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جهانی کارگران !
همایون گدازگر
بیش از  ۰۳۱سال قبل “فویر انگل “یکی از کارگران اعدامیی
تظاهرات شیکاگیو در بیییداگیام سیرمیایی داران ایین شی یر در
اعتراض ب حکم جیددان بیانیر بیر ورد و گی یت “صیدا
کارگران خ شدنی نییسیت “  .از نی ینیگیام تیا کینیون صیدا
کارگران ج ان علی استثمار وستم سرمای دار در اول می
پژواک بانر فویر انگل و رفقایش در میییدان “هیی میارکیت
“شیکاگو همچنان ادام دارد .
 ۵سال بعد از قتل عام شیکاگیو در سیال  ۰۸۸۱کینیگیرم بییین
الملل در پاریس ب پیشن اد نمایندگان حزب سوسیالیست مریکا
روز اول م را بعنوان روز ج انی کارگر برسمیت شناخیت .
اما رژم میلیونی در خیابانها پایتخت و ش رها م م جی یان
در سال بعد () ۰۸۱۱در واقع روز ج انی کارگر را تثبیت و
م ر ن را برپیشانی جامع نوپا سرمای دار کوبید .
اول می  ۰۸۱۱در کشییورهییا زیییاد مییارش هییمییبییسییتییگییی
کارگر خیابان ش ر ها بزرگ را در نیوردیید  .در لیمیان
عیلییییرخیم مییخیالی ییت کیارفییرمیاییان در شی ییرهیا روسییتیوک
هامبورگ کلن و فرانیکی یورت اعیتیراض اول می در شی یر
هامبورگ با اعتصاب فلج کنندم ا ادام پیدا کیرد کی تیاروز
 ۰۵م ادام داشت  .در ش ر وین پایتخت اطرییش اعیتیصیاب
 ۰۵۱هیزار کیارگیر قیبیل از اول می شیروو شیدم بیود  .در
بوداپست علیرخم مخالی یت دولیت  ۳۱هیزار کیارگیر و میردم
معترض جشن همبستگیی اول می را بی نیمیاییش گی.اشیتینید .
درهمین سال در هاید پارک لندن و در بلژیک تجمعات باشکوم
وچند دم هزار ن رم برپاگردید  .در فرانس حیکیومیت سیرمیایی
داران هزاران سرباز را راوان سرکیوب اعیتیراض کیارگیران
کرد و ب زدوخورد خیابانی منجر شد  .در اییتیالیییا کیارگیران
ش ر رم راب تعطیلی کشاندند  .در استک لم و کوبا ده ا هیزار
ن ر ودر نیویورک وشیکاگو  ۳۵هزار کارگیر در میارش اول
م  ۰۸۱۱نظم اسیتیثیمیارگیران سیرمیایی دار را بی میقیابیلی
فراخواندند .
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اعالمیه حزب حکمتیست
ر
اعتاضات معلمان؛ رسکوب دیگر اثر ندارد!
صفحه ٩
از ن ببیعید طیبیقی کیارگیر جی یانیی تیوانسیت اول میام می را
جابیندازد و با مبارزات بین المللی ن را بی روز هیمیبیسیتیگیی اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست
ج انی طبق کارگر علی سرمای علی ت رق و نی یاو و کیار
مزد و بنیادها شوم سرمای دار تبدییل کینید  .از نیزمیان محکومیت حمله نظایم دولت فاشیست و اشغالگر ترکیه به اقلیم کردستان!
تاکنون بخصوص با منجدبی ک سرمای دار طی ییک قیرن
گی.شیتی بی بشیریییت تیحیمیییل کیردم اسیت امیروزهیم هینییوز
خواستها و کی ر خواست طبق کارگر علی سرمای دار هم
جا همچنان ب قوت خود باقی است .
صفحه ١٤
٧

زندهبادسوسیالیسم


اکترب

صفحه 2

گفتگوی اکتبر با عبداله دارابی
به استقبال اول ماه مه

اکتبر ب اول مام می نیزدییک میییشیوییم ییکیی از
مسایلی ک در اعدمی حزب کمونیست کارگیر -
حکمتیست هم ب ن اشارم شدم است پرداختن بی
جنر جار در اکراین در میراسیم و قیطیعینیامی
ها اول مام م است .ربط این جینیر بی طیبیقی
کارگر چیست؟
عبدال دارابی نزدیک ب دو مام از ت اجم نظامیی
و حمدت ویرانیگیرروسییی بی اکیرایین میییگی.رد.
همان طور ک اشارم شیدم طیی ایین میدت حیزب
کیمییونییییسیت کیارگییر حییکییمیتییییسییت بیا صییدور
اطدعی و نوشیتیار و مصیاحیبی هیا زییاد از
اهداف اصلی این جنر م صل صیحیبیت کیردم و
نرا ب اطدو عموم رساندم است .با توج ب ن
اول مییام م ی امسییال مصییادف اسییت بییا جیینییر
ویرانگر نظام کاپیتالیستیی در اکیرایینه کی بیخیش
اعظم قربانیان ن کارگرانی است ک در راسیتیا
منافع سرمای داران ب جب ی هیا جینیر گسیییل
شدم اند تا در کنار تبام کردن شیرازم جامع جان
و مال کارگیران را نیییز در میعیرض نیییسیتیی و
نابود قرار دهند .در نتیج ایین جینیر جینیر
سرمای داران است و سود و سود ور نیاشیی از
ن عاید خودشان است و مرگ و میر و میرارت
و مصیابیب نیاشیی از ن نیییز سی یم کیارگیران و
خانوادم ها ن اسیت .بیا تیوجی بی ن تی یاجیم
روسی ب اکراین موضوعی است کی کیارگیران
در اول مام م امسال بی ن بیپیردازنید و ضیمین
محکوم کردن ن قویا بیر خیواسیت قیطیع فیور
جنر تأکید نمایند .مضافا بر ن جیادارد کیارگیران
در اول مام م امسال کشمکش قطب ها سرمای
دار و زورگییویییی میییییلیییییتییاریسییتییی روسیییی را
محکوم نمایند و بیا صیدا رسیا نیرا بی گیوش
جنر افروزان سرمای در هر دو سو جینیر و
کل جامع بشر برساند.

پروپاگنید اهیداف ایین جینیر و دییگیر جینیگی یا
ویرانگر مورد نظر خود را از مردم پن یان کینینید
اما در عالم واقع مخاطبین اصلی جنر روسیی و
اکراین طبق کارگر ج یانیی اسیت تیا در زییر
سای اختناو بتواننید نی یا را از خیواسیت بیرحی
طبقاتی خویش عقب بیرانینید و در کیمیال رامیش
بتوانند در پیرتیو کیار ارزان و کیارگیر خیامیوش
استثمار وحشیان خود را دامن زنند و بدیینیوسیییلی
سود هنگ ت ناشی از دسترنج کارگیران را بیرا
خود نگ دارند .مضافا بر ن بر خیدف میدعیییان
دروخییین سیردمیداران کیاپیییتیالیییسیم ایین جینییر

بخاطر دفاو و حمیاییت از میردم«اکیرایین تیوسیط
مریکا و ناتو یا حمایت سرمای داران روسیی و
پوتین از مردم دونتسک و لوهیانسیک» صیورت

نگرفت است و سر سوزنی ب ایجاد زندگی بی یتیر
برا ن ا ربط ندارد .این ادعا ها پوچ بی میایی
در واقیع صیورت ظیاهیر ایین جینیر اسیت نی
واقعیت پشت پردم ن .خیلی ها بیاد دارند بیدنیبیال
سییقییوط بییلییوک شییرو در سییال  ۰۱۱۰میییییدد
مریکا بدفاصل ب منظور تثبیت هژمونی و ییکی
تاز خود بر ج ان جنگ ا خانمانسوز را در
ج ان بویژم منطق خاورمیان بی رام انیداخیت و
بعد از س ده کشتار و ویرانیگیر در مینیطیقی
سرانجام بجاییی نیرسییید و می یتیضیحیانی شیکیسیت
خورد .شکست و ناکامی ها پی در پی مریکا
ب مرور بر وج سیاسی و نیظیامیی ن لیطیمی
وارد کرد واعتبار و هژمونی نرا نیزد دوسیتیان
و دشمنان خود در سطح جی یان پیایییین ورد .در
خدل این دورم رو ب نیزول میرییکیا قیدرتی یا
دیگر چون چین و روسی ه عیرو کیردنید و کیم
کم در سطح جی یان و خیاورمیییانی و ...بیرتیر
ها ماد و میعینیونیی خیود را بی رک میرییکیا
کشیدند و نشان دادند از این پس چون گ.شت زییر
اگر چ صاحبیان اصیلیی سیرمیایی میییکیوشینید بیا بار یک تاز مریکا نخواهند رفت .بیا تیوجی بی

زندە باد اول مە!

شماره ١٩٢
ن ت اجم علی اکراین یکی دیگر از نشیانی
ها بارز این جدال و کشمکش بین میرییکیا
و ناتو و روسی و چین است .با وردن ایین
نمون خواستم نشان دهم کی جینیر جیار
در اکراین حتی اگر ب صلح و تیش بیس
هم بیانجامد وضعیت پیشارو ج ان هیرگیز
بحالت دورم ماقبل جنر اکراین باز نخواهید
گشت .چون همین حاال  ۱۵در صد نیییرو
انسانی ایین جینیر وییرانیگیر را کیارگیران
روسی و اکراینی تشکیل میدهند .مضیافیا بیر ن
از همین حاال ب ب ان این جنر گیرانیی سیرسیام
ور و فقر و فدکت کم نظیر و اخرا و بییکیار
کارگران در سراسر ج ان رو ب افزایش اسیت و
مابازا ن نیز بشیدت رو گیردم خیانیوادم هیا
کارگر و کل مردم زحمتکش سنگییینیی میییکینید.
قیمت کاال ها مورد نیاز زندگی مردم در اروپیا
هم ب طرز چشمگیر رو ب زونی است .و هییی
نشان ا از فرو کش کیردن ن در چشیم انیداز
نیست .عدیم و پیییامید هیا نیاگیوار فیوو نشیان
میدهد ک قطب ها امیریالیست نوظ ور چین و
روسی ب تقسیم س م تا کنونی سرمای ج انی کی
اساسیا نیاشیی از دسیتیرنیج طیبیقی کیارگیر اسیت
راضی و قانع نیستند و اعدم کردم اند از این پیس
بخاطر دریافت س م بیشتر زیر بار قلدر مریکیا
نمیروند.
کارگران ایران نیز بمثیابی بیخیشیی از کیارگیران
ج ان در روزاول م میتوانند ضمین تیأکییید بیر
خواست قطع فور جنر بر همبستگی و اتیحیاد
با کارگران ج ان پا ب شارند و حمیاییت بیییدریی
خود از کارگران انقدبی یونان ایتالیا سیپیانیییا و
ترکی را کی میانیع ارسیال اسیلیحی و تیجی یییزات
جنگی ب اکراین شدم اند را نیزاعدم نمایند.
اکتبر از نظر خیلیی هیا تینیاسیب قیوا و فضیا
سیاسی امسال برا خودنمایی کیارگیران در اول
مام م مساعد تر است شما در این مورد چگونی
فکر میکنید؟
عبدال دارابی تأیید و صحت و سقم درستیی ایین
در
سوأل دال بر تغییر تناسب قیوا سیییاسیی
جامع ایران قابل انکار نیست و برا هر عیابیر
و رهگ.ر ب راحتی قابل مشیاهیدم اسیت چیون
سردمداران رژیم ایران و جی یان نیییز بیارهیا بی
صراحت ب ن ا.عان کردم اند .ولی در عین حال
باید این را دانسیت و بیر ن واقیف
٣

اکترب

صفحه 3
از صفحه٢

گفتگوی اکتبر با عبداله دارابی ...
بود ک رسیدن ب اینجا و دستیابی ب این تحول
در درج اول مدیون تدش و بیی وقی ی جینیبیش
کارگر و دیگر جنبش ا رادیکال و زادییخیوام
ایران است ک توانستند با مبارزات طاقت فرسیا
و خستگی ناپ.یر خود در بیرابیرفضیا سیییاسیی
مخوف حاکم بر ایران و مسببان اصلی قیاطیعیانی
بایستند و نرا ب عقب برانند  .نطور ک جیامیعی
بخوبی نرا لمس و احساس کند .ب همین خیاطیر
جا دارد در اول مام م امسال فعالین و رهیبیران
کارگر در اول میام می ضیمین پیاس داشیتین
دستیوورد تیا کینیونیی خیود عیلینیا و رسیمیا در
تجماعات و متییینیر هیا بیزرگ در خیییابیانی یا
اظ ار وجود کنند و ب صیراحیت اعیدم نیمیایینید
بانی و مسبب این سی روز مردم ایران رژییم
جم ور اسدمی است .بیانیی و مسیبیب اصیلیی
این م فقر و فدکت بیکار و بیمار در ایران
جییمی ییور اسییدمییی اسییت و ...عییدوم بییر ن
کیارگییران در اول مییام می امسییال بییر اتییحییاد و
همبستگی میان جنبش ها رایکال و زادییخیوام
در سراسر ایران تأکید نمایند و بیرا اییجیاد ن
ستین ها را باال بزنند.
در اول مییام می امسییال بییر زاد
زندانی و زندانیان سیاسی پا ب شارند.

جلب نمایند .کیارگیران و فیعیالییین کیارگیر بی
کییمییک زنییان و مییردان زادیییخییوام میییییتییوانیینیید
بزرگداشت روز اول مام م را ب فضیا شیاد
سیاسی و اجتماعی جامع کردستان تبدیل کینینید.
برا این کار باید از هم ابتکارات جیمیعیی و
فرد مردم ب رم بگیرند تا روز کیارگیر را بی
جشن عمومی مردم در ش ر و ش رک ها تبدییل
نمایند و در متن چینییین فضیاییی بی صیراحیت
کی ر خواست خود عیلییی رژییم سیرمیایی دار
حاکم بر ایران را ب اطدو عموم برسانند.

شماره ١٩٢
گ.شت و میگ.رد زنیدگیی نیام نیدارد .چیون شیمیا
مردم زحمتکش شایست ب ترین زندگی هسیتییید و
چنین خواستی واقعی است و در ایران امروز هیم
ممکن و قابل دسترس اسیت .امیا سیرمیایی داران
حاکم بر کشور بخاطر منافع سرمای دارانی خیود
نرا از شما گرفت و از شما دری کردم اند .ایین
کی ر خواست اصل حقیقیت اسیت کی سیرمیایی
داران و دولت م تخور شان در روز اول مام می
بییاییید نییرا از زبییان خییود شییمییا کییارگییران و
زحمتکشان بشوند.

هم میدانیم روز اول مام م روز ج انی طیبیقی چگونگی بزرگداشت روز اول مام م اساسا در
کارگر است و محیط کار تعطیل اسیت و بیرا اختیار رهبران و فعالین کارگر در محل اسیت.
گرامیداشت ایین روز عیظیییم بیایید شیکیارا در ولی توصی فرد من برا برگیزار روز اول
میدهعییام در حضییور مییردم در داخییل شی ییر و مام م امسیال خیار شی یر ومیحیدت شی یر هیا
محدت ش رها ظاهر شد و اززاوی منافع طبقی نیست .چیون بیا شیراییط امیروز جیامیعی اییران
کیارگیر خیواسییت و اهیداف واقییعیی و شییایسیتی قرابت و تناسب خاصی ندارد.
زندگی مردم را ب اطدو عموم رساند و ب ن ا
وانمود کرد ک در طی  ۳۳سال نچ بیر شیمیا

کییارگییران

اکتبر در کیردسیتیان انیتیظیار چیییسیت؟ فیعیالییین
چگون میتوانند ب استقبال اول مام بروند؟
عبدال دارابی اول مام می روز حی یانیی طیبیقی
کارگر است و کیارگیران کیردسیتیان و سیراسیر
ایران هم بخشی از طبق کارگر ج ان میحیسیوب
میشوند .چون خواست و اهداف امیروز و فیردا
یشان با هم یکی است و هییی اسیتیثینیاییی در ن
موجود نیست و نچ در بیاال اشیارم شیدم جیز
مشترکات شیمیا میحیسیوب میییشیود .در نیتیییجی
کارگران در کیردسیتیان هیم در شیراییط کینیونیی
میتوانند در اول مام م امسال در اجیتیمیاعیات و
متینر هیا بیزرگ خیود در صیحین خیییابیانی یا
بصورت علنیی ظیاهیر شیونید و تیدش کینینید بیا
حضور فعال خود توج جیامیعی را بسیو خیود

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری

اکترب

صفحه ٤
از صفحه ١

یااادگاااری از باارگاازاری اول مااه سااال ٦٦١١
سنندجدرپاساژعزتی
یادگارها با ارزشی از متینر علنی  0011ن ر
مراسم اول م سال  0611در پاساژ عزتی سنند
است 50 .سال قبل و در شرایط محدودیت ا فراوان
پلیسی و امنیتی و حتی محدودیت ا فنی و تکنیکی
این عکس ا ت ی شدم اند .متینر باشکوم پاساژ عزتی
سر خاز دورم جدید در مبارزات کارگر و سنت
مراسم ا روز ج انی کارگر در ش ر سنند و
دیگر ش رها شد .ب دنبال ن مراسم ا پرجمعیت
تر و با شکوهتر سال ا  16و  16تجرب شد و در
یک ده اخیر هم سنت ا رادیکال کارگر ن
دوران نقط اتکا پیشروان کارگر این دورم شد.
مدتی قبل در پاسخ یکی از پرسش ا نشری اکتبر در
مورد مراسم ا اول م ش رها کردستان در ن
دورم ب طور فشردم چنین توضیح دادم.

کییارگییر صی ییحی درخشییانییی از ابییراز وجییود
اجتماعی جنبش متمایز سوسیالیستی کیارگیر را
ب ثبت رساندند .وقوو ایین پیدییدم درخشیان ایین
سال ا یک روزم و بدون پیشین نبود .وج تعیییین
کنندم تیربی اصیطیدش "پشیت صیحینی " فیعیل و
ان عاالتی بود کی نیتیییجی ییک دورم چینید سیالی
گاهگر و سازمانیابی کمونیستی در میحیل کیار
و زیست کارگران سینینید بیود .از میدتی یا قیبیل
فعالین و رهبران مراکز کارگر ن زمان شی یر
سنند از کارخان ها پوشاک و شاهو گیرفیتی
میییکیییانیییییییک
تیییا کیییارگیییاهییی یییا فیییلیییزکیییار
برقکار تراشیکیار نیجیار و خیییاط و خیبیاز در
ارتباطی گاهان صی یی میتیحید را اییجیاد کیردم
بودند .شبک ها وسیع مبارزاتی را شکل دادند.
برا یک دورم معین تشکل "اتحادی صنعیتیگیر"
را ایجاد کردند .م متر گرایش کمونییسیتیی درون
کارگران و تحزب کمونیستی نقشی تعیین کنندم و
یک تاز و بدمنازو را در متحد کردن کیارگیران

شماره 29٢
و در مراسم ا اول م ای ا میکرد .چند سیال قیبیل
در جییزوم ا تییحییت نییام "جیینییبییش کییارگییر در
کردستیان" در ییاد ور ایین میراسیمی یا خیرور
فرین چنین نوشتم "مضمون سخنرانی ا و شعارها و
ب ویژم قطعنام این متینگ ا مستقیما در دیدگاه یا
کمونیسم و سوسیالیسم کارگر ریشی داشیتینید .هیر
ناظر با انصافی با مشاهدم قطعنام ها این سیالی یا
میتواند دریابد ک این پدت رم کارگران کمونیست در
جنبش کارگر و در جامع برا سیاخیتین یینیدم و
دنیایی ب تر است .از این زاوی کسیون یا میام می
در این سال ا اهمیت تیارییخیی و پیایی ا تیر در
جنبش کارگر ایران و در کردستان پیدا میکننید" .
از نظر من این ارزیابی هنوز هم ب قوت خود باقی
است.

***

رحمان حسین زاده
9202-4-92

اکتبیر بیرگیزار اول می در شی یرهیا کیردسیتیان
ازسابق مثبتی ب یرم مینید اسیت از میییان میجیمیوعی
مراسم ا و کسیون ایی ک بی مینیاسیبیت اول می در
کردستان برگزار شدم کدامیک را میتوانیید الیگیو
برجست و پر دستاوردتر دید؟
رحمان حسین زادم
تجارب متنوو و با ارزشی وجود دارد .امیا از میییان
این تجارب متنوو ب نظر من مراسم ا سال ا 11
تا  16در ش ر سنند هنوز الگو برجست و پیشیرو
ن تن ا در ش رها کردستان بلک در کل تجرب مام
م در ایران است .ن سال ا جنبش اعتراض همگیانیی
وجود نداشت .از تب و تاب کسیییونیی ضید رژییمیی
خبر نبود در شرایط تداوم جنر ایران و عیراو و
پیامدها ن علی طبق کارگیر و جیامیعی کیارگیران
پیشرو ش ر سنند قدم جیلیو گی.اشیتینید در تینیاسیب
قوایی ب شدت نامساعد اما دقی و سازمانیافت و کیار
شدم و هدفمند مبتکر مراسمی یا سیرک کیارگیر و
تودم ا "پاساژعزتی در سال  11دبیییرسیتیان رنیج
ور در  16و سییالیین تییخییتییی در  " 16شییدنیید.
مراسم ایی ک در او قدرقدرتی جمی یور اسیدمیی
زنان و مردان کارگر و زادیخوام در کنار هم میتیحید
و هم بست با سرود انترناسیونال شروو کیردنید و در
ادام رهبران و ژیتاتیورهیا کیارگیر بیا شی یافیییت
کمونیستی نیظیم سیرمیایی و مصیابیب ن را بی نیقید
کشیدند و با قرابت قطعنام ها رادیکال کمونیسیتیی

زنده باد انترناسیونالیسم کارگری!

اکترب

صفحه ٥

شماره 2٩٢

اعالمیه حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

اول مه ۲۲۲۲
طبقه کارگر در بطن تند پیچ پرمخاطره جهانی
در ستان اول م  ۲۱۲۲طبق کارگر در هم کشورها ج ان دور دیگر از فقر و تبعیض و مصابب و مشقات نظام استثمارگر
کاپیتالیستی را سخت تر از همیش تجرب میکند .سردمداران و ایدبولوگ ا بورژوایی چند ده است استید بی رقیب نظام سرمای
دار بر سرنوشت بشریت و گسترش دامن حاکمیت و کارکرد ن ب اقصی نقاط کرم زمین را نقط قوت این نظام ستمگر معرفی
میکنند .درعین حال این حقیقت سادم را پردم پوشی میکنند ک گسترش هر روزم فقر و گرسنگی و تبعیض و نابرابر و جنر و
ناامنی در اقصی نقاط ج ان نیز محصول همین نظم ضد انسانی است .کشمکش و جنر اصلی طبق کارگر علی سرمای دار ب
پ نا ج ان از همین جا ال ام میگیرد .روز اول م امسال میتواند و باید صحن ارتقا و گسترش این نبرد طبقاتی و سیاسی علی
کاپیتالیسم معاصر باشد.
امسال پرولتاریا ج انی و مردم محروم با پرمخاطرم ترین کارکرد نظم سرمای دار یعنی جنر امپریالیستی جار در اوکراین و
خطر تبدیل عملی ن ب یک جنر بزرگ در سطح دنیا و در شرایط وجود زرادخان ها سدح ایی شیمیایی و بیولوژیکی و هست
ا در دست قطب ا امپریالیستی دو طرف این جنر روبرو است .ادام کشمکش و جدال قطب ها اصلی کاپیتالیسم بر سر س م
خواهی بیشتر در اقتصاد و سیاست دنیا و تحکیم موقعیت باالدستی در ج ان چند قطبی ثبات نیافت ب جغرافیا اوکراین کشیدم شدم
است .تاکنون طبق کارگر و مردم بخت برگشت در اوکراین و روسی ب گوشت دم توپ جنگی تبدیل شدم اند ک از یک طرف
ناسیونالیسم عظمت طلب روسی ب رهبر پوتین در سودا اعادم موقعیت روسی ب عنوان یکی از ابرقدرت ا ج ان و از طرف
دیگر مریکا و متحدان اروپایی و ناتو برا جبران ناکامی ا در خاورمیان و احیا موقعیت هژمونیک بر ج ان کاپیتالیستی معاصر
میکوشند .این جنر برخدف پروپاگاند طرفین درگیر مستقیمأ علی منافع کارگران و مردم در روسی و اوکراین و در هم دنیا است.
طبق کارگر ج انی در اول م  ۲۱۲۲میتواند و ضرور است اعدم کند کشمکش قطب ا کاپیتالیستی و در این مورد لشکرکشی و
زورگویی میلیتاریستی روسی را ضد انسانی و ارتجاعی میداند و خواهان توقف فور جنر است .ب عدوم دخالت مستقیم و خیر
مستقیم دیگر دولت ا همگام دو طرف جنر و تمایل هیبت حاکم مریکا و ناتو را ب کشدار شدن این جنر و اعمال "تحریم
اقتصاد " علی روسی را ب مثاب سدش کشتار جمعی سیاست ضد انسانی و جنایتکاران میداند .در این راستا بر کوتام شدن دست
قدرت ا و دولت ا مرتجع کاپیتالیست از سر مردم تاکید میکند .کارگران با چشمان باز علی توجی ات ناسیونالیستی "منافع ملی"
دولت ا درگیر و گسترش راسیسم توجی گر این توحش و حضور فعال جریانات فاشیست در این جنر می ایستند .باید اعدم کرد ک
طبق کارگر و مردم چ در روسی و اوکراین و چ در دیگر کشورها نباید ب گوشت دم توپ این جنر تبدیل شوند .ب روشنی علی ب
اصطدش "دولت و بورژواز خود " مستقیمأ درگیر و یا دولت ا همگام و متحد دو سو این جنر تب کاران میتوان و باید ایستاد.
براین اساس بسیار ضرور است سیاست ارتجاعی جریانات و ترندها چپ و راست "پروروسی" و یا "پروخربی و ناتویی" در این
رویداد را افشا و منزو کرد .طبق کارگر میتواند با سیاست و صف مت اوت ب فاکتور م م ب میدان کشاندن جنبش متمایز و امید
بخش پایان دادن ب جنر و توحش سرمای دار و دولت ا ضد انسان تبدیل شود .در این تند پی تاریخی طبق کارگر در سطح ج ان
در مقابل زمایش پیچیدم و سنگینی قرار دارد ک اساسأ با اتکا ب خود گاهی طبقاتی و سوسیالیستی اتحاد و سازمانیافتگی همچون
کارگران سوسیالیست و بلشویک ا مقطع جنر ج انی اول در سال  ۰۱۰۱میتواند مسیر تحوالت را ب ن ع طبق کارگر و مردم
محروم تغییر دهد.
کارگران ایران ب مثاب بخشی از طبق کارگر ج ان در اول م امسال علی این جنر و دو قطب کاپیتالیستی و دولت ا ارتجاعی
مستقیما درگیر ن بر همان اف و سیاست انقدبی و رادیکال مورد اشارم در باال تاکید میکنند ک میتواند راهنما عمل کارگران گام و
سوسیالیست در سراسر ج ان باشد.
ب عدوم طبق کارگر در ایران با گسترش فاجع فقر و گرسنگی و گرانی و بیکار و بیمار و تبعیض و نابرابر خیر قابل تحملی
روبرو است .در اول م امسال کارگران علی سرمای دار حاکم و دولت جم ور اسدمی بانی این وضعیت کی رخواست خود را با
ش افیت اعدم میکنند .با اتکا ب پتانسیل مبارزاتی جنبش کارگر و دیگر جنبش ا اجتماعی رادیکال متحد طبق کارگرهمچون جنبش
٧

آزادی زن معیار آزادی جامعه است

صفحه ٦

اولمهوجنگ
دراکراین
سعید یگان
یکییییی ازویژگییییی هییییا اول میییی امییییسال
روزج انی کارگر خاز جنگی ویرانگیراز
جانیییب دولیییت سیییرمای دار روسیییی بییی
سییییرکردگی پییییوتین علییییی کییییشوراکراین
است.این جنر بی خیرازکیشتارو اوارگیی
مردم اکراین هم اکنون ج ان را با چالیش
بزرگی مواج کردم است .جنر پدییدم ا
شییوم و ویرانگراسییت و سییرمای دار و
دولت ا سرمای دار جنر رابرا سی م
بیشتر ازسود ور سرمای برگردم طبق
کارگردرمقابل رقبیا خیود اجتنیاب ناپ.ییر
کردم اسیت .از ایین نگیام جنیر دراکرایین
جنگیییی تمامیییا علیییی طبقییی کیییارگرومردم
رنجدیدم درهر دو کشور روسی و اکرایین
وبییا هییدف خ یی کییردن هییر نییوو صییدا
مخییییالف و ازادیخواهییییی علییییی تبعیییییض
ونیییییییابرابر و فدکیییییییت اقتیییییییصاد و
سیییستم ا حییاکم از جانییب طبقی کییارگرو
مردم معترض در واقع نیزمی باشد .

اکترب
اسییت وهییر چ ی زمییان مییی گیی.رد وافکییارعمومی ج ییان
ازفییضا تبلیغییاتی رسییان هییا در خازجنییر فاصییل مییی
گیرند بیشتر ب اهداف واقعی جنر پی می برند .اگر در
اخازجنییر مییدیا خییرب نییاتو و دول خربییی توانییستند
افکارمردم را درج ت اهداف و حقانیت خود تحیت تاثییر
قرار دهنید و ان یا را در دفیاو ازدولیت زلنیسکی و علیی
دولت پوتین بسیج و ب خیابان ا بیاورند با ادامی جنیر و
تاثیرزیانبار ن بر زندگی مردم و شکار شدن اهداف ضد
انسانی پشت ن عاقبت این فضا فروکش کردم است وکم
کم فضا اعتراضی علی عاملین هر دو سو این جنر
ویرانگرباال گرفت است.
واقعیت این است ک جنر در اکیراین اگیرهم پاییان یابید
ک باید امیدوار بود تیا بییشتراز ایین میردم کیشت و وارم
نشوند اما ایین جنیر ازنگیام ج یان چنید قطیبی خیاز
کشمکش ا جدید و رایش قیدرت ا بیزرگ امپریالییستی
و سییرمای دار بییر سرتقییسیمات و نقییش ینییدم ج یییان
تواف و کنار مدن با همیدیگر ییا گیسترش ن بی مناطی
دیگراست .
جنر در سوری و لیبی صحن همین رقابت ا در سیال ا
گ.شت تا کنون بودم است و اکنون بیا حملی تجاوزکارانی
روسی ب کشور اکراین جنر و رقابت ب قیمت ویرانی
و کشت و تل ات انیسانی بی مرکیز کیشورها اروپیایی و
مناط حساس مورد مناقش میان بلوک خرب ب رهبر
امریکا و ناتو و از طرف دیگرروسی و چین تبیدیل شیدم
است .

جنییر دراکییراین بطورمییشخص جنییر و
رقابت دولت ا سرمای دار از یک سیو
روسییی وچییین و حامیییان انییان از سییو
دیگردولییت اکییراین بییا حمایییت امپریالیییسم
امریکییا نییاتو و دول خربییی بییر سییر سییود
جویی اقتداربیشترو توسع طلبی است ک
هزین ن را طبقی کیارگرو میردم محیروم
در هر دو سو این جنیر و میردم ج یان
می پردازند .اگراکراین اکنون میدان جنر
واین رقابت یا اسیت امیا هیدف ن فراتیراز
اکراین و بر سرتعین چ ارچوب ا جدید
مییییان قیییدرت ا سیییرمای دار در بطییین
ج ییان چنیید قطییبی کنونییی اسییت کی یییک
قطب ن چین و روسی ک حاضرب قبول
قییایی ج ییانی دولییت امریکییا بیییش از اییین
نیییستند .اییین جنییر رقابییت میلیتاریییستی
میان دولت یا سیرمای دار را دامین زدم ازنگییام ج ییان چنیید قطییبی کی امریکییا حاضییرب قبییول ن
واسیییت و بییی صییینعت تیییسلیحاتی رونییی نیست و هر کدام از قطب ا دیگرسرمای دار از جملی
بخشیدم است .
روسی و چین س م خیود را میی طلبنید .چیین بی عنیوان
نزدیییک ب ی دو مییام از خازجنییر گ.شییت یییک قییدرت اقتییصاد بییا سییرمای کدنییی ک ی بییا اسییتثمار
افول هژمونیی امریکیا بیر ج یان پییرامون بعید از پاییان
جنر سیرد و تدشی ا نیاموف ایین کمیپ بیا خازجنیر
خلیج و تحمیل جنر دربالکیان در اواییل دهی نیود وبعیدا
حملییی بییی عیییراو و افغانیییستان و جنگ یییا نییییابتی در
سییوری لیییبی و اکنییون وقییوو اییین جنییر در اکییراین و
رقابییت امریکییا و نییاتو علیی روسییی بییرا جییبران عقییب
نیییشینی و ناکامی یییا امریکیییا بییی عنیییوان تن یییا قیییدرت
وژانیییدارم ج یییان در بطییین ج یییان چنییید قطیییبی کنونیییی
است  .لمان و فرانس اگرچ جانیب سیاسیت ا خیرب و
ب اکراین حمایت مالی و نظیامی میی کننید امیا در عیین
حال نقش میانجیگر برا پایان جنر در ایین کیشمکش
اتخا .کردم اند.این کشورها نیز نگران از ادامی جنیر و
ان جار ن در بیرون از مرزها اکراین خیود را بییشتر
ملیتاریزم و میلیاردها ایورو ازجیب مردم بی ب انی دفیاو
از دمکراسی ب ن اختصاص دادم اند.

شماره 2٩٢
وحییشیان نیییرو ارزان کییار کییارگر در اییین کییشور ب ی
دسیییت وردم انییید بیییرا تیییصاحب و گیییسترش نقیییو.
اقتصاد خود و استثمارطبق کارگردر سیایر کیشورها
ب ی جنییر قییدرت ا اقتییصاد دیگییردر راس ن امریکییا
رفت و ب یک قطب اقتصاد ج انی و مزاحم امریکیا و
خرب تبدیل شدم است .
هیییدف امریکیییا و دخالیییت در جنیییر کنونیییی در اکرایییین
کمک ا مالی و صدورتسلیحات ب اکراین و کیشورها
عیییضو نیییاتو در همیییسای اکیییراین تیییضعیف دولیییت و
ملیتاریسم روسی و انزوا اقتصاد وسیاسی ن و ن ایتا
متحیید کییردن اروپییا و اعییضا نییاتو و تییضعیف چییین ب ی
عنییوان یییک رقیییب اقتییصاد اسییت ..امریکییا ب ی قییصد
تقویییت جب ی خییرب و ارایییش جدییید در مقابییل روسییی و
دفاو از مرزها نیاتو از فغانیستان عقیب نیشینی ومیردم
را دردست وحیوش طالبیان رهیا کیرد وبییشتر نیروهیا
خود راازعراو عقب کیشاند و برجنیر کنونیی و تقوییت
نیروها ناتو در کیشورها بلیوک شیرو سیاب متمرکیز
کییردم اسییت  .امریکییا موف ی شیید ب ی ملیتاریییسم و رقابییت
تیییسلیحاتی دامییین بزنییید وصییینعت تیییسلیحاتی را رونییی
ببخشد .

ج ان بعد ازجنر ج انی دوم پایان جنر سرد و ج ان
گلوبال رشد تکنیک و صینعت و در میختگیی صینعت و
سییرمای و نیازکییشورها سییرمای دار و سییرمای ب ی
همیییدیگرو اسیییت ادم از نییییرو کیییار ارزان در خیییار
مرزهییییا کییییشورها اروپییییا بخییییصوص در چییییین و
کییییشورها سیییییایی بییییرا سییییود ور و اسییییتثمار
بیییشترطبق کارگر تمایییل ب ی اینک ی کییشورها سییرمای
دار و امپریالیستی ب جیا جنیر و کیشمکش گراییش
ب همزیستی و تواف بر سر تقسیم قدرت و حیط ن و .و
قبیییول ج یییان چنییید قطیییبی گیییرایش پییییدا بکننییید یکیییی از
احتماالت در یندم این بحران اسیت هیر چنید کی بیرا
رسیدن ب ایین درجی از تناسیب و همزییستی نیازبی بیر
پایی این جنگ ا تا رسیدن ب حیصول ن یایی وجیود دارد.
جنر اکراین از این نگام ب این اهداف خدمت می کنید و
روسی با خازاین جنر س م خود را می طلبد.عدوم بیر
اییین جنییر خیرازاوارگییی و کییشتاروفقر و گرسیینگی
ناسیونالیسم و فاشییسم و راسیتگرایی زییر جلید کثییف ن
سیییربر وردم انییید و ایییین گراییییشات هیییم بییی سییی م خیییود
مخاطرات جید بیرا همزیییستی بیشریت بوجیود وردم
اند .
این جنر جنر طبق کارگرو مردم محروم علیی نظیام
سرمای دار و دولت ا سرمای دار نیست .این جنیر
در واقع جنر سرمای دارن و دولت یا سیرمای دار
علی طبق کارگرو مردم محروم در سراسرج ان است و

نه قومی ،نه مذهبی ،زنده باد هویت انسانی!

١١

اکترب

صفحه ٧
از صفحه ١

زنده باد اول مه  ،روز همبستگی
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از صفحه ٥
اعالمیه حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

جهانی کارگران !

اول مه ۲۲۲۲

رقابت و جنر قومی و م.هبی ک زندگی
پیکار علی جنر وترور فقر وبیکار
بشریت را ت دید می کند ب وظی و رسالت طبق کارگر و جنبش نیجیات بیخیش او
تبدیل شدم است  .امروز توطب و فریبکار دولت ها بورژوایی برا ب انحراف
کشاندن مبارزم کارگران و گرفتن خصلت ضد سرمای دار از اول می بیییش از
تقابل استثمارشدن با نظم سیرکیوبیگیر
پیش رنر باخت و قطبی شدن جوامع بشر
سرمای دار را اجتناب ناپ.یر کردم است .
در ایران تحت حاکمیت رژیمها سرکوبگر سنت اول م ب سابق ا بی قیدمیت
بیش از یک قرن تکی دارد  .علییرخیم سیرکیوبیگیریی یا میداوم و در دورم هیا
مختلف و تدش برا ب انحراف کشاندن روز کارگر بعنیوان روز تیولییید میلیی و
رنر م.هبی و ملی زدن ب ن اما امروز خود گاهی طبق کارگر و رهیبیران ن
در اثر مبارزات روشن وجسوران سال ا اخیر جیمی یور اسیدمیی ودارودسیتی
تب کار ن را ب انزوا راندم است و تدشها جم ور اسدمیی بیرا بی بیییراهی
بردن اول م فقط موجب بی برو وتن ر بیشتر برا او شدم است  .در پیرتیو
جنبش زندم وفعال کارگر در سال ا اخیر هی زمانی مثل امروز صیف طیبیقیات
متخاصم این چنین روشن ودر مقابل یکدیگر قرارنگرفتی اسیت  .ایین واقیعیییت را
می توان در مبارزات جسوران مطالبات رادیکال و روشن و پشتیییبیانیی از بیخیش
ها دیگر جامع در جنبش کارگر ایران مشاهدم کرد .
برمینا این توازن قوا ک خود نتیج مبارزم وتدش کارگیران و میردم زحیمیتیکیش
است انتظار استقبال از برگزار باشکوم اول م در ش رهیا انیتیظیار بیجیا ودر
خور موقعیت کنونی جنبش کارگر و جنبش برا سرنگیونیی جیمی یور اسیدمیی
است .
درکردستان هم ک گرامی داشت اول م دارا سابق و پروندم ا درخشان اسیت
انتظاراین است ک کارگران ومردم زحمتکش باگرمی ب استقبال اول م بروند  .از
نیم ها ده شصت ک برگزار اول م درخشید و کیارگیران وسیوسیییالیییسیتی یا
دراین گوش کوچک از ج ان با هم زنجیرهایشان در اقصی نقاط ج ان پیمان نیبیرد
علی بورژواز تازم کردند تا امروز وب درازا  ۳۵سیال جینیر وتیدش بیرا
روشن نگ داشتن مشعل روز کارگر ادام دارد  .کارگران کردستان ک رژیم هیار
اسدمی یکی از اولین سخنرانان مراسم اول مام م ن ا را ب جوخی تیش سیپیرد
عقب ننشستند وتا امروز بر ع د وپیمان خود با جیمیال چیرای ویسیی بیرا روشین
نگ داشتن چرای اول م پا می فشارند و در زیر حاکمیت یک رژییم هیار ووحشیی
هر سال ب انحا گوناگون ب استقبال اول م رفت اند .

طبقه کارگر در بطن تند پیچ پرمخاطره جهانی

معلمان و بازنشستگان و اعتراضات تودم ا مردم جان ب
لب رسیدم میتوان و باید دولت را موظف ب تامین فور
معیشت و سدمت و دستمزد و حقوو مک ی هم ش روندان
نمود .علی دستمزد زیر خط فقر تعیین شدم توسط دولت
اعتراض کرد و تامین دستمزد و حقوو مک ی تامین کنندم
زندگی شایست انسانی را ب خواست مشترک و فور جنبش
کارگر و دیگر جنبش ا اعتراضی رادیکال تبدیل کرد.
در اول م خواهان زاد هم کارگران زندانی و زندانیان
سیاسی هستیم .بر همبستگی و همگامی جنبش کارگر با
دیگر جنبش ا اجتماعی رادیکال پافشار میکنیم .در اول
م کار تعطیل است و ما کارگران و فعالین و پیشروان
سوسیالیست طبق کارگر را ب برگزار اجتماعات بزرگ و
متینر ها کارگر گرامیداشت روز کارگر در ش رها
فرامیخوانیم.

زنده باد اول مه!
زنده باد انترناسیونالیسم کارگری!
زنده باد آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران  -حکمتیست

 ٧١فروردین  ٦ – ٧٠٤٧آوریل ٢٤٢٢

تحت اوضاو سیاسی کنونی جامع و تعادل قوا کنونی انیتیظیارمیی رود کیارگیران
ورهبران و فعالین جنش سوسیالیییسیتیی درکیردسیتیان بیرا سیازمیان دادن اول می
باشکوهی دست بکار شوند  .تجمعات علنی در ش رهیا و میحیدت و وبیرافیراشیتین
پرچم مطالباتی ک کارگران طی سال گ.شت برا تحق ن ا تدش کردند باید محور
تجمعات و مراسم ا اول مام م امسال باشد .

همایون گدازگر

زندە باد اول مە!

روند

اکترب

صفحه ٨
پیام و یاوه گویی های علی
خامنه ای درنخستین روز
سال هزار وچهار صد و یک

سران اوبا

شماره 2٩٢

جمهوری اسالمی برای زندگی شخصی شدیم  .بله  ،حرفتان کامال درست است  .سرمایده

خود و خانواده شان هیچ هزینه ای خرج نمیکنند و گذاری و پولدار شدن شامم خودتان  ،هم پدالدگدی
همه چیز برای آنها براحتی بدست میاید .آندهدا از هایتان  ،سران حکومت  ،سپاه پاسداران و نیروهدای
پول ملت در خانه های چند میدلدیداردی زنددگدی امنیتی بوده و هست  ،نه مرد به خصوص کارگدران

ابراهیم باتمانی

میکنند و مالیات هم نمیپردازند .آنها نمیدانند دست و اکثریت جامعه  .مرد باید از خامدنده ای جدالد

علی خامنه ای این اخوند ضد زن و سر چشمه فساد بددون

فروشی  ،کولبری و استخدا قراردادی موقت چگونه وکالهبردار بپرسند اگر پولدار شده ایم  ،بس چدرا

اینکه خم به ابرو بیاورد ،در اولین روزسال نو گفت :یکسدال

است و چقدر ترس ونامنی در دل مدرد ایدجداد این همه تور و گرانی سر سا اور و کمر شکن بده

دیگر هم گذشت  ،سال هزار و چهار صد با همه شیرینی ها،

مینماید .این بیشرمان جمدهدوری اسدالمدی ایدن ما تحمیم شده است ؟ چرا حقدو

نداچدیدز کدم

تلخی ها  ،فراز و فرودها که در زندگی طبیعی اسدت  ،بده

مشکالت را درک نمیکنند و نمیدانند شب گرسدنده کارگران و بازنشتگان بموقع پرداخت نمیشود؟ چدرا

پایان رسید.این نوع سخنرانی های بی مدعدندا هدر سدالده

خوابیدن چه مفهومی دارد و بیشرمانه و عوامفریبانه اجاره خانه و مصالح خانه سازی و کاالهای اسداسدی

ازجانب خمینی جالد  ،خامنه ای ،سران ریدز و درشدت

صعودی دارد ؟ باید از خامنه ای جالد

جمهوری اسالمی به مناسبت های مختلف تحدویدم مدرد
ایران داده شده و میشود . .خامنه ای جالد به خیدال خدا
خود فکر میکند مرد با این نوع حرف های عوامفریبانه و
تبلیغات ریاکارانه او فریب میخورند .باید از این شیاد پرسید
 ،کدامیک از شما در طول حاکمیت ننگین چهم وچدهدار
ساله تان میداند که تلخی چه مزه ای دارد.

میگویند که در مشکالت پارسال همه یکسان بودیم .مرد افزای
خامنه ای در پیا نوروزی

به خوشی های پارسال

اشاره کرد .باید از خامنه ای پرسید کدا خوشی؟ از
روز اول به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی تدا بده
امروز که  44سال از آن میگذرد  ،حکومت جمهوری
اسالمی و کم سران ریز و درشت حکومت و شخص

و دیکتاتور پرسید  :اگر در خزانه دولت پول وجدود
دارد  ،پس چرا بیمه بیکاری بیست میلیون کدارگدر
بیکار پرادخت نمیشود ؟ چرا پول مالبختگان که بده
دستور شما دزدیده شده است به آنها بدرگدرداندده
نمیشود؟

خامنه ای با هر نوع شادی و خوشی مرد مداندندد خامنه ای جالد  ،چرا این همه کارتن خواب ،کودک

اخوندهای مفتخور و انگم جامعه در طول این چدهدم و

رقص و پایکوبی  ،بر پا کردن جشن نوروز  ،جشدن کار خیابانی ،قبر خوابی  ،اتوبوس خدوابدی و تدن

چهار سال هرگز کار مثبتی انجا نداده بلکه کم ثدروت و

چهار شنبه سوری  ،مشروب نوشیدن ،رقصیدن زن فروشی زیاد است؟ چرا مرد باید این همده درد و

امکانات جامعه را به خصوص دسترنج کارگران و زحدمدت

با مرد و صددهدا ندمدونده دیدگدرمدخدالدف بدوده رنج را تحمم کنند  .چه کسی جوابگوی این هدمده

کشان را با زور اسلحه به تملک خود در اورده و از آن بدون

است .حکومت جمهوری اسالمی با حکومت امدارات مصیبت است ؟

محدویت استفاده نموده اند .این انگلهای جمهوری اسالمی

اسالمی طالبان و داع

خانه های مجلم وکاخهای میلیارد ی که متعلق بده هدمده

ای جنایکار در شرایط حساس و بحدراندی کدروندا،

هیچ فرقی ندارند .خدامدنده

مرد است را در اختیار دارند و با اخرین مدل ماشین هدای

واکسن کرونا را ممنوع اعال کرد و باعد

خارجی و هلیکوپترهای شخصی رفت و آمد مینمایند.

هزاران انسان بیگناه شد واین در حالی بود که خدود

سران جنایتکار جمهوری اسالمی هیچگاه فقر را تدجدربده

خامنه ای و کلیه اوباشان اسال با تما امدکداندات

بدا

در

نکرده اند .آنها هیچگاه مانند یک کارگر زحمتدکد

پزشکی در بهترین مناطق خو

مدر

اب و هدوا

جسم و روح خسته به خانه بازنگشتده اندد .اندگدم هدای
مفتخورجمهوری اسالمی هرگز نمیفهمند که یدک کدارگدر

بودند .سوال اساسی مرد ایران از شما خامدنده ای

کولبر با چه درد و رنجی یک لقمه نان برای خداندواده ا

جالد و هم پالگی هایتان این است که شدمدا مدزه

تهیه مینماید .بسیاری از این کولبران با دستور خامنه ای

کدا تلخی را چشیده اید که د از تلخی میزنید؟

و به وسیله مرزبانان مزدور جمهوری اسالمی ،بدا گدلدولده

خامنه ای در جای دیگر از پیام

زخمی و کشته میشود و به جای اینکه نانی به سر سدفدره

وجود تحریمهای ظالمانه امریکا و غرب  ،ما پولدارتر

را تحویم خداندواده

شده ایم و از سرمایه گذاری های خوبی بدر خدودار

خانواده ا
ا

کشور عربستان سعودی اشاره کرد .این ضحاک مار
بدو

قرنطینه بودند و واکسن فایزر را هم تزریق کدرده

بیاورد  ،متاسفانه جسد

خامنه ای دیکتاتوردر پیام

وقیحانه گفت :بدا

میدهند.

به اعدامهای سال قبم

گفت :حاکمان عربستان سعودی

پدارسدال

هشتاد نفر را اعدا کرده اند که در مدیدان اعددا
شدگان جوانان کم سن و سال نیز دیده میدشدود .
خامنه ای جالد طوری وانمود میکند که گدویدا در
ایران خبری از اعدا و سرکوب و سدانسدور وجدود
ندارد وهمه جا گم وبلبم است.
خامنه ای خوب به یاد دارد در سالهای شدصدت و
شصت وهفت هزاران نفر به دستور خمیندی جدالد
بدون محاکمه اعدا شدند .مرد ایران و خداندواده

اعدا شدگان شاهد دهها قبرستان بی نا و نشدان
در گوشه و کنار ایران هستند  .نمدونده ایدن
١١

زندهباد تشکیل شوراها

صفحه ٩

اکترب

شماره 2٩٢

اعالمیه حزب کمونیست کارگری– حکمتیست

اعتراضات معلمان؛ سرکوب
دیگر اثر ندارد!
روز پنجشنب اول اردیب شت  ۰۳۱۰بار دیگر معلمان و فرهنگیان در بیش از  ٠۱ش ر و  ۲٢استان کشور دست ب تجمع و اعتراض
زدند .این اجتماعات در ت ران در مقابل وزارت موزش و پرورش و در ش رها دیگر در برابر ادارات موزش و پرورش برگزار
شدند .معلمان ب عدم تحق خوست ایشان از جمل سدخی طرش رتب بند ک افزایش حقوو را شامل هم معلمان نمیکند معترضند.
معلمان میگویند دولت همچنان دنبال پولی ساز موزش است و از ح موزش رایگان برا همگان سر باز می زند .معلمان ب
تداوم زندانی همکارانشان و اعمال فشارها و احضارها و پروندم ساز اعتراض دارند و تاکید می کنند ک سیاست ارعاب و سرکوب
مانع تداوم اعتراض ن ا نخواهد شد.
بعبارت دیگر با وجود چند دور اعتراض سراسر و م.اکرات در مجلس و داالن ا هنوز مطالبات سال گ.شت فرهنگیان تحق نیافت
است .معلمان و فرهنگیان خواهان اجرا کامل قانون مدیریت خدمات کشور هستند ک در نتیج اجرا درست این قانون یعنی
جار کردن رتب بند و همسان ساز حقوو ها حقوو هر معلم بازنشست و شاخل از جمل معلمان تازم استخدام و معلمان خیر
رسمی ب باال خط فقر می رسد .معلمان خواهان استخدام رسمی همکاران ح التدریسی توسط موزش و پرورش و پرداخت
معوقات ن ا هستند.
معلمان میگویند دارایی و امدک وزارتخان موزش و پرورش جزبی از مالکیت عمومی است و وزارتخان ح ندارد تحت عناوینی
مانند واگ.ار ب بخش خصوصی و ب صورت رانتی در اختیار مافیا قرار دهد .معلمان همینطور شدیدا معترض ب دست دراز
وزارتخان و دولت ب صندوو .خیرم فرهنگیان هستند و با هر نوو تغییر در مالکیت صندوو .خیرم فرهنگیان مخالف اند .در
اعتراض روز پنجشنب بار دیگر بر رو خواست ا محق نشدم از جمل زاد معلمان زندانی و اجرا نشدن همسانساز حقوو
بازنشستگان و سرکوب و دستگیر مستمر و سیستماتیک معلمان و فعاالن صن ی تاکید شد.
نیروها امنیتی در ت ران نزدیک وزارتخان با حضور در خیابان سپ بد قرنی از شکلگیر تجمع اعتراضی معلمان مقابل وزارت
وزارت موزش و پرورش ممانعت کردند و حدود  ۱۱تن از معلمان معترض را بازداشت کردند ٢۱ .معلم زن را ب بازداشتگام وزرا
بردند و  ۳۱معلم بازداشتی را ب پلیس امنیت و گیشا منتقل و سپس هم ن ا را زاد کردند .این بازداشت ا و بی توج ی ب اعتراضات
و خواست ا برح معلمان نشان میدهد ک دولت و مجلس تا زور ب اندازم کافی رو سرش نباشد کوتام نمی یند .احضارها و پروندم
ساز ها مرتب و ت دید معلمان هم قرار است یک جنر فرسایشی را ب معلمان تحمیل کند.
حزب کمونیست کارگر  -حکمتیست از اعتراض متحد معلمان برا خواست ا برح حمایت و تعرض نیروها سرکوبگر
حکومتی ب معلمان معترض و زادم را محکوم میکند .معلمان بازداشتی باید فورا زاد شوند .این روش ا دیگر جواب نمیدهد نمیتوانید
میلیون ا ن ر را زندانی کنید و ب سکوت بکشانید .معلمان برا پیشرو نیازمند تقویت واحدها محلی و مراکز موزشی با هدف
بسیج نیرو وسیعی از فرهنگیان ک هنوز بمیدان نیامدند اتکا ب مکانیزمی ک این م م را محق کند یعنی مجمع عمومی در مدارس
ایجاد همدلی و هماهنگی بیشتر با دیگر شاخ ها جنبش کارگر بجا ایجاد ت اوت بین فرهنگی و کارگر تقویت اتحاد طبقاتی
بویژم در ستان روز ج انی کارگر هستند.

مرگ بر جمهوری اسالمی!
زنده باد آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران  -حکمتیست
 ٢اردیبهشت  ٢٢ – ١٠٤١آوریل ٢٤٢٢

کارگر ،معلم بپاخیز ،برای رفع تبعیض!

اکترب

صفحه 1٠
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اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

محکومیت حمله نظایم دولت فاشیست و اشغالگر ترکیه به اقلیم کردستان!
دولت ترکی ازدیروز ۰۱وریل در ادام سیاست جنر افروزان و تجاوزکاران خود عملیات نظامی وسیعی را در خاک اقلیم کیردسیتیان بی
ب ان حضورپ ک ک و مبارزم با تروریسم از طری زمین و هوا اخازکردم .ب ادعا کارشناسان نظامی و تحلیلگران ترکی این عملیییات
در عم  ۲۵تا  ۳۱کیلومتر مرز زمینی میان اقلیم کردستان وترکی ب منظیور پیاک سیاز نیییروهیا پ ک ک درمینیاطی کیوهسیتیانیی
واشین میتنا کورک وزاب قطع ارتباط پ ک ک با شمال سوری و بیرون راندن نان از مناط م می مانند شنگال صیورت میی پی.ییرد
ادعایی ک سال است دولت ترکی بخصوص با خاز عملیات گستردم در م سال  ۲۱۰۱علی پ ک ک داشت و تا کنون موف نشدم اند.

عملیات گستردم نظامی ترکی دراقلیم کردستان درست  ۳روزبعد ازمدقات مسرور بارزانی ربیس حکومت اقلییم کیردسیتیان بیا اردوخیان و
مقامات دولت ترکی صورت گرفت است ک نشان ازتواف ربیس حکومت کردستان با عملیات نظامی دولت ترکی بی دلیییل روابیط تیجیار
دولت اقلیم صدورن ت و گازب ترکی و مخال ت دولت اقلیم با پ ک ک و حضور نان درمناط مرز اقلیم کردستان است.
این حمل درزمانی صورت می گیرد ک وضعیت دولت مرکز عراو با گ.شت  ۶مام از انتخابات پیش از میوعید هینیوز بیحیرانیی اسیت و
کار جز اعتراض از دست سیاستمداران عراو ساخت نیست وعدوم بر این ج ان نیزدرگیر بحران و جنر در اکراین است .
ضدیت دولت ناسیونالیست و فاشیست ترکی علی مردم کردستان سرکوب وایجاد ارعاب و اختناو درمناط کردنشین ودورکردن نیییروهیا
مسلح پ ک ک ازمناط مرز قطعا جنب ا ازاهداف سیاست جنر طلبان و اشغالگران دولت ترکی اسیت .درعییین حیال نیبیایید ایین را
ازچشم دور داشت ک جامع ترکی درگیر بحران اقتصاد و سیاسی جد میباشد .طبق کارگرو اقشار ناراضی جامع تیرکییی در سیالی یا
گ.شت با دولت سرمای دار اردوخان در کشمکش و تعارض هستند .دولت ترکی برا ادام بقا ومنحرف کردن افکارمردم از بیحیرانی یا
داخلی ب گسترش این جنر ک فی الحال مانعی در مقابل ن وجود ندارد نیاز دارد وعدوم بر ن اقلیم کردستان یکی از مناطی سیود ور و
تجار سرمای دار ترکی وصدورن ت و گاز ارزان از اقلیم کردستان طمع دولت ترکی برا حضوردر خاک اقلیم کیردسیتیان را بیییشیتیر
کردم است .بخشی از دولت اقلیم ب نمایندگی حزب دمکرات مخالف حمدت نظامی ترکی نیست چ بسا همکار نیز دارند دولت عراو بی
دلیل ناتوانی و بحرانی ک با ن در گیر است جز اعتراض قادر ب انجام اقدام دیگر نیست.
کمیت کردستان حزب کمونیست کارگر – حکمتیست حمل نظامی و تجاوزکاران دولت ترکی ب خاک کردستان عراو را قویا محکوم میی
کند .در پی این حمدت جنایتکاران مردم ساکن مناط مرز کردستان بارها خان و کاشان وامکانات زیستیشیان از بییین رفیتی و بسیییار
کشت و وارم شدم اند .صدا اعتراض مردم این مناط ب اقلیم کردستان نیزب جایی نمی رسد .مردم کیردسیتیان عیراو و هیمی احیزاب و
سازمان ا زادیخوم ن تن ا ب دولت فاشیست ترکی بلک ب دولت اقلیم کردستان بعلت سکوت وتواف با تیعیرض نیظیامیی دولیت تیرکییی و
ایجاد ناامنی درخاک اقلیم کردستان باید اعتراض کنند.

دستدولتجنایتکارترکیهازسرمردمکردستانکوتاه!
کمیتهکردستانحزبکمونیستکارگری-حکمتیست
 ۲۱وریل ۲۱۲۲

کمیتهکردستان

زندهباداولمه!
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اکترب

از صفحه ٨

از صفحه ٦

 ....پیام و یاوه گویی های علی خامنه ای ....

اولمهوجنگدراکراین

گفته  ،گورستان خاوران در جنوب شر تهران در حاشیه جاده خداوران
است .زندانی هایی که در تهران بودند  ،در تابستان هدزار و سدیدصدد
وشصت و هفت به صورت مخفیانه و بدون نا و نشان،در گورهای دسته
جمعی مدفون میشدند .در ان زمان مال خلخالی ،به هر نقطه از ایدران
سفر میکرد دهها نفر را بدون محاکمه به اسم کفار و محارب با خدا و
رسول خدا اعدا میکرد .سران جمهوری اسالمی در سال شصت و هفت
تشکیم داده بدودندد  .آندهدا

یک هیئت چهار نفره به نا هیئت مر

عبارت بودند از ابراهیم رئیسی ( معاون دادسدتدان وقدت و رئدیدس
جمهورکنونی  ،حسینعلی نیری( حاکم شرع وقت) مدرتیدی اشدرفدی
( دادستان وقت) و خلخالی آدمک

 .این جدالدان هدزاران مدخدالدف

سیاسی در داخم ایران را اعدا نمودند .جاوید رحمان گزارشگر ویدهه
حقو بشر سازمان ملم اعال نمود در سال  2021میالدی  572نفدررا
در ایران اعدا کرده بودند .در ابان ماه نود و ش

و نود و هشت مدرد

به علت مشکالت معیشتی در صدها شهر ایران دست به اعتراض زدندد
که با سرکوب شدید و کشتارو زندان روبرو شدند  .در این اعدتدراضدات
نزدیک به دوهزار نفر جانشان را از دست دادند  .در کردستدان و مدرز
بلوچستان دهها نفر به اسم کولبر کشته شده اند  .اینهدا کشدتدارهدای
سیستماتیک جمهوری اسالمی ایران است که به مثابه یک قطره از آب
دریا میباشد .
با توجه به واقعیات خامنه ای جالد  ،این نماد ضد زن با بیشرمی د از
اعدامهای عربستان سعودی میزند و اشک تمساح میریزد .ما جدندبد

کمونیز کارگری در راس همه حزب حکمتیست مخالف اعدا بدوده و
هستیم  ،از نظر ما اعدا قتم عمدی دولتی میباشد.این سیاست اگاهانه
تعیین شده از جانب جمهوری اسدالمدی در مدورد اعددا

و از پی

همچنان بعد از چهار دهه ادامه دارد و برای ترساندن مرد مدیدبداشدد.
سیاست اعدا برای ماندن جمهوری اسالمی در اریکه قدرت اسدت.هدر
گوشه ای از دنیا و هردولتی در قوانین
باید در کنار جمهوری اسالمی قرار
نام

حکم اعدا را لغو نکرده بداشدد
داد .خامنه ای خود و رژیدم بدد

شماره 2٩٢

من عتی در ادام ن ندارنید .میادام کی طبقی
کیارگر قدرتمنیید و جنبییش سوسیالیییستی ضیید
سرمای دار و احزاب کمونیست کیارگر
درتقابییل بییا دولت ییا بییورژواز قیید علییم
نکننیییید همییییوارم دولت ییییا سییییرمای دار
سرنوشییت اییین تحییوالت و بییشریت را تعییین
میی کننید  .در روزاول میام می روزج انییی
طبق ی کییارگر کییارگران و هم ی محرومییان
ج ییان ک ی ازظلییم و زورو رنییج و و جنییر
ومشقت نظام سرمای دار ب ستوم مدم اند
علی این نظم استثمارگرو ظالمان ب میدان
می یند وخواهان توقف جنر و پایان دادن
بی کییشتار و وارگییی مییردم مییی باشییند .اییین
تن ا بااعتراض و عمل انقدبیی کی تیا کنیون
کارگران وسوسیالیست ا در یونیان پییزا در
ایتالیییا و کیییارگران رام هییین روسیییی سییی ید
درجلوگیر از رسیدن تسلیحات ب نظامیان
روسی دراعتراض ب جنیر از خیود نیشان
دادم اند وعدوم بر این جنبیش واقعیی علیی
عییاملین هییر دوسییو جنییر از جانییب طبقی

کارگرو میردم ازادیخیوام در سراسیر ج یان
ممکن و عملی است.
در اییییییییران طبقییییییی کارگروزحمتکیییییییشان
زیرفییییشارفقرو فدکییییت و اختنییییاو دولییییت
سیییییییرمای دار اسیییییییدمی در شیییییییرایط
بسیاردشوار ب سر می برند ک در نتیج
ن طبق کیارگرو اکثرییت میردم محیروم از
معلییم و بازنشییست و اقییشارتحت سییتم را ب ی
رویارویی میدام بیا دولیت سرکوبگراسیدمی
برا پاییان دادن بی ایین زنیدگی فدکتباربی
میدان وردم است.اول م روزج یانی طبقی
کییارگر مناسیییبتی اسییت بیییرا نییشان دادن
اتحییاد و همبییستگی و قییدرت طبقی کییارگرو
همییی محرومیییان بیییرا طیییرش خواسیییت ا و
مطالبات و پاییان دادن بی ایین نظیم ظالمانی
است .طبق کارگردر ایران ب عنوان بخشی
از طبق کارگرج انی در ادام جنر سود
ندارد واز عواقب زیانبار ن در امیان نییست
و باید علی جنر و توقف ن همیرام بیا هیم
طبق هیا خیود در سراسیرج ان بی مییدان
بیاید ودست ب اعتراض بزند.

***
سعید یگان

ج ان بدون فراخوان سوسیالیسم
بدون امید سوسیالیسم بدون
خطر سوسیالیسم ب چ
منجدبی تبدیل میشود!
منصور حکمت

چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی با این پیا میدحدک

سال نو  ،نفرت و انزجار مرد را به خود و حکومت

افزای

داد .و مرد

را مصمم ترکرد که هر چه زودتر این رژیم بد نا اسالمی را سرندگدون
نمایند.

***

نه به جنگهای ویرانگر سرمایه داری!

صفحه 1١

اکترب
دبت کمیته کردستان  :صالح رسداری
saleh.sardari@gmail.com

روابط عمویم کمیته کردستان :ابوبکر ررسیف زاده
Abo_sh2228@hotmail.com

اکتب ر
نشیه کمیته کردستان
ر
حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست است
که هر ماه یک بار ر
منتش یمشود!
رسدبب ر
نشیه همایون گدازگر
ر
homayon_1954@yahoo.de

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
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