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سرانجام اعتصابات
در نفت

خالد حاج محمدی

اعتصابــات کارگ ـران پــروژه ای در نفــت و گاز و پﱰوشــیمی هــا حــدود
چهــل روز اســت در جریــان اســت .چهــل روز اســت دههــا ه ـزار کارگــر
در ایــن مراکــز بــرای تامیــن مطالبــات خــود از افزایــش دســتمزد تــا
تامیــن  ٢٠روز کار و ده روز تعطیلــی ،کوتــاه کــردن دســت پی نــکاران
و پایــان قراردادهــای موقــت ،تامیــن امکانــات رفاهــی و بهداشــتی و
ﴎویســهای مناســب بـرای ایــاب و ذهــاب و ...در حــال اعتصــاب هســتند.
در ایــن مــدت زمزمــه پیوس ـ کارگ ـران رســمی بــه اعتصــاب در جریــان
بــوده و در همیــن روزهــا شــاهد تجمعاتــی از جانــب آنهــا هــم بــوده
ایــم .در مــورد آینــده ایــن اعتصابــات و نقــش و تاثیــر تاکنونــی آن و
بعــﻼوه سیاســت جمهــوری اســﻼمی و چگونگــی مقابلــه بــا آن و رســیدن
بــه مطالبــات کارگــران نکاتــی را یــاد آوری میکنــم .ایــن دومیــن دوره
اعتصابــات کارگ ـران نفــت و ...در ایــن دوره اســت .اعتصابــات کنونــی،
دامنــه وســیع و ﴎاﴎی آن تــا هــم اکنــون امیــدواری جــدی در طبقــه
کارگــر و در جامعــه و در صــف اقشــار محــروم ایجــاد کــرده اســت.
جامعــه ای کــه در نفــرت از حاک ـ ن بــه بشــکه باروتــی تبدیــل شــده
اســت کــه بــا هــر جرقــه ای ممکــن اســت منفجــر شــود و تــا هــم اکنــون
اعﱰضــات و طغیانهــای بزرگــی بــه خــود دیــده اســت کــه اعﱰاضــات بــه
آب و بــرق در خوزســتان و ح یــت و گســﱰش آن بــه تهـران ،آذربایجــان،
اصفهــان ،کــرج و کرمانشــاه و ...آخریــن آن اســت .اعتصابــات نفــت در
دوره خاصــی اســت کــه جامعــه هــر روزه شــاهد اعتصابــات و اعﱰاضــات
کارگــری اســت .هفــت تپــه  ٢٢روز اســت در حــال اعتصــاب و اع ـﱰاض
اســت ،کارگــران در فــوﻻد ،در معــادن در شــهرداری هــا ،ترانســپورت و
دههــا مرکــز دیگــر روزانــه ب ـرای بهبــود و حتــی ب ـرای حقــوق معوقــه
و بیمــه پرداخــت نشــده و ...اعتصــاب میکننــد .در چنیــن ﴍایطــی و
بــا پیوســ نفــت و گاز و پﱰوشــیمی هــا ،وزنــه طبقــه کارگــر و حــق
طلبــی کارگــر مهــر خــود را بــه همــه چیــز در ایــن جامعــه زده اســت.
در چنیــن فضایــی کــه جامعــه عمومــا از جمهــوری اســﻼمی عبــو کــرده و
حاکمیــت در جوابگویــی بــه ایــن مــردم ناتــوان اســت ،ﴍوع اعتصابــات
نفــت بــار دیگــر ایــن ســوال را در مقابــل مــردم ای ـران ق ـرار داده اســت
کــه آیــا میتــوان بــر دوش و بــه رهــﱪی طبقــه کارگــر بــا انقﻼبــی تــوده
ای از ﴍ جمهــوری اســﻼمی خــﻼص و جامعــه ای انســانی ،مرفــه و برابــر
را پایــه گذاشــت.
سیاست حاکمیت
سیاســت جمهــوری اســﻼمی در برخــورد بــه اعتصابــات ایــن دوره اساســا
تــﻼش بـرای خســته کــردن و ناچــار کــردن کارگـران بــه کیــن بــه ﴍایــط
موجــود بــا اتــکا بــه حربــه فقــر و تفرقــه اســت ... .صفحــه۴

معرفى برنامه يك دنياى بهتر

مطلبی که میخوانید م سخ انی ثریا شهابی در سمینار هفته حکمت ۲۰۲۱
حزب حکمتیست خط رسمی  ٬تحت عنوان معرفی برنامه یک دنیای بهﱰ است

از اعتراض توده اى تا اعمال اراده مردم!
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

جرق ــه خی ــزش م ــردم خوزس ــتان در اع ـﱰاض ب ــه ب ــی آب ــی و قحط ــی ب ــه ﴎت ــاﴎ ای ـران كش ــیده ش ــده
اس ــت .خﱪه ــا حاك ــی اس ــت ك ــه تظاه ـرات ه ــای وس ــیع در ش ــهرهای ای ـران ،در ته ـران ،قزوی ــن ،مش ــهد،
اه ــواز ،اصفه ــان ،دهل ـران ،شوش ـﱰ ،رش ــت ،تﱪی ــز ،ای ــﻼم ،ای رانش ــهر و  ...ك ـ كان در جری ــان اس ــت .فری ــاد
»م ــرگ ب ــر جمه ــوری اس ــﻼمی«» ،ای ــن آخری ــن پیام ــه ،ه ــدف كل نظام ــه« در چهارگوش ــه آن مملك ــت،
بنیاده ــای نظ ــام ارتجاع ــی موج ــود را ب ــه ل ــرزه درآورده اس ــت .اع ﱰاض ــات گس ــﱰده م ــردم ای ـران چن ــان
جس ــورانه ،ﴎی ــع و قدر ن ــد اس ــت ك ــه ماش ــین ﴎك ــوب حاكمی ــت را عم ــﻼ فل ــج ك ــرده اس ــت .ن ــه فق ــط
ای ــن بلك ــه حت ــی دس ــتگاه تولی ــد دسیس ــه و تفرق ــه قوم ــی ،مذهب ــی و مل ــی ای ــن نظ ــام و ه ــر نی ــروی
ارتجاع ــی دیگ ــری نی ــز كارای ــی خ ــود را از دس ــت داده اس ــت .م ــادران آب ــان خونی ــن  ۹۸در ی ــك راهپی ی ــی
س ــمبلیك ب ــه س ــمت می ــدان آزادی ،ب ــا ش ــعار »ح ی ــت از جوان ــان خوزس ــتان ،ح ی ــت از جوان ــان خ ــود
ش س ــت« ،ش ــهروندان ته ـران را ب ــه پیوس ـ ب ــه اع ﱰاضات ــی ک ــه از خوزس ــتان آغ ــاز ش ــده ،دع ــوت کردن ــد.
تجم ــع اع ﱰاض ــی م ــردم در ب راب ــر تئات ــر ش ــهر ته ـران ،جل ــوه دیگ ــری از ای ــن همبس ــتگی ﴎاﴎی را ب ــه
ای ــش گذاش ــت ... .صفح ــه۳
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آخرین سنگر
روحانــی در شــیادی ،دروغگویــی ،بــی حیایــی و جبونــی در میــان روســای
جمهــوری نظــام ،مــدال افتخــار گرفــت.
ام ــا ارزیاب ــی از  ٨س ــال دول ــت امی ــد و اعت ــدال را خی ــزش دی م ــاه  ٩٦و اب ــان  ٩٨و
ی ــک ده ــه اعتصاب ــات ب ــزرگ کارگ ــری کردن ــد .دول ــت روحان ــی در نظ ــام جمه ــوری
اس ــﻼمی ی ــک مﱰس ــک ب ــی اختی ــار و ب ــی خاصی ــت بی ــش نب ــود .عم ــق رذال ــت و
اس ــتیصال روحان ــی در ای ــن ی ــک جمل ــه نهفت ــه اس ــت ک ــه» :خیل ــی ح ــرف ه ــا
هس ــت ک ــه اﻻن ــی توان ــم بگوی ــم و ش ــاید ت ــا س ــال ه ــا ه ــم نتوان ــم ک ــه چ ــه
کاره ــا ش ــد ک ــه تواف ــق نش ــود و بی ــن تی ــر و دی  ۹۴چ ــه حوادث ــی رخ داد .اک ی ــت
م ــردم از ای ــن اتفاق ــات خ ــﱪ ندارن ــد!« روحان ــی توجی ــه گ ــر هش ــت س ــال فﻼک ــت
و فق ــر و بی ــکاری و کش ــتار و م ــرگ ب ــر اث ــر کرون ــا و دروغگ ــو و ری ــاکار ب ــی ﴍم
و حی ــا و نوچ ــه ی ب ــی اختی ــار خامن ــه ای ب ــه زبال ــه دان ــی تاری ــخ س ــپرده ش ــد.
دولــت ه ــای پشــت ﴎهــم اصﻼحــات خا ــی ،ســازندگی رفســنجانی ،پشــتک
وارو زدن ه ــای اصولگ رایــی احمــدی نــژاد و باﻻخــره امیــد و اعتــدال روحانــی،
ابزاره ــای کم ــک ب ــه حف ــظ و ح راس ــت نظ ــام جمه ــوری اس ــﻼمی ت ــا ب ــه ام ــروز
ب ــوده ان ــد .و ام ــروز ای ــن نظ ــام درپای ــان خ ــط اس ــت.
م راس ــم تنفی ــذ و تحلی ــف رییس ــی غس ــل تعمی ــد نظام ــی اس ــت ک ــه ت ــا خرخ ــره
در بح ـران و فس ــاد و اس ــتیصال ف ــرو رفت ــه اس ــت .ای ــن م راس ــم ب ــه م ــردم ای ـران
م ــی گوی ــد ،راس ق ــدرت ب ــدون حج ــاب و نق ــاب روی زمین ــی ایس ــتاده ک ــه زی ــر
پای ــش داغ ش ــده اس ــت .خامن ــه ای و بی ــت ره ــﱪی و س ــپاهش ام ــروز ب ــی پ ــرده
و ب ــی واس ــطه در مقاب ــل جنبش ــی ق ـرار گرفت ــه ک ــه حک ــم مرگ ــش را ص ــادر ک ــرده
اس ــت.
رییســی منتصــب خامنــه ای ،مثــل اســﻼف خــود حکــم یکــی از ارکان نظــام
جمه ــوری اس ــﻼمی یعن ــی ق ــوه مجری ــه را ن ــدارد .ای ــن رک ــن مصلحت ــی و ایش ــی
س ــابق ،ف ــرو ریخت ــه اس ــت .رییس ــی مﴩوعی ــت ن ــدارد ن ــه ﴏف ــا بخاط ــر انتص ــاب
ش ــدنش ،ی ــا بخاط ــر قات ــل ب ــودن و مش ــهور ش ــدنش ب ــه قص ــاب ته ـران ،بلک ــه
بخاط ــر بایکوت ــی ک ــه م ــردم ای ـران کردن ــد .م ــردم ،نیام ــده حک ــم رفتن ــش را دادن ــد.
جمهــوری اســﻼمی پروســه ی از صــدور اســﻼم ،کشــتارهای دســتجمعی دهــه
ش ــصت ،جن ــگ بعن ــوان برک ــت اله ــی ،س ــوپاپ اصﻼح ــات دوم خ ــرداد ت ــا اعت ــدال
دول ــت روحان ــی ،خان ــه کارگ ــر و ش ــوراهای اس ــﻼمی کار ...را ط ــی ک ــرده ،س ــنگر ب ــه
س ــنگر عق ــب نشس ــته و ام ــروز در آخری ــن س ــنگر در مقاب ــل م ــوج اعتصاب ــات
کارگ ــری و خی ــزش ه ــای ت ــوده ای ق ـرار گرفت ــه و پش ــتش ب ــه دی ــوار خ ــورده اس ــت.
امــروز نهــاد ریاســت جمهــوری زیــر مجموعــه ی ده هــا نهــاد مرتبــط بــه
بی ــت ره ــﱪی و س ــپاه اس ــت .هم ــه دولته ــای پیش ــین ه ــم ب ــه درج ــه ای همی ــن
موقعی ــت را داش ــته ان ــد ول ــی ب ــا تظاه ــر ب ــه اس ــتقﻼل نق ــش اب ـزاری را پذیرفتن ــد
و در پای ــان ه ــر دوره پاﻻنش ــان کن ــده و ب ــا زخ ــم ه ــای ب ــر پش ــت روان ــه گش ــتند.
خیل ــی ه ــا از ی ــک دس ــت ش ــدن نظ ــام بعن ــوان نقط ــه ق ــدرت جمه ــوری اس ــﻼمی
صحب ــت م ــی کنن ــد .ام ــا ام ــروز ه ــرم ق ــدرت ب ــا کوچ ــک ش ــدن و ری ــزش نیروه ــای
خ ــودی اش ب ــه س ــنگر دف ــاع مرگب ــاری خزی ــده ک ــه ن ــه راه پی ــش دارد و ن ــه پ ــس.
ای ــن آن ﴍایط ــی اس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر و م ــردم ای ـران تش ــخیص داده و ه ــر
روز عرص ــه ای از می ــدان ن ــﱪد گش ــوده م ــی ش ــود .تاکتی ــک ه ــای مبارزاتــی از
دفــاع بــه تعــرض ،از دعــای کمیــل بــه ﴎود و شــعارهای رادیــکال کارگــری و
مردم ــی ،از خان ــه کارگ ــر و ش ــوراهای اس ــﻼمی کار ب ــه مجام ــع عموم ــی و تصمی ــم
گی ــری جمع ــی ...تغیی ــر ک ــرده اس ــت .اگ ــر دی ــروز ش ــﻼق ب ــورژوازی ب ــه پش ــت
کارگ ــر م ــی خ ــورد ،ام ــروز ش ــﻼق کارگ ــر ب ــه پش ــت ب ــورژوازی کوبی ــده م ــی ش ــود.
کارفرم ــای اختﻼس ــگر زی ــر ش ــﻼق تع ــرض کارگ ــر ب ــه خان ــه فرس ــتاده م ــی ش ــود.
ام ــروز بس ــیجی و نیروه ــای بالق ــوه ح راس ــتی ب ــه بس ــیجی عدالتخ ــواه تبدی ــل
ش ــده و در مقاب ــل کارگ ــر کرن ــش م ــی کن ــد.
ت ــا دی ــروز گفت ــه م ــی ش ــد اع ﱰاض ــات کارگ ــری و ت ــوده ای س ــازمان و ره ــﱪی ن ــدارد،
تح ــرکات اجت عــی خودجــوش و خودبخ ــودی تلقــی مــی ش ــد و ...امــا ام ــروز،
ره ـﱪان اعتصاب ــات گس ــﱰده ی م راک ــز صنعت ــی ب ــزرگ نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا و
گاز و ف ــوﻻد و نیش ــکر هف ــت تپ ــه ،...ب ــر س ــکوی مجام ــع عموم ــی م ــی ایس ــتند
و مدع ــی اداره ش ــورایی ان ــد .ت ــا دی ــروز ﴍک ــت ه ــای پی ن ــکاری ت ــام اﻻختی ــار در
اس ــتث ر وحش ــیانه و بیحق ــوق ک ــردن کارگ ـران م ــی تاختن ــد ،ام ــروز بی ــش از ص ــد
ه ــزار کارگ ــر ای ــن ﴍک ــت ه ــا تنه ــا در صنای ــع نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا ،افس ــار

پی ن ــکاران را کش ــیده و خ ــود قوانی ــن ناظ ــر ب ــر کارش ــان را از جمل ــه دس ــتمزد دو
ب راب ـر ١٥ ،روز کار و  ١٥روز مرخص ــی و ،...م ــی نویس ــند.
ام ــروز خوزس ــتانی تش ــنه ،ــام ق ــد جل ــو دوربی ــن م ــی ایس ــتد و خواه ــان اس ــقاط
نظــام اســت .تــا دیــروز همبســتگی و همﴪنوشــتی آرزو و رویایــی دور از
دس ــﱰس ب ــود و ام ــروز اتح ــاد خوزس ــتان ،ته ـران ،اصفه ــان ،تﱪی ـز ...در خیاب ــان های
ش ــهرهای ب ــزرگ و کوچ ــک ای ـران فری ــاد زده م ــی ش ــود! ت ــا دی ــروز مخاط ــره قوم ــی
و ن ــژادی ک ــردن جامع ــه س ــایه انداخت ــه ب ــود و ام ــروز در اعتصاب ــات کارگ ــری و
اع ﱰاض ــات اجت ع ــی قومگ رای ــی و تقس ــیم جامع ــه ب ــه ای ــن و آن ق ــوم و ن ــژاد و
زب ــان و مذه ــب ،زش ــت و غیرقاب ــل قب ــول اع ــﻼم ش ــده اس ــت.
در ت ــوازن ق ــوای طبقات ــی و اجت ع ــی ام ــروز ،توس ــل ب ــه اب ــزار ﴎک ــوب عری ــان
توس ــط ب ــورژوازی حاک ــم ب ــه ی ــک مخاط ــره ج ــدی ب رایش ــان تبدی ــل ش ــده اس ــت.
مب ــارزه طبقات ــی و مطالب ــات رادی ــکال اقتص ــادی و سیاس ــی ،بورژوازی اپوزیس ــیون
را ب ــه مجیزگوی ــی ریاکاران ــه واداش ــته اس ــت .اع ـﱰاف ب ــه طبقات ــی ب ــودن مب ــارزه
کارگ ـران و زحمتکش ــان و اع ـﱰاف ب ــه ع ــروج ص ــف ازادیخواه ــی و ب راب ــری طلب ــی،
صفــی کــه ازادی را در گــرو ب رابــری اقتصــادی و رفــاه و خوشــبختی اک یــت
صاحبــان جامعــه مــی بینــد .صفــی کــه خــود را بــرای دخالــت در ﴎنوشــت
جامع ــه و س ــاخ آن ب ــا دس ــتان خ ــود آم ــاده م ــی کن ــد.
اب راهیــم رییســی مدعــی اســت کــه معیشــت جامعــه را حــل مــی کنــد ،امــا
قبل ــش س ــوریه را اب ــاد م ــی س ــازد .طبق ــه کارگ ــر و م ــردم گرس ــنه و تش ــنه ای ـران
گوشش ــان از ای ــن وع ــده ه ــای توخال ــی پ ــر اس ــت ٤٣ .س ــال حاکمی ــت نظام ــی ک ــه
جامع ــه را ب ــه ام ــروز رس ــانده و دره عمی ــق وچال ــه عظیم ــی ک ــه بی ــن خواس ــتهای
رفاه ــی و ازادیخواهان ــه م ــردم ای ـران ب ــا حاکمی ــت ب ــورژوازی بوج ــود آم ــده اس ــت،
قاب ــل پ ــر ک ــردن نیس ــت .آی ــا ق ـرار اس ــت معج ــزه ای رخ ده ــد؟ ای ــا س ــتاد اج رای ــی
فرم ــان ام ــام ب ــا میلیارده ــا ذخی ــره نق ــدی و ﴎمای ــه ه ــای بانک ــی و ملک ــی و غیره
ق ـرار اس ــت ﴎ کیس ــه را ش ــل کن ــد و دس ــتمزد کارگ ـران را دو ب راب ــر کن ــد ،ــام
معوق ــه ه ــا را ب ــا پرداخ ــت جریم ــه دیرک ــرد پرداخ ــت و ب ــه  ٨میلی ــون خان ــواده
بی ــکار بیم ــه بده ــد؟ آی ــا ق ـرار اس ــت آس ــتان ق ــدس رض ــوی ش ــمش ه ــای طﻼی ــش
را ب ــه پ ــای م ــردم بری ــزد؟ ای ــا ق ـرار اس ــت س ــپاه پاس ــداران و بنی ــاد مس ــتضعفین ب ــا
دارای ــی صده ــا بن ــگاه صنعت ــی و کش ــاورزی و مس ــکن و مع ــادن و آب ،بخش ــی
از درآمدهایش ــان را ب ــر ﴎ س ــفره م ــردم بیاورن ــد؟ ای ــا ق ـرار اس ــت اج ــاره مس ــکن
نصــف شــده و بهداشــت و درمــان و حمــل و نقــل و اب و بــرق و خدمــات
اجت ع ــی مجان ــی ش ــود؟ ای ــا ق ـرار اس ــت در فاصل ــه  ٦م ــاه آت ــی  ٦٠میلی ــون ای ران ــی
دو دوز واکس ــن کرون ــای مجان ــی دریاف ــت کنن ــد؟ ای ــا ق ـرار اس ــت قیم ــت ه ــا ب ــه
عق ــب برگش ــته و ری ــال ای ـران ب ــا دﻻر ب راب ــر ش ــود؟ آی ــا ق ـرار اس ــت زندگ ــی زیرخ ــط
فق ــر ٥٠میلی ــون انس ــان ب ــه زندگ ــی مرف ــه و ب ــی نی ــاز برس ــد؟ ای ــا ق ـرار اس ــت زن
و م ــرد ب راب ــر ش ــوند؟ آی ــا دس ــت پلی ــس و اوب ــاش اس ــﻼمی از زندگ ــی م ــردم کوت ــاه
م ــی ش ــود؟ ای ــا ق ـرار اس ــت بن ــگاه ه ــای تبلیغات ــی خ راف ــات مذهب ــی و مزخرف ــات
دین ــی تعطی ــل ش ــوند؟ ای ــا ق ـرار اس ــت ش ــوراهای کارگ ــری و مردم ــی و اتحادی ــه
ه ــای ب ــزرگ ،ج ــای خان ــه کارگ ــر و ش ــورای اس ــﻼمی کار و ش ــوراهای اس ــﻼمی ش ــهر
و روس ــتا را بگیرن ــد؟ آی ــا ق ـرار اس ــت زن ــدان و ش ــکنجه و اع ــدام ممن ــوع ش ــود؟
آیــا قــرار اســت حرمــت و ازادی و رفــاه و امنیــت ودخالــت مــردم در تعییــن
ﴎنوش ــت اقتص ــادی و سیاس ــی و حاکمی ــت خ ــود اع ــاده ش ــود؟ و آی ــا ق ـرار اس ــت
برج ــام دیگ ــری ﴎری ــز ﴎمای ــه ه ــای خارج ــی را باع ــث ش ــود؟ ...
هم ــه ی ای ــن ه ــا س ــواﻻت و خواس ــتهای طبق ــه کارگ ــر و م ــردم گرس ــنه و جامع ــه
فﻼک ــت زده ای ـران اس ــت .م ــردم ای ـران وع ــده ه ــای قط ــره چکان ــی و انتظ ــار را
دیگ ــر ــی پذیرن ــد .ام ــروز ع ــﻼوه ب ــر مطالب ــات اقتص ــادی ،ای ــن خواس ــت ک ــه
»ش ـ ــی توانی ــد جامع ــه را اداره کنی ــد ،ب ــه م ــا بس ــپارید و بروی ــد« خواس ــت
ﴎاﴎی و در راس خواس ــت ه ــای ده ه ــا میلی ــون کارگ ــر و زحمتک ــش و زن و م ــرد
و ج ــوان ق ـرار گرفت ــه اس ــت .چه ــار ده ــه انتظ ــار و اع ـﱰاض و اعتص ــاب و فری ــاد
کارگ ـران و بی ــکاران و گرس ــنگان جامع ــه و زن ــان تح ــت تبعی ــض جنس ــی ،ام ــروز
جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه س ــنگر آخ ــر ه ــل داده اس ــت!
ت ــا دی ــروز جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا روبن ــای سیاس ــی فرمال ــی تح ــت ن ــام ق ــوای س ــه
گانــه ی »مســتقل« مجری ــه ،مقننــه و قضایــی معرفــی مــی شــده ،بعــﻼوه ی
مﱰســک هــای مجلــس خ ــﱪگان و مجم ــع تشــخیص مصلحــت نظــام و از ایــن
قبی ــل ...س ــپاه و نهادهــای نظام ــی ه ــم ان پش ــت کارخودش ــان را کــرده و مــی
کنن ــد ... .ادام ــه در صفح ــه بع ــد
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از اعﱰاض توده ای تا
ش ــهروندان مع ــﱰض در جری ــان ای ــن تجم ــع ب ــا ش ــعارهایی از جمل ــه »م ــرگ ب ــر خامن ــه ای«» ،م ــرگ
ب ــر جمه ــوری اس ــﻼمی«» ،کش ــور آب ن ــدارد ،فش ــار ادام ــه دارد«» ،خوزس ــتان ت ــا تهــران ،اتحــاد،
اتح ــاد«» ،آب ــان فرزن ــد ن ــدارد ،خوزس ــتان آب ن ــدارد« ﴎ دادن ــد .از ط ــرف دیگ ـر ،كارگ ـران هف ــت
تپ ــه در ی ــك تصمی ــم گی ــری جمع ــی در هجدهمی ــن روز از اعتص ــاب خ ــود ،ب ــه ی ــك راهپی ی ــی
ﴎاﴎی در س ــطح ش ــهر ش ــوش دس ــت زدن ــد و در مقاب ــل فرمان ــداری ضم ــن پافش ــاری ب ــر اع ــﻼم
اتح ــاد در صف ــوف خ ــود ،ب ــا سانس ــور و قط ــع اینﱰن ــت ب ــه مخالف ــت برخاس ــتند و ب ــا كش ــمكش
و مب ــارزه م ــردم خوزس ــتان علی ــه ای ــن نظ ــام عه ــد بس ــتند .كارگ ـران ب ــه درس ــت اع ــﻼم كردن ــد ك ــه
ن ــه تنه ــا ی ــك ق ــدم از خواس ــته ه ــای خ ــود عق ــب نخواهن ــد نشس ــت بلك ــه ب ــه »خش ــك مغ زان ــی«
ك ــه جامع ــه ای ـران را ب ــه ورط ــه قحط ــی ،گرس ــنگی و ب ــی آب ــی كش ــانده ان ــد ،هش ــدار دادن ــد ك ــه دور
نیس ــت روزی ك ــه هم ــه م ــا علی ــه ش ـ متح ــد و هم ــدرد ش ــویم؛ این ــدگان كارگ ـران در س ــخ انی
ه ــای كوبن ــده خ ــود اع ــﻼم كردن ــد ك ــه »زمان ــی در دوره مﴩوط ــه لیاخ ــوف مجل ــس را ب ــه ت ــوپ
بس ــت ،ام ــا اﻻن لیاخ ــوف ه ــا رفت ــه ان ــد در مجل ــس و از آن ج ــا م ــردم را ب ــه ت ــوپ م ــی بندن ــد«.
مردم آزادیخواه ای ران
اتح ــاد و همبس ــتگی رادی ــكال و ﴎاﴎی ش ـ ب ــا خی ــزش م ــردم خوزس ــتان ،توصی ــف ای ــن واقعی ــت
اس ــت ك ــه جنب ــش آزادیخواه ــی و ب راب ــری طلب ــی در ای ـران ح ــول معیش ــت و رف ــاه و آزادی ،هی ــچ
م ــرز قوم ــی ،مذهب ــی و زبان ــی یشناس ــد .اع ـﱰاض ب ــه فﻼك ــت ،بی ــكاری و ب ــی مس ــكنی ،اع ـﱰاض
ب ــه فق ــدان ابتدای ــی تری ــن نیازمن ــدی ه ــای زن ــده مان ــدن و انس ــان مان ــدن ،اع ـﱰاض ی ــك ص ــف
میلیونــی و ﴎاﴎی بــه وســعت كل جامعــه ایــران اس ــت .ایــن جنبــش كــه ب ـرای ن ــان و آزادی
از دی ـ ه  ۹۶و آب ــان  ۹۸تاكن ــون ق ــدم پی ــش گذاش ــته اس ــت ،روز ب ــه روز توس ــط ره ـﱪان كارگ ــری
و سوسیالیس ــتها ابدی ــده ت ــر و خ ــودآگاه ت ــر جل ــو آم ــده اس ــت .ش ـ م ــردم آزادیخ ــواه و تش ــنه
رف ــاه و خوش ــبختی ،در اع ﱰاض ــات اخی ــر ن ــه تنه ــا كل محاس ــبات نظ ــام و متعلق ــات آن را دوب ــاره
ب ــر ه ــم زدی ــد بلك ــه ی ــك گام دیگ ــر ای ــن نظ ــم و نظ ــام ارتجاع ــی را ب ــه س ــمت پرت ــگاه ﴎنگون ــی
نزدیك ــﱰ ك ــرده ای ــد.
جمه ــوری اس ــﻼمی در ب راب ــر اع ـﱰاض رو ب ــه گس ــﱰش ش ـ فل ــج ش ــده اس ــت .از ی ــك ط ــرف از خامن ــه
ای ت ــا روحان ــی و ر یس ــی و طرفدارانش ــان ،یك ــی ب ــه نع ــل و یك ــی ب ــه می ــخ ،ب ـرای م ــردم خوزس ــتان
و محروم ــان ای ـران اش ــك س ــاح میریزن ــد و از ط ــرف دیگ ــر نیروه ــای ﴎكوبگ ــر و یگانه ــای وی ــژه
خ ــود را »دزدك ــی« و ش ــبانه ب ــه س ــمت من ــازل ش ـ گس ــیل میدهن ــد ت ــا در خف ــا انگش ــت تهدی ــد
را ب ــه س ــمت ش ـ و جوان ــان مع ــﱰض و منزج ــر ش ـ از نظ ــام ،نش ــانه بگیرن ــد .ای ــن نظام ــی اس ــت
ك ــه ام ــروز بزدﻻن ــه ،ش ــبانه و »یواش ــكی« ب ــه خان ــه ه ــای ش ـ ی ــورش می ــﱪد ،دس ــتگیر میكن ــد،
دوب ــاره آزاد میكن ــد ،میﱰس ــاند ،ظاه ــر تع ــرض میگی ــرد ام ــا در ه ـراس از ش ـ ب ــه ﴎع ــت در مقاب ــل
تع ــرض ش ـ پ ــا ب ــه ف ـرار میگ ــذارد .ای ــن ح ــال و روز نظام ــی اس ــت ك ــه ب ــا هالوكاس ــت ده ــه  ۶۰ﴎ
كار آم ــد و ام ــروز در مقاب ــل س ــنبه پ ــر زور و متح ــد ش ـ م ــردم ای ـران ح ــول مس ـ له معیش ــت و
رف ــاه و آزادی ،س ــپر انداخت ــه اس ــت؛ اینه ــا را وحش ــت از ﴎنگون ــی ب ــه چهارمی ــخ كش ــیده اس ــت.
»خط ــری ك ــه ق ـرار اس ــت نظ ــام را ﴎنگ ــون كن ــد« بی ــخ گ ــوش هم ــه ش ــان ،از ﴎان س ــه ق ــوه ت ــا بی ــت
ره ــﱪی دس ــت بردارش ــان نیس ــت؛ رویاروی ــی ب ــزرگ و جس ــورانه ش ـ در اع ﱰاض ــات ﴎاﴎی اخی ــر
در كن ــار اعتصاب ــات قدر ن ــد كارگ ــری ك ــه از م راك ــز نف ــت ت ــا هف ــت تپ ــه و  ...در جری ــان اس ــت،

آخرین سنگر
از قاچ ــاق کاﻻه ــا تح ــت ن ــام ص ــادرات واردات ت ــا قاچ ــاق م ــواد مخ ــدر و حت ــی
ف ــروش دکل نف ــت ...س ــپاه خ ــود دولت ــی در دول ــت اس ــت ب ــا دس ــتگاه قضای ــی و
زن ــدان ه ــا و س ــازمان اطﻼع ــات س ــپاه و بن ــگاه ه ــای عظی ــم اقتص ــادی و بانک ــی و
صنای ــع س ــاخت ن و سدس ــازی و مع ــادن و غی ــره...
ام ــروز جمه ــوری اس ــﻼمی نی ــازی ب ــه تظاه ــر ب ــه ارکان س ــه گان ــه ی س ــابق و ی ــا
حت ــی رای م ــردم ن ــدارد .ام ــروز ارکان نظ ــام ،ب ــه بی ــت ره ــﱪی و س ــپاه و ص ــدا و
س ــی ی ﴍیعتم ــداری خﻼص ــه ش ــده اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ام ــروز ن ــوک
پی ــکان تع ــرض طبق ــه کارگ ــر و م ــردم بج ــان آم ــده ،ای ــن نظ ــام به ــم ف ــﴩده و راس
آن خامن ــه ای و بی ــت ره ــﱪی را نش ــانه گرفت ــه اس ــت .ب ـرای دو طبق ــه اجت ع ــی،
زم ــان ن ــﱪد نهای ــی ف ـرا رس ــیده اس ــت .نتیج ــه نهای ــی ای ــن ن ــﱪد را طبق ــه کارگ ــر
ب ــا قی ــام و انقﻼب ــش تعیی ــن م ــی کن ــد .طبق ــه ای ک ــه در ای ــن جن ــگ طبقات ــی ب ــه
چی ــزی ک ــم ت ــر از ازادی و ب راب ــری و جامع ــه سوسیالیس ــتی رضای ــت ــی ده ــد.
بــورژوازی اپوزیســیون بــرای نجــات نظــام ﴎمایــه داری پــس از جمهــوری
اس ــﻼمی خی ــز برداش ــته و صفوف ــش را ب ـرای ای ــن وظیف ــه ض ــد انقﻼب ــی و ض ــد
کارگ ــری آم ــاده م ــی کن ــد در ای ــن جن ــگ نهای ــی طبق ــه کارگ ــر ه ــم ع ــﻼوه ب ــر
ش ــوراهای کارگ ــری و مردم ــی ،ح ــزب سیاس ــی ت ــوده ای  -کارگ ــری خ ــود را س ــازمان
م ــی ده ــد.
خودآگاهــی طبقاتــی کارگــران و ره ـﱪان شــان بــا افــق شــوراهای کارگــری ،راه
دخالتگ ــری خ ــود و جامع ــه در تعیی ــن ﴎنوش ــت را نش ــان داده اس ــت .در ه ـ ن
حــال کارگــران کمونیســت و شــبکه هــای فعالیــن کارگــری سوسیالیســت در
مبــارزه طبقات ــی ج ــاری ،ب ـرای تحق ــق اداره ش ــورایی جامع ــه و ب ـرای تضمی ــن
ق ــدرت سیاس ــی طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان ب ــه ی ــک گام ف رات ــر نی ــاز دارن ــد .ای ــن

٣
ت ــا ه ــم اكن ــون تاثی ـرات عمیق ــی در خودآگاه ــی و رون ــد رو ب ــه رش ــد س ــطح مب ــارزه و پی ــﴩوی
ش ـ گذاش ــته اس ــت.
كارگ ران سوسیالیست رفقای كمونیست
ای ــن دوران ب ـرای م ــا ن ــه تنه ــا دوران مب ــارزه متحدان ــه و س ــازمان یافت ــه ب ـرای ب ــه زی ــر کش ــیدن
جمهــوری اســﻼمی ،كــه مهمــﱰ از آن دوران بســیج هرچــه بیشــﱰ نیــروی مــردم حــول ابــزار
قدر ن ــد ك ــردن و نیرومن ــد ك ــردن ق ــدرت اع ـ ل اراده م ــردم مب ــارزه ب ـرای ش ــکل دادن ب ــه ق ــدرت
خ ــود پ ــس از جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .از ه ــم اكن ــون بای ــد دس ــت ب ــه كار ش ــكل دادن ب ــه اب زاره ــا
و نهاده ــای متح ــد ك ــردن و متح ــد نگ ــه داش ـ م ــردم در مح ــﻼت كار و زیس ــت خ ــود ش ــد .بهﱰی ــن
زم ــان مناس ــب ب ـرای تش ــكیل ش ــوراهای مردم ــی و گردانه ــای دف ــاع از آزادی و ن ــان و امنی ــت در
شهرهاس ــت .ارگانهای ــی ك ــه ق ــدرت م ــردم در پایی ــن را ن ــه تنه ــا تضمی ــن میكنن ــد بلك ــه اج ـرا و
اع ـ ل میكنن ــد .نهادهای ــی ك ــه كن ــﱰل ام ــور جامع ــه را بدس ــت میگیرن ــد .در حالیك ــه ای ــن نظ ــام
عط ــای اداره ام ــور جامع ــه را ب ــه لق ــای آن بخش ــیده اس ــت ،وقتیك ــه مخ ــازن آب را ب ــروی ش ــهرها
بس ــته ان ــد ،ن ــان را یدهن ــد ،واكس ــن یدهن ــد ،دس ــته جمع ــی اخ ـراج میكنن ــد ،بی ــكار میكنن ــد و
از گ ــرده كارگ ــر بی ــگاری میكش ــند ،قحط ــی و گرس ــنگی راه انداخت ــه ان ــد ،ك ــرور ك ــرور ش ــهروندان
را حوال ــه منج ــﻼب فق ــر میكنن ــد ،وقتیك ــه آزادی را س ــلب و م ــﴩوط ك ــرده ان ــد ،ﴍیانه ــای تنف ــس
در جامع ــه را مس ــدود ك ــرده ان ــد ،اینﱰن ــت را تح ــت كن ــﱰل خ ــود درآورده ان ــد ،زمانیك ــه مﴩوعی ــت
ای ــن نظ ــام در چش ــم ش ــهروندانش ام ــا ب ــر ب ــاد رفت ــه اس ــت ،درس ــت در چنی ــن ﴍایطــی ك ــه
دولت ــی موج ــود نیســت ،هی ــچ چی ــز مــﴩوع تــر از قــد علــم ك ــردن ارگانهــای مردم ــی اع ـ ل
حاكمی ــت ت ــوده ای در ش ــهرها نیس ــت!
هی ــچ چی ــز »قانون ــی« ت ــر و قدر ن ــد ت ــر از ش ــوراها و نهادهای ــی ك ــه از دل مب ــارزه م ــردم منزج ــر
از حاكمی ــت و دول ــت ،ام ــور واقع ــی م ــردم ش ــهر را میگردانن ــد ،نیس ــت .زمان ــی ك ــه حاکمیــت
مس ــئولیتی را در قبــال زندگ ــی ش ــهروندان جامع ــه قب ــول یکن ــد ،امنیــت و نــان و مدنی ــت را
چ ــه كس ــی تضمی ــن میكن ــد؟ چ ــه نه ــادی م ــﴩوع ت ــر از ش ــوراهای مردم ــی میتوان ــد ب ــا تكی ــه ب ــر
خ ــرد جمع ــی ،ام ــورات ش ــهر و مح ــﻼت زندگ ــی م ــردم را س ــازماندهی كن ــد؟ وقتیك ــه موجودی ــت
دول ــت ب ــر ب ــاد رفت ــه اس ــت ،وقتیك ــه دول ــت عم ــﻼ در مش ــاهده ت ــوده ه ــای م ــردم ب ــه نه ــادی در
ب راب ــر معیش ــت و آرمانه ــای پی ــﴩو تبدی ــل ش ــده اس ــت ،بهﱰی ــن فرص ــت مناس ــب ب ـرای ای ـ ن
آوردن طبق ــه كارگ ــر ب ــه نی ــروی متش ــكل و اع ـ ل اراده مس ــتقیم خ ــود از طری ــق متش ــكل ش ــدن
در ش ــوراها و مجام ــع عموم ــی جه ــت س ــیطره ب ــر اوض ــاع بح ران ــی موج ــود اس ــت .ام ــروز روزی
اس ــت ك ــه میت ــوان جنب ــش عظی ــم و گس ــﱰده م ــردم ب ـرای ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه اب ـزار
ش ــوراهای مردم ــی در پایی ــن مس ــلح ك ــرد.
هی ــچ چی ــز نیرومن ــد ت ــر از تصمی ــم جمع ــی مردم ــی ك ــه در ش ــوراهای خ ــود ب ــر ﴎ پیش ــﱪد ام ــور
جامع ــه و مب ــارزه متح ــد و همبس ــته ش ــده ان ــد ،نیس ــت .ش ــهروندان جامع ــه را ب ــه اداره ام ــور
اوض ــاع ب ــا تكی ــه ب ــر ش ــوراهای مردم ــی بس ــیج كنی ــم!
زنده باد شوراهای مردمی
زنده باد اع ل اراده مستقیم مردم
حزب حكمتیست خط رسمی
 ۱اوت ۱۴۰۰

گام ،س ــازماندهی ح ــزب سیاس ــی ت ــوده ای  -کارگ ــری اس ــت .ش ــوراهای کارگ ــری و
مردم ــی اب ــزار اع ـ ل اراده ت ــوده ه ــای میلیون ــی اس ــت .ای ــن اب ــزار م ــی توان ــد در
مقاب ــل ت ــﻼش اع ـ ل ق ــدرت از ب ــاﻻ ب ــا زور تهدی ــد و فش ــار بخ ــش های ب ــورژوازی،
ناسیونالیس ــت ه ــا ،ق ــوم پرس ــتان و نیروه ــای بان ــد س ــیاهی ،س ــدی باش ــد .ام ــا
هنــوز بــرای شکســت تــﻼش هــای بــورژوازی علیــه دخالــت طبقــه کارگــر و
زحمتکشــان در ﴎنوشــت سیاســی جامعــه و م نعــت از بــه چــپ و راســت
کشــیده شــدن شــوراهای کارگــری و مردمــی ،حــزب سیاســی و سوسیالیســتی
ره ــﱪی کنن ــده ی طبق ــه کارگ ــر و هدای ــت کنن ــده ی ش ــوراها ی ــک ﴐورت عاج ــل
و غی ــر قاب ــل چش ــم پوش ــی اس ــت .ح ــزب سیاس ــی طبقات ــی ه ـ ن ان ــدازه عاج ــل
و ﴐوری اس ــت ک ــه ش ــوراهای کارخان ــه و ش ــوراهای مح ــﻼت و ش ــهر و روس ــتاها.
ب ــدون چنی ــن حزب ــی جامع ــه ی ول ــو س ــازمانیافته در ش ــوراها مث ــل ی ــک بدن ــه
ب ــدون ﴎاس ــت!
کﻼم آخ ــر ،ام ــروز هم ــه دارن ــد کمربنده ــا را س ــفت م ــی کنن ــد .جمه ــوری اس ــﻼمی
در رویــای مانــدن چنــد مــاه و ســال بهــر قیمــت ،بــورژوازی اپوزیســیون در
روی ــای جانشــینی و نج ــات نظ ــام ﴎمایــه داری ب ــا ش ــعار دمک راســی ،مجل ــس
موسســان ،قانــون اساســی بورژوایــی و پارﳌــان ،...طبقــه کارگ ــر و تــوده هــای
میلیون ــی گرس ــنگان و بی ــکاران و زن ــان و جوان ــان ه ــم در ت ــدارک ب ــه گ ــور س ــپردن
رژی ــم و کس ــب ق ــدرت سیاس ــی خ ــود هس ــتند.
ح ــزب م ــا ملزوم ــات فک ــری و سیاس ــی ای ــن تح ــول تاریخ ــی را ف راه ــم کرده اس ــت.
سیاس ــت ،تاکتیــک و اف ــق کمونیســتی ای ــن ح ــزب ماتری ــال تعیی ــن کنن ــده ی
در دســﱰس و اختیــار طبقــه کارگــر آگاه و در راس آن کارگــران کمونیســت و
سوسیالیســت و همــه ی زنــان و مــردان ازادیخــواه و ب رابــری طلــب جامعــه
اس ــت .ح ــزب ،هم ــه ی کمونیس ــت ه ــا و ازادیخواه ــان را ح ــول ای ــن سیاس ــت ه ــا
و تحق ــق عاج ــل ح ــزب سیاس ــی ت ــوده ای -کارگ ــری ف ـرا م ــی خوان ــد!

ح

ت ۳۶۹

ﴎانجام اعتصابات در نفت
حاکمیــت و بــورژوازی ای ـران بطــور جــدی جامعــه ای ـران و زندگــی طبقــه کارگــر و اقشــار
محــروم را در خدمــت طبقــه ﴎمایــه دار بــه تباهــی کشــانده اســت .فقــری کــه آنهــا
هوشــیارانه و نقشــه منــد بــه طبقــه کارگــر تحمیــل کــرده انــد ،ﴍایــط بــرده واری کــه حتــی
بــه کارگـران مهمﱰیــن مراکــز صنعتــی ماننــد نفــت و گاز و پﱰوشــیمی تحمیــل کــرده انــد ،در
نــوع خــود بــی همتــا اســت .تــﻼش بــورژوازی ای ـران ب ـرای کشــیدن آخریــن رمقهــای جــان
کارگــران بــرای تامیــن ســود ﴎمایــه داران و تامیــن منافــع طبقــه ﴎمایــه دار ،بیرح نــه
تریــن و اســتث رگرانه تریــن روابــط را بــه طبقــه کارگــر تحمیــل کــرده اســت .ایــن وضــع کمــر
طبقــه کارگــر و بخشــهای محــروم را زیــر فشــار بردگــی مــزدی و فقــر و فﻼکــت خــم کــرده
اســت و زندگــی میلیونهــا خانــواده کارگــری را بــه تباهــی کامــل کشــانده اســت .در نتیجــه
تــﻼش در وارد کــردن فشــار مالــی و اقتصــادی در اشــکال مختلــف ب ـرای تســلیم کارگ ـران و
تحمیــل اســتیصال در جریــان ایــن اعتصابــات و در بســیاری از اعتصابــات دیگــر از جملــه
در هفــت تپــه در کنــار ابــزار تفرقــه و ...مهمﱰیــن حربــه بــورژوازی اســت .بایــد توجــه
داشــت در حاکمیتــی کــه باﻻتریــن مقامهــای آن از جملــه شــخص خامنــه ای ســنگ مبــارزه
بــا اختﻼســگران اقتصــادی را بــه ســینه میزنــد و جنــاب رئیســی را بــه نــام »قهرمــان« ایــن
عرصــه بــه جامعــه معرفــی میکننــد ،زیــر فشــار کارگـران هفــت تپــه وادار بــه عقــب نشــینی و
محاکمــه یکــی از اختــﻼس گرتریــن و انــگل تریــن پــاره تــن خــود شــده اســت .علیرغــم اینکــه
اســد بیگــی زیــر فشــار کارگـران جســور هفــت تپــه و ح یــت جامعــه از آنــان خلــع یــد شــد،
امــا هنــوز هــم عمــﻼ اســد بیگــی در هفــت تپــه حاکــم اســت و بـرای دزدی امــوال و دارایــی
هــا و تولیــد آن و ه ـزار و یــک دسیســه علیــه کارگ ـران دســتش از همــه کــس بازتــر اســت.
امــروز دیگــر حنــای ســنگ »دفــاع« از کارگــر بــه ســینه زدن حاکمیــت ،از بــاﻻ تــا پائیــن ،اشــک
ســاح ریخ ـ و ریاکارانــه زیــر فشــار اعتصابــات کارگــری اع ـﱰاض صنفــی کارگ ـران را بــه
رســمیت شــناخ و  ....دیگــر رنگــی نــدارد .امــروز دیگرمــردم دســت اینهــا را در »دلســوزی«
بــرای بــی آبــی ،بــی برقــی ،فقــر و فﻼکــت و اینکــه »اعــﱰاض مــردم بــر حــق اســت« ،را
خوانــده انــد و مدتهــا اســت بــه ایــن واقعیــت کــه حاکمیــت جــز دسیســه و توطئــه هــای
شــوم علیــه آنهــا حتــی یــک قــدم ب ـرای رفــع مشــکﻼت عدیــده آنهــا بر ــی دارد ،آگاه شــده
انــد و ایــن سیاســت ریاکارانــه را بــه شکســت کشــانده انــد .طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه
سیاســت ﴎکــوب ،فریــب ،توطئــه و  ....را شکســت داده انــد .تــﻼش در دامــن زدن بــه تفرقــه
در میــان کارگ ـران آخریــن حربــه رژیــم در مقابلــه بــا کارگ ـران نفــت اســت .دامــن زدن بــه
اختــﻼف میــان کارگــر رســمی و غیــر رســمی و ق ـرار دادی ،پــاس دادن کارگــران بــه وزارت
نفــت ،وزارت نفــت بــه پی نــکاران ،وزارت کار بــه  ....و اینکــه گویــی دولــت در ایــن میــان
هیــچ کاره اســت و بعــﻼوه تــﻼش در دامــن زدن بــه نفــاق هــای مذهبــی ،جنســی ،قومــی،
کارگــر بومــی و غیــر بومــی ،ماهــر و غیــر ماهــر و ...از جملــه تﻼشــهای امــروز حاکمیــت
علیــه طبقــه کارگــر اســت.
امــا علیرغــم همــه ایــن تﻼشــهای بــاﻻ زیــر فشــار اعتصابــات کارگــری ،اعﱰاضــات وســیع تــوده
ای و در یــک کﻼم زیــر فشــار جامعــه ای کــه قــدر قدرتــی حاکمیــت را شکســته اســت ،بــه
هــم ریختــه و تــرس و وهــم از ارگانهــای ﴎکــوب در هــم شکســته اســت .مــردم آزادیخــواه
و خصوصــا طبقــه کارگــر علیرغــم همــه ایــن فشــارها ،نــه تنهــا مســتاصل نشــده انــد ،بعــﻼوه
امیدوارتــر از هــر دوره بــا احســاس قــدرت و امیــدواری ،بــورژوازی ایـران و حکومتــش را بــه
مصــاف طلبیــده انــد.
رمز پیروزی اعتصابات نفت
اعتصابــات ایــن دوره کارگــران پــروژه ای تــا همیــن جــا ،خونــی تــازه در رگهــای جنبــش
کارگــری جــاری کــرده اســت .جمهــوری اســﻼمی تــوان مقابلــه بــا ایــن مــوج اعتصابــات
را نــدارد و تحمیــل مطالبــات بــه حاکمیــت بطــور قطعــی ممکــن اســت .میــزان تحمیــل
مطالبــات کارگــران تابعــی از درجــه اتحــاد کارگ ـران اعتصابــی و بعــﻼوه درجــه ح یتهــای
عملــی بخشــهای دیگــر از اعتصابــات کنونــی اســت .پراکندگــی کارگ ـران نفــت و وســعت آن
و انــواع قــرار داد و طــرف حســاب کار مبــارزه مشــﱰک را مقــداری پیچیــده کــرده اســت.
بعــﻼوه پخــش شــدن کارگـران و بازگشــت بــه خانــه هــای خــود ،مشــکل جمــع شــدن در یــک
یــا چنــد محــل و تامیــن دخالــت روزانــه کارگ ـران در ﴎنوشــت اعتصــاب نیــز از مشــکﻼت
دیگــری اســت کــه بایــد بــه ﴎعــت حــل شــود .بــی تردیــد ایــن حقایــق را کارگـران اعتصابــی
و خصوصــا رهـﱪان و اینــدگان آنهــا بخوبــی میداننــد .امــا حــل ایــن معضــل در هــر ســطح
کــه ممکــن اســت روی دوش ایــن دوســتان اســت.
بــر هیــچ کارگــر آگاهــی پوشــیده نیســت کــه کارگ ـران قدرتشــان در بــا هــم بــودن اســت.
تامیــن اتحــاد کارگــری مهمﱰیــن اب ـزار کارگ ـران اعتصابــی ب ـرای تحمیــل مطالبــات خــود بــه
دولــت و کارفرمایــان اســت .تجــارب تــا کنونــی جنبــش کارگــری ،تجربــه تاریخــی کارگ ـران
نفــت ،تجربــه اعتصابــات در پﱰوشــیمی هــا در دوره هــای گذشــته ،تجربــه اعتصــاب بــزرگ و

٤
قدر نــد کارگـران بافــق ،تجربــه ایــن دوره اعتصابــات در فــوﻻد و اعتصابــات طوﻻنــی و متحــد
کارگ ـران هفــت تپــه ،همگــی بیــان ایــن حقیقــت اســت ،کــه اتحــاد کارگــری جــز اتــکا بــه
دخالــت مشــﱰک کارگـران در تصمیــم گیــری هــا ،در بحثهــا ،ایجــاد امــکان بحــث و مشــورت
بــا هــم و ..از کانــال مجامــع عمومــی کارگ ـران راهــی نــدارد .ایــن تنهــا امکانــی اســت کــه
فعالیــن کارگــری میتواننــد مســتقیم بــا رفقــا و همــکاران خــود بحــث کننــد ،قانــع کننــد ،بــه
ابهامــات و ناروشــنی هــا و دودلــی هــا و تردیدهــا جــواب بدهنــد .ایــن تنهــا راهــی اســت کــه
میتــوان بطــور مســتقیم دسیســه هــا و توطئــه هــا و تــﻼش بـرای انشــقاق و چنــد دســتگی را
خنثــی کــرد و اتحــاد بــاﻻ را نــگاه داشــت و متحــد مانــد.
اقــدام اخیــر کارگـران اعتصابــی و تجمــع بــزرگ آنهــا در شهرســتان هفشــجان و تجمــع بیــش
از هـزار کارگــر اعتصابــی در یــک محــل ،قدمــی بــزرگ بــرای رفــع مشــکل پراکندگــی و تامیــن
ایــن اتحــاد بــود .ایــن کار ارزشــمند و ســطح بــاﻻ را بایــد ســتود .همچنانکــه گفتــم چگونگــی
تامیــن تجمعــات کارگــری و تبدیــل روزهــای اعتصــاب بــه مدرســه ای ب ـرای نزدیــک شــدن و
بــه هــم پیوس ـ و متحــد شــدن بیشــﱰ بــه عنــوان مهمﱰیــن اب ـزار در مقابلــه بــا حاکمیــت،
روی میــز کارگـران هوشــیار ،رهـﱪان و فعالیــن آگاه و دلســوز در ایــن اعتصابــات اســت.
یــک مســئله مهــم در ایــن اعتصابــات بــا توجــه بــه دامنــه آن ،بــا توجــه بــه ﴎاﴎی بــودن
و در برگرف ـ باﻻتــر از صــد مرکــز کارگــری ،تامیــن یــک کانــال معتــﱪ و رســمی خﱪرســانی
از جانــب خــود ســازمان دهنــدگان و اینــدگان کارگ ـران اعتصابــی اســت .منبعــی معتــﱪ و
رســمی کــه اخبــار و گزارشــات معتــﱪ از اعتصــاب منتــﴩ کنــد ،خــﱪ رســانی کنــد ،منبعــی
و مرجعــی ب ـرای همــه کارگ ـران باشــد و رس ـ اعــﻼم شــده باشــد .تامیــن ایــن نیــاز کمــک
میکنــد کــه اتصالــی میــان خــود کارگ ـران ایــن مراکــز و بعــﻼوه میــان کارگ ـران اعتصابــی و
جامعــه ایجــاد شــود ،کمــک میکنــد کــه شــایعات مختلــف در مــورد ﴎنوشــت اعتصــاب و ...
بــی اثــر انــد و کمــک میکنــد کــه امــکان سواســتفاده و مــوج ســواری بــه نــام کارگــر نفــت
و مخــدوش کــردن حقایــق و برنامــه هــای کارگـران و تشــتت هایــی کــه ممکــن اســت ایجــاد
شــود را نــاکام بگــذارد .بعــﻼوه کمــک میکنــد کــه حامیــان کارگــران اعتصابــی در بخشــهای
مختلــف و مراکــز کارگــری در ایـران و در همــه دنیــا بــا اتــکا بــه اطﻼعــات مســتقیم و موثــق
کارگ ـران اعتصابــی ،بتواننــد نقــش جــدی خــود در جلــب ح یــت از اعتصــاب را ایفــا کننــد.
ح یت از اعتصاب
کارگ ـران نفــت و گاز و پﱰوشــیمی هــا ،کارگ ـران هفــت تپــه و ...تنهــا نیســتند .خواســت و
مطالبــات آنهــا ،از افزایــش دســتمزد تــا کوتــاه کــردن دســت ﴍکتهــای پی نــی و لغــو ق ـرار
دادهــای کوتــاه مــدت و ســفید امضــا ،از کاهــش ســاعات کار تــا تامیــن امکانــات بهداشــتی
و رفاهــی ،از مقابلــه بــا اخ ـراج و بازگشــت بــه کار کارگ ـران اخراجــی تــا قبــول مســئولیت
دولــت در مقابــل ﴎنوشــت کارگـران و جوابگــو بــودن آن ،از تامیــن آب و بــرق تــا واکســن
فــوری و رایــگان و ،...همگــی مطالبــات دههــا میلیــون کارگــر در همــه بخشــهای صنعتــی،
خدماتــی ،تولیــدی و و مطالبــات اقشــار محــروم و کــم درآمــد جامعــه اســت .ایــن مطالبــات
کل طبقــه کارگــر ایـران را چــون زنجیــری بــه هــم تنیــده و بــا هــم وصــل کــرده اســت .بعــﻼوه
بخــش وســیعی از مــردم ایـران از شـ ل تــا جنــوب و از ﴍق تــا غــرب خواهــان تامیــن ایــن
مطالبــات و خواهــان بهبــودی در زندگــی خــود هســتند .موفقیــت کارگــران اعتصابــی در
نفــت و گاز و پﱰوشــیمی هــا ،در هفــت تپــه و هــر مرکــز کارگــری دیگــر ،یــک پیــروزی بـرای
ایــن صــف اســت.
تامیــن پیــروزی در ایــن اعتصابــات اگــر از طرفــی بــه اتحــاد کارگــران اعتصابــی و تامیــن
ملزومــات آن نیــاز دارد ،از طــرف دیگــر بــه ح یــت هــای عملــی بخشــهای دیگــر طبقــه
کارگــر و اقشــار محــروم مــردم ایــران ،بــه پیوســ بخشــهای وســیعﱰی از مــردم بــه ایــن
جــدال ب ـرای رفــاه و خﻼصــی از فقــر و مســببین آن بســتگی دارد .ﴎنوشــت کل ایــن صــف
بــه ﴎنوشــت طبقــه کارگــر گــره خــورده اســت و هــر درجــه پیــروزی طبقــه کارگــر در ایــن
جــدال ،مســتقی بــر ﴎنوشــت کل ایــن صــف اثــر گــذار اســت.
اکنــون میــدان وســیعی بـرای ح یــت از ایــن اعتصابــات بــاز اســت .تجمــع کارگـران و خانواده
هــا همـراه مــردم زحمتکــش در محــﻼت و در ح یــت از اعتصــاب ،ح یــت عملــی کارگـران
مراکــز دیگــر از اعتصابــات و طــرح مطالبــات مشــﱰک ،ح یــت بقیــه نیــروی کارکــن جامعــه
از معلــم و پرســتار تــا کارگـران بیــکار ،بازنشســته و ....بــه اشــکال و ابتــکارات مختلــف ،نــه
تنهــا موثــر بعــﻼوه نیــاز یــک مبــارزه مشــﱰک بــا یــک دشــمن مشــﱰک اســت کــه امــروز بیــش
از هــر دوره ای حیاتــی شــده اســت .بــه ایــن اعتبــار امــروز پرچــم دفــاع از رفــاه و بهبــود،
دفــاع از تامیــن ابتدایــی تریــن حقــوق انســانی مــردم محــروم در دســت طبقــه کارگــر اســت.
اعتصابــات کارگ ـران نفــت ،کارگ ـران هفــت تپــه و ...قدمــی جــدی در ایــن راه اســت .بایــد
کمــک کــرد کــه ایــن اعتصابــات بــه پیــروزی برســند و هــر قــدم و هــر میــزان پیــروزی ســکویی
اســت ب ـرای پیــﴩوی هــای بیشــﱰ و اساســی تــر .کارگ ـران اعتصابــی تنهــا نیســتند ،مــردم
آزادیخــواه ایـران حامــی آنهــا و بــه آنهــا چشــم دوختــه انــد.
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معرفى برنامه يك دنياى بهتر
ثریا شهابی

مقدمه مطلبی که میخوانید م سخ انی من در
سمینار هفتهحکمت  ۲۰۲۱حزب حکمتیست ـ
خط رسمی ٬تحت عنوان معرفی برنامه یک دنیای
بهﱰ است که توسط رفیق آزاد کریمی پیاده و
ادیت اولیه نگارشی ٬و توسط من تدقیق و ادیت
نهایی ٬شده است
موضــوع صحبــت مــن »معرفــی یــک دنیــای بهــﱰ«
اســت ،و مــن قبــل از ﴍوع بحــث دوســت دارم
بگویــم کــه چ ـرا ایــن تیــﱰ را انتخــاب کــردم و مخاطــب ایــن بحــث چــه کســانی
هســتند و نهایتــا اینکــه محتــوا و موضــوع بحــث چــه اســت .از محتــوا و موضــوع
بحــث اگــر بخواهــم ﴍوع کنــم .طبعــأ امــکان اینکــه ــام ایــن برنامــه و مباحثــی کــه
پشــت آن اســت و بحــث هایــی کــه ﴎ آن بــوده ،تاریخــی کــه پشــت آن هســت و
ریشــه رســیدن بــه ایــن ســند ٬را ــی تــوان در ایــن فرصــت کوتــاه بــه آن اشــاره کــرد.
ــام مطالبــات ایــن ســند و اسـﱰاکچر )ســاختار( آن کــه از چــه قـرار اســت وچـرا بــه
ایــن شــکل نوشــته شــده اســت ٬را ــی تــوان در ایــن فرصــت کوتــاه ٬بازگــو کــرد.
اگــر هــم در ایــن بحــث بــه مطالباتــی اشــاره مــی کنــم ٬بیشــﱰ در اختیــار ایــن اســت
کــه بگویــم اهمیــت ایــن ســند چــه اســت و ارزش آن کجاســت .بــه هــر حــال! اســم
برنامــه ”یــک دنیــای بهــﱰ“ را خیلــی هــا شــنیده انــد .حتــی از میــان چــپ خودبــزرگ
بینــی کــه منصــور حکمــت را انــکار مــی کننــد و اینجــا و آنجــا فرمــول بندیهــا و
نقدهایــی کــه بــه ”برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ دارنــد را مــدام تکـرار مــی کننــد ٬عمــﻼ
بعنــوان داده هــای موجــود ٬از همــه تئــوری هایــی کــه پشــت ایــن ســند اســت
صحبــت مــی کننــد .از آنهــا کــه بگذریــم! فــرض مــن ایــن اســت کــه همــه ایــن
ســند را خوانــده انــد و اگــر هــم کســی نخوانــده مــن توصیــه مــی کنــم کــه حت ـ
ایــن ســند را بخوانــد و بخصــوص بــه مباحثاتــی کــه مربــوط بــه ایــن برنامــه اســت
و در یــک مصاحبــه شــش قســمتی رادیــو اینﱰناســیونال بــا خــود منصــور حکمــت
انجــام گرفتــه اســت* ٬گــوش کننــد .تــا تصویــر همــه جانبــه ای داشــته باشــند از ایــن
برنامــه ،کــه بــه نظــر مــن خیلــی فراتــر از فقــط یــک ســند اســت .از ســندی اســت
کــه یــک ﴎی مطالباتــی را مطــرح کــرده اســت ،یــا اینکــه فقــط اعــﻼم هویتی کــرده و
یــک ﴎی بنیــاد هــای فکــری پشــت ایــن اعــﻼم هویــت را بطــور اجـ ل گفتــه اســت٬
خیلــی فراتــر اســت .مخاطــب ایــن بحــث از نظــر مــن دو تیــپ ٬یکــی کارگ ـران
پیــﴩو و دســت انــدکاران جنبــش کارگــری و دیگــری طیفــی از کمونیســت هــا
هســتند .مــن ســعی مــی کنــم کــه از یــک زاویــه دیگــر ٬ایــن ســند را مــورد بررســی
ق ـرار دهــم .بیشــﱰ از ایــن کــه بــه ایــن یــا آن مطالبــه بپردازیــم ،یــا اینکــه مثــﻼ
مســأله ملــی ،تبعیــض علیــه زنــان ،قانــون کار و همــه مطالبــات دیگــری کــه در ایــن
ســند هســت را مــورد بحــث قـرار دهــم ،از یــک زاویــه دیگــر  ٬نــور افکنــی بــه خــود
ایــن ســند بینــدازم .بخصــوص بـرای جوانــان کمونیســتی کــه هــم نســل مــا نیســتند!
نســل ”دوران قبــل از جنــگ“ و ”عکــس هــای ســیاه و ســفید“ نیســتند! کســانی
کــه در دوره ای متولــد شــده انــد کــه شــاید منصــور حکمــت دیگــر زنــده نبــوده!
آنهــا و طیفــی از دســت انــدرکاران مبــارزات کارگــری ٬مخاطــب هســتند ٬کــه ایــن
ســند مربــوط بــه آنهاســت و ﻻزم اســت در دســﱰس شــان باشــد .بــه نظــر مــن بــه
اهمیــت ایــن ســند ٬آنطــور کــه بایــد و آنطــور کــه ﻻزم اســت ٬بــه نقــش و جایگاهــی
کــه دارد ٬پرداختــه نشــده اســت و بــه انــدازه کافــی معرفــی نشــده اســت .خــود
حکمــت هــم در مــورد دســتاوردهایی کــه داشــته اســت ”شکســته نفســی هایــی“ می
کنــد .در جایــی اشــاره مــی کنــد بــه اینکــه مــا اســم کمونیســم کارگــری را انتخــاب
کردیــم چـرا کــه اســم کمونیســم بــه تنهایــی ،بــا سوســیالیزم اردوگاهــی تداعــی شــده
بــود .ه نطــور کــه مارکــس و انگلــس اســم کمونیســم را انتخــاب مــی کننــد چــون
سوســیالیزم پرچــم انــواع و اقســام سوسیالیســت هــای غیــر پرولــﱰی شــده بــود .و در
جــای دیگــری مــی گویــد دســتاوردهایی کــه مــا بعنــوان جنبــش کمونیســتی ای ـران
داشــته ایــم از دســتاوردهایی کــه ﴍوع خودآگاهــی کمونیســتی بــود و بــا مارکــس
و انگلــس ﴍوع شــد و بعدتــر هــم لنیــن آن را ادامــه داد ،اگــر بیشــﱰ نباشــد کمــﱰ
نیســت .بــه هــر حــال مــن ایــن ســند را بعنــوان فــﴩده دســتاوردهای حکمــت ــی
خواهــم معرفــی کنــم .بلکــه بعنــوان یــک ســند ٬کــه فراتــر از اعــﻼم موضــع ،فراتــر از
اعــﻼم هویــت و بعنــوان نقشــه عمــل یــک جنبــش معیــن کــه مــی خواهــد قــدرت
را در دســت بگیــرد ٬نــگاه میکنــم .جنبــش معینــی کــه یخواهــد فقــط اهــرم فشــار
باشــد و یــا فقــط اعــﻼم موضــع کــرده باشــد ،بلکــه مــی خواهــد بــه آن عمــل بکنــد.
از ایــن زاویــه اگــر بــه ایــن ســند نــگاه کنیــد ،ایــن ســند را بایــد در کنــار ســندی مثــل

مانیفســت گذاشــت .ه نطــور کــه اتحادیــه کمونیســت هــا زمانــی کــه کمونیســم
بــه بحــث محافــل طبقــه کارگــر تبدیــل شــده بــود و کاپیتــال کتــاب محافــل کارگــری
بــود ،بــه مارکــس و انگلــس مســئولیت مــی دهنــد کــه ایــن ســند را بنویســند و
مانیفســت حــزب کمونیســت را بعنــوان برنامــه عمــل پرولتاریــای جهانــی معرفــی
کننــد .اگــر مانیفســت تنهــا بــا اتــکا بــه قیــام ایتالیــا و قیــام آﳌــان بــدون اینکــه
تجربــه کمــون پاریــس را از ﴎ گذرانــده باشــد نوشــته شــد ،برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ
بــا اتــکا بــه تجربــه انقــﻼب  ٥٧و شکســت خونیــن آن انقــﻼب و بــا اتــکاء بــه ــام
تجــارب جنبشــی گذشــته خــود از شکســت کمــون پاریــس گرفتــه تــا تجربــه شکســت
انقــﻼب اکتــﱪ ،در دوره ای نوشــته شــد کــه کمونیســم نــه تنهــا پرچــم سوسیالیســت
هــای تخیلــی ،کــه پرچــم هــر جنبــش ارتجاعــی ،قومــی و ملــی شــده بــود و از دل
چنیــن ﴍایطــی بــا جهانــی شــدن ﴎمایــه و نقــش ﴎمایــه هــای مالــی در دنیــای
پــس از فــرو ریخ ـ شــوروی و جنــگ ﴎد ،بــا ﴎمایــه داری بــه شــدت متفاوتــی
روبــرو شــده بــود .بــی تردیــد اگــر یــک دنیــای بهــﱰ را کنــار مانیفســت بگذاریــم،
مــی بینیــم کــه جــدال خیلــی عظیــم تــری از مانیفســت را پشــت ﴎ گذاشــته اســت.
فشــار عقایــد ،فشــار جنبــش هــا و تخریبــی کــه بــر ﴎ کمونیســم آمــده بــود ،همــه
ایــن هــا را عقــب زد و ایــن کمونیســم را از دل خروارهــا آواری کــه بــر ﴎ آن خـراب
شــده بــود بیــرون کشــید و بعنــوان یــک ســند” ،مانیفســت دوره معــاﴏ“ را در
برنامــه دنیــای بهــﱰ عرضــه کــرده اســت .ه نطــور کــه اشــاره کــردم ایــن ســند ســند
اعــﻼم هویــت نیســت ،ســند اعــﻼم مواضــع نیســت ،ســند اعــﻼم مطالبــات نیســت.
ولــی در عیــن حــال همــه اینهــا را هــم شــامل مــی شــود .ش ـ اگــر مقدمــه آن را
بخوانیــد و بــه ســاختار آن نــگاه کنیــد ،متوجــه مــی شــوید کــه بعنــوان یــک ســند از
بنیادهــای فکــری و دنیایــی کــه انســان قــرن بیســت و بیســت یکــم مــی خواهــد ٬و
اینکــه چــه مطالباتــی دارد مــی گویــد .قطعــا ه نطــور کــه مارکــس و انگلــس هــم
در مقدمــه مانیفســت توضیــح داده انــد ،ایــن مطالبــات بنــا بــه ﴍایــط مــی توانــد
تغییــر بکنــد .کـ اینکــه بعــد از اینکــه کمــون پاریــس اتفــاق افتــاد مســئله ”دولــت
کارگــری“ مطــرح شــد و مــا در مانیفســت چیــزی در مــورد دیکتاتــوری پرولتاریــا ــی
بینیــم .اگــر مارکــس در مانیفســت مــی گویــد کــه »شــبحی بــر فـراز اروپــا در گشــت
و گــذار اســت« و ایــن شــبح را در مانیفســت بــه واقعیتــی تبدیــل مــی کنــد کــه مــی
خواهــد بــه جــدال طبقــه ﴎمایــه دار بــرود ،حکمــت در برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ
مــی گویــد کــه »آمــال و آرزوی انســانها یــک دنیــای بهــﱰ اســت؛ و بــا ــام اعتقــادات
مذهبــی تحمیلــی ،بــا ــام انقیــاد اقتصــادی و ایدئولوژیکــی کــه بــر او تحمیــل شــده
اســت ،قبــول ــی کنــد و خواهــان یــک دنیــای بهــﱰ اســت«! حکمــت کامــﻼ رنــگ و
بــوی امــروز را نســبت بــه هـ ن انســان تصویــر مــی کنــد .در نتیجــه ”یــک دنیــای
بهــﱰ“ ســند هویتــی نیســت ،ســند مبــارزه بــا چــپ حاشــیه ای نیســت ،ســند عقــب
زدن افــکار و عقایــد چــپ غیــر پرولــﱰی نیســت .بــا وجــود اینکــه هــر جایــی کــه
چــپ غیــر پرولــﱰی بخواهــد تعرضــی بکنــد ،بــه انــداره کافــی دســتاورد دارد کــه
بتوانــد عقبــش بزنــد .ولــی ســند و نقشــه عمــل یــک جنبــش معیــن اســت کــه دقیقــا
مــی دانــد چــه مــی خواهــد .ســند و نقشــه عمــل یــک گرایــش معیــن در جنبــش
کارگــری و بخــش پیــﴩو طبقــه کارگــر اســت کــه مــی خواهــد بــر گرایشــات دیگــر
پیــروز شــود .بــه ایــن معنــی کــه بتوانــد از رفرمیســم و ســایر گرایشــات دیگــر در
درون طبقــه کارگــر جلــو بزنــد و در عیــن حــال در جــدال طبقاتــی بتوانــد پیــﴩوی
خــودش را تثبیــت بکنــد” .برنامــه دنیــای بهــﱰ“ ســند یــک نقشــه عمــل اســت!
ســند قــدرت در دســت گرفـ اســت! و خــود منصــور حکمــت هــم در مصاحبــه اش
بــا رادیــو اینﱰناســیونال بــه آن اشــاره مــی کنــد کــه مــن ســعی مــی کنــم بعــدا بــه
بخــش هایــی از آن مصاحبــه رجــوع کنــم .در عیــن حــال فکــر مــی کنــم کــه گاهــا
از ایــن ســند بعنــوان یــک ســند اب ـراز هویــت و یــک ســند حقانیــت ایدئولوژیــک
و حقانیــت سیاســی در جــدال بــا شــاخه هــای چــپ غیــر کارگــری اســتفاده مــی
شــود .مثــل هـ ن نقشــی کــه مارکسیســم انقﻼبــی داشــت .حکمــت بــه درســتی در
ایــن مــورد مــی گویــد کــه دنیــای بهــﱰ ادامــه برنامــه »اتحــاد مبــارزان کمونیســت«
نیســت ،ادامــه برنامــه »حــزب کمونیســت ایـران« نیســت ،بلکــه برنامــه یــک گرایــش
معیــن در طبقــه کارگــر اســت .در صورتــی کــه برنامــه »اتحــاد مبــارزان کمونیســت«
جــدال مارکسیســم انقﻼبــی ٬یــک جــدال فکــری بــا کل چــپ در آن دوره بــود! یــک
خودآگاهــی و یــک اعــﻼم هویــت بــود! بیــرون کشــیدن تئــوری هــا ،افــکار ،فلســفه
و اقتصــاد مارکسیســتی از زیــر دســت و بــال یــک چــپ جهانــی و یــک چــپ ملــی
کــه پرچــم هــر چیــزی بــود بــه غیــر از مبــارزه طبقــه کارگــر؛ و همیــن ابـراز هویــت
وابـراز وجــود بــود کــه توانســت تاثیــر خیلــی تعییــن کننــده ای در قــدم هــای بعــدی
اش داشــته باشــد .ولــی ”برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ فــرق مــی کنــد .پرچــم کمونیســم
بعــد از فروپاشــی شــوروی اســت .پرچــم کمونیســمی اســت کــه فدرالیســم را نقــد
کــرده» ،دمکراســی از تعابیــر تــا واقعیــت« را نقــد کــرده و بــه آن جنبــش چــپ علــی
العمــوم پشــت کــرده اســت .نقــد نظــری بــه آن نــدارد و خــودش را بخشــی از آن
جنبــش چــپ ــی دانــد بلکــه خــود را بخشــی از تپــش طبقــه کارگــر مــی دانــد .و
ایــن را ش ـ در بنــد بنــد ”برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ چــه در مطالباتــش و چــه در
شــکل ســاختار حکومتــی آن مــی بینیــد ....ادامــه در صفحــه بعــد
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از ه ـ ن اول تصویــری از آینــده ای کــه کمونیســت هــا مــی خواهنــد بــه دســت
مــی دهــد .کــه در آن بردگــی مــزدی نیســت ،اســتث ر نیســت و تصویــری از
حکومــت شــورایی کــه مــا خواهــان آن هســتیم و اینکــه بــه چــه شــکل اســت و
ســاختار آن چگونــه اســت بدســت مــی دهــد و در رابطــه بــا همــه اینهــا توضیــح
مــی دهــد .بخــش دوم مطالباتــی اســت کــه بــه دقــت و بــا جزئیــات از قانــون کار
گرفتــه تــا حقــوق زنــان ،تــا مســئله ملــی ،تــا حرمــت آدمیـزاد ،تــا حقــوق متهمیــن و
مســئله اعتیــاد ،همــه اینهــا را در بــر مــی گیــرد کــه بــه مراتــب پیﴩفتــه تــر از ــام
کنوانســیون هــای جهانــی حقــوق بــﴩی اســت کــه وجــود دارنــد .و شـ وقتــی ایــن
کنوانســیون هــا را مــی خوانیــد کــه پیﴩفتــه تریــن آنهــا اســنادی اســت کــه بعــد از
دو جنــگ جهانــی بــه بــورژوازی تحمیــل شــد ،ه ـزار و یــک ”امــا و اگــر“ بــا خــود
دارد .عقیــده و بیــان ممنــوع نیســت مگــر اینکــه فــﻼن شــود ،مگــر اینکــه ملیــت،
مگــر اینکــه مذهــب ،مگــر اینکــه ایدئولــوژی ،مگــر اینکــه خانــواده .و هیچکدامشــان
بــه ایــن شــکل آزادی هــای بــی قیــد و ﴍط فــردی ،آزادی هــای بــی قیــد و ﴍط
اجت عــی ،رفــاه ،امنیــت ،آســایش و حقــوق انســانی را بــا ایــن جزئیــات مطــرح
ــی کننــد و اینهــا لیســتی از مطالباتــی نیســتند کــه فقــط بـرای ابـراز نظــر و ابـراز
موضــع گفتــه باشــیم ،بلکــه بخشــی از مطالبــات یــک جنبــش مبارزاتــی اســت .مــن
از ایــن نقــب مــی زنــم بــه واقعیتــی کــه امــروز مــا در جامعــه ایـران مــی بینیــم .در
بخــش دوم ”برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ و در قســمت مربــوط بــه حاکمیــت شــورایی،
سیســتم پارﳌانــی را بــر ایــن مبنــا کــه دخالــت انســانها در آن ظاهــری اســت نقــد مــی
کنــد و در عــوض تشــکیل دولــت شــوراها را مطــرح مــی کنــد کــه دخالــت مســتقیم
آحــاد مــردم در شــوراها را تضمیــن مــی کنــد و اینکــه تصمیــم مــی گیرنــد و نهایتــا
مجــری آن هســتند .و امــروز شـ مــی بینیــد کــه در جنبــش کارگــری وقتــی کــه ایــن
گرایــش صحبــت مــی کنــد ،بــدون اینکــه وارد تئــوری بشــود بــه ابـزار قدر نــد کــردن
خــودش دســت مــی بــرد و مــی گویــد مــن اداره شــورایی مــی خواهــم و وقتــی کــه
بــه مصــاف مــی طلبــد ،بــه کارفرمــا ،بــه دولــت و بــه همــه چیــز کار دارد” .برنامــه
یــک دنیــای بهــﱰ“ مــی گویــد کــه کارگــر بــه اینکــه در امــور کارخانــه اش چــه مــی
گــذرد بایــد اﴍاف داشــته باشــد و دخالــت کنــد و ایــن در قانــون کارش نوشــته اســت
و امــروز شـ مــی بینیــد کــه گرایشــات دیگــر بــه طبقــه کارگــر انتقــاد مــی کننــد کــه
کارگــر بــه فســاد دولتــی چــکار دارد ،یــا کارگــر بــه اینکــه کارخانــه چطــور اداره مــی
شــود چــکار دارد و یــا اینکــه بــر ﴎ زمیــن هــای کارخانــه چــه آمــده اســت .در قانون
کار برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ نوشــته شــده کــه کارگــر بــه همــه اینهــا کار دارد و بایــد
دخالــت کنــد .و ش ـ مــی بینیــد کــه ایــن ســند برنامــه عمــل و اقــدام یــک جنبــش
معیــن اســت و آن جنبــش سیاســی طبقــه کارگــر بــا گرایــش کمونیســتی آن اســت؛
کــه مــی توانــد رفرمیســم را عقــب بزنــد و از آنهــا جلــو بزنــد ،مــی توانــد لیﱪالهــا
و کســانی کــه تفرقــه قومــی و مذهبــی و انشــقاق بــه صفــوف طبقــه کارگــر مــی
اندازنــد را بــا مطالباتــش و بــا نقشــه عملــش ٬کنــار بزنــد .در همیــن رابطــه منصــور
حکمــت در مصاحبــه اش مــی گویــد کــه اینهــا قوانیــن کار در حکومــت شــورایی
هســتند و بــه محــض تــﴫف قــدرت سیاســی بﻼفاصلــه بایــد بــه اج ـرا در آینــد .در
ادامــه مــی گویــد شـ وقتــی بــه قــدرت برســید بــه ایــن معنــی نیســت کــه طبقــات
یــک دفعــه از بیــن مــی رونــد .تــا وقتــی فقــر و فﻼکــت و احتیــاج و کمبــود هســت،
همیشــه امــکان اســتث ر وجــود دارد و وقتــی کــه شـ ــام نیازهــای بــﴩ را برطــرف
نکنیــد و ﴍایطــی کــه انســانی بتوانــد انســان دیگــری را اســتث ر کنــد از بیــن نــﱪده
باشــید ،هنــوز جامعــه طبقاتــی اســت! و در نتیجــه مصائــب حاکــم بــر بــﴩ را اگــر بــا
آن مبــارزه نکنیــد ٬در حکومــت کارگــری هــم خواهیــد دیــد .از ایــن رو اجـرای کامــل
مطالبات”برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ در یــک حکومــت کارگــری ٬دامــه جــدال طبقاتی
اســت ب ـرای ریشــه کــن کــردن نابرابــری و پایــان امــکان اســتث ر انســان از انســان!
بعــﻼوه مطالبــات ”برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ همگــی پرچــم مبــارزه امروزمــان هــم
هســت” .برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ ســند و برنامــه انقــﻼب کارگــری اســت! ولــی در
عیــن حــال رادیــکال تریــن اصﻼحــات را در هــر لحظــه بعنــوان نقشــه عمــل پیــﴩوی
ایــن جنبــش پیــش پــا گذاشــته اســت .رفرمیســت نیســت ولــی شـ هیــچ رفرمیســت
و جنبــش مطالبــه گــری ــی توانیــد پیــدا کنیــد کــه مطالبــات ماکســی ل تــر و
بــی قیــد و ﴍط تــری در هــر زمینــه ای از محیــط زیســت گرفتــه تــا جنســیت و تــا
مذهــب  ٬بیــش از آنچــه در ایــن ســند اســت ٬را مطــرح کــرده باشــد .و همــه اینهــا را
شـ امــروز بعنــوان داده هــای طبقــه کارگــر کــه خــودش راه اســتفاده کــردن از آن و
پیــﴩوی کــردن در راســتای آن خودآگاهــی را پیــدا کــرده اســت ٬مــی بینیــد! و ایــن
نشــان مــی دهــد کــه ایــن گرایــش چقــدر بازتــاب پیــﴩوی کمونیســم در جامعــه
ای ـران اســت .در ایــن ســند بحــث انقــﻼب و اصﻼحــات را مطــرح مــی کنــد .بــدون
اینکــه انقــﻼب را بــه اصﻼحــات موکــول بکنــد و یــا برعکــس ،اصﻼحــات را بــه انقــﻼب!
بــدون اینکــه مرحلــه بنــدی بکنــد کــه گویــا اول بایــد ولــی فقیــه را بیندازیــم بعــد
اســتث ر را از بیــن بﱪیــم .یــا اینکــه اول اســتث ر را از بیــن بﱪیــم بعــد ولــی فقیــه را،
اول اســﻼم را بیندازیــم بعــد مطالبــات بهداشــتی را مطــرح کنیــم .چیــزی کــه همــواره
از طــرف جریــان هــای رفرمیســت شــاهد بــوده ایــم .بــه مطالبــات بازگردیــم! همــه
اینهــا و در هــر لحظــه مطالبــه انســان اســت و سیاســت مربــوط بــه انســان اســت.
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سیاســت ب ـرای زندگــی انســانی اســت .سیاســت کمونیســتی ــی توانــد بــه ــام
جوانــب زندگــی انســانی کاری نداشــته باشــد و“برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ نقشــه
عمــل پیــﴩوی یــک جنبــش و نقشــه عمــل اع ـ ل قــدرت یــک طبقــه اســت .اگــر
اجــازه بدهیــد مــی خواهــم بخشــی از مصاحبــه ای کــه در همیــن رابطــه بــا منصــور
حکمــت انجــام کرفتــه را بازخوانــی کنــم .مــی گویــد:
کمونیســم کارگــری را جــای کمونیســم بایــد گذاشــت مثــل مانیفســت دلیــل
انتخــاب ایــن نــام ه نطــور کــه مانیفســت اســم سوسیالیســم را انتخــاب ــی
کنــد بخاطــر اینکــه همــه رگــه هــای دیگــر کمونیســم هــای غیــر کارگــری بــه خــود
سوسیالیســم مــی گوینــد مــا هــم نــام کمونیســم پــس از شکســت تجربــه شــوروی را
بــه تنهایــی انتخــاب ــی کنیــم اضافــه شــدن کلمــه کارگــر بــه آن بــه خاطــر اعــﻼم
ایــن ایــز اســت کــه ایــن خــود کمونیســم اســت کــه کارگــری اســت نــه خلقــی نــه
ملــی و نــه مذهبــی کمونیســم یــک جنبــش پراتیکــی مــادی سیاســی زمینــی معــاﴏ
اســت و کامــﻼ بحثــش قــدرت سیاســی اســت بحــث دولــت اســت و نــه نجــات بــه
معنــی قدیمــی کلمــه یــک جدایــی از تفکــر مذهبــی اســت کــه آدم هــا را بدنبــال
منجیــان و ناجیــان مــی کشــاند اختیــار آدم هــا را بدســت خودشــان مــی دهــد
قــدرت مــی دهــد تــا آنهــا در ﴎنوشــت خودشــان دخالــت کننــد در نتیجــه مقوﻻتــی
مثــل آگاهــی وحــدت تشــکل مبــارزه قیــام اعتصــاب اینهــا تعییــن کننــده مــی
شــوند در ایــن اندیشــه در مقایســه بــا اعت ـ د تــوکل دعــا امیــد بــاور کــه در
دیــدگاه هــای خرافــی مذهبــی برجســته مــی شــوند در ایــن یکــی تــﻼش تشــکل
اتحــاد مبــارزه آگاهــی و غیــره تعییــن کننــده اســت
بــه نظــر مــن ایــن چکیــده ای از جوانــب مختلفــی اســت کــه در ”برنامــه یــک
دنیــای بهﱰ“گنجانــده شــده اســت و ”برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ“ را از ــام اســناد
اعــﻼم هویتــی و اعــﻼم موضعــی و اعــﻼم تعلقــی و اهــرم فشــاری جــدا مــی کنــد.
برنامــه یــک دنیــای بهــﱰ ســند قــدرت گرف ـ  ،ســند بــه زیــر کشــیدن ،ســند قیــام،
ســند اعتصــاب ،مقاومــت ،پیــﴩوی و ســند تغییــر اســت و بایــد بــا ایــن عنــوان بــه
آن نــگاه کــرد .مــن فکــر مــی کنــم کــه بــه انــدازه ای کــه شــاید بــه مباحــث پایــه
ای تــر ،ایدئولوژیــک ،فلســفی و سیاســی ایــن ســند عطــف توجــه شــده ،کــه البتــه
بایــد بــه آن عطــف توجــه شــود و درک شــود ،ولــی از ایــن زاویــه کمــﱰ بــه ”برنامــه
یــک دنیــای بهــﱰ“ توجــه شــده اســت و مــن ســعی کــردم کــه اینجــا و در ایــن برنامــه
توجــه شـ را بــه ایــن نکتــه جلــب کنــم و اینکــه ایــن ســند را بخوانیــد و بخصــوص
مصاحبــه هــای حکمــت* و توضیحاتــی کــه خــود حکمــت در ایــن رابطــه مــی گویــد
را گــوش کنیــد و از ایــن زاویــه هــم نگاهــی دوبــاره بــه ایــن ســند بیندازیــد.
-------اشــاره بــه برنامــه رادیویــی و مــ پیــاده شــده مصاحبــه بــا رادیــو
انﱰناســیونال ســال  ۲۰۰۰اســت کــه فایــل هــای صوتــی و نگارشــی آنهــا را میتــوان
از ســایت آرشــیو حکمــت www hekmat public net ٬دریافــت کــرد

دنيا بدون فراخوان
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»طرح صيانت« يا
كشيدن ضامن نارنجك!

روز چهارش ــنبه  ۶مردادم ــاه  ۱۴۰۰ط ــرح »صیان ــت از حق ــوق کارب ـران در فض ــای مج ــازی«
از س ــوی این ــدگان مجل ــس ب ــه کمیس ــیون وی ــژه ارج ــاع داده ش ــد .طب ــق ای ــن ط ــرح ق ـرار
اس ــت ك ــه ﴎویسه ــای خدم ــات دهن ــده اینﱰنت ــی مانن ــد گ ــوگل ،اینس ــتاگ رام و وات ــساپ و
 ...فیل ــﱰ ش ــده و ی ــك مونیتورین ــگ و محدوی ــت حس ــاب ش ــده روی س ــطح ارتباط ــات م ــردم
ب ــا ه ــم ،چ ــه در داخ ــل و چ ــه در خ ــارج از ای ـران را اع ـ ل كن ــد.
طرحــی کــه مهرههــا و شــخصیتهای رژیــم تاثیــرات »وی رانگــر« آنــرا بــر حیــات
جمه ــوری اس ــﻼمی هش ــدار میدهن ــد .هش ــدارهایی چ ــون »اینﱰن ــت را قط ــع کنی ــد ت ــا
راه ــی ج ــز ریخ ـ در خیاب ــان ب ـرای م ــردم باق ــی ان ــد« ی ــا »ضام ــن نارنج ــک را نکش ــید« از
ط ــرف یک ــی از این ــدگان مجل ــس و فرمان ــده ق ـرارگاه س ــایﱪی س ــپاه ،بی ــان ه ـراس ماش ــین
ﴎک ــوب ،از مجل ــس ت ــا س ــپاه اس ــت.
واقعی ــت اینس ــت ك ــه كف ــه سیاس ــی ت ـرازو در ای ـران ،از دی ـ ه  ۹۶ب ــه ای ــن س ــو ،روز ب ــه
روز ب ــا بی ــداری م ــردم و ب ــا ت ــكان خ ــوردن غ ــول طبق ــه كارگ ــر در صح ــن جامع ــه كام ــﻼ
تغیی ــر ك ــرده اس ــت .بوی ــژه بع ــد از گذش ــت بی ــش از یك ـ ه از اعتصاب ــات وس ــیع كارگ ــری
در بخشه ــای كلی ــدی مانن ــد صنع ــت نف ــت و هفتتپ ــه و ب ــه دنب ــال خی ــزش اخی ــر م ــردم
خوزســتان و مــوج همبســتگی ﴎاﴎی مــردم ایــران بــا ایــن خیــزش ،بحــران دامنگیــر
حاكمی ــت ،عمیقت ــر و بغرن ــج ت ــر و ش ــكاف و چنددس ــتگی در ب ــاﻻ ش ــدیدتر ش ــده اس ــت.
بای ــد منتظ ــر ﴎب ــاز ک ــردن تش ــتت و اختﻼف ــات بیش ــﱰی در ب ــاﻻی حاكمی ــت ب ــود .ای ــن
داس ــتان بنبس ــتی اس ــت ك ــه ای ــن نظ ــام از اقتص ــاد ت ــا سیاس ــت و اید ول ــوژی و فرهن ــگ
و اداره ام ــور جامع ــه ب ــه آن دچ ــار ش ــده اس ــت .ای ــن نظ ــام ب ــا ه ــر دو جن ــاح آن و ب ــا ــام
متعلقــات آن ،نــه فقــط از نقطــه نظــر مــردم ای ـران فاقــد یــك روز مانــدن در مســند
حاكمی ــت اس ــت ،بلک ــه در ام ــر حاکمی ــت ک ــردن و تقاب ــل ب ــا جنب ــش آزادیخواهان ــه م ــردم
در ای ـران ه ــم نات ــوان و مس ــتاصل اس ــت.
جامعــه بــه تنــگ آمــده ایــران ،طبقــه كارگــر آگاه و متوقــع آن ،كمونیســتها و
سوسیالیســتهایی كــه ســطح مبــارزات امــروز در جامعــه را بــه هــم بافتهانــد و
صــف گســﱰده اع ﱰاضــات مــردم را آبدیــده و متشــكل میكننــد ،حاكمیــت را در ایــن
ﴍای ــط بح ران ــی مجب ــور ب ــه آزمای ــش كودت ــای اینﱰنت ــی علی ــه م ــردم ك ــرده اس ــت .ره ـﱪان
سوسیالیس ــتی ك ــه آلﱰناتی ــو »اداره ش ــورایی جامع ــه« را ب ــه اهت ــزاز درآوردهان ــد و حلق ــه
مح ــاﴏه را روز ب ــه روز ب ــر جمه ــوری اس ــﻼمی تنگت ــر كردهان ــد ،بنبس ــت ﻻع ــﻼج ای ــن
نظ ــام را ه ــم تش ــدید كردهان ــد .پارادوكس ــی ك ــه ام ــروز جمه ــوری اس ــﻼمی در آن گی ــر ك ــرده
اس ــت اینس ــت ك ــه :ب ــاز گذاش ـ اینﱰن ــت و ش ــبح »ﴎنگون ــی« در من ــازل ﴎان نظ ــام ه ن،
و بس ـ اینﱰن ــت و راه ارتب ــاط و »كش ــیدن ضام ــن نارنج ــك« و ب ــاز ك ــردن راه خیزشه ــای
مردم ــی و زمیــن لرزهه ــای بعــدی هــ ن!
مردم آزادیخواه
سیاس ــت نظ ــام ب ـرای قط ــع ارتب ــاط ب ــا ه ــم را بای ــد ب ــه شكس ــت كش ــاند .ب ــا متش ــكل
شــدن و متحــد شــدن در شــوراهای مردمــی در محــﻼت زیســت و كار میتــوان ادامــه
مب ــارزه و حف ــظ ارتباط ــات ﴎاﴎی در مب ــارزه را ن ــه فق ــط تضمی ــن ك ــرد ،بلك ــه آن ـرا ب ــه
س ــطح ب ــه م رات ــب عالیت ــر و س ــازمانیافتهتری از ن ــﱪد علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی كش ــاند؛
مح ــﻼت زیســت و كار را بای ــد ب ــه محــﻼت تصمیمگی ــری زن ــده و حیوح ــاﴐ م ــردم در
م ــورد چن ــد و چ ــون اداره ام ــور زندگ ــی در ش ــهرها تبدی ــل ك ــرد .هی ــچ نیروی ــی ق ــادر ب ــه
مح ــدود ك ــردن و از می ــان ب ــدر ك ــردن ارگانه ــای اع ـ ل ق ــدرت مس ــتقیم م ــردم نیس ــت؛
هی ــچ قدرت ــی یتوان ــد مكانیس ــم زن ــده و پوی ــای ارتباط ــات توس ــط مجام ــع عموم ــی و
ش ــوراهای مردم ــی را مس ــدود كن ــد.
»ط ــرح صیان ــت« نش ــانه و ش ــاخص دوران جدی ــدی در ت ــﻼش ب ـرای متح ــد ك ــردن و ﴎاﴎی
ک ــردن جنب ــش آزدیخواهان ــه م ــردم اس ــت .ره ـﱪان و دس ــتاندركاران مب ــارزات اجت ع ــی
م ــردم بای ــد هرچ ــه زودت ــر دس ــت ب ــكار س ــاخ اب زاره ــا و مكانیس ــمهایی در مح ــل ش ــوند
ك ــه در ص ــورت ه ــر تعرض ــی از ط ــرف حاكمی ــت ،تضمی ــن میكنن ــد ك ــه ك ــوره مب ــارزات
م ــردم در پایی ــن داغ و متش ــكل میمان ــد.
ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ش ـ را ب ــه تش ــكیل و برپای ــی ش ــوراهای مردم ــی جه ــت
مقابلــه امــروز بــا جمهــوری اســﻼمی بــا هــدف تضمیــن پیــروزی جنبشمــان بــرای
»آزادی ،رفــاه و اداره شــورایی« فــرا میخوانــد!
زنده باد آزادی ب رابری حکومت کارگری
حزب حكمتیست خط رسمی
 ۳اوت ۲۰۲۱

گزارشى از يك پيكت اعتراضى در لندن
روز شــنبه  ۳۱ژوئیــه برابــر بــا نهــم مــرداد  ،۱۴۰۰تجمعــی در ح یــت از اعتصابــات
کارگـران نفــت ،هفــت تپــه و  ،.....همچنیــن اعﱰاضــات خوزســتان و شــهرهای دیگــر
ایــران بــا فراخــوان چنــد ســازمان چــپ ،کمونیســتی و کارگــری ایرانــی از جملــه
تشــکیﻼت لنــدن حــزب حکمتیســت  -خــط رســمی در میــدان مرکــزی شــهر لنــدن )
ترافالــگار( برگ ـزار گردیــد.
تجمــع بــا ایــش تصاویــری از مبــارزات طبقــه کارگــر و اعﱰاضــات شــهری ،پورتــره
هایــی از جانباختــگان اعﱰاضــات ،همچنیــن عکســهایی از جنایــات جمهــوری اســﻼمی
در ایـران و شــعارهای انگلیســی روی ب هــا ﴍوع شــد .ایــن تصاویــر توجــه رهگــذران
زیــادی را بــه خــود جلــب کــرد و عکــس و فیلــم هــای زیــادی ازش برداشــت شــد.
ادامــه تجمــع بــه زبــان انگلیســی و شــعارههای همیشــگی ؛ﴎنگونــی جمهــوری
اســﻼمی و برق ـراری حاکمیــت شــورایی ،لغــو زنــدان ،شــکنجه و اعــدام اکتیویســت
هــا در ای ـران ،پایــان ســتم بــر زنــان و برابــری زن و مــرد ،برق ـراری جامعــه ای آزاد،
برابــر و امــن ،همچنیــن درخواســت همبســتگی بیــن اﳌللــی از اعﱰاضــات در ایـران
ادامــه یافــت.
رفیــق ســونیا محمــدی از طــرف کمیتــه لنــدن حــزب و همچنیــن رفیــق ثریــا محمدی،
طــی دو ســخ انی رو بــه مــردم و رهگــذران اعــﻼم کردنــد »در حالیکــه حــق اعتصــاب
و اع ـﱰاض کارگ ـران در ای ـران ممنــوع اســت امــا همیــن اﻻن کــه مــا اینجــا هســتیم
بیــش از صــد هـزار کارگــر در ایـران بیــش از یک هــه در اعتصــاب و اعـﱰاض هســتند،
اعﱰاضــات شــهری روزانــه در جریــان اســت و جــواب جمهــوری اســﻼمی از تــرس
ﴎنگونــی اش ،تهدیــد ،گلولــه و بــه قتــل رســاندن معﱰضیــن و زنــدان و شــکنجه آنهــا
اســت .از پای ـ ل شــدن حــق زنــان ،کــودکان ،معلــ ن ،دانشــجویان ،پرســتاران و
کُﻼ طبقــه کارگــر حــرف زدنــد و خواهــان همبســتگی بیناﳌللــی و ح یــت ســازمان
هــا و مــردم آزادیخــواه لنــدن و بریتانیــا از ایــن اعﱰاضــات جــاری در ایـران شــدند.
ســخ انانی هــای دیگــری همچنیــن از طــرف اینــدگان ســازمان هــای چــپ و
سوسیالیســتی کــه در تجمــع حضــور داشــتند ،بــا ه ـ ن موضــوع اوضــاع ای ـران و
اعﱰاضــات گســﱰده رو بــه مــردم و رهگــذران ایــراد شــد.
رفقــا محســن کریــم و دشــتی جـ ل از رهــﱪی حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان
عــراق ،همچنیــن رادیــو کُــردی » پیشــاهنگ« در همبســتگی و اعــﻼم ح یــت از
اعتصابــات طبقــه کارگــر ای ـران و اعﱰاضــات شــهری ،در ایــن آکســیون ﴍکــت داشــتند.
رادیــو تصویــری پیشــاهنگ مصاحبــه ای را بــه زبــان کُــردی بــا رفیــق بختیــار
پیرخــﴬی از طــرف تشــکیﻼت لنــدن حــزب انجــام داد .رفیــق بختیــار رو بــه
بیننــدگان و شــنوندگان ایــن رادیــو دلیــل ایــن تجمــع ،بحـران معیشــتی طبقــه کارگــر
در ایـران بدلیــل حاکمیــت ننگیــن حاکمیــت اســﻼمی و ﴎمایــه  ،همزمــان اعﱰاضــات
و حضــور چشــمگیر طبقــه کارگــر در راس ایــن اعﱰاضــات ،اوضــاع متشــنج و ضعیــف
شــدن جمهــوری اســﻼمی بــا فشــار اعتصابــات و اعﱰاضــات گســﱰده طبقــه کارگــر و
مــردم آزادیخــواه و همچنیــن همبســتگی طبقاتــی بیــن اﳌللــی را بیــان کــرد.
طــی دو ســاعتی کــه ﴍکــت کننــدگان در آکســیون بــا حضــور فعــال شــان ﴍکــت
داشــتند ،بــا ﴎ دادن شــعارههای رادیــکال و سوسیالیســتی ،ســخ انی هــا ،ترانــه و
ﴎودهــای انقﻼبــی و شــعارهای نوشــتاری ب ـرای جلــب توجــه مــردم و رهگــذران،
همبســتگی خودشــان را بــا اعتصابــات گســﱰده نفــت ،هفــت تپــه و اعﱰاضــات
شــهرهای خوزســتان و تهـران و بخشــهای دیگــر جامعــه کــه باعــث بحـران جــدی در
جمهــوری اســﻼمی شــده را اب ـراز کردنــد.
تشــکیﻼت لنــدن حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( در راســتای ح یــت و تﻼشــهای
متمرکــز و پیگیرانــه خــود بعنــوان یــک بخــش اصلــی فعالیــت هــای میدانــی در
لنــدن ،بـرای رســاندن صــدای اعتصابــات کارگــری ،اعﱰاضــات شــهری کــه بویــژه از دی
مــاه  ۹۶در جریــان اســت ،بحـران معیشــتی و محیــط زیســت ،عــدم آب آشــامیدنی
ســا در خوزســتان ،بلوچســتان ،کردســتان و بخــش هــای دیگــری از مرکــز و مناطــق
دیگــر ای ـران و رســاندن صــدای اعﱰاضــات بــه ایــن بح ـران هــا بــه گــوش فعالیــن
کارگــری و چــپ و مــردم آزادیخــواه بریتانیــا و کشــورهای دیگــر و همچنیــن فشــار
بــه دفاتــر جمهــوری اســﻼمی در لنــدن ب ـرای آزادی صدههــا معــﱰض در خوزســتان،
ته ـران ،ســایر شــهرها و زندانیــان سیاســی در ای ـران ،بــه فعالیــت هــای خــودش در
اشــکال مختلــف ادامــه میدهــد.
همچنیــن در ــاس و ارتبــاط مســتمر بــا ســازمان هــای کارگــری در بریتانیــا و
بســیاری از کشــورهای دیگــر پیگیــر گرفـ ح یــت هــای طبقاتــی ب ـرای کارگ ـران و
ســایر مبــارزات طبقاتــی و آزادیخواهانــه در ایــران هســتیم.
مــا ضمــن قدردانــی از همــه ﴍکــت کننــدگان کــه در ایــن ﴍایــط ســخت کرونــا
در تجمــع امــروز ﴍکــت داشــتند ،مدافعیــن طبقــه کارگــر و ســازمان هــا و مــردم
آزادیخــواه را بــه همراهــی بیشــﱰ ب ـرای ح یــت از اعتصابــات گســﱰده کارگــری و
تظاه ـرات هــای شــهری ف ـرا میخوانیــم .
تشکیﻼت لندن حزب حکمتیست خط رسمی
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