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در پاسخ به تنفيذ و تحليف 

 رئيسى جالد
 " !مرگ بر جمهوی اسالمى"

 
تمام  ٩٨دولت روحانی، دولت قتل عام آبان 

شد و ادامه تشديد فقر و استثمار و سرکوب و 
سران و .  اعدام را به رئيسی جالد سپرد

کاربدستان جمهوری اسالمی هر کدام پرونده 
قطوری از جنايت عليه مردم و مخالفين 
ً به اعتبار  سياسی زير بغل دارند و اساسا
شرکت مستقيم و غير مستقيم در جنايت 

در ميان . محسوب می شوند" خودی"حکومتی 
اينها امثال رئيسی و پوردمحمی و ريشهری که 

. تعداشان ابداً کم نيست، شهرت بيشتری دارند
رئيسی از ابتدای جمهوری اسالمی برای 

تنها يک قلم مشهور .  حکومت آدم کشته است
از جنايات وی مشارکت فعال در کشتار 

. است ١٣٦٧زندانيان سياسی در تابستان 
رئيسی ها و بدنه اصلی جمهوری اسالمی تنها 
آدمکشان حرفه ای نيستند، استثمارگران خشن 
و ُمسببين فالکِت اقتصادی کارگران و اکثريِت 

جمهوری اسالمی بدون .  جامعه نيز هستند
خمينی ها، خامنه ای ها، گيالنی ها، الجوردی 
ها، خلخالی ها، رئيسی ها و خيل وسيعی از 

اينها .  آدمکشان حرفه ای قابل توضيح نيست
پيکره و هويت و ستونهای اساسی جمهوری 
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 در پاسخ به تنفيذ و تحليف رئيسى جالد 

 " ! ...مرگ بر جمهوی اسالمى"

 

 جهان بدون 

 فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حكمت

حکومت اسالمی در اوج بحران، در متن پتانسيل باالی نارضايتی و 
اعتراض و اعتصاب، با وحشت و آماده باش کامل به استقبال تنفيذ و 

آنها از اعتراضات توده ای و اعتصابات .  تحليف رئيسی جالد ميرود
کارگری و عزم جامعه برای سرنگونی ترسيده اند و قالب تهی کرده 

. نه ميتوانند بزنند و بمانند و نه ميتوانند در مقابل مردم عقب بنشينند. اند
باالئی ها با کارت رئيسی و متحجرترين و جنايتکارترين عناصرشان 

پائينی ها در ادامه آبان پيشاپيش بمصاف .  به جنگ آخر آمده اند
خامنه ای و رئيسی و جمهوری اسالمی اولين .  حکومت رفته اند

بالفاصله اعتصاب نفت و .  خرداد خورد ٢٨تودهنی محکم را در 
اين دو ضربه ُمهلک با خيزش .  اعتراضات کارگری برسرشان ريخت

توده ای در خوزستان، همبستگی گسترده در شهرهای ايران و شعار 
اينها جواب به خامنه ای قاتل .  تکميل شد"  مرگ بر جمهوری اسالمی"

پاسخ پائينی ها به فشرده شدن .  و مقدماِت استقبال از رئيسی جالد بودند
حکومت برای تداوم سرکوب و استثمار اينست؛ مرگ بر جمهوری 

اين شعار بيانگر عمل و تمايل واقعی توده های عظيم !  اسالمی
اين شعار پرچم .  کارگران و مردم آزاديخواه در سراسر کشور است

 .  جنبش برای سرنگونی است
 

حکمتيست مردم آزاديخواه و انقالبی را   -حزب کمونيست کارگری 
مرگ بر جمهوری "فراميخواند که آگاهانه و يکپارچه با شعار 

پاسخ يکجائی به حکومت و ضروريات جنبش سرنگونی "  اسالمی
هرجا و همه جا در مقابل سياستهای مماشات جويانه و .  انقالبی بدهيم

تحبيب آخوند و اسالم و سرمايه، برای هويت دادن به صف مبارزه 
مرگ بر .  به استقبالشان برويم"  مرگ بر جمهوری اسالمی"انقالبی با 

جمهوری اسالمی تنها يک شعار نيست، پرچم سرنگونی نيز هست که 
بايد با عمل انقالبی متحقق شود و شهر به شهر را از لوث حکومتيان و 

 . قوانين شان پاک و آزاد کرد و راساً کنترل اوضاع را بدست بگيريم
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢١اوت  ٣ - ١۴٠٠مرداد  ١٢

نمايندگان اتحاديه اروپا در مراسم 

 تحليف رئيسى فاشيست
  

، مراسم تحليف رئيسی جالد مرداد ماه ١۴اوت برابر با  ۵امروز پنجشنبه 
نمايندگان ارشد اتحاديه اروپا به رياست ِانريک .  در تهران برگزار ميشود

مورا معاون دبيرکل اتحاديه اروپا، استفان کلمنته سفير اتحاديه اروپا در 
وين و برنو شول رئيس ميز اقدام ايران در اتحاديه اروپا، در مراسم 

در کنار اروپائيان .  تحليف يکی از مشهورترين جنايتکاران حضور دارند
 .تاجر قريب هفتاد نماينده کشورهای مرتجع و اسالم زده نيز حضور دارند

 
شرم که نمی کنيد، حقوق بشر و ادعاهای پوچ تان همه تابعی ! ننگ تان باد

شما آگاهيد که به مراسم يک قاتل .  از تجارت و روابط اقتصادی است
سريال، يکی از مسئولين قتل عام و کشتار مهيب زندانيان سياسی در 

، رئيس جمهور منصوب حکومتی ميرويد که همين روزها ١٣۶٧تابستان 
و اين البته سياست جديدی نيست، در طول .  در خوزستان جنايت ميکند

عمر جمهوری اسالمی شماها همواره کنار تروريستها و آدمکش ها و 
 .پرونده شما سياه است. عليه مبارزه مردم ايران ايستاديد

 
مردم آزاديخواه ايران، جنبش پرخروش کارگری، زندانيان سياسی، 
خانواده های قربانبان هوالکاست اسالمی، ما اپوزيسيون انقالبی و 
کمونيست در تاريح مبارزه مان ثبت کرديم که پرچمداران حقوق بشر 
برای هزارمين بار عليه بشر واقعی در ايران و کنار قصابان و جالدان 

از ابتدا هم از شماها انتظار يک موضع نيمچه آزاديخواهانه .  وی ايستادند
نبود، اما مردم ايران در جدال سهمگين و جاری شان عليه جمهوری 

 . اسالمی بهتر دوستان و دشمنان خود را می شناسند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايرانتشکيالت خارج کشور 
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 ٦٠٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

طالبان اين نيروی تروريست و عهد عتيقی، با سادگی و در جاهائی 
نقشه تصرف بدون درگيری، به فتوحاتش می افزايد و فی الحال  

طالبان منتظر رفتن باقيمانده  نيروهای .  شهرهای بزرگ و کابل را دارد
آمريکا است تا آخرين حمالت را آغاز و مسئله قدرت دولتی را نهائی 

بازگشت طالبان در هر شهر و روستا با اعمال قوانين شنيع اسالمی . کند
بازگشت طالبان تنها کابوس . و ضد زن و قتل و جنايت همراه بوده است

. زنان و مردم رنجديده افغانستان نيست، سوالی منطقه ای هم هست
سپتامبر با حمله به افغانستان  ١١آمريکا بدنبال حمله تروريستی 

"حکومت طالبان را سرنگون کرد " جمهوری اسالمی افغانستان. 
بعد از دو دهه جنايت و .  حاصل صدور دمکراسی موشک کروزی بود

 !بازگشت طالبان اينبار با حمايت آمريکا:  فساد به نقطه اول برگشتند
آمريکا با طالبان به توافق رسيد "  مذاکرات صلح"زيرعنوان بی مثمای 

اين بند و بست .  که آنها را به قدرت و شرکت در حکومت بازگرداند
آمريکا و طالبان با همکاری و حمايت جمهوری اسالمی، ارتش پاکستان 

 .  و بخشی از هيئت حاکمه کنونی و جنگ ساالران صورت گرفته است
 

بازگشت طالبان بار ديگر افغانستان را به قتلگاه زنان و يک پايگاه فعال 
بازگشت طالبان يعنی محو کردن مجدد .  صدور تروريسم تبديل می کند

زنان از جامعه، حمله به هر ذره از حقوق و آزادی فردی و اجتماعی، 
بستن مدارس و ممنوعيت آموزش و هر جلوه از زندگی، خريد و فروش 
زنان و کودکان در بازار برده فروشی، قتل شرعی و قانونی تحت پرچم 

بازگشت طالبان در معادالت سياسی منطقه "!  صلح در افغانستان"
بازگشت طالبان بلوک ارتجاع .  فاکتوری بنفع تروريسم اسالمی است

منطقه، تروريسم و ميليتاريسم، شکاف و دشمنی ميان مردم محروم 
 . منطقه را تقويت ميکند

       
امروز چه بايد کرد هر کمونيست و آزاديخواهی در افغانستان ممانعت 
از بازگشت طالبان و به شکست کشاندن نقشه ائتالف ارتجاعی حامی 

يک دو راهی سرنوشت ساز در مقابل مردم زحمتکش .  طالبان است
افغانستان قرار گرفته است؛ تسليم به حاکميت طالبان يا مقاومت در 

دستور کار يک کمونيست، يک آزاديخواه و برابری طلب، !  مقابل آن
هر کسی که نمی خواهد بساط توحش اسالمی طالبان مجددا راه بيافتد، 
. در لحظه حاضر برافراشتن پرچم مقابله فعال با طالبان است

سازماندهی يک جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه برای دفاع از خود و 
شهرها و روستاها در مقابل نيروهای طالبان، تنها سياست انقالبی و 

جنبشی که ميتواند سازمان دفاع از .  بسيج کننده در لحظه حاضر است
خود و تامين نيازها و امنيت شهروندان را با ايجاد شوراهای مردمی 
مسلح در محالت و مناطق آغاز کند و در مقابل تالش طالبان برای 

اين سياست به رهبری و سازمان و تسليح .  قدرتگيری مجدد سدی ببندد

 اعالميه حزب حكمتيست

 

 طالبانعليه سياست اعاده قدرت 
 ضرورت سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای

عمومی و توده ای نياز دارد، الزامات و موانع سياسی و عملی جدی 
 . دارد، اما بيشترين ظرفيت بسيج در لحظه کنونی را دارد

 
زنان و مردان آزاديخواه، مردم زحمتکش، کمونيست ها و سوسياليست ها 
و جريانات سکوالر بايد استخوانبدی اين جنبش مقاومت در مقابل ترور و 

اينبار فرصتی هست که جامعه روی پای .  توحش طالبان را شکل دهند
خود و مستقل از نيروهای اسالمی و حکومتی و حاميان جهانی اش، عليه 

در اين جدال مردم منطقه از تهران و .  اسالم سياسی طالبان بميدان بيايد
بيروت و بغداد تا پاريس و برلين و پايتخت های جهان کنار جنبش 

يک رکن مهم چنين جنبشی، .  مقاومت عليه حکومت طالبان خواهند ايستاد
يک حرکت گسترده بين المللی، عليه تروريسم دولتی و اسالمی، در دفاع 

. از سکوالريسم و يک دولت غير قومی و غير مذهبی در افغانستان است
جنبش مقاومت توده ای نيازمند يک جنبش حمايت بين المللی بيرون 

 . مرزهای افغانستان است
 

حکمتيست بند و بست دولتهای آمريکا و   -حزب کمونيست کارگری 
ما از حق .  پاکستان و جمهوری اسالمی با طالبان را قويا محکوم ميکند

مردم آزاديخواه و زنان و مردان زحمتکش افغانستان برای ايستادگی 
کارگران و مردم آزاديخواه ايران، . قاطع در مقابل طالبان حمايت می کنيم

بويژه جنبش آزادی زن که چهار دهه است عليه طالبانهای تهران مبارزه 
. می کنند، کنار جنبش مقاومت توده ای عليه حاکميت طالبان خواهد ايستاد

مردم افغانستان اينبار بايد به افکار عمومی پيشرو و حرکتهای ضد 
سرمايه داری در منطقه و جهان متکی شوند تا بتوانند در مقابل کمپ 
ارتجاع داخلی و متحدان منطقه ای و بين المللی اش، از حکومت مجدد 
طالبان ممانعت کنند و  با اعمال اراده مستقيم سرنوشت خود را به دست 

مشابه آنچه در  ،جنبش مقاومت توده ای مسلحانه در مقابل طالبان.  بگيرند
کوبانی داعش را شکست داد، زمينه مقاومتی خاموش نشدنی عليه جنبش 

عقب راندن و شکست طالبان مقدمه ای برای .  اسالم سياسی ايجاد ميکند
ريشه کن کردن کل نيروهای جنگ ساالر و تروريسم و تحجر اسالمی در 

 . منطقه است
 

 !مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢١اوت  ٥ - ١۴٠٠مرداد  ١٤

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

دستور كار يک كمونيست، يک آزاديخواه و برابری طلب، هر كسى  

كه نمى خواهد بساط توحش اسالمى طالبان مجددا راه بيافتد، در 

. لحظه حاضر برافراشتن پرچم مقابله فعال با طالبان است

سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه برای دفاع از 

خود و شهرها و روستاها در مقابل نيروهای طالبان، تنها سياست 

. انقالبى و بسيج كننده در لحظه حاضر است  



در بخش قبلی و در شروع بحث تاکيد کردم، با اوضاع جديد و مُولفه 
های مهم جديدی در اوضاع سياسی و در سطح بازيگران صحنه سياسی 

از جمله به نظرم حرکت سراسری و هدفمند دهها .  روبرو هستيم
ميليونی مردم ايران در به شکست کشاندن جمهوری اسالمی در روز 

خرداد و اعالم اراده قاطع توده ای به سرنگونی جمهوری اسالمی  ٢٨
خرداد و شروع اعتصاب دهها هزار  ٢٩و به دنبال آن روز بعدش 

نفری کارگران بخش وسيعی از  مراکز صنايع نفت و پتروشيمی ها 
مقاطع تعيين کننده از فوران کردن، روندهای مهم قبال شروع شده و 
اکنون به فرجام رسيده است، که شرايط و مُولفه های تازه ای را در 
فضای سياسی و صف بندی نيروهای بازيگر صحنه سياسی شکل 

دربخش اول به هدف جمهوری اسالمی از ايجاد آرايش جديد در . ميدهند
ساختار قدرت سياسی، و اکنون دست بکار شدن رئيسی جنايتکار در 
رأس قوه مجريه برای مقابله با روند گسترش يابنده مبارزات کارگری و 

اکنون بحث را با عروج همزمان جنبش گسترده .  توده ای پرداختيم
 .  اعتصاب کارگری و جنبش اعتراضات شهری ادامه ميدهم

 
جنبش اعتراض شهری و جنبش اعتصاب کارگری دوعرصه اصلی 

 ! نبرد سياسی و طبقاتی اين دوره
خرداد امسال دو تحول مهم به نحو شفافی دو عرصه نبرد  ٢٩و  ٢٨در 

سرنوشت ساز عليه حاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی را ترسيم 
خرداد مضحکه  ٢٨کردند، اولی، حرکت وسيع و همبسته مردم، که در 

انتخابات جمهوری اسالمی را به شکست کشاند و دومی، زنجيره 
 ١١۴اعتصابات صنايع نفتی است که تا مقطع ارائه اين مبحث حدود 

بگذاريد .  مرکز کارگری بخش پيمانی نفت و پتروشيمی را در برگرفت
 .بر ظرفيت و کاراکتر اين دو عرصه مبارزه مکثی داشته باشيم

  
خرداد، فقط  ٢٨حرکت هماهنگ مردم در  :جنبش اعتراض شهری

نرفتن پای صندوق رای و سوت و کور کردن مضحکه انتخابات 
آری به سرنگونی "رياست جمهوری نبود، بلکه پيام اصلی و يکپارچه 

را از جانب دهها ميليون شهروند جان به لب رسيده "  جمهوری اسالمی
اين نقطه چرخش جديدی در فضای سياسی و معنای .  برجسته کرد

عملی آن آنتاگونيزه شدن وسيعتر وعميقتر مناسبات مردم و حاکميت 
اين بستر مهمی برای شکل گيری اعتراضات شهری و توده ای .  است

اين دوره است که نمونه های فوران يافته آن را در تظاهراتهای برحق 
شهرهای خوزستان و حمايتهای مهم شهرهای ديگر ايران، از کالن 
شهرهايی چون تهران و تبريز و مشهد و اصفهان و دهها شهر 

اين جنبشهای اعتراض شهری پايه اصلی جنبش .  ديگرتجربه کرديم
آن پديده ای که به عنوان .  سرنگونی متکی به اراده کارگر و مردم است

اين يکی از عرصه های اصلی .  جنبش سرنگونی انقالبی معرفه است
واقعيت اينست سرنگونی طلبی ابعاد بسيار .  نبرد ما در اين دوره است

در افکار و  ٩٨و آبانماه  ٩۶گسترده و توده ای تر از مقطع دی ماه 
جنبش اعتراض شهری کنونی ريشه در .  عمل توده مردم پيدا کرده است
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 ! اوضاع جديد سياسى 
 جنبش اعتصاب كارگری، جنبش اعتراض شهری، : بخش دوم

 دو عرصه اصلى نبرد سياسى و طبقاتى 

 رحمان حسين زاده

دارد، اما ادامه ساده آن نيست، بلکه هدفمندتر،  ٩٨و آبانماه  ٩۶دی ماه 
به .  سازماندهی شده تر و پيچيده تر و بلوغ يافته تر به ميدان آمده است

عالوه به حکم شرايط عينی بخشهای وسيعی از اليه های ميانی جامعه و 
از آن نام ميبرند و بخش وسيعی از نيروهای "  طبقه متوسط"آنچه به نام 

. شيفت کرده اند"  براندازی"راست به صف سرنگونی و به قول خودشان 
منظورم اينست با يک جنبش گسترده سرنگونی با گرايشات راست و چپ 

حرکت سلبی و شعارهای سلبی زمينه جاافتادن بيشتری پيدا .  مواجه ايم
چپ گرايی در اين جنبش قوی است، اما هنوز پالتفرم و رهبری .  ميکند

چپ و سوسياليستی در آن هژمونيک نيست، اين محدوديت اصلی جنبش 
اين دستور کار جديتری را در مقابل سوسياليستها و .  سرنگونی است

در بخش .  کمونيستهای دخيل در جنبش سرنگونی و حزب ما قرار ميدهد
البته همين جا اين تاکيد را هم داشته .  چه بايد کرد و پايانی به آن ميپردازم

باشم، که البته افق و سياست راست هم نه تنها در موقعيت هدايت گر 
نيست، بلکه تا بحال در جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه به نحو 

 . مثبتی ضعيف است
  

اتفاق شورنگيز ديگر که همزمان و مشخصا  :جنبش اعتصاب کارگری
خرداد عروج خود را نشان داد، زنجيره اعتصابات صنايع  ٢٩در روز 

مرکز کارگری بخش  ١١۴نفتی است که تا مقطع ارائه اين مبحث حدود 
طرح خواسته های برحق .  پيمانی نفت و پتروشيمی به آن پيوسته اند

اقتصادی و مطالبه دستمزد باالتر از دوازده ميليون و ديگرمطالبات 
فوری کارگری ضرورت حياتی دارند، اما اهميت اين زنجيره اعتصابات 
در پيام سياسی و مبارزاتی آن است که درست يک روز بعد از شکست 
جمهوری اسالمی از مردم، اعالم ميکند کارگران آن هم از مراکز کليدی 
صنعتی و اقتصادی ايران اولين نيروی دخالتگر صحنه سياسی و 

دو اتفاق ديگر در اين حرکت گسترده اعتصابی .  مبارزاتی جامعه اند
مهمند، اولی، بعد از سالها سکون و بی تحرکی ميان کارگران نفت، که به 
دالل قابل فهمی چنين بود و قبال به داليلش پرداختيم، سال گذشته و امسال 

دومی همواره .  کارگران نفت محور ابراز وجود کارگری وسيع شدند
فراخوانمان اين بود که اعتصابات کارگری از يک مرکز و يا دو سه 
مرکز و رشته کارگری فراتر رفته و حول خواسته ها و درد مشترک به 

باالتر از صد  اکنون.  مراکز و رشته های کارگری ديگر گسترش يابند
 .مرکز و رشته کارگری با هم در اعتصابند

  
نقش مُوثر شبکه به هم مرتبط فعالين کارگری در سازماندهی اعتصاب 

 ! همگام صنايع نفتی
يک سئوال بسيار مهم اينست که در غياب تشکل توده ای و مجامع 
عمومی کارگری، اين درجه از هماهنگی و همگامی و همزمانی اين 

اينجا است بايد بر نقش موثر .  زنجيره اعتصابات چگونه تامين شده است؟
شبکه مبارزاتی فعالين کارگری مرتبط با هم از مراکز کارگری مختلف 

اين .  نفت و پتروشيمی در سازماندهی اين اعتصابات گسترده تاکيد کرد
تجربه شناخته شده ای است که همه اعتصابات سالهای 
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اخير، از جمله در نمونه درخشان هفت تپه و فوالد و در ديگر 
اعتصابات کارگری شبکه فعالين کارگری به هم مرتبط و همبسته نقش 

من نتيجه ميگيرم . سازمانده و رهبر اين اعتصابات را به عهده داشته اند
شبکه به هم مرتبط و همگام فعالين کارگری خود يک سازمان محکم و 

در نتيجه شبکه .  اثر بخش در تناسب قوای فعلی مبارزات کارگری است
مبارزاتی و به هم مرتبط فعالين کارگری جايگاه مهمی در گسترش و 
هدايت اعتصابات کارگری در اين دوران دارند و در عالم واقع ستون 
محکم به ميدان کشيدن متحدانه مبارزات کارگری در اين دوران و تا 
تغيير تناسب قوای جديتر به نحوی که تشکل علنی و توده ای کارگری 

 . عمال موجود باشند و نقش رهبری مبارزات را به عهده بگيرند
 

طبعا همزمان با اعتصابات صنايع نفتی، اکنون دور جديد اعتصاب 
کارگران هفت تپه شروع شده، و هم اکنون در مراکز کارگری متعدد 

در نتيجه .  ديگر و در شهرداريها، اعتراض و اعتصاب در جريان است
امروز جنبش کارگری به عنوان اولين جنبش سرزنده و الهام بخش 
برای ديگر جنبشهای اعتراضی در صحنه حضور دارد، اين جنبش و 
رهبران آگاهش صالحيت و ظرفيت خود را برای هدايت کل پتانسيل 
اعتراضات عليه وضع موجود و عليه سرمايه و جمهوری اسالمی نشان 

 . داده و الزمست تقويتش کنند
 

در اين بخش نتيجه گيری من اينست جنبش اعتراض شهری به عنوان 
بستر و بدنه اصلی جنبش سرنگونی متکی به اراده کارگر و مردم و 
جنبش اعتصاب کارگری، که نظم سرمايه و جمهوری اسالمی را نشانه 

اين دو عرصه اساسی .  گرفته است، هر دو در صحنه حضور دارند
. نبرد با حاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی در اين شرايط است

اين .  فوکوس جدی بر اين دو عرصه مبارزاتی بايد اساس کار ما باشد
واقعيت را بايد ديد که در نتيجه حضور موثر اين دو عرصه مبارزاتی 
در همين دوره تناسب قوا به نفع جنبش کارگری و توده ای تغيير مثبت 

 .کرده است
  

ضرورت عاجل همگامی جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض 
 !  شهری

همگامی و همبستگی جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض 
شهری کليد اصلی سازمانيافته و متحد کردن کل پتانسيل اعتراض 

اين در گرو همگام .  راديکال عليه سرمايه و جمهوری اسالمی است
شدن رهبران و پيشروان موثر اعتصابات کارگری با رهبران و فعالين 

اين اتحاد و همگامی حول فصل مشترکها .  جنبش اعتراض شهری است
و خواسته های مشترک بين اين دو عرصه اصلی نبرد را آگاهانه بايد به 

مواردی در همين دوره اخير . وجود آورد و اين پروسه را تسريع بخشيد
اين تجربه ها .  در خوزستان و مشخصا در هفت تپه و شوش تجربه شد

 .  الزمست آگاهانه تکثير شود
 

يک جنبه قابل توجه ديگر اينکه، چه در اعتصابات کارگری و چه در 
جنبش اعتراض شهری بسرعت الزمست به تشکل پايه و توده ای خود 
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تجربه همين دوره از جمله در هفت تپه و اخيرا در جريان .  متکی شد
. اعتصابات کارگری نفت، نشان داد، مجامع عمومی را بايد سازمان داد

تالش آگاهانه فعالين کارگری در مراکز کارگری و فعالين اعتراضات 
در محالت شهرها به عنوان دو جغرافيا و کانون مهم اعتراض کارگری 
و توده ای الزمست هدفمند برای ايجاد مجامع عمومی و شورای محل 

مجامع عمومی سازمانيافته و منظم .  کار و يا محل زيست پيگيری شود
يعنی شورای کارخانه و يا محله، در محل کار و يا زيست، ابزار اعمال 

 . اراده مستقيم و هدايتگر مبارزات در اين دوران پرتحول است
 

و نهايتا از دل همين تحوالت مبارزاتی و در بطن همگامی و اتحاد 
فعالين کارگری و توده ای بخش موثری از رهبران آگاه و پيشرو 
کارگری و توده ای عروج خواهند کرد، که در ارتباط با هم رهبری 

به اين .  گسترده جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه را تامين ميکنند
ترتيب گام مهمی برای پرکردن  خالء رهبری راديکال در جنبش 

کل جنبش ما را در موقعيت .  کارگری و توده ای برداشته خواهد شد
مساعدتر تامين رهبری سراسری در راستای سازماندهی کل پتانسيل 

 . اعتراضی عليه حاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی قرار ميدهد
  

 ! موقعيت اپوزيسيون راست پروغربی در شرايط جديد سياسی
در اين بخش بحث الزم ميدانم کوتاه در باره شرايط جديد موقعيت 

اين ترند از اپوزيسيون راست .  اپوزيسيون راست پروغربی صحبت کنم
آمريکا و غرب، "  رژيم چينج"با شاخه های مختلفش سالها به پروژه 

در چهار سال اخير به .  مشابه آنچه در عراق پياده شد، چشم دوخته بودند
. ترامپ راسيست اميدوار شدند" فشارهای حداکثری"گسترش تحريمها و 

دوره ای از سردرگمی .  با شکست ترامپ همه اميدهای آنها بر باد رفت
اکنون متوجه شده اند در دوره .  سياسی و آچمز شدن را تجربه کردند

" احيای برجام"و تالش برای "  بايدن و دمکراتها"رياست جمهوری 
و دخالت آمريکا و غرب برای "  رژيم چينج"ديگر پروژه ای به نام 

جانشين کردن اپوزيسيون راست به جای جمهوری اسالمی موضوعيت 
لذا بخشهای مهمی از اپوزيسيون راست پروغربی، مشخصا .  ندارد

مشروطه خواهان سمپات رضا پهلوی و جمهوريخواهان عمدتا جمع شده 
و بخشی از فدراليستهای محلی به طرف "  شورای مديريت گذار"در 

برون رفت از دوره برزخ سياسی و منطبق کردن خود با شرايط جديد 
و "  براندازی نظام"اوال بخش عمده آنها به طرف .  شيفت کرده اند

تحريم "و به قول خودشان "  نه به جمهوری اسالمی"پيوستن به شعار 
در اين چهارچوب، اين دوره و در جريان .  رفتند"  نمايش انتخابات

اين يک فاکتور جديد در .  مضحکه انتخابات جنب و جوش زيادی داشتند
تقالی زياد ميکنند، خود را .  موقعيت اپوزيسيون راست پروغربی است

به پايه اجتماعی شان در جامعه متکی کنند و حتی خود را به جنبش 
با .  اعتراضی شهرهای ايران و حتی به اعتصابات کارگری آويزان کنند

. معرفی ميکنند"  ميهن"رياکاری فراوان خود را غمخوار کارگر و مردم 
وزن سنگين جنبش کارگری و توده ای بر دوش آنها سنگينی ميکند و 
فهميده اند، در آينده تحوالت ايران کارگر و مردم انقالب کرده، حرف 

هراس از تحول کارگری و چپ گرايانه، آنها را به سمت .  اول را ميزنند
همراهی ظاهری و در عمل به کارگرفتن ترفندهای واقعی برای مانع 

با .  تراشی و به کجراه کشاندن جنبش کارگری و توده ای کشانده است
در صددند، کارگران و مردم زحمتکش " جانم فدای ايران"ترفند و شعار 

طبعا آزاديخواهان و .  اهداف طبقاتی و حق طلبانه خود را تعقيب نکنند
سوسياليستهای درون جنبش کارگری و توده ای بيش از پيش اين 
تقالهای بورژوا ارتجاعی و رياکارانه را ميشناسند و افشاگرش خواهند 

براندازی و "به عالوه جهت پيدا کردن آنها به طرف . بود

 ! اوضاع جديد سياسى

 ...جنبش اعتصاب كارگری، جنبش : بخش دوم
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و در عين حال هراس از قدرت "  نه گفتن به جمهوری اسالمی
گيری آلترناتيو چپ و کارگری، بيش از پيش شاخه های مختلف 
راست پروغربی را به سمت نزديکی و اتحاد باهم در راستای 

مانوور زيرکانه .  سوق داده است"  آلترناتيو راست"برجسته کردن 
" گويا عمدتا جمهوريخواه است، تا مشروطه خواه"رضا پهلوی که 

موکول کردن، راه "  رفراندوم"و تعيين فرم حکومتی را به آينده و 
نزديکی بخش زيادی از مشروطه خواهان و جمهوريخواهان را 

علت اصلی اين مانور اينست که رضا پهلوی .  فراهم کرده است
. عميقا فهميده است، سلطنت طلبی در آينده سياسی ايران جايی ندارد

از آن طرف جمهوريخواهان هم فاقد پيشينه محکم و در شرايط 
حاضر فاقد چهره شناخته شده در فضای سياسی ايران هستند و به 

به نظرم .  امثال رضا پهلوی و امکانات مشروطه خواهان نيازمندند
اين هم مُولفه جديدی در حرکت اپوزيسيون راست پروغربی است 

آلترناتيو "که جنبش آزاديخواهی و چپ بايد آنها در اين فرمت جديد 
ببيند و جست و خيز آنها در "  براندازانه و اتکا به نافرمانی مدنی

داخل و خارج را جدی بگيرد و در جهت خنثی و منزوی کردن 
طرح و نقشه و سياستهای اپوزيسيون راست تالش جدی در دستور 

 . بگذارد
 

در اينجا بخش دوم بحث به پايان ميرسد، در بخش سوم و پايانی به 
طرح خط مشی و چه بايد کمونيستی و کارگری در قبال اوضاع 

 . جديد ميپردازيم
 

*** 
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 زنان افغانستان در تقابلى سرنوشت ساز
 

 پروين كابلى

 
معامالت پشت پرده ناتو با طالبان، الس زدن 
دولتهای ايران و چين با تروريست ها تالش برای 

بايد منتظر بود که يک صندلی .  باز کردن راه کسب مجدد قدرت طالبان است
 . هم در کنار متحدانشان در سازمان ملل اشغال نمايند

 
در هفته گذشته طالبان، نظر دمحم خاشه کمدين مشهور قندهاری را بشکل 

بمب گذاری در .  فجيعی به قتل رساندند و جنازه اش را در بيابان رها کردند
مقابل مدارس، در درون سالنهای امتحانات دانشگاهی و مجالس عروسی، 

جامعه اففانستان در دو .  روزانه از مردم و کودکان بی گناه قربانی می گيرد
دهه گذشته توانسته است عليرغم همه اين جنايات قدمهائی برای کسب حقوق 

زنان در افغانستان برای هر قدمی که برداشته اند به . فردی و اجتماعی بردارد
مبارزه ای همه جانبه تا سرحد مرگ دست زده اند، کشته شده اند، مثله شده 

انگشت " هرزه و بدکاره"اند، گوش و بينی شان را از دست داده اند، به عنوان 
با وجود اين توحش جلو رفته اند . نمايشان کرده اند و در مالءعام لينچ کرده اند

اما اين دستاوردها با پيشروی طالبان نه .  و توانسته اند سنگرهائی را فتح کنند
تنها مورد تهديد قرار گرفته است، بلکه بطور فيزيکی جان هزاران زنی که 

هر قدم .  در اين امر تالش کرده اند همراه بستگانشان در خطر جديست
 . پيشروی طالبان تهديدی جدی برعليه تمام اين پيشروی هاست

 
حنبش برابری طلب و آزاديخواهی زنان ايران در چهاردهه گذشته در جدالی 

اين .  بيوقفه با جمهوری اسالمی بوده و حکومت آپارتايد را نشانه رفته است
جنبش همواره بر ضرورت يک حرکت منطقه ای و جهانی قدرتمند عليه 

در شرايط امروز انتظار واقعی اينست که .  اسالم سياسی تاکيد کرده است
جنبش آزادی زن در ايران کنار مبارزه زنان در افغانستان بايستد، صدايشان 

از تهران و بيروت تا بغداد و کابل و .  باشد و اين همسرنوشتی را بروز کند
آنکارا بايد صدايمان را برعليه ارتجاع اسالم و سرمايه و برای برابری و رفع 

امروز بار ديگر اين سوال واقعی در مقابل ما قرار گرفته .  تبعيض بلند کنيم
است و بايد تمام تالش خود را برای نشان داده خطر پيشروی طالبان در 

امر زنان در افغانستان امر جنبش برابری طلبی دنيا .  افعانستان انجام دهيم
بدون شک روی کار آمدن طالبان در افعانستان نه تنها .  بويژه خاورميانه است

جمهوری اسالمی را تقويت خواهد نمود بلکه موقعيت اجتماعی و سياسی و 
حقوقی زنان را در اففانستان به عقب نشينی جدی وادار خواهد نمود و خطر 

 .پيشروی جريانات اسالمی را باال می برد
  

بايد با اين امر به مقابله برخواست و اجازه نداد بار ديگر باندهای سياه اسالمی 
دفاع از جنبش برابری طلبی در افغانستان به معنای .  بر افغانستان چيره شوند

واقعی مبارزه عليه جمهوری اسالمی است که اين روزها زير ضرب 
به حکومت تمام اين جانيان و دست .  مبارزات مردم در ايران قرار دارد

بايد جنبش برابری طلب .  درازی آنها بر جان و مال مردم بايد خاتمه داد
درخاورميانه، بويژه در ايران و عراق، لبنان به همبستگی و يک حرکت 
جهانی در مقابل گسترش حاکميت تروريسم در افغانستان و منطقه دامن بزند و 

. با ايجاد همبستگی به يک مقابله بين المللی برعليه اسالمی سياسی دامن بزند
*** 

 ! اوضاع جديد سياسى

 ...جنبش اعتصاب كارگری، جنبش : بخش دوم

 



 ٢٢دور جديد اعتصاب عمومی کارگران هفت تپه از روز سه شنبه 
قبل از آغاز اعتصاب در همه بخشها، کارگران .  تيرماه آغاز شد

اخراجی دفع آفات در هيجدهمين روز اعتصاب خود بودند که همراه با 
کارگران غيرنيشکری و بخشهای مختلف يکپارچه وارد اعتراض و 

اعتصاب تا اول مرداد در درون شرکت و اجتماع مقابل . اعتصاب شدند
از روز دوازدهم .  سکو و راهپيمائی در محوطه کارخانه ادامه داشت

. کارگران از شرکت بيرون آمدند و در بازار هفت تپه راهپيمائی کردند
از روز نوزدهم اعتصاب بدنبال تصميم کارگران در سنگر، اجتماع به 

کارگران .  جلوی فرمانداری و راهپيمائی در شهر شوش منتقل شد
. تاکنون و هر روز در صفوف گسترده تری در اعتصاب حضور يافتند

مرداد، بيست و چهارمين روز اعتصاب و   ١٤هفت تپه امروز پنجشنبه 
تجمع اعتراضی را پشت سر گذاشت که تا اين لحظه با سکوت و بی 

 . اعتنائی مسئولين و در عين حال تهديدهای امنيتی همراه شده است
 

اعتصاب هفت تپه شش روز قبل از انتخابات آغاز شد، روز انتخابات تا 
مسئله محوری برسر .  تحليف رئيسی را طی کرد و هنوز ادامه دارد

حکمی که زير .  تعيين تکليف شرکت و اجرای فوری رای خلع يد است
فشار و اعتراض گسترده و ممتد کارگران هفت تپه به حکومتی ها 
. تحميل شد اما اعالم رسمی و اجرای آن تابع منافع سياسی ديگر شد

رئيسی در انتخابات از آن بهره برد و جليلی و طيف بقول کارگران 
نيز روی بهره برداری از هفت تپه در "  عدالت خواران"هفت تپه 

بعد از اينکه در رشته توئيت ها و .  انتخابات حساب باز کرده بودند
پيامها تبريکات را بهم گفتند و مدالها برای انجام مجاهدتهای صورت 
نگرفته به سينه همديگر آويختند، و انتخابات تمام شد، ديگر هفت تپه 

نه فقط يادشان رفت بلکه هفت تپه زير فشار تحريم آبی و .  يادشان رفت
به نظر تشخيص کارگران هفت .  نپرداختن حقوق و تحريک قرار گرفت

اعتراض .  تپه اينبود که انتظار جايز نيست و بايد کار ناتمام را تمام کرد
به متوقف شدن محاکمه و مجازات اسدبيگی و اعتراض به عدم اجرای 
حکم خلع يد، نپرداختن حقوقها و ميدان دادن به کارفرمای خلع شده 

 . برای اعمال فشار به کارگران، جائی برای انتظار باقی نمی گذاشت
 

خروج فوری کارفرمای خلع يد شده و محاکمه "اعتصاب با خواستهای 
مختلسين، پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران، تمديد فوری 
قراردادهای تمام همکاران منجمله همکاران دفع آفات و غير نيشکری، 
بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسيناسيون عمومی، سريع و 

آغاز شد و در ادامه دفاع از خانم زيالبی وکيل " رايگان در مقابل کرونا
شرافتمند کارگران هفت تپه و همصدائی با مردم بجان آمده و بپاخاسته 

کارگران هفت تپه در اجتماعات به طرح محدود و . خوزستان اضافه شد
کارگران هفت تپه، عليرغم .  مسدود کردن اينترنت اعتراض کردند

کمبودها و محدوديتهايشان، فشرده اعتراض آزاديخواهانه طبقه کارگر 
 .  ايران و مردم زحمتکش را بيان و منعکس می کنند
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 دور جديد اعتصاب در هفت تپه
 " نقطه صفر"از 

 

 سياوش دانشور

 مصافهای پروسه خلع يد 
، يعنی معکوس کردن روند واگذاری و خصوصی سازی "نقطه صفر"

در هفت تپه، بدنبال يک وقفه چند ماهه با محاسبات و سواستفاده سياسی، 
خواست تعيين تکليف و اجرای فوری حکم خلع يد .  اکنون بايد آغاز شود

مسئله اما در نحوه اجرای حکم خلع يد . به همين دليل بجلو رانده شده است
االن که مقداری گرد و غبارها نشسته است، طرفداران تاکتيکی .  است

خلع يد در طيف عدالتخواه ها و حکومتی ها، حرفشان را روشنتر از 
ما بارها نوشتيم که اينها مدافعين پرشور خصوصی سازی .  سابق ميزنند

هستند و تنها مسئله شان اينست که چپاول اموال عمومی توسط سرمايه 
" فساد"بزعم اينها ايراد خصوصی سازی تاکنونی .  داران کدام جناح باشد

مبارزه "در مورد .  بايد اجرا شود"  خصوصی سازی خوب"بوده وگرنه 
يک مزاح تلخ است، چون از صدر تا ذيل عمارت اسالمی در "  با فساد

ايران بر فساد پيچيده و عميق ساختاری بنا شده است، اينکه ناچارند از 
فرط بی آبروئی بطور سلکتيو ناچارند پرونده هائی را بررسی کنند، حکم 

از اين بگذريم که هيچ پرونده فساد کالن در آن .  به سالمت آنها نميدهد
مملکت نه بررسی شده و نه اگر بررسی شود امکان ورود به سرچشمه 

اجرای "و "  خصوصی سازی خوب"در مورد .  ها و منافذ آن وجود دارد
بارها از امام جمعه اهواز و نمايندگان مجلس تا کانديداهای "  درست آن

لذا يک انتخاب اينها، .  رئيس جمهوری گفته بودند و هر روز ميگويند
کارگران .  ميتواند واگذاری هفت تپه به مالک خصوصی ديگری باشد

هفت تپه گفته اند هيچ نوع بخش خصوصی را قبول ندارند، لذا واگذاری 
مجدد هفت تپه به بخش خصوصی يا به تعاونی های وابسته به سپاه، 

 . مسئله را الينحل و کشمکش کنونی را به سطح ديگری می برد
 

 تقويت اتحاد کليد پيشروی
هر سرکوب و پرونده . شکست کارگران هفت تپه يک خواب و خيال است

نه شرايط سياسی ايران و .  سازی نهايتا دوره کوتاهی کاربرد دارد
خوزستان و نه فضای اعتراضی و پر شور جنبش کارگری امکان تکرار 

در "  حمله نرم. "هر سناريوی شکست خورده ای را به حکومت نمی دهد
حال حاضر محور سياستی است که قرار است پروسه اجرای خلع يد را 

حمله نرم عبارت از اينست که بخشی از فعالين و رهبران .  مديريت کند
مورد اعتماد کارگران را زير فشار و تهديد امنيتی قرار داد و به سکوت 
کشاند و منزوی کرد، و همزمان برای جذب عده ای ديگر مسير را از 

که هم قبال با رای باالی   -انتخابات شورای اسالمی.  درون هموار کرد
و   -کارگران منحل شده و هم دوره قانونی و فرمال آن تمام شده است 

ترغيب تعدادی کمتر بدنام برای کانديدا شدن يک بخش مهم از نقشه 
باالئی ها است که تشکل مستقل و خواست نظارت شورائی کارگران را 

شکست دادن مجدد اين طرح در مقطع کنونی . مورد هدف قرار داده است
اعتراض های گويا .  به يک اولويت اصلی کارگران هفت تپه تبديل ميشود

آنها نماينده "به اينکه استاندار حق ندارد با شورای اسالمی جلسه بگيرد و 
شورای اسالمی با هر .  ، نشانه های اين کشمکش اند"کارگران نيستند

ً در مقابل شورای  ترکيبی و هر توجيهی، امروز اساسا

 

  ٨صفحه   
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سياسی است چون از سياست حکومتی و جناحی از آن دفاع ميکند، 
سياسی است چون دفاع از امام جمعه و تبديل تظاهرات به صحنه تعزيه 

قلمداد ميکند ولی دفاع از وکيل شريف کارگران را "  صنفی"را 
اين خط در بهترين حالت فکر ميکند ميتواند با ديپلماسی در "!  سياسی"

باال و زدن رنگ مذهبی و غير سياسی به پائين، امرش را پيش ببرد و 
فکر ميکند دارد از شکافها و امکانات . مسئله هفت تپه را به فرجام برساند

استفاده ميکند و از روابط سواری ميگيرد، اما نمی بيند که فعال يک 
سياست معرفه شده است و در دنيای واقعی بدترين سياست را آورده است 

مشکل اين .  و متاسفانه دارد به عوامل کارفرمايان جديد سواری ميدهد
هر کسی، از جمله .  کند"  ميدانداری"خط اما اينست که نخواهد توانست 

اسماعيل بخشی که مورد اعتماد بخش وسيعی از کارگران هفت تپه است، 
اگر پايش بلغزد و حرفی مغاير با منافع کارگران بزند، مثل برق و باد 

در سالهای قبل و در سير مبارزات کارگران .  دود ميشود و هوا ميرود
 . هفت تپه از اين موارد کم نداشتيم

 
. هفت تپه ای ها بجز تکيه به خرد جمعی دنبال سياست ديگری نميروند

وانگهی اين تصور که کارگران هر روز با حقارت و فقر کار کنند و 
اعتراض احتمالی شان را با نامه و توسط شورای اسالمی و تازه 

برای امام جمعه "  بخش خصوصی خوب"شده های طرفدار "  عدالتخواه"
را به جوجه طلبه ها و "  سياست"خالص باشند و "  صنفی"بفرستند، 

در .  مفسرين مستضعف پناه بدهند، کمی بيشتر از توهم مزمن است
پروسه اجرای خلع يد امکان يک واگرائی و دادن تلفات تحت اين تقابل 

تقابلی که هميشه وجود داشته اما نقشه راه را تعيين نکرده .  وجود دارد
يک سياست درست در اين لحظه تنها ميتواند روی نقطه قوت هفت .  است

هفت تپه برای بقا می جنگد، تغيير وضعيت استخدامی و .  تپه بنا شود
قراردادها و افزايش سطح دستمزدها، رفع خطر اخراج فله ای و بازگشت 

بقای هفت تپه .  بکار همکاران اخراجی، بدون بقای هفت تپه ممکن نيست
تاکنون روی دوش اتحاد و مبارزه قدرتمند ممکن شده و اين دور آخر 
مبارزه برسر اجرای حکم خلع يد نيز تماما در گرو اينست که تا چه 

کارگران هفت تپه آمده اند تا کار ناتمام .  اندازه اين اتحاد ميدانداری ميکند
را تمام کنند، ميتوانند و بايد با اتحاد و سياست هوشمندانه از اين پيچ نيز 

 . عبور کنند
 
  ٢٠٢١اوت  ٦

       

 .   مستقل کارگری و نظارت کارگری بر امور طرح ميشود
 

 سياسی -صنفی
وجود يک تناقض فرمال نيز به گرايش قانونگرا و صنفی امکان مانور 

از اين فعال ميگذرم که تقسيم بندی خواست صنفی و سياسی در .  ميدهد
جوامع و حکومتهائی مانند ايران، از خودفريبی و نديدن بديهيات سياسی 

اينکه کارگران در اعتصاب و سخنرانی ها و در متن .  فراتر نميرود
يک تناسب قوای هنوز نامساعد و در يک مبارزه علنی، ناچارند بگويند 

است، يک بحث است و "  قانونی"و اعتراض ما "  صنفی"خواست ما 
اين واقعيت که طرح هر خواست بدوی در آن جامعه با مانع حکومت 

اين .  روبرو ميشود و بدواً ُمهر سياست برآن خورده است بحثی ديگر
ديدگاه عقبمانده که دنيای کارگر را به چهارديواری کارخانه محدود 
ميکند و کارگر را بعنوان يک کاراکتر اجتماعی از جامعه و تحوالت 

اين ديدگاه که فکر ميکند .  آن منفک ميکند، قديمی و شناخته شده است
زن بايد زن باشد، نهايتا به فکر حق طالق و سرپرستی فرزند و نفقه 

اين را از جناب خامنه ای تا طلبه .  باشد، قديمی و شناخته شده است
دانشگاه رفته طرفدار بازار آزاد، از امام جمعه تا ناسيوناليست ها و 

قرار است کارگر صنف باشد و صنف بماند تا .  رفرميست ها ميگويند
در اين ديدگاه، صنفی گری .  ايشان مسئول دپارتمان سياسی اش شود

کارگران و تبديل شدن به روبات ها جزو ضروری سازمان دادن 
 . استثمار و استبداد است

 
اما اين تناقض به تمايل و گرايش امکانگرا و محدودنگر صنفی ميدان 

از حکومتی ها تا امام جمعه و استاندار همين را ميگويند .  مانور ميدهد
خطی که . و حاشيه امنيتی برای خط موسوم به صنفی گری ايجاد ميکنند

ميگويد خواست ما صنفی است و به حمايت کارگران از وکيل شان 
اعتراض دارد، به همراهی کارگران با مردم رنجديده و سرکوب شده 
خوزستان اعتراض دارد و از اعتراض کارگران به طرح انسداد 

. اما سياسی تر از همه است"  صنفی"اين خط .  اينترنت برآشفته ميشود

 

!زنده باد شوراها  
 

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

! در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  
  

 دور جديد اعتصاب در هفت تپه
 " ...نقطه صفر"از 
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کشتند، مردم را به گروگان گرفتند، به 
زنان تجاوز کردند و آنان را اسير و 
برده خود کردند، کودکان را از مدرسه 
محروم کردند و زنان را دوباره به کنج 

قدرت گرفتن مجدد .  خانه ها فرستادند
طالبان در نتيجه کوتاه آمدن و سازش 
دولتهای مرتجع و ضد مردمی در 
منطقه چيزی جز سياهی و ويرانی 

زنان بخصوص زندگيشان بر باد خواهد .  نصيب مردم نخواهد کرد
يا مقاومت و .  افغانستان امروز برسر دوراهی قرار گرفته است.  رفت

در نتيجه .  پس زدن تعرض طالبان يا تن دادن به حاکميت سياه طالبان
گسترش جنگ ميان دولت افغانستان و طالبان در دوسه ماهه گذشته 

فاجعه ای انسانی دوباره .  هزاران نفر جان باختند و يا آواره شده اند
بزرگترين اشتباه مردم، .  مردم ستمديده افغانستان را تهديد می کند

انسانهای آزاديخواه و سکوالر، سازمانها و احزاب مردمی در افغانستان 
اين است که در اين جنگ خانمانسوز، تنها به دولت مرتجع کنونی 

مردم بايد خود دست به کارشوند، .  افغانستان متکی و به آن اعتماد بکنند
خود را سازمان دهند و در مقابل تعرض طالبان به زندگی و هستی شان 

سازماندهی يک مقاومت توده ای مسلحانه .  مقاومت و از خود دفاع کنند
امروز در مقابل تهديد طالبان، تنها راه جلوگيری از سقوط کشور 

 . افغانستان توسط وحشی های طالبان است
 

در کنار حکومت سرکوبگر .  دنيا نبايد تنها نظاره گر اين تجاوز باشد
اسالمی در ايران، خاورميانه جنگ زده و زندگی سياهی که به مردم 
منطقه تحميل شده است، نبايد دوباره شاهد ويرانی و آوارگی و نابودی 

بند و بست دولت امريکا و .  زندگی مردم در کشور افغانستان بود
از مقاومت و مبارزه مردم .  دولتهای مرتجع منطقه را بايد محکوم کرد

ستمديده افغانستان در مقابل عروج مجدد طالبان با هر وسيله ممکن بايد 
احزاب، سازمانها و مردم مترقی جهان وظيفه دارند مردم .  حمايت کرد

مردم افغانستان بايد با .  ستمديده افغانستان را مورد حمايت قرار دهند
مقاومت و رزمندگی درس ديگری همچون کوبانی به اسالم سياسی و 

 .داعشی بدهند
 
 
 ٢٠٢١آگوست  ٥

از مهمی با پيشروی و تسلط وحوش اسالمی طالبان بر مناطق  
افغانستان، بار ديگر دريچه بزرگ سياهی به روی مردم ستمديده اين 

سپتامبر  ١١بيست سال قبل بعد از واقعه تروريستی .  کشور باز شده است
که حکومت تروريستی طالبان به وسيله دولت امريکا و هم پيمامانش 
سقوط کرد، امروز با توافق امريکا و ناتو و خروج اين نيروها از 
. افغانستان، همين جنايتکاران وحشی دوباره به قدرت نزديک شده اند

دولتهای آمريکا و روسيه و چين و ايران و پاکستان به پاداش اين جنايتها 
فرش قرمز جلوی پای وحشی ، و بنا به منافع شان در افغانستان و منطقه

دولت قومی، مذهبی و توافقی افغانستان بعد از .  های قرن پهن می کنند
بيست سال تازه بيدار شده که طالبان امروز درنده تر از گذشته است و 
بايد به مقابله با آنان برخواست، نااميد از صلح با طالبان، آنهم زمانی که 
حکومتشان توسط طالبان در آستانه سقوط قرار دارد و تهديد به مرگ شده 

فراموش کرده اند که طالبها در هنگام تسلط بر افغانستان نه تنها .  اند
بيجان هم رحم نکردند، زنان را در کنج خانه  َ"تلويزيون"انسان که به 

 .زندانی کردند و مدنيت و انسانيت را در اين کشور تماما دفن کردند
 

قدرت گيری اسالم سياسی در ايران و افغانستان در يک برهه تاريخی 
اگر يکی از نتايج دوره جنگ سرد و رقابت ميان غرب و شرق بود و 
چندين دهه زندگی ميليونها انسان در هردو کشور را به نابودی سوق 
دادند، امروز عروج مجدد طالبان در افغانستان در متن شکست آمريکا 
در منطقه و سياست مماشات با اسالم سياسی و زير بغل گرفتن جمهوری 

عروج مجدد طالبان تنها نتيجه بند و بست و .  اسالمی و طالبان می باشد
معامله پشت پرده دولت آمريکا و حمايت دولتهای منطقه از جمله پاکستان 
و ايران از طالبان نيست، در عين حال محصول دو دهه حاکميت قومی و 

 . مذهبی و لويه جرگه دست پخت آمريکا هم هست
 

بيست سال فرصت سوخت، مردم هزاران کشته دادند، ميليونها آواره 
شدند، صدها نفر از زنان و فعالين و انسانهای عدالتخواه توسط افراد 
طالبان ترور و کشته شدند، هزاران کودک به وسيله عملياتهای انتحاری 
طالبان جان خود را از دست دادند و افغانستان را به جوالنگاه 
تروريستهای اسالمی تبديل کردند، اما مردم به اميد امنيت و زندگی بهتر 

در بيست سال گذشته با تالش .  مقاومت و پايداری از خود نشان دادند
زنان آزاديخواه و جوانان سکوالر با دادن هزينه سنگين دستاوردهائی 
. هرچند ناچيز کسب شد که اکنون دوباره مورد تهديد قرار گرفته است

عروج مجدد طالبان نه تنها زنان و مدنيت افغانستان را دوباره در 
معرض تجاوز و نابودی قرار می دهد، که تهديدی جدی برای جنبش 
آزاديخواهی در منطقه نيز هست، آنهم در شرايطی که در ايران مردم 
برای پايان دادن به يکی از کانونهای اصلی اسالم سياسی در منطقه، 

 .يعنی جمهوری اسالمی بپاخاستند تا آن را به گور بسپارند
 

در دوسه ماه گذشته با خروج نيروهای امريکا و ناتو از افغانستان،  افراد 
طالبان هرجا را اشغال کرده اند، مثل جانوران وحشی ويران کردند، آدم 

 افغانستان بر سر دوراهى
 

 سعيد يگانه
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه 
کارگران هفت تپه وارد بيست و چهارمين روز از اعتصاب و 

اعتصاب تدريجا گسترده تر ميشود و به داخل .  اعتراض خود شدند
کارگران .  شهر مقابل فرمانداری شوش و راهپيمائی تبديل شده است

تعيين تکليف فوری شرکت و :  اهم مطالباتشان را چنين اعالم کردند
اخراج فوری کارفرمای خلع يد شده و محاکمه مختلسين، پرداخت 
فوری حقوق معوقه همه همکاران، تمديد فوری قراردادهای تمام 
همکاران، منجمله همکاران دفع آفات و غيرنيشکری، بازگشت به کار 
همکاران اخراجی، مختومه کردن پرونده قضايی وکيل مان خانم 
فرزانه زيالبی، واکسيناسيون عمومی، سريع و رايگان در مقابل 

 . کارگران بر ادامه اعتصاب تا رسيدن به مطالبات تاکيد دارند. کرونا
 

 اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران فوالد مبارکه اصفهان
پيمانکاری فوالد مبارکه اصفهان  مردادماه کارگران  ١٢شنبه  روز سه

در اعتراض به پايين بودن حقوق و مزايای دريافتی و تبعيض حقوقی 
در مقايسه و نسبت به حقوق و مزايای پرسنل قرارداد مستقيم، دست به 
اعتصاب زدند و در مقابل ساختمان مرکزی فوالد مبارکه تجمع برپا 

 .کردند
 

 عتصاب پرسنل بخش تعميرات پااليشگاه اصفهان 
روز يکشنبه دهم مردادماه نيروهای بخش تعميرات پااليشگاه اصفهان 
در اعتراض به پايين بودن سطح دستمزدها اعتصاب کرده و در 

 .محوطه پااليشگاه دست به تجمع زدند
 

 تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان 
مردادماه کشاورزان شرق اصفهان برای پيگيری  ١١روز دوشنبه 

خواسته ها و حل مشکل آب کشاورزی و حقآبه خود در مقابل اداره 
معترضين .  منطقه ای آب در اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند

آب زاينده رود حق مسلم ماست، مرگ بر نوروزی :  دادند  شعار می
 !خائن

 
 اعتراض کارگران رسمی نفت 

روز جمعه هشتم مردادماه جمعی از کارگران و کارکنان عملياتی 
شرکت نفت فالت قاره شاغل در مناطق عملياتی بهرگان، سيری، 

های  الوان، قشم و سکوهای نوروز و بهرگانسر نسبت به محدوديت
اعتراض کرده  ١۴٠٠اعمال شده و نحوه افزايشات عمومی در حقوق 

و بار ديگر خواستار حذف محدوديت سقف حقوق برای کارگران 
تيرماه پس از برگزاری جلسه کميسيون  ۶در روز  .عملياتی نفت شدند

انرژی مجلس مصوب گرديد که حقوق تيرماه کارگران رسمی طبق 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

  ١١صفحه   

 ۵٠٠ميليون و  ٢خواسته آنان اصالح شود، اما تنها محدوديت افزايش 
هزار تومانی حذف شده و محدوديت سقف حقوق و مالياتهای سنگين هنوز 

 . برجاست که کارکنان رسمی خواهان رفع آن هستند
 

 ای   برگزاری مجمع عمومی بزرگ کارگران پروژه
های نفتی ساکن استان  روز يکشنبه دهم مردادماه کارگران پروژه

چهارمحال و بختياری با برگزاری مجمع عمومی بزرگ کارگری در 
شهرستان هفشجان از تداوم اعتصاب حمايت کردند و اعالم نمودند که تا 

فراخوان برگزاری اين گردهمايی  .تحقق مطالباتشان ايستادگی خواهند کرد
 .کارگری از چند روز پيشتر در ميان کارگران اعالم شده بود

 
 يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان

روز يکشنبه دهم مردادماه جمع هائی از بازنشستگان و مستمری بگيران 
صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان و اصفهان مقابل ساختمان اين 

اين بازنشستگان .  صندوق در شهرهای اهواز و اصفهان تجمع کردند
 . خواستار تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی خود هستند

 
 تجمع اعتراضی پزشکان در شهرهای مختلف 

مرداد جمعی از پزشکان عمومی و دانشجويان پزشکی  ١٠روز يکشنبه 
شيراز در اعتراض به وضعيت شغلی و معيشتی خود در محوطه دانشگاه 

در ياسوج هم پزشکان و دانشجويان  .علوم پزشکی اين شهر تجمع کردند
پزشکی، در برابر دانشگاه علوم پزشکی در اعتراض به وضعيت بد 
شغلی و معيشتی و پايمال شدن حقوق خود دست به تجمع زده و بيانيه 

اين تجمع اعتراضی به شکل سراسری در ساير شهرها  .صادر نمودند
همچون تهران، کرمان، مشهد، کرمانشاه و همدان نيز توسط کادر پزشکی 

 .برگزار گرديد
 

 گاز گرفتگی در معدن دامغان جان يک کارگر را گرفت
وقوع حادثه در معدن تموزائه دامغان سبب گرفتار شدن معدنچی و 

ساله و  ٢٣کارگر جانباخته در اين معدن .  درگذشت يکی از کارگران شد
سنگ تموزائه واقع در  اين حادثه در معدن زغال.  از اتباع افغانستان است

 .منطقه طالو روستای طاق دامغان رخ داد
 
 تجمع اعتراضی مردم و هنرمندان در تهران در حمايت از خوزستان 

روز شنبه نهم مردادماه جمعی از مردم و هنرمندان در حمايت از 
در اين تجمع که  .اعتراضات مردم خوزستان در تئاتر تهران تجمع کردند

در محل تئاتر شهر واقع در چهار راه وليعصر شکل گرفت، معترضان 
آبی و  شان عليه بی  شعارهايی در حمايت از مردم خوزستان و اعتراضات 

غيرە سردادند که  طبق معمول تجمع کنندگان با خشونت نيروهای امنيتی 
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 .روبرو شدند
 
 تجمع اعتراضی مردم در مشهد با يورش نيروهای امنيتی مواجه شد 

مردادماه جمعی از فعالين سياسی و مدنی مشهد طبق  ١٠روز يکشنبه 
ابتدا قرار بر اين بود که . فراخوان از پيش اعالم شده دست به تجمع زدند

در پارک ملت تجمع کنند که نيروهای امنيتی آنجا را وسيعا تحت پوشش 
نيروهای ضد شورش قرار دادە بودند که عمال تجمع غير ممکن بودە و 

تجمع کنندگان در .  به ناچار تجمع را به پارک ديگری انتقال دادە بودند
حمايت از مبارزە برحق مردم خوزستان شعار از خراسان تا خوزستان 
اتحاد اتحاد سردادند و از مردم مشهد خواستند تا عليه وضع موجود 

اين تجمع نيز از جانب نيروهای امنيتی .  همدوش با ساير مردم بپاخيزند
 .تحمل نشد و مورد سرکوب قرار گرفت

 
همبستگى سنديكاهاى كارگران و كاركنان آلمان با كارگران اعتصابى در 

 ايران
اتحاديه سراسرى سنديكاهاى كارگران و كاركنان آلمان واقع در شهر 
اوفنباخ در جهت حمايت از کارگران اعتصابی ايران به شرح ذيل بيانيه 

 :ای صادر نمود
 

با نگرانى شديد مطلع شده ايم كه مبارزات برحق اخيِر كارگران و 
كاركنان صنايع نفت، گاز، انرژى و پتروشيمى ايران براى افزايش 
حقوق و دستمزدها و همچنين درخواسِت بهبود بخشيدن به شرايط كارى 
آنگونه كه در شأن انسان باشد، به شدت از سوى رژيم سركوب مى شود 
و تظاهركنندگان با مجازات هاى سنگينى ازجمله قطع حقوق و دستمزد، 

 .بيكارى و زندان مواجه هستند
 

ما، كارگران و كاركنان عضو سنديكاى كارخانجات و كارگاه هاى 
صنعتى و خدماتى شهر اُفنباخ و حومه، به اين وسيله حمايت و پشتيبانى 
خود را از اعتصابات و تظاهرات همكاران مان در ايران اعالم مى كنيم 

 .و تا دستيابى به خواسته هايشان دركنارشان خواهيم بود
 

 پرداخت حقوق و دستمزدهاى عقب افتاده  -     
تعيين و پرداخت حقوق و دستمزد كافى براى زندگى در شرايط  -     
 انسانى
انطباق شرايط كارى و ايمنى در محيط كار متناسب با  -     

 استانداردهاى بين المللى
به رسميت شناختن حق آزادى اجتماعات و حق ايجاد تشكالت  -     

 كارگرى و كارمندى 
 

ما بر اين باوريم كه  بسيار اهميت دارد كه كارگران و كاركنان 
كارخانجات و بنگاه هاى صنعتى و خدماتى از حق اعالم آزادانه و علنى 

 .درخواست هاى شان ازطريق اعتصابات و تظاهرات برخوردار باشند

ما، ضمن آرزوى قدرت و ايستادگى براى شما كارگران و كاركنان 
صنايع نفت، گاز، انرژى و پتروشيى ايران، از مبارزات تان تا دستيابى 
به خواسته هاى برحق تان پشتيبانى مى كنيم و همچنان در كنارتان 

 .خواهيم بود
 

 با سالم هاى دوستانه 
 ب شهِر اُفنباخ و حومه.گ.گراس، دبير اول د-بريگيته باخ

 اتحاديه سراسرى سنديكاهاى كارگران و كاركنان آلمان
 

*** 

ستون اخبار كارگری و حركتهای 

 ...اعتراضى 

 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه       "

توده كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال       

است، كه در آفريقاى جنوبى، ايران        

اسالمى، عربستان سعودى و اسرائيل و       

كليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛       

آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به       

امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و        

 ". مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت
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رئيسی جالد پست رياست جمهوری و  ١۴٠٠مرداد  ١٢روز سه شنبه 
در .  سکان کشتی در حال غرق جمهوری اسالمی را در دست گرفت

پشت پنجره های اين مراسم حکومتی و روزهای منتهی به آن، فرياد 
" مرگ بر جمهوری اسالمی"سرنگونی جمهوری اسالمی و شعار 

رئيسی جالد در شرايطی بر صندلی رياست جمهوری .  شنيده می شد
را در پرونده سياه خود  ۶٧تکيه می زند که نه فقط کشتارهای تابستان 

. دارد بلکه باز قتل عام حکومتی مردم توسط کرونا را نيز بدوش دارد
امری که ما از روز اول بر آن تاکيد داشتيم و امروز بخشی از 

 . حکومتی ها خود به آن اعتراف می کنند
  

رئيسی جالد بعنوان رئيس جمهوری جديد می تواند مدتی برطبل 
دولتی .  رسوائی دولت قبلی بکوبد که برای کرونا کاری نکرده است

اوج و شدت موج پنجم .  که کمتر از وی مقصر و جنايتکار نيست
کرونا در ايران در شرايطی اتفاق می افتد که تقريبا تمام دولتهای 
جهان با ساخته شدن واکسن کرونا و انجام واکسيناسيون تالش نموده 
اند که بر پاندمی غلبه کنند و اکنون صحبت از آمادگی برای مصونيت 

سران جمهوری اسالمی اما که در کابوس آبان بسر .  بيشتر می باشد
ميبردند از همان ابتدا با کرونا به رذيالنه ترين شکل ممکن برخورد 
کردند و جان مردم را به ميدان تسويه حسابهای جناحی و نمايش 

خامنه ای قاتل تمام کسانی .  قدرت و سلطه خود بر مردم تبديل نمودند
خامنه ای و سران .  است که بدليل ممنوعيت ورود واکسن جان سپردند

اين سياست و وعده پوچ توليد . حکومت مسئول اين قتل عام آگاهانه اند
واکسن داخلی، اکنون فاجعه ای را بوجود آورده که برای هر فرد 

حکومتی که نان و آب و و  .تهرانی قبری مجانی وعده داده شده است
زندگی را از مردم دريغ نموده است، اعتراض کنندگانی که خطر بی 
آبی جان و حياتشان را تهديد می کند به گلوله می بندد، هر روز خانه 
عده ای را با بلدوزر تخريب می کند، در خيابان با اوباش سر کودک 
دستفروش ميريزند و کتک ميزنند، به جای تهيه و تامين فوری و 

 . رايگان واکسن استاندارد به قبرستان حواله می دهد
 

ناهيد خداکرمی رئيس کميته سالمت شورای شهر تهران تعداد ثبت 
مرگ های ناشی کرون را فقط در تهران با توجه به ثبت آن در بهشت 

هزار نفر اعالم کرده است که بيشتر کشته  ٣۶زهرا تا چند روز پيش 
اما چند .  شدگان را از ميان جوانان و ميانساالن اعالم نموده است

ساعت بعد دکتر پيام طبرسی رئيس بخش عفونی بيمارستان مسيح 
دانشوری اعالم کرد که مرگهای ناشی از کرونا دو برابر اعداد اعالم 

به اين شرايط وحشتناک بايد ورود ويروس دلتا را هم .  شده است
آمار اعالم شده فقط تهران را .  اضافه نمود که بسيار مسری تر است

با احتساب اينکه فقط بخش کمی از مردم ايران در .  در برميگيرد
تهران زندگی می کنند و اکنون تقريبا تمام شهرهای بزرگ قرمز 

اعالم شده است، بدون شک از وضعيت 
موجود در ايران بايد بعنوان يک قتل عام 
نام برد و سران جمهوری اسالمی را 
بخاطر پيش گرفتن اين سياست جنايتکارانه 

منابع .  و آگاهانه به پای ميز محاکمه کشيد
پزشکی اعالم کرده اند که به خاطر تشديد 
شرايط کرونا اين روزها حتی آب مقطر و 

رهبران رژيم بر  .سرم هم پيدا نمی شود
اين امر واقفند که شرايط نامناسبی که 

در زندگی و سالمت مردم ببار آورده است می تواند در  ١٩پاندمی کوويد 
کوتاه مدت از سيل عظيمی که در راه است آنها را نجات دهد، حتی اگر 

 . اين فرجه به قيمت تلف شدن جان صدها هزار انسان باشد
 

اما خيزش توده  دهها ميليونی مردمی گرسنه و منزجر را نمی شود مدتها 
دولتها موظف هستند که امنيت جانی ساکنين کشور را .  به عقب انداخت

حفظ کنند، حق برخورداری از درمان رايگان برای همه يک حق ابتدايی 
. است و هيچ دولت و ارگانی نبايد اجازه داشته باشد از اين حق عدول کند

حکومتی که اساس بقای خود را بر جنايت و گرسنگی دادن مردم بنا نهاده 
ميداند و بر جنازه های قربانيان موج "  نعمت الهی"است، کرونا را يک 

. دوام اين غده چرکين بر پيکر جامعه ايران ممکن نيست.  سواری می کند
فرياد سرنگونی بايد به سيل و سونامی بدل شود تا با انقالبی زير و رو 

 . راهی ديگر وجود ندارد. کننده برای تغيير راديکال اوضاع قدم برداشت
 
 ٢٠٢١اوت  ٥

 جالد و كرونا 

 هر دو قربانى مى گيرند
 

 پروين كابلى 
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 اروپای تاجر و كاالی حقوق بشر
 

شيفتگان حقوق بشر، جرياناتی که خود را با حقوق بشر توضيح ميدهيد 
تا تعلق تان را به کمپ بازار آزاد و سرمايه نشان دهيد، البی ها و 
نهادهائی که بنام حقوق بشر برای جمهوری اسالمی کار می کنيد، اين 

حضور باالترين هيئت اتحاديه اروپا در مراسم :  حاصل کارتان است
 ! تحليف يک جنايتکار حرفه ای

 
حقوق بشر در دوره جنگ سرد چماقی بود برای تقابل با حريف در 

نام داشت و حقوق بشر "  حقوق بشری"هر مخالف سياسی .  بلوک شرق
. اسم رمز تعلق سياسی در يک جدال جهانی در دوران جنگ سرد بود

را در متن همين تقابل ساختند و "  کمربند سبز امنيتی"جنبش اسالمی و 
بعد از پايان سرمايه داری دولتی در شرق، .  به جان مردم منطقه انداختند

حقوق بشر بی خاصيت تر از قبل شد، بشر موزائيکی و سياست هويت 
حاال هم متحد طالبان است، .  های کاذب مبنای دمکراسی و حق بشر شد

با جمهوری اسالمی تانگو ميرقصد و مودبانه در مراسم تحليف رئيسی 
 .جالد مشهور شرکت می کند

 
بر دول اروپائی حرجی نيست، شمشير زدن در باد توهم حقوق بشر و 
انتظار اينکه دول اروپائی کنار مردم و بر عليه حکومت بايستند، بيفايده 

اروپا تاجر است و حقوق بشر هم . و يک استراتژی شکست خورده است
حقوق بشر درخود برای مدافعينش معنی ندارد، .  کاالئی برای فروش

ابزار فشار و کارت بازی است، کاال است، گاهی مهم است و خيلی 
اوقات نيست، يک تابلو برای دادن هويت جعلی به مرتجعين متحد غرب 

اروپا اشتباه نکرده است، انتخاب کرده است، انتخابی سياسی .  است
 . براساس منافع مادی

 
حقوق بشری های اپوزيسيون ايران امروز در مقابل افتضاح 

 .پيشقراوالنشان کاسه چه کنم دست گرفتند
 

 ١٤٠٠مرداد  ١٤
 

*** 
 

 اعتصاب كارگران پروژه ای نفت

 !سوت پايان اعتصاب را زدند
 

همانطور که می بينيد و قابل انتظار بود و ما اين مخاطره را بارها تاکيد 
کرديم، بار ديگر اعتصاب بزرگ کارگران پيمانی و پروژه ای در 

اين تاخير البته به اين دليل است .  سکوت محو و سوت پايان آن زده شد
آمار دقيقی از .  که به روايتی بخش مهمی از کارگران به کار برگشته اند

اعتصاب اساسا در محل کار نبود .  تعداد اعتصابيون هيچوقت منتشر نشد
و شکل کمپين و اعتصاب، تخليه مراکز کار و رفتن به منازل در مناطق 

 . مختلف ايران بود
 

االن درست زمانی که مجمع عمومی بزرگ کارگران پروژه ای در 
هفشجان همين يکی دو روز پيش تشکيل شد، اعالم پايان اعتصاب آنهم 

شادی و سواستفاده "بدليل ضرر نزدن به توليد و سرمايه داران و بدليل 
. ، منعکس کننده تمايالت مختلف ميان کارگران اعتصابی است"بيگانگان

ظاهر امر اينست که بخشی از پيمانکاران همراه با وزارت نفت به 
مشروطه شان رسيده اند، توافق هم کردند درصدی از پول مفتی که 

اين يک خط .  گيرشان می آيد را به کارگران اعتصابی خانه نشين بدهند
مشی حاکم بر اعتصاب بود که منفعتش را با منفعت پيمانکاران گره زده 

 . بود و صريحا آنرا اعالم ميکرد
 

کسانی که از جماعت ضد کارگر شورای اسالمی دوآتشه تر عليه 
شعار ميدهند و يا تالش کردند افراد مجهول "  ضد انقالب"و "  بيگانگان"

الهويه ای مانند مازيار گيالنی را بعنوان سخنگوی خود انتخاب کنند، 
تخليه مراکز کار، عدم اجتماع :  برخوردشان به اعتصاب همين است

کارگر، سکوت کارگر، سياست انتظار برای توافق پيمانکار با وزارت 
 . نفت و گرفتن سهم ناچيزی از آنچه به پيمانکار رسيده است

 
در مورد اين خط و همينطور نهادهای متفرقه ای که کمترين تاثيری بر 
اعتصاب و سوخت و ساز و تنظيم سياست و تاکتيک آن ندارند بايد بعدتر 

اما بخش کارگری تر و راديکال اين جريان همان جنبش .  صحبت کرد
همبستگی کارگری و خط مجمع عمومی بود که آخری آن در هفشجان 

االن بعهده اين گرايش است که آيا تسليم اين حضرات خود .  برگزار شد
رهبر گمارده ميشود يا نه؟ مسئله برسر تاثير اين سياستها بر اعتصاب 

 . نقت و اميدی است که جامعه به اعتصاب بسته است
 

کارگران اعتصابی بايد تکليف شان را با اين سياستها و سرنوشت 
صريحا بايد پايان اعتصاب و اين خط منحط ضد .  اعتصاب روشن کنند

کارگری را پس بزنند، در مجمع عمومی تصميم روشن بگيرند و اجرا 
نبايد سرنوشت تان را دست عده ای تملق گوی حکومت و نهادهای .  کنند

اعالم پايان اعتصاب .  قبول نکنيد.  اطالعاتی و پيمانکار مفتخور بدهيد
بدون توافق کارگران اعتصابی رسما اعتصاب شکنی است و اعتبار 

 .ندارد
 

 ١٤٠٠مرداد  ١١
*** 

 

 به كارگران اركان ثالث پااليشگاه آبادان

 !شورای اسالمى تشكل كارگری نيست، چماق كارفرما است
 

ظاهرا برخی از کارگران ارکان ثالث پااليشگاه آبادان، به روايت ايلنا، 
توافق .  خوشحال اند"  حل مشکالت در زمينه ايجاد شورای اسالمی"از 

برای ايجاد شورای اسالمی طی جلسه هفته گذشته در فرمانداری آبادان 
نمايندگان مجلس، مديران اداره کار، "در اين جلسه .  صورت گرفته است

حضور داشتند که بقول ايلنا "  نمايندگان کارگران و نمايندگان کارفرما
 !"در نهايت به نفع کارگران خاتمه يافت"اين جلسه 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

  ١٤صفحه   
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رفقای کارگر، آيا نمی دانيد که شورای اسالمی هيچوقت در هيچ کجا 
منافع کارگران را دنبال نکرده است؟ آيا فکر می کنيد شورای اسالمی؛ 
حاال کارگاه محور يا مجتمع محور، ظرف پيگيری مطالبات کارگری 
است؟ واقعا از کارنامه سياه شوراهای اسالمی کار خبر نداريد يا جزو 
کسانی هستيد که ميخواهند وسط يک اعتصاب مهم سازمان پليسی و 

 کارفرمائی شورای اسالمی را به کارگران تحميل کنند؟ 
 

کارگر ارکان ثالت از  ۴۵٠٠اين ادعا که با تشکيل شورای اسالمی 
اين .  برخوردار ميشوند، توهين به شعور کارگر است"  حق تشکل يابی"

با قدرت برسر مسائل "ادعا که کارگران با شورای اسالمی ميتوانند 
آخر .  يک دروغ بزرگ کارفرمائی است"  اساسی با کارفرما چانه بزنند

؟ آنهم با چند "چانه زد"چطور ميشود با نهاد دولت و کارفرما با کارفرما 
 !  نماينده دفتر نشين و بدور از دخالت کارگر

 
ثانيا .  اوال ايجاد سازمانهای توده ای کارگری امر خود کارگران است

. ايجاد تشکل کارگری کسب اجازه از دولت و کارفرما و آژان نميخواهد
مگر آنها وقتی حزب و دسته تشکيل می دهند از کارگران اجازه ميگيرند 
تا ما برای ايجاد تشکل کارگری از آنها اجازه بگيريم و توافق شان را 
جلب کنيم؟ دولت نهايتا بايد تشکل کارگران را برسميت بشناسد که آنهم 

ثالثا شورای اسالمی زائده . بايد با زور اتحاد کارگران به وی تحميل شود
يک حزب سياسی دولتی است، مدافع کارفرما و طبقه سرمايه دار است، 
دستور کارش جلوگيری از اعتراض کارگری در مراکز کار و شناسائی 

رابعا شوراهای .  فعالين و رهبران مورد وثوق و اعتماد کارگران است
اسالمی تاريخ دارند، از زير بته درنيامدند، اينها جزو سرکوبگران 

کدام شورای اسالمی در صنايع کشور .  شوراهای واقعی کارگری هستند
مورد اعتماد کارگر است و يا حتی در يک دعوای ساده کارگری کنار 

خودتان را گول ميزنيد .  کارگر تا به آخر ايستاده است؟ يک نمونه نداريم
 يا ديگران را؟

 
ظاهرا، کارفرمايان و اداره کار مقدمات کالهبرداری را انجام دادند و بنا 
به اطالعيه اداره کار آبادان، هفته آتی در پااليشگاه انتخابات شورا 

 .برگزار خواهد شد
  

شورای اسالمی را برسميت .  در اين مضحکه شرکت نکنيد!  کارگران
اگر اين امکان را نداريد که مسئولين اداره کار و انتخابات را .  نشناسيد

از شرکت با خفت بيرون بياندازيد، الاقل با تحريم و بايکوت قاطع اين 
شما با شرکت در اين نمايش، .  مضحکه به اسارت خودتان رای ندهيد

بجای دور زدن مسائل امنيتی و اختناق حاکم در شرکت نفت، با پای خود 
فردا .  وارد دامی می شويد که فردا از شما پديده ديگری می سازد

مجبوريد عليه همکارانتان بايستيد، جلوی اعتصاب را بگيريد، به 
معترضين هشدار دهيد، به وردست امنيتی و پاسبان توليد برای کارفرما 

اما .  تبديل تان می کنند حتی اگر نيت تان مثبت باشد يا بی تجربه باشيد
اگر ايجاد شورای اسالمی سياست تان است، يعنی درست در شرايطی 
که شورای اسالمی بی آبروترين نهاد است و مردم زحمتکش شعار 
مرگ بر جمهوری اسالمی ميدهند، شما شورای اسالمی کار ايجاد می 

؟ با آبروی خودتان بازی نکنيد، به همکارانتان پشت نکنيد، برای !کنيد

شورای اسالمی تبليغ نکنيد، اين شور و شعفی که نشان ميدهيد کاذب 
است، شورای اسالمی هيچ دخلی به منافع پيش پا افتاده کارگری هم 

 .ندارد، شورای اسالمی دشمن کارگر است
 

بجای عجز و البه و نامه نگاری برای مديران، از همکارانتان در مجتمع 
از رفقای کارگر پروژه .  ملی فوالد و مجتمع نيشکر هفت تپه ياد بگيريد

ای و پيمانکاری ياد بگيريد که مجمع عمومی تشکيل می دهند، تصميم 
در صنعت نفت .  می گيرند، اجرا ميکنند و به خرد جمعی متکی ميشوند

سنت شورائی قوی بوده است و ايجاد شورای مستقل کارگری يک هدف 
چند دهه عليه شوراهای اسالمی کار و . کارگران در صنايع مختلف است

. حزب دولتی خانه کارگر جنگ شده تا به بی اعتباری امروز رسيده اند
شما مرده را چوب نزنيد، به شورای اسالمی عامل کارفرمايان و سرمايه 
داران که پرونده سياهی در تعقيب و دستگيری و زندان و قتل رهبران 

حيف است در .  روی پای خودتان بايستيد.  کارگری دارند، اميد نبنديد
دوره ای که کارگر در موقعيت بالنسبه بهتر سياسی قرار دارد، خود را 

" تشکل يابی کارگری"سرباز سازمانهای دولتی و کارفرمائی تحت نام 
کارگران در ايران هيچ زمانی روی خوش به شورای اسالمی !  کنيد

نشان ندادند و شعارشان اينبود که شوراهای اسالمی کار بعنوان زائده 
امروز وقت آنست که اينها را از ! کارفرما در محيط کار بايد منحل شوند

محيط کار بيرون انداخت و به اراده و تصميم توده کارگران در مجامع 
شورای اسالمی تشکل کارگری نيست، .  عمومی کارگری متکی شد

 !چماق کارفرما است
 
 ١۴٠٠مرداد  ٩
 

*** 
 

 بورژوا" روشنفكر"كارگر برای " صنف
 ولی_دمحم_اسماعيل#

 
از ديروز که کارگران هفت تپه در اعتصاب به محدوديت بيشتر اينترنت 
اعتراض کردند، آه و فغان برخی از مرتجعين موسوم به عدالتخواه، که 
بزعم ايشان کارگر بايد صنف باشد و صنف بماند و در مورد مسائل 

 .بيرون از چهارديواری کارخانه اظهار نظر نکند، بلند شد
 

رئيسی رکاب ميزند   -اسماعيل دمحم ولی خبرنگاری که در طيف جليلی 
در توئيتی طرح اين شعار کارگران هفت تپه را غير صنفی دانست و آن 
را خواست اقشار متوسط و مرفه ناميد و با لحن يک مرتجع راست بازار 

 . آزادی به چپ ها حمله کرد
 

در ايران هيچوقت اينترنت آزاد نبوده و با طرح جديد آرزويشان اينست 
که تماما چشم و گوش و دهن مردم را ببندند و با چماق بر فرق سرشان 

اينترنت برای کارفرمايان، سرمايه داران، آخوندها و بچه .  بکوبند
چرا؟ !  آخوندهای تازه عدالتخواه شده، البته خوبست اما برای کارگر نه

چون بزعم اين مستضف پناه حزب اللهی اينترنت خواست قشر متوسط و 
 !باالی شهری و درد چپ های توئيتری است

   
اين حضرت آقا برای کارگر هفت تپه عدد محسوب نميشود اما از دريچه 

دمحم ولی ها تالش داشته و دارند در .  وی ميشود به مسائل ديگر نگاه کرد
سير تحول هفت تپه و خلع يد از کارفرمای بخش 

 ...يادداشتها 

  ١٥صفحه   



كارگران در اعتراضات به مجمع 
!عمومى متكى شويد  

  

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  

 ٦٠٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٥صفحه    

 ...يادداشتها 

خصوصی، همانطور که از آن بعنوان کارت انتخاباتی بهره بردند، اکنون 
نمايندگانی که .  خود را در هفت تپه علم کنند"  نمايندگان کارگری"نيز 

دست بوس طالب باشند، از آخوندها کسب تکليف کنند، ضد چپ باشند، 
نماز جمعه بروند و برای توليد بيشتر شعار دهند، غير سياسی باشند، 

ايشان هم همراه عليزاده و چهارتا حزب اللهی !  خيلی صنفی باشند
حال .  حرف بزنند"  خصوصی سازی خوب"خبرنگار بنشينند و در باب 

که تيرش در هفت تپه به سنگ خورده و کسی اهميتی به وی نميدهد دهان 
 .باز کرده و پرت و پال ميگويد

    
در هفت تپه اين سياستها نمی گيرد، چماق و سرکوب و زندان و کل 
مقامات و سه قوه در استان نتوانستند اين نوع سياستها را جاری کنند، 
سناريوی سوخته ساختند اما خودشان بيشتر سوختند، حال يک خودشيفته 

سياست ضد کارگری دفاع از حکومت و .  بيسواد ناشی را جلو فرستادند
برای کارگر هفت "  صنفی"سرمايه دار و خصوصی سازی زير پوشش 

ايشان خيلی احساس سياستمداری می .  تپه شناخته شده و  اعتبار ندارد
کنند، احتماال به وی و دوستانش وعده مقام و پستی در استان در قبال قاپ 
زدن چند کارگر که حاضر به مجيزگوئی يک جناح باشند و عليه 

اما کارگر هفت تپه از اين .  همکارانشان جاسوسی کنند، داده شده است
عتيقه ها زياد ديده است، بجايی نميرسند، عرض خود ميبرند و زحمت ما 

 .ميدارند
 
 ١٤٠٠مرداد  ٩

*** 

 :دولت را موظف كنيم
           ،بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند

نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى        

 ! ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

              بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و

 ! نيازهای درمانى اختصاص دهد

              كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و

تداوم فعاليت مراكز ضروری    .  خصوصى را تعطيل كند 

و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار           

 !باشد

  حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى

 ! بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود

   هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع

 !شود

   معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين        نيازهای

 !ايران را به فوريت تامين كند

           كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را

در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين          

 !نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

          وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها

 !بصورت رايگان توزيع شود

                پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا

 !فائق آمدن كامل به بحران لغو شود

             كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و

 !برگشت به وضعيت عادی لغو شود

  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 



 ٦٠٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

 .تاريخی به درازای عمر ننگين رژيم جمهوری اسالمی ادامه دارد
 

ما، شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، ضمن استقبال از 
محاکمه حميد نوری بعنوان يکی از عاملين قتلعام زندانيان سياسی، براين 
باوريم که اين دادگاه بايد به شکلی علنی وعادالنه، فرصت ارائه همه ی 
شواهد، گزارشات، تصويرها ووقايع را برای همگان فراهم کند تا جهان 
ومردمان آن ، به تصوری روشن از موقعيت مردم ايران در مقابل 

درعين حال با محکوم کردن رژيم .  حکومت جنايت اسالمی دست يابند
اسالمی و همه آمران وعامالن جنايات سياسی، شرايط را برای محاکمه 
علنی ومجازات رهبران ومسئوالن سياسی و امنيتی و قضايی رژيم فراهم 

بايد جهان در مقابل جنايت وسرکوب بايستد و هزينه ی سرکوب .  کند
وقتلعام مردم ونيروهای مخالف ومنتقد را چنان باال برد که هيچ رژيمی 

بايد اين دادگاه را .  نتواند حق مردم را از تعيين سرنوشت شان سلب کند
فرصتی برای رساندن پيام سرکوب شده گان دهه های خونين حکومت 
اسالمی، صدای بی صدای بدار آويخته شده گان وتيرباران شده ها، 
صدای وفاداری و شجاعت مادران وخانواده های خاوران به جهانيان 
قرار دهيم وپژواک صدايی باشيم که مقاومت جانباختگان راه آزادی 
وبرابری را با شجاعت، پيگيری، وفاداری، صميميت فرياد کردند و 
نگذاشتند پرچم نبرد فرزندان و خواهران و برادران و پدران و مادران و 

د رعين حال بايد مانع ازتکرار زدوبندهای سياسی .  رفقايمان زمين افتد
دولتهای غربی با حکومت اسالمی و معامله های آنان در رابطه با اين 

روشن است که عدالت نميتواند بدون مجازات جانيان .  جانيان شد
دادگاه سوئد و نظام حاکم براين کشور در .  وتبهکاران معنی داشته باشد

اميد که حقيقت تلخ و وحشتناک .  مقابل امتحان جدی ای قرار گرفته اند
کشتارهای دهه خونين، محکوميت رژيم اسالمی و يکی از عاملين اصلی 

 .اين جنايت را ممکن کند
 

 .دادگاه نوری را به دادگاهی عليه کليت نظام تبديل کنيم
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 ٢٠٢١اوت 

 
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب :  امضاها

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان -کمونيست کارگری
 و هسته اقليت) اقليت(

ماه تحقيق و بررسی، دادستانی سوئد کيفرخواستی عليه حميد  ٢٠پس از
حميد .  صادر کرد"  جنايت جنگی فاحش"و "قتل عمد"نوری به اتهام 

 ١٩برابربا  ٢٠٢١اوت  ١٠نوری بايد در مقابل دادگاهی که از روز 
شاهد  ۶٠شاکی و  ۴٠او درمقابل . آغازميشود، قرار گيرد ١۴٠٠مرداد 

در زندان گوهردشت به سر ميبردند، با پرونده ای  ۶٧که در تابستان 
قطور از جنايت روبروست و با اعالم برگزاری دادگاه از سوی 
دادستانی سوئد زمينه بررسی نقش او و مشارکت اش در کشتار 

حميد نوری داديار .  تسهيل ميگردد ١٣۶٧زندانيان سياسی درسال 
زندان گوهر دشت کرج، يکی ازعاملين اعدامهای دسته جمعی زندانيان 

اوکه با نام مستعار حميد عباسی .  دراين زندان بود١٣۶٧سياسی سال 
شناخته ميشد، روابط بسيار نزديکی با آمران اصلی جنايات سياسی در 

جمهوری اسالمی از جمله ابراهيم رئيسی، رئيس "هيئت مرگ "ايران 
سابق قوه قضاييه و رئيس جمهور تازه رژيم ، مصطفی پوردمحمی وزير 
سابق دادگستری، علی فالحيان وزير پيشين وزارت اطالعات ، نيری و 

 .اشراقی وديگر مقامات امنيتی و قضايی حکومت دارد
 

تقارن محاکمه حميد نوری واعتراضات واعتصابات گسترده کارگری و 
مردمی در بسياری از شهرهای ايران خصوصا خوزستان پيام روشنی 
. درآغاز بکاررئيسی، بعنوان رئيس جمهور رژيم اسالمی ايران است

رئيسی، رئيس جمهور جديد حکومت اسالمی که در هيات مرگ وقتلعام 
سراسری زندانيان سياسی مشارکت داشته است، اينک در کنار اژه ای 
رئيس جديد قوه قضاييه و يکی از صادرکنندگان فتوای قتلهای زنجيره 
ای نويسندگان و فعاالن سياسی واز حاکمان شرع بيدادگاههای اسالمی ، 
آمران کشتارهای چهار دهه حکومت اسالمی با پرونده ی قطوری از 

دادگاه حميد .  اتهام به جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی روبرويند
نوری در سوئد، آغازيست بر يکسری اقدامات بين المللی در پيگرد 

اين آغاز ، حاصل تالشهای پيگير بيش از .  جنايتکاران اسالمی
چهاردهه فعاليت نيروها وجريانات اپوزيسيون ترقيخواه، زندانيان آزاد 
شده از اسارتگاههای حکومت اسالمی و خانواده های قربانيان اين 

محاکمه حميد نوری، محاکمه ی کليت .  جنايات سياسی صورت ميگيرد
. نظام حاکم، همه ی آمران وعامالن جنايات سياسی در ايران است

شکايات و شواهد شاکيان و شاهدان ، تنها تصويرگر گوشه ی کوچکی 
از جناياتی است که حکومت اسالمی عليه کارگران، زنان ، فعاالن 

اين جنايات، .  اجتماعی و سياسی ومدنی مخالف و منتقد انجام داده است

 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  

!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير
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 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 :اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

دادگاه حميد نوری، آغازيست برای به محاكمه 

 !كشاندن همه جنايتكاران جمهوری اسالمى


