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سرانجام اعتصابات 
در نفت

خالد حاج محمدی

ــروژه ای در نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا حــدود  ــات کارگــران پ اعتصاب
چهــل روز اســت در جریــان اســت. چهــل روز اســت دههــا هــزار کارگــر 
ــز بــرای تامیــن مطالبــات خــود از افزایــش دســتمزد تــا  در ایــن مراک
ــکاران  ن ــردن دســت پی ــاه ک ــی، کوت ــن ٢٠ روز کار و ده روز تعطیل تامی
ــای موقــت، تامیــن امکانــات رفاهــی و بهداشــتی و  و پایــان قرارداده
رسویســهای مناســب بــرای ایــاب و ذهــاب و... در حــال اعتصــاب هســتند. 
در ایــن مــدت زمزمــه پیوســ کارگــران رســمی بــه اعتصــاب در جریــان 
ــوده  ــم ب ــا ه ــب آنه ــی از جان ــن روزهــا شــاهد تجمعات ــوده و در همی ب
ــی آن و  ــر تاکنون ــش و تاثی ــات و نق ــن اعتصاب ــده ای ــورد آین ــم. در م ای
بعــالوه سیاســت جمهــوری اســالمی و چگونگــی مقابلــه بــا آن و رســیدن 
ــن دوره  ــن دومی ــم. ای ــاد آوری میکن ــی را ی ــران نکات ــات کارگ ــه مطالب ب
ــی،  ــات کنون ــن دوره  اســت. اعتصاب ــات کارگــران نفــت و... در ای اعتصاب
ــه  ــدی در طبق ــدواری ج ــون امی ــا هــم اکن ــیع و رسارسی آن ت ــه وس دامن
کارگــر و در جامعــه و در صــف اقشــار محــروم ایجــاد کــرده اســت. 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــه بشــکه باروت ن ب ــ ــرت از حاک ــه در نف ــه ای ک جامع
اســت کــه بــا هــر جرقــه ای ممکــن اســت منفجــر شــود و تــا هــم اکنــون 
اعرتضــات و طغیانهــای بزرگــی بــه خــود دیــده اســت کــه اعرتاضــات بــه 
یــت و گســرتش آن بــه تهــران، آذربایجــان،  آب و بــرق در خوزســتان و ح
ــات نفــت در  ــن آن اســت. اعتصاب ــرج و کرمانشــاه و... آخری ــان، ک اصفه
دوره خاصــی اســت کــه جامعــه هــر روزه شــاهد اعتصابــات و اعرتاضــات 
ــه ٢٢ روز اســت در حــال اعتصــاب و اعــرتاض  کارگــری اســت. هفــت تپ
ــپورت و  ــا، ترانس ــهرداری ه ــادن در ش ــوالد، در مع ــران در ف ــت، کارگ اس
ــه  ــوق معوق ــرای حق ــی ب ــود و حت ــرای بهب ــه ب ــر روزان ــز دیگ ــا مرک دهه
ــی و  ــن رشایط ــد. در چنی ــاب میکنن ــده و... اعتص ــت نش ــه پرداخ و بیم
ــق  ــر و ح ــه کارگ ــه طبق ــا، وزن ــیمی ه ــت و گاز و پرتوش ــ نف ــا پیوس ب
ــه زده اســت.  ــن جامع ــز در ای ــه همــه چی ــی کارگــر مهــر خــود را ب طلب
در چنیــن فضایــی کــه جامعــه عمومــا از جمهــوری اســالمی عبــو کــرده و 
حاکمیــت در جوابگویــی بــه ایــن مــردم ناتــوان اســت، رشوع اعتصابــات 
نفــت بــار دیگــر ایــن ســوال را در مقابــل مــردم ایــران قــرار داده اســت 
ــوده  ــا انقالبــی ت ــر دوش و بــه رهــربی طبقــه کارگــر ب ــوان ب ــا میت کــه آی
ای از رش جمهــوری اســالمی خــالص و جامعــه ای انســانی، مرفــه و برابــر 

ــه گذاشــت.  را پای

سیاست حاکمیت
سیاســت جمهــوری اســالمی در برخــورد بــه اعتصابــات ایــن دوره اساســا 
کیــن بــه رشایــط  تــالش بــرای خســته کــردن و ناچــار کــردن کارگــران بــه 

موجــود بــا اتــکا بــه حربــه فقــر و تفرقــه اســت. ... صفحــه۴

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

ــده  ــیده ش ــران كش ــارس ای ــه رست ــی ب ــی و قحط ــی آب ــه ب ــرتاض ب ــتان در اع ــردم خوزس ــزش م ــه خی جرق
اســت. خربهــا حاكــی اســت كــه تظاهــرات هــای وســیع در شــهرهای ایــران، در تهــران، قزویــن، مشــهد، 
ــان اســت. فریــاد  كان در جری اهــواز، اصفهــان، دهلــران، شوشــرت، رشــت، تربیــز، ایــالم، ایرانشــهر و ... كــ
ــه» در چهارگوشــه آن مملكــت،  ــن پیامــه، هــدف كل نظام ــن آخری ــوری اســالمی»، «ای ــر جمه «مــرگ ب
ــان  ــران چن ــردم ای ــرزه درآورده اســت. اعرتاضــات گســرتده م ــه ل ــی موجــود را ب ــام ارتجاع ــای نظ بنیاده
نــد اســت كــه ماشــین رسكــوب حاكمیــت را عمــال فلــج كــرده اســت. نــه فقــط  جســورانه، رسیــع و قدر
ــروی  ــن نظــام و هــر نی ــی ای ــد دسیســه و تفرقــه قومــی، مذهبــی و مل ایــن بلكــه حتــی دســتگاه تولی
یــی  ــان خونیــن ۹۸ در یــك راهپی ارتجاعــی دیگــری نیــز كارایــی خــود را از دســت داده اســت. مــادران آب
یــت از جوانــان خــود  یــت از جوانــان خوزســتان، ح ــا شــعار «ح ــدان آزادی، ب ــه ســمت می ســمبلیك ب
ــد.  ــه اعرتاضاتــی کــه از خوزســتان آغــاز شــده، دعــوت کردن ســت»، شــهروندان تهــران را بــه پیوســ ب ش
ــه  ــن همبســتگی رسارسی را ب ــوه دیگــری از ای ــران، جل ــر شــهر ته ــر تئات ــردم در براب تجمــع اعرتاضــی م

ایــش گذاشــت. ... صفحــه۳

معرفى برنامه يك دنياى بهتر
 ۲۰۲۱ انی ثریا شهابی در سمینار هفته  حکمت  مطلبی که میخوانید م سخ

معرفی برنامه یک دنیای بهرت است  ٬ تحت عنوان  خط رسمی حزب حکمتیست 
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روحانــی در شــیادی، دروغگویــی، بــی حیایــی و جبونــی در میــان روســای 
جمهــوری نظــام، مــدال افتخــار گرفــت. 

امــا ارزیابــی از ٨ ســال دولــت امیــد و اعتــدال را خیــزش دی مــاه ٩٦ و ابــان ٩٨ و 
ــد. دولــت روحانــی در نظــام جمهــوری  یــک دهــه اعتصابــات بــزرگ کارگــری کردن
ــت و  ــود. عمــق رذال ــش نب ــت بی ــی خاصی ــار و ب ــی اختی ــک مرتســک ب اســالمی ی
ــا  ــرف ه ــی ح ــه: «خیل ــت ک ــه اس ــه نهفت ــک جمل ــن ی ــی در ای ــتیصال روحان اس
ــه چــه  ــم ک ــا هــم نتوان ــال ه ــا س ــاید ت ــم و ش ــم بگوی ــی توان ــه االن  هســت ک
یــت  کارهــا شــد کــه توافــق نشــود و بیــن تیــر و دی ۹۴ چــه حوادثــی رخ داد. اک
ــه گــر هشــت ســال فالکــت  ــی توجی ــد!» روحان ــات خــرب ندارن ــن اتفاق مــردم از ای
ــی رشم  ــاکار ب ــا و دروغگــو و ری ــر کرون ــر اث ــکاری و کشــتار و مــرگ ب و فقــر و بی

ــخ ســپرده شــد.  ــی تاری ــه دان ــه زبال ــه ای ب ــار خامن ــی اختی ــا و نوچــه ی ب و حی
ــتک  ــنجانی، پش ــازندگی رفس ــی، س ــات خا ــم اصالح ــت رسه ــای پش ــت ه دول
ــی،  ــدال روحان ــد و اعت ــره امی ــژاد و باالخ ــدی ن ــی احم ــای اصولگرای وارو زدن ه
ــروز  ــه  ام ــا ب ــوری اســالمی ت ــام جمه ــظ و حراســت نظ ــه حف ــک ب ــای کم ابزاره

ــت.  ــط اس ــان خ ــام درپای ــن نظ ــروز ای ــد. و ام ــوده ان ب
ــا خرخــره  ــد نظامــی اســت کــه ت ــذ و تحلیــف رییســی غســل تعمی مراســم تنفی
ــران  ــردم ای ــه م ــم ب ــن مراس ــت. ای ــه اس ــرو رفت ــتیصال ف ــاد و اس ــران و فس در بح
ــر  ــه زی ــتاده ک ــی ایس ــاب روی زمین ــاب و نق ــدون حج ــدرت ب ــد، راس ق ــی گوی م
ــرده  ــی پ ــروز ب ــت رهــربی و ســپاهش ام ــه ای و بی ــش داغ شــده اســت.  خامن پای
و بــی واســطه در مقابــل جنبشــی قــرار گرفتــه کــه حکــم مرگــش را صــادر کــرده 

اســت. 
ــام  ــی از ارکان نظ ــم یک ــود حک ــالف خ ــل اس ــه ای، مث ــب خامن ــی منتص رییس
ایشــی  ــدارد. ایــن رکــن مصلحتــی و  جمهــوری اســالمی یعنــی قــوه مجریــه را ن
ــدارد نــه رصفــا بخاطــر انتصــاب  ســابق، فــرو ریختــه اســت. رییســی مرشوعیــت ن
ــه  ــران،  بلک ــاب ته ــه قص ــدنش ب ــهور ش ــودن و مش ــل ب ــر قات ــا بخاط ــدنش، ی ش
ــد.  ــش را دادن ــم رفتن ــده حک ــردم، نیام ــد. م ــران کردن ــردم ای ــه م ــی ک ــر بایکوت بخاط
ــه  ــتجمعی ده ــتارهای دس ــالم، کش ــدور اس ــه ی از ص ــالمی پروس ــوری اس جمه
ــدال  ــا اعت ــوان برکــت الهــی، ســوپاپ اصالحــات دوم خــرداد ت ــگ بعن شــصت، جن
دولــت روحانــی، خانــه کارگــر و شــوراهای اســالمی کار... را طــی کــرده، ســنگر بــه 
ــات  ــوج اعتصاب ــل م ــنگر در مقاب ــن س ــروز در آخری ــته و ام ــب نشس ــنگر عق س
ــورده اســت.  ــوار خ ــه دی ــتش ب ــه و پش ــرار گرفت ــوده ای ق ــزش هــای ت ــری و خی کارگ
امــروز نهــاد ریاســت جمهــوری زیــر مجموعــه ی ده هــا نهــاد مرتبــط بــه 
ــن  ــه درجــه ای همی ــین هــم ب ــای پیش ــت رهــربی و ســپاه اســت. همــه دولته بی
موقعیــت را داشــته انــد ولــی بــا تظاهــر بــه اســتقالل نقــش ابــزاری را پذیرفتنــد 
ــر پشــت روانــه گشــتند.  و در پایــان هــر دوره پاالنشــان کنــده و بــا زخــم هــای ب
ــوان نقطــه قــدرت جمهــوری اســالمی  ــی هــا از یــک دســت شــدن نظــام بعن خیل
صحبــت مــی کننــد. امــا امــروز هــرم قــدرت بــا کوچــک شــدن و ریــزش نیروهــای 
ــس.  ــه پ ــش دارد و ن ــه راه پی ــه ن ــده ک ــاری خزی ــاع مرگب ــه ســنگر دف خــودی اش ب
ــر  ــخیص داده و ه ــران تش ــردم ای ــر و م ــه کارگ ــه طبق ــت ک ــی اس ــن آن رشایط ای
ــی از  ــای مبارزات ــک ه ــود.  تاکتی ــی ش ــوده م ــربد گش ــدان ن ــه ای از می روز عرص
ــری و  ــکال کارگ ــعارهای رادی ــه رسود و ش ــل ب ــای کمی ــرض، از دع ــه تع ــاع ب دف
مردمــی، از خانــه کارگــر و شــوراهای اســالمی کار بــه مجامــع عمومــی و تصمیــم 
ــت  ــه پش ــورژوازی ب ــالق ب ــروز ش ــر دی ــت. اگ ــرده اس ــر ک ــی... تغیی ــری جمع گی
کارگــر مــی خــورد، امــروز شــالق کارگــر بــه پشــت بــورژوازی کوبیــده مــی شــود. 
ــود.  ــی ش ــتاده م ــه فرس ــه خان ــر ب ــرض کارگ ــالق تع ــر ش ــگر زی ــای اختالس کارفرم
ــل  ــواه تبدی ــیجی عدالتخ ــه بس ــتی ب ــوه حراس ــای بالق ــیجی و نیروه ــروز بس ام

ــد. ــی کن ــش م ــر کرن ــل کارگ ــده و در مقاب ش
تــا دیــروز گفتــه مــی شــد اعرتاضــات کارگــری و تــوده ای ســازمان و رهــربی نــدارد، 
ــروز،  ــا ام ــد و... ام ــی ش ــی م ــودی تلق ــوش و خودبخ ــی خودج ع ــرکات اجت تح
ــا و  ــیمی ه ــت و پرتوش ــزرگ نف ــی ب ــز صنعت ــرتده ی مراک ــات گس ــربان اعتصاب ره
ــی ایســتند  ــی م ــع عموم ــر ســکوی مجام ــه...، ب ــوالد و نیشــکر هفــت تپ گاز و ف
نــکاری تــام االختیــار در  ــا دیــروز رشکــت هــای پی و مدعــی اداره شــورایی انــد. ت
ر وحشــیانه و بیحقــوق کــردن کارگــران مــی تاختنــد، امــروز بیــش از صــد  اســتث
ــار  ــا، افس ــیمی ه ــت و پرتوش ــع نف ــا در صنای ــا تنه ــت ه ــن رشک ــر ای ــزار کارگ ه

نــکاران را کشــیده و خــود قوانیــن ناظــر بــر کارشــان را از جملــه دســتمزد دو  پی
ــند. ــی نویس ــی و...، م ــر، ١٥ روز کار و ١٥ روز مرخص براب

ــام قــد جلــو دوربیــن مــی ایســتد و خواهــان اســقاط  امــروز خوزســتانی تشــنه، 
نظــام اســت. تــا دیــروز همبســتگی و همرسنوشــتی آرزو و رویایــی دور از 
دســرتس بــود و امــروز اتحــاد خوزســتان، تهــران، اصفهــان، تربیــز... در خیابــان های 
شــهرهای بــزرگ و کوچــک ایــران فریــاد زده مــی شــود! تــا دیــروز مخاطــره قومــی 
ــری و  ــات کارگ ــروز در اعتصاب ــود و ام ــه ب ــایه انداخت ــه س ــردن جامع ــژادی ک و ن
ــژاد و  ــوم و ن ــن و آن ق ــه ای ــه ب ــی و تقســیم جامع ــی قومگرای ع اعرتاضــات اجت

ــده اســت.   ــول اعــالم ش ــل قب ــان و مذهــب، زشــت و غیرقاب زب
ــان  ــوب عری ــزار رسک ــه اب ــل ب ــروز، توس ــی ام ع ــی و اجت ــوای طبقات ــوازن ق در ت
ــل شــده اســت.  ــه یــک مخاطــره جــدی برایشــان تبدی ــم ب ــورژوازی حاک توســط ب
ــکال اقتصــادی و سیاســی، بورژوازی اپوزیســیون  مبــارزه طبقاتــی و مطالبــات رادی
ــارزه  ــودن مب ــی ب ــه طبقات ــرتاف ب ــته اســت. اع ــه واداش ــی ریاکاران ــه مجیزگوی را ب
کارگــران و زحمتکشــان و اعــرتاف بــه عــروج صــف ازادیخواهــی و برابــری طلبــی، 
یــت  صفــی کــه ازادی را در گــرو برابــری اقتصــادی و رفــاه و خوشــبختی اک
ــت  ــت در رسنوش ــرای دخال ــود را ب ــه خ ــی ک ــد. صف ــی بین ــه م ــان جامع صاحب

ــد.  ــی کن ــاده م ــود آم ــتان خ ــا دس ــاخ آن ب ــه و س جامع
ــا  ــد، ام ــی کن ــل م ــه را ح ــت جامع ــه معیش ــت ک ــی اس ــی مدع ــم رییس ابراهی
ــران  ــردم گرســنه و تشــنه ای ــر و م ــه کارگ ــازد. طبق ــی س ــاد م ــش ســوریه را اب قبل
گوششــان از ایــن وعــده هــای توخالــی پــر اســت. ٤٣ ســال حاکمیــت نظامــی کــه 
جامعــه را بــه امــروز رســانده و دره عمیــق وچالــه عظیمــی کــه بیــن خواســتهای 
رفاهــی و ازادیخواهانــه مــردم ایــران بــا حاکمیــت بــورژوازی بوجــود آمــده اســت، 
ــا قــرار اســت معجــزه ای رخ دهــد؟ ایــا ســتاد اجرایــی  قابــل پــر کــردن نیســت. آی
ــا میلیاردهــا ذخیــره نقــدی و رسمایــه هــای بانکــی و ملکــی و غیره  فرمــان امــام ب
ــام  ــد،  ــر کن ــران را دو براب ــتمزد کارگ ــد و دس ــل کن ــه را ش ــت رس کیس ــرار اس ق
ــواده  ــون خان ــه ٨ میلی ــرد پرداخــت و ب ــه دیرک ــا پرداخــت جریم ــا را ب ــه ه معوق
ــا قــرار اســت آســتان قــدس رضــوی شــمش هــای طالیــش  ــکار بیمــه بدهــد؟ آی بی
ــا  ــا قــرار اســت ســپاه پاســداران و بنیــاد مســتضعفین ب را بــه پــای مــردم بریــزد؟ ای
ــی  ــادن و آب، بخش ــکن و مع ــاورزی و مس ــی و کش ــگاه صنعت ــا بن ــی صده دارای
ــرار اســت اجــاره مســکن  ــا ق ــد؟ ای ــر رس ســفره مــردم بیاورن از درآمدهایشــان را ب
نصــف شــده و بهداشــت و درمــان و حمــل و نقــل و اب و بــرق و خدمــات 
ــا قــرار اســت در فاصلــه ٦ مــاه آتــی ٦٠ میلیــون ایرانــی  عــی مجانــی شــود؟ ای اجت
ــا قــرار اســت قیمــت هــا بــه  دو دوز واکســن کرونــای مجانــی دریافــت کننــد؟  ای
ــا قــرار اســت زندگــی زیرخــط  عقــب برگشــته و ریــال ایــران بــا دالر برابــر شــود؟ آی
ــرار اســت زن  ــا ق ــاز برســد؟ ای ــی نی ــه و ب ــه زندگــی مرف ــون انســان ب فقــر٥٠ میلی
و مــرد برابــر شــوند؟ آیــا دســت پلیــس و اوبــاش اســالمی از زندگــی مــردم کوتــاه 
مــی شــود؟ ایــا قــرار اســت بنــگاه هــای تبلیغاتــی خرافــات مذهبــی و مزخرفــات 
ــه  ــی و اتحادی ــری و مردم ــوراهای کارگ ــت ش ــرار اس ــا ق ــوند؟ ای ــل ش ــی تعطی دین
هــای بــزرگ، جــای خانــه کارگــر و شــورای اســالمی کار و شــوراهای اســالمی شــهر 
ــود؟  ــوع ش ــدام ممن ــکنجه و اع ــدان و ش ــت زن ــرار اس ــا ق ــد؟ آی ــتا را بگیرن و روس
ــن  ــردم در تعیی ــت م ــت ودخال ــاه و امنی ــت و ازادی و رف ــت حرم ــرار اس ــا ق آی
ــا قــرار اســت  رسنوشــت اقتصــادی و سیاســی و حاکمیــت خــود اعــاده شــود؟ و آی

ــه هــای خارجــی را باعــث شــود؟ ... ــز رسمای برجــام دیگــری رسری
همــه ی ایــن هــا ســواالت و خواســتهای طبقــه کارگــر و مــردم گرســنه و جامعــه 
ــار را  ــی و انتظ ــره چکان ــای قط ــده ه ــران وع ــردم ای ــت. م ــران اس ــت زده ای فالک
ــه  ــت ک ــن خواس ــادی، ای ــات اقتص ــر مطالب ــالوه ب ــروز ع ــد. ام ــی پذیرن ــر  دیگ
ــت  ــد» خواس ــپارید و بروی ــا بس ــه م ــد، ب ــه را اداره کنی ــد جامع ــی توانی ــ  «ش
رسارسی و در راس خواســت هــای ده هــا میلیــون کارگــر و زحمتکــش و زن و مــرد 
ــاد  ــرتاض و اعتصــاب و فری ــار دهــه انتظــار و اع ــت. چه ــه اس ــرار گرفت و جــوان ق
ــروز  ــض جنســی، ام ــان تحــت تبعی ــه و زن ــکاران و گرســنگان جامع ــران و بی کارگ

ــر هــل داده اســت!  ــنگر آخ ــه س ــوری اســالمی را ب جمه
ــام قــوای ســه  ــی تحــت ن ــای سیاســی فرمال ــا روبن ــروز جمهــوری اســالمی ب ــا دی ت
ــالوه ی  ــده، بع ــی ش ــی م ــی معرف ــه و قضای ــه، مقنن ــتقل» مجری ــه ی «مس گان
ــن  ــام و از ای ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــربگان و مجم ــس خ ــای مجل ــک ه مرتس
ــی  ــرده و م ــان را ک ــت کارخودش ــم ان پش ــی ه ــای نظام ــپاه و نهاده ــل... س قبی

ــد ــه بع ــه در صفح ــد. ... ادام کنن



ت  ۳۶۹
ح

٣

آخرین سنگر

ــی  ــدر و حت ــواد مخ ــاق م ــا قاچ ــادرات واردات ت ــام ص ــت ن ــا تح ــاق کااله از قاچ
ــی و  ــا دســتگاه قضای ــت اســت ب ــی در دول ــپاه خــود دولت فــروش دکل نفــت... س
زنــدان هــا و ســازمان اطالعــات ســپاه و بنــگاه هــای عظیــم اقتصــادی و بانکــی و 

ــره...  ــادن و غی ن و سدســازی و مع ــع ســاخت صنای
ــا  ــه ی ســابق و ی ــه ارکان ســه گان ــه تظاهــر ب ــازی ب امــروز جمهــوری اســالمی نی
ــدا و  ــپاه و ص ــربی و س ــت ره ــه بی ــام، ب ــروز ارکان نظ ــدارد. ام ــردم ن ــی رای م حت
ی رشیعتمــداری خالصــه شــده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت امــروز نــوک  ســی
پیــکان تعــرض طبقــه کارگــر و مــردم بجــان آمــده، ایــن نظــام بهــم فــرشده و راس 
عــی،  آن خامنــه ای و بیــت رهــربی را نشــانه گرفتــه اســت. بــرای دو طبقــه اجت
ــر  ــه کارگ ــربد را طبق ــن ن ــی ای ــه نهای ــیده اســت. نتیج ــرا رس ــی ف ــربد نهای ــان ن زم
ــا قیــام و انقالبــش تعییــن مــی کنــد. طبقــه ای کــه در ایــن جنــگ طبقاتــی بــه  ب
ــی دهــد.  ــت  ــری و جامعــه سوسیالیســتی رضای ــر از ازادی و براب ــزی کــم ت چی

بــورژوازی اپوزیســیون بــرای نجــات نظــام رسمایــه داری پــس از جمهــوری 
ــد  ــی و ض ــد انقالب ــه ض ــن وظیف ــرای ای ــش را ب ــته و صفوف ــز برداش ــالمی خی اس
ــر  ــالوه ب ــم ع ــر ه ــه کارگ ــی طبق ــگ نهای ــن جن ــد در ای ــی کن ــاده م ــری آم کارگ
شــوراهای کارگــری و مردمــی، حــزب سیاســی تــوده ای - کارگــری خــود را ســازمان 

ــد.  ــی ده م
ــری، راه  ــوراهای کارگ ــق ش ــا اف ــان ب ــربان ش ــران و ره ــی کارگ ــی طبقات خودآگاه
ن  ــن رسنوشــت را نشــان داده اســت. در هــ دخالتگــری خــود و جامعــه در تعیی
ــت در  ــری سوسیالیس ــن کارگ ــای فعالی ــبکه ه ــت و ش ــران کمونیس ــال کارگ ح
ــن  ــرای تضمی ــه و ب ــورایی جامع ــق اداره ش ــرای تحق ــاری، ب ــی ج ــارزه طبقات مب
قــدرت سیاســی طبقــه کارگــر و زحمتکشــان بــه یــک گام فراتــر نیــاز دارنــد. ایــن 

گام، ســازماندهی حــزب سیاســی تــوده ای - کارگــری اســت. شــوراهای کارگــری و 
ــد در  ــزار مــی توان ــوده هــای میلیونــی اســت. ایــن اب ل اراده ت ــزار اعــ مردمــی اب
ل قــدرت از بــاال بــا زور تهدیــد و فشــار بخــش های بــورژوازی،  مقابــل تــالش اعــ
ــا  ــد. ام ــدی باش ــیاهی، س ــد س ــای بان ــتان و نیروه ــوم پرس ــا، ق ــت ه ناسیونالیس
ــر و  ــه کارگ ــت طبق ــه دخال ــورژوازی علی ــای ب ــالش ه ــت ت ــرای شکس ــوز ب هن
ــت  ــپ و راس ــه چ ــت از ب نع ــه و م ــی جامع ــت سیاس ــان در رسنوش زحمتکش
ــتی  ــی و سوسیالیس ــزب سیاس ــی، ح ــری و مردم ــوراهای کارگ ــدن ش ــیده ش کش
رهــربی کننــده ی طبقــه کارگــر و هدایــت کننــده ی شــوراها یــک رضورت عاجــل 
ــدازه عاجــل  ن ان و غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت. حــزب سیاســی طبقاتــی هــ
و رضوری اســت کــه شــوراهای کارخانــه و شــوراهای محــالت و شــهر و روســتاها. 
ــه  ــک بدن ــل ی ــوراها مث ــازمانیافته در ش ــو س ــه ی ول ــی جامع ــن حزب ــدون چنی ب

ــدون رساســت! ب
کالم آخــر، امــروز همــه دارنــد کمربندهــا را ســفت مــی کننــد. جمهــوری اســالمی 
ــیون در  ــورژوازی اپوزیس ــت، ب ــر قیم ــال به ــاه و س ــد م ــدن چن ــای مان در روی
ــس  ــی، مجل ــعار دمکراس ــا ش ــه داری ب ــام رسمای ــات نظ ــینی و نج ــای جانش روی
ــای  ــوده ه ــر و ت ــه کارگ ــان...، طبق ــی و پارمل ــی بورژوای ــون اساس ــان، قان موسس
میلیونــی گرســنگان و بیــکاران و زنــان و جوانــان هــم در تــدارک بــه گــور ســپردن 

ــود هســتند. ــی خ ــدرت سیاس ــب ق ــم و کس رژی
حــزب مــا ملزومــات فکــری و سیاســی ایــن تحــول تاریخــی را فراهــم کرده اســت. 
ــده ی  ــن کنن ــال تعیی ــزب ماتری ــن ح ــتی ای ــق کمونیس ــک و اف ــت، تاکتی سیاس
در دســرتس و اختیــار طبقــه کارگــر آگاه و در راس آن کارگــران کمونیســت و 
ــه  ــب جامع ــری طل ــواه و براب ــردان ازادیخ ــان و م ــه ی زن سوسیالیســت و هم
اســت. حــزب، همــه ی کمونیســت هــا و ازادیخواهــان را حــول ایــن سیاســت هــا 

ــد! ــی خوان ــرا م ــری ف ــوده ای- کارگ ــی ت ــزب سیاس ــل ح ــق عاج و تحق

ا از اعرتاض توده ای ت

شــهروندان معــرتض در جریــان ایــن تجمــع بــا شــعارهایی از جملــه «مــرگ بــر خامنــه ای»، «مــرگ 
ــاد،  ــران، اتح ــا ته ــتان ت ــه دارد»، «خوزس ــار ادام ــدارد،  فش ــور آب ن ــالمی»، «کش ــوری اس ــر جمه ب
ــت  ــران هف ــر، كارگ ــرف دیگ ــد. از ط ــدارد» رس دادن ــتان آب ن ــدارد، خوزس ــد ن ــان فرزن ــاد»، «آب اتح
ــی  ی ــك راهپی ــه ی ــود، ب ــاب خ ــن روز از اعتص ــی در هجدهمی ــری جمع ــم گی ــك تصمی ــه در ی تپ
ــالم  ــر اع ــاری ب ــن پافش ــداری ضم ــل فرمان ــد و در مقاب ــت زدن ــوش دس ــهر ش ــطح ش رسارسی در س
ــا كشــمكش  ــتند و ب ــت برخاس ــه مخالف ــت ب ــا سانســور و قطــع اینرتن ــوف خــود، ب ــاد در صف اتح
ــد كــه  ــه درســت اعــالم كردن ــران ب ــه ایــن نظــام عهــد بســتند. كارگ ــارزه مــردم خوزســتان علی و مب
ــه «خشــك مغزانــی»  نــه تنهــا یــك قــدم از خواســته هــای خــود عقــب نخواهنــد نشســت بلكــه ب
كــه جامعــه ایــران را بــه ورطــه قحطــی، گرســنگی و بــی آبــی كشــانده انــد، هشــدار دادنــد كــه دور 
انی  اینــدگان كارگــران در ســخ نیســت روزی كــه همــه مــا علیــه شــ متحــد و همــدرد شــویم؛ 
ــوپ  ــه ت ــس را ب ــوف مجل ــه لیاخ ــی در دوره مرشوط ــه «زمان ــد ك ــالم كردن ــود اع ــده خ ــای كوبن ه

ــد.» ــوپ مــی بندن ــه ت ــردم را ب ــا م ــس و از آن ج ــد در مجل ــه ان ــا االن لیاخــوف هــا رفت بســت، ام

مردم آزادیخواه ایران
اتحــاد و همبســتگی رادیــكال و رسارسی شــ بــا خیــزش مــردم خوزســتان، توصیــف ایــن واقعیــت 
ــچ  ــاه و آزادی، هی ــران حــول معیشــت و رف ــی در ای ــش آزادیخواهــی و برابــری طلب اســت كــه جنب
ــی مســكنی، اعــرتاض  ــكاری و ب ــه فالكــت، بی یشناســد. اعــرتاض ب ــی  مــرز قومــی، مذهبــی و زبان
ــف  ــك ص ــرتاض ی ــدن، اع ــان مان ــدن و انس ــده مان ــای زن ــدی ه ــن نیازمن ــی تری ــدان ابتدای ــه فق ب
ــان و آزادی  ــرای ن ــه ب ــش ك ــن جنب ــت. ای ــران اس ــه ای ــعت كل جامع ــه وس ــی و رسارسی ب میلیون
ــری  ــربان كارگ ــط ره ــه روز توس ــت، روز ب ــته اس ــش گذاش ــدم پی ــون ق ــان ۹۸ تاكن ه ۹۶ و آب ــ از دی
ــنه  ــواه و تش ــردم آزادیخ ــ م ــت. ش ــده اس ــو آم ــر جل ــودآگاه ت ــر و خ ــده ت ــتها ابدی و سوسیالیس
ــاره  ــات آن را دوب ــا كل محاســبات نظــام و متعلق ــه تنه ــر ن ــاه و خوشــبختی، در اعرتاضــات اخی رف
ــی  ــگاه رسنگون ــه ســمت پرت ــن نظــم و نظــام ارتجاعــی را ب ــك گام دیگــر ای ــد بلكــه ی ــر هــم زدی ب

ــد. ــرده ای ــرت ك نزدیك
جمهــوری اســالمی در برابــر اعــرتاض رو بــه گســرتش شــ فلــج شــده اســت. از یــك طــرف از خامنــه 
یســی و طرفدارانشــان، یكــی بــه نعــل و یكــی بــه میــخ، بــرای مــردم خوزســتان  ای تــا روحانــی و ر
ســاح میریزنــد و از طــرف دیگــر نیروهــای رسكوبگــر و یگانهــای ویــژه  و محرومــان ایــران اشــك 
ــد  ــا در خفــا انگشــت تهدی ــد ت ــازل شــ گســیل میدهن ــه ســمت من خــود را «دزدكــی» و شــبانه ب
را بــه ســمت شــ و جوانــان معــرتض و منزجــر شــ از نظــام، نشــانه بگیرنــد. ایــن نظامــی اســت 
ــد،  ــتگیر میكن ــربد، دس ــورش می ــ ی ــای ش ــه ه ــه خان ــكی» ب ــبانه و «یواش ــه، ش ــروز بزدالن ــه ام ك
دوبــاره آزاد میكنــد، میرتســاند، ظاهــر تعــرض میگیــرد امــا در هــراس از شــ بــه رسعــت در مقابــل 
ــا بــه فــرار میگــذارد. ایــن حــال و روز نظامــی اســت كــه بــا هالوكاســت دهــه ۶۰ رس  تعــرض شــ پ
له معیشــت و  ــران حــول مســ ــر زور و متحــد شــ مــردم ای ــل ســنبه پ كار آمــد و امــروز در مقاب
ــیده اســت.  ــخ كش ــه چهارمی ــی ب ــا را وحشــت از رسنگون ــه اســت؛ اینه ــپر انداخت ــاه و آزادی، س رف
«خطــری كــه قــرار اســت نظــام را رسنگــون كنــد» بیــخ گــوش همــه شــان، از رسان ســه قــوه تــا بیــت 
ــر  ــزرگ و جســورانه شــ در اعرتاضــات رسارسی اخی ــی ب رهــربی دســت بردارشــان نیســت؛ رویاروی
ــت،  ــان اس ــه و ... در جری ــت تپ ــا هف ــت ت ــز نف ــه از مراك ــری ك ــد كارگ ن ــات قدر ــار اعتصاب در كن

ــرشوی  ــارزه و پی ــطح مب ــه رشــد س ــد رو ب ــی و رون ــی در خودآگاه ــرات عمیق ــون تاثی ــم اكن ــا ه ت
شــ گذاشــته اســت.

كارگران سوسیالیست رفقای كمونیست
ــیدن  ــر کش ــه زی ــرای ب ــه ب ــازمان یافت ــه و س ــارزه متحدان ــا دوران مب ــه تنه ــا ن ــرای م ــن دوران ب ای
ــزار  ــول اب ــردم ح ــروی م ــرت نی ــه بیش ــیج هرچ ــرت از آن دوران بس ــه مهم ــالمی، ك ــوری اس جمه
ــه قــدرت  ــرای شــکل دادن ب ــارزه ب ــردم مب ل اراده م ــ ــدرت اع ــد كــردن ق ــد كــردن و نیرومن ن قدر
خــود پــس از جمهــوری اســالمی اســت. از هــم اكنــون بایــد دســت بــه كار شــكل دادن بــه ابزارهــا 
و نهادهــای متحــد كــردن و متحــد نگــه داشــ مــردم در محــالت كار و زیســت خــود شــد. بهرتیــن 
ــت در  ــان و امنی ــاع از آزادی و ن ــای دف ــی و گردانه ــوراهای مردم ــكیل ش ــرای تش ــب ب ــان مناس زم
ــرا و  ــه اج ــد بلك ــن میكنن ــا تضمی ــه تنه ــن را ن ــردم در پایی ــدرت م ــه ق ــی ك ــت. ارگانهای شهرهاس
ــد. در حالیكــه ایــن نظــام  ــرتل امــور جامعــه را بدســت میگیرن ــد. نهادهایــی كــه كن ل میكنن اعــ
ــروی شــهرها  ــه لقــای آن بخشــیده اســت، وقتیكــه مخــازن آب را ب ــور جامعــه را ب عطــای اداره ام
یدهنــد، دســته جمعــی اخــراج میكننــد، بیــكار میكننــد و  یدهنــد، واكســن  بســته انــد، نــان را 
ــر بیــگاری میكشــند، قحطــی و گرســنگی راه انداختــه انــد، كــرور كــرور شــهروندان  از گــرده كارگ
را حوالــه منجــالب فقــر میكننــد، وقتیكــه آزادی را ســلب و مــرشوط كــرده انــد، رشیانهــای تنفــس 
در جامعــه را مســدود كــرده انــد، اینرتنــت را تحــت كنــرتل خــود درآورده انــد، زمانیكــه مرشوعیــت 
ــه  ــی ك ــن رشایط ــت در چنی ــت، درس ــه اس ــاد رفت ــر ب ــا ب ام ــهروندانش  ــم ش ــام در چش ــن نظ ای
ل  ــ ــی اع ــای مردم ــردن ارگانه ــم ك ــد عل ــر از ق ــرشوع ت ــز م ــچ چی ــت، هی ــود نیس ــی موج دولت

ــهرها نیســت! ــوده ای در ش ــت ت حاكمی
ــارزه مــردم منزجــر  ــد تــر از شــوراها و نهادهایــی كــه از دل مب ن ــر و قدر ــز «قانونــی» ت هیــچ چی
ــت  ــه حاکمی ــی ك ــت. زمان ــد، نیس ــهر را میگردانن ــردم ش ــی م ــور واقع ــت، ام ــت و دول از حاكمی
ــت را  ــان و مدنی ــت و ن ــد، امنی یکن ــول  ــه قب ــهروندان جامع ــی ش ــال زندگ ــئولیتی را در قب مس
ــه بــر  ــا تكی ــد ب ــر از شــوراهای مردمــی میتوان ــد؟ چــه نهــادی مــرشوع ت چــه كســی تضمیــن میكن
ــت  ــد؟ وقتیكــه موجودی ــازماندهی كن ــردم را س ــی م ــورات شــهر و محــالت زندگ ــی، ام خــرد جمع
ــادی در  ــه نه ــردم ب ــوده هــای م ــت عمــال در مشــاهده ت ــه اســت، وقتیكــه دول ــاد رفت ــر ب ــت ب دول
ن  ــ ــرای ای ــب ب ــت مناس ــن فرص ــت، بهرتی ــده اس ــل ش ــرشو تبدی ــای پی ــت و آرمانه ــر معیش براب
ــق متشــكل شــدن  ل اراده مســتقیم خــود از طری ــ ــه نیــروی متشــكل و اع آوردن طبقــه كارگــر ب
ــروز روزی  ــت. ام ــود اس ــی موج ــاع بحران ــر اوض ــیطره ب ــت س ــی جه ــع عموم ــوراها و مجام در ش
اســت كــه میتــوان جنبــش عظیــم و گســرتده مــردم بــرای رسنگونــی جمهــوری اســالمی را بــه ابــزار 

ــرد. ــن مســلح ك ــی در پایی شــوراهای مردم
هیــچ چیــز نیرومنــد تــر از تصمیــم جمعــی مردمــی كــه در شــوراهای خــود بــر رس پیشــربد امــور 
ــور  ــه اداره ام ــه را ب ــهروندان جامع ــت. ش ــد، نیس ــده ان ــته ش ــد و همبس ــارزه متح ــه و مب جامع

ــم! ــی بســیج كنی ــر شــوراهای مردم ــه ب ــا تكی اوضــاع ب

زنده باد شوراهای مردمی
ل اراده مستقیم مردم زنده باد اع

خط رسمی حزب حكمتیست 
۱ اوت ۱۴۰۰
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ح
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رسانجام اعتصابات در نفت

ــران و زندگــی طبقــه کارگــر و اقشــار  ــران بطــور جــدی جامعــه ای ــورژوازی ای ــت و ب حاکمی
محــروم را در خدمــت طبقــه رسمایــه دار بــه تباهــی کشــانده اســت. فقــری کــه آنهــا 
هوشــیارانه و نقشــه منــد بــه طبقــه کارگــر تحمیــل کــرده انــد، رشایــط بــرده واری کــه حتــی 
بــه کارگــران مهمرتیــن مراکــز صنعتــی ماننــد نفــت و گاز و پرتوشــیمی تحمیــل کــرده انــد، در 
ــران بــرای کشــیدن آخریــن رمقهــای جــان  نــوع خــود بــی همتــا اســت.  تــالش بــورژوازی ای
ــه  ن ــه دار،  بیرح ــه رسمای ــع طبق ــن مناف ــه داران و تامی ــود رسمای ــن س ــرای تامی ــران ب کارگ
رگرانه تریــن روابــط را بــه طبقــه کارگــر تحمیــل کــرده اســت. ایــن وضــع کمــر  تریــن و اســتث
طبقــه کارگــر و بخشــهای محــروم را زیــر فشــار بردگــی مــزدی و فقــر و فالکــت خــم کــرده 
ــه تباهــی کامــل کشــانده اســت. در نتیجــه  ــواده کارگــری را ب اســت و زندگــی میلیونهــا خان
تــالش در وارد کــردن فشــار مالــی و اقتصــادی در اشــکال مختلــف بــرای تســلیم کارگــران و 
ــه  ــر از جمل ــات دیگ ــیاری از اعتصاب ــات و در بس ــن اعتصاب ــان ای ــتیصال در جری ــل اس تحمی
ــه  ــد توج ــت. بای ــورژوازی اس ــه ب ــن حرب ــه و... مهمرتی ــزار تفرق ــار اب ــه در کن ــت تپ در هف
داشــت در حاکمیتــی کــه باالتریــن مقامهــای آن از جملــه شــخص خامنــه ای ســنگ مبــارزه 
ــن  ــان» ای ــام «قهرم ــه ن ــاب رئیســی را ب ــد و جن ــه ســینه میزن ــا اختالســگران اقتصــادی را ب ب
عرصــه بــه جامعــه معرفــی میکننــد، زیــر فشــار کارگــران هفــت تپــه وادار بــه عقــب نشــینی و 
محاکمــه یکــی از اختــالس گرتریــن و انــگل تریــن پــاره تــن خــود شــده اســت. علیرغــم اینکــه 
یــت جامعــه از آنــان خلــع یــد شــد،  اســد بیگــی زیــر فشــار کارگــران جســور هفــت تپــه و ح
امــا هنــوز هــم عمــال اســد بیگــی در هفــت تپــه حاکــم اســت و بــرای دزدی امــوال و دارایــی 
هــا و تولیــد آن و هــزار و یــک دسیســه علیــه کارگــران دســتش از همــه کــس بازتــر اســت. 
امــروز دیگــر حنــای ســنگ «دفــاع» از کارگــر بــه ســینه زدن حاکمیــت، از بــاال تــا پائیــن، اشــک 
ــه  ــران را ب ــری اعــرتاض صنفــی کارگ ــات کارگ ــر فشــار اعتصاب ــه زی ســاح ریخــ و ریاکاران
رســمیت شــناخ و .... دیگــر رنگــی نــدارد. امــروز دیگرمــردم دســت اینهــا را در «دلســوزی» 
ــت»، را  ــق اس ــر ح ــردم ب ــرتاض م ــه «اع ــت و اینک ــر و فالک ــی، فق ــی برق ــی، ب ــی آب ــرای ب ب
ــه هــای  ــد و مدتهــا اســت بــه ایــن واقعیــت کــه حاکمیــت جــز دسیســه و توطئ ــده ان خوان
ــی دارد، آگاه شــده  شــوم علیــه آنهــا حتــی یــک قــدم بــرای رفــع مشــکالت عدیــده آنهــا بر
انــد و ایــن سیاســت ریاکارانــه را بــه شکســت کشــانده انــد. طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه 
سیاســت رسکــوب، فریــب، توطئــه و .... را شکســت داده انــد. تــالش در دامــن زدن بــه تفرقــه 
در میــان کارگــران آخریــن حربــه رژیــم در مقابلــه بــا کارگــران نفــت اســت. دامــن زدن بــه 
ــه وزارت  ــران ب ــاس دادن کارگ ــرار دادی، پ ــمی و ق ــر رس ــر رســمی و غی ــان کارگ ــالف می اخت
نــکاران، وزارت کار بــه .... و اینکــه گویــی دولــت در ایــن میــان  نفــت، وزارت نفــت بــه پی
ــی، جنســی، قومــی،  ــه نفــاق هــای مذهب هیــچ کاره اســت و بعــالوه تــالش در دامــن زدن ب
ــت  ــروز حاکمی ــهای ام ــه تالش ــر و... از جمل ــر ماه ــی، ماهــر و غی ــر بوم ــی و غی ــر بوم کارگ

علیــه طبقــه کارگــر اســت. 

امــا علیرغــم همــه ایــن تالشــهای بــاال زیــر فشــار اعتصابــات کارگــری، اعرتاضــات وســیع تــوده 
ای و در یــک کالم زیــر فشــار جامعــه ای کــه قــدر قدرتــی حاکمیــت را شکســته اســت، بــه 
هــم ریختــه و تــرس و وهــم از ارگانهــای رسکــوب در هــم شکســته اســت. مــردم آزادیخــواه 
و خصوصــا طبقــه کارگــر علیرغــم همــه ایــن فشــارها، نــه تنهــا مســتاصل نشــده انــد، بعــالوه  
امیدوارتــر از هــر دوره بــا احســاس قــدرت و امیــدواری، بــورژوازی ایــران و حکومتــش را بــه 

مصــاف طلبیــده انــد. 

رمز پیروزی اعتصابات نفت

ــش  ــای جنب ــازه در رگه ــی ت ــا، خون ــن ج ــا همی ــروژه ای ت ــران پ ــن دوره کارگ ــات ای اعتصاب
ــات  ــوج اعتصاب ــن م ــا ای ــه ب ــوان مقابل ــالمی ت ــوری اس ــت. جمه ــرده اس ــاری ک ــری ج کارگ
ــل  ــزان تحمی ــت. می ــن اس ــی ممک ــور قطع ــت بط ــه حاکمی ــات ب ــل مطالب ــدارد و تحمی را ن
ــای  یته ــه ح ــالوه درج ــی و بع ــران اعتصاب ــاد کارگ ــی از درجــه اتح ــران تابع ــات کارگ مطالب
عملــی بخشــهای دیگــر از اعتصابــات کنونــی اســت. پراکندگــی کارگــران نفــت و وســعت آن 
ــت.  ــرده اس ــده ک ــداری پیچی ــرتک را مق ــارزه مش ــاب کار مب ــرف حس ــرار داد و ط ــواع ق و ان
بعــالوه پخــش شــدن کارگــران و بازگشــت بــه خانــه هــای خــود، مشــکل جمــع شــدن در یــک 
ــز از مشــکالت  ــه کارگــران در رسنوشــت اعتصــاب نی ــت روزان ــد محــل و تامیــن دخال ــا چن ی
دیگــری اســت کــه بایــد بــه رسعــت حــل شــود. بــی تردیــد ایــن حقایــق را کارگــران اعتصابــی 
اینــدگان آنهــا بخوبــی میداننــد. امــا حــل ایــن معضــل در هــر ســطح  و خصوصــا رهــربان و 

ــن دوســتان اســت.  کــه ممکــن اســت روی دوش ای

ــودن اســت.  ــا هــم ب ــر آگاهــی پوشــیده نیســت کــه کارگــران قدرتشــان در ب ــچ کارگ ــر هی ب
تامیــن اتحــاد کارگــری مهمرتیــن ابــزار کارگــران اعتصابــی بــرای تحمیــل مطالبــات خــود بــه 
ــران  ــه تاریخــی کارگ ــش کارگــری، تجرب ــی جنب ــا کنون ــان اســت. تجــارب ت ــت و کارفرمای دول
نفــت، تجربــه اعتصابــات در پرتوشــیمی هــا در دوره هــای گذشــته، تجربــه اعتصــاب بــزرگ و 

نــد کارگــران بافــق، تجربــه ایــن دوره اعتصابــات در فــوالد و اعتصابــات طوالنــی و متحــد  قدر
ــکا بــه  ــه اتحــاد کارگــری جــز ات ــان ایــن حقیقــت اســت، ک کارگــران هفــت تپــه، همگــی بی
دخالــت مشــرتک کارگــران در تصمیــم گیــری هــا،  در بحثهــا، ایجــاد امــکان بحــث و مشــورت 
ــی اســت کــه  ــن تنهــا امکان ــدارد. ای ــا هــم و.. از کانــال مجامــع عمومــی کارگــران راهــی ن ب
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 تــالش بــرای انشــقاق و چنــد دســتگی را 

خنثــی کــرد و اتحــاد بــاال را نــگاه داشــت و متحــد مانــد. 

اقــدام اخیــر کارگــران اعتصابــی و تجمــع بــزرگ آنهــا در شهرســتان هفشــجان و تجمــع بیــش 
از هــزار کارگــر اعتصابــی در یــک محــل، قدمــی بــزرگ  بــرای رفــع مشــکل پراکندگــی و تامیــن 
ایــن اتحــاد بــود. ایــن کار ارزشــمند و ســطح بــاال را بایــد ســتود. همچنانکــه گفتــم چگونگــی 
تامیــن تجمعــات کارگــری و تبدیــل روزهــای اعتصــاب بــه مدرســه ای بــرای نزدیــک شــدن و 
بــه هــم پیوســ و متحــد شــدن بیشــرت بــه عنــوان مهمرتیــن ابــزار در مقابلــه بــا حاکمیــت، 

روی میــز کارگــران هوشــیار، رهــربان و فعالیــن آگاه و دلســوز در ایــن اعتصابــات اســت. 
ــا توجــه بــه دامنــه آن، بــا توجــه بــه رسارسی بــودن  یــک مســئله مهــم در ایــن اعتصابــات ب
ــال معتــرب و رســمی خربرســانی  ــک کان ــن ی ــر از صــد مرکــز کارگــری، تامی ــ باالت و در برگرف
ــرب و  ــی اســت. منبعــی معت ــدگان کارگــران اعتصاب این ــدگان و  از جانــب خــود ســازمان دهن
ــد، منبعــی  ــد، خــرب رســانی کن ــرش کن ــرب از اعتصــاب منت ــار و گزارشــات معت رســمی کــه اخب
و مرجعــی بــرای همــه کارگــران باشــد و رســ اعــالم شــده باشــد. تامیــن ایــن نیــاز کمــک 
ــی و  ــان کارگــران اعتصاب ــان خــود کارگــران ایــن مراکــز و بعــالوه می ــی می ــد کــه اتصال میکن
جامعــه ایجــاد شــود، کمــک میکنــد کــه شــایعات مختلــف در مــورد رسنوشــت اعتصــاب و ... 
انــد و کمــک میکنــد کــه امــکان سواســتفاده و مــوج ســواری بــه نــام کارگــر نفــت  بــی اثــر 
و مخــدوش کــردن حقایــق و برنامــه هــای کارگــران و تشــتت هایــی کــه ممکــن اســت ایجــاد 
ــان کارگــران اعتصابــی در بخشــهای  شــود را نــاکام بگــذارد. بعــالوه کمــک میکنــد کــه حامی
مختلــف و مراکــز کارگــری در ایــران و در همــه دنیــا بــا اتــکا بــه اطالعــات مســتقیم و موثــق 
یــت از اعتصــاب را ایفــا کننــد.  کارگــران اعتصابــی، بتواننــد نقــش جــدی خــود در جلــب ح

یت از اعتصاب ح

ــا نیســتند. خواســت و  ــه و... تنه ــران هفــت تپ ــران نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا، کارگ کارگ
نــی و لغــو قــرار  مطالبــات آنهــا، از افزایــش دســتمزد تــا کوتــاه کــردن دســت رشکتهــای پی
دادهــای کوتــاه مــدت و ســفید امضــا، از کاهــش ســاعات کار تــا تامیــن امکانــات بهداشــتی 
ــول مســئولیت  ــا قب ــران اخراجــی ت ــه کار کارگ ــا اخــراج و بازگشــت ب ــه ب و رفاهــی، از مقابل
دولــت در مقابــل رسنوشــت کارگــران و جوابگــو بــودن آن، از تامیــن آب و بــرق  تــا واکســن 
ــون کارگــر در همــه بخشــهای صنعتــی،  ــات دههــا میلی ــگان و...، همگــی مطالب فــوری و رای
خدماتــی، تولیــدی و و مطالبــات اقشــار محــروم و کــم درآمــد جامعــه اســت. ایــن مطالبــات 
کل طبقــه کارگــر ایــران را چــون زنجیــری بــه هــم تنیــده و بــا هــم وصــل کــرده اســت. بعــالوه 
ل تــا جنــوب و از رشق تــا غــرب خواهــان تامیــن ایــن  بخــش وســیعی از مــردم ایــران از شــ
ــی در  ــران اعتصاب ــت کارگ ــتند. موفقی ــود هس ــی خ ــودی در زندگ ــان بهب ــات و خواه مطالب
نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا، در هفــت تپــه و هــر مرکــز کارگــری دیگــر، یــک پیــروزی بــرای 

ایــن صــف اســت. 

ــن  ــی و تامی ــران اعتصاب ــاد کارگ ــه اتح ــی ب ــر از طرف ــات اگ ــن اعتصاب ــروزی در ای ــن پی تامی
ــه  ــر طبق ــی بخشــهای دیگ ــت هــای عمل ی ــه ح ــر ب ــرف دیگ ــاز دارد، از ط ــات آن نی ملزوم
ــن  ــه ای ــردم ب ــیعرتی از م ــهای وس ــ بخش ــه پیوس ــران، ب ــردم ای ــروم م ــار مح ــر و اقش کارگ
جــدال بــرای رفــاه و خالصــی از فقــر و مســببین آن بســتگی دارد. رسنوشــت کل ایــن صــف 
بــه رسنوشــت طبقــه کارگــر گــره خــورده اســت و هــر درجــه پیــروزی طبقــه کارگــر در ایــن 

ــر گــذار اســت.  ــر رسنوشــت کل ایــن صــف اث جــدال، مســتقی ب

یــت از ایــن اعتصابــات بــاز اســت. تجمــع کارگــران و خانواده  اکنــون میــدان وســیعی بــرای ح
یــت عملــی کارگــران  یــت از اعتصــاب، ح هــا همــراه مــردم زحمتکــش در محــالت و در ح
یــت بقیــه نیــروی کارکــن جامعــه  مراکــز دیگــر از اعتصابــات و طــرح مطالبــات مشــرتک، ح
از معلــم و پرســتار تــا کارگــران بیــکار، بازنشســته و....  بــه اشــکال و ابتــکارات مختلــف، نــه 
تنهــا موثــر بعــالوه نیــاز یــک مبــارزه مشــرتک بــا یــک دشــمن مشــرتک اســت کــه امــروز بیــش 
ــه ایــن اعتبــار امــروز پرچــم دفــاع از رفــاه و بهبــود،  از هــر دوره ای حیاتــی شــده اســت. ب
دفــاع از تامیــن ابتدایــی تریــن حقــوق انســانی مــردم محــروم در دســت طبقــه کارگــر اســت. 
ــن راه اســت. بایــد  ــه و... قدمــی جــدی در ای ــات کارگــران نفــت، کارگــران هفــت تپ اعتصاب
کمــک کــرد کــه ایــن اعتصابــات بــه پیــروزی برســند و هــر قــدم و هــر میــزان پیــروزی ســکویی 
ــردم  ــا نیســتند، م ــی تنه ــران اعتصاب ــر. کارگ ــرشوی هــای بیشــرت و اساســی ت ــرای پی اســت ب

آزادیخــواه ایــران حامــی آنهــا و بــه آنهــا چشــم دوختــه انــد. 
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انی من در  مقدمه مطلبی که میخوانید م سخ
۲۰۲۱ حزب حکمتیست ـ  سمینار هفته حکمت 

معرفی برنامه یک دنیای  خط رسمی٬ تحت عنوان 
بهرت است  که توسط رفیق آزاد کریمی پیاده و 

ادیت اولیه نگارشی٬  و توسط من تدقیق و ادیت 
نهایی٬ شده است  

ــرت»  ــای به ــک دنی ــی ی ــت مــن «معرف موضــوع صحب
اســت، و مــن قبــل از رشوع بحــث دوســت دارم 
ــن بحــث چــه کســانی  ــردم و مخاطــب ای ــرت را انتخــاب ک ــن تی ــم کــه چــرا ای بگوی
هســتند و نهایتــا اینکــه محتــوا و موضــوع بحــث چــه اســت.  از محتــوا و موضــوع 
ــام ایــن برنامــه و مباحثــی کــه  بحــث اگــر بخواهــم رشوع کنــم. طبعــأ امــکان اینکــه 
پشــت آن اســت و بحــث هایــی کــه رس آن بــوده، تاریخــی کــه پشــت آن هســت و 
ــی تــوان در ایــن فرصــت کوتــاه بــه آن اشــاره کــرد.  ریشــه رســیدن بــه ایــن ســند٬ را 
ــام مطالبــات ایــن ســند و اســرتاکچر (ســاختار) آن کــه از چــه قــرار اســت وچــرا بــه 
ــوان در ایــن فرصــت کوتــاه٬ بازگــو کــرد.  ــی ت ایــن شــکل نوشــته شــده اســت٬ را 
اگــر هــم در ایــن بحــث بــه مطالباتــی اشــاره مــی کنــم٬ بیشــرت در اختیــار ایــن اســت 
کــه بگویــم اهمیــت ایــن ســند چــه اســت و ارزش آن کجاســت. بــه هــر حــال! اســم 
برنامــه ”یــک دنیــای بهــرت“ را خیلــی هــا شــنیده انــد. حتــی از میــان چــپ خودبــزرگ 
ــا و  ــول بندیه ــا فرم ــا و آنج ــد و اینج ــی کنن ــکار م ــور حکمــت را ان ــه منص ــی ک بین
نقدهایــی کــه بــه ”برنامــه یــک دنیــای بهــرت“ دارنــد را مــدام تکــرار مــی کننــد٬  عمــال 
ــن ســند اســت  ــه پشــت ای ــی ک ــوری های ــه تئ ــوان داده هــای موجــود٬  از هم بعن
ــن  ــن اســت کــه همــه ای ــم!  فــرض مــن ای ــا کــه بگذری ــد. از آنه ــی کنن صحبــت م
ســند را خوانــده انــد و اگــر هــم کســی نخوانــده مــن توصیــه مــی کنــم کــه حتــ 
ایــن ســند را بخوانــد و بخصــوص بــه مباحثاتــی کــه مربــوط بــه ایــن برنامــه اســت 
ــا خــود منصــور حکمــت  ــو اینرتناســیونال ب و در یــک مصاحبــه شــش قســمتی رادی
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 رسی مطالباتــی را مطــرح کــرده اســت، یــا اینکــه فقــط اعــالم هویتی کــرده و 
ل گفتــه اســت٬ یــک رسی بنیــاد هــای فکــری پشــت ایــن اعــالم هویــت را بطــور اجــ

ــران  ــی کارگ ــپ٬ یک ــن دو تی ــن بحــث از نظــر م ــب ای ــت.  مخاط ــر اس ــی فرات خیل
ــا  ــت ه ــی از کمونیس ــری طیف ــری و دیگ ــش کارگ ــدکاران جنب ــت ان ــرشو و دس پی
هســتند. مــن ســعی مــی کنــم کــه از یــک زاویــه دیگــر٬ ایــن ســند را مــورد بررســی 
ــال  ــا اینکــه مث ــم، ی ــه بپردازی ــا آن مطالب ــن ی ــه ای ــه ب ــن ک ــرار دهــم.  بیشــرت از ای ق
مســأله ملــی، تبعیــض علیــه زنــان، قانــون کار و همــه مطالبــات دیگــری کــه در ایــن 
ســند هســت را مــورد بحــث قــرار دهــم، از یــک زاویــه دیگــر ٬ نــور افکنــی بــه خــود 
ایــن ســند بینــدازم. بخصــوص بــرای جوانــان کمونیســتی کــه هــم نســل مــا نیســتند! 
ــیاه و ســفید“  نیســتند! کســانی  ــس هــای س ــگ“ و ”عک ــل از جن نســل ”دوران قب
ــد کــه شــاید منصــور حکمــت دیگــر زنــده نبــوده!  ــد شــده ان کــه در دوره ای متول
آنهــا و طیفــی از دســت انــدرکاران مبــارزات کارگــری٬ مخاطــب  هســتند٬ کــه ایــن 
ســند مربــوط بــه آنهاســت و الزم اســت در دســرتس شــان باشــد.  بــه نظــر مــن بــه 
اهمیــت ایــن ســند٬  آنطــور کــه بایــد و آنطــور کــه الزم اســت٬  بــه نقــش و جایگاهــی 
ــی نشــده اســت. خــود  ــی معرف ــدازه کاف ــه ان ــه نشــده اســت و ب ــه دارد٬ پرداخت ک
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 چــرا کــه اســم کمونیســم بــه تنهایــی، بــا سوســیالیزم اردوگاهــی تداعــی شــده 
نطــور کــه مارکــس و انگلــس اســم کمونیســم را انتخــاب مــی کننــد چــون  بــود. ه
سوســیالیزم پرچــم انــواع و اقســام سوسیالیســت هــای غیــر پرولــرتی شــده بــود. و در 
جــای دیگــری مــی گویــد دســتاوردهایی کــه مــا بعنــوان جنبــش کمونیســتی ایــران 
داشــته ایــم از دســتاوردهایی کــه رشوع خودآگاهــی کمونیســتی بــود و بــا مارکــس 
و انگلــس رشوع شــد و بعدتــر هــم لنیــن آن را ادامــه داد، اگــر بیشــرت نباشــد کمــرت 
ــی  نیســت.  بــه هــر حــال مــن ایــن ســند را بعنــوان فــرشده دســتاوردهای حکمــت 
خواهــم معرفــی کنــم. بلکــه بعنــوان یــک ســند٬ کــه فراتــر از اعــالم موضــع، فراتــر از 
اعــالم هویــت و بعنــوان نقشــه عمــل یــک جنبــش معیــن کــه مــی خواهــد قــدرت 
یخواهــد فقــط اهــرم فشــار  را در دســت بگیــرد٬ نــگاه میکنــم. جنبــش معینــی کــه 
باشــد و یــا فقــط اعــالم 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 

نطــور کــه اتحادیــه کمونیســت هــا زمانــی کــه کمونیســم  مانیفســت گذاشــت. ه
بــه بحــث محافــل طبقــه کارگــر تبدیــل شــده بــود و کاپیتــال کتــاب محافــل کارگــری 
ــند و  ــند را بنویس ــن س ــه ای ــد ک ــی دهن ــئولیت م ــس مس ــس و انگل ــه مارک ــود، ب ب
ــی معرفــی  ــای جهان ــوان برنامــه عمــل پرولتاری مانیفســت حــزب کمونیســت را بعن
ــدون اینکــه  ــان ب ــام آمل ــا و قی ــام ایتالی ــه قی ــکا ب ــا ات ــا ب ــر مانیفســت تنه ــد.  اگ کنن
تجربــه کمــون پاریــس را از رس گذرانــده باشــد نوشــته شــد، برنامــه یــک دنیــای بهــرت 
ــام  بــا اتــکا بــه تجربــه انقــالب ٥٧ و شکســت خونیــن آن انقــالب و بــا اتــکاء بــه 
تجــارب جنبشــی گذشــته خــود از شکســت کمــون پاریــس گرفتــه تــا تجربــه شکســت 
انقــالب اکتــرب، 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 
ــی در دنیــای  ــا جهانــی شــدن رسمایــه و نقــش رسمایــه هــای مال چنیــن رشایطــی ب
ــی  ــه شــدت متفاوت ــه داری ب ــا رسمای ــگ رسد، ب ــرو ریخــ شــوروی و جن ــس از ف پ
روبــرو شــده بــود.  بــی تردیــد اگــر یــک دنیــای بهــرت را کنــار مانیفســت بگذاریــم، 
مــی بینیــم کــه جــدال خیلــی عظیــم تــری از مانیفســت را پشــت رس گذاشــته اســت. 
فشــار عقایــد، فشــار جنبــش هــا و تخریبــی کــه بــر رس کمونیســم آمــده بــود، همــه 
ایــن هــا را عقــب زد و ایــن کمونیســم را از دل خروارهــا آواری کــه بــر رس آن خــراب 
ــارص“ را در  ــت دوره مع ــند، ”مانیفس ــک س ــوان ی ــید و بعن ــرون کش ــود بی ــده ب ش
نطــور کــه اشــاره کــردم ایــن ســند ســند  برنامــه دنیــای بهــرت عرضــه کــرده اســت.  ه
اعــالم هویــت نیســت، ســند اعــالم مواضــع نیســت، ســند اعــالم مطالبــات نیســت. 
ــی در عیــن حــال همــه اینهــا را هــم شــامل مــی شــود. شــ اگــر مقدمــه آن را  ول
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 
نطــور کــه مارکــس و انگلــس هــم  اینکــه چــه مطالباتــی دارد مــی گویــد.  قطعــا ه
در مقدمــه مانیفســت توضیــح داده انــد، ایــن مطالبــات بنــا بــه رشایــط مــی توانــد 
تغییــر بکنــد. کــ اینکــه بعــد از اینکــه کمــون پاریــس اتفــاق افتــاد مســئله ”دولــت 
ــی  کارگــری“ مطــرح شــد  و مــا در مانیفســت چیــزی در مــورد دیکتاتــوری پرولتاریــا 
بینیــم.  اگــر مارکــس در مانیفســت مــی گویــد کــه «شــبحی بــر فــراز اروپــا در گشــت 
و گــذار اســت» و ایــن شــبح را در مانیفســت بــه واقعیتــی تبدیــل مــی کنــد کــه مــی 
خواهــد بــه جــدال طبقــه رسمایــه دار بــرود، حکمــت در برنامــه یــک دنیــای بهــرت 
ــام اعتقــادات  مــی گویــد کــه «آمــال و آرزوی انســانها یــک دنیــای بهــرت اســت؛ و بــا 
ــام انقیــاد اقتصــادی و ایدئولوژیکــی کــه بــر او تحمیــل شــده  مذهبــی تحمیلــی، بــا 
ــی کنــد و خواهــان یــک دنیــای بهــرت اســت»! حکمــت کامــال رنــگ و  اســت، قبــول 
ن انســان تصویــر مــی کنــد.  در نتیجــه ”یــک دنیــای  بــوی امــروز را نســبت بــه هــ
بهــرت“ ســند هویتــی نیســت، ســند مبــارزه بــا چــپ حاشــیه ای نیســت، ســند عقــب 
زدن افــکار و عقایــد چــپ غیــر پرولــرتی نیســت. بــا وجــود اینکــه هــر جایــی کــه 
ــه  ــی دســتاورد دارد ک ــداره کاف ــه ان ــد، ب ــرتی بخواهــد تعرضــی بکن ــر پرول چــپ غی
بتوانــد عقبــش بزنــد. ولــی ســند و نقشــه عمــل یــک جنبــش معیــن اســت کــه دقیقــا 
ــد چــه مــی خواهــد. ســند و نقشــه عمــل یــک گرایــش معیــن در جنبــش  مــی دان
کارگــری و بخــش پیــرشو طبقــه کارگــر اســت کــه مــی خواهــد بــر گرایشــات دیگــر 
ــد از رفرمیســم و ســایر گرایشــات دیگــر در  ــی کــه بتوان ــه ایــن معن پیــروز شــود. ب
درون طبقــه کارگــر جلــو بزنــد و در عیــن حــال در جــدال طبقاتــی بتوانــد پیــرشوی 
ــت!  ــل اس ــه عم ــک نقش ــند ی ــرت“ س ــای به ــه دنی ــد.  ”برنام ــت بکن ــودش را تثبی خ
ســند قــدرت در دســت گرفــ اســت! و خــود منصــور حکمــت هــم در مصاحبــه اش 
بــا رادیــو اینرتناســیونال 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 
ــراز هویــت و یــک ســند حقانیــت ایدئولوژیــک  ــوان یــک ســند اب از ایــن ســند بعن
ــی  ــری اســتفاده م ــر کارگ ــا شــاخه هــای چــپ غی ــت سیاســی در جــدال ب و حقانی
ن نقشــی کــه مارکسیســم انقالبــی داشــت. حکمــت بــه درســتی در  شــود. مثــل هــ
ایــن مــورد مــی گویــد کــه دنیــای بهــرت ادامــه برنامــه «اتحــاد مبــارزان کمونیســت» 
نیســت، ادامــه برنامــه «حــزب کمونیســت ایــران» نیســت، بلکــه برنامــه یــک گرایــش 
معیــن در طبقــه کارگــر اســت. در صورتــی کــه برنامــه «اتحــاد مبــارزان کمونیســت» 
جــدال مارکسیســم انقالبــی٬ یــک جــدال فکــری بــا کل چــپ در آن دوره بــود! یــک 
خودآگاهــی و یــک اعــالم 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 ابــراز هویــت 
وابــراز وجــود بــود کــه توانســت تاثیــر خیلــی تعییــن کننــده ای در قــدم هــای بعــدی 
اش داشــته باشــد.  ولــی ”برنامــه یــک دنیــای بهــرت“ 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 
ــدارد و خــودش را بخشــی از آن  ــه آن ن ــد نظــری ب العمــوم پشــت کــرده اســت. نق
ــی دانــد بلکــه خــود را بخشــی از تپــش طبقــه کارگــر مــی دانــد.  و  جنبــش چــپ 
ایــن را شــ در بنــد بنــد ”برنامــه یــک دنیــای بهــرت“ چــه در مطالباتــش و چــه در 

شــکل ســاختار حکومتــی آن مــی بینیــد.... ادامــه در صفحــه بعــد

برنامه يك دنياى بهتر معرفى 
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دنيا بدون فراخوان 
سوسياليسم، 

بدون اميد سوسياليسم 
و بدون 
خطر 

سوسياليسم 
به 

چه منجالبى 
بدل ميشود...

ــه دســت  ــد ب ــی خواهن ــه کمونیســت هــا م ــده ای ک ــری از آین ن اول تصوی از هــ
ر نیســت و تصویــری از  مــی دهــد. کــه در آن بردگــی مــزدی نیســت، اســتث
ــت و  ــکل اس ــه چــه ش ــه ب ــتیم و اینک ــان آن هس ــا خواه ــه م ــورایی ک ــت ش حکوم
ــا توضیــح  ــا همــه اینه ــه اســت بدســت مــی دهــد و در رابطــه ب ســاختار آن چگون
مــی دهــد.  بخــش دوم مطالباتــی اســت کــه بــه دقــت و بــا جزئیــات از قانــون کار 
گرفتــه تــا حقــوق زنــان، تــا مســئله ملــی، تــا حرمــت آدمیــزاد، تــا حقــوق متهمیــن و 
ــام  مســئله اعتیــاد، همــه اینهــا را در بــر مــی گیــرد کــه بــه مراتــب پیرشفتــه تــر از 
کنوانســیون هــای جهانــی حقــوق بــرشی اســت کــه وجــود دارنــد. و شــ وقتــی ایــن 
کنوانســیون هــا را مــی خوانیــد کــه پیرشفتــه تریــن آنهــا اســنادی اســت کــه بعــد از 
ــی بــه بــورژوازی تحمیــل شــد، هــزار و یــک ”امــا و اگــر“ بــا خــود  دو جنــگ جهان
دارد. عقیــده و بیــان ممنــوع نیســت مگــر اینکــه فــالن شــود، مگــر اینکــه ملیــت، 
مگــر اینکــه مذهــب، مگــر اینکــه ایدئولــوژی، مگــر اینکــه خانــواده. و هیچکدامشــان 
ــد و رشط  ــی قی ــردی، آزادی هــای ب ــد و رشط ف ــی قی ــن شــکل آزادی هــای ب ــه ای ب
ــرح  ــات مط ــن جزئی ــا ای ــانی را ب ــوق انس ــایش و حق ــت، آس ــاه، امنی ــی، رف ع اجت
ــی کننــد و اینهــا لیســتی از مطالباتــی نیســتند کــه فقــط بــرای ابــراز نظــر و ابــراز 
موضــع گفتــه باشــیم، بلکــه بخشــی از مطالبــات یــک جنبــش مبارزاتــی اســت. مــن 
از ایــن نقــب مــی زنــم بــه واقعیتــی کــه امــروز مــا در جامعــه ایــران مــی بینیــم. در 
بخــش دوم ”برنامــه یــک دنیــای بهــرت“ و در قســمت مربــوط بــه حاکمیــت شــورایی، 
سیســتم پارملانــی 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 شــ مــی بینیــد کــه در جنبــش کارگــری وقتــی کــه ایــن 
نــد کــردن  گرایــش صحبــت مــی کنــد، بــدون اینکــه وارد تئــوری بشــود بــه ابــزار قدر
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 بهــرت“ مــی گویــد کــه کارگــر بــه اینکــه در امــور کارخانــه اش چــه مــی 
گــذرد بایــد ارشاف داشــته باشــد و دخالــت کنــد و ایــن در قانــون کارش نوشــته اســت 
و امــروز شــ 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 رس زمیــن هــای کارخانــه چــه آمــده اســت.  در قانون 
کار برنامــه یــک دنیــای بهــرت نوشــته شــده کــه کارگــر بــه همــه اینهــا کار دارد و بایــد 
دخالــت کنــد. و شــ مــی بینیــد کــه ایــن ســند برنامــه عمــل و اقــدام یــک جنبــش 
معیــن اســت و آن جنبــش سیاســی طبقــه کارگــر بــا گرایــش کمونیســتی آن اســت؛ 
ــد لیربالهــا  ــد، مــی توان ــو بزن ــا جل ــد و از آنه ــد رفرمیســم را عقــب بزن کــه مــی توان
ــه صفــوف طبقــه کارگــر مــی  ــی و انشــقاق ب و کســانی کــه تفرقــه قومــی و مذهب
اندازنــد را بــا مطالباتــش و بــا نقشــه عملــش٬ کنــار بزنــد. در همیــن رابطــه منصــور 
ــورایی  ــت ش ــن کار در حکوم ــا قوانی ــه اینه ــد ک ــی گوی ــه اش م حکمــت در مصاحب
هســتند و بــه محــض تــرصف قــدرت سیاســی بالفاصلــه بایــد بــه اجــرا در آینــد. در 
ادامــه مــی گویــد شــ وقتــی بــه قــدرت برســید بــه ایــن معنــی نیســت کــه طبقــات 
یــک دفعــه از بیــن مــی رونــد. تــا وقتــی فقــر و فالکــت و احتیــاج و کمبــود هســت، 
ــام نیازهــای بــرش را برطــرف  ر وجــود دارد و وقتــی کــه شــ  همیشــه امــکان اســتث
ر کنــد از بیــن نــربده  نکنیــد و رشایطــی کــه انســانی بتوانــد انســان دیگــری را اســتث
باشــید، هنــوز جامعــه طبقاتــی اســت! و در نتیجــه مصائــب حاکــم بــر بــرش را اگــر بــا 
آن مبــارزه نکنیــد٬ در حکومــت کارگــری هــم خواهیــد دیــد.  از ایــن رو اجــرای کامــل 
مطالبات”برنامــه یــک دنیــای بهــرت“ در یــک حکومــت کارگــری٬  دامــه جــدال طبقاتی 
ر انســان از انســان!  اســت بــرای ریشــه کــن کــردن نابرابــری و پایــان امــکان اســتث
بعــالوه مطالبــات ”برنامــه یــک دنیــای بهــرت“ همگــی پرچــم مبــارزه امروزمــان هــم 
هســت.  ”برنامــه یــک دنیــای بهــرت“ ســند و برنامــه انقــالب کارگــری اســت! ولــی در 
عیــن حــال رادیــکال تریــن اصالحــات را در هــر لحظــه بعنــوان نقشــه عمــل پیــرشوی 
ایــن جنبــش پیــش پــا گذاشــته اســت. رفرمیســت نیســت ولــی شــ هیــچ رفرمیســت 
ــر و  ل ت ــی ــات ماکس ــه مطالب ــد ک ــدا کنی ــد پی ــی توانی ــری   ــه گ ــش مطالب و جنب
بــی قیــد و رشط 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 
شــ امــروز بعنــوان داده هــای طبقــه کارگــر کــه خــودش راه اســتفاده کــردن از آن و 
پیــرشوی کــردن در راســتای آن خودآگاهــی را پیــدا کــرده اســت٬ مــی بینیــد! و ایــن 
ــاب پیــرشوی کمونیســم در جامعــه  ــن گرایــش چقــدر بازت نشــان مــی دهــد کــه ای
ایــران اســت.  در ایــن ســند بحــث انقــالب و اصالحــات را مطــرح مــی کنــد. بــدون 
اینکــه انقــالب را بــه اصالحــات موکــول بکنــد و یــا برعکــس، اصالحــات را بــه انقــالب!  
بــدون اینکــه مرحلــه بنــدی بکنــد کــه گویــا اول بایــد ولــی فقیــه را بیندازیــم بعــد 
ر را از بیــن بربیــم بعــد ولــی فقیــه را،  ر را از بیــن بربیــم. یــا اینکــه اول اســتث اســتث
اول اســالم 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. 

ــام  ــه  ــد ب ــی توان ــتی  ــت. سیاســت کمونیس ــانی اس ــی انس ــرای زندگ ــت ب سیاس
ــرت“ نقشــه  ــای به ــک دنی ــه ی ــی انســانی کاری نداشــته باشــد و“برنام ــب زندگ جوان
ل قــدرت یــک طبقــه اســت. اگــر  عمــل پیــرشوی یــک جنبــش و نقشــه عمــل اعــ
اجــازه بدهیــد مــی خواهــم بخشــی از مصاحبــه ای کــه در همیــن رابطــه بــا منصــور 

حکمــت انجــام کرفتــه را بازخوانــی کنــم.  مــی گویــد:
ــل  ــم بایــد گذاشــت مثــل مانیفســت دلی کمونیســم کارگــری را جــای کمونیس
ــی  ــاب  ــم را انتخ ــم سوسیالیس ــت اس ــه مانیفس ــور ک نط ــام ه ــن ن ــاب ای انتخ
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 
ــی کنیــم اضافــه شــدن کلمــه کارگــر بــه آن بــه خاطــر اعــالم  بــه تنهایــی انتخــاب 
ایــز اســت کــه ایــن خــود کمونیســم اســت کــه کارگــری اســت نــه خلقــی نــه  ایــن 
ملــی و نــه مذهبــی کمونیســم یــک جنبــش پراتیکــی مــادی سیاســی زمینــی معــارص 
اســت و کامــال 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 
ــد  ــی ده ــان م ــت خودش ــا را بدس ــار آدم ه ــاند اختی ــی کش ــان م ــان و ناجی منجی
قــدرت مــی دهــد تــا آنهــا در رسنوشــت خودشــان دخالــت کننــد در نتیجــه مقوالتــی 
ــام اعتصــاب اینهــا تعییــن کننــده مــی  ــارزه قی مثــل آگاهــی وحــدت تشــکل مب
ــه در  ــاور ک ــد ب ــا امی ــوکل دع د ت ــ ــا اعت ــن اندیشــه در مقایســه ب شــوند در ای
دیــدگاه هــای خرافــی مذهبــی برجســته مــی شــوند در ایــن یکــی تــالش تشــکل 

اتحــاد مبــارزه آگاهــی و غیــره تعییــن کننــده اســت 
ــک  ــه ی ــه در ”برنام ــت ک ــی اس ــب مختلف ــده ای از جوان ــن چکی ــن ای ــر م ــه نظ ب
ــناد  ــام اس ــرت“ را از  ــای به ــک دنی ــه ی ــده شــده اســت و ”برنام ــای بهرت“گنجان دنی
ــد.  ــی و اعــالم موضعــی و اعــالم تعلقــی و اهــرم فشــاری جــدا مــی کن اعــالم هویت
ــام،  ــه زیــر کشــیدن، ســند قی ، ســند ب ــای بهــرت ســند قــدرت گرفــ برنامــه یــک دنی
ســند اعتصــاب، مقاومــت، پیــرشوی 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 کمــرت بــه ”برنامــه 
یــک دنیــای بهــرت“ توجــه شــده اســت و مــن ســعی کــردم کــه اینجــا و در ایــن برنامــه 
توجــه شــ 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.

--------
بــا رادیــو  مصاحبــه  پیــاده شــده  مــ  رادیویــی و  برنامــه  بــه  اشــاره    
انرتناســیونال ســال ۲۰۰۰ اســت کــه فایــل هــای صوتــی و نگارشــی آنهــا را میتــوان  

www دریافــت کــرد  hekmat public net آرشــیو حکمــت٬ از ســایت 
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«طرح صيانت» يا 
كشيدن ضامن نارنجك!

ــازی»  ــای مج ــران در فض ــوق کارب ــت از حق ــرح «صیان ــاه ۱۴۰۰ ط ــنبه ۶ مردادم روز چهارش
اینــدگان مجلــس بــه کمیســیون ویــژه ارجــاع داده شــد. طبــق ایــن طــرح قــرار  از ســوی 
اســت كــه رسویس هــای خدمــات دهنــده اینرتنتــی ماننــد گــوگل، اینســتاگرام و واتــس اپ و 
... فیلــرت شــده و یــك مونیتورینــگ و محدویــت حســاب شــده روی ســطح ارتباطــات مــردم 

ل كنــد. بــا هــم، چــه در داخــل و چــه در خــارج از ایــران را اعــ
طرحــی کــه مهره هــا و شــخصیت های رژیــم تاثیــرات «ویرانگــر» آنــرا بــر حیــات 
ــا  ــد ت ــع کنی ــت را قط ــون  «اینرتن ــدارهایی چ ــد. هش ــدار می دهن ــالمی هش ــوری اس جمه
انــد» یــا «ضامــن نارنجــک را نکشــید» از  ــان بــرای مــردم باقــی  راهــی جــز ریخــ در خیاب
اینــدگان مجلــس و فرمانــده قــرارگاه ســایربی ســپاه، بیــان هــراس ماشــین  طــرف یکــی از 

ــپاه اســت.   ــا س ــس ت ــوب، از مجل رسک
ــه  ــو، روز ب ــن س ــه ای ه ۹۶ ب ــ ــران، از دی ــرازو در ای ــی ت ــه سیاس ــه كف ــت ك ــت اینس واقعی
ــال  ــه كام ــن جامع ــر در صح ــه كارگ ــول طبق ــوردن غ ــكان خ ــا ت ــردم و ب ــداری م ــا بی روز ب
ه از اعتصابــات وســیع كارگــری  تغییــر كــرده اســت. بویــژه بعــد از گذشــت بیــش از یكــ
ــر مــردم  ــه دنبــال خیــزش اخی در بخش هــای كلیــدی ماننــد صنعــت نفــت و هفت تپــه و ب
ــر  ــران دامن گی ــزش، بح ــن خی ــا ای ــران ب ــردم ای ــتگی رسارسی م ــوج همبس ــتان و م خوزس
حاكمیــت، عمیق تــر و بغرنــج تــر و شــكاف و چنددســتگی در بــاال شــدیدتر شــده اســت. 
ــن  ــود. ای ــت ب ــاالی حاكمی ــرتی در ب ــات بیش ــتت و اختالف ــردن تش ــاز ک ــر رسب ــد منتظ بای
ــگ  ــوژی و فرهن ول ــا سیاســت و اید ــام از اقتصــاد ت ــن نظ ــه ای داســتان بن بســتی اســت ك
ــام  ــا  و اداره امــور جامعــه بــه آن دچــار شــده اســت. ایــن نظــام بــا هــر دو جنــاح آن و ب
ــند  ــدن در مس ــك روز مان ــد ی ــران فاق ــردم ای ــر م ــه نظ ــط از نقط ــه فق ــات آن، ن متعلق
حاكمیــت اســت، بلکــه در امــر حاکمیــت کــردن و تقابــل بــا جنبــش آزادیخواهانــه مــردم 

ــوان و مســتاصل اســت. ــران هــم نات در ای
كمونیســت ها و  ایــران، طبقــه كارگــر آگاه و متوقــع آن،  تنــگ آمــده  بــه  جامعــه 
سوسیالیســت هایی كــه ســطح مبــارزات امــروز در جامعــه را بــه هــم بافته انــد و 
ــن  ــت را در ای ــد، حاكمی ــكل می كنن ــده و متش ــردم را آبدی ــات م ــرتده اعرتاض ــف گس ص
ــه مــردم كــرده اســت. رهــربان  ــی علی ــای اینرتنت ــه آزمایــش كودت ــور ب ــی مجب ــط بحران رشای
ــه  ــد و حلق ــزاز درآورده ان ــه اهت ــه» را ب ــورایی جامع ــو «اداره ش ــه آلرتناتی ــتی ك سوسیالیس
ــن  ــالج ای ــت الع ــد، بن بس ــر كرده ان ــالمی تنگ ت ــوری اس ــر جمه ــه روز ب ــارصه را روز ب مح
نظــام را هــم تشــدید كرده انــد. پارادوكســی كــه امــروز جمهــوری اســالمی در آن گیــر كــرده 
ن،  اســت اینســت كــه: بــاز گذاشــ اینرتنــت و شــبح «رسنگونــی» در منــازل رسان نظــام ه
ــای  ــاز كــردن راه خیزش ه ــن نارنجــك» و ب ــاط و «كشــیدن ضام ــت و راه ارتب و بســ اینرتن

ن! ــ ــدی ه ــای بع ــن لرزه ه ــی و زمی مردم

مردم آزادیخواه

ــكل  ــا متش ــاند. ب ــت كش ــه شكس ــد ب ــم را بای ــا ه ــاط ب ــع ارتب ــرای قط ــام ب ــت نظ سیاس
ــه  ــوان ادام ــت و كار می ت ــالت زیس ــی در مح ــوراهای مردم ــدن در ش ــد ش ــدن و متح ش
ــه  ــرا ب ــه آن ــرد، بلك ــن ك ــط تضمی ــه فق ــارزه را ن ــظ ارتباطــات رسارسی در مب ــارزه و حف مب
ــه جمهــوری اســالمی كشــاند؛  ــربد علی ــازمان یافته تری از ن ــر و س ــب عالی ت ــه مرات ســطح ب
ــردم در  ــارض م ــده و حی وح ــری زن ــالت تصمیم گی ــه مح ــد ب ــت و كار را بای ــالت زیس مح
ــه  ــادر ب ــی ق ــچ نیروی ــرد. هی ــل ك ــی در شــهرها تبدی ــور زندگ ــد و چــون اداره ام ــورد چن م
ــت؛  ــردم نیس ــتقیم م ــدرت مس ل ق ــ ــای اع ــردن ارگان ه ــدر ك ــان  ب ــردن و از می ــدود ك مح
ــی و  ــع عموم ــط مجام ــات توس ــای ارتباط ــده و پوی ــم زن ــد مكانیس ی توان ــی  ــچ قدرت هی

ــد. ــدود كن ــی را مس ــوراهای مردم ش
«طــرح صیانــت» نشــانه و شــاخص دوران جدیــدی در تــالش بــرای متحــد كــردن و رسارسی 
ــی  ع ــارزات اجت ــت اندركاران مب ــربان و دس ــت. ره ــردم اس ــه م ــش آزدیخواهان ــردن جنب ک
مــردم بایــد هرچــه زودتــر دســت بــكار ســاخ ابزارهــا و مكانیســم هایی در محــل شــوند 
ــارزات  ــوره مب ــه ك ــد ك ــن می كنن ــت، تضمی ــرف حاكمی ــی از ط ــر تعرض ــورت ه ــه در ص ك

ــد. ــكل می مان ــن داغ و متش ــردم در پایی م
حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) شــ را بــه تشــكیل و برپایــی شــوراهای مردمــی جهــت 
ــان بــرای  ــروزی جنبش م ــن پی ــالمی بــا هــدف تضمی ــوری اس ــا جمه ــروز ب ــه ام مقابل

ــد! ــرا می خوان ــورایی» ف ــاه و اداره ش «آزادی، رف

زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری
خط رسمی حزب حكمتیست 

۳ اوت ۲۰۲۱

گزارشى از يك پيكت اعتراضى در لندن

یــت از اعتصابــات  روز شــنبه ۳۱ ژوئیــه برابــر بــا نهــم مــرداد ۱۴۰۰، تجمعــی در ح
کارگــران نفــت، هفــت تپــه  و .....، همچنیــن اعرتاضــات خوزســتان و شــهرهای دیگــر 
ــه   ــی از جمل ــری ایران ــتی و کارگ ــپ، کمونیس ــازمان چ ــد س ــوان چن ــا فراخ ــران ب ای
تشــکیالت لنــدن حــزب حکمتیســت - خــط رســمی در میــدان مرکــزی شــهر لنــدن ( 

ترافالــگار) برگــزار گردیــد. 
ایــش تصاویــری از مبــارزات طبقــه کارگــر و اعرتاضــات شــهری، پورتــره  تجمــع بــا 
هایــی از جانباختــگان اعرتاضــات، همچنیــن عکســهایی از جنایــات جمهــوری اســالمی 
هــا رشوع شــد. ایــن تصاویــر توجــه رهگــذران  در ایــران و شــعارهای انگلیســی روی ب

زیــادی را بــه خــود جلــب کــرد و عکــس و فیلــم هــای زیــادی ازش برداشــت شــد. 
ــوری  ــی جمه ــگی ؛رسنگون ــعارههای همیش ــی و ش ــان انگلیس ــه زب ــع ب ــه تجم ادام
ــدان، شــکنجه و اعــدام اکتیویســت  اســالمی و برقــراری حاکمیــت شــورایی، لغــو زن
هــا در ایــران، پایــان ســتم بــر زنــان و برابــری زن و مــرد، برقــراری جامعــه ای آزاد، 
برابــر و امــن،  همچنیــن درخواســت همبســتگی بیــن املللــی از اعرتاضــات در ایــران 

ادامــه یافــت. 
رفیــق ســونیا محمــدی از طــرف کمیتــه لنــدن حــزب و همچنیــن رفیــق ثریــا محمدی، 
انی رو بــه مــردم و رهگــذران اعــالم کردنــد «در حالیکــه حــق اعتصــاب  طــی دو ســخ
و اعــرتاض کارگــران در ایــران ممنــوع اســت امــا همیــن االن کــه مــا اینجــا هســتیم 
هــه در اعتصــاب و اعــرتاض هســتند،  بیــش از صــد هــزار کارگــر در ایــران بیــش از یک
ــرس  ــالمی از ت ــوری اس ــواب جمه ــت و ج ــان اس ــه در جری ــهری روزان ــات ش اعرتاض
رسنگونــی اش،  تهدیــد، گلولــه و بــه قتــل رســاندن معرتضیــن و زنــدان و شــکنجه آنهــا 
ــتاران و  ــجویان،  پرس ن، دانش ــ ــودکان، معل ــان،  ک ــدن حــق زن ل ش ــ اســت. از پای
یــت ســازمان  کُال طبقــه کارگــر حــرف زدنــد و خواهــان همبســتگی بین املللــی و ح
هــا و مــردم آزادیخــواه لنــدن و بریتانیــا از ایــن اعرتاضــات جــاری در ایــران شــدند. 

ــپ و  ــای چ اینــدگان  ســازمان ه ــرف  ــن از ط ــای دیگــری همچنی انانی ه ــخ س
ــران و  ن موضــوع اوضــاع ای ــا هــ سوسیالیســتی کــه در تجمــع حضــور  داشــتند، ب

ــد.  ــراد ش ــذران ای ــردم و رهگ ــه م ــرتده رو ب ــات گس اعرتاض

ل از رهــربی حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان  رفقــا محســن کریــم و دشــتی جــ
ــت از  ی ــالم ح ــتگی و اع ــاهنگ» در همبس ــردی « پیش ــو کُ ــن رادی ــراق، همچنی ع
ــن آکســیون رشکــت داشــتند.   ــران و اعرتاضــات شــهری، در ای ــر ای ــات طبقــه کارگ اعتصاب
رادیــو تصویــری پیشــاهنگ مصاحبــه ای را بــه زبــان کُــردی بــا رفیــق بختیــار 
پیرخــرضی از طــرف تشــکیالت  لنــدن حــزب انجــام داد. رفیــق بختیــار رو بــه 
بیننــدگان و شــنوندگان ایــن رادیــو دلیــل ایــن تجمــع، بحــران معیشــتی طبقــه کارگــر 
در ایــران بدلیــل حاکمیــت ننگیــن حاکمیــت اســالمی و رسمایــه ، همزمــان اعرتاضــات 
و حضــور چشــمگیر طبقــه کارگــر در راس ایــن اعرتاضــات، اوضــاع متشــنج و ضعیــف 
شــدن جمهــوری اســالمی بــا فشــار اعتصابــات و اعرتاضــات گســرتده طبقــه کارگــر و 

ــان کــرد.  ــی را بی ــن امللل ــی بی مــردم آزادیخــواه و همچنیــن همبســتگی طبقات
ــا حضــور فعــال شــان رشکــت  طــی دو ســاعتی کــه رشکــت کننــدگان در آکســیون ب
ــه و  انی هــا، تران ــکال و سوسیالیســتی، ســخ ــا رس دادن شــعارههای رادی داشــتند، ب
ــردم و رهگــذران،  ــب توجــه م ــرای جل ــی و شــعارهای نوشــتاری ب رسودهــای انقالب
ــات  ــه و اعرتاض ــت تپ ــت، هف ــرتده نف ــات گس ــا اعتصاب ــان را ب ــتگی خودش همبس
شــهرهای خوزســتان و تهــران و بخشــهای دیگــر جامعــه کــه باعــث بحــران جــدی در 

ــد. ــراز کردن جمهــوری اســالمی شــده را اب

یــت و تالشــهای  تشــکیالت لنــدن حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) در راســتای ح
ــی در  ــای میدان ــت ه ــی فعالی ــش اصل ــک بخ ــوان ی ــود بعن ــه خ ــز  و پیگیران متمرک
لنــدن، بــرای رســاندن صــدای اعتصابــات کارگــری، اعرتاضــات شــهری کــه بویــژه از دی 
مــاه ۹۶ در جریــان اســت، بحــران معیشــتی و  محیــط زیســت، عــدم آب آشــامیدنی 
ســا در خوزســتان، بلوچســتان، کردســتان و بخــش هــای دیگــری از مرکــز و مناطــق 
ــن  ــوش فعالی ــه گ ــن بحــران هــا ب ــه ای ــران و رســاندن صــدای اعرتاضــات ب دیگــر ای
کارگــری و چــپ و مــردم آزادیخــواه بریتانیــا و کشــورهای دیگــر و همچنیــن فشــار 
بــه دفاتــر جمهــوری اســالمی در لنــدن بــرای آزادی صدههــا معــرتض در خوزســتان، 
ــران، بــه فعالیــت هــای خــودش در  تهــران، ســایر شــهرها و زندانیــان سیاســی در ای

اشــکال مختلــف ادامــه میدهــد. 
ــاس و ارتبــاط مســتمر بــا ســازمان هــای کارگــری در بریتانیــا و  همچنیــن در 
یــت هــای طبقاتــی بــرای کارگــران و  بســیاری از کشــورهای دیگــر پیگیــر گرفــ ح

ــتیم. ــران هس ــه  در ای ــی و آزادیخواهان ــارزات طبقات ــایر مب س
ــا  ــط ســخت کرون ــن رشای ــدگان کــه در ای ــی از همــه رشکــت کنن  مــا ضمــن قدردان
ــردم  ــن طبقــه کارگــر و ســازمان هــا و م در تجمــع امــروز رشکــت داشــتند، مدافعی
ــات گســرتده کارگــری و  ــت از اعتصاب ی ــرای ح ــه همراهــی بیشــرت ب آزادیخــواه را ب

ــم .  ــرا میخوانی تظاهــرات هــای شــهری ف

تشکیالت لندن حزب حکمتیست  خط رسمی
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱ برابر با دوم مرداد ۱۴۰۰




