــب کارفرمایــان، خواســت افزایــش دســتمزد و بهبــود 

رشایــط کاری، اعــرتاض بــه اخــراج و بیــکار ســازی و ... هســتیم. 
تــا اکنــون در مقابــل ایــن مــوج از اعتصابــات کارگــری و در مقابــل 
اعرتاضــات مــردم حــق طلــب در خوزســتان و بقیــه اســتانها، حاکمیــت بــا 
ریــاکاری کامــل و بــا پــز اینکــه «البتــه کــه مــردم حــق دارنــد»،  در عمــل 
کوچکرتیــن اقــدام قابــل توجهــی را انجــام نــداده اســت. بعــالوه ارگانهــای 
رسکــوب و مراکــز پلیســی و اتاقهــای فکــری آنهــا بــه شــیوه هــای رایــج 
تــالش کــرده انــد بــه انشــقاق در میــان کارگــران و مــردم معــرتض دامــن 
ــکا  ــا ات ــد و ب ــته کنن ــی را خس ــران اعتصاب ــد کارگ ــرده ان ــالش ک ــد، ت بزنن
بــه فقــر تحمیــل شــده بــه کارگــران، آنهــا را بــه قناعــت، کوتــاه آمــدن و 

ــد. .. صفحــه۴ ــان وادار کنن ــت و کارفرمای ــط حاکمی ــه رشای یکــن ب

طغيان اعتراضات مردم در خوزستان، 
سيگنال بى موقع و بى مايه قوم پرستان

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــر در  ــال تكثی ــر روز در ح ــت  و ه ــه اس ــرتش یافت ــتان گس ــی در رسارس خوزس ــیع مردم ــات وس اعرتاض
ــی در  ــای مردم ــت ه ی ــن ح ــرم تری ــورد گ ــه م ــی ک ــت. اعرتاضات ــرتی اس ــای بیش ــتان ه ــهرها و اس ش
ــردم را  ــق م ــرتاض برح ــدای اع ــت هــم ص ــر و فالک ــببین فق ــی مس ــت. حت ــه اس ــرار گرفت ــران ق رسارس ای
ــا جــرات  ن ــام سلســله مراتــب قــدرت، رســ و عل ــا رئيســی و  ــی ت ــه ای و روحان ــد. از خامن شــنیده ان
ــی و  ــه جای ــتبداد را ب ــت و اس ــی از فالك ــردم تشــنه رهای ــا م ــد ی ــت» کنن ــا آن «مخالف ــی ب ــد حت نکردن

ــد. ــب کنن ــی منتس کس
ــه  ــا  علی ــد و در خف ــکان میدهن ــت ت ــت»، دس ــق  اس ــرتاض ح ــز «اع ــا پ ــرتض، ب ــردم مع ــرای م ــی ب علن
ــرا  ــد، آن ــر بتوانن ــا، اگ ــد ت ــت را علنــی قطــع کــرده ان ــد. اینرتن ــه میکنن شــان نقشــه مــی کشــند و توطئ
ــی کــه خــرب ریــزش نیروهــای سیاســی و نظامــی شــان  ــد. در عیــن حال در خفــا و «دزدکــی» رسکــوب کنن

ــد، ... صفحــه۵ ــو انتشــار خــربش را میگیرن ــد و جل را سانســور میکنن

حمايت جهانى از اعتراضات كارگران نفت و 

اعتراضات توده اى
خط رسمی  اطالعیه تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست 
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آذر مدرســی وضعیــت کار و زندگــی کارگــران نفــت، سیاســت جمهــوری اســالمی 
ــر و  ــه کارگ ــان ب ــیم آن ــت و گاز، از تقس ــران نف ــان کارگ ــه در می ــاد تفرق در ایج
ــپردن  ــه، از س ــا ن ــدن ی ــون کار ش ــمول قان ــروژه ای، از مش ــمی و پ ــد رس کارمن
نــکاران مختلــف تــا قوانیــن ویــژه  بخــش اعظــم کارهــای میدانــی بــه پی
ــط طاقــت فرســا،  ــال کار ســخت در رشای ــز در قب مناطــق آزاد، دســتمزدهای ناچی
ســاعات کار طوالنــی ۱۲ تــا ۱۳ ســاعته، وضعیــت بــرده وار و غیــر انســانی زندگــی 
در کمپهــا و خوابگاههــای کارگــری، امنیتــی کــردن فضــای کار در صنعــت نفــت و 
گاز و ... مســائل و معضالتــی اســت کــه کارگــران نفــت چــه در اعتصابــات قبلــی 
ــط و عقــب  ــن رشای ــا ای ــه ب ل ــد. مقاب ــه ان ــا پرداخت ــه آنه ــر خــود ب و اعتصــاب اخی
ــرض  ــکاران، در تع ن ــا پی ــت ت ــا، از وزارت نف ــالمی و کارفرم ــوری اس ــدن جمه ران
بیشــرت بــه زندگــی کارگــران و خانــواده هــای آنــان و در یــک کالم بهبــود وضعیــت 
ــر  ــر از ه ــل ت ــروز عاج ــادی ام ــامان اقتص ــت نابس ــ وضعی ــی، برم کار و زندگ
ــا در  ــیمی ه ــت، گاز و پرتوش ــران نف ــروز کارگ ــاب ام ــت. اعتص ــده اس دوره ای ش
ــی  ــه جــدال میلیون ــدن کارگــران نفــت و پیوســ ب ــدان آم ــه می حقیقــت اعــالم ب
ــران اســت.  ــورژوازی ای ــا ب ــاه ب ــر رس معیشــت و رف ــروم ب ــردم مح ــر و م ــه کارگ طبق
جمهــوری اســالمی هــم بــه ابعــاد ایــن اعتصــاب و تاثیــرات آن بر اعرتاضــات طبقه 
کارگــر ســایر بخشــهای جامعــه و مهمــرت از هــر چیــزی از تاثیــر آن بــر موقعیــت 
ــی و معضــالت خــود  ــر ناتوان ــردم معــرتض و هــم ب ــل م نابســامان خــود در مقاب
در تقابــل رو در رو بــا کارگــران و عجــز خــود در رسکــوب اعرتاضــات واقــف اســت. 
ــر نفــت  ــگاه کارگ ــن اعتصــاب تابعــی از جای ــه ای ــت ب در نتیجــه برخــورد حاکمی
عــی ایــن اعتصــاب در جامعــه و موقعیــت جمهــوری  ــرات سیاســی و اجت و تاثی

اســالمی محــارصه شــده در اعرتاضــات مــردم و بخصــوص طبقــه کارگــر اســت. 
ــت را  ــران نف ــاز کارگ ــه نی ــواب ب ــوان ج ــادی ت ــر اقتص ــالمی از نظ ــوری اس جمه
نــدارد. بــن بســت اقتصــادی حاکمیــت در کنــار فســاد مالــی و مخــارج هنگفــت 
رسپــا نــگاه داشــ خــود (دســتگاه رسکــوب) امکانــی بــرای جوابگویــی بــه 
ــنه آب و  ــردم تش ــه، م ــت تپ ــر هف ــوالد، کارگ ــر ف ــت، کارگ ــر نف ــات کارگ ب مطال
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــته اس ــی نگذاش ــه و.... باق ــته و مالباخت ــتان، بازنشس آزادی خوزس
ــرآورده کــردن  ــات کارگــران نفــت و ب ایــن عقــب نشــینی کامــل در مقابــل مطالب
عــی آن بــر جامعــه و عیــان  ــام مطالبــات آنــان بدلیــل تاثیــرات سیاســی و اجت
ــت باشــد.  ــی مــرگ حاکمی ــه معن ــد ب ــل مــردم میتوان ــم در مقاب ــردن عجــز رژی ک
تقبــل حداقلــی از عقــب نشــینی همــراه بــا وعــده هــای پــوچ تنهــا راهــی اســت 

ــود دارد.  ــل خ ــالمی در مقاب ــوری اس ــه جمه ک
ــان  ــه در می ــالش در ایجــاد تفرق ــوری اســالمی ت ــت رســمی جمه ــروز سیاس ــا ام ت
ــئولیت  ــلب مس ــا و س ــی از آنه ــه بخش ــاز دادن ب ــق امتی ــت از طری ــران نف کارگ
ــه  ــیدگی ب ــردن رس ــول ک ــوچ، موک ــای پ ــده دادنه ــر، وع ــهای دیگ ــال بخش در قب
ــی  ــه دادن مســئولیت جوابگوی ــک، حوال ــه مجــاری اداری و بوروکراتی ــات ب مطالب
ــتاصل  ــدان و مس ــک کالم رسدون ــاوت و در ی ــای متف ــا و ارگانه ــه ادارات، نهاده ب
ــرای شکســ اعتصــاب، چــه  ــه ب ــار آن از توطئ ــوده اســت. در کن کــردن کارگــران ب
ــا از طریق قطــع آب و  نــکاران مختلــف بــه کارگــران، ی از طریــق وعــده وعیــد پی
بــرق و غــذای کارگرانــی کــه در طــول اعتصــاب در خوابگاههــا و کمپهــا ماندند، و 
چــه از طریــق کالهــربداری و ارائــه قراردادهــای بــی اعتبــار «منطبــق بــا خواســت 
ــت.  ــرده اس ــی نک ــه کار و ... کوتاه ــه بازگشــت ب ــران ب ــویق کارگ ــران» و تش کارگ
ــن  ــه ای ــه اســت روی آوری ب ــوان و عاجــز از مقابل ــوب نات ــتگاه رسک ــه دس زمانیک

ــی اســت.  ــا کارگــران اعتصاب ــه ب ــا راه شکســ اعتصــاب و مقابل ترفندهــا تنه
ــه دادن  ــن اعتصــاب، حوال ــردن از ای ــتفاده سیاســی و جناحــی ک ــن اس ــار ای در کن
ن حداقلــی  رســیدگی بــه مطالبــات بــه دولــت آتــی و عمــال کــش دادن قبــول هــ
از خواســتها و عقــب نشــینی بــه دولــت رئیســی، تبدیــل عقــب نشــینی خودشــان 
ــل  ــی و تبدی ــرتض و مدع ــر مع ــتادن کارگ ــه رس کار فرس ــت و ب ــه «الطــاف» دول ب
ــی حاکمیــت در  ــه «قهرمــان نجــات کارگــران» در حاشــیه سیاســت اصل رئیســی ب
ــال اعتصــاب کارگــران نفــت اســت کــه کارگــران پیــرشو در نفــت بایــد نســبت  قب

بــه آن هوشــیار باشــند.  
همیــن سیاســت در هفــت تپــه اجــرا شــده و میشــود. زمانیکــه زنــدان و شــکنجه 
ــی  ــه جای ــه ب ــت تپ ــران هف ــل کارگ ــدات در مقاب ــوخته» و تهدی ــناریوی س و «س
نرســید، رژیــم همیــن سیاســت را علیــه هفــت تپــه ای هــا بــه کار بــرد و جــواب 

ــه  ــن زدن ب ــالش در دام ــت. ت ــم گرف ــه ه ــت تپ ــد هف ــران متح ــودش را از کارگ خ
ــازی  ــده س ــی»، در پرون ــر بوم ــی» و «غی ــر «بوم ــه کارگ ــه تفرق ــی، ب ــه قوم تفرق
ــوچ و  ــای پ ــده ه ــران و وع ــدن کارگ ــالش در رسدوان ــری، ت ــدگان کارگ این ــه  علی
ونــه  توخالــی دادن، تــالش بــرای اســتفاده جناحــی از اعــرتاض کارگــر هفــت تپــه، 
ــت  ــا درای ــه ب ــود ک ــه ای هــا ب ــه هفــت تپ ــا علی ــم و کارفرم ــه رژی ــی از توطئ های
ــد و شکســت  ــی ش ــد از دیگــری خنث ــی بع ــه یک ــت تپ ــران هف ــیاری کارگ و هوش
خــورد. از ایــن زاویــه هفــت تپــه تجربیــات گرانبهایــی دارد کــه طبقــه کارگــر در 
ــد  ــد مانن ــا بتوان ــوزد ت ــد و از آن بیام ــه کن ــا تکی ــه آنه ــد ب ــد و بای ــران میتوان ای
ــد اعــرتاض مســتقل خــود را پیــش بــربد و جمهــوری  ــا قامــت بلن هفــت تپــه ای ب

ــد.  ــب نشــینی کن ــه عق اســالمی را وادار ب
ــران  ــم کارگ ــش اعظ ــتی بخ ــار معیش ــت فالکتب ــالمی روی وضعی ــوری اس جمه
ــن  ــا همی ــت ب ــدوار اس ــت و امی ــرده اس ــاز ک ــاب ب ــث) حس ــروژه ای (ارکان ثال پ
سیاســت رسدوانــدن و وعــده هــای پــوچ و قبــول یــک یــا دو مطالبــه آنــان، بــرای 
مدتــی بســیار کوتــاه، کارگــران را ناچــار بــه بازگشــت بــه کار کنــد. اینکــه تــا چــه 
ــری  ــه تشــخیص، هوشــیاری و پیگی ــن سیاســت خــود موفــق میشــود ب حــد در ای
کارگــران نفــت و ســازماندهندگان ایــن اعتصــاب برمیگــردد. رسنوشــت ایــن جــدل 

ــد. یکن ــن  ــت تعیی ــط حاکمی ــا فق را قطع

ــبكه  ــی ش ــرای آن در برخ ــری ب ــاب و رای گی ــان اعتص ــئله پای ــت مس حکمتیس
عــی پیچیــده اســت و تاكنــون بخشــی از كارگــران اعتصابــی هــم بــه  هــای اجت
ــن اعتصــاب  ــا عقــب نشــینی در ای ــروزی ی ــد مســتقل از پی رس كار بازگشــته ان
ــت  ــت داد ســوال اینس ــع رضای ــه چــه ســطحی از توق ــد ب ــه بای مســتقل از اینك
بــات كارگــران اعتصابــی  كــه تصمیــم گیــری در مــورد رسنوشــت اعتصــاب و مطال

ــرد ــد صــورت بگی ــه چــه مكانیســمی بای ــا توســل ب ــی و ب از چــه مجرای

ــه  ــاب ب ــن اعتص ــروزی ای ــک پی ــورد مح ــدا در م ــد ابت ــازه بدهی ــی اج آذر مدرس
ــروز  ــن حــاال هــم پی ــا همی ــن اعتصــاب ت ــن ای ــه نظــر م ــم. ب ــه ای اشــاره کن نکت
بــوده. اعتصــاب چنــد صدهــزار کارگــر در مهمرتیــن رشــته تولیــدی در ایــران یــک 
عــی اســت. زمیــن لــرزه ای کــه قــدرت طبقــه کارگــر  زمینــه لــرزه سیاســی و اجت
ــش  ای ــه  ــی را ب ــه و در تحــوالت آت ــروز جامع عــی ام در فضــای سیاســی و اجت
گذاشــت و زمیــن را زیــر پــای کل بــورژوازی ایــران، از پوزیســیون تــا اپوزیســیون، 
ــا ۸ ــر رس ۷ ی ــط ب ــرا فق ــه ظاه ــی ک ــت اعتصاب ــود نیس ــرزه در آورد. بیخ ــه ل ب

عــی در جامعــه  ــه مهمرتیــن مســئله اجت ــا صنفــی اســت ب ــه اقتصــادی ی مطالب
ــن اعتصــاب اســت.     ــروزی ای ــن مــرتاژ پی ــل میشــود. ای و نیروهــای سیاســی تبدی

ــد  ــه چن ــیدن ب ــرتاژ را رس ــد م ــالش میکنن ــی ت ــم و نیروهای ــود رژی ــا خ طبیعت
ــد  ــالم کنن ــه اع ب ــی دو مطال ــدن یک ــرآورده ش ــا ب ــد و ب ــف بدهن ــه تخفی مطالب
ــی،  ــر واقع ــدرت و تاثی ــخیص ق ــدن و تش ــت را از دی ــر نف ــدیم و کارگ ــروز ش پی
عمیقــرت و طوالنــی مــدت تــر اعتصــاب خــود محــروم کننــد. کارگــران نفــت ســال 
ــد و  ــد و تعه ــده و وعی ــتی وع ــا مش ــه ب ــتند ک ــه را داش ــن تجرب ــته همی گذش
ــه  ــد ک ــن ش ــی روش ــدت کوتاه ــد از م ــد و بع ــه رسکار بازگردان ــا را ب ــول آنه ق
بتــه تاثیــر ایــن تجربــه و  همــه «تعهــدات» و «قــول هــا» پشــیزی ارزش ندارنــد. ال
درســگیری از آنــرا در اعتصــاب امســال میتــوان بخوبــی مشــاهده کــرد. بهــر حــال 
اعتصــاب کارگــران نفــت تــا همیــن جــا پیــروزی بزرگــی بــرای طبقــه کارگــر ایــران 

ــت.  ــی اس ــعادت همگان ــاه و س ــرای رف ــش ب در جدال
امــروز ادامــه یــا پایــان دادن بــه اعتصــاب و رشوط پایــان دادن بــه آن مــورد بحــث 
کارگــران نفــت و محافــل کارگــران پیــرشو آنــان اســت. بخشــی از ایــن بحــث را در 
ــم  ــران تصمی ــن اســت کارگ ــرد. ممک ــب ک ــوان تعقیی ــی میت ع ــای اجت ــبکه ه ش
ــام کننــد،  بگیرنــد بــا رســیدن بــه بخشــی از مطالبــات خــود اعتصــاب را 
ــرای  ــد ب ــن ســنگر میتوانن ــد و از ای ــد ســنگری را تســخیر کــرده ان ــم بگیرن تصمی
ــه  ــا بدالیــل متعــدد، منجمل ــر فــردا اســتفاده کننــد و ی نــد ت پیــرشوی هــای قدر
ــه  ــی  دو مطالب ــدن یک ــرآورده ش ــه ب ــال ب ــد فع ــم بگیرن ــادی، تصمی ــار اقتص فش
ــان  ــت از پای ــا ممکــن اســت. در نتیجــه اینکــه صحب ــد. همــه اینه ــت بدهن رضای
ــا رســیدن بــه تعــدادی از مطالبــات در میــان کارگــران در جریــان باشــد  اعتصــاب ب
ــربی  ــکال و ره ــرشو، رادی ــر پی ــر کار کارگ ــن دیگ ــن مســئله اســت. ای ــی تری طبیع
ــری را  ــه کارگــران در تصمیمگی ــت مســتقیم و آگاهان ــی اســت کــه اوال دخال عمل
ــات  ــا و مطالب ــب  ــا قط ــد، دوم ــدا کن ــرا پی ــای آن ــد، راهه ــن کن ــن و تضمی ممک
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ــران دارد را  ــی کارگ ــر و بیحقوق ــل فق ــدی در تحمی ــش کلی ــه نق ــری ک ــی ت اساس
فرامــوش نکنــد و ســوما نســبت بــه سیاســتها و توطئــه هــای کارفرمــا، حکومــت 

ــگاه دارد.  ــیار ن ــران را هوش ــیار باشــد و کارگ ــی هوش ــای ارتجاع و نیروه
در ایــن زمینــه بــاز بایــد رساغ هفــت تپــه و فــوالد رفــت کــه بــا اتــکا بــه مجامــع 
عمومــی خــود در محــل کار، هــم دخالــت کارگــران را در تصمیمگــری بــر پیشــربد 
ــی  ــای موقت ــینی ه ــب نش ــد عق ــازه ندادن ــم اج ــد، ه ــن کردن ــاب را تامی اعتص
ــا خودآگاهــی  ــای اعــرتاض شــان شــود و هــم ارتق باعــث از دســت دادن قطــب 
ــد و  ــن کردن ــران را تضمی ــه کارگ ــا علی ــه ه ــا توطئ ــه ب ــان مقابل ــران و همزم کارگ
اینــدگان واقعــی و دلســوز خــود  ــات و  ــه را حــول مطالب هــم کارگــران هفــت تپ
متحــد نــگاه داشــتند. بــدون اینهــا پنــج ســال اعتصــاب، پنــج ســال جنــگ ســنگر 
ــا جمهــوری اســالمی و دســتگاه عریــض  ــا کارفرمــا و مهــره هایــش، ب بــه ســنگر ب
و طویــل اداری و رسکــوب آن و همزمــان متحــد نــگاه داشــ کارگــران هفــت تپــه 

ــود.  ممکــن نب
بــات در مبــارزه روزمــره  ــا توافــق بــر رس حداقلــی از مطال نفــس پایــان اعتصــاب ی
ــروزی  ــی از پی ــت و حاک ــا اس ــر و کارفرم ــان کارگ ــوا می ــوازن ق ــی از ت ــر تابع کارگ
نــد تــر شــدن  یــا شکســت نیســت. مســئله مهمــرت مولفــه هایــی اســت کــه قدر
موقیعــت کارگــر در ایــن جــدال را نشــان میدهــد. مولفــه هایــی ماننــد اینکــه این 
ــا چــه حــد در متحــد کــردن و متحــد  اعتصــاب و ســازماندهندگان و رهــربان آن ت
ــت دادن کارگــران در  ــا چــه حــد در دخال ــد، ت ــوده ان ــگاه داشــ کارگــر موفــق ب ن
اینــده واقعــی و رادیــکال خــود، در تشــخیص ترفندهــای  ت، در انتخــاب  تصمیــ
دشــمن، در خنثــی کــردن آن و در داشــ تصویــری از آینــده ایــن اعــرتاض، کارگــر 
ــل  ــل از تحمی ــه قب ــت تپ ــران هف ــاب کارگ ــت. اعتص ــرده اس ــر ک ــودآگاه ت را خ
ــه  ــی رســید و در ســطح جامع ــت هــای بزرگ ــه موفقی ــد از اســد بیگــی، ب ــع ی خل
ــد. شــعار  توانســت مهــر کارگــر و رادیکالیســم کارگــری را بــه فضــای سیاســی بزن
«مــن هفــت تپــه ای هســتم» قبــل از خلــع یــد از کارفرمــا شــعار همگانــی شــد. 
ــند  ــو برس ــات خ ــه مطالب ــتند ب ــت نتوانس ــس در نهای ــدن در انگلی ــران مع کارگ
ــط در دوره  ــه فق ــتان ن ــی انگلس ع ــر فضــای سیاســی و اجت ــود را ب ــر خ ــا مه ام
ــای  ــروزی ه ــا پی ــه اینه ــن زاوی ــد. از ای ــم زده ان ــروز ه ــا ام ــه ت ــود ک ــاب خ اعتص

ــاه و ســعادت اســت.  ــر رس رف ــش ب ــه کارگــر در جدال جــدی طبق
ــای  ــق شــبکه ه ــت از طری ــورم دخال ــم منظ ــران میگوی ــت کارگ ــه از دخال زمانیک
عــی بیشــرتین  عــی و دنیــای مجــازی نیســت. طبیعتــا بایــد از میدیــای اجت اجت
ــا  ــیم اکتف ــیار نباش ــر هوش ــا اگ ــرد. ام ــه و ... ک ــال تجرب ــرای انتق ــتفاده را ب اس
ــه  ــاد طبق ــردن آح ــزه ک ی ــدی در ا ــل ج ــد عام ــازی میتوان ــای مج ــه دنی ــردن ب ک
عــی  ــه ای اجت ــد طبق ــه نقشــش در تولی ــا ب ــف و بن ــه تعری ــا ب ــه بن ای باشــد ک
ــه  ــا در خان ــر تنه ــد واقعــی و در محــل کار باشــد. کارگ ــر بای ــت کارگ اســت. دخال
خــود، زیــر فشــار کمــر شــکن زندگــی و نگــران از آینــده اعتصابــش، جــز احســاس 
یکنــد. کارگــر قــدرت خــود را در مرکــز تولیدی  ضعــف و فشــار احســاس دیگــری 
عــی  ــد. آنجــا اســت کــه قــدرت اجت ــار هــم طبقــه ای هــای خــود میبین و در کن
ــه  ــردن ب ــا ک ــرد. اکتف ــم بگی ــه آن تصمی ــکا ب ــا ات ــد ب ــد و میتوان ــود را میبین خ
اظهــار نظــر در دنیــای مجــازی میتوانــد خطرنــاک باشــد. دنیــای مجــازی میتوانــد 
ــازی  ــای مج ــد. دنی ــی باش ــر واقع ــا و تصویرغی ــزاران ادع ــا ه ــالی ب ــی پوش دنیای
ــه حــذف شــود، امــا  ــا قطــع اینرتنــت از صحن ــد در یــک چشــم بهــم زدن ب میتوان
ــه  ــوان بــا هیــچ چیــزی از صحن یت ــا حضــور هــزاران کارگــر را  مجمــع عمومــی ب
اینــده کارگــری کــه، مســتقل از رادیــکال بــودن یــا  بیــرون کــرد. رهــرب کارگــری و 
نبــودن، صالحیــت و اعتبــار خــود را در جمــع واقعــی کارگــران کســب کــرده اســت 
ــای مجــازی خلــع  ــه در دنی ــه و بیانی ــا یــک اطالعی ــه ایــن راحتــی و ب یشــود ب را 
اینــده خــود و بــرای  یــت از  یــد کــرد. کارگــر در دنیــای مجــازی ابــزاری بــرای ح

ــدارد.    عــی خــود ن نشــان دادن قــدرت اجت
هیــچ چیــزی جــای بحــث رودر رو، همفکــری، همنظــری در محــل کار و در 
ــه  ــرد و ب یگی ــع شــدن رو در رو، را  ــع کــردن و قان ــر، جــای قان ــار رفقــای کارگ کن
و  ــ ــد. از ای یده ــودن را  ــرت ب ــی بزرگ ــی از جمع ــدرت و بخش ــاس ق ــر احس کارگ
ــت  مجمــع عمومــی کارگــران بخصــوص در دوره اعتصــاب بیشــرتین امــکان دخال
ــد،  ــران را میده ــی کارگ ــدگان واقع این ــاب  ــر و انتخ ــادل نظ ــری و تب و همفک
ــد،  ــب میکنن ــه کس ــد، تجرب ــاد میگیرن ــران ی ــه در آن کارگ ــت ک ــه اس ــن پروس ای
ــتقیم  ــت مس ت دخال ــ ــوند، در تصمی ــده میش ــم گیرن ــه و تصمی ــب خان صاح
میکننــد و نهایتــا احســاس قــدرت میکننــد. کارگــر تنهــا در کنــج خانــه آنهــم زیــر 
یکنــد و همیشــه شــانس اینکــه ایــن  فشــار معیشــت هیچــگاه احســاس قــدرت 

کارگــر بــه حداقلــی رضایــت بدهــد بــاال اســت. بیخــود نیســت کــه اعــالم پیوســ 
بخشــهایی از کارگــران بــه اعتصــاب رسارسی از طریــق تجمعــات خــود و اعــالم آن 
ــان خــود کارگــران نفــت و گاز و  ــادی در می ــا اســتقبال زی در تجمعــات کارگــری ب
ــر جــواب  ــه منتظ ــی خــود در خان ــه در تنهای ــری ک ــرو شــد. کارگ پرتوشــیمی روب

ــدرت میکــرد.  ــات احســاس ق ــن تجمع ــک ای ــک ت ــود از ت ب
ــام  ــات خــود  ــول بخشــی از مطالب ــا قب ــر امــروز ب ــن اعتصــاب اگ ــه هرحــال ای ب
ــن وظیفــه  ــن دوره و در ایــن فاصلــه ای ــاره رسبلنــد میکنــد. در ای ــود، دوب ش
ــران  ــه کارگ ــیار نفــت و گاز و پرتوشــیمی اســت ک ــران سوسیالیســت و هوش کارگ
ــع  ــط مجام ــه فق ــد ن ــد. بای ــاده کنن ــاب آم ــرتاض و اعتص ــی اع ــرای دوره آت را ب
ــروز  ــن ام ــن اعتصــاب همی ــی در محــل کار را در دل ای ــی و واقع ــی حقیق عموم
ــام  ــردای  ــه ف ــت، بلک ــی گذاش ــری واقع ــای تصمیمگی ــرا مبن ــکیل داد و آن تش
ــر  ــران ب ــه کارگ ــی و تکی ــع عموم ــن مجام ــردن ای ــی ک ــد دا ــاب بای ــدن اعتص ش
ــر اعتصــاب  ــر صــورت ه ــد. به ــرار دهن ــود را در دســتور خــود ق ــی خ خــرد جمع
کارگــری رشوع  و پایانــی دارد و نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هــم در رشوع و هــم 
ــه  ــا لطم ــه تنه ــود و ن ــظ ش ــری حف ــاد کارگ ــاب اتح ــام اعتص ــا ا ــان و ی در پای
نخــورد بلکــه و بعــالوه تقویــت شــود. پیــروزی کارگــران نفــت در مبــارزه امــروز 
و فــردای خــود تابعــی از اتحــاد و ایســتادگی و مقابلــه بــا دسیســه هــا و تالشــهای 
ــران  ــدرت کارگ ــزان ق ــت. می ــقاق اس ــاق و انش ــم نف ــاندن تخ ــرای افش ــمن ب دش
ــن اتحــاد  ــات شــان اســت. ای اعتصابــی بازتابــی از درجــه اتحــاد آنهــا حــول مطالب

ــود.  ــق میش ــت و متحق ــن اس ــی ممک ــای واقع ــفت و دنی ــن س روی زمی

ــر  ــوری آن ب ــه ف ــتقل از نتیج ــیمی مس ــت و گاز و پرتوش ــران نف ــاب کارگ اعتص
ــکان  ــی، ام ع ــی و اجت ــای سیاس ــر فض ــرات آن ب ــتقل از تاثی ــان، مس ــی ش زندگ
ــران را فراهــم  متحــد کــردن و متحــد شــدن یــک بخــش جــدی از طبقــه کارگــر ای
ــخیص داد و از آن بیشــرتین  ــد تش ــکان را بای ــن ام ــن فرصــت و ای ــرده اســت. ای ک
اســتفاده را بــرای متحــد کــردن کارگــر نفــت بــرای باالبــردن خودآگاهــی طبقاتــی 
ایــن بخــش از طبقــه کارگــر، بــرای وصــل کــردن بخشــهای مختلــف طبقــه کارگــر 
ــد.  ــکال را میبوس ــت و رادی ــران سوسیالیس ــت کارگ ــه دس ــرد. کاری ک ــم ک ــه ه ب

كارگران سوسياليست، رفقاى كمونيست 

خروش ميليونى مردم تشنه آب، آزادى، رفاه و 
عدالت اجتماعى، سرتاسر ايران را فرا گرفته است. 
 حاكميت ارتجاعى و مستاصل از اداره جامعه، بيش 
از هر زمانى، ناتوان و زبون در مقابل مردم قرار 
گرفته است.   شما طبقه كارگر ايران، از هفت تپه 
پرچمدار پيشروى هاى تا به امروز تا فوالد، نفت 
و پتروشيمى و... در جدالهاى وسيع، قدرت اين 

خروش و نقطه اميد آن هستيد!   زمان ايفاى نقش 
تعيين كننده و سرنوشت ساز ما مدتها است فرا 

رسيده! 

متحد كردن طبقه كارگر در شوراهاى كارگرى خود، 
در شوراهاى مردمى محله و شهر رسالت و وظيفه 

شما است! جامعه چشم اميد به شما دوخته است.   
براى به پيروزى رساندن اين خروش ميليونى دست 

به كار شويد!



ت  ۳۶۸
ح

٤
از اعتصاب هفت تپه تا 

ــت  ــا و دول ــا کارفرم ــا ب ــاله آنه ــن س ــدال چندی ــه و ج ــت تپ ــی هف ــات کنون اعتصاب
ــرار داده  ــه ق ــار زحمتکــش جامع ــل اقش ــه بزرگــی را در مقاب ــتاوردها و تجرب دس
ــت متحــد و قهرمانانــه  ــت تپــه و تجربــه مقاوم ــت. درســهای اعتصابــات هف اس
کارگــران ایــن مرکــز و الگویــی کــه بــه دســت داده انــد، نــه تنهــا قابــل تکثیــر کــه 
ــن  ــرای تامی ــدال ب ــری در ج ــش کارگ ــه جنب ــی از تجرب ــی مهم ــروز بخش ــرت ام مهم
حداقــل هایــی از مطالبــات خــود بــا دولــت و کارفرمایــان اســت. کارگــران هفــت تپــه 
طــی ســالهای گذشــته بارهــا اعتصــاب کــرده انــد، وارد مذاکــره شــده انــد و گاهــا بــا 
تامیــن بخشــی از مطالبــات خــود بــه رس کار بــاز گشــته انــد. در ایــن جــدال روزانــه 
علیــه کارفرمــای فاســد و حکومــت فاســدتر از آن پیــرشوی هــای بزرگــی کــرده انــد، از 
تحمیــل خلــع یــد اســد بیگــی تــا آزادی رفقــای دربندشــان و گاهــا هــم عقــب نشســته 
و نیــروی خــود را آمــاده جدالهــای بعــدی کــرده انــد. امــا آنچــه در کل ایــن پروســه 
ــدگاری یــک صــف  ــظ اتحــاد و مان ــوده ، حف ــه ب ــران هفــت تپ ــز موفقیــت کارگ رم
متحــد بــه هــم تنیــده اســت. پیــرشوی و عقــب نشــینی شــان متحدانــه بــوده و ایــن 
تــا امــروز مهمرتیــن فاکتــور در باالبــردن تــوان و قــدرت کارگــران هفــت تپــه بــرای 
ایســتادن در مقابــل دولــت و نورچشــمی هــای آنهــا و اســد بیگــی هــای هفــت تپــه 
بــوده اســت. ایــن مهمرتیــن ابــزار کارگــران ایــن مرکــز در خنثــی کــردن همــه توطئــه 
و دسیســه هــای مشــرتک کارفرمــا، وزارت اطالعــات، قــوه قضائیــه، دولــت، مجلــس، 
امــام جمعــه هــا، خانــه کارگــر، شــوراهای اســالمی و همــه عوامــل آنهــا بــوده اســت.

کارگــران هفــت تپــه امــروز هــم بــه عنــوان بخشــی از مــردم در خوزســتان، عــالوه بــر 
مطالبــات ویــژه خــود در هفــت تپــه، در کنــار بقیــه مــردم آزادیخــواه و بــه عنــوان 
بخشــی از آنهــا علیــه بــی آبــی و خشــکی منطقــه، علیــه قطــع بــرق و بــی مســئولیتی 
حاکمیــت، علیــه بــی مســئولیتی جمهــوری اســالمی در مقابــل مــرگ و میــر روزانــه 
ــک  ــزار و ی ــا آن و ه ــه ب ــرای مقابل ــن ب ــن واکس ــدم تامی ــا و ع ــر کرون ــردم در اث م

مشــکل دیگــر ایســتاده انــد.
ــالس  ــی اخت ــد بیگ ــار اس ــردن افس ــا ک ــه و ره ــت تپ ــه هف ــت ب ــیت حاکمی حساس
ــت رســمی و  ی ــه و ح ــه هفــت تپ ــرای دســت درازی ب ــد شــده، ب ــع ی ــرده و خل ک
غیــر رســمی مقامــات حکومتــی بــرای کارشــکنی در هفــت تپــه، چپــاول امــوال ایــن 
رشکــت، بســیج جمعــی فریــب خــورده بــرای چاقــو کشــی، تــالش بــرای راه انــدازی 
نــزاع هــای قومــی و مذهبــی و... علیــه کارگــران دقیقــا از همیــن رس اســت. هفــت 
تپــه خــار چشــم کل ایــن صــف اســت. ایــن هــا از هیــچ تالشــی، از هیــچ توطئــه و 
دسیســه ای در ایــن منطقــه و علیــه هفــت تپــه کوتاهــی نکــرده انــد. امــروز دیگــر 
کار بــه جایــی رســیده کــه از رس اســتیصال و بــرای انتقــام از کارگــران ایــن مرکــز، بــرای 
خانــم فرزانــه زیالیــی وکیــل کارگــران هــم بــه همــت قــوه قضائیــه پرونــده درســت 

کــرده انــد و او را هــم پــای میــز محاکمــه کشــانده انــد.
ــت  ــان دس ــن بی ــت نیســت! ای ــدرت حاکمی ــر ق ــری دال ب ــد کارگ ــهای ض ــن تالش ای
ــا زدن ارتجاعــی اســت کــه امــروز از همــه ســو از جانــب کارگــر نفــت و گاز و  و پ
ــرق، ماشــین ســازی هــا، شــهرداری و  ــاب کارگــران معــادن، ب پرتوشــیمی هــا، از جن
ترانســپورت و... از جنــاب پرســتار، معلــم ، بازنشســته، از جانــب زن و جــوان و اقشــار 
مختلــف از مــردم محــروم، از خوزســتان، آذربایجــان، اصفهــان، تهــران، کرمانشــاه و 
مازنــدران و... بــه مصــاف طلبیــده شــده اســت. ایــن تــالش حاکمیتــی اســت کــه بــا 
اتــکا بــه فقــر و محرومیــت تحمیــل کــرده خــود، بــا اتــکا بــه گرانــی و بیــکاری و گــرو 
گرفــ نــان شــب ایــن مــردم، در کنــار انــواع دسیســه و تهدیــد و ارعــاب، میخواهــد 
کارگــران و اقشــار محــروم جامعــه را مســتاصل کنــد، ناچــار کنــد کوتــاه بیاینــد و بــه 

جهنــم موجــود بــه نــام زندگــی گــردن بنهنــد.
ــدون کســب  ــی و ب ــرو دســت خال ــن نی ــن مــوج خامــوش شــدنی نیســت! ای امــا ای
پیــروزی هــای معینــی بــه خانــه بــاز نخواهــد گشــت. طبقــه کارگــر ایــران از هفــت 
تپــه تــا نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا و ... یــک پرچــم مشــرتک را برداشــته انــد، علیــه 
ــتی و  ــی و هس ــه زندگ ــه ب ــردن دزدان و حاکمیتشــان ک ــرای افســار ک گرســنگی و ب
جــان و مــال دههــا میلیــون انســان چــوب حــراج زده انــد. ایــن صــف جــز پیــروزی و 
پیــرشوی راهــی نــدارد. ایــن صــف هــر روز و در دل ایــن جــدال متحــد تــر میشــود، 
ــو  ــه جل ــود را ب ــوز خ ــن دلس ــربان و فعالی ــد، ره ــازمان میده ــود را س ــوف خ صف
ــه نفــع خــود  ــان خــود و جمهــوری اســالمی را ب ــوازن قــوای موجــود می ــد و ت میران
تغییــر میدهــد. هفــت تپــه و اعرتاضــات ایــن مرکــز در ایــن میــان، اتــکای آنهــا بــه 
ت جمعــی، «ســنگری» کــه بــه محــل تجمــع، اظهــار نظــر و تبــادل عقیــده  تصمیــ

و نهایتــا تصمیــم جمعــی بــرای هــر امــری کــه میخواهنــد شــده، مدرســه ای کــه از 
ایــن کانــال بــاز کــرده انــد تــا از هــم و از هــم طبقــه ای هــای خــود در دل جدالــی 
تعییــن کننــده بیاموزنــد، پــا پیــش گذاشــ هــر روزه طیفــی از رهــربان و بــار آمــدن 
یــت وســیع مــردم هفــت تپــه و  ــارزه و جــدال روزانــه خــود، ح آنهــا در کــوره مب
شــوش و بخشــهای دیگــر طبقــه کارگــر و مــردم رشافتمنــد از ایــن کانــون، هفــت تپــه 
را نگاهداشــته، آبدیــده و حفــظ کــرده اســت. تــا امــروز همیــن راه و همیــن شــیوه 
و همیــن تجربــه در کنــار همــه تجربیــات طبقــه کارگــر در چنــد دهــه گذشــته، در 
جــدال امــروز یــک طبقــه بــرای رفــاه و آزادی بــه وســعت ایــران مــورد اســتفاده قــرار 
میگیــرد. بــه همیــن اعتبــار هفــت تپــه تنهــا نیســت و یــک گــردان آبدیــده از ارتــش 
وســیع یــک طبقــه بــزرگ بــه وســعت ایــران اســت. طبقــه کارگــر، مــردم رشافتمنــد و 
آزادیخــواه در ایــران قــدر ایــن تجربــه، قــدر ایــن ایســتادگی و قــدر ایــن هوشــیاری 

اعضــا خانــواده خــود را در ایــن مرکــز میدانــد و آنــرا ارج مــی نهــد.
امــا اکنــون جــدال از هفــت تپــه گذشــته اســت، امــروز نــه تنهــا بخشــهای مختلــف 
طبقــه کارگــر کــه بخشــهای محــروم مــردم بــه ایــن جــدال پیوســته انــد. خواســت و 
ــا  ــا، از دســتمزد مناســب ت ــا کاهــش قیمته ــرق و ت ــن آب و ب ــا از تامی ــات آنه مطالب
واکســن رایــگان و فــوری، از تــب رایــگان و تحصیــل رایــگان تــا برابــری زن و آزادی 
بیــان، تشــکل و تحــزب، از بهداشــت مناســب تــا حفــظ محیــط زیســت و... همگــی 

خواســت مشــرتک کل ایــن صــف اســت. 
یتهــای تــا کنونــی مــردم زحمتکــش در هفــت تپــه و شــوش و اهــواز و کل منطقــه  ح
ــت  ــه «خواس ــالم اینک ــال اع ــه، و متقاب ــت تپ ــوالد و هف ــری در ف ــات کارگ از اعتصاب
ــب  ــت» از جان ــا اس ــات م ــی از مطالب ــن آب و... بخش ــرای تامی ــتان ب ــردم خوزس م
کارگــران هفــت تپــه، در هــم تنیــدن ایــن صــف میلیونــی و منفعــت مشــرتک کارگــران 
و اقشــار محــروم جامعــه را نشــان میدهــد. اقــدام کارگــران هفــت تپــه در دفــاع از 
مــردم محــروم خوزســتان، قدمــی بــه پیــش و قابــل تقدیــر در مبــارزات آزادیخواهانــه 
ــا  ــان ت ــران، از خراس ــا ته ــتان ت ــروم از خوزس ــردم مح ــف م ــت. ص ــران اس ــردم ای م
ــری  ــد بــرای آزادی و براب ــی واح ــدران و...، صف ــا مازن ــتان ت کردســتان و از بلوچس
اســت. کارگــران هفــت تپــه بارهــا بــرای تضمیــن اتحــاد ایــن صــف، بــرای تضمیــن 
ــران و  ــورژوازی ای ــرض ب ــدن تع ــب ران ــس زدن و عق ــرای پ ــف، ب ــن ص ــروزی ای پی
حکومــت اســالمیش، علیــه هــر نــوع نفــاق افکنــی ایســتاده انــد. آنهــا هوشــیارانه و 
مســئوالنه نــه تنهــا دسیســه هــای حاکمیــت و ارگانهــای مختلــف آنهــا و اســد بیگــی و 
عواملــش بــرای کاشــ تخــم نفــاق هــای قومــی، مذهبــی، عقــب مانــده ضــد کارگــری 
را خنثــی کــرده انــد، بعــالوه مشــت دســتجات قومــی و ناسیونالیســتی را در رسمایــه 
گــذاری بــر ایــن نفاقهــا را بــه نــام دفــاع از «اعــراب»، از «بلــوچ»، «بختیــاری» و... را 
نیــز بــاز کــرده انــد. آری درســت ماننــد کارگــران ایــن مرکــز در همــه جــا در مقابــل 
ســموم قومــی و ناسیونالیســتی، در مقابــل هــر نــوع نفــاق افکنــی در صــف مبــارزات 
حــق طلبانــه مــردم، در صــف اعــرتاض و اعتصــاب کارگــری، در هــر کجــا و توســط 

هــر جریــان و کســی بایــد ایســتاد.
ر و  ــتث ــه اس ــه علی ــه ای ک ــران اســت، طبق ــر ای ــه کارگ ــف، طبق ــن ص ــدار ای پرچم
بردگــی و علیــه حاکمیــت رسمایــه بــر زندگــی خــود بــه میــدان آمــده اســت. طبقــه ای 
کــه علیــه هــر نــوع تبعیــض و بــی حقوقــی اســت. طبقــه ای کــه در دل هــر پیــروزی 
ــروی  ــد و نی ــر کن ــد، صــف خــود را متحدت ــه ای تــالش میکن ــن هــر مطالب ــا تامی و ب
خــود را بــرای جدالهــای اصلــی و بــرای پایــان بردگــی مــزدی و اســتقرار جامعــه ای 
آزاد و مرفــه و برابــر آمــاده میکنــد. امــروز روزی اســت کــه صــف محرومیــن جامعــه 
میتوانــد و بایــد زیــر چــرت رهایــی بخــش ایــن طبقــه، بــه رهــربی کمونیســتهای طبقــه 
کارگــر و بــه عنــوان متحدیــن ایــن طبقــه بــه میــدان آینــد و بــا دســتان خــود زندگــی 
خــود را میســازند و دســت دزدان و جنایتــکاران حاکــم را در چپــاول جامعــه کوتــاه 

میکننــد.
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ــد. ایــن وضــع هیــوالی  ــی بیابن ــد کــه راه فــراری از «مخمصــه» و بحــران فعل تــالش میکنن
ــی  ــروز حت ــید و ام ــدرت رس ــه ق ــران ب ــش در ای ــال پی ــل و دو س ــه چه ــت ک ــی اس مخوف
جــرات ابــراز مخالفــت علنــی بــا کســانی کــه زیــر پایــش را داغ کــرده انــد، نــدارد. میداننــد 
ــه آزادی و برابــری،  ایــن رشوع رونــد خالصــی همیشــگی از جمهــوری اســالمی و رســیدن ب
ــن و حداقــل  ــ جمهــوری اســالمی، اولی ــاه و امنیــت بــرای همــه مردمــی اســت کــه رف رف

خواســت شــان اســت.
ــردم  ــی م ــیع میلیون ــاد وس ــه اتح ــا بلک ــد ت ــه میکنن ــند و توطئ ــه میکش ــا نقش در خف
بپاخاســته و جــان بــه لــب رســیده از فقــر و تبعیــض و تحقیــر و  بــی حقوقــی را، نــه بــه 
ــی  ــاد شــکاف و انشــقاق و جــدال درون ــا ایج ــه ب ــه تســلیمی در کار نیســت، ک تســلیم ک
ــای  ــه ابزاره ــه هم ــت، ک ــردم در حاکمی ــمنان م ــانند. دش ــت بکش ــه شکس ــردم ب ــان م می
ــر، خنثــی و زنــگ  ــی اث ــل قــدرت متحــد میلیونــی مــردم ب قــدرت و رسکــوب شــان در مقاب
ــا، جــز  ــه در صفــوف م ــت انگلــی شــان جــز تفرق ــاع از موجودی ــرای دف زده شــده اســت، ب
ــف  ــردن ص ــقه ک ــقه ش ــرای ش ــالش ب ــی و ت ــی و مذهب ــی، مل ــرت قوم ــه و نف ــاد کین ایج

ــد. ــه ندارن ــرای مقابل ــزاری ب ــان، اب متحدم
ت  ــ ــی تخاص ــه مهندس ــت»، ب ــاه و امنی ــری، رف ــول» آزادی، براب ــان ح ــل اتحادم در مقاب
ش  ــی از قــ قومــی و مذهبــی و دامــن زدن بــه اختالفــات ســاختگی و هویــت هــای جعل
ــه  ــد. توطئ ــاری و .... روی آورده ان ــرب و بختی ــوچ و ع ــرک و بل ــرد و ت ــنی، ک ــیعه و س ش
ــه  ــه علی ــردم چ ــوده ای م ــات ت ــم اعرتاض ــوج عظی ــر م ــت در براب ــا اس ــه مدته ــی ک های
ــی از  ــكاندن بخش ــرای خش ــه ب ــه و چ ــع خاورمیان ــردن جوام ــی ك ــی- مذهب ــت قوم سیاس

ــت. ــورده اس ــت خ ــران، شکس ــی در ای ــالب عفون ــن منج ای
بــد نیمــه جــان ســازمانها و جریانــات قــوم پرســت خواهــان  ــدن در كال ــان، دمی ــن می در ای
«ایــران فــدرال» کــه ظاهــرا هنــوز در بــازار ارتجــاع منطقــه ای و جهانــی خریدارانــی دارد، 
ــردم را  ــارصه م ــه مح ــور از حلق ــوان عب ــه ت ــت ک ــی اس ــه حاکمیت ــه و حرب ــن رسمای آخری
ــت  ــت و دس ــوم پرس ــای ق ــرب، بانده ــرک و ع ــرد و ت ــتهای ک ــار ناسیونالیس ــدارد. در کن ن
ــی و  ــاع جهان ــت ارتج ــینه در خدم ــه س ــت ب ــه همیشــه دس ــرب  ک ــوچ و ع ــرك، بل ــاز ت س
ــروز چــون قــارچ در حاشــیه  ــد، ام ــوده ان ــی ب ــن فرصت ــد و در كمی ــه ای رکاب زده ان منطق
اعرتاضــات مــردم بــه میــدان آمــده و بــرای خدمتگــذاری در جهــت شــقه شــقه کــردن صــف 
ــه  ــر و ب ــرف دیگ ــتند. از ط ــع  بفرس ــی موق ــه و ب ــی ریش ــای ب ــیگنال ه ــردم، س ــد م متح
ــا بــه پــای آنهــا، دســتجات «عظمــت طلــب فــارس» بــه تحــرک درآمــده و  بــه  مــوازات و پ

ــد. ــن میزنن ــی را دام ــرت قوم ــت ارضــی» نف امی ــه حفــظ « بهان
ــای  ــب، تحقیره ــی مصا ــه نوع ــک ب ــه هری ــی ک ــخصیت های ــزاب و ش ــازمانها و اح س
ــران، در  ــف ای ــای مختل ــش ه ــردم در بخ ــای م ــت ه ــا و محرومی ــض ه ــی، تبعی فرهنگ
ــاد  یه ایج ــت ــران و ...را دس ــان و ته ــتان، آذربایج ــتان بلوچس ــتان، سیس ــتان، خوزس کردس
ــد  ــالش میکنن ــد و ت ــرده ان ــی ک ــی و مذهب ــتانی و  قوم ــه اس ــکاف و تفرق ــت و ش رقاب
ــط  ــت و ســالمت و محی ــرق و بهداش ــکن و ب ــان و آب و مس ــه درد مشــرتک و رسارسی ن ک
زیســت را بــه ســهم خواهــی هــای دلبخواهــی قومــی و قبیلــه ای ایــن شــهر تــرک نشــین 
ــود  ــده خ ــرای آین ــل و ب ــین، تبدی ــوچ نش ــین و بل ــرب نش ــا ع ــین ی ــرد نش ــهر ک و آن ش
ــت و  ــام و موقعی ــده، مق ــیخته ش ــم گس ــا از ه ام ــیرازه آن  ــه ش ــو» ک ــی فدراتی در»ایران

ــد.   ــا کنن ــت و پ ــده دس ــب مان ــل عق ــای قبای ــه روس ــارگاه هم ــون ب ــی چ بارگاه
ــا پیوســ مــردم تشــنه برابــری و آزادی، از تهــران، اصفهــان،  رویایــی ســیاه و کثیفــی کــه ب
ــان،  ــتان، اصفه ــن «خوزس ــای روش ــرج و پیامه ــز و ک ــاه و تربی ــا کرمانش ــوش ت ــواز و ش اه
ــت و  ــه کام حاکمی ــداری ب ــاد»، در بی ــاد، اتح ــرب، اتح ــرک، ع ــارس، ت ــا «ف ــاد» ی ــاد اتح اتح

ــی، زهــر شــد! ــه هــای قوم نیروهــا و فرق
و  آذربایجــان و سیســتان  تهــران، گیــالن،  کردســتان،  مــردم در خوزســتان،  مصائــب 
بلوچســتان و .... بــا پیــرشوی و پیــروزی مشــرتک همیــن مــردم، در اتحــاد بــا هــم، درمــان 
ــران هــر روز بــا گوشــت و پوســت خــود حــس کــرده و آن را از هــر  میشــود. ایــن را مــردم ای

ــد. ــرده ان ــالم ک ــرون اع ــه بی ــد، ب ــوران میکن ــه ف ــی ک ــن اعرتاض ــذ ممک منف
ــت  ــزب حکمتیس ــر و ح ــه کارگ ــای طبق ــت ه ــیع کمونیس ــف وس ــرشو و طی ــران پی کارگ
ــه  ــش آزادیخواهان ــه جنب ــرشوی متحدان ــع پی ــه موان ــد ک ــن میکنن ــمی)، تضمی ــط رس (خ

ــد! ــا بردارن ــش پ ــت، از پی ــرده اس ــخیر ک ــران را تس ــه رسارس ای ــردم ک م

دست نیروهای قومی و مذهبی از زندگی مردم کوتاه
زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

خط رسمی حزب حکمتیست 
۵ مرداد ۱۴۰۰ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱

تشنگان آب! 
تشنگان آزادى 

تشنگان برابرى!
ده روز از رشوع طغیــان میلیونــی مــردم آزادیخــواه در خوزســتان میگــذرد. خشــمی 
یــت  کــه در اعــرتاض بــه بــی آبــی رسبــاز کــرد و اکنــون بــه روشــنی درد مشــرتک اک
ــران، از  ــا ته ــتان ت ــد و از خوزس ــگ میزن ــا بان ــدای رس ــا ص ــران را ب ــردم ای ــم م عظی
کردســتان و خراســان تــا آذربایجــان و بلوچســتان و... را بــه هــم وصــل کــرده اســت. 
طغیانــی کــه یــک رس آن در خیابانهــا و در اعــرتاض محرومیــن در جریــان اســت و رس 
دیگــر آن در مراکــز کارگــری از نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا، تــا هفــت تپــه و فــوالد 
ــا صــف معلــم و بازنشســته و... را بــه هــم تنیــده اســت. ایــن طغیــان  و معــادن، ت
مردمــی اســت کــه از بــی حقوقــی، از ققــر و گرانــی، از بیــکاری، از بــی برقــی و بــی 
ن غیــر مســئول و بــی لیاقــت بــه تنــگ آمــده انــد. آبــی و از توحــش و بربریــت حاکــ

ــی برقــی و  ــران، ب یــت مــردم ای ــی حقوقــی اک تشــنگی مــردم خوزســتان، فقــر و ب
مــرگ و میــر روزانــه بدلیــل کرونــا، حقــوق دریافــت نشــده کارگــران، کارطاقــت فرســا 
و در محیطهــای کاری و دســتمزدهای ناچیــز، اســتبداد سیاســی و زن ســتیزی، در کنــار 
ــه راه  ــن زده اســت ک ــی دام ــه جدال ــان، ب ــه داران و حکومتی ــاول رسمای دزدی و چپ

بازگشــتی را بــرای طرفیــن آن باقــی نگذاشــته اســت.
یتهــا از مــردم خوزســتان در شــهرهای مختلــف ایــران از تهــران تــا آذربایجان  مــوج ح
و کردســتان، از مشــهد تــا کــرج و... بیــان درد مشــرتک ایــن صــف وســیع اســت، بیــان 

خواســت و مطالبــه مشــرتک ایــن مــردم بــرای آزادی و برابــری اســت.

راس ایــن صــف بــرای تعییــن تکلیــف ایــن اوضــاع و حــل ایــن بحــران بــه نفــع پاییــن 
جامعــه و نجــات جامعــه از فقــر و فالکــت و اســتبداد سیاســی طبقــه کارگــر ایــران 
قــرار دارد. طبقــه ای کــه چندیــن ســال اســت بــا اعتصابــات و اعرتاضــات وســیع خــود 
و امــروز بــا پیوســ کارگــران نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا تــالش میکنــد صــف خــود 
ــا پرچــم آزادی و برابــری در راس  را متحــد کــرده و بــه عنــوان یــک طبقــه واحــد، ب

اعــرتاض آزادیخواهانــه مــردم ایــران بــرای پیــروزی قــدم بــردارد.

مردم آزادیخواه!

طغیــان میلیونــی و متحدانــه شــ علیــه بــی آبــی و بــی برقــی و گرانــی و بیــکاری و 
فقــر و فســاد و بــی مســئولتی انگلهــای در حاکمیــت، اعــرتاض بــه دههــا و دههــا درد 
درمــان نشــده جامعــه هشــتاد میلیونــی بــه فقــر و فالکــت کشــیده شــده ایــران، بایــد 

بــه پیــروزی برســد! پیــروزی ایــن صــف ممکــن اســت.

ل اراده خــود، متحــد شــوید!  بــرای پیــرشوی و پیــروزی بایــد فــوری در ارگانهــای اعــ
ــاد و  ــر نه ــا ه ــی،  ی ــری و مردم ــوراهای کارگ ــی، در ش ــل زندگ ــل کار و مح در مح
ارگان و ســازمان و شــکلی کــه دخالــت متحدانــه و مســتقیم شــ از بطــن جامعــه را 
تضمیــن کنــد، متحــد شــوید! بایــد اداره امــور را در محلــه، شــهر و در همــه مشــاغل 

جامعــه، بدســت گرفــت!
ر و اســتبداد را  ن مرتجــع و ناالیــق، ایــن حامیــان نظــام ســود و اســتث بایــد حاکــ
کــه نــه تــوان و نــه خواســت بــرآورده کــردن ابتدایــی تریــن خواســتهای شــ را نــدارد، 
مرخــص کــرد و کنــرتل زندگــی خــود را بدســت گرفــت. حاکمیتــی در کار نیســت! بایــد 

مــردم متشــکل در شــوراها حاکمیــت کننــد.
حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) تــا پیــروزی و دســتیابی بــه آزادی، رفــاه، امنیــت و 
حکومــت شــورایی در  کنــار شــ مــردم آزادیخــواه، کارگــران، زنــان، جوانــان، معلــم و 
بازنشســته و محرومیــن جامعــه از پــا نخواهــد نشســت! بــرای دســتیابی بــه « آزادی، 

رفــاه، حکومــت شــورایی»، همیــن امــروز، و فــورا دســت بــه کار شــوید!

زنده باد آزادی و بربری
مرگ بر جمهوری اسالمی

خط رسمی حزب حکمتیست 
٢٥ ژوئیه ٢٠٢١

انتخاب مردم:
آزادى، رفاه، حكومت شورايى!



ت  ۳۶۸
ح

٦
ره یك اطالعیه ش

حمايت جهانى از اعتراضات 
كارگران نفت و اعتراضات توده اى

در ادامــه اعتصابــات كارگــران نفــت و اعرتاضــات تــوده ای در اقصــی نقــاط ایــران، اطالعیــه 
هــا و پیامهــای زیــر بــه دســت مــا رســیده اســت:

ــا  ــال و از اعض ــت در ونزو ــران نف ــیون رسارسی كارگ ــر كل فدراس ــوداس» دبی ــوزه ب ۱- «خ
ایندگــی از جانــب اتحادیــه اش ســی- کــورا در  رهــربی حــزب «سوسیالیســم و آزادی» بــه 
ویــی رو بــه كارگــران اعتصابــی نفــت در ایــران، همبســتگی خــود را اینگونــه  پیامــی وید

اعــالم كــرده اســت:

ــاب  ــران، اعتص ــر ای ــه کارگ ــش طبق ــن بخ ــدی تری ــت كلی ــران نف ــن ۲۰۲۱، كارگ «در ۱۹ ژوئ
ــت  ــده صنع ــش عم ــه بخ ــرده ک ــاز ک ــی آغ ــیع عموم ــتیبانی وس ــا پش ــود را ب رسارسی خ
ــه  ــان دادن ب ــوق، پای ــش حق ــان افزای ــه خواه ــو در آورده و از جمل ــه زان ــران را ب ــت ای نف
ــق  ــ مناط ــن رف ــکل و از بی ــازی و آزادی تش ــی س ــان خصوص ــت، پای ــای موق قرارداده
ــرت  ــط به ــرای رشای ــه ب ــت ک ــش از ۳۰ روز اس ــت بی ــران نف ــت... کارگ ــادی اس ــژه اقتص وی
ــاه،  ــا ۱۵۰ دالری در م ــای ۱۰۰ ت ــوق ه ــا حق ــکاری، ب ن ــتمزد و پی ــه گرســنگی، دس کار، علی
ــی دیگــری در ســطح  ــران، اعــرتاض عموم ــر اعرتاضــات کارگ در اعتصــاب هســتند. عــالوه ب
ــه میــدان  ــار معیشــتی مــردم ب جامعــه در جریــان اســت کــه علیــه گرانــی و اوضــاع فالكتب

ــت.» ــده اس آم

ــه  ــت ك ــارزه اس ــا مب ــن تنه ــه ای ــت ک ــرده اس ــد ك ــوداس تاكی ــوزه ب ــام، خ ــان پی در پای
ــن  ــر فدراســیون واحــد کارگــران نفــت ونزوئــال، ای ــوان دبی ــر میدهــد و بعن زندگــی را تغیی
ــت  ــه حاكمی ــه علی ــی ک ــران و مردم ــه کارگ ــی را ب ــای انقالب ــتگی و دروده ــام همبس پی

ــتاد. ــد فرس ــد، خواه ــی کنن ــارزه م ــران مب ــه داری در ای ــوری رسمای دیکتات

لینك كامل پیام در سایت زیر قابل دسرتس است:

jose-bodas-expresses-solidarity-with-/٢٧/٠٧/٢٠٢١/https://uit-ci.org/index.php
iranian-oil-workers-on-strike/?lang=en

یــت و  ۲- دومینــدا ناگامــوا از طــرف «مركــز مبــارزات كارگــری النــكا» طــی بیانیــه ای، ح
همبســتگی خــود را بــا اعتصــاب كارگــران نفــت در ایــران اعــالم كــرد:

ــا اعرتاضــات کارگــران نفــت، گاز و پرتوشــیمی از مرکــز  ــا درودهــای گــرم و همبســتگی ب ب
ــکا) ــارزات کارگــری (الن مب

ــد. دههــا  ــا مواجــه بودن ــی قبــل از پاندمــی کرون ــده ای حت ــا مشــکالت عدی ــران ب مــردم ای
ــه مبارزه  ــان هــا ب هــزار شــهروند در بســیاری از شــهرها بــرای رشایــط بهــرت زندگــی در خیاب
ــی  ــوری اســالمی  ــه داری،  جمه ــت هــای رسمای ــر دول ــد. همچــون بســیاری دیگ پرداختن
ــد. در  ــته باش ــردم داش ــی م ــائل واقع ــرای مس ــی ب ــد، راه حل ــی توان ــز  ــت و هرگ توانس
ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــن بدی ــا ای ــدت یافت، ام ــا ش ــی کرون ــا پاندم ــط ب ــن رشای ــع ای واق
ــد.  ــتفاده کنن ــه داری اس ــتگی رسمای ــرای ورشکس ــی ب ــن پاندم ــد از ای ــی توانن ن م ــ حاک
ــه حقوقشــان هســت. مــا  ــرای دســتیابی ب ــرای مــردم مبــارزه متحــد ب بنابرایــن،  تنهــا راه ب
ــه در  ــیمی ک ــت و گاز و پرتوش ــت نف ــران صنع ــش کارگ ــوص بخ ــر، بخص ــه کارگ ــه طبق ب
رشایــط ســخت کار، کــم حقوقــی، قراردادهــای اســتخدام و ســاعات کار و روزهــای طوالنــی 
ــدم  ــف مق ــ در ص ــالب ۱۹۷۹، ش ــون انق ــم. همچ ــی بالی ــود م ــه خ ــد، ب ــی کنن ــارزه م مب
ــرای حقــوق کارگــری  و بــرای بیــداری طبقــه کارگــر در رسارس ایــران و جــرات دادن  ــارزه ب مب

ــد. ــدم برداشــته ای ــرای حقوقشــان ق ــارزه ب ــه مب ب

ــه ای مــردم  ــان، ســازمان و اعــرتاض حــق پای ــه آزادی بی ــت اســالمی بایســتی بفهمــد ک دول
ــچ  ــد. هی ــت آورده ان ــدرت بدس ــه ن ــت ب ــخ برشی ــول تاری ــردم در ط ــه م ــی ک ــت. حق اس

ــرد. ــران بگی ــردم ای ــق را از م ــن ح ــد ای ــی توان ــی  کس

ما جمهوری اسالمی را تحت فشار می گذاریم تا :

*  قراردادهــای دائــم بــه کارگــران بــر اســاس ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصــی را، بجــای 
ــرد. ...   ادامــه در صفحــه بعــد ســاعات کار طوالنــی در رشایــط ســخت کاری بپذی

جنگ آب در خوزستان جنگ 
مردم كردستان هم هست!

مردم آزاده کردستان!

شــ شــاهد اعرتاضــات مــردم خوزســتان بــرای آب هســتید. شــ شــاهد ناتوانــی و 
ــهروند در  ــا ش ــرای میلیونه ــرق ب ــن آب و ب ــالمی در تامی ــوری اس ــی جمه ــی تفاوت ب
خوزســتان هســتید. همــه شــ قربانیــان بــی مســئولیتی مطلــق جمهــوری اســالمی 
در تامیــن نــان، آب، در تحمیــل فقــر و فالکــت بــه زندگــی میلیونهــا انســان هســتید. 
ــن  ــرای تامی ــت و ب ــر و فالک ــه فق ــددی علی ــهرهای متع ــتان، در ش ــردم در خوزس م
ابتدایــی تریــن نیازهــای شــان، بویــژه آب، درگیــر یــک اعــرتاض همگانــی در جنــوب 

کشــوراند.
محــدود مانــدن ایــن اعــرتاض علیــه بــی آبــی، بــی برقــی، علیــه خفقــان و رسکــوب 
ــی ارتجاعــی و ضــد مردمــی و ناچــار شــدن  ــه حاکمیت ــرای فشــار ب ــه خوزســتان ب ب
بــه تامیــن آب آشــامیدنی ایــن منطقــه کافــی نیســت. ایــن جــدال بــرای یــک زندگــی 
ــن جــدل  ــه ای ــن جــدال دو پاســخ ب ــروزی برســد. دو طــرف ای ــه پی ــد ب انســانی بای
میدهنــد؛ پاســخ جمهــوری اســالمی ادامــه بــی تفاوتــی همــراه بــا دســتگیری و فــرار 
ــتان در  ــردم خوزس ــتگی م ــا خس ــگین و نهایت ــردم خمش ــا م ــکار ب ــی آش از رودرروی
مبــارزه شــان بــرای آب اســت. اگــر رژیــم بــا همیــن تاکتیــک، در مقابــل تــک تــک 
خواســت هــای مناطــق مختلــف کشــور، پیــش بــرود، نهایتــا مردمــی خواهــد داشــت 
ــی  ــن زندگ ــه ای ــن و ادام کی ــه  ــار ب ــالمی، ناچ ــوری اس ــر از جمه ــم تنف ــه علیرغ ک
جهنمــی انــد. پاســخ دوم پیوســ مــردم در رسارس کشــور نــه فقــط  بــرای خواســت 
ــک  ــری ت ــان و آزادی و براب ــرای ن ــه ب ــران، بلک ــش اعظــم ای ــتان و بخ آب در خوزس
تــک آحــاد شــهروندان در رستــارس ایــران اســت. ایــن آن رشایطــی اســت کــه جمهــوری 
اســالمی ناچــار اســت بیــن رفــ خــود و تحویــل جامعــه بــه خــود مــردم، یــا  تامیــن 

فــوری نیازمنــدی هــای مــردم، یکــی را انتخــاب کنــد.

مردمان آزاده کردستان!

ــک درد  ــز و .....، ی ــت، تربی ــان، رش ــران، اصفه ــتان، ته ــردم در خوزس ــ و م درد ش
ــه مشــرتک  مشــرتک اســت! نــان، آب، بــرق،  مســکن و یــک زندگــی شایســته، مطالب
میلیونهــا شــهروند ایــن جامعــه اســت. بهــم گــره زدن ایــن خواســت و اعــرتاض بــرای 
ل تــا جنــوب و از غــرب تــا رشق، امــروز  دســتیابی بــه رفــاه و آزادی و برابــری از شــ
یــک رضورت حیاتــی بــرای رســیدن بــه خواســت هــای مشــرتک میلیونــی در رستــارس 

ایــران اســت.
طــی چنــد روز گذشــته شــاهد پیوســ مــردم در تربیــز و اصفهــان و شــهرهای دیگــر 
بــه اعرتاضــات مــردم در خوزســتان و گســرته تــر شــدن صــف ایــن اعــرتاض و جــدال و 
ناتوانــی حاکمیــت در تقابــل بــا ایــن اعرتاضــات و جلوگیــری از گســرتش آن بــوده ایــد. 
یــت از مــردم خوزســتان و بــا  وقــت آن رســیده مــردم آزادیخــواه در کردســتان بــا ح
پیوســ بــه ایــن اعــرتاض رسارسی، مبــارزه آزادیخواهانــه مــردم در رستــارس ایــران را 

نــد تــر کننــد. بــرای رفــاه و آزادی قدر

مردم!

ــی  ــی همگان ــک رهای ــرای ی ــی رسارسی ب ــوری اســالمی، جنگ ــا جمه ــروز ب ــگ ام جن
ــران  ــان در ای ــون انس ــتاد میلی ــرای هش ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــت ک ــی اس از جهنم
ــروز شــود. پیــروزی  ســاخته اســت. ایــن جنــگ بــر رس نــان و آب و زندگــی بایــد پی
کــه در گــرو اتحــاد و  همبســتگی همگانــی و قــرار گرفــ در یــک ســنگر واحــد بــرای 
منافــع عمومــی اســت. بــرای تقویــت صفــوف ایــن اعــرتاض و ایــن مبــارزه مقــدس، 
ــف  ــه ص ــ ب ــه پیوس ــتان، ب ــتاهای کردس ــهرها و روس ــام ش ــ را در  ــه ش ــا هم م

ــم. ــی فرامیخوانی اعــرتاض همگان

جنــگ علیــه تبعیــض، فقــر، محرومیــت و اســتبداد، بایــد صــدای قــوی تــر و صفــوف 
متحدتــر و رسارسی تــری داشــته باشــد.

زنده باد مبارزات عدالت خواهانه مردم در خوزستان
زنده باد جنگ مردم برای نان و آب و برابری و آزادی

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۴ مرداد ۱۴۰۰ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱



ت  ۳۶۸
ح

٧
یت جهانی از اعتصابات كارگران نفت ح

نــکاری،  تقســیم  ــا قــرارداد اســتاندارد را بــر اســاس پایــان سیســتم پی * اســتخدام منظــم ب
نــی، موقــت، رســمی و غیــر رســمی و قراردادهــای دیگــر،  فراهــم  و تفرقــه کارگــران بــه پی

. کند
امــی قوانیــن مناطــق ویــژه اقتصــادی کــه حــق اعتصــاب و ســازمان را منــع کــرده انــد،   *

ملغــی کنــد و حــق کارگــران بــرای تشــکالت مســتقل کارگــری را بــه رســمیت بشناســد.

ــرای حقــوق مردمــی کــه در ایــران کار مــی  رفقــا، شــ مســیر درســت، و تنهــا راه پیــروزی ب
کننــد را انتخــاب کــرده ایــد. مرکــز مبــارزات کارگــری همــراه بــا مردمــی کــه در النــکا کار 

ــود. مــی کننــد در همبســتگی بــا شــ خواهنــد ب

لینك اطالعیه:
٢٠٢١-٠٧-٢٤-١٠-٢٣-٣٩/https://pishvand.com/links/politics-and-controversy
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ره دو اطالعیه ش

حمايت جهانى از اعتراضات كارگران نفت 
و اعتراضات توده اى

 در پشــتیبانی از اعتصابــات كارگــران نفــت و اعرتاضــات تــوده ای در اقصــی نقــاط 
ایــران، پیــام دیگــری بــه دســت مــا رســیده اســت كــه ترجمــه آن را در زیــر میخوانیــد:

همکاران کارگر

بنــا بــه گزارشــات متعــدد، اعتصابــات و اعرتاضــات گســرتده ای در ایــران در جریــان 
ــن شــامل  ــر! ای ــاه اخی ــری در عــرض ۱۲ م ــش از دو هــزار اعــرتاض كارگ اســت – بی
اعتصــاب بیــش از صــد هــزار نفــر از کارگــران نفــت در ۱۹ شــهر ایــران اســت کــه 

خواهــان:

ام حقوق مقرر * افزایش حقوق، پرداخت رس موعد و فوری 
امی بخش ها * پایبندی کامل و جامع با موازین ایمنی کار در 

* کار بــر اســاس ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصــی (بســیاری از کارگــران دور از خانــواده 
هــای خــود در مراکــزی بــا دمــای ۵۰ درجــه در جنــوب ایــران و یــا در دکل هــا کار 

مــی کننــد)
نــکاری،  تقســیم  * اســتخدام منظــم بــا قــرارداد اســتاندارد و ملغــی شــدن سیســتم پی

نــی، موقــت، رســمی و غیــر رســمی و قراردادهــای دیگــر و تفرقــه کارگــران بــه پی
* بــه رســمیت شــناخ حــق کارگــران بــرای تشــکالت مســتقل خــود و ملغــی کــردن 

قوانیــن مناطــق ویــژه اقتصــادی کــه حــق اعتصــاب و ســازمان را منــع کــرده انــد.

ــه، و  ــا خواســت هــای کارگــران نفــت، کارگــران هفــت تپ مــا همبســتگی خــود را ب
مبــارزات کارگــران ایــران در عمــوم بــرای ایجــاد ســازمانها و اتحادیــه هــای مســتقل 
ــه  ــا ب ــم. م ــی کنی ــالم م ــود را اع ــک خ ــل دمکراتی ــوق کام ــرای حق ــود و ب و آزاد خ
جســارت طبقــه کارگــر ایــران بــرای ایــن اتحــاد طبقاتــی و علیــه کلیــه تفرقــه هــای 
حاکــم، درود مــی فرســتیم. مــا همچنیــن از مبــارزات تــوده ای کــه در جریــان هســتند 
نیــز پشــتیبانی مــی کنیــم. پیــروزی طبقــه کارگــر و شکســت دادن رژیــم دیکتاتــوری 
ــام اشــکال  ــه داری و  ر رسمای ــه اســتث ــارزه علی ــکان در مب ــه و گشــایش ام رسمای

ســتم، منجملــه بــر اســاس ملیــت، مذهــب، جنســیت ، حیاتــی اســت.

مــا همچنیــن مخالــف دخالــت قــدرت هــای خارجــی، مخالــف تحریــم هــا بــه رهــربی 
آمریــکا، کــه تنهــا تــوده هــای مــردم در ایــران را مــورد حملــه قــرار میدهــد و صفــوف 

طبقــه كارگــر را نشــانه میگیــرد، هســتیم.
جنبــش کارگــری در ایــران قــدرت تغییــر سیاســت هــای جهانــی را دارد. مــا جنبــش 
کارگــری و عمــوم کارگــران در آمریــکا و جهــان را بــه پشــتیبانی از ایــن اعرتاضــات و 
خواســت پایــان دادن بــه تحریــم هــای رهــربی شــده توســط آمریــکا بــر ایــران، فــرا 

مــی خوانیــم.

این پیام تا بحال به امضاهای زیر رسیده است:

جــان رایمــن (منشــی ســابق اتحادیــه نجــاران شــعبه ۷۱۳ و گرداننــده ســایت • 
اوکلندسوسیالیســت)

رشیــل زور (دبیــر ســابق فدراســیون کارکنــان ایالــت، اســتان و شــهرداری • 
آمریــکا شــعبه ۴۴۴)

کیــران اف ناتســون (دبیــر اتحادیــه کارگــران ارتباطــات آمریــکا شــعبه ۷۲۵۰ – • 
در ظرفیــت شــخصی)

مارکوس حالبی، از اعضا حزب لیرب بریتانیا و نویسنده • 

پشتیبانی سازمانی:

Oaklandsocialist www  Oaklandsocialist com
Socialist Core www socialistcore org

Newham Socialist Labour
Workers International Network www onthebrink online
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مردم آزاديخواه! 

 طغيان ميليونى و متحدانه شما عليه بى آبى و بى 
برقى، گرانى و بيكارى، فقر و فساد و بى مسئولتى 

انگلهاى در حاكميت، اعتراض به دهها و دهها درد 
درمان نشده جامعه هشتاد ميليونى به فقر و فالكت 

كشيده شده ايران، بايد به پيروزى برسد!  

براى پيشروى و پيروزى بايد فورى در ارگانهاى 
اعمال اراده خود، متحد شويد! 

در محل كار و محل زندگى، در شوراهاى كارگرى و 
مردمى،  يا هر نهاد و ارگان و سازمان و شكلى كه 
دخالت متحدانه و مستقيم شما از بطن جامعه را 

تضمين كند، متحد شويد! 
بايد اداره امور را در محله، شهر و در همه مشاغل 

جامعه، بدست گرفت! 
 بايد حاكمان مرتجع و نااليق، اين حاميان نظام 
فقر،  سود و استثمار را كه نه توان و نه خواست 
برآورده كردن ابتدايى ترين خواستهاى شما را 

ندارد، مرخص كرد و كنترل زندگى خود را بدست 
گرفت.  

حاكميتى در كار نيست! بايد مردم متشكل در 
شوراها حاكميت كنند. براى دستيابى به «آزادى، 

رفاه، حكومت شورايى»، همين امروز، و فورا دست 
به كار شويد!  




