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 آزادی، برابری، حکومت کارگری! 

 

 

 –اعالمیه حزب کمونیست کارگری 

 حکمتیست
 

فراخوان به کارگران و مردم 

 آزادیخواه ایران

وقت آنست که همه جا 

 برخیزیم!
 

ر تت   تتاتتش ر ر تتزتتتنتتش  رها اعتتاتتتادتتشه

گساتشرمیریشبد.رجنشیترماتوپلرهارآبتشها ر

رعتقتمتدرمتته ر ر شت  هایچهرا ربتا ربتو 

ر تد.ر رمت جت ه رودتم  حقاکشرعلمهربشنمتش 

ریتتکتت تتشا تتهر ر تتتمشتتزتتت رو رانتت ا  رو آبتتشها 

ریت ر رها ر تتمشتزتت رمتته  اعاتاضرا ت.

رحتتتتتر اان مقشپیربزاگربسقترآبشها رها

ر راعتال  ربتش عتزا ر»اند.رحک مترتالشرتته

ربتشر «عق می ربتشبت تال  هاراو ریکتشتنتبته

رور رنتتتقتتتداه  رآبتتتشها  رهادتتتدیتتتده متتتته 

ر تزتمت ر رمتته  رامتش اعاتادشهراارمزشارتتنتد.

رجتنتشیتتر بستعترعلمهرحک مترورعتشمتلتمتا

ر ت تتر ربتش ایساشهندرورنمتونش ر تتتت رراا

رنتش  ر رها ر تتهاه  تاا رهاهند.رامشبرنزت 

رهیترتت ر آبشهرور عشههرآبشهرتزتا رورمنشطد

رور راجتاتقتش  هاگمت ربشرنمتو ر تتتت ررو

رور ربتت  تتزتتت ربتت ه. رجتتتیتتش  رها تتتهتتشنتتتاه

رایتتا ر ر تزتتنتش رهیترتت رو اب زش رورایتهه

  ٢صفحه  بشدهرملازبرا ت.

www.hekmatist.org  !  کارگران   جهان   متحد   شوید 

 فاصله حرف و عمل 

 به مناسبت روز حکمت

 منصور حکمت    

و مبارزات کارگری ستون اخبار 

اضات اجتمایع   اعتر
  تنظیم: سپیده امتر عسگری، آرش کلهر 

نوزادان  رها شده ، نتیجه ی طبیعی سیاست های فاشیستی 

 علیه زنان و جامعه ی جوان ایران !

 پروین کابلی  

 شوک اقتصادی، شوک انسانی

 

 سیاوش دانشور 

 راهی جز سرنگونی نیست!

     

 ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت

 به مناسبت روز حکمت 

 رحمان حسین زاده     

 حکمتیست  –اطالعیه تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری 

 بازی با جان اپوزیسیون توسط دولت ترکیه و ناتو ممنوع

 

۹۱صفحه   

اطالعیه شورای همکاری 
 نیروهای چپ و کمونیست

در همبستگی با آبادان و 
 خیزش سراسری
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 از اعماق جامعه! 

 ماشینهای شوتی و قاچاق انسان
 

 بابک محسنی 

سرکوب معلمان و دوام مبارزات 

 طبقاتی بر سر نان و زندگی

 

 سعید یگانه    

 ٢٢صفحه  فاطمه عسگری
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رامتتو ر رهاه رو رمتبتشا ه هارایارممش رعدهرا ر  هج روربمتبطربته

 بزاگش ر»مته ر زت رورتحتتشهرتشاگت رتحترعن ا ر

ربتزتاتتر «ور  انمارور م خر    اش رورلت اش  رتته عن ا رتتهند

رایتار رنتمتش تاتد. ا ترنمتو راناهشمیرا رآبشها ر شاجر  هرتشرات شقی

ربتشر رتته هااوه اهرنش رتشرمغزا اخ ا رمتتجمرورنش ربهرنتخراو 

رحت ت ر ر تمت خراا رو حقشیترجقز ا را المیربسشطرایلرورعششیت

را تت ر ربت هه را یت  رجتمتبرایتا رها تتههرورعقدتأرتشتن  ره اشش 

ربتشر رانتد  ربت تشتمتده رعتقتتجتقتزت ا را تالمتیراا رپتشیتش  اتن  رته

مشن انش ر تیبکشاانهرممخ انندر  هراارهارتنشارمته رقتااهنند.ر

رجتنتشیتشهرجتقتزت ا ر را  آنزشرما جهرنمساندرمته رعقمقشر شقرتمتا

رنتمتتونتش ر تتتت بترتتنتهتشمتیرور ر تتوج ا المی راگتر ت انتش 

رهار رنستاتنتد  ر تزتتنتش رو اناهشمیرا رمحلرتشارور ندگیرورامشتتا

ر ت اانتش ر رو عمارحشلرممخ انندربشر ش مشندنیرتشکلزشرورنزشهنتش

رتتنتاتتلر رمتته  رو رتتشاگتت ر رتت هه ره مساقمقشررماکیربهراعقشلراااه

رهااوه تاتهر اودش رااربهره ترگت اهرورجشییربتا رجسترور مز

نش ر نشای  مشنیربشقیرنرهااند.راینزشرممخ انندربدر شلرجشمعهر

ور مش ترور تننگرمبشا اتیرااربعقبرببتندرورمته رااربتدواا ر

رمتته ر رتتنتنتد رمتی ر تکتت  شنخشنیرنهشمیربتگتهانند.رایارمتتجعما

ره تشار رتته رمتتتتجتم ر تمت خ رو ر ت انتمتا بغمتروراعمترنساندرتش

عشادهر  هربزاگرپنداا ر دندربتایشش رتصقم ربرمتند.ر شبقتهر

ر تزت ر ایار م خرهاربحتانزش رماعدهر ش شربشرحک مترورگت تاتا

  ش را رااتجش رب ههرا ت.ر

 

رور  –حزررتق نمسترتشاگت ر رتتشاگتتا  ربتش حکقتاتمتستترنتقتتاه

 نش رورمتها رپمشتورورآ اهیخ اهر    اش رورلت اش رور تا تر

رتتهر تش اربهرایارمتتجعمارواپسرتارورددرجشمعهرنشداارمتمتدنتد

رور مته راعمترنمساندرتهر ش رور مخربخ انندرورات شقشرعلمهرا ال 

رجتقتزت ا ر  لسلهرمتاتبرااتجشعیرورددرجشمعهرب ش ش اهراندرته

 ا المیر کمدهرآنست.

 

حزررحکقامسترمته رآ اهیخ اهر تا ترتش ارااربهرحقشیتترا ر

رگستاتتشر ر تتامتمتخت انتد. رآ  ربته رپتمت  تاتا اعاتتادتشهرجتشا رو

اعاتادشهرت ههرا رورا اقتاارآ  رر ش مشندنیرنزشهنش راعتقتشلر

رااهر اااههرمته رب ش ش اهرتنزشرمکشنمس رعقبرااند رحک مت رتنزتش

رتشتمتد ر ربتقتمتدا  ربتتا  ه ش را را تا ر ندانیرورایجشهر تای تی

نمتو رو ممراعاتادیروراعاصشبیرا ت.رایاراعاتادشهرا ش شر

رمت جت هر رمشتقتشهرنتهت  اعاتاضرمته رتشاگترور حقاکشرعتلتمته

ربت یت هر رو رتشت ا ر تتا تت رحتزررحتکتقتاتمتستترتتشاگتتا  ا تت.

                                                                                   ٢صفحه    
ی

 ٥٦۲شماره  کمونیست هفتگ

 حکمتیست –اعالمیه حزب کمونیست کارگری 

فراخوان به کارگران و مردم آزادیخواه 

 ایران

 وقت آنست که همه جا برخیزیم

 مرگ بر جمهوری اسالیم!   ٥صفحه   

رتتهر تشاگتا رمبشا رهارا اشنزش ر    اش رورلت اش راار تاممخ انتد

راعتاتتادتشهرتت ههر بشراو زش رمقدوارورمنش برجنبشرتشاگت رتنشا

رور را رمتتتتجتم رعتده ا ر حقاکشش رقتاارگمتندرورب ی هراجش هرندنند

رهامتار ه ر بمتبطربهر ندگیر زت رورمبشا هرتشاگت روراجاقشعیربش

بهرق ممترورمهنبروراتکشربهرعششیترور م خرمتتجمرا بشرر ش شرور

 انحتافرمبشا اهرتن نیراارم جبر  ند.ر

ربتش ها تتر هاراعاتادشهر ندراو را متربمشرا ریکصدرورپنجشهرن تت

 دند.رتلمهربش ها تر دگش ربشیدرآ اهر  ند.روقترآنسترتهربت متزیت  ر

 ماحدرورماشکلربقمدا ربمشئم رورا ی را المیراارهان ربک بم .

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

 حکقامستر-حزررتق نمسترتشاگت 

 ۲۴۲۲مهرر۰۴ -۱۰۴۱ تهاهرر۹

 



                                                                                   ٣صفحه    
ی

 ٥٦٦شماره  کمونیست هفتگ

 حکمتیست  –اطالعیه تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری 

 بازی با جان اپوزیسیون توسط دولت ترکیه و ناتو ممنوع!

بحتا رورجنگرهاراتتایا ربزشنهرا ربتا رهولازش ر  ئدرور تنتالنتدرر

رنتشتت ر رآتتالنتاتمت ر تقتشلتی  درتهرا قشرتقشدش رعض یترهارپمقش 

راا تشلر تتهند.رهارپیرتقشدش رایارهورتش ارا ری رطتفراو مه

رااهودتش ر رطتتفرهیترتت را  رو گش ر  هرااربهر نالندرما قفرنتقت ه

رمشتتوطر راا ائمسرجقز ارهولترتتوایسایررتتتمهرم ا تقتتر ت ه

ر ت هر بترآ رتتههرا ترتهرهولازش ر  ئدرور نالندرنقبساریرتتشمتل

رهنتنتد.ر اارهار"مبشا هربترعلمهرتتوایس "رحک مترااهودش رنشتش 

رحتقتشیتترا ر ربته ر تنتالنتد  بقعنش رهیرترتشر مشنمکهرهولازش ر  ئدرو

اپ  یسم  رتتتمهرب تها ندر رآنش راارپنشهرهاههروربهرحک مترتتتتتمتهر

رنتشتت ر رها رتشت ا رهو رعضت یتترایتا ا اتهاهرنکنند رهولترتتتمهربش

رهبتمتتتتلر ربتش را تاتال تشهرااهودتش  مخشل تر  اندرتته.رهارپیرایتا

ر تتویتسر رها نشت  رآقش را ا لانبتگرمکشلقهرتل نیرها اهرا تترتته

پمش رت تشهرت یماترهابشاهرگ ار  رتل نی رآقش را ا لانبتگربشرائمتسر

رتتهر رمت ا تقتمت  ر"متش را تتم رتتتهه رنتهتت جقز ارتتتمهر نماراظتزتشا

نرتانیرنش رامنمایرنقهرماحدا ربشیدرهارنهترگت اهر  هرورگ ترور

گ نشربشیدربتا ریش اارااهرحلراهامهریشبد".راجبررطتمتبرااهودتش  ر

ر رمته رمتشه ریتکت  ربتمتستترو ر تنتبته راو  ر2222ائمسرجقز ارتتتمته

رنتختستترو یتتر رو نقچنماربشرنقاش ر نالند ر  ه ر شولیرنمنمتستات 

رگت تاتهر ربته را تت. رتتتهه رگت تاترت  رتتلت تنتی رانتدا ت     ئد رمشگدالتنتش

را تترتتهر  بتگزاا راویات  رااهودش رهارایارگ ار رتشتمدرتتهه

ر تش متش  نتش رتتتوایستاتیرتتهرر"هاراو رائاالفرنشت رنشهیدهرگت اا

ربتت تالفر تزدید ربتا ری رعض رنشت رمیرت انندربش ند رنتمتستت."

رور پتوپشگشندرااهودش  رنشت رمهزترورتجس رتتوایس رهولایرآمتیکتش

رهولتاتزتش ر را تتر. ماحدانشرا ترتهرم اهرن تهربشتیتترمتاتتقتی

ر تتیت ر را تقتش   ئدرور نالندربشرپم  ااربهرآ را رایارببعدرعلنیرو

جت رورجنشیترتتوایس رنشت ییر  انندرب ههروراهعش رتهاییرتتقتشبتلر

 بشرتتوایس رآنزشربهر دهرایشتشاانهرورپ چرا ت.ر

رحتکت متترااهودتش ر ا رنهترمشرنقمارتهرحک مترجنشیاکشا رمثتل

راار ر ر تش متش  هار ش مشنیررنقچ  رنشت رحدروت رهااهررحقمقترآ 

ر تنتالنتدر هارمقشبلرجزشنمش رآ کشاممکند.رایارتنزشرتش انش ر  ئدرو

راار ر نت  تهر  انش رعض یترهارنشت نساندرنمساندرتهرتتنت انستمت  

ربتشر ر. ر. ر. رو ر تتانسته امضشءرنکتههراند.رتش انشییرآلقش  رانرلمس 

رتتحتتر راپت  یستمت   رتته امضشءرتن انسم  ر ن رن رم ظفر دهرانتد

ربتعتنت ا ر راا تعقمبررحک مازش رهیکاشت ا راارحقشیترتتههرورآنتش 

 پنشنندهر مش یربت قمتربشنش ند.ر

او ارا ترااهودش را ری رطتفر  انش رتقکمارنت هربتمتشتاتتر

رور ر ت ایته رها تش انش ردتبیرهارمقشبلرجنشیشهرحک مترتتتتتمته

رتشت انتش ر را تترتته رامتمتدواا تته اش را ترورا رطتتفرهیترتت

عض رنشت  راپ  یسم  راوراارنقچ  رج لمارآ شن رمقن  ر عشلمت ر

ر ت تمتتر راا تاتش ه ارمترورحایربهرهولترتتتمهرتح یلرهنند.رهارایتا

تتتمهرهار  ئدرنمزرهارگساش یرتقش رهارلمسترها  ا اير  انتش ر

ا اتهاهرپنجرن ترا رنقشیندگش راحزاررپشالقشنيرا رجقلهرآممنهرتتشتتهر

 بشوهربهرهولتر ش مسایرتتتمهر دهرا ت.

راپت  یستمت  ر تقشدش را اتهاهرورجل گمت را ر عشلمترورحقشیتترا 

ا رطتفرااهودش رهارنشت ربتا رنقمارتنزشری ر" تمش ر تت ر"ر

 !  زنده باد جمهوری سوسیالیستر

رهار راجتبتشا راوب رایتا هیرتری رهیکاشت اربتا رمخشل ماراشرنتمتستتی

را تترور رااهودتش  رمتثتل نقد ایرهارعقلمشهرجنشیاکشاانهرحک متاتی

رمتت نتش ر تمتش تیر را  ر تتاا ر تشاج هومشراینکهرحایراپت  یستمت  

ربتشر رحتاتی حک مایرنقشنندرااهودش  رنمچرشهراحسشسرامنمترنکتههرو

 م ا قترطت ماربهرتش ار"هو ت"ربش گتهاندهر  ند.

ربتتایتارر-حزررتق نمسترتشاگت رایتا  حکقامستردقارپتش شتشا 

ر ت هر حدرآ اه رمبشا هر رنتانسشنیررتهربتا رحتکت متترهلتبتخت اه

راپت  یستمت  ر ر نتدگتی مبشا هر مش یرممکندر رنتگ نهرمعشملهربتر تت

ربشتدهر را تالمتی رجتقتزت ا  رتتتتتمته  حک مازش ر ش مسایرنتقتچت  

 محک  رممکنم ر.ر نماره مسهرنشییربشیدرا ششرورمحک  رگتهه.ر

 حکمتیست-تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

 ۸۲۸۸مه  ۸۲

 

مجمع عمویم ظرف ابراز وجود 
  مستقیم و مستمر کارگران است! 

مجمع عمویم را آگاهانه و بنا به هر 
 نیازی برپا کنید! 

ش دهید!   جنبش مجمع عمویم را گستر



 ! ا قش

رمتتز رحزرربشر رتقماه رهو  رپلن   رناشیج ربشاه رها رممخ ان  متو 

ربتر رما ربلکه رنمست. را قی ری رگزااش رایا رتن . ربحبت  قش

مسشلهرا رانرشترممرهاا رتهرمح ارابلیرمبشحثشهرپلن  روراو ر

تلیرآ راارتشکملرمیرهاه.رایارمسشلهربسمشارمزقیرا تروراناهشار

هاا رنقهرا قشربدقتربهرآ رت جهرتنند ربک  ندرآ راارعقمقشرهاکر

تنندرورهاجهرآمشهگیرورانت  ر  هرااربتا رپمشبتهرورعقلیرتته ر

ااهرحلیرتهرپلن  ربتا رحلرایارمسشلهرهاره ا ارمشرگها اهرا تر

بسنجندرورقضشوهرتنند.رپسرا رایاربحبترنشرنترا مدربشیدربا اندر

بتا ر  هراو ارتندرتهرتشر هرحدرآمشههرا ترتهری رمبشا رپمرمتر

 .هارااهردلبهربترایارمسشلهربش د

ربدنمدر رایارمسشلهر مست؟ربتا رت دمحربزاترایارمسشلهراجش ه امش

بهری رهواهرتشایخیرهیرت ربهرحزرربلش ی رپسرا رتسبرقداهر

رنقلرتن .رودعمایرتهراورتص یتر بش گتهی رورگ اهرا را رلنماراا

 .ممکندرا ربت یرجزشهربیر بشنتربهرودمرامتو رمشرنمست

ربهر ر)بلش ی ( رتق نمست رحزر رمتتز  رتقماه رگزااش رها لنما

یعنیرآ تیارتنرتهرا رتهرلنمارهار)  ۱۹۲۲تنرتهریش هن رهار شلر

 :آ ر تتترتته(ر نمارمیرگ ید

یکسشلرگه اهرا ت.رهولترهاره ترمشرب هه.رامشرآیشرتحتر مش تر"

را ت؟ر رتتهه رعقل رمش ر م ه رهولترطبد رایا ر)نپ( اقاصشه رن یا

 مت.رمشرنقمخ انم رایارااراذعش رتنم رامشرواقعمترهااه.رپسر ر نهر

عقلرتتههرا ت؟رایارمش مارآنجشرتهرمشرممخ انم رنقیراوه ربلکهر

بهرجشییرممتوهرتهرمشایر تمشیهرهاار ص بیرور  اهربش ردمتر

راندرآ راار رنش لر ده قشن نیروردمترعلنیرتهرمعل  رنمسترا رتجش

میربتند.رمش مارتشمالرور هربسشربزمچ جهرهارآ رجزایر مترنقیر

ر قشر رتند. رمی رتص ا را ت رنشساه رال رپشت رته رآهمی رته تند

تق نمسترنش ر قشرتشاگتا  ر قشربخشرآگشهرپتولاشایشرتهربهراهااهر

ام ارهولترپتها اهراید ر نش رتنمدرتهرهولایرتهرهاره ترهاایدر

 . "طبدر م هر قشرعقلرتند

 

 شلرپسرر۵لنمارهاراینجشرا رایارحتفرممزندرتهرحزرربلش ی  ر

ا رتسبرقداهروریکسشلرپسرا رطت ر مش تراقاصشه رن یا ربتر

مش مارهولای ریعنیرابزااراجتا رنقشهرنش راجاقشعیراش رتناتلر

رجزایر رها رو رممتوه ر  هش ربتاه رته را ت رابزاا  رهولت ندااه.

 الفرآنچهرتهربلش یکزشرتهرپشتر تمش رآ رنشساهراندرممخ انند ر

حتتترمیرتند.رهارتقش رط لرایارگزااشرلنمارممک  درنشش رهندر

تهر کشاربشیدرتتهرتشرایارمش مارهارجزایرحتتترتندرتهربلش یکزشر

 .یعنیرتق نمسترنشرورتشاگتا رآگشهرممخ انند

نقهرمشرامتو رممدانم رتهرایارمش ماربشب تهربهر قایرتهربلش یکزشر

میر  ا اندرنت تروربت ترجنبشرتق نمسایرورتشاگت رجزش ر هر
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رمشر رته رممکن  ر کت رما آمد.

رتقی ر رلحشظ را  ر)نه امتو 

بلکهرباقلرا رلحشظرتم ی(رهار

رگت اهر رقتاا رمششبزی  تایط

رتهر رتنم  رتعمما ربشید ریعنی ای .

مش منیرتهربتا راجتا رنقشهر

نش رمشرهاره ترمش تربسقتر

رور رنه ریش رممتوه رمش رنهت م اه

اگترنقیراوهر کشاربشیدربکنم ر

رتالشرم  در رایا رها راگت رمش ت. رتشکماله رمش ما  رایا ربتوه. ته

رن ر راا رمش رعشقبت رنح   ربه ربلش ی  رحزر رعشقبت رآنرشه نش ی  

رحتفرور ربما رته رگ ید رمی رلنما رتند. رمی رتت م  رمش جل  ر شقش 

 .بتنشمهرورنقشهربلش یکزشربشرعقلرآنزشر کشفرا اشههرا ت

 

رور رنقشه رحتفرو ربما رته رای  رگت اه ر تای یرقتاا رها رامتو  نمز

بتنشمهرمش ربشرعقلرمش ر شبلهرا رجد رنست.رلنمارمیرگ یدرتهرمار

نقیرهان رتدا رمشایر تمشیهرهاار ص بیر  اهربش رمش مارهولایر

ااربهرآ رجزایرمیربتندرتهرمیراوه.رمشرنمزرامتو ربشیدرتعممارتنم ر

تهرتدا رنمتونشرورگتایششهرواقعیر ش مش رورتشکمالهرحزبیرمشراار

 .بهرجزایرمیربتندرتهر الفرمملرمش ت

ایارمسشلهرجد رامتو رمش ت.رپلن  رکر رحزررایارمسشلهراارمح ار

بحثزش ر  هرقتاارهاهرورعز رجز رتتهرتهرایار شبلهراارا رممش ر

بتهااه.رایارمسشلهرنمش مندرت جهرجد رنقهرا قش ت ر یتارا رممش ر

بته ر شبلهرحتفرورعقلرمش ر  هرنن  ری رقصدرورنقشهرا تر

 .تهرنبشیدراو رتشدهربقشند

 

 فاصله حرف و عمل ما چیست؟

رمز ر ر یشه رایار شبله مقکارا ترهارابادا رامتربنهتربت یرا قش

رانسشنزش رانقالبیرورمبشا  ر جل هرنکند.رآ ترمرترنهراینسترتهرمش

نسام رتهربشرایقش رپشرهارایارااهرگها اهرای ؟ر تا.رامشرلنمارن روقایر

رور رب ه  رانقالبی رممر ید  ربلش ی ر خا رحزر رها ر شبله رایا ا 

رنرشهر روقای رممر ید راو ر  ه. رنقی رمنکت راا ربلش یکزش رب ه  بشهق

ربمنم .ر رمی راا رانقالبی رو رآامشنخ اه رتق نمست  ربلش یکزش  ممکنم  

لنمارنقهرآنزشراارپمرمتروربشهقرممخ اندرامشرهارنقش رحشلرممر یدر

ر تا ت ر ر  اانش  راجتایی رتقماه ر)بجز ربشید راو راعاقشه ربه ته

تشاگتا رتهرمص نمتر مش یرهااند(ربقمهرا تاهرحزبیرورتشامندا ر

ر راا راندرر۶هولت رنا انساه رته راینست رآنزش رجت   شعترحبسرتته.

آامشنزش رایدهرنش ربتنشمهرنشرورنقشهرنشیشش راارعقلیرتنندروربهرآ ر

 .جشمهرواقعمترب   شنند

 

رهور رنشش رممدند. راا ر مزر  ه رهار ه ر شبلهرحتفرورعقلرمش امش

رپت  رمشاتسمس ر را قش  شلرا تر)ا رتنرتهر   رت مهرله(رتهرمش

مشهرا ترر۰انقالبیرااربتر ترهارتشکمالهر  هرآویخاهرای روراتن  ر

تهرحزررتق نمسایرب ج هرآواههرای رتهر  هراارهارا ش نشمهراشر

ر)حشلرتشا ربهر رایتا رمیرنشمد رتشاگتر تا ت حزرر مش یرطبقه

رتشر ربزقا رقمش  را  رقبل را  رانقالبی رم ج هیترمشاتسمس  مبشا اهرو

ر رتشاگترر۰تنرته رطبقه رامش را ت. ربزاگی ره اشواه رایا نداا (.

بخشطترایاربهرمشرمدالرنقیرهند.ر یتارمشرااربشرامثشلر
  ٥صفحه   
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را ش شر راینزش رنقیرتند  ر لدرمقشیسه پمکشارورا مندگش رورمجشند

رور رانداف ربش راا رمش رندااند. رمش رطبقه رمبشا اه رتشایخ رها جشیی

بتنشمهرمش  ربشرگ اهرنشیقش رقضشوهرمیرتنند.رمشرااربشرهنمشییرتهر

ربدیزیرا ترتهر رتنم رمیر نجند. ممخ انم ربتراو ر مماربترپش

رعقلیر رو راجتا ردتوایشه ربش رمانش ب رمش رته ربش ند رها اه ت قم

تته ربتنشمهرمش رنمتومندروراب لیرورمحک ربش م .رورنترتقیر

ورتش ایرورانحتافرا رایارهاجهراب لیرب ه رورنمتومندرب ه ر

راار ر  ه ربشید رن  رمش ر  ه رن یسند. رمی رمش رتقصمت رحسشر ربه اا

 .اینر نهرقضشوهرتنم 

 

رنشش ر راا ر  ه ر شبلهرحتفرورعقلرمش بنشبتایاراولمارجشییرته

ممدند راو رتشدهرمشند ربتنشمهر مش یرورطبقشتیرمش ت.رمشرمیر

ممر ئم رتهرحزررتشاگتا رور حقاکشش رنسام  رامشرهارواقعمتر

رممکند.ر را د ر خای ربه ر حقاکشش  رو رتشاگتا  ربش رمش رپم ند امت

الباهرمشرا درممکنم  رامشرمسشلهربتر تر اشررایارا درا ت.راگتر

مشربشر تعتری رتمل ماترهار شعترحتتترتنم  رق عشرجل رمیر

ر ر تعت ربش رته رق شا  ربه رنتگز رامش رهارر۱۴۴اوی   تمل مات

 شعترحتتترممکندرنقیرا م  روراگترمقص هرمشرهارآ رق شار

ورر۱۴بش د رآنرشهربهرمقص همش رنقیرا م .ربنشبتایارآمشانش ر%

ربشرند قش رر۵۴ور%ر%۰۴ رتش یرنمست رمشراا بتا رپمشتو رمش

تهرهگتگ  رتته رجزش را ترمیر نجند.رمشرهاربتنشمهر  هرگ اهر

ای رتهرممخ انم رجزش راارهگتگ  رتنم .رمیرگ ئم رممخ انم رنه ر

رجشمعهر رها رته راا را  رم لده رنمتونش  رته رتنم  ربتقتاا ن ینی

 تمشیهرهاا ربهربندرتشمدهر ده ربهرحتتترهارآواه.ربسمشار  رر

رور ربنشیم رتقش  ریعنی ر ه؟ ریعنی رم لده رنمتونش  رایا رممدانمد امش

ر بکهر رتقش  ریعنی رامتو   رجزش  رآ ش  رد ل رت لمد  م  سشه

عهم رحقلرورنقلرجزشنی ریعنیربدنشرمملم  رانسش  ریعنیرنقهر

 ش هرنش رعل  روربنشیعیرتهرجزش رامتو راار ترپشرنرزدا اهر

رنه ر رها رو رتنم  رآ اه راا راینزش رنقه رممخ انم  رگ ئم  رمی رمش اند.

ن ینیر ش مش رهنم .ربسمشار  ر رامشراگترتسیربقشربت درورایار

ااربشن هربهرمشرنقیرگ یدمر"پسرل  شراولرنشتیهر  هتش راار  رر

ر ر نهر رببمنم  ربدنمد ر ش مش  راا رتش  رااتبشطشه ربدنمد   ش مش 

ا تروربعدرجزش رامتو راارتهرنتراو رمملم نزشرتارمحص لراار

راار رجزش  رممخ اند رته رتسی ربرمتید." رتح یل رتند رمی جشبجش

هگتگ  رتندربشیدرا رنقمارامتو رآثشارایارت انشییرهارپمششنیراشر

ربادایجر ر ملرا ت. را ربچریر بمه ر ملرن  ربچه ربش د. ظشنتر ده

رمشر رآ ر مش ترانقالبیرا رتهرنشش رممدند ر ملرنقمش ه. تبدیلربه

رنشش ر مما انم رجزش راارهگتگ  رتنم رامتو ربشیدر  هراارهارمش

بدند.رامشرماش  شنهرایارنششنهرنشرهارمشرت را ت.رتسیرتهربهرآ راندافر

 .عشلیرماعزدر دهربش دری راو روری ر شعاشرن ربشرمشر تقرممکند

 

ایارواقعمایرا ترتهرنهتاهروراندافراعال ر دهرمشر  هرنششنهرا ر

مز را رآیندهرپمتو مندرمش ت.رایارتشمالرها ترا ترورنبشیدرا ریشهر

مشربتوه.رامشرتش یرنمست.راگترایارنهتاهروراب لراو رتشدهربقشند ر

بهرعقلرتبدیلرنش ه رآنرشهرمشرنمچرگ اهر ندهرا رنخ انم رها تربتا ر

اینکهربهرت ههرنشرنشش رهنم رتهراانیرتهرآنزشراارممبتی راانیرواقمر

بمنشنهرا ت رعقلیرا ت ر مشلرپتوا روراویشپتها  رانقالبیرنمست.ر

ببمنمد رامتو رهارنمچرا اهرا رنمسترتهرمشر  هراارا رب ا وا  ر

ربهر رتنم  را ا شهه ربزات ر  ه رامکشنشه را  رو ربش م  رهاهه ر ش مش  بزات

 :نح  رتهرمثالربا انم ربر ئم 

ها ترا ترتهرب ا وا  ربیر م رورااهی روره ارشهر شپرها تر"

رعقلر ربه رته رممکنم  را  را ا شهه رنش رایا را  رمش رامش را ت  تتهه

رجقمر راا رب او ا  رانسشنزش رها ترا ترته ب ا وا  رنقیرا د.

را رت ر رمش رامش رام ارجشمعهراشر ش مش رممدند  روربتا رانجش  ممکند

را تاه ر رانسشنزش  رتتیا رندیده رآم  ش رو رتتیا رمحتو  رتتیا  هانش

مجتررمیر ش ی روربهرنح  ر ش مش ر ش رممدنم رتهرتشاآییر ش ر

ر٬ا رماخصصش  رمدیتا رورپت س انش رب ا وا  ربشبتترا ت".رنه

مشرامتو رنن  ر نماراهعشییرنقیرت انم ربکنم .رواقعمترعکسرایاراار

ربهر رانسشنزش ر داتشاتتیا رو ر ک اتتیا رن شرتتیا  رتمز رممدند. نشش 

بفرمشرمیرپم ندند.راینزشرقشبلرتتیارور تیفرتتیارانسشنزش رجشمعهر

اند ر یتارآگشنشنهرااهرمبشا هرعلمهرا اثقشارور ا رااربتگزیدهراند.رهار

ب  فرمشرماخصصرورهتاترورمزندسرآم  شرهیدهرت رنمست رامشر

هارم ااه ربهراندا هری راهااهرب ا واییرا رنمتو را تاه رهارایار

  حرا ا شههرنقیرتنم .رنقیرت انم رآن  ارتهربشیدر ش مش ر ش ربدنم ر

 .تهرنمتو ر  هرااربتا ایرهار دمترانقالررآ اهرتنند

 

 ملیرا رحتفرنش رمشراو رتشدهرمیرمشند.رهارن ارم جرمیر ندرور

رتهر رعجبش رنسام  رامش رنش بتر ممارنقیرنشمند.رمیرگ ئم رهلس  رت هه

رحایرجل گمت را ر ش نتربشر رو رنش رت هه ربتا راو رآوا ربه بشید

رنمچر رامش آنش رق عنشمهربشهارتنم یرمیرگ ئم رآگشنرت رتشارمش ت.

رور راو مته رب  ا رهائقش  رته رای  رنداهه ر ش مش  رآگشنرت راا مش ما

ر ش مشندهر رتق نمسترنش رتند.رمیرگ ئم  رآگشه وق هرنشپهیترتشاگتا راا

رهارننتر ش مشندنیرمعنیرممکند رامشر اند راب برتق نمستر  هراا

ر زتر ری  ر تمشنداا راندا ه ربه رته رای  رتتهه رتتبمت راا رتشها تدا 

ر ری ر زت رته رتسی راندا ه ربه ریعنی ربش د   ۲۴۴ت   ر ش مشنده

رطبقهر رمنش م ر دمت رها راا رب او ایی رجشمعه ری  رها رن ته نزاا

 .  هشراهااهرممکند

 

حتفرمشربشرعقلکتهرمشر شبلهرهااه.رعمنشرحشلایرا ترتهرلنمارتص یتر

ممکند.ربشیدرتشا رتنم رتهرمش ماربهر قایربتوهرتهرمشرممخ انم  ربهر

ربرهاایدر رممکند. رحک  رمش رنش  رنقشه رو رانداف راب ل  رته  قای

بتیجشربر ی  راگتربهرایار قترنتوهرپمتو  ربد ترنخ اندرآمد ر

رتشاگتر رطبقه رامت رلها رو ر  ی  رپمتو  رآنکه ربی رتنم  رپمشتو رمی مش

رنسبیر رنقما اند رتشاگت رطبقه رپمتو   رمشند. رمی  مما

 فاصله حرف و عمل 

 به مناسبت روز حکمت

 منصور حکمت    

، برای رفع تبعیض !  ز  کارگر، معلم بپاختر

۶صفحه    
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بک بد رمیرت  درا رهوا ر ش مش رمشراطالعشهربد تربمشواه.رایار

رامشر ندفرور مش ترب او ا  را ت.رایارمقصدرب ا وا  را ت.

مش مار ش مشنیرمشر  هرگشنیربهرنقش رطتفرممتوه.رمشرمیرگ ئم ر

رواحدر رآ  رامش رتته. رح   رقشطعشنه ربشید راا ر ش مش  را تاا رو امنمت

 ش مشنیرتهربهرها ایرا رامزرا ا شههرنقیرتند رآ را مقیرتهرهار

رور راننق ه رم قم ربه را رته رتقماه رآ  رتعقمبرنقیرتند  را م  مشبش 

آم  شرامنمایرنقیرهند رآ رعض  رتهرهارح  را تاارورنشتیشهر

ها لیرولنرشا رمیرتندروراطالعشهر ش مشنیرورا  رواقعیرا قش ر

رور رعقال رتند  رمی ربش گ  ری رگپرمح لی رها ر شهگی ربه راا مخ ی

نش  هرآگشهرتشارب ا وا  رااربتا راورتسزملرممکند.رباقلربرهاایدر

رور ر ش مشنی رواحد رنت د. رندفر  ه ربه رمجشنی ب ا وا  رم ترو

ا مدرولنرشارمشرتشا رمیرتنندرتهرمش مارعقالرهار دمترندفرور

را تاار رح   ربجش  رتند. رحتتت رب ا وا   رمقصد رو  مش ت

ر مش تر رته را تاا را اا رل  را ت  رپتولاشایش ر مش ت رته  ش مشنی

 .ب ا وا  را ترمیرنشمند

 

ب ا وا  را ربش رتشر ش روربشرنزاارنزینهرتقالرممکندرتهرنشتیشهرمشر

بد تر حقاکشش رنت د.رامکشنشهر شپخشنهرعلنیراارا رمشرمیرگمته ر

راور ره ترتشاگتا ربت د. رتش متربه روربش رتم متربد ربش رنشتیشهرمش تش

ر دهر ربه راا رمش رنشتیشه رپخش ر تعت رو رهامنه رتم مت  ممخ اند

تشنشرهند.رایار مش ترب ا وا  را ت.رپسرآ رواحدر ش مشنیرور

ا مقیرتهرنشتیشهراارگ  هرا رهارمقترمیراندا ه رهار شپرآ  رهار

ت  یمرآ  رهارت دمحرمقشبهرآ ربتا رتشاگتا  رهارگساتشرهامنهر

پخشرآ روردمتهرولنرشا رممکند رم ترورمجشنیرورا ر ترنشآگشنیر

ربتا راور رتشارب ا وا  راا )تهر شه رنقمشریرب ا وا  را ت(

رامنمت ر رح   رها رولنرشا  رنشتیشه  رنکته  رپخش رممکند. تسزمل

ربهر رمثشلزش ر نیرا را ترته ردمته راطالعشهر ش مشنیرو ا تاارو

ربسمشار رانقمت ر مش ی رم ااه رامش رممکند. ربمش  رمتا رمنه ا او نی

 :بتجساهرتت رهااه

 

ب او ا  رمشرااره ارمتروراعدا رممکندرتشربهرتشارماشکلرمشردتبهر

رهو شهوشرنقسنرتا ر را رمبشا ه را ر عشلمترماشکلرو راا رمش بزند.

ربهرهقتر   هرمحتو رتند.ر  ررواحدر ش مشنیرتهرقشبلمترا تاهراا

بتا یرنقمکندرورآ راارا ر ش مش ریشبیرمحتو رممکند رواحد رتهر

رنقشطر رواحد رته رممکند  ر تها ربه رامتو  رو رهواند رمی ر ت راا ا تاه

ر ش مشنمشبیر را  رتش رنقمکند ربتطتف راا ر ش مشنی را قش  دعف

رندفرور رممکند. راا رتشا رنقما رعمنش رن  ر  ند م ثتتت ربت  اهاا

رنامجهرعقلیرپمشرا اار مش ترب ا وا  ر رامش نمترما شوهرا ت 

ا ت.رب ا وارپلمسرورمهنبرورههرنشرنزشهرهیرتربتا رت تقهرا کنیر

ر تمشیهر را ر  ه رمیرتند  رپ لر تجراینزش هارممش رتشاگتا رهااه.

اشرمشیهرمیرگهااه.رامشرمشرنهر قطر ش مشندنیرت ههرنش رطبقهر  ه ر

بلکهر ش مشندنیر عشلمارتقش روقتر  هرااربشر"وجدا رااحت"رپشتر

 !بهرایارمشهرورمشهربعدرم ت لرمیرتنم ر٬گ شرمیراندا ی 

 

ب ا وا  راب لرورم ا یارتشارتق نمسایراارتحتیفرمیرتند رور

رور رتتویج رتق نمسای  رتبلمغ ر م ه رتش رممش ه رمخالفرمشنم را کشل به

  ش مشندنیرتق نمسای راعقشلرحشتقمترتق نمسای ر

ربتا ر بش د.رپمتو  رتق نمسترنشربشیدرپمتو  رم لدربش د.ر یتا

تسبرتشملرقداهرت  طرطبقهرتشاگترمبشا هرممکنند.ربدربشارن ر

رآید ر رپدید رجشمعه رتح بهرنسبیرها رتق رتنم   رتق نمسازش رمش ته

رنن  ر ربتوه  رو رمصدقیربمشید ربش ه  حک مازش رب ا واییرجشبجش

 مت ربهرطبقهرتشاگترنت مدهرا ت.رطبقهرتشاگترنهربشرتغممترنسبیر

رپمتو  رم لدرطبقهر ربش ربلکه را ت( رنشپشیداا رنق ااه اودش ر)ته

  هربهرندفرمیرا د.رپسرمشرتهربتا رتلرایارپمتو  رمبشا هر

ربهرپمشرببته.ر ممکنم ربشیدره ارشنیربسش ی رتهرنقهروظشیفرمشراا

رمشر را  رنقمخ اه. رمش رهاه ربه ر د  رنزهی  رندف ربه رذاه ی 

رمیر رنت مد" رنامجه ربه رتشا ش  ربزتحشل رته رمبشا   "انسشنزش 

راثبشهر رتجتبهرحشتقمتراویزی نمس رپسرا رقداهربلش یکزش  ش ه.

ربشیدره ارشنیربتا رتقش ر رلها رتقش رتته"رو ممکندرتهربشیدر"تشاراا

 .تته رتشار ش ت

 

 شبلهرحتفرورعقلرمشرااربسمشا را را قشرمیرهانند رهارتشار  هر

ورهیرتا رمیربمنندرورنتراو را رآ ر کشیترمیرتنندرورتهتترمیر

رهار ریش رو راثبشهرتن  راینجش ربخ ان  رما رنمسترته ر مز  رایا هنند.

مقشبلره اشواهنشیقش رقتااربدن .رامشرتشتمدرماربترایارا ترتهرایار

ه اشواهنشربهرتنزشییرابدارتش یرنمست رمشربشیدربتا رپمتو   ربتا ر

ر کتر رنش ه  رتکتاا رتشاگت رجنبشرطبقه رپمشما ر کسترنش  آنکه

 .جد ربحشلرایارمسشلهربکنم 

 

 فاصله حرف و عمل ما عمل طبقات دیگر است

ریشر رممش ه؟ را غشل ر مز ر ه ربش رمش رعقل رو رحتف ر شبله امتو 

رعقلیر رنمچ رآیش ر  ه رنقی رعقل رمش رحتف روقای رهیرت بعبشاه

رحتفرنشیقش ر رایارا ترته ر کشیترمارا  رآیش ب اهرنقمرمته؟

عقلرنقمش ه؟راین  ارنمست.رهارواقعمتر شبلهرحتفرورعقلرمشر

 .اارعقلرطبقشهرهیرترپترممکند

لنمارنقیرگ یدرتهر"ایارمش مار  ررتشارنقیرتند رااندمشنشربشبر

نمست رآنساهرحتتترمیرتندروراینکهرما قفرمشندهرا ت."راورمیر

رایارمش مارهارجزترطبقشهرهیرت رهارجزترمشایر تمشیهر گ ید

رممکنم .ر ر ندگی رطبقشتی رجزشنی رها رمش را قش  رممکند. رحتتت هاا 

نقهر مزرمزترطبقشتیرمیر  اه.راگترحتفرمشرعقلیرنش ه ریعنیر

حتفرهیرت رهااهرعقلیرممش ه.رحتفرطبقهرا رهیرت.ربرهاایدر

 :مثشلزشییربزن 

رت مش ر تجرممکند ربدنشرورنزاانشرمزهوار ب او ا  رمملم نزش

ربهر پتواشرمیرهندرتهرامنمت رتشکمالهرمشروراهامهرتشا رآ راا

رمیر رمش ر ش مش  راعضش  رتعقمب ربه راا رن ت رنش رهه راندا ه.   ت

راار رمش رته رهند رمی رتشاه رو رممکند رتسلمحشهرنهشمی ر تج  ت اد 

 آموزش رایگان برای همگان! 

 فاصله حرف و عمل 
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 کارگران جهان متحد شوید! 

ر٬دمترمقکارجل هرگترممش ه.رتقاترجسشاهرانجش راقدامشهرپشیهرا 

ایشهرا رور"بزاگ"راارهار  هرمیریشبم .رمشرا ر نترنش راایجر

رنش ر ر م ه ربش ربشید رمش رانقالبی ربتنشمه رآنکه رحشل رتنم . تبعمترمی

رهیدگشهر رو رمن د ربش رته رنشیی ر م ه ر  ه. رعقلی رپمشتو رو انقالبی

انقالبیرورپمشتورمشرتنش برها اهربش درعقلیرتتیار م هرنشربتا ر

 .تحقدراندافرمش ت

 

عشملرهو  رعشملیر مش یرا ترتهربشیدربخ بیرآ رااربشنش م .رایار

عشملروج هرانقالبمرت ردمترپتولات رهارجشمعهرورن  ذرهائقیرآ ر

 .هارب  فرمش ت

رتشاگت ر رجنبش ری  ربش رجزش  رجش  رنمچ رها رتق نمسای جنبش

بشفرورپشکرور شلصرور ترتشرپشرپتولات راوبتورنمست.رجنبشر

رجنبشر رنت رو رممرمته ر کل ری راجاقش  رهل رها رنق ااه طبقشتی

رمیر رممدا  ربه رنمز راا رهیرت رطبقشه ر  ه ربش رجشمعه رها پتولات 

ر  ه ر رعشهاه ر  ه  ر"انقالبمرت " ر  ه ربش رهیرت رطبقشه تشد.

گتایششهرورتقشیالهر  هراارمیرآواندرورتبلمغرورتقدیسرمیرتنند.ر

رانقالبمرت رپتولات رجشر ایارانقالبمرت ردمترپتولات رهارتنشا

ربهر   شرمیرتندرورمدا رمق به رم شنم روراا شرنش ر  هراا

ربشر راا شرنش رپتولات  رایزه. رمی رتشاگت هاو رب  فرطبقه

اا شرنش ر تههرب او اییرگشهرمخل طرورمخدوشرممش ند.رمت ر

ر تههر رطلبی ر زشهه ربش رپتولات  رانقالر رااه رها جشنبش  

ربشر رتشاگت رطبقه رپمرمت رهمکتاتمس  رممش ه. رتقتنگ ب ا وایی

رور ر ص بی رمشلکمت رمدا م رطبقشه رهمکتاتم  رنش  ل شظی

رن ر ربش رگشنی رو رممرمتند رقتاا رن  رج اا رها رب ا وایی ا اثقشا

ا ابشهرگت اهرممش ند.رواقعمترمدا ر شیهرا کشارور نترنش رنش یر

ا ر"انقالبمرت "راقششاردمترپتولاتراا رتهرهارح  ربنمشهرمشلکمتر

 ص بیرذین عند ربترب  فرمشرمیرگساتاند.رحقلهرنقهرجشنبهرور

رورم شنم روراا شرنش ردمترپتولات ر بنمش رتاربهرایار نترنش

رهارنزهرت ههرنش رو ممربزتحشلر راینزش رنمست ر یتا نق ااهر شهه

ا راحاتامیربت  اهاارمیر  ند.رهار نمار تای یروظم هرحزرر

ردمتر رانقالبمرت  رایا ربش راا ر  ه رمت  رته را ت رایا پتولات 

رانقالبیربهر راا  زش ربهشنت رمق بهرو رایارا کشا  ربش پتولات  

ری رجنبشرهمکتاتم ر رحزررتق نمسترها رتند. رتت م  او نی

نق ااهرتحتر  ترآل هگیربهرایارا کشارا ت.راگترانقالرر قطربهر

رمته ر رنقه راگت ر د  رمی رمنحصت ر   مشلمست رتشاگتا  بف

 حقاکشرهارت  هرور مشبش ر تیشهرمیر هندر"متگربترمشلکمتر

ر نمار رامش رننت رنب ه. رپتولاشایش را اقالل رح   رآنرشه  ص بی"

رنش ر رت هه رانقالر را ت. ری ر مشل رواقعی رجشمعه رها اودشعی

و ممرااربهرممدا رمیرتشدروربشرآنزشرااهرااربتا را شعهرایدهرنشرور

رتقش رانقمترآم  شرلنما ر تقشیالهر تههرب ا واییربش رمیرتند.

ر رانقالبی رج نت ربهر  –تقش  راا رمش راینسترته طبقشتیرحزررلنمنی 

ح  را اقاللر مش یرورطبقشتیرپتولاشایشرماعزدرممکند.رحزرربشیدر

راندافر رپتولات  ردمت رتقشیاله رو رت نقشه رهایش  رایا رممش  ها

مساقلر  هرااربهر م هرمساقلر  هربهرپمشرببتهرورهارایارممش ر

را شند.ر رپمتو   ربه رنمز راا رنقرشنی رو رهمکتاتم  رنش  جنبش

 حزرربشیدرایارجنبشرنشرااربهرجل رببتهربیرآنکهر

منش بشهرهاو رتشکمالتیرتق نمسای رانبت رتق نمسای رتثبمتر  هر

ورنمتو رطبقهرتشاگتراارآ اهرتندروربهرحتتترهارآواه.رنترتسرتهر

ا راتخشذرایار م هرنش را رتعزدربهراب لیرتهر  هشرآنزشرااراب لیر

بحمحراعال رتتههرا ت رط تهرمیراوه رهارعقلرتشارب ا وا  ر

 .ااربتا راورتسزملرممکند

 

مثشلزشییرتهر ه رابدارجشممرنمست.رامشرتش یرا تربتا راینکهرب زقم ر

ایارمسشلهر   یرنمست.ر شبلهرحتفرورعقلرمشربشیدرا رممش ربتوه ر

رعلمهرنتر ربشید ربهراجتاءرهارآید. رهارنتر ممنه ربشید حتفرطبقشتیرمش

رهیرت ر رطبقشتی رعقل رمش  رعقل ربجش  رممش ه ربشعث رته مشنعی

ره قار ربش رمبشا ه ربهراندا ه رایارمبشا ه رتته. رمبشا ه جشیرزیار  ه 

رحایرمسالز ر رایارمبشا ه رحمشتیرا ت. رو رمز  راو رها راو آ کشارو

ربتا ر رمش رعتبه رایا رها ر یتا را ت. ربمشات  ر داتشا  رو قشطعمت

گسسااربندنش رنشمتئیرا رمبشا هرممکنم رتهرمشراارا متر  هر ش اهر

 .ا ترورعقبرمشندگیرورهاجشر ه رااربهرمشرتحقملرممکند

 

چه عواملی پراتیک عقب مانده و غیر کمونیستی را به ما تحمیل 

 میکنند؟

عشملراولرنمتو رعشههرا ت.رمشرا ر نرشلرنمتو رعشههرانشرنشدهر

رآ ر ر ش مشنی  رتشا رها رامش رگ ئم   رمی ر خا رن  رجزش  را  رمش ای .

ر"عقلرج ارهارمیرآید" راو زشییرتهرهار ربش او زشییرتهربنهترمش

تشاراو متهر"بداهرمیر  اه"راو زشییرا ترتهربص اهرعشههرور

بدو رنقدرا رجشمعهرب ا واییربهرااثربتههرای .رمشرهار ش مشندنی ر

رنمتونش ر رآاایش رتش رگمت  رتصقم  را  ر عشلمت رعقلی راو زش  ها

 ش مشنی رورهارا القمشهر ته رور ش مشنیرا رعشهاهرورا القمشهر

م ج هرجشمعهرتبعمترمیرتنم .رمشرهارعقلربهر نترنشییرماکیرمیر

  ی رتهرنششنهرا را رجشمعهرن یار تهارورعنصترآگشهرپتولات رهار

رتعلدر رنشحدر ده رمدتزش رو رطبقشهرمتهه ربه ر نترنشییرته آ رنمست.

هااند.رمشربشراتکشءربهرایار نترنشرتشامش راار"ااهرمیراندا ی ".رایار

نمتو رعشهاهرعقبرمشنده رتهرنتراو ربشانشرهار عشلمترنقهرمشر  هر

اارنشش رممدند رعشملیرا ترتهرا درهیدرورت ا رمشراارمحدوهرممکند.ر

عشملیرا ترتهرمشنمرعقلیر د ربتنشمهرور مش ترنش رمشرممش ه.رمشر

ر تههر ر ش مشنزش  ربه رجزشه ربسمشا  را  ر ش مشنی رتشا ر ممنه ها

ب ا واییرعقبرمشنده رنهمترمجشندروردمته رتششبهرپمدارمیرتنم .رمشر

تقاتربهرجساج  رااهرنشرور م هرنش رجدید را ا شههر عشلرور القرا ر

امکشنشه رهاکرا کشلرانقالبیر ش مشندنیرهارعتبهرنش رمخالفر

ا رتشار نیرتشرتشارااتبشطشتیرور مش یروردمته رمیرپتها ی .رنقش ر

ام ا رتهربتا ری رب ا واردمترمقکاربنهترممت د ربتا رمشرن ر
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 توقف جنگ بیدرنگ! نه به جنگ دولتهای رسمایه داری! 

ربیرآنکهر ربرمته  را ابشه راندافردشییر  ه ربش اندافرایارجنبشراا

رمقمدر رجنبشرنش رایا ر  ررمحدوه ر زشا رها رو رحتسرتند راا   ه

رانقالررحشتیرا ر رجنبشر پرایتا رهار شلزش راول رتجتبه  ش ه.

رنقهربتا ر رایارهاسرا ش یرمشاتسرورلنمارا ت. پشترتته ربه

 ق طر شهربهرحتتترهارآمدند ر"تق نمسازش"رن ربیرآنکهرتالمیرا ر

لغ رمشلکمتر ص بیربهر بش رآواندرتنزشرنقش ر عشانش رنقرشنیر

را ر راو نی رهاک ر شقد رپ پ لمست ر ش مشنزش  رتتهند. رتکتاا اا

اندافرنزشییرجنبشرطبقشتیرتشاگتا رب هند.رآنزشرهارع ضرحداتثتر

رپمرمتتتیار رجنبشرنقرشنیرعقلی رمتحله رنت رها تالشرمیرتتهند

عنصترنقش رمتحلهربش ندرورنق ااهراندافرطبقشتیرپتولاشایشرااربشر

 .ایاراندافرمتحلهرا را ابشهرگت اندرورمخدوشرتتهند

 

امشرایارم د  ر هرااتبشطیربشربحثرامتو رمشرهااه؟رواقعمترایار

ا ترتهرمشن رتشرحدوهر یشه راندافر   مشلمسای رانسش ر ش  ر یبشر

ربهر رته رآنجش رعقل  رها رو رتنم  رمی ربشیرشنی راا ر  ه رانقالبی و

رور رانقالر ربه ر نم   رمی ره ت رانقالبی رتشا راو  رنت  ش مشندنی

جنبشرم ج هرمحدوهرمیر  ی ربهرآ رتقکمارمیرتنم .رمشرمیرگ ئم ر

رتق نمستر رو رتنم  رتق نمسترمبشا ه رمیر  انم  تق نمسترنسام  

ر ربمنم  رمی رتنم  رمی ر  ررنرشه روقای رامش را ترتهرر۵بقمتی    شل

رورر%۹۴ رهمکتاتم  رو رنقرشنی رجنبش رام ا ربتف رمش انت  

را قیر رنش  رنشست رو رنش رتنرته رها ر  ه. رمی رآ  معضاله

راناتنش م نشلرور  گندربهرتق نمس رتشار  هراار ر توه  ش مشنیربش

پشیش رمیرهنم  رامشربهرمجتهراینکهرپشربهرعتبهرعقلرمیرگهاای  ر

ت ا  رق ارهارجنبشرهمکتاتم  رایاریشرآ رامترمحدوهرورم دعی ر

رور رتدااتشتی رمسشله ر ال  رمش  ربه ر ش مش  رآ  ریش رایا ربت  اه  م ه

دمتهرتقش رمشغلهرمشراارتشکملرممدند.رعقالرایارمشرنمسام رتهرجنبشر

ااربهرجل رمیربتی  رایارجنبشرا ترتهرمشرااربشر  هرمیربته.ری ر

تق نمستربتا رجنبشرنقشهرمیرایزهرورآ رااربهر قتراندافر  هر

ندایترمیرتند.رمشرمیر  انم رطبقهرتشاگتربت مزه رهارنقمارعقتر

مارور قشربت مزه ربنشبتایارتشارهائقیرمش رتشارنقشهرمندرمشرا ش شر

بشیدرهارایارجزتربش د رامشرآنچهرعقالرنقهرانت  را قش رمشرااربهر

  هرمیربلعد راتدرور ادرام ارجشا ری رجنبشرمعمارا ت.راع ر

ا راینکهرایارجنبشرجنبشرملیرهمکتاتم ر لدرتتهربش دریشرجنبشر

همکتاتم رهار تا ترایتا رعلمهرهیکاشت ا رورام تیشلمس .رمشربشیدر

هاراندافرانقالبیر  هرهارعقلرتخ مفرندنم  رورانت  ر  هرااربهر

رجنبشر رانبت  رعما رها رته رتنم  ربتف رو ربدنم  ر ش مش  نح  

راندافرانقالبیر رهنبشلر  –همکتاتم رورانقالبی  رن  رمش طبقشتیر  ه

رتشتن  ر رته راا ر ش مشنی رامکشنشه رو رانت   روقت  ر قش راگت   ه.

رای رهارنهتربرمتید ربتاحایرهارمیریشبمدرتهراتدرور بتفرتتهه

رجنبشربشل علر رمعضالهراو مته ربش رم اجزه رو رجشا   رام ا  اد

ر% رآنکهرر۹۴نقرشنی رحشل را ت. را اصشصرهاهه ر  ه ربه راا آ 

مشاتسمسترنشرهقمقشربتا رپمشبتهرنقمارجنبشرنشرنمزربهرتشارمساقلر

رایارتشاردشمارنتر ر یتا رمیرتنند. راتکش   هرهارهاو رطبقهر  ه

رتشر ربنشبتایارحتفر   مشلمسایرمش پمشتو رعلمهرب ا وا  را ت.

حدوهر یشه ربهرایارعلتراو رتشدهربشقیرمیرمشندرتهرپتاتم رمشر

رهار رجنبش رمخالف رنش  رعتبه ربه رمحدوه رعقدتش ریش رو منحصتا

ربهر رعقل رها رمش روقای رته را ت روادح را ت. رآ  رتن نی متحله

"همکتاتزش رپمرمت"رتنزلرپمدارتنم  رندفرتق نمسایروربلش یکیرمشر

 .ن راو رتشدهرمیرمشند

 

رانقالبمرت ربدو رتعجملرا ت راوحمهرا رتهر عشملر    راوحمه

 .ا رپشیهرنش رمشه رمشخصیربت  اهاارا ت

رماار  رایا رته را ت راو ا رامش رندااه. رتمات رن  اه ره ت رماا *

 خنتانیرمعتوفرمنص ارحکقترهارم اهر شبلهرحتفرورعقلر

ایارماارا راو ره ترن  اهرمنص ارحکقت رتهرهارآا م ر .ا ت

رهار رحکقت رمنص ا را ت. ر ده رتشیپ را ت  رم ج ه راو  خصی

هارمقترحزررتق نمسترایتا رر۱۰۶۲اوا ترپشئمزریشراوایلر مساش ر

ری ر رحزر ر عشلما رو راعضشء ربتا  رتته اش  رتشوه" ر" ما ها

 خنتانیرتتهربهرنش ر" شبلهرحتفرورعقل"رتهربهرمبشحثربسمشا ر

رمنص ارحکقترهار رگت ت. رقتاا رااجش  رم اه ربسمشا رو ر ه هاما

ر ر شل رها رمشاتس رانجقا رها رتشاگت  رتق نمس  ر۲۴۴۴تن تانس

رنمچرشهر ر خنتانی رایا رماا رتند. رمی را شاه رمسشله رایا ربه هگتبشا

 .مناشترنشد رن اارآ رنمزرهارآا م رمنص ارحکقترم ج هرنمست

 

 بنمشهرمنص ارحکقت –آذارمشجد ر

 فاصله حرف و عمل 

 به مناسبت روز حکمت

 منصور حکمت    

 

رنشش رهاه رعقدر رو را شش ربش ربلکه ایارطت رپمشربتوه.

رپتها ت.ر رآ  ربش رمقشبله را رنقماراب ربه ربشید تثش ترآ 

رنششند ر رعقب ربتا  ربشید ر   ربتابت  رو رآ اه  جنبش

جقز ا را المیرهارایارعتبهرن رتقش رنمتو ر  هر

رب  ار رامش ر. رآ رب تها ه ربش روربهرمقشبله ر ش مش رهند اا

رایارودعمتر تنر نیر رجل گمت را  ر رااه واقعیرتنزش

ره اخ شر راا رآنسشنزش ر ندگی رآگشنشنه رته را ت ا یقی

 تثمفرتتیاراندافر مش یر  هرنق ههرا ت.ر

 

*** 

نوزادان  رها شده ، نتیجه ی طبیعی سیاست های 

 فاشیستی علیه زنان و جامعه ی جوان ایران !

 پروین کابلی                                               
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 !  زنده باد جمهوری سوسیالیستر

رهار ر ده رنش رانش ر د رن  اه رپمدا ربش ر رگه اه هارن اه

ر ت ندا ر ربشارهیرتربحثرهارم اه نقشطرمخالفرایتا ر 

نش  ا اهرهارایتا ربش ر د.ربسمشا رهارممدیش راجاقشعیر

رور بحبترا ر قدا ر تایطرمنش بربتا رتشکملر شن اهه

 ت ندرهاا د رتتهند.رامشرتقاترتسیرا رتصقم ر نیرتهر

ت هتیرااربدنمشرآواههرورهارنقش ر شعشهراولربشیدراوراار

انشرتندر خنیرگ اند.رتصقمقیرتهرتقش ر ندگمشرااربتا ر

نقمشهرتغممتر  اندرهاهرور نرمنیرایارتصقم رااربت شنهر

 نش ر  هرتشرآ ترعقتراحسشسر  اندرتته.ر

 

راینکهر رب ی ه روالدینیرو رور ر نه ر تا ر زقمد بتا راینکه

ربهر راا ر  ه ر ت ند ر ایقش  رابادا  رنقش  رها مشها 

رتهر رمیرتندربشیدرر تای یراا بمتحقشنهرتتیار کلیرانش

 وجرنش رج ا روریشرحایرمشهاا رج ا راارتهره تربهر

ر نندر رمی رحسشس رالعشهه ر  ق ر تای ی رها رعقلی  نما

 م اهرت جهرقتاارهاه.ر

 

جشمعهر رایتا را رلحشظررت ا رورگتانیر ر قترورتنرد ایر

 ربمکشا رهارمقشبلری رمصشفرجد رقتاارگت اهرا ت.ر

ربتر رهلملی رمته  ر  راو مته راعاتادشه رو مبشا اه

رنقمار را ت. ر ده رتحقمل رمته  ربه رته را ت ودعمای

م قعمترمعمشایروراجاقشعیرتصقم رها اار ت ندراارهار

را ر را راوبتورمیرتند. رم انمرعدیده  وجرنش رج ا ربش

ره شلتر رو رمشنده رعقب رنش  ر نت راواج رعلمتد  طت ی

رپ  تر رحشل رها رایتا  رجشمعه رج انش  ر ندگی مهنبرها

اندا اارجد رهارتقشبلربشرتشب نش راوابطرجنسیرعقلرمیر

روراوابطرجنسیر شاجرا را هواجرا قیر" تعی"ر تند

هار  حرقشبلرت جزیروج هرهااهرورررنقمارربشعثر دهر

ا ترتهر وجرنش رج ا رنقیرنا انندرت هتشنیراارتهرا ر

 نماراواب یرب ج هرآمدهراندربهرااحایرب هیتندرورع اقبر

رعت یر را هواجر تعیرو راواه رت هتش ر شاجرا  بدنمش

رتقش رق انمارا قیر رته ر تا بسمشار نرمارتقش رمیر  ه.

هولایر نمارت هتشنیراار

رور ر نش د رنقی بت قمت

ربتا ر ر خت مجش اتزش 

ر شاجر رجنسی ر  ااب ه

 ا را هواجروج هرهااه.ر

 

امشرایار قطری رگ  هرور

یکیرا رم انعیرا ترتهر

رقتاار رج انش  رمقشبل ها

هااه.متاتزرآمشارگمت رهولایرورنهتر نجیرنشرمخالفر

 خارا رنسلیر تتشروربتگتها ررا رمنش برتزارورهار

عمارحشلربیراممدرمیرهند.رامشرنقهر رایاربش ن رحقمقتر

ربمش ر را ت رواقف ربتآ  را المی رجقز ا  رته راا تلخی

نقیرتندرورآ رتشنشر تیمرا درجقعمترهارایتا را تر

 وربتا رآ رمیربشیسایرتشا رتته.

 

جقعمترایتا ربعدرا رجنگرایتا رورعتاقربشدهرا زایشر

معل  ر درر۱۰۹۴پمدارتته.امشرا روقایربعدرا ر ت قشا ر

ربمش ر رو رلحا ر مساقشتم  را ت رپشئما رجقعمت را د ته

 تا را ی ربمشرا ربمشرنسبتربهرجشمعهرج ا رور نش ر

تندتتر د.راگترنشگزش رگ اهریکیرا رآیترالهرنش رماحجتر

هو ت هر”هار   مشلرمدیشربهرج کرتبدیلرممشدرتهرمثال

 ل اارتنگراو ربشاهاا ر”یشر”  اا رگنشهرتبمتهرا ت

بشیدرت جهرنق هرتهرایارگ اهرنشررا ری ر”تشثمترمیرگهااه

واقعمترهیرت رنششهرمیرگت ت.رتالشربتا رمقن عمتر

پمشرمت را ر توشراقال رجل گمت را ربشاهاا رور قطر

جنماربشارهیرترم د  ربحبازش ر تا رایزرورها تر

طت ر”حک متر د.رهارتنشارایاربحثرنشربهرمتوارقشن  

ر۱۰۴۴ کلرگت ترتهرامسشلرهارآبش ر”ج انیرجقعمتر

راا شلر رهولترائمسی ربه راجتا رتص یبرمجلسربتا  بش

 گتهید.ر

 

را المیر رهولت رجزئمشه ربش رو راو نی ربه رطت  رایا ها

 تالشرمیرتندرتهر

نش رهور ت ندرورتقاترورتجته یسایررتتویجر شن اههر-ر

رور ر مقش رو ربدا ر ش مش  ر    را  ربش اگشنی رآگزی ها

رمجش   ر ر ضش  ربسات رها رمحم ی رو رتجشا  تبلمغشه

رمحمطرا شنه رو رنقشیشر شنری ر بکه رو ربت ط نش ررنش 

 عق میرمقن  را تروربهرمنه ارتش ید

نوزادان  رها شده ، نتیجه ی طبیعی سیاست 

های فاشیستی علیه زنان و جامعه ی جوان 

 ایران !

 پروین کابلی  

 ۹2صفحه 
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 علیه جنگ ارتجایع، علیه ریاضت اقتصادی! 

ر  شاشر را  ره اه ربهررآ  ر  ه رتبلمغشه رها رته هنندگشنی

نش ر هر ت ندروربمشاتربشراعشیترد ابطررنقشیشر شن اهه

رمیرآگزی رت هتش  رح  ه رتبلمغشتی را زایشررنش  پتها ند 

 بندرر(ر۲۲مشههر رر مش رپخشرهارنهترگت اهر  ه.ر)

 

رور ر خارمت  رنقه رایا رابلی رنش  رپشیه ر ر زقمد  بتا 

 ش مش رهاه ره شلترنت هربمشاترا ی رهار ندگیرمته ر

ور ر نریراجتا رایار مش تربشیدرجشمعهراارنرشهرتتهرور

هیدر تارایارقشن  رودمر دهرورممخ اندربهرتدا رمعضلر

رپمشههر ربتا  ر تت ر رابزاا رنقه رایا ربدند؟ تا ج ار

رتت شند ر ربتا  رعقدتش رته ر ده رودم رقشن   رایا تته 

 جشمعهرج ا رب ی هر نش رودمرگتهیدهرا ت؟

 

ب  ارواقعیرممشنرمار نیربهریقاره ات یربمشاترمته ر

بهرهااورورهامش رورمتاقبترا ر المایر ته رهارجشمعهر

رور رمکش  ربه رت جه ربش رته رات شقی را ت. را اه ربشب ایتا 

 تایطراجاقشعیرمخالفرپدیدهرا رجزشنیرا ت.رمسئلهرا ر

رتش انش ر رها رمسا رجقعمت رایا را  رمتاقب رادلب ته

رتهر ر تا را ت. رنق هه رتبدیل رمز  ر  ال ری  ربه مخالف

نمتو رج انیربشیدرا رایارا تاهرپت اشا رتند.رمسئلهرا ر

تهرب  ارجد رهاره ا ارهولازش رمخالفرهارایتا رقتاار

رهار رتشا رنمتو  ربش  ش   رمزقات رمسئله را ت. نرت اه

 دمتر تمشیهررتزبهرتشاگترج ا روروا یدهرنمش رهااه.ر

 ایارهورمما اندرندفرنترتش ارورهولترهیرت رن ربش د.

 

ری رابلر ربت را زایشرجقعمت  را المی بتا رجقز ا 

رجقز ا ر را ا ااا ت. را اتات یکات  رو رتت را  پشیه

رنمتو رج ا ربشر ا المیربتا رپمشبتهر مش ترجنریربه

اا  زش را المیرنمش رهااه.ر تبش ا رامش ر مش ربشیدرهار

رجقعمتر ربجنرند. ر  ایه رعتاقرو مملم نیرر۱۴۴لبنش رو

ی ر شتا ارقداهربسمشارق  رهارمن قهرمیربش د.رقشن  ر

 "طت رج انیرجقعمت"رایارندفراارهنبشلرمیرتند.ر

ر ر رایارجشمعهرهار هرحشلیرا ترورجشمعه رهید حشبربشید

ج ا رور نش رهار هر تای یرقتاارهااندرور تارمعشو ر

رممر یدم رهولت ر  ر شن اهه رو ر نش  را زایشر»ام   بتا 

را ترهارجشمعهرجت ر رعقلیرحتا  جقعمترعزلرمنیرته

ر  ه ربت  اه رآ  ربش رو ر  ه رمعنشییر.« تشخمصرهاهه ایا

راعقشقر رگمتآواه رورتنبمهرتته رورتش جزتنزشییرمته راا

را ت.ر رتته  رطلب راا رمساقم  ره شلت رمته   ندگی

هابدرا رج انش رهارر۰۲آمشانش رهولایرنشش رممدندتهر

را زایشرطالقربشر را هواجرتنند.  ارا هواجرنقیر  انند

رنش ر ر شن اهه رمقشبل رها رطالق را  رنش ی رمشکاله وج ه

ج ا رنتخراوربهربشبراارنشش رمیرهند.راو انهر قطرهار

 تقشدش رطالقرمیرتنند.ررر۲۹تشرر۲۵  رربمارر۵۴۴تزتا ر

 

بحتا راقاصشه رم ج ه رنتخربشب ربمکشا  ر ندگیر ندر

رر۱۵نسلر یتر طر قترهارممش رج انش ر مزقاتیارر۰۵تش

ع املربش هااندهرا ت.رامشردمترا رنقهراینزش ری ر شتا ار

هیرت رتهرمقشمشهرهولایراارمدا ربهراعاتافرواهاارنق ههر

ا ت رهوار د رج انش را ر نترنش را المیرورتزلزلر

ر شن اههر ربنمشه رواقعی رب  ا ربش د. رمی ر شن اهه ربنمشه ها

 ندیارهنهرا ترتهربشر تننگرمدا ره شارهگتگ نیر دهر

را هواجر رتش ر ده رجتاحی رنش  ربشتتگی رها اش  را  ا ت.

رب  ار رامتو  رته رهیرت  رمخالف رنش  ر م ه رو   مد

گساتههرهارممش رمته رعقلرمیرتند.ربهر نترنش رتزنهر

 پشترپشر ههرمیر  هروراوابطرن راواجربمشات رمیریشبد.ر

 

مجتیش رعقلیرایارقشن  ررجشمعهر رج ا رورب ی هر نش ر

بشرجزئمشهرر۲۹نساند.رهارقسقترهو رقشن  ریعنیرا رمشههر

طت رهارم اهراجتا رآ رنقشربشوا ر نش راارمشخصر

رور رتبلمغی رنش  ر ش مش  رتقش  رآ  راجتا  ربتا  رتند. می

  تت بیرا المیرپشترایارطت ربسمجرمیر  ند.

 

ایجشهراپلمکمشنیربتا را هواجرا رطتفرم  سهر تننریر

هینیرتهرهار ممنهرر-ا ر تننریررا رتبمش .رمؤ سهرا شنه

رمی ر عشلمت رااتبشطشه رو راطالعشه ر یترر نشوا  رو تند

رهارایار مجق عهر ش مش رتبلمغشهرا المیرا تری رقد 

ر را ت. راوندرااه رمقشبل رها ربشید رطت  رایا راجتا  بتا 

 تننریردمترا المیر م هر ندگیرج انش راارگت ت.رایار

رآ ملیرا ترتهرجقز ا را المیربشدهرا ر نقش رپش نه

 آ رمیرتت درورهارایاررقشن  ربتو نیراو ر

نوزادان  رها شده ، نتیجه ی طبیعی سیاست 

های فاشیستی علیه زنان و جامعه ی جوان 

 ایران !

 پروین کابلی  

 ۹۹صفحه 
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 کارگران! 
ر

 مبارزات
ی

 زنده باد همبستگ

ر رعض  رمتوتی رحسا را ت. رتتهه ربحبت تقماهر”آ 

ر تننری رانقالر رعشلی ر  اا  رجقعمت ایار”م شلعشه

ر ب ر رایجشه رجزت رها رم ثت رو ربلند رگش  ری  راا قشن  

 ندگیرم ل ررمیرهاندرتهرمما اندر تننگرجشمعهرااربهر

 ن مرنزشهر شن اههرماح لر ش ه.

 

نتجش رایارقشن  راارتهرنرشهرتنم ری رامتربسمشاراو ار

ری ر راگت رحای رته را ت ر ش مسای ری رقشن   رایا ا ت.

هابدرآ راجتار  هرمیرت اندر شتا انشییرمثلر نترنش ر

را زایشرهند.ر ددر  رور اقرت رور ش نتربتر  راا

 تاغر بز ربتا رمتهر شبا ربمشاترورمقشبلهربشر نشنیر

ر  ه ر ر ندگی رتشمما رآم  ش  ربه راو  ربه راو  ا ترته

رهار ره شلت رمقشبل رها رایساشهگی رتته   ر ندگی مساقل

 ندگیر خصیر ش  راویرتهانیرا ر نازش رعقبقشندهرور

رور رقشن نی رتجشو  رطت  رایا راند. رآواهه راو  ر   دد

رپمشر را  ربمش رت هتش  رممش  راا رنشم   ت ای رو  تعی

اواجرممدند.ر شن اههرنش رتنرد تروربمکشاراارتش یدربهر

 توشرت هتش ره اترمیرتندرتهرا ربتا رت لمدر ت ندرهار

روعمدنش رهولترجتعهرا ربتا ر تاارا ر اا اش روعده

گت نریرور قترمیریشبند.رنقمارنشننجشا رم ج هراارهار

ممش رت هتشنیرتهره شار ش نترجنسیرنساندرا زایشرمیر

را ر رته را زایشرت هتشنی رمعنی ردتبشلرمت ربه رعد  هند.

 نقش رمتحلهر رجنمنیره شارآ مبرنش ر نماکیرنساند.رر

 

رمته ر ر ندگیر ص بی رها راا ره شلترا ی  رقشن   ایا

بمشرا پمشرهامارمیر ندرورحتمتراارلهرمیرتندروربد رور

اح ر نش رااربهرمش مارج جهرتشیربتا راندافر مش یر

نهشمیرا ی ربدلرممکند.رمتاتزرپز کیرااربهرااهوگشهرر-

نهشمیرور بت منیرا ر نش ربشاهاا رتهربهرآنزشرمتاجعهر

رنش ر ر بکه رو رهبب  ره ت رو رتند رمی رتبدیل رتنند می

قش شقچمشنیراارتهرهارتلمن رنش ردمترمجش رورمخ یربهر

 تتمسهرتته ر نش رمیرپتها ندربش رمیرتند.ر نش ربسمشار

ر ممار ر یت رها راا ردمتمجش  رتلمن رنش  ر شطته نن  

 شنهرنشرهارهواا رجنگرا ریشهرنبتههراندرورنن  رتسیرا ر

رایار راتن   رندااه. ر بت  را اه ربتبشه رنش  ر ندگی آمشا

قشن  رمیرت اندر ممنهر ش ر ش مشندنیری رقالرعش رهیرتر

ر قطرجنمار رنترقمقایرمیر  انند ربه هارممش ر نشنیرته

 تنندربش د.ر

 

را ر رقبل ربشید را زایشرجقعمت رو رقشن   رایا رپمشبته بتا 

رهار رته ر یشه  رم انم ربت را المی رجقز ا  نت مز 

ر ر مش ی ر تایط رتند. ردلبه را ت رگت اه رقتاا ر-مقشبلش

رایارطت ر رته اقاصشه رجقز ا را المیرنشش رمیرهند

هارنقش رقد رنش راولر  هربهر کسترمیرانجشمد.رتزدیدر

ور ش مش رهاه ر تت ررهار تایطر ندگیر التابشارمته ر

او ربهراو ربهرعکسر  هرتبدیلرگشاهرا ترتشرجشییرتهر

جشمعهرایتا راارهارمقشبلرتح بهرجد رقتاارهاههرا ت.ر

مته رایتا ربمشرا رپمشرنشق سرمتگرایارا ی رااربصدار

رنقش ر را  رقشن   رایا را ترته ربتا رنقما راند. رآواهه ها

او راولرمحک  ربهر کسترا ترورجشمعهرایتا رب ی هر

نسلرج ا رور نشنیرتهرامتو راو انهربهرتقشبلربشرا ال رور

 نترنش رعقبرمشندهرورپ  مدهر رآ رپشترمیرتنندرایار

ر  انندر ر رهانی ر بشله ربه رن  راا رجقعمت را زایش  کت

 اندا ت.ر

 

امشراگت هرایارطتحیربتا ر کسترا ترامشرنبشیدرآ راار

رانشر راتن   رودعمت رایا ر  ربشلق ه رنامجه رگت ت. نشهیده

رت هکرهارت  هرور مشبش رورهاو ر  لر نق ه ربدنش

ر نمار رته رمشها  راینکه را  رجدا را ت. رهانی ر بشله نش 

رآ ر رت اند رنقی رنتگز رگهااه رمی راجتا ربه راا تصقمقی

بحنهراارب تام شربس شاهرور ندگیراارمثلرمعق لراهامهر

ربدو ر  ربسمشا را رایارمشهاا رنتگزربهرحشلتر هند.

رنقهر ربش رنقیرگتهند. اولمهراوحیرواوانیررمعق لر  ه

رانسشنیر ردد رو ر ش مسای ری ر مش ت را  رنش ی راینزش  

 ا ترتهرع اقبیرو م ربتا رجشمعهرهاربتهااه.ر

رایار رع اقب رمقشبل رها رودعمت رایا را  را ت ربتو  ااه

ری ر رمقشبل رها رته رمشهاانی رو رت هک ربه رآ کشا جنشیت

رمبشا هر بمتانهر ر زقرمارقتاارممرمتهند رایساشهگیرور

روظم هر رایا ربش د. رمی رااتجشعی رطت  رایا رمقشبل ها

رمخالفر رنش  رعتبه رعقلی رانبتا  رو رپمشتو تشاگتا 

 مبشا اتیرهارایتا را ترتهراجش هرندند
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اعاتادشهرت ههرا رهوارا مترهارایتا روااهر  ممارن اهر  هر

ر مش تر رو رنش  رگتانی راعاتاضرعلمه راقاصشه » د.  «جتاحی

روار ر عله رجنشیترماتوپلرهارآبشها رهگتبشاه ربش ربلکه ما قفرنشد

را ر رت هه ربتآمد رعلت ربش د  راعاتاضرنت ه ربتو  رمجتا   د.

رنت هر ربشید رو ر یشه رمشنده   ا تر تنر نیرحک مایرا ترته

 وهتترا ربحنهر مش ترایتا رپشکر  ه.ربتا رنترنشظتراب تام ر

را ِت؛ر رجشا  راعاتاضرنق ااه رآ  رها رته را ت رتش ا  ایتا 

رآر ر ردشاترتا  رعلمه راعاتاض را   رت هه رمکتا  مز زش 

راعاصشبشهر رانت    رعشملزش  رو ربنزیا رگتانی رعلمه اعاتاض

ا  ررگساتههرتشاگتا ربخشزش رمخالفربتا ره اقزهرورحق قرپشیه

رعلمهر راقاصشه   ر التت رعلمه رنداا   رو ر قت رعلمه اعاتاض

  تت رر مش یرور ش نتر ش مشنمش اهرهولای.ر

 

ایارجشمعهرا را ترتهرهارتشقکشیرهائقیربشربشنمش رودمرم ج هر

رمسشئلر رمشکالهرو رابعشه رو رهامنه ربت رنتراو  رته رآنجش را  ا ت.

ربزب ه روج هر راندا رگششیشریش رنمچر ش  رممش هرورم لقش ا زوهه

رااهر ر نمارجشمعهرا ربنشگزیترواتنشرنشش رممدند  ندااه ربجت 

هیرت ربتویشربش رنمست رتقش راوندنش رهیرترطیر دندرورناشیجر

ری ر ر البی رااه رتنزش رلها راند. رآواهه رببشا راا ر  ه ربشا  شجعه

ر تتمارحک مترا المیرا ر جتاحیر مش یرا ت رجتاحیردده

ریعنیرااب هر رایتا .ر تنر نیر  انیرعقمدرجشمعه پمکترجشمعه

ر ش  یر رااه را ت  رنشپهیت رآ ای رو رآناشگ نمزه رحک مت ربش مته 

رهار راا ر  ه رته رواقعمای را ت  رنقشنده ربمنشبمنی رااه رندااه  وج ه

راپ  یسم  ر رانزوا  رو رنش رجنش  رتلمه رعمشا رتقش  وا کساری

 بش اا رورپشاهرتارحک متربمش رمیرتند.ر

 

 ماهیت و مضمون جنبش اعتراضی

مشنمترورمضق  رجنبشراعاتادیرجشا رنخ ا اارحک مترور

رنخ ا اار رته را ت راو ا را ت. رأ  ر تنر نی ربتا  تالش

حک مترا المیرورجنبشرت ههرا ربتا ر تنر نیرا ی رجدیدرور

رامشرر ی رهااه. رمشخصی رتجشار رو رتشایخ ربلکه رنمست البدانه

 تنر نیر  انیر شلزش را مترتهر  هراارهار ندربتآمدرگساتههر

رحک متر رنخ ا اا را  را  روی ه ر کل را ت  رهاهه را رنشش  ت هه

ا ترتهربترعلمهر قترور التتراقاصشه رقدرعل رتتههرا ت.ربش تر

ر حقاکشش ر رو رتشاگتا  را ش ش رجنبشرنمز رایا رتتتمبرطبقشتی و

رتتهی  ر رتشتمد ربشانش رته رنقشن  ا رهیرت  ربعبشاه رنساند.  زت 

رامتو رب اتیرا راعاتاضراجاقشعیرر۹۲ورر۹۶اویداهنش ر تش

ربتا ایر مز ر رو رتند رقب ل رنقما اند رهیرت را ترته رتشاگت طبقه

ربهر رمخاص رتشاگت رطبقه راعاتاض رندااه. رهاه  را ه ت بتا 

اعاصشررهار شبتی رنمست رتشاگتری رطبقهراجاقشعیرا ترتهر

راعاصشبیر رجنبش بش

رجشمعهر رها راا ا قی

رور رممدند تست 

را ر رت هه اعاتادشه

رور ر زت   حقاکشش 

ر کلیر رمحتو  طبقشه

رطبقهر راعاتاض ا 

رور ر قت رعلمه تشاگت

رن یر ربتا  رو تبعمض

ربشنیر رته را ت نهشمی

رمشقشهر رمسبب و

 تایطردمتقشبلرتحقلر

رهی اار منیربمارحتتازش راعاصشبیرورجنبشرنش ر رلها تن نیرا ت.

رتصنعیر رت کم  رو رندااه روج ه ر زت  ر حقاکشش  را  ت هه

اعاصشبشهرتشاگت رورحتتازش رت ههرا ر شلزش را مترآنز رنهتربهر

رها تر رآ  ریکسش  راعاتادی ر  ا ارشه رو رطبقشتی رتتتمب رو بش ت

رور رمشنمت رنه رممکند رجدا رن  را  رتحتکراا رهو رایا رته رآنچه نمست.

 مضق  رطبقشتیرآ ربلکهرمکشنمس رورتشاتتهرماقشیزرآنزش ت.ر

 

ر  انشنهر ر تنر نی رو را  رت هه راعاتادشه رها رنمست تتهید 

ر تنر نیر رها رتدا  رنت رته رماضشه رجنبشرنش ر مش ی گتایششهرو

حک مترذین مراندر تتترمیرتنندرورتالشرهااندر متراویداهنشرااربهر

رهار رب ا وا   ربتا  رامش رندایترتنند. رم ل رر  ه رحل  قترااه

حک مترورهاراپ  یسم  راو ارورمبتنارا ترتهرایارجنبشرنمچر

ب هگش را ترتهرنش رورآ اه رممخ اندرورنه رتن نیرحش  ر تمشیهر

رهار رو رحک مت رها رب ا وا   روحشت را ت. رهاهه رقتاا رندف اا

ر را  رهاه ر «  اشرگت نرش »اپ  یسم   ربتا  رنش رتالشرا شنه و

ربمشنرتر رپتها    رهاوغ رو ر بتتتا ی ربش رابات رو رجعلی تص یت 

 بت قمتر نش یرایارحقمقترا ت.ر

 

 شوک انسانی -شوک اقتصادی

ودعمترتن نیرحشبلرتشدیدربحتا رنقهرجشنبهروربینحلرحک مایرور

را ت.ر رحک مت ربقش  ربتا  رتشتن نی ر مش ازش  ربسترا مد  ربا به

اینکهرا ی را المیرهاراوجرودعمتر التتربشارمته ربش ن ربهر  تهر

رپش خرممدند ر رگل له ربش روراعاتاضراا  شلیرتشاگتا رتعتضرممکند

رجزتر رو رمشنمت رنرتا  رب ا وایی راپ  یسم   رو رحک مت اگت

اعاتادشهرتشاگت رورت ههرا را ت رایارواقعمترتهرتال زشرا رنتر

رهار رو  ا ربه راعاتادشه را  رمضق   رو رمشنمت رتحتیف ربتا    

رجشا ر رجنبش رته رممکند رتشتمد رحقمقت ربتایا رتنزش را ت  جتیش 

اعاتادیرتشاگتا رور حقاکشش ر زت رایارپاشنسملراارهااهرتهربهر

رتق نمس ر رو رتشاگت ربتا  ر تبای رو ر  ه ربدل را کنی ربنمش   مالر

  تان رتندرتهراباکشارعقلر مش یرااربد ترگمتند.ر

 

هارایار تایطربحتانیروربعالجرا ترتهرحک متر مش ترتعتضر

ر مش تر رایشدتراقاصشه رو راعقشل رو رتلقیرممکند ره ش  ربزاتیا اا

راقاصشه ر ر  ک ربش رتشا رنمتو  رمساقت ر ش   اا ا 
  ۹3صفحه   
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رتهر راذعش رمیرتنند رحک مایرنش رن سراینکه جدید رتتتمبرممش ه.

رقمقترانقالررتقش ر ربه راگت رحای راقاصشه رنسام  رجتاحی ربه نش شا

ر مش یر رمساقت ر تت ر ربجز رحک مت ربقش  رااه رتنزش ریعنی   ه 

رمملم  ر رهنزش رم ج هیت رعلمه رجنشیت رو راقاصشه  ر شا  تت ر

رایتا ر رها رحک متر تمشیه ربعبشاهرهیرت  رتشاگت را ت.  شن اهه

را ت.ر رگت اه ربش گشترقتاا ربدو  رااه رو ری رهواانیرمتگبشا ها

 لس هربقش رحک متربدو رجنشیترمساقترعلمهرمته رمحتو رمقکار

نمست.رایارجنگرآ ترحک مترا ت.ر مشبش رورتشا شنهر نرتنش ر

رنش ر ر شن اهه رو رتشاگتا  ر نرتنشییرته را ت  رنبته رایا  طرمقد 

ر  هر ربقش  ربتا  رنش شاند رنشمنش  رحش مه رو ر حقاکشش  رتش تشاگت 

 بجنرند.ر

 

جنشیترماتوپلراهامهرجنشیترجتاحیراقاصشه را ت.رجنشیترماتوپلر

بمش رمکتارایارحقمقترا ترتهرب ا وا  را المیروحشیرورقصیر

لرا تروربتا ر  هرحشدترا تره تربهرنترجنشیایررذرالقلبرورا

رمحضر رمسئ لمای ربی رو ربقمد  رو رماتوپل ر  کرانسشنی رامش بزند.

هولترورحک مترهارقبشلرجش ر زتوندا رتهربشرهاوغرور تیبرعلمهر

مته رهاددیدهرتتتمبر د ربنزینیربترآتشر ش رانبش اهرمته رتشاگتر

ور حقاکشرایخترتشربتا رتعممارتکلمفرور کلرهاه ربهری راااههر

رتت ر رمحک  رنش  رگش  رجنشیت رو ر سشه رحک مت رن ی ربتا  جقعی

رمشنندرنقمشهر رتکش رهاهرورحک مایرنش بتهااه.رجنشیایرتهرجشمعهراا

ربهر راا ر ش  راعاتاضرو ر  ند  ربشحبرعزا ر  ه رتش رتقالرا اشهند به

ر رتال رو رعل  ربش رحسما»عزاهاا  را رر«یش رتنند  ربدل ر نی ر منه و

 تعشمتهرنشرورمتتجعمارورمزهواا رنقمشریربزتهرج یندرتشرقدیقیر

تتیارمن قهرتشاگت رهارایتا رااربهرممدا رمشن ارقشتلمارحک مایرور

 مزهواا رعشمتهرا ربشر منهر نیربدلرتنند.ر

 

رتشان الر رو رعق می رعزا  راعال  ربتا  را المی رحک مت  مش ت

رورامنمایرنشر کستر  منهر نیربشرحض ار قخشنیروراطالعشتیرنش

رحک متر ر تا  رعلمه رتند ر عشانش  رو ر قخشنی رعلمه ر عشا   اه.

رور رعزاهاا  رعقبقشنده رو رتشتام روا کساه ربه رنشمشا رمته  پش خ

 منهر نیربتا رقتبشنمش رت  طرقشتلمارب ه.رنقمن  ارتزدیدرت  شلیر

ربشر رنش رحک مای رو رادشیی رمحسا ربه روابساه رمزهواا  رو عششیت

ایشخندرمته رتشاگترور حقاکشرم اجهر د.را بشارورتص یترجعلیر

ورتهرربیربیر یرورا شنهرنش رما تقهرنمزری ربهری را ششر دند.ر

حک مترا المیرهارهنقماراو رجنشیترماتوپل رمن قهرااربسترور

رتهر رنش رقتبشنمش  رجنش ه رنن   رگت ت. رتختیبر ش اقش  ربه تصقم 

عقدتشرتشاگتا رنساندر یترآواارمشندهراندرورب  رجنش هرنشرهارمن قهر

را ر یتر رقتبشنمشنشراا رحایرنا انسترجنش ه رایارا ی  حسرممش ه.

 آواار شاجرتندرورتح یلر شن اههرنشربدند.ر

وربشب ته رایارواقعهربشرحقشیترورنقداه ربشرآبشها رهارگ  هرگ  هر

ایتا رنقتاهرب ه.رجقز ا را المیرورجنشیاکشاا را رایاراویداهر

دعمفرتتربمتو رآمدند.رپسرلت هرنش رجنشیترماتوپلرهاراانند.ر

رور رنهشمی رقتق رو ر تت ر رو رایناتنت رق م ربش را المی ا ی 

بش ها ترمعاتدمارااهربجشییرنقیربته.رهوارجدید را رمبشا هرور

رآدش ر رجنشیاکشارا المیرتش ه ربتا ر تنر نیرا ی  تشقکشرحشه

  دهرا ت.ر

 

   ۱۰۴۱ تهاهرر۱۱

 

 

 شوک اقتصادی، شوک انسانی

 

 سیاوش دانشور 

 

 راهی جز سرنگونی نیست!

 سعید یگانه    

 

تن نتتیرااربتتشر تتتنر نیرجقزتت ا را تتالمیر ربتتهرن تتمر تت هرورنتت ر

طبقهرنش ر  هراق ربزنندروا رطتیدربتپشییر ت اانش رتتشاگت ر

 ورمتهمیربت تن  تر  هرحشت ر  ند.

ا تتدرجنبتتشرتتتشاگت ر وجتت هرانتتبتا رآگتتشهروربیتتدرهارااسر

جنبشزش راجاقشعیر رآگشنیرورت قمربتشب رنتسلرجت ا رجشمعتهرمتشر

   رتاییرواایکشلمسقیرتتهرنت راتنت  رهارجنبتشرطبقتهرتتشاگتور

 شیترجنبشزش راجاقشعیر  هنقشییرمتیرتنتد ربساتمنش تبیربتتا ر

ی رتح لرانقالبیربهرن مرطبقهرتشاگتورمحتومش رورا مرتبعمتضر

ورنشبتابت رور ا ربتر نش ر تان رتتههرا تر.مشتتیشلری رتحت لر

انقالبیرو   مشلمسایربتشرت جتهربتهرتجتشاررننر تایرتتهر تهرنتسلر

ا مته رهارهولترپزل  روجقز ا را المیرتسبرتتتههرانتد رتت ر

 نمساندروربشیدربهرآ راتکشرتته.

ایتا رهارهواهرماح لیربهر تترمتیربتتهر.رجقزت ا را تالمیرهار

بحتانزش رماعده ردتقر دهرا تر.هاهرعقمقتیرممتش رتت ههرمتته ر

ورنهش ر تمشیهرهاا را المیرب ج هرامدهرا تر.رایارودمرهیرتر

بتتتا رمتتته رقشبتتلرتحقتتلرنمتتستر.متتیرتتت انم ربتتهرایتتارودتتمرپشیتتش ر

هنمتت ر.جقزتت ا را تتالمیر تت هربزاگتتاتیارورابتتلیرتتتتیارمشنتتمر

نتن  رتح لتیرولت رت  ت ربتهرن تمرتت ههرتتشاگترور حقاکتشرور

نقهرمته رنشاادیرهارجشمعهرایتا را تر.ربشیتدتالشرتتتهرتتهربتشر

نقبتتتساریروراتحتتتشهرربتتتهرمتتتصشفرنزتتتشییرا تتتترروب تتتهرماع تتتار

جقز ا را المیرااربدواراندا تر.بشیدروریکبتشاروربتتا رنقمتشهر

ایارددهر تطشنیرراارجتاحیرتتهروبتا رنقمشهربهرظل رور ا رور

ا اثقشاورا انشقرور تت ررپشیش رهاه.طبقهرتشاگتورانبتا راگتشهرر

ایارطبقهرهارمسمترمبشا هربتا رن یرحک مترجقزت ا ر تتمشیهر

 هاا را المیربمشاتیاروظم هرااربهرعزدهرهااند.

 *** 
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 !  زنده باد جمهوری سوسیالیستر

یکیرا رتشانش رتح لربخشرورهار شش رمنص ارحکقترمبشحثر

رنش م نشلمس رورملیرگتاییر ورپتاتم رتشثمترگهااراورهارااب هربش

ا ت.ر عشلمتر کت رور مش یراورهارایارعتبهرو ممرور تاوا ر

راحامشجر روقت ر شعازش ربه رآ  ر شتهه ربش   انی ری  رحای ا ت.

ا ت.رهارایاربش   انیر شتههرند  راینسترمقشطمرورجنبهرنش ر

بتجساهرنرتشرمشاتسمسایرحکقترهاربت  اهرربهرپتوبلقشتم ر

رع فر ربا ان  رتش رتن   ربتجساه رنش م نشلمس رورملیرگتاییراا مز 

ت جهرم شلعهرتنندگش رایارمبحثرااربهرمتاجعهرمجدهربهرمبشحثر

را شلهر رو رتشاگت  رتق نمس  رو رنش م نشلمس  ر"ملت  اانرشش 

رهار رو ر  ه ر ز  را رمنص ارحکقترجلبرتن .به ر" ت شوتزش رمش

اینجشربهرتشثمتگهاا رورتح لربخشیرتشارحکقترهارایار ممنهرهار

 هورمق مرتشایخیر  ت سرممکن .ر

 :  ۷۵۳۱مقطع اول: عروج مارکسیسم انقالبی در بطن انقالب 

رور ر پ رجنبش ربت رحشت  رپ ی لمس  رنقد ربش رانقالبی مشاتسمس 

پ پ لمسایرایتا رعتوجرپمدارتته.ر پرااهیکشلررایتا راارتغممتر

ربهرلحشظر کت  ر مش ی ر ش مشنیرور هاه.ربهر تعترا درتته.

اجاقشعیربشرتقشیزاهربتجساهرا ر نش اهر د.ری رتقشیزربتجساهر

آ  ر  ش مترآ رهارمقشبلرنش م نشلمس رورگتایشرنش م نشلمسایرب ه.ر

رندا ت.ر ر پ رنش م نشلمس  ربش ر نخمای رنمچ رانقالبی مشاتسمس 

ر تاتسم نزش ر رجقله را  رمم م  اند  رتتند رایا ربه رته جتیشنشتی

رآ ر رااهیکشل ر پ ر ش مشنزش  رهاو  را  رته رانقالبی مشاتسمس 

هواهرمثلر"پمکشارورا مندگش رور تیکزش ر داییر لدروروحدهر

انقالبیرورا  رانقالبی"ر کلرگت اند رایارپتو هراارطیرتتهند رر

رممکتهند.ر ر مش ترنقد رو ر کت رها راا ربمنشرنش م نشلمسای رو نرشه

ربمنشر رطته رو رنقد ربش رله رت مه ر ش مش  رتل رتت ربتجساه نق نه

بهرر۱۰۶۴نش م نشلرپ پ لمسایرهارتنرتهرهو ر  هرهار تواهیار

رمشاتسمسایر رتتند رتتتمب رایا ربه رپم  ت. رانقالبی مشاتسمس 

گساتههرا رعتوجرتتهرتهرنمچربدنکشا ربهرنش م نشلمس رورملیر

ربهر  رروربدرور پروراا ت ر رنش م نشلمس راا ر گتاییرندا ت.

ربترا شسرآ رحقشنمایر رتش رنقمکته ااهیکشلروردمترااهیکشلرتقسم 

رنرتشر رایا ر  ه. رقشئل رنش م نشلمس  ربخش رآ  ریش رایا بتا 

رمحدوهر رایتا  ر پ رها رم ج ه رنش م نشلمس  رنقد ربه مشاتسمسای

راندکر ربش ربعدا رته رتق نمست رمبشا ا  راتحشه ربتنشمه نقشند.

ابالحشتیربهربتنشمهرمشاتکراتحشهرمبشا ا رتق نمسترورت مهر

ر  ش متر ربش رتبدیلر د  رحزررتق نمسترایتا  رور  سربتنشمه له

ر صلر رته رجزش  ر  ح رها رهواه رآ  ر پ رتل ربش راا ر  ه تقشیز

را رجقلهرتق نمس راو ی ر منی ر مشاتکرنش م نشلمسایرها اند 

رتت م رتتههر ر راواوتق نمس رور... تش اتویی رآلبشنمشیی ر پرن  

ب ه.هارنقمارااب هرورهارت دمحرنقمارتقشیزاهربتنشمهرمشاتکر

ر قمترمشیهر رنمتونش ر پربش ربقمه رانقالبیربش نمتونش رمشاتسمس 

راولمار را  ربشید نش م نشلمسای

رح لر رپتمحا ا  مصشحبه

راتحشهر رمشاتک "بتنشمه

مبشا ا رورت مهرله"رهارپشیمزر

ر رتهرر۱۰۶۴ شل رتن   یشه

رتننده ر رمصشحبه رنه امتو 

را عدر رعزیز  را مد یعنی

رن ر رتق نمسترپت  ا حسمنی

رنسلرمارور رن  ر شلرو  ارو

ریعنیر ر  نده  رمصشحبه نه

رعزیزر منص احکقت

نمچکدا ررهارقمدرحمشهرنمساند.رایارمصشحبهرتابیرهارنشتیهرها لیرور

رانقالبیرپخشر دروری ر ندرتشایخیر هار  حرنمتونش رمشاتسمس 

رتق نمس ر ربه راا رمش رانقالبی رمشاتسمس  رتتتمب رایا ربه ر ا ت.

رتق نمس ر ربه رمشاتس  رمشنم سترتق نمسترو رمق م اناتنش م نشلمسای

هواهرلنمارورهواهرت تشهرانقالرربلش یکیربتگتهاند.رتشثمترگهاا رایار

را ر رتق نمس  ربف رتته  رماقشیز رها رحکقت رتالش رو مق م

نش م نشلمس ربهرط ارتلیرورا رنش م نشلمس ر پربهرط ارمشخصرنهر

 قطرهارابعشهر کت رورنهت  ربلکهررهارابعشهر مش یروراجاقشعیرور

رهارآ رمق مرا راحمش ر ربیرهلملرنب ه رب ه. ربسمشارگساتهه حزبیرن 

 مشاتسمس روربلش یس ربحبترممکتهی .رر

مقطع دوم: فراتر رفتن از کمونیسم انترناسیونالیستی و مارکسیسم 

 انقالبی: 

بهرلحشظرتق یقیراگترتشایخیربتا ر تو رایارمق مریشهآوا رتن  ر

هواهربعدرا رتنرتهر   رحزررتق نمسترایتا رمدرنهتمارا ت.رهار

ر رمنص ارر۱۹۲۹ شل رت  ط رتشاگت  رتق نمس  رمبشحث رهو  هواه

حکقتربهرعن ا ری رگتایشر مش یرماقشیزرهارهاو رآ رحزررقدر

ر قمنشار رها ر ده رااائه رتشاگت  رتق نمس  رمبشنی رمبحث رممکند. عل 

را مبشحثربشدهراناقشه رر۱۹۲۹مشاسر نق هرع فرآدش رایارهواه

هاتقشبلربشرجنبشزش رابلیرب ا وا  رورهارقبشلرتق نمس رتشرآنزمش ر

رتهر را ت  رانقالبی رمشاتسمس  رنقشنش رآ  رتتند رتتیا ر پ رو م ج ه

هواانیر  هرحکقترپت قداارآ رب ه.رتق نمس رتشاگت رایاربشاربشر

رمقشبلرجنبشزش رابلیرب ا واییرا ر ربیرتخ مفرها نقد ر  شفرو

رحشبلر رممشید. رممدا  ربه رگتایی رملی رو رنش م نشلمس  رمقشبل رها جقله

ر ر شل رها رتشاگت  رتق نمس  رجشمم رهیدگشه ربتنشمهرر۱۹۹۰نزشیی ها

 هنمش ربزاترمکا ررورتجس رپمدارممکند.ر

رور رمبشحث رگتایی  رملی رو رنش م نشلمس  ربش رتقشبل ر  ر ر زشا ها

ا اناشجشهر کت رور مش یرورپتاتمکیرآ  ریعنیرمبشحثرحکقترهار

رانقالبیر راناتنش م نشلمسایرورمشاتسمس  رنقش رتق نمس  واقمرنقد ربه

رهار رجقله را  را ش ی رتغممت رایا را ت. رآنزش را  را اا ر تاتت رو ا ت

رور رنش م نشلمس  رقبشل رها رجتیش رمش رحکقترو ر مش تر  ه نرتشرو

 ملیرگتاییرا ت.ر

منص ارحکقترهار تو ر لسلهرمبحث رملت رنش م نشلمس روربتنشمهر

رجتیش ر ر مش ترهارجنبشرو رتشاگت رایارتغممترنرتشرو تق نمس 

رورن رواقعمشهربمتونیرنترهور رمش ر"ن  ر نماربمش رممکند. راا   هرمش

ر ر" رممن یسد رو رتتهی " رورتغممت رمشهى رجزش  ر  ه رمش  را  ربمش امش

راویداهنشىرهواا ر رماربه را شاه را ت. واقعمترتشایخىرتغممترتتهه

بحتا رور  سر توپش ىربل کر تقرورجزش رپسرا ر

 ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت

 به مناسبت روز حکمت 

 رحمان حسین زاده     

  ۹٥صفحه   
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

اگترا ر ت شرنشىرجنبشزشىرآ اهیبخشر شبدر .جنگر تهرا ت

ربل کر ربحتا  ر شلزشىرآدش یا رها ربش اا رمدل ر قتردتررو به

 تقربرهای ر) تارتهربزتحشلرجتیش رمشرهارت نقشهر پر ناىر

رنش م نشلمس ر رجزش ر  مىرو رنش م نشلمس  رتتقىر  انى نسبتربه

رور ر  سرجنرزش رو رطلبشنه رحتتازشىرا اقالل رنب ه(  ر زم  اقلمازش

رور ر تقى رااوپشى رها رگسمخاه را سشا ر"ملل" رنشى رتشى نسل

رحاىرهار ش ر متتزىربتا اىرم شلبهرملىرورا اقاللرطلبىراا

ربىراا شرور رانسشندو اىربت  اهااند را رحداقلىرا  تسشنىرته

رمما انندر رنقه را ت. رتتهه رآوا رانزجشا ر یشهى رم ااه رها حاى

رهارگ انشىر راا رمشهىر  ه رنش م نشلمس رتتجقه رتهر ر نه ببمنند

ه اهرجقعىرور"پشتسش یزشىرق مى"رورت اهرنشىرآه ر   ىرپمدار

ممکند رور ر نهرنهر قطرم شلبهرملى ربلکهرحاىر  هرمق لهرملتر

ورن یترملىرهاربسمشاىرم ااهردمترابملروره تر ش رمحش لر

رجنگر تهر . مش ىر شصرا ت رپسرا  اویداهنشىرملىرجزش 

حدرمللرهارتعممار" تم لرعلىرالهشنتر متاندیششنهرورمنص شنهر

 "   تن  تر  یش"رااربشبجبشاربهربش بمنىراىراناقشهىرممس شاه.

بترنقمارا شسرحکقترهارم اهرتغممترنرتشر  همشرممن یسدمر"ر

 زشاههر شلرقبل روقاىراوىرپمشرن یسربتنشمهراتحشهرمبشا ا ر

تق نمستروربعداربتنشمهرحزررتق نمسترایتا رتشارممکتهی  ربندر

ر تر را  ریکى ر  یش ر تن  ت رتعمما رها رملل رحد ربه متب ط

رتتیاربخشزشىربتنشمهرمحس ررممشد."ر اا ترتتیاروربىرابزش 

هاراهامهرممن یسدر.ر"بعدرا ر شلزشرامتو رهوبشاهرهارجتیش رتزمهر

راینبشا ر رامش رای . ر ده راوبتو ر تم ل رایا ربش رحزبى ربتنشمه ی 

ربنهتر رابزش  ربى رو راا ت ر ت ر تم ل رایا ر مز رنمچ بتعکس 

نقمت د.رهارواقمرنترت رتلقهرایارعبشاهرمشکلرهاا رنشمعمارور

ابزش ربتانرمزرا ت.رایار تم ل ربشرایار کل ربنهترمارنقما اندر

رایار رندف ربرمته. رجشى رتشاگتى رتق نمست رحزر ربتنشمه ها

  اندرآمد ری ربش بمنىرراناتنش م نشلن  اه رتهرهار ندر قشاهر

اناقشهىرا رملترورملىرگتایىرورم شنم رتلىرتترورواقعمشهر مش ىر

 اىرا ترتهر یتبنشىرایار تم لبندىراارممسش ند."ر

مارهارایارجشراهامهربحث رااربهربش بمنیرتلر تم لبند ر"حدرمللر

رآ ر ربه رم صل رحکقت رته رآن  ا ر  یش" ر تن  ت رتعمما ها

رربتری رمح ارمز رآ ر پتها اه را اصشصرنقمدن .ر  ت   راا

رعن ا ری رپدیدهر رن یترملیرورملیرگتاییربه رملترو یعنیرنقد

  تا یر ش اهرورپتها اهر دهرت  طرنش م نشلمس رممرهاا .رر

رجشمعهر رعن ا ری رهاهه رن یترملیربه هارهنمش رامتو رملترو

بشت رم توضرنرتیساهرممش ه.رمثلروج هرانسش  رمثلرجنسمتر

ر" رحکقتم رق ل ر...به رطبمعترو رمخل ق رجنسمت ربت الف ملمت

نمست رمخل قرجشمعهرورتشایخرانسش را ت.رملمترا رایارنهتربهر

مهنبر بمهرا ت.رامشربت الفرتعلدرمهنبى رتعلدرملىرحاىرهار

  حر تمشلرن راناخشبىرنمست.ربعن ا ر تهرنقما ا ربهرملمتر شبىر

ربت ىرمحققمارملترورملىرگتایىر ر)نت ند را رآ ربتید. روریش گتوید

رایار راند(. رهاهه ربد ت رمق له رایا را  ر  ب تام ى رتعشبمت  نما

ر مش ىر ربتندگى رو رتشاآیى را  راا رملى رتعلد رو رملمت  ص بمت 

رنشىر بشوانکتهنىراىربت  اهاارممکند.رط قىرا تربترگته رت هه

و ممرمته رتهرتسىرمنششءرآ راارنقمداندرورنقما اندرجساج رتندروربشر

اینحشلروج هرآ رآنقدارطبمعىروربدیزىرا ترتهرنقهرآ رااربخشىرا ر

امشرنسلرمشرایار شنسراارهااهرتهرهار .پمکتروروج هر  یشرمم ندااند

ربىر رو رجدید رملازشى ر لد ر شند راو مته رب  ا ر  ه رحمشه  مش 

ربعن ا ر اعابشاىرمق بهرملىرقبلىربش درورلهارمما اندرن یترملىراا

ی رمحص لراقاصشهر مش ىرلقسرتندرور هربسشرنقدرتند.رملمتری ر

قشلبربتاىره اهربندىرورآاایشرهاه ربهرانسشنزشرهارااب هربشرت لمدرور

 ش مش ر مش ىرجشمعهرا ت.رملترجقمرا تاهىربشری رملمتریکسش ر

رملىر رن یت ر د  رنش ل رمحص ل ر ته رملى رتعلد ربتعکس  نمست 

ایارمللرنمساندرتهرجداروریشرملحدرممش ند ربلکهرایار .جقعىربتراو ت

الحشقرنشرورجدایىرنشىرتحقملىربهرت ههرنشىرانسشنىرا ترتهرملازشراار

رملازشر رایدئ ل  ی  رو ر مش ى رمحص ل رنش م نشلمس  رممدند.  کل

تلقىر  .نمست ربتعکس رایارملازشرنساندرتهرمحص لرنش م نشلمس راند

ربهر رم     ر پ ربت رهانشرشنى  رت کت ربت رعق مى  راذنش  ربت حشت 

تق نمسترورحاىربتربخشراعه رجنبشرتق نمساىرتشاگتىرتشتن نى ر

ایاروااونرىراارهار  هرمسااترهااه.رحاىرهارهاو ر پرورجنبشر

تق نمساىرتشتن نى رتعلدرورن یترملىر ته رنهمترجنسمتراو ری ر

 ص بمترعمنىرورهاههر دهروردمترقشبلرتتهیدروىرمحس ررممش ه.رر

 عالرا رایارممرها رتهرتبدیلرجنسمترورت شوهرجنسىربهری راتار

ن یترور  ه نش ىراجاقشعىر تهرن ری رمحص لرتشایخىرقشبلرنقدر

رآ رگتایششهر رحاىربه رماراینجش را شاه جشمعهرطبقشتىرتشتن نىرا ت.

ماعدهىرهارتشایخرتق نمس رنمسترتهران ا ر شبىرا رنش م نشلمس رور

رتقدیسرتتهندروربترتشاکرتق نمس ر  هر عتقرملىروروطن ت اىراا

رددر رتق نمس  ر  مى  رجزش  رو ر منى رو راو ى رتق نمس  نششندند.

ر   مشلر رتق نمس  رو ریشنکى ردد رو رام تیشلمساى ردد رو انحصشاى

ر رنشىرر-هم تتاتم  رویتانه ربت رته ردتبى رن یى ر پ رو  ندیکشیى

راناتنش م نشلمس ر رانرىرا  رآنکه ربمشرا  رنقه انقالرراتابتراوئمدند 

را تممس ر رنش م نشل رو رنش م نشلمس  رمشاقشه ربش ند  رها اه ر  ه ها

هارایتا  رتلر پر ناى را رحزررت ههرپتیتو  رتشر دایىرور .ب هند

جنگرر-هیتو رور پرنشىرتش هرهم تتاهر"پسشرر۰ااهرتشاگترور طر

 تهى" رنقهرهاری ربساترق ىرنش م نشلمساىرورممزارپت اشنهر کلر

گت اهراندرتهرنهر قطرپهیتشرمق لهرملتربعن ا ری رواقعمتراب تام ر

ر مش ىر رتشئنشه رتل رتته  ربنش رو رتقدیسرآ   رتقدسرو ربلکه بمتونى 

رتشتمدر راهامه رها راشرا ت." رابلى رمشخصه روجه رآ     یشرح ل

رنمزر راناتنش م نشلمساى رتق نمس  ر نت رها رته راینست ممکند."ا کشل

تلقىراایجرا رمق لهرملترورنش م نشلمس ربهراندا هرتش ىراناقشهىرنمستر

رهار رتص یترممش ه. ر توته رنش م نشلمس  رملترو وربخص صرااب ه

ایارنرتش رملترپدیدهراىرا ترهاههر دهرورم توضرورقشبلرمششنده ر

ورنش م نشلمس رمحص لرعقمدتىرور مش ىرانحتا ىرور ش دری رملتر

ربشبه تر رطبقشه رته را ت رمع جى ر  هآگشنى رنش م نشلمس  ا ت.

ربتاىربخشر رب اهرمسشله رتنند. ری رملترحشت  رآحشه ربت ممک  ند

اعه رتق نمس راناتنش م نشلمساى رمبشا هربشرنش م نشلمس رورجل گمتىر

 ا رگساتشرن  ذرآ رهارهاو ری رملترب ههرا ت.ر
 ۹۶صفحه 
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

ر تجشىر  هر ربعن ا ری رپدیده  ربعن ا ری رمق له  رملت    ه

رملترم ج هیاىر شقدربشار رنقدرنمست. بشقىرا ترورم اهر  الریش

 مش ىرورطبقشتىر شصرتلقىرممش ه.رمجق عهراىرا رانسشنزشرتهر

رممکند.ر ر ش  رملت ری  رمعمنى  ر ص بمشه رها ا اتاتشش 

ربعن ا ری رملت ر رنقمارعن ا   ربه رته رانسشنزش راىرا  مجق عه

ربشتىر رجشمعه رتشایخ رها رذاتى ربه رقشئ  رو رمساقل ربش یرت مما اند

رور .بش د را اقالل ربشحب ربشحبرهولت  ربشحبرحد  مما اند

  .بشحبر تن  تروی هراىربتاىر  یشربش د

ربترعکسر رهارواقمرااب ه رممکند" رتشتمد هارجش رهیرت رمجدها

ا ت.رایارملترا ترتهرمحص لرورمخل قرتشایخىرنش م نشلمس ر

رقب لر راا رتعبمت رایا راگت را ت. رملترمقد  ربت رنش م نشلمس  ا ت.

ربشر رتق نمس  رمبشا ه رته رممش ه راو ا ر  اا رآنرشه تنم  

رآ ر ربهرایاریش راىربتر ترتشمد رملازش رمبشا ه رنزشیاش نش م نشلمس  

  هآگشنىرورعقلر مش ىروراجاقشعىرنمست ربلکهربتر ترن سر

رورقب لرن یتر ربتر تراه رعد رتعلدرملىرانسشنزش ت. تعلدروریش

ملىرا ت.رپمتو ىربترنش م نشلمس  ربدو رتحقدربخشمد ربهری ر

راو ار ربش  رو رمقکارنمست. رن یترملى  رملترو رمق له را  گهاا

رتعممار رها رملل ر"حد راى ربتنشمه ر تم ل ر ر نه رته ممش ه

 تن  تر  یش"ربشر خصمترور مئمتربخشمد ربهرمق لهرملت ر

بعن ا رم ج هیاىرتهرا رپمشرهاااىرحق قر شصر  یشرا ت ر

رتته ر ر نثى رو رااند  رعقب ربتاى رتشتامکى رم دم ری  عقال

ربهری ربت قمتر نش ىرا اتات یکىرن یترملىر نش م نشلمس راا

 ".بدلرممکندروربهرایارتتتمبربهرامترواقعىر  هرل قهرممزند

رحکقترن ر رته رنقشن  ا را ت. راو ا ت دمحشهربشبر  شفرو

رور رگتایی رملی رقبشل رها رامتو  رتق نمس  رنرتش رتتهه  تشتمد

راناتنش م نشلمسایر رتق نمس  رنقدیستربه رعمارحشل رها نش م نشلمس 

رتق نمس ر رو رمشاتسمس  رو رلنما رهواه رانرلس  رو رمشاتس هواه

تشاگت ر  هرمشرتشرمق عیرتهرحکقتر  هرپت  رایارنقدرااربلندر

رور رمشاتس رهواه رتق نمس  ر تا را ت؟ راینج ا  ر تا ممکند.

انرلسرورلنمارورمشاتسمس رانقالبیرورمبشحثرهواهراولرتق نمس ر

تشاگت رااائهر دهرت  طرحکقتربهراندا هرتش یرهاربت  اهربهر

رایار ر  شفرنمست؟. راناقشه رو رنش م نشلمس  رن یترملیرو ملترو

رور ر مش ی ر تایط رو رتشایخی رنش  رهواه ربه ربتممرتهه هیرت

را ت.ر رطت ر ده رآنزش رملیرگتاییرها رته رنش رهواه رآ  اجاقشعی

رتشایخیر ر اویه رعن ا  رتحت ر  ه رمبحث را  ربخشی رها حکقت

مخاصشهرایارهواا رتشایخیرااربمش رممکندرورممن یسدر"مشاتسر

هارابادا رعصترنش م نشلمس ر ندگیرممکته رامشرایارنش م نشلمس ر

رنش م نشلمس رهواا رلنمارنب ه"ربعدرا رت دمحراو ار امتو وریش

رقبشلر رها رآنزش رم دم رها ر"ی رنشم  ونی رامش رممکند رتشتمد تت 

ملمترورحدرتعممار تن  تروج هرهااه.رامشرتشتمدرممکندر"م دمر

رمللر رو رانرلسرت کم ر"ملمت" ر ش صرتتمشاتسرو رو رتت بتجساه

ر"بحبتربتر رآنزش رهارهیدگشه "تشایخی"را رمللر"دمتتشایخی"را ت.

ر رملی ر ش اشانش  رگت اا رق ا  رو رگمت  ر کل رعمنی راوند ر- ت

رنقهر رحد رنه رو را ت رااوپش رها رتشپماشلمسای رهوا  رقشبل تش ا 

رور رمشاتس ر رتش ا  یش. رایجشه ربه رجزش  رق می رو رملی تتتمبزش 

رعن ا رمبنش رتشکملرتش انش رمساقلرر-انرلسرتعلقشهرملیر ربه اا

 بتیحشراهرممکنند".ر

رمنص ار رب ه. رمش رحایرهواه رمشاتسرو رهواه رما شوهرا  رلنما هواه

هواا رلنمارهواا رهیرتىرا ت.روقاىرلنمارا رحدرحکقترممن یسدر"

رام تاط اىر رها رملازشىرتحتر ا  را ش ش جدایىرمللر خارممر ید 

رجل ىر رام تیشلمس  ر ل ه رتحت رتش انشى رو رمساعقتاه رو تزااى

 شقشرممشیند.رت جهرلنماربهرنقشرمثبترمبشا اهرددرا اعقشاىرمللر

ت   رهارمساعقتاهرهاردتبهر ه ربهرقداهرب ا وا ىرجزشنىر

ا ت.راینجشرن ربهرمعنشیىرهیرتربشری راوندراب تام رملتر ش ىربتر

مااری رنه رتزنهرورااتجشعى رهاراا اشىرتح لرمنش بشهراقاصشهىر

رن عىر ربش رنسام . راوبتو رمقمشسرجزشنى  رها رهااى ر تمشیه را د و

رجنبشر رو رپتولاشایش ربتابت رها ربت ش رنه رته راوبتوئم  نش م نشلمس 

رور ر مش ى رااتجش  را اعقشا  ربتابت رها رنقچنما ربلکه تشاگتى 

 ئ هالمس رمعنىرپمدارممکند.رت جهرلنماربهرت ا ر مش ىرایارجتیش رور

رتشاگتر رجنبشر   مشلمساىرطبقه ربش رآ  رتقشبل رو رتالقى رنح ه رو ن  

ر زشا  رر رایا رها رلنما ربتاى ر تن  ت رتعمما رحد رمسشله ا ت.

رمحدوهر راا رحد رایا ر ق ل رهامنه رن  رلنما رممکند. رپمدا رمعنى  مش ى

ر تم لر را  رلنما راوایت رها ر تن  ت رتعمما رحد ر تم ل ممکند.

مشاتسرورانرلسرعش رتترا ت رامشرا رنهترعقلىربشرت کمکىرتهرممش ر

قشئلرممش ه رعقالرحقشیتر «بهربال رب ه رجدایى»ور «حدرجدایى»

جنبشرتق نمساىرا رجدایىرملازشرااربهرم ااهرمعدوهىرمحدوهرممکند.ر

ربهرجدایىرهار رت بمهرورعد رت بمه تشخمصرم ل بمترجدایىروریش

 ". تم لبندىرلنمارتشمالربهرتحلملر تایطرمشخصرم ت لرممش ه

رتعممار رحد ر تم ل رلنما رممکند  را شاه رها ت ربه رحکقت ربمنم  می

رحلر ر مش ی رابزاا رو رتشتامکی رحل رااه رعن ا  ربه راا  تن  ت

معضالهرملیرهانهترهااهرورهامنهرمحدوهرتشابسترایار تم لراار

 بهرها ترممشنش د.ررر

هواا رمشرهواا رهارم اهرهواهرحشدترحکقترم صلاترممن یسدر"ر

راوندر رنمچ ر تق ربل ک ر توپش ى را  رقبل رتش را ت. رما شوتى تشمال

 تاگمتروریشرتعممارتنندهرملتر ش ىرهار  حرجزشنىروریشرهارمقمشسر

رها ت ر روج ه رته راى رپتاتنده رم ااه رنب ه. رجتیش  رها راى من قه

رت ر رجزئمشه رها راا رمعشبت رجزش  رملى رآاایش رمما انست حداتثت

رمحا اىر ر شقد رملى رحتتازشى رمزقات  رایا را  رتند. رتعدیل انقماى

رنهترجنبشزشىرملىرا ش شر رتح بهرم اه راىرب هند. اقاصشهىروی ه

راقاصشهر رتح به رنه رجنبشزش رایا رمنششء رب هند. ر تننرى رو  مش ى

 مش ىرجزشنى رنهمترهواا رمشاتسرورلنما ربلکهرا ش شر ا رملىرور

را ت.ر رب هه رقداه ر ت ربت رنش م نشلمساى رتخشبقشه ریش رو  تننرى

اقاصشهر مش ىرجزش رورق بربندىرنشىراقاصشهىرور مش ىرآ را ر

ایارتشقکشزشرت  کاتیارتشثمتىرنقم هیته.رآنچهرا ش شرهارایارهواهر

هارقلقتوربحثرحدرتعممار تن  تروج هرهااه رتعداهىرمسشلهرحلر

رور رایتلند رمسشله رتته  رمسشله ر لس ما  رمسشله رمشنند را ت  رملى نشده

دمتهرتهربداجشهرمخالفرمشنمر مترماعشافراقاصشهرتشپماشلمساىرهار

 من قهر  یشرنساندروریشربهرعشملربىرثبشتىرورتنشر

 ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت

 به مناسبت روز حکمت 

 رحمان حسین زاده     
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

 مش ىرهارمقمشسرمن قهراىرورجزشنىرتبدیلر دهراند.رایارمسشئلر

بعضشربهربحنهرنشیىرا ری رجدالرو معاترممش ردتررور تقر

تبدیلر دهرب هندروربهرایاراعابشارمحا ایىردشمضرتترا رم ااهر

راند ریش اه رملى رمعنشىر .ماعشافرتشقکش ربه ربل کر تق  ق ط

رآدش رممکند رتهرحاىرا رنهتر رملتر ش ىراا جدیدىری راوند

اقاصشهىرن رمحا ایىرتعممارتنندهرهااه.ر تمشیهرهااىربش اارهار

رماار رها ربنعاى  رنمقه رو ربنعاى رجزش  را  رعهمقى بخش

گسمخارىرتلمهر ش اشانشىر مش ىرنهش رپمشمارورنب هری رقشلبر

ایدئ ل  یکىرپهیت اهر دهربتاىرحشتقمت رممتوهرجشىرمدلربهربار

را ر رن عى ربرمته. راا رهولاى رهااى ر تمشیه را مده بست

نش م نشلمس  را ش شرنش م نشلمس رق مى ربعن ا رمشتتیشلىربتاىربنشر

رایدئ ل  یکىرحک مترورتسبرمشتوعمتر مش ىر تته ر شل هه

رام تاط اىر رنشى رپشاه رتکه رها رجدید رب ا وایى رهولازشى بتاى

مضقحلر دهربهرجل ىربحنهرااندهرممش ه.رنتراو رمسشلهرملىر

جدیدىر ش اهرممش ه.ربحثرحدرتعممار تن  ترو معشربهربشبىر

ه ا ارااندهرممش ه.رجشلبراینجش ترنقش راوندىرتهرمسشئلرملىر

رتتر رمحاقل راا رقدی  رملى رمسشئل رحل رممکشد  رممش  ربه راا جدید

ایار تایطر ممارتشرآ قش ربشرهواهرنشىرهیرتر تقرهااه.ر .ممکند

رور ر مش ى راجاقشعى  رعهم  ری رواپسرتایى رماا ربت رمسشله تل

رور رتتیا رمنحط رها رق مى رنش م نشلمس  رهااه. رجتیش   تننرى

 ش دتتیارا کشلرآ رپت قداارمسشلهرملىرا ت.ربت الفرهواا ر

رحشلر رها رملى رن یازشى رو رامتو  ر ش ى رملت رلنما  مشاتسرو

رجزتر رنمچ رها رتشایخ رمشهى را اا رجل  ربه راب ى ر د   حداهى

رور رتشاگت رعلمه رمساقمقش رنش م نشلمس  رایا رن کرتمز مثباىرندااند.

تق نمس رورحاىرا ت رورلمبتالمس را ت.رتکتاار شههر تم لرلنمار

رملتر رقبشل رها رمشاتس ر تم ل رو رمساعقتاه را اقالل رقبشل ها

رنمست.ر رامتو  رمسشئل رج ار رن  هن  رقت  رب ا وایى  ش ى

راا ر رامتو  رملى رمسشله رج ار ربشید رامتو  رتشاگت رو تق نمست

آن  ارتهرنست ربدند.رهارایارتالشربنهترمارمما ا ربهرتبممنىر

رج نتر رو ربش د رتعقم  رقشبل رنمز رگه اه رنشى رهواه ربه رته ا مد

ر  ش متر ربش رنمز راا رلنما رو رمشاتس ربت  اه رمنسج  رو انقالبى

 "  .بمشاتىرنشش ربدند

ت دمحشهرحکقتربسمشار  شفرا ت.ربترا شسرآ رماراینجشرن ر

راناتنش م نشلمسایرهواهرمشاتسر  کترممکن رنقد رتهربهرتق نمس 

رتهر رممبش د رمسئله رایا را ت  روااه رمش ر  ه رمشاتسمس  رو رلنما و

ملمترورملیرگتاییرورن یترملیرااربهرعن ا رهاههرم توضرهار

ربهرنش م نشلمس ر کلرهاههرا ت.رهار جشمعهرپهیت اهرب ه رتهرگ یش

رملمتروملیر ربه ربت  اه رها رهید رحکقترایا رق ل ربه ب اتمکه

گتاییرورنش م نشلمس ر توتهرا ت.رهارواقمرایارنش م نشلمس را تر

رملی ر رب ا وا رجنبش رممسش ه. راا رملی رن یت رو رملمت ته

رن یتر رملیرگتاییرو رملمترو ایدئ ل   رب ا واییرنش م نشلمسایر 

ملیرورتعلقشهرملیراارممسش ه.رنقشن  ارتهرنقهرمهانبر تا هرا ربهر

نش ر" دا"راارممسش ند.راگترمسئلهرااربهرایار کلرببمنم  رآن قترتقشبلر

رنش م نشلمس ر رتعلقشهرملیرو رن یترملیرو رملیرگتاییرو ربش تق نمس 

رممرمته.ر ر  ه ربه رتت  رجشنبه رنقه رو رو معات رو رتت را  رایشه ابعشه

مثشلیربزن  رهار ضش رحشت رتن نی رملترهارنترجشییرا رجقلهرهار

ر پر رو ر تضرآن قترتق نمس  رایا ربش رممش ه. ر تضرگت اه  تانسه

رتش هر رو رنش م نشلمس  رتشا رتند  رب ه  رننتشرایار  اند رتقش   تانسه

رهیدر ربش رهارب اتمکه رنکند. را د ر تانسه رنش م نشلمس  را تاطی جنش 

اناقشه رتق نمسایر  شفربشیدرهارا شسر تا هرملیرگتاییرورن یتر

ملیرورتعلقشهرملیر تانس  رورهارنترجش رهیرترایارتتهر شتیر یتر

ر زتوندر رتته رتشا  ربشید ر  ه. راوبتو رتقشبل ربش رو ر ئ ال رو نقد

 تانس  ریشرنترتش ارهیرترایار  هآگشنیراارها اهربش درتهر  هراار

رهارنقهرابعشهرور  شاغرا رملترورن یترملیربشنش د.رملیرگتاییراا

رانشییر رو ربزند رتنشا ر تا ه رعن ا  ربه رابعشه رهانقه راا نش م نشلمس 

    مشلمسایرانسش راارمبنشرقتااهند.ر

رنهر رو رممسش ه راا رگتایی رملی رو رملمت رنش م نشلمس   رته رواقعمت ایا
ریشر رو رم ت رتتهه راا رآ  رگلنت رلمبتالیر    رما کت رقبلات بتعکس 
رتتههر رتشتمد رآ  ربت رتتاه ربه راای رنشبسبش  رنرشامشاتسمست تشایخ
ا ت.رجشلبرا تربعضیرنهتیهرپتها ا رماش ترنش م نشلمسترن ربهر
ر هر رنهت   رتحلملی را جنبه ر تاتت راینست رمسئله رامش رواق ند. آ 
تشابستر مش یراجاقشعیرا رایارحک رواقعیرا اناشجرممکنند.ربعضیر
رممرمتند ر رنامجه رایارحک  ربت رتکمه ربش رنش م نشلمست  رپتها ا  نهتیه
رماعلقشهر رنقه ربش راا رگتایی رملی ریعنی رتته  ر"ملتر ش  " پسربشید
 تا یرورنزشیاشر کش زشرورنزاعزشرورمصشئبرآ رپتوااندرورمثلرط قیر
بهرگته ربشتیتراندا ت.ررتشایخر  ترنش م نشلمس رهار تا ترجزش ر
رایجشهرنقمارن یتر ش یزش رجعلیرور تا یرور رنش ورهارنقهرهواه
رورمشاتسمسازش رایار رتق نمسازش رامش را ت. را رآ رب هه  جشیمربتآمده
هواا ربشرحتتترا رایارحک رها شش  ربشیدرتشتمدرتنند راگترملمترور
ملتر ش  ره تر ش رنش م نشلمس روربیرپشیهرور تا هرا ت رپسر تار
ربترعکسر ربلکه ر تضربرمته؟. رآ راا ر تا رآ رتارهند؟  بشتیتربه
 تارتلمتر تا هرملمترورملتر ش  رورن یترملیرورماعلقشهرآ راار
رگتایی ر رملی رآ  رمحص ل رو ربشتیترنش م نشلمس  ر تا رنتیزهی. هوا
ن یترملیرورتعلقشهرملیرااربهرعن ا ر تا هرورنرتشرددرانسشنیر
بهرجشمعهرورانسشنمتر یترنقدرور ئ الرنبتهی.ر تاربهرنش م نشلمس رور
رط لر راینسترها رواقعمت رننرتهی. رمهنب ر تا ه رنقشنند رگتایی ملی
تشایخرآ رهاجهرحسش مترنسبتربهر تا هرمهنبرا رجشنبرتق نمسازشر
ور  زشروربشتیترماتقیروج هرها اه رآ رهاجهرحسش مترنسبتربهر
ربهرنقمارهلملر رندا اهرا ت. روج ه  تا هرملیرگتاییرورنش م نشلمس 
تشاتتهرمضترورددرانسشنیرنش م نشلمس رورملیرگتاییرهار هرقت ر
ا متربهربشوامارهار  حرجزشنیرورهارتقشبلربشرجنبشرطبقهرتشاگترور
را ت.ر رب هه رمهنب را  رتت رگساتهه رو رعقمقات ربسمشا آ اهیخ انشنه
رمضتاهر را ش ر نما رایا رمش رت شوتزش  را شله رها رحکقت منص ا

ر" ربمش رممکند. هارم اهرنش م نشلمس رمسألهرا رایارن رنش م نشلمس راا
تترا ت ر یتارایاریکىرحاىرتلقهرمخ فرویشراوایترنمقبندىرراو ا

طلبشنهرانسش رن رنمست.ررطلبشنهروربتابتىربتاىریکىرا رآامشنزشىرحد
رپمشمىر ربتاىرمته رمحتو رجزش ر ه رنش م نشلمس  رته رببمنمد رتنمد نرشه
را ت.ر ر  ه رحشتقه رحقشیترا رطبقه رمضق  رنش م نشلمس  رتقش  هااه.
رنقضرحق قر رها ر تا شتش  راواج رها رجنرش  رها را اثقشاش  ها
ر مش ىر رحتتت ری  رو رجنبش ری  ربعن ا  رنش م نشلمس  انسشنش.

 ابزااىربتاىرتعممارتکلمفرهاونىرب ا وا ىرها
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

ربخشر رتشقکش رو رجزشنى ر ترر  ح ربت رطبقه رایا رمخالف نشى
بَتىرا رپتو هرانبش تر تمشیهرا ت.رنش م نشلمس رایدئ ل  ىرر ز 

رب ا وا ىرهار رنش م نشلمس  راینکه را ت. رب هه رام تیشلمس  ا قى
تش ارتحتر ل ه ریشرهارممش رمللرتحتر ا  ر  هراارهارمق مر
محدوهىرهارتشایخرهارتقشبلربشروج نىرا رام تیشلمس ریش اهرا تر
رایار راا ر  هش ر قمته رته رتشاگتى ردمِت ر ِپ رته ر ده بشعث

روررنش م نشلمس رممسش هرحسشرروی ه ربش رتند اىربتاىرنش م نشلمس 
رهار رمشاتسمس   رو رتق نمست  رتشاگت رامش رتند. ت زمتش
رممبمنندرورنهرنمچر مزرهیرتىر نش م نشلمس ر قشیلرب ا وا ىراا
اا.ربعن ا ری رت کتروری رتقشیل رنش م نشلمس ربهرنهترمارجزور
آ ر تا شهرهواا رجشنلمتربشترا ترتهربشیدرا رآ ر الصر د.ر
را ر صلتر ر د رانسشنزش ریعنىربتیده ا رنهتر کتىرنش م نشلمس 

 ش .رنش م نشلمس ربشرابلرابشلترانسش ررمشاتکرانسشنىرورجزشنى
تنشقضرهااه.رمشحصلراجاقشعىرنش م نشلمس رن ربهرنترحشلرتکهر
رتشاگتروردعفرااهوىرانقالررتشاگتىرا ت.ر تکهر د رطبقه
ری رتشاگتر رو ری رانسش  راا ر  ه راینکه رجشى ربه رته تشاگتى
ربتیاشنمشیى رتشممل رنندىروریشرایتانىرور ت بمفرتند ر  هشراا

ر ى رممداند  رورردمته ربتهگى رپهیتشری غ ربتاى رگتهنشراا الحشل
را تربى رتتهه ر   رمار .حق قى رنهت ربه رنش م نشلمساى تعصب

ر قطرنمچرن  ر  انشیىربشرراىربتا اىر ت رعشط ه رنه آوارا ترو
راعاالىر رن   رنت ربش راب بً ربلکه رندااه  رتشاگتى    مشلمس 

 معن ىرانسش رمغشیترا ت."رر
بهرنهترماربشر نمارنرتشراناقشه رورمشتسمقشلمستربشیدربهرتقشبلر

نقهرجشنبهرنش م نشلمس رورملیرگتاییرا ت.رماش  شنهر نمارنرتشر

اناقشه رتق نمسایرور نمار  هآگشنیرهاربت  اهربهرنش م نشلمس ر

رعق  ر ر  ح رها رتنزش رنه را ت. راقلمت رها ربشده رگتایی رملی و

ج اممربلکهرنن  رهار  حرنمتونش ر پرورتق نمسترن  ررملیر

گتاییراارنقشنندرمهنبر تا هرورااتجشعیرنقمدانند.راتن  رهارتلر

جزش رورتقش رتش انش رآ رنزهی ربهرهویسترتش ام ج هرآ  ر

بشتیترهارونلهراولربشرملیرگتاییرورنش م نشلمس روهیرترع اقبر

رمحدوهر رو ر  حی رتص ا رممکند. رنت  رپنجه رو ره ت رآ  مضت

رور ر لس ما ر    رجشنشیی رو رمنشطد رها ر قط راینست نرتانه

تته اش رهار شواممشنهرتهرنن  ربشرمسئلهرملیرحلرنشدهراوبتور

رهار رنسام . راوبتو رگتایی رملی رو رنش م نشلمس  ربش رگ یش نسام  

ب اتمکهرمشرنتراو هرهارنقهرتش انشربشرت لمدروربش رت لمدرملیر

رنش م نشلمس ر رو رگتایی رملی رنسام . راوبتو رنش م نشلمس  رو گتایی

رور ر مش ت رو را کشا ربت راا رمضت رتشثمتگهاا  رو رن  ذ بمشاتیا

 تننگرورا اشارورا القمشهرورم  ی روروا شرور   ترور

 ش رعشه رجشمعهرهااه.ررنتراو هرمشر شندی رت رت رقداتزش ر

بزاگرجزشنیرورنقهرهولازش رب ا واییرتحترنش ر"منش مرملی"ر

رور رتشی رنسل رو رجنشیت رجنگرو را  را  رهننده رتکش  رابعشه  ه

ربشتیتر ربه رنشننجشا رورتبشنیراا رورا اثقشارو تتوایس رور ا 

ربنعایر رمدا  رو رپمشت اه رتش انش  رنقما رها رممکنندی. تحقمل

دتر راا ترا تاطی راا مس رور ش مس رااراندکر تاشرممدنیربشر

 زتهرعتیش رنش م نشلمس راوبتورممش ید.رعتوجرتتامپر ش مسترور

رمحص لر ر تانسه رها راا مست رل پا رمشا  رو ربتیاشنمش رها بتگزیت

رق  ر رپت ایرو رممدا رآمد رن اه ربه رورملیرگتاییرا ت. نش م نشلمس 

رآ ر رانسش  ردد رنش رجنشیاکشا رهااوه اه رو رجزشنی رابعشه رها پت ای

محص لرملیرگتاییرورنش م نشلمس را ت.رمشرهارایارابعشهر  تنشکر

بشرپدیدهرملیرگتاییرورنش م نشلمس راوبتورنسام .رپدیدهرملیرگتاییرور

ربهر رب ا وایی  رتتند رو رجنبش ر  تنشتاتیا رعن ا  ربه نش م نشلمس 

ربهر رایدئ ل   رب ا واییرو رتتیا رگمت رنقه عن ا رتشثمتگهااتتیارو

رتشپماشلمسایر رهولازش  رو رقداتزش ره ت رها ر  ت را  ر تا ه عن ا 

 تن  ترهاهنشکررورپتتبشنیربتربشتیترامتو رتحقملرتتههرا ت.ر

ایارابعشهرهنشانشکرا راثتاهرملیرگتاییرورنش م نشلمس رااربشیدرهیدرور

هارمقشبلرآ ر دربست.رهارمقشبلرنم ب رملیرگتاییرورنش م نشلمس ربهر

ممدا رتشمد رجنبشر   مشلمسایروراناتنش م نشلمسایر  شفرورجنبشر

رملیر ر تا ه رتند رعز  رپتقداهراجاقشعیرته رآ اهیخ انشنه طبقشتیرو

راگتر رهااه. رمبتممت ربخشکشند  رن  ه رها راا رنش م نشلمس  رو گتایی

را ت"رورنقهرگمتر د.ر رنش  مشنیرمشاتسرگ تمر"مهنبرا م  رت هه

امتو روقترآنسترایارحک رها شش رمنص ارحکقتر"نش م نشلمس ر

رتق نمس ر رته رتشایست رایا رتته. رگمت رنقه راا را ت" ربشتیت ننگ

او اربمارورمشتسمقشلمسترورتشاگت رااربهرب تهرآ مشیشر  تههرور

 ممس شاه.

  *** 

ر   ر رتنرته رها ر ده رااائه را شسر خنتانی ربت رن  اه رایا ت دمحم

ر را ت.هارجتیش رمکا ررتته  ر۲۴۱۲حکقتر) وئمه ر ده رتنهم  )

رورتشملات را ر رنقلرق لزش را ش را ت.رمشخصش تدقمدرورتکقملر ده

ماارن  اهرنش ررحکقتربتگت اهر دهرا ترتهربهرهلملرتقب هروقتر

 هارااائهر خنتانیرتنرتهرا رنقلر  شنیرآنزشراجانشرر دهرب ه.ررر

 *** 
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 ،  کارگران و معلمان زندانی

 کلیه زندانیان سیایس آزاد باید گردند! 

 

مجمع عمویم ظرف ابراز وجود مستقیم و 
  مستمر کارگران است! 

مجمع عمویم را آگاهانه و بنا به هر نیازی 
 برپا کنید! 

ش دهید!   جنبش مجمع عمویم را گستر
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

 ندگیربتا راتثتیتترمتته رتتشاگتور حقاکتشرهارایتتا ربحتد ر

ه تت اار تتدهرا تتترتتتهرهیرتتترتحقلتتیربتایتتشش رنقشنتتدهرا تتت.رهار

تنشات ا رورگتانیرا سشارگسمخاهر اجحتشفرورتبعمتضروره ه رور

ربتتتهرانازتتتشرا تتتشندهر  تتتسشه ر تتتتت ررورا انتتتشقرطشقتتتترمتتتته راا

ا تتتت.تتهید رنمتتتسترتتتتهرمقتتتصترایتتتارودتتتعمترا رمنهتطبقتتتهرر

تشاگترومته رر حقاکشروراتن  رنقهرمتته رنشاادتیرا رودتمر

م ج هر حک مترجقز ا را المیرورنهتش ر تتمشیهرهاا رحشتت ر

ا ترتهر نتدگیراتثتیتترمتته رتتشاگترور حقاکتشراارتقشمتشربتهر

رنشب ه ر  قرهاههرا تر.هارتنشارنقهرایارمشکالهرتهربتهر تخایر

مته راارگت اهرا تر رهار ندراو رگه اهر رایتزشربتتجررگتیبش 

هوقل رهارآبشه رتهر سشااهرانسشنیروراوانیرومشلیر یشه رااربتهر

مته ر اقدیدهررتحقملرتته رمته رآبشها رورطبعتشرنقتهرمتهمتیرتتهر

تتشر تش رآنتش راارنتسبتربتهرآمیرهانندرمقصترتمست رعصبشنیرور

 بشنمش رایارنقهرجنشیتراارنتر هربمشاتربتانرمخاهرا تر.

نقتتهرایتتارمتتششنداهرورتجتبتتهر تتشلزشر نتتدگیرهارجزنتت رجقزتت ا ر

ا المیرنشش رمیرهندرتهراانیرجز تنر نیرجقزت ا را تالمیر

ورآنزتت ر تتتنر نیرانقالبتتتیر  لتتتمریتتتدورهارنتتت ر کتتتساارمش تتتمار

 تت ررا ی ربتا رمته رمعاتضرورمان ترا رجقز ا را المیر

بشقیرنرها اهرا ترر.ایارن راتن  روبتدو ر ت رآا و رمملم نزتشر

انسش رتشاگترومته رانجدیتدهرهارایتتا را تترتتهربتتا رآ راو ر

  قشا رمیرتنند.

جقزتتت ا را تتتالمیرورنهتتتش ر تتتتمشیهرهاا رهاا رایتتتتا ربشیتتتدر

 تتتتنر  ر تتت هر تتت  رااهرهیرتتتت ربتتتتا رگتتتهاا رجزنقتتتیرتتتتهر

جقز ا را المیر ش اهرا ترهارمقشبلرمته رقتاارندااه.نهرتنزتشر

بتتهرایتتارهلمتتلرتتتهرمتتشربتتهرعنتت ا رتق نمتتسترورآ اهیختت اهربتتتا ر

   مشلمس روربتابت رورا مرنتگ نهرتبعمتضربتهرایتارتحت لرنمتش ر

هاایتت روربشیتتدرجقزتت ا را تتالمیراارا ر تتترااهربتها تتتر رایتتار

نسترونهرتنزشربتا رآ رتالشرمیرتنم ربلکهربترایارعقمقشربتترایتار

بشوای رتهرتنزشر   مشلمس رااهرانتشییربتشتیترا رنقتهرتبعمتضرور

نشبتابت رنهش را تاثقشاگتر تتمشیهرهاا را تتر ربلکتهرا ش تشربتهر

ایارهلملرتهراگترمته رایتا روربتهرطتیتدراولتیراتثتیتترتتشاگتور

 حقاکشرتهرنقهر مز  هاارهارایارنهش ر تت ررورا تاثقشارا ر

ه ترهاههرانتد راگتترآررورنتش رمتیر  اننتد راگتترا تشهرورآ تشیشر

وبتابت رمیر  انندر راگتا را انشقرومهنبربمزاانتد راگتمحمتطر

 یستر شل رمیر  انندروربهرآیندهرور المتر ت ندا رورنسلرآیندهر

میرنرتندروربشب تهراگتر نش رآ اه رورا مرتبعمضرمتیر  اننتدر

 ربتا رنقهراینزشربشیدرجقز ا را المیراارا ر ترااهربترها تر.ر

بشیدرجقز ا را المیراار تتنر  رتتتهر ت  رمتته رنقتهراانزتشر

اارتجتبهرتتههراندرورتغمت رهار ندگمشش رحشبلرنتشدر.بمتشاترا ر

بتهر شلرتجتبتهر یتحشتقمتترا یت رجزتلرورجنشیتتربتهر  بتیرر۰۴

ثشبترتتههرا ترتتهرت قتمرا رایتارا یت ردتدرانتسش روررت ههرمته 

ددرتشاگتربهرب ترا تمدهرور

اانیرجز تنر نیرهارمقشبتلر

 جشمعهرقتااندااه.

را تتتتتترتتتتتتهر بتتتتتسمشاراو تتتتتا

 مز تتتزش ره رمتتتشهرورآبشنقتتتشهر

وتحتتت بهربعتتتدرا رآ رورنتتت ر

اتنتتتت  راعاتادتتتتشهرآبتتتتشها ر

و تمتتشزتور تتشیتر تتزتنشبهر

هنبتتشلرایتتزشربتتتجرهورقلتت  ر

ربتتتتتتتا ر ربتتتتتتشاهیرتو آبتتتتتتشه  

نتتزاامماربشاثشبتتتر تتدهرا تتتر

تتهرعشمتتلرابتلیرایتتارنقتتهرجنشیتترو جتتشیمرور سشه  تتتا را یت روهار

ااسرآ ر شمنهرا  رائمسیر  تا ر  شهروربسمجرع امتلرا یت رنتساندر

 تهربتا رح  رنهشمشش ربهرنترجنشیایره ترمیر نند.

امشرتهرآنچهرهارایارمبشا هرانقمترهااهوربشیدرهارمتتزرت جهرقتااهاهر

وربهرایارنرتانیر کترتتته رایتارا تتررتتهرهوبتشاهرجشمعتهرایتتا رهار

تح بهرپمشراو تشایخرآنچنشنکهراخرهاهرهوبتشاهرتکتاانتش ه.تتهید ر

نمتتسترتتتهرهاراعاتادتتشهرور مز تتزش رانقالبتتیرور تتتنر  رطلبشنتتهر

مته رجنبشزشرورگتایتششهرمخالتفرورماتضشهرنتترتتدا رهار تتنر نیر

جقز ا را المیرن مرهااندرورتالشرمیرتنندرایاراعاتادشهرورنزشیاشر

قمش رمته ربتا ر تنر نیرااربهرن مر  هرتقش رتنندر.ب  ارمثشلرادتشر

راحتتتزارربتتت ا وا  رونش م نشلمتتتستر رورتقتتتش  پزلتتت   رمجشندیتتتد ر

تال شش رایارا ترتهر  اابتراعاتادشهرورقمش رمته رنزشیاشراودتش ر

ااربهر  هر  هربچت شنندروربشتشکملرپشالقش رورح  رمش مار تتت رر

ر۵۲وبتوتتا یر هوبشاهربترمته رحشت ر  ندر.بتا رنسلیرتهرانقالرر

اارتجتبهرتتههرا ترونسلرنش ربعد رتهربشرایارتتشایخرآ تنشییرهاانتدر

وبمشاترا ر زشارهنهری رحک مترتقشمشرمسابدرورجنشیاکتشااارتجتبتهر

تتههراندرورنت راتنت  رهاانتدرتح لتیرهیرتتااراقت رمتیر ننتدر انقالبتیرر

بدو ره تربته ربهرایتشهرمتسشئل ربتدو رتح لتیربنمتشه رورانقالبتیر ر

بتتدو رهارنتت ر کتتساارمش تتمار تتترتتت رربتت ا وا  رحشبتتلیربتتتا ر

طبقتتهرتتتشاگتورمتتته رمحتتتو رجشمعتتهرمتتشرنخ انتتدرها تتتروربش نامجتتهر

 داتشا رورقمش رتتشاگتا رور حقاکتشش رااربتشارهیرتبختشیرهیرتتا ر

ب ا وا  ربشرح ت رمنش تبشهر تتمشیهرهاا ر رح ت ر تش اشاورمش تمار

 تت ررنقچ  رجقز ا را المیربهرجمبر  انتدر هرورنامجتهرآ ر ر

 بش ر تت ررورا اثقشاورتبعمضرورنشبتابت ر  اندرب ه.

جقزتت ا را تتالمیربشیتتدر تتتنر  ر تت هروراانتتیرجتتزرایتتارهارمقشبتتلر

جشمعتتهرقتتتاارنتتدااه رامتتشرمتتشر  زتتشرورتق نمتتسازشرنقتتتاهربتتشر عتتشلمارور

انبتا رتشاگت رونقهرآ اهیخ انش رتهر  انش را مرتقتشمیرتبعمتضر

ورنشبتابت روربتا رایشهرتارتته را اثقشارمبشا هرمیرتنندرنقت ااهر

بهرمنش مرطبقهرتشاگتورمحتومش رر کترمیرتنندرورتالشرمتیرتنمت رتتهر

منتش مروا تدرتتتشاگت رور   مشلمتسایراارهانتترقتتد را مبتشا هربتتتا ر

 تنر نیرهار متایارتح بهرتق یتتروربتترجتساهرتنمت ر رتتالشرمتیر

تنمتت رتتتهرطبقتتهرتتتشاگتورانتتبتا ر   مشلمتتسترومتتسئ لرورهلتتس  ایار

طبقهرهارمتتز مش ترورایارتح بهرقتااربرمتنتد.واقعمترایتارا تتر

تهر تایطربشرتقش ر خایرنشرورم انعتیرتتهرپمتشرهااهر طبقتهرتتشاگتور

 محتومش ر شنسرهااندرورمیرت انندرایاربشاتح به

 راهی جز سرنگونی نیست!

 سعید یگانه    

 ۹3صفحه 



                                                                                  ٥٦٦شماره    
ی

  ۲۲صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

تش ارایتا ربهرهلملرم قعمترجغتا مشییر شصر  ه رمسمترگهار
رط بنیر رمت  رهلمل ربه رو را ت رتتتمه ربه را غشنساشنی مزشجتا 
ر شبنهر راقاصشه   ر رانرمزه رو رمشاتک ر بش  ربشف  رو نق اا
بدنشرنزاارا غشنساشنیربتا رعب اروریشرمشند رورا اغشلریشر تاار

 .ا رجنگرور  تاهرمخالف ربهرایتا رپنشهرمیرآواند
 

رپش   اهرور رو رممش ند رایتا  روااه رقشن نی ر کل ربه ا تاه رته
رور رممش ند رااحایرورآ شنیروااه ربه ویزا رمعابترهااند رطبمعاش
را غشنساشنیرتهرمدااکر راتثتیترا تاه رامش عب ارورمتوارممکنند 
ا قیریشرویزارندااندرمجب اربهرواوهردمتقشن نیرورقش شقرنساندر

 .تهرهارایارن  اه رت جهرمشربترایارا تاهرا ت
 

را ر راتثتا رهااند ا تاه رتهرقصدرواوهرقش شقیربهرمت رایتا راا
را اش ر رو رممش ند روااه ربل  ساش  رو ر مساش  را اش  مت نش 
رتهر را ت رانسش  رقش شقبت ریش اا رابلی رمحل را غشنساش   نمقتو 
رال اوهر رمسمتنش ربعب رو رمت  را  راا را تاه راو انه رو  بشنه
رور رت انشیی رط بنی  راویزش  رپمشهه رعلت ربه رته ر رممدنند  عب ا
رت هتش رور ر را تربهرنقمار ببراتثتأ قداهربدنیرحداقلیرب  
 نش رورمتها ر شلخ اهه رتحقلرایارمسمتراارندااندروربشبجبشار
متها رج ا رورن ج انش  رایارمسمترااراناخشررممکنندروربعدرپ لر
ر نش ر رنقسترو رنش ربشنکیربه رح اله ربش راا حشبلرا رتشار  ه

 . شن اههرورا تاهرمشندهرهارا غشنساش رمم ت اند
 

رور ربل  ساش  رمت نش  رلب رها رایتا  ربه رقش شقی رواوه را  پس
 تا ش  راناقشلراو انهرایارنزااا رمزشجتربهرا اشنزش رمخالفر
ر زتنش ر راتثتأ رایتا رته رها رمقصدنش ر  ه ربه ورا شند رآنزش
تزتا  راب زش  رتتمش  رمشزدروربدنشر زترهیرتراارمش منزش ر

 . خصیروراب الحأر  تیرنش ربتعزدهرهااند
رمش منزش ر رِتش  را غشنی رآ   رتت رعشممشنه راب ال  ریش رنش   تی
 خصی رادلبرپ ورور قند رنساندرتهراناقشلرا غشنساشنمزش ربدو ر
رهار رادلبرآنش  رامش رهااند ربتعزده رایتا  ر تتش ت رها مداکراا
رآ ر رپسرا  رو رتتمش  ر تا ش   ر اندا   رمشنند ا اشنزش ر تقی 
را اشنزش ر رنقه رها رامش راب زش رنساند رو ریزه ا اشنزش ر شاسرو

 .ایتا  راانندهرنش ر  تیروج هرهااند
 

اتثترایاراانندهرنشرج انشنیرنساندرتهر ساهرا ریش اارتشا رثشبتر
ورم قئا رقد رهارایارمسمتر  تنشکروردمتقشن نیرممرهاانند.ر
مجش اهرمش منزش ر  تیروراناقشلرا تاهربدو رمداکرهارایتا  ر
بشاراول رمصشهاهر شرمشنهرمش مارهارپشاتمنگرنمتو راناهشمیر
ورمجش اهرنقد رنقتاهربشرپتها تراو انهرپ لرپشاتمنگرور شبقهر
هاار د راانندهرورهارمتحلهرهو  رمصشهاهرتشملرمش ماربهرن مر
حک مترور شرمشهر ندا رورمجش اتزش رنقد ر نرمارا ت.رنتر
رنش ر رااننده ربشعثرممش ه ر کلیرا ترته هو رایارمجش اهربه

ره ارمتر رامکش  رتشحد رته ربدنند رتتجمح   تی 
رامکش ر رته راناخشررتنند رمسمتنشییراا رو نش ند
ه ارمت د رهارآ رت ریشرب ترا تریشراینکهربشر
رقبلرا ر راا رمسش تا ر  ه  نش شییرقبلیرمسمت 
رهار رآ  ربعد رو رتتهه رپمشهه ربش ا ی  ایسازش 
مسمت رهواتتر  اارتنندرتهرب مهرآ  رها اار
را تاهر رمنشطد رو راو اشنش رها رمحلی ا تاه

ایسازش ربش ا یرا ترتهربشرپتها ترمبلغیرپ ل ربشرم ت اریشرمش مار
ربعدر رمحلرقتاا ربه رپش رشه  را رپشترایستربش ا یرو راا ایارا تاه
ایستربش ا ی رندایترممکنند رگشنشراانندهرنشربتا رنداه رایارپ ل ر
رور رمسش تا رممرهااند ر  ه رعزده ربه مسئ لمترایارتشار  تنشکراا
را اشه  ر ر شله رو ر شه رها رنشبلد  ر د رمسش تا  رگ  را  ربسمشا  م ااه
رپلمس ر رمحلی رگشازش  رت  ط رات شقی ره ارمت  رحای رو   قیر د 
رتقمسم  ر رو رتشا شقرتارنش رنقمارهلملرمسش تا ریش ربه رهااه. وج ه
تشانشر)ا تاه رتهربتا راانندهرنشرمسش ترپمدارممکنندرورهابد را ر
پ لرااربتا ر  هربتممدااندروروظم هرپتها ترپ لرورتح یلرمسش تر
ا رمبدأرتشرمقصدرااربتعزدهرهااند(رپ لرتتایهر  هراارتنزشرهارحشلایر
راانندهر ریش ر ده رتعمما رمقصد ربه رمسش ت رته رپتها ترممکنند رااننده به
ردمتر رها ر  ه  رهاهه رتح یل رهیرت را اش  رو ر زت رها ربعد    تی
رایاراوشر ر د. رنخ اند رهاهه ر  تی  رااننده اینص اهرنمچرپ لیربه
تشاربشعثربشبرا اارمسئ لمتراانندهرورمحش هترجد راورا رمسش تا ر
  هرممش هروربشعثرممش هرتهرمجب ار  هرتشرقدا را رپ لرتلیر  هر
ااربهرااهربش تارنش رمحلیربدندرتشرمسش تا ربهرامنمترورتعداهرتشمل ر
ربیر رو رانصش ی ربی رجل   رحاش رو ربزنند رهوا راا رنش ربش ا ی ایست
رتنند ر رانش رمسمت ربما رها راا رمسش تا  رته رنش رااننده ربت ی وجدانی
ممرمته رامشرهارعمارحشلراگترات شقیربتا رمسش ترپمشربمشیمدرورات شقیر
هارایارمسمتره ارمتر  هریشرااهر  هراارگ رتند ربهرنمچروجهرپ لیر
را شندهر ربدقدمیرمقصد رتش رمسش تراا راگت رحاش رتته هایش ترنخ اند
بش درورایار  هربشعثرت جهروی هراانندهربهرمسش تا ر  هرممش هرتشر

 .ا رجش رور المایرورگ رنشد رآنزش رمحش هترتند
 

ا رآنجشرتهرنترا اش رایتا رحداقلری رایستربش ا یرهارجشههرنش ر
  هرهااه راانندگش رمش منزش ر  تیر عیرممکنندرتهرحایرابمکش ر
ربهراانندهر ربرهاانندرورمسش تا راا رهورایستربش ا یراا  قطری ریش
رت  طر رته رهیرت ر زتنش  رها رم قت راقشمارشنزش  ریش ر  تی نش 
تقمسم  رتشانش را غشنیرتش رمدیتیترممش هرتح یلرهنندرتشر  تر

 .ه ارمت رورمصشهاهر د رمش منشش رتشنشریشبد
ا رآنجشرتهره ارمت ربهرجت را غشنیرتشی رمسشو ربشرا ره ترهاه ر
ر عیر را ت ر  تیربش نش  ر ندگیری رااننده ر تمشیه رتنزش مش مارو
ره ارمت  ر ر  ت رجشیی راگت رو رنش ند ره ارمت رحدمقکا رتش ممکنند
حاقیرب ه رمش ماراارگها اهرور  هر تاارتنندرتشرحداقلراگترمش مار
اارا ره ترممدنندربهر ندا رنم اندرورهاگمترورهاارپلهرنش رهاهگشهرور

 . ندا  را مترنش ند
 

ایارمجش اهر نرماربشعثرممش هرتشراانندگش ر  تیرتهرادلبرج انش ر
نساند ربشر تعتربشبرورهارتشایکیر بزشراانندگیرتنندروراگترگشتر
پلمسرهارمسمترااهرما جهرآنش ر د ربتا ر البیرا ره ترپلمسرور
رگتیزر رتعقمبرو ر  تنشکرو راانندگی ر ندگمشش   ر تمشیه رتنزش ح  
رتصشهف ر ر  ت ربشعث رته رهنند رانجش  راجبشا  ربه راا رپلمس ت  ط
رور رآنش  رحاقی ره ارمت  ربتا  رپلمس رتحتی  رو رمش ما وا گ نی
تمتاندا  رپلمسربهر قترمش مارنش ر  تیربتا رما قفرتته رآ ر

ربشر را غشنساشنی  رمسش تا  رجش  رممش  رایا رها رو بش ه

 از اعماق جامعه! 

 ماشینهای شوتی و قاچاق انسان
 

 بابک محسنی 

 ٢۹صفحه 



 لیست دوم کمک های مالی 

ی اور۱۴الیررمرر  

ی اور۱۵ااویارمر  

ی اورر۰۴ج ایارمرر  

ی اورر۰۴مشم  اشرایتورمر  

ی اورر۵۴ شمیرایتورمر  

                                                                                  ٥٦٦شماره    
ی

  ۲۱صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

 لم رنترگل لهرگت اهر  اندر درورا رآنجشرتهراانندگش ربتا ر
رممکند ر رقش شق رمسش ت را  رپت راا رمش ما ر ضش  ربمشات تقش    ه

 حایربندوقر
رتهر را ت رپنشه ربی را غشنساشنی رمزشجتا  را  رپت رن  رمش منزش عقب
راار رمسش تا  رجش  رن   رعقب ربندوق ر قت ربه رگل له  لم 
ممرمتهروراو انهرهارایارمسمتنش رحداقلری رتشر ندرن ترمسش تر
رایستر رگشازش رپلمسرو رقتبشنیرایارتمتاندا  رت ا  ا غشنساشنی 
ربش ر روا گ  ر  ه  روراگترمش مارتصشهفریش رممش ه بش ا یرنش
ن رتشاهرور  قمزش ر یشه را ری رمش مار  تیربمتو ر  اندر

ر رتش رگشنش ر  تی  رمش منزش  ربت ی رها ر یتا مسش ترر۱۶آمد
رر۰ا غشنساشنی) رجل   رر۲ن ت رعقب  ربهرر۶ن ت ن تربندوقرعقب(

 . وار  اارممکنند
 

ادلبراانندهرنش ر  تیربتا رنترمسمتری رملم  رت مشنیربشیدر
رور رتا رتشا شق ربتا  رتقمسم   رت ما ربدنزاا حداقل
رور ربش ا ی رایسازش  رپشت ربش تا رااه ربتا  رن  بدنزاات ما
رب تها ه رجدا رایارقمقتر   تروراودار پش رشنزش ربمارااه
مش مارورا ازالکررمش مارن ربشعثرممش هرهارعمارهاآمدر  رر
رنشپهیت ربتا ر رجبتا  رو رمخشاجر نرما رانرمز  رو   ه رگشنش و
اانندهر  تیرها اهربش دروری ربشاره ارمت رورمصشهاهرمش ما ر
مسشو را ربمارا اارهاآمدری ر شلهری راانندهر  ه رهارعمار
روا گ نیر رو رپلمس رتمتاندا   رتصشهف  ره ارمت   ر  ت حشل
مش ماریشرا ره ترهاه رمسش ترورگ ر د رمسش تا رنشبلد ر  تیر
 .بش  رااربهری ر غلر مشهرور  تنشکروربیرثبشه رتبدیلر ش ه

 
راانندهر ا اتس ربمخ ابیرور ششاراوانیرنش یرا رایارتشا رگشنش
نش ر  تیراارتهرادلبرج انش ربمکشارورمحترومش رجشمعهرنساندر
بهر قترمصتفرم اهرمخدارورقتبزش رایاشلمارورمشنندرآ رببتهر
تهر  هرهارهاا رمدهربشعثرتشنشرن  مشا راانندگش ر  تیرور

 .بشبرا ااراحاقشلرتصشهفروره ارمت را ت
رایتا  ر رجشمعه راعقشق را  ربسمشا  رمتها  رو رج انش  رحشل رایا بش
  ترایار غلر مشهروردمتقشن نیرور  تنشکرااربهرجش رممختندر
را اشنزش ر رو وراو انهرنزااا رمزشجتربیرمداکرهاو ر زتنش
ایتا راارجشبجشرممکنندرورآنزشراارا ر  تره ارمت رت  طرپلمسر
ایتا  رح  رممکنندرورمجشلر ندگی ر  ت رت تیحرورگهاا ر ندگیر
ااربهرهوارا ر  تره ارمت ربهرآنش رممدنندرورهارادلبرم ااه ر

 .ا اشا رمحاتمشنهرورانسشنیربشرآنش رهااند
رتقدی ر رایتا  رها ر  تی راانندگش  ربخشرا  رآ  ربه راا رن  اه ایا
را اشا ربهرهوارا ر ر راحسشسرورهاکرانسشنیر  ه  ربش ممکن رته
رمسش تا ر رانسشنمتربه رو راحاتا  ربش رنقتاه رتبعمض  ن اهپت ایرو
رتشاگتا ر ر ندگی راقاصشه  رگتهش رو رهااند ر  ه ا غشنساشنی
ا غشنساشنیربدو رمداکرهارایتا راارمقکارممسش ندروربیر  ر
اگتراو  رمت نش رت تقهراندا ربمارانسشنزشربت مدهر  هروریشرهار

ربشر رنمست  ردمتقشن نی رمزشجت  رنمچ رته ر  ه راعال  ر تایط نقما
ر  انندر راهامه راا ر ندگیر  ه رو رتشا  تایطربزاترور  ترتقات  

 .هاه
 *** 

 

 از اعماق جامعه! 

 ماشینهای شوتی و قاچاق انسان
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سرکوب معلمان و دوام مبارزات طبقاتی بر سر 

 نان و زندگی

 فاطمه عسکری

وحشترحک متترا راتحتشهرطبقتهرتتشاگترهارجتیتش رماتوپتل رعشمتلر

  ت اشه رنمتونش رقزتیهربجش رتقکیربهرمن قهر د.

جتیش ربتجرماتوپلرتهرم جبرهادداار د ر شن اههرنش ر یشه ر تدر

ورابطرمتساقمقیربتهراانتتربتش  روره تازش رپتشترپتتههر تتا ر ت شهر

ها تتترم جتتبربتتشهر ه رآتتتشر یتتتر شتتتساترتتت ههرنتتشییر تتدرتتتهرمتتشهر

 نشراوانهر دهرب هند.رجشا رنسبتربهرگتانیربهر مشبش 

 شجعهر لم ربهرن اپمقش راوتتاینیرورتشاشارت ههرنش رمعتاتضرهار

 رتتشاشارهارهار ندانزتشر۱۰۴۴ور    اش رهار شلرر۹۲ مزشرآبش ر

یتشربتهراثتتترنتتتر مش تتترجنشیاکشاانتتهرحک متتترنتتشارا تتالمیرو....رهار

 شلرگه اهرااهرها ترااربهراتثتیترجشمعهرتهر مز رجتزرر۰۰ط لر

راشرا تتتتر  تتتتنر نیرجقزتتت ا را تتتالمیروربتتت ا وا  رپ  تتتمده

نرها تتاه.رب متتهرتحقتتدر البتتیرا رودتتعمترم جتت هر تتتنر نیر

انقالبیر تمشیهرهاا رحشت رب ا  هر عتشلر تد رنمتونتش رپمتشتورهار

هلرطبقتتهرتتتشاگترورپم  تتتر تت اه ر تتمزشرتتت ههرا ربتتشراعاتتصشبشهر

تتتشاگت رهارمتاتتتزرت لمتتدر تتتمشیهرمشننتتد؛ربتتنعترن تتتربتتشرانتتبت ر

 حزررطبقهرتشاگترا ت.

 ۲۴۲۱ وئمهرر۲

کمک مالی  -به حزب کمونیست کارگری حکمتیست

 کنید!
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

بهرهنبشلرعد راجتا رقشن  راتبتهربنتد رهار تتواهیاروربتهرتع یتدر

ااهیبزتشترامتسشلرهارایتش ربتهرظتشنترتقتدیترا رر۱۲اندا اارآ ربهر

طلبروربسااراتزشمشهررتارا رمعلقمارحدر۱۲معل ر شندره ارمت ر

 ش اریرا رجقلهرااتبشطربشرع املر تانس  رهاربمداهگشهرحک متر

 ددربشت را المیرب هی .

القللیررایارهارحشلیرا ترتهرجقز ا را المیرعض ر ش مش ربما

تشارا ترور ندیارمقشلهرنشمهرایارنزشهرجزتشنیراارامتضشرتتتههربتیر

 آنکهربهرتعزداهر  هرعقلرتند.

(رورICCPRالقللتتیرحقتت قرمتتدنیرور مش تتی)ررپمقتتش ربما۲۲متتشههر

القللیررحق قراقاصشه  راجاقتشعیرور تننرتیر)رپمقش ربمار۲مشههر

PIDESCرحدرتتشکملرتتشکلربتن یارتتشاگت  رعتض یترهار)

آنزشرورهیدااراعضش رتشکلزش رتشاگت رتش انش رمخالفرااربتهر

ا قمترمیر نش ند.رجقز ا را المیربتشرت جتهربتهرامتضشرنتتهور

پمقش رهارحشلرنقضرنترهورمتشههرا تترورهارنقمتاراا تاشربتهرنتتر

  ند.راقدامیر نمعیره ترمی

نتتتش راطتتتال را ر تتتم هرنتتتش رپمتتتشتوروربتتتهراو رریکتتتیرا راوش

آم   یرهارتش انش رماتقیرها اارااتبشطشهربمارالقللیرا تت.ر

ااتبشطربشرمعلقش رورن رجنبشیرنش ربمارالقللیر ت اا رنقشننرتیر

 تننرمش رامت ربسمشارعشه رب ههروربش   ا ترایتارهور تزتوندر

 تانس  رنق نهرآ کشارنقتضرحقت قراباتداییرتتشکلرنتشروربمشنرتتر

بتبتیتتترحک متتترا تتالمیرهاربتابتتترتتتشکلریتتشبیرجنبتتشرنتتش ر

 طبقشتیرهارهلرجشمعهرا ت.

 تت هرتتتهر تتشندراهامتتهررایتتاره تتارمت رنتتشرهاربتنتتهرا رانجتتش رمی

اعاصشبشهرتفر مشبتش رتت ههرنتشرور حقاکتشش رجشمعتهرا رجقلته؛ر

تشاگتا ر تتترن ت ربخشرپت اشا  ربش نشتسارش ربمقتهرتشممتار

اجاقشعیرورتشامندا رآم  شرورپتواشرنسام  ر تارتتهرا زایتشر

نتشرورعتد رت تشبدرحقتت قرنتشربتشرتت ا رورگتانتتیرر ت تش رآوارقمقت

 ت ش رآوا راانیرجزراعاصشرر تا ت ربتا رجشمعهرنرها تاهر

 ا ت.

 تش  روررهابد رحق قرربش نشتسارش ربجتش رنقسش ر۱۴ا زایشر

نتزاارت متش ربتشرت جتهربتهرر۶۴۴التیرر۵۴۴هایش ترادش هرحقت قر

نش ر ت تش رآوارمت اهردتهاییرور تشیترنزینتهرنتش ررا زایشرقمقت

مز رورپشیهرا ر یسترایارا زایشرحق قرنشربسمشارنش مز رحسشرر

 ممش ه.

مسئلهرهیرترهارنقمارااب هرتستری ر   رحق قربتا ربتندوقر

بش نشساریرتهر  هرعشملرپشیمارآمد رحق قربش نشتسارش رممبش تدر

تتتتهربتتتهرظتتتشنترهارجزتتتتربتتتتر تتت اهاا را را تتتشهرهار متتتش ر

بش نشتتتساریرا تتتت ربتتتهرهلمتتتلر

ه تتترانتتدا  ره ها رحک ماتتیر

تبتدیلربتهرواقعمتایرمجتش  ر تتدهر

 ا ت.

عتتتد رت جتتتهرو یتتتترآمتتت  شرور

پتواشربهر  ا ازش رااهیکتشلر

معلقتتتتش رورنقزمتتتتش ربتتتتن ی ر

معمتتشایرعشمتتلرد طتتهروا تتد ر

بمتتتتشاترمعلقتتتتش رهار التازتتتتش ر

رنقچنمتتتتتار رو ر قتتتتتت رو طبقتتتتتشتی

 ا اغشلراحبشا رهارتشارهو رحایر   ر دهرا ت.

اناخشررنتر غلیرهاواقمراانیربتا رحص لرهاآمدرمک یرهارجزتتر

بت تت اهاا را را تتشهرهار نتتدگیرا تتترتتتشرانتتسش ربا انتتدر تتشاغرا ر

نش رحشبتتلرا رمتتشکالهرمتتشلیربتتهرمتتسشئلرمزقتتاترورلتتههرا ررهدددتته

  شعشهر تادترب تها ه.

امشرهارایتا ر شلزش تر ششانش رتحقملیر مسا رب ا وا  رحک متتر

ا المیرنهرتنزشرا شهرمشلیراارا ربخشزش ر حقاکشرگت اتهربلکتهراو ر

نتش رربهراو ربشربمشاتر د ر ششانش رحشبلرا رت ا رهار تشیهره ه 

 تمشیهرهاا ر تمت رنشپتهیترحک متترا تالمیروربتش  رنتش رپنزشنتیر

نقتانتتش رام تیشلمتتسایرجقزتت ا را تتالمیرتتتهرهارپتتشتربتتحنهربتتشر

ا اثقشارتش انش رن تر مزرا رجقلهرایتا ربشرحک مترنتشارا تالمیر

ه ترمقش شهرهااند ربخص صرطبقهرتتشاگتراارهار التتتربمتشات ر

 د طهروارتتههرا ت.

ایار التترطبقشتیرهارحشلیرتقترطبقهرتشاگترورمعلقش راار ت رتتتههر

نتتتش ررتتتتهردتتتمترماخصتتتصمار قتتتطراو راوابتتتطراانتتتایربتتتترثتوه

 تزکششنمشش رمیرا زایند.

بتتشرتقتتشمیرایتتار تتتایطرتبعمتتضرآمتتمزرطبقتتشتیرورا تتزایشراو را تتزو ر

 کشفرطبقشتی راوندربش ها ترنشرنمزرهاربتابترمبشا اهرطبقتشتیربتهر

  شلشیرمز ربدلر دهرا ت.

هارنقمارااب هرهارجزترمقشبلهربشراهامهربرمترورببنتدنشرورا تهرنزینتهر

نش رننر ترتحترعن ا روثمقهربتا رآ اه رم قترحدرطلبش رهاربنتدر

ورثتوتقنتتتدتتر تتتد ره تتتارشنزش رحک متتتای ر  نتیتتتزرور  هتشمتتتهر

 اانکشار مست؟

آنچهرمسل را ترتتسرحک مترا راعاتادشهررورنقبساریرربخشزش ر

رور رتتتتتشاگتریکتتتتیرا رع امتتتتلرا تتتتزایشره تتتتارمتیزش مخالتتتتفرطبقتتتته

 نش ر ش اریر دهرا ت.ر ش  رپتونده

نقشن  ارتهرا متار شندرایارنتاسرحک مترا المیرا راعاتادتشهر

 ت ههرا را مترورهار ش رمته ربهر شجعهرماتوپلرآبشها رنسام .

اعاتاضرمته رهارپیر تتوایخااربتتجرماتوپتلرورحتض ارنمتونتش ر

 تت رربجش رامداها شنی رنقزمش رعقلمتشهرنجتشهرورامتداهرا تشنیر

نشرتتتشرمتتته رعتتشه  رنتتششنرتراتحتتشهروررنتتشش ر ت اانش رمتهمتیرا رآتش

نقتتداه رتتت ههرنتتش رمتهمتتیرورمتتشایربتتترهنتتارحک متتترجنشیاکتتشار

 ا المیرا ت.

سرکوب معلمان و دوام مبارزات طبقاتی بر 

 سر نان و زندگی

 فاطمه عسکری

 ٢۹صفحه 
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

هارآبشها ر توایخترورههرنشرر۱۰۴۱بتجیرتهرهارهو ر تهاهرمشهر
ربتآمدهر رحک مای رنقشه رگها ت  ربتجش  ر  قی رو رجشنبش اه ن ت
ا  تت ررور سشهرورجنشیترب ه.رقتبشنمش ر شجعهرمتهمشنیرب هندر
ورنساندرتهرا رنقش راو نش رنخستربهرقداهرا مد رحک متر
راجاقشعیر رمخالف رنش  ره  اا  رو ر التت رو ر قت رجز ا المی

رگل له رآتشربشا رآواارورآوااگیرورر مز  نسمبر ش رنشدهروربش
 جنگرها لیرورنمشبایربهرا اثقشارور التترنششنمدهر دند.ر

رآبشها   رها رماتوپل رحک مای ربتج ربتا ررر توایخاا مجتایی
  اا ر ش ربیرپشیش رورن تهرعقمدرمته را ربشنمش رودمرم ج هر
رمش مار ربهراویشاوییرمساقم ربش ب ج هرآواهرور مزشرجشا راا

ر شجعه راتسرهارتشبساش رر تت ررحک مایرتششنمد. ر۵۲ ر منقش
ر ر ر شل رتشاشانش  رآبشها   رورر۱۰۵۲ها ران ا  رو ر تمشزت ها
 شلهرور تت رر مزشربتا رآررر۲مسجدر لمقش رور...رورجنگر
رتن  رنقهرجنشیشتیرب ههرر۱۰۴۴ورعلمهرتشنریرهارتشبساش ر وررتش

نش ربهرپشر ش اه ربهرررنساندرتهرهارحش ههرتشایخیرورآگشنیرت هه
ا را ررنش ر نجمتهروی هرهار    اش رمشندگشارنساند.رایارجنشیت

ر رمیرطبقه رو رگت اه رمشتوعمت رحک مای رو ر سشهررحشت  رته گمتند
 نزشهینهریکیرا رمشخصشهرآ را ت.

 شلرگه اه ره اتنجرتشاگتا رورتقشمیرر۰۰طبقهرحشت رایتا رهار
ورنسایرورنمتو رتشارطبقهرر حقاکشش رااربهردشاهربتههرورجش 

ه اش راارهاورتتههرا ت.رایارحک مت ربشراب ه ررتشاگترورتزی
رجشمعه  رنسای رو ر رآر رو ر ب رحش مهرررنش  ر التت  رجز  مز 

رمتگ ر رویتانی  راعامشه  رگساتش ربمقشا   رقبت  ابی  نشمنی 
ررقال راجاقشعی  رنشامنی رآوااگی  رجنگررعش   رو رهولای تتوایس 

 ا تو  رور سشهرو...رنمش تیدهرا ت.

 توایز ربتجرماتوپلرگ  هرا را  سشهروراانتر  اا رنزشهینهر
 دهرهاجقز ا را المیرااربتمالتتهروربمشنرترمشنمترمنش بشهر
رور رب ه رایتا  ربت ر رحشت  رهاا  ر تمشیه ر مش ی رو اقاصشه 
رور رجش  رثتوه رو رقداه ربشحبش  ربتا  رته رهاه بشاهیرتنشش 
راا شر ربشهآواهه رنش  راانت رو ر  ه ربتابت رها رانسشنزش  ندگی

رجش رر.ندااه رنش ربه راعاتاضرت هه ربش ا رنقماراو رایارواقعه
ربهر رتزمد اش  رو رتشاگتا  رماعشقبش رو ر د رم اجه رآبشها  رمته  آمده
ر    اش  ر رو رآبشها  ربش رایتا  راتثتنقشط رها ر نش  پمشاش  

نهرتنزشرتشاگزااا ر ش درورررنقبساریرنشش رهاهند.ررهارایار شجعه 
رور رجقعه رامش  رو را اشنداا رو ر زتهاا رنقش رها پش دااانی

بلکهر شمنهرررنش روابساهر تی رجت رورجنشیترنساند رعبدالبشقی
رهاجهرا رانبتا  رهیرت رو رحشت  ر  رطبقشتی رمنش بشه راول رر 

مجتممنیرنساندرتهرمسئ لمتر جشیمرتشایخیرحک مترا المیراار
 بهرعزدهرها اهرورهااند.ر

ر    اشِ  ر ربش رنقبساری رو رااهیبزشت ر تا ت  ر مزش پم ند
رنش ر رت هه ر رهارایار مزشرنش رهامشندهر ش اهرا ت. حک متراا
رم جر رندااند. را ی  ر تت برت رنمتونش  را  رتت ی ب ش ش اه
راو ر رنت رنقدیرت ربش ر زتنش رنقتانی رو رنقداه  نقبساری 
رن یر ربمشرا رگه اهرم ج هیترا ی راا بمشاترمیر  ه.ر عشانش

 تمشیهرهاا رجقز ا را المی رگت اشارهارگتهارر  تتههرا ت.را ی 
نش راقاصشه رور مش ی راتن  ربهرباربسترورنتاسرا اشههروربشرربحتا 

 مز یرمزشارنشپهیترور تا ت ره تربهرگتیبش را ت.ر مزشرهیقشهر
رر۹۶ رآبشنقشه ر۹۲و رر رتشبساش  رر۱۰۴۴و رااهیبزشت تهرر۱۰۴۱و

رعمنمتری ر ر عشانش رااهیکشل ربش رنقچنش رجشا را ت   ک نقندانه
رمی راو  رپمش رها راا رطبقشتی ر شم  یررمبشا ه ر مزش رایا گهااند.

رحک متر رانقالبی ر تنر نی ربه رته ر تا ت  رنقبساری رو نشپهیت
رهااه ررا المی  ربشررراویکته ری راعاصشرر تا ت رنمتو رتشارو بش

رجنبشر ر ش مشنمشبی ربش رتنزش رو راو اش رو ر زت رتزمد اش  نقبساری
تشاگت رورانبت رآگشنقندانهرطبقهرتشاگترورجنبشر   مشلمسایرا تر

 تند.ررتهرپمتو  رهولایرتشاگت ر  ااییراارتضقمارمی

رنقهر رو رتشاگت رطبقه رتق نمست  رو ر پ رنمتونش  رنقکشا    اا 
اقششارمحتو رجشمعهرااربهرگساتشرایاراعاتادشهروره شلترم ثترهار

 ایارتح بهر تامیر  اند.ر

 

 زنده باد همبستگی و اتحاد انقالبی  طبقه کارگر وزحمتکشان ایران 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 
۱٠۴۱بتابتربشرهوا ههر تهاهرر۲۴۲۲هو ر وئار  

تق نمسترایتا ر ر امضشنشمر ش مش راتحشهر دائمش رتق نمستر رحزرر
حکقامستر ر ش مش رااهرتشاگتر ر –حزررتق نمسترتشاگت ر

اطالعیه شورای همکاری نیروهای 
 چپ و کمونیست

در همبستگی با آبادان و خیزش 
 سراسری



 ستون اخبار کارگری 

اضز ...   و حرکتهای اعتر

                                                                                  ٥٦٦شماره    
ی

  ۲۰صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

اعتراض سراسری در شهرهای ایران به دنباال حادهاه دلاارا  

 متروپل

اعاتادشهرمته ر  ا اش رهار مشبشنزش رآبتشها رور تشیتر تزتنشر

 ورنقداه روراعال رحقشیترمته رهار تا ترتش ا

پسرا ر تتوایخااریکتیرا ربتجزتش رهوقلت  رماتوپتلرآبتشها رهار

او رهو نبهرهو ر تتهاهرمتشه رجشنبتش اارتعتداهرو تممرور  قتیرور

 یتترآواارمشنتتد رتعتداهربمتتشات رمتتته رآبتشها رور تتزتنش رمخالتتفر

ا اشنزش ر    اش  ر شاس ر زشامحشل رتتمشنششەرورتزتا رو....ر

هاراعاتاضربهرایار شجعهرانسشنیرتهرعشمتلرآبتلیرآ ر مش تازش ر

 ش در تا را ی را المیرا تربهر مشبشنزشرآمدنتد.راتنت  ربمتشرا ر

گتهاه رپش تخرحشتقمتتررنتش ر مشبتشنیرمیری رن اهرا ایاراعاتاض

 مشەرا المیرمشنندرنقمشهر تمز رجتزر شنتس ارور تتت ررمتته ر

نب ههرا ت.راقششارمخالفرمته ر شیتر تزتنشربتشربتپتشییرتجقعتشهر

نتش رراعاتادیرورمتا  رنقداه رورنقبساریر  هرااربشر شن اهه

قتبشنمش ر شجعهرماتوپلرابتا رتتهندرورنقچنمارعشمتلرابتلیرایتار

 تتشجعهراار تتسشهر متتساقشتم رتتتلرحشتقمتتترا یتت را تتالمیراعتتال ر

تتهندرتهربشر ترهاه ر عشانش رعلمهرتلمترپشیهنش را ی  ر تتا ر

ا ی راارب حشتراندا تروربشرگسملرگشاهروی ەر تت رربهرآبشها ر

ورهیرتتتر تتزتنش ر    تتاش ره تتتربهر تتش نت ره تتارمت رور

 تت رر هند.رهارمقشبلراعاتادشهراقششارمخالفرنقچنتش راهامهر

ها تتاهرا تتت.ر تتتا را یتت را تتالمیرطتتیرایتتارمتتدهرتنزتتشرمتتشغ لر

 تتتت ررنب هەانتتد ربختتشیرا رتتتالشرورتتت طئهرمزند تتمارا یتت ر

ا تتالمیرتتتالشربتتتا رایجتتشهرت تتتقهرورهوره تتاریرهارممتتش رمتتته ر

عشبیرا رتلمترا ی را المیربت هەرا تت.را رایتاراوربتشرنقتشهرور

ند قندره ترعششیترا رگ اربت  ا ترااربتتا رنقتشیشر مشبشنتیر

را رمحاتتت ا ر رتتتتش ربتتتش رگزا تتتاند هار تتتزترآبتتتشها رورمن تتتقهراا

اعاتادشهرااهیکشلرددر سشه رددرتبعاضرورددر تمشیهرهاا ر

 حشتقمترحش  رآ رااربکشنند.ر

امشرمته ر    تاش  ر زشامحتشلرور زشاگ  تهرایتتا رآگتشناترا ر

آ رنتتساند راگتتتربتتتا ربزیتتترتتتشمد رنهتتش ر ش تتدررا تالمیربقمتتدا ر

آمدنتتد رق عتتشربهرعتتششیترور شنزتتش را رگتت اربت  ا تتاهرادتتشیتر

نخ انندرهاه.ررمشرهاربتنتشمهرجتشمعهرورتتشاگتا ردتقارتتسلمتربهر

بش مشنتتتدگش رقتبشنمتتتش ر تتتشجعهرماتوپتتتلرآا و ربزبتتت ه ربتتتتا ر

متصدوممارهاایتت رورنقچنمتتار ت هرااربختتشیرا رایتتاراعاتادتتشهر

 علمهرتبعمض ر سشهرور مسا رنشبتابترنهش ر تمشیههاا رممدانم .

 برگزاری مراسم خاکسپاری جانباختگان فاجعه متروپل آبادان

متا تت ر شتتتس شا رااممتتارمعتتص میربتتشحبرتش تتهرمتتت رهار 

مجاقتتمرماتوپتتلرور  انتتترو ر تتمتیارمعتتص میرتتتهرنتتترهورهار

 شجعهرایزشربتجرماتوپل رجش ر  هراارا ره ترهاهند ربتگتزاار

  د.

  ه رتشتن  رپمکترمتی رقتبشنیرنقسترااممتارمعتص میرتتهررگ اهرمی

 اورنمزرهار یترآواارماتوپلرمحب سر د رپمدارنشدهرا ت.

متی رقتبشنیرورااممارمعص می رهارحشلیرتتهرتقتاترا رهو تشلرپمتشر

ا هواجرتتههرور ندرمشهرقبل رتش هرمت راارهارطبقتهرنقکتفرماتوپتلر

اندتشاا ربتتجرماتوپتل ر یتتررتش مسرتتههرب هنتد رهارپتیر تسشهره تت

 نش رایار ش اقش  رجش ر  هراارا ره ترهاهند.رآواار تابه

 ای شرکت ناورود مجدداً دست به اعتصاب زدند کارگران پروژه

ا ر تتتترنتشواوهر تشدلرر تهاهمشهرتشاگتا رپتو هر۵او رپنجشنبهر

هارپاتوپتتشبیشرتنرتتش رهاراعتتاتاضربتتهرعتتد را تتزایشره تتاقزهر تتشلر

او را تاتاحترورر۱۴او رتتشارورر۲۴تشا رجدید رعد راجتا رن بت

نتش ردمتبزدا تایرمجتدهاًره تتربتهررودعمترنشمنش بردتهارور  ابرشه

 اعاصشررورتجقمر هند.

تتتشاگتا ر تتتتترنتتشواوهرپمتتشاترنتتمزربتتشر  ا تتترتحقتتدرم شلبشتتتشش ر

راجتتتتا ر اعاتتتصشررتتتتتههرب هنتتتدرتتتتهرپمقشنکتتتشارورتشا تمتتتشروعتتتده

نش رتشاگتا راارعن ا رتتهندرامتشراتنت  رحشدتترنمتساندرتتهرر  ا اه

 نشرااراجتارتنند.رایاروعده

 تجمع کارگران کشت و صنغت کارون

 رتعداه را رتتشاگتا رمجاقتمرتتشتر۱۰۴۱ تهاهرر۱۴او ر هر نبهر

عقلیرنشد راا ران صشلرا ر دمتررروربنعترتشاو رهاراعاتاضربه

 مدیتعشملرهارمقشبلرایارمجاقمرتجقمرتتهند.

 ها تجمع رانندگان تاکسی سنندج در اعتراض به سطح پایین کرایه

 قشا را راانندگش رتشتسیر شتار نندج راو رپنجتشنبهرپنجت ر تتهاهر

ا شنی راقدا ربهربتپشیتیررنش رتشا رورعد ر دمترمشه ربشرت قفر عشلمت

 تجقمراعاتادیرتتهند.

نش رگتانتتیرورعتتد ررااننتتدگش رمعتتاتض رنتتسبتربتتهر تت حرپتتشیمارتتایتته

نشرور تتشیترمعتتضالهرایتتاربتتنفرربند رق عتتشهریتتدتیرتشتتتسیر تتزقمه

 اعاتاضرهااند.

آنزشرهارایارتجقمراعاتادی ر  ا اشارا تمدگیرمتسئ ب رذیتتبطربتهر

 م شلبشهر غلیرورمعمشایراانندگش رتشتسیر دند.

 اعتراض کارگران راهبر مترو

 رتتتشاگتا راانتتبترمتتاتو رتزتتتا رهار۱۰۴۱ تتتهاهرر۲او ر تتنبهر

 ش رورنقچنمتارا زایتشررراعاتاضربهرعد را مدگیربهرم شلبشهرمزه 

حق قرپت نلربهرممزا رههرهابد ر تعترق شارنش ر  هراارتشنتشر

 هاهند.

هابتتد رر۱۴اانتبتا رمتاتوربتشربمتش راینکتهربتتهرنمتجروجتهربتشرا تزایش

حق قرت تشەرنخ انندرآمد رگ انتدمربهرابت ال ر" ت اایعشلیرتتشارتنزتشر

متجمرقتشن نیرا تزایشرحقت قرتتشاگتا رهار تا تترتتش ارا تترتتهر

هابتدرر۰۲هابتدرور تشیتر ت   راارر۵۲حداقلره اقزهرامتسشلراار

 ا زایشرهاههرا ت".ر

 ٢٥صفحه  مشرهاربتنشمهرجشمعهرورتشاگتا ربشانشراعال رتتهەای  ر
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

"نزشهر  اا رعتشلیرتتشا"رتهرا رنقشینتدگش رهولتت رتشا تمشنتشرور

  اا را المیرتشارتشکملر دەرا ت رنزشه رددرتشاگت رورهار

 دمترمنش مر تمشیههااا رورهولترا تیرایارنزشهردتدرتتشاگت ر

هار تایطرتن نیرحایرپمرمترمتص بشهر ت هرتهر نتدیارپتلهر یتتر

  طر قترااربهرتشاگتا رتحقملرتتهەرا ترن رنمساند.

 تجمع اعتراضی پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی

 تتتهاهرجقعتتیرا رپت تتاشاا ر تتشدلرهار تتش مش رر۲او یکتتشنبه

تشمماراجاقشعیرهاراعاتاضربهرعد راجتا رقشن  رمتششدلر تختر

ور یتتتش را واروربش نشتتتساریرمن بتتتدربتتتترایتتتارقتتتشن  رهارمقشبتتتلر

  ش مش رمتب طهرهارتزتا ره تربهرتجقمر هند.

 تجمع اعتراضی فرهنگیان #مریوان

مقشبلرهاهگشهرمتی ا  ر تننرمش رمتیت ا رهار۱۰۴۱ تهاهرر۹او 

اعاتاضربهرتقدیدربش ها تر#ا کندارل  یرت  طربش پتسر عبهر

اولرورم ا قترهاه اش رمتی ا روراعاتاضربهربش ها تتر# تعبش ر

محقد رور#مسع هرنمکخ اهررورنقچنبتارهاراعتاتاضربتهر تنشای ر

  ش  رامنمایرورپتوپشگشندا ربدارور مقشرتجقمربتپشرتتهند.

 تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی زنجان

 تهاهرجقعتیرا ربش نشتسارش رتتأمماراجاقشعتیرر۱۴ نبهرراو ر ه

وررر نجتتش رهاراعتتاتاضربتتهرعتتد رتعممتتارتکلمتتفرا تتزایشرحقتت قر

ت جزیرمتسئ لماربتهرهیرتتر  ا تترورروربیر۱۰۴۱مساقت ر شلر

 م شلبشتشش ره تربهرتجقمر هند.

 تحصن و اعتراض کارکنان دانشگاه آزاد تهران غرب 

 تهاهمتتشه رتعتتداه را رتشاتنتتش رهانتتشرشهرآ اهرر۱۴ تتنبهرراو ر ه

تزتا ردترربشرپزارتته ر  تهر شلیرهارمح طهرهانتشرشهرنتسبتر

 بهرحق قرور تایطرمعمشایر  هرتحصاروراعاتاضرتتهند.

 حوادث

 مرگ یک کارگر کارخانه بر اهر ریز  دیوار

نش ر زتکربنعایر متا ربتتررتشاگتر شدلرهاریکیرا رتشا شنه

 اثترایزشرهی ااجش ربش ت.

هارحشهثهراو رگه اهر)جقعهر تش ر تهاهمتشه(رایتزشرهی اایکتیر

ا رواحتتدنش رمتتساقترهار تتزتکربتتنعایر تتمتا  رم جتتبرمتتتگر

 ی رتشاگترممشنسشلر د.

بترا شسرایارگزااشرمحقدرنتشه ر)ائمتسرآتتشرنتششنیر تمتا ( ر

ایارحشهثهرهارنامجهر دهرگت اارو شربشهرهار متا راخرهاههرتهرر

   ه.رم جبر تارر د رهی ااربل تیراو رتشاگترمی

 فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در جوشقان قالی

 تهاهمشه رهار تشیهر قتدا رایقتنیرمحمتطرور تتایطرتتشا رر۲او ر نبهر

حمتارتتشارهار «ج  تقش رقتشلی»ی رتشاگتر تصلیرهارمحتدوههر تزتر

ا اخترتششوا  ر ق طرتتههرورجش ر  هراارا ره ترهاه.رایتتا رهار

ر۱۴۲ ممنهراعشیترمسشئلرایقنیرتشارهارممش رتش انش رجزش راتبتهر

 تهراتبهربسمشارپشیمنیرا ت.رااربهر  هرا اصشصرهاههر

 تشلهرورتبعتهرتتش ارا غشنتساش  رحمتارتتشارهارحش تمهرر۲۰ایارتشاگتر

ج  تقش ر»ی را اخترذ تمتهرآررتتششوا  رواقتمرهارمحتدوههر تزتر

)ا ر زتنش ربخشرققصتر زت اش رتش ش (ربتراثتر تق طرهار «قشلی

   ه.رآرره شاردتقر دگیرمی

ایارتشاگترعلمتد رتالشریکیرا رنقکشاانشربال شبلهرهارمحلرجتش ر

   هراارا ره ترهاههرا ت.

 سنگ طبس بر اهر ریز  معدن مرگ یکی از کارگران معدن زغال

ورر۲حشهثهرایزشرمعد ر دشلر نگر تتترمقتاهت رح الیر تشعتر

 تتهاهراخرهاهروربتهرهنبتشلرآ ریکتیرا رر۱۴نم ربشمداهراو ر تهر تنبهر

به ایان صاورت در  تشاگتا رپمقشنکتشا رجتش ر ت هراارا ره تترهاه.

کاارگر به دلیال ناا امانی محیا   ۵این فاصله کوتاە ما شاە جانباختن 

کاار باودەایمم ماا ماا در برنااامه جاامعه و کاارگران ضامن تاسلیت به 

خااانوادە و بااستگان ایاان انااسانهای زحمتکااش یکبااار دیگاار اعااالم 

میکنیااام عامااال اصااالی حاااوادث کاااار و جانبااااختن کاااار ناشااای از 

سودپرسااتی ساارمایهداران و رژیاام اسااالمی اساات که ایماان کااار را 

 برای کارگران فراهم نمیکنندم

 زندانیان و بازداشتها

 نژاد ریحانه انصاری

رری رن اه ر عتتشلرتتتشاگت  ربتتشروجتت هرت هیتتمروثمقتتهرایحشنتتهرانتتصشا 

 ر تیروررمملمشاهرت مشنیرتعممار دهرا ر   ر عبهرهورهاه تا رنشحمته

  هرتزتا رنن  رآ اهرنشدهرا ت.

ایارهارحشلیرا تترتتهر تشن اههرورآ تنشیش رایتار عتشلرتتشاگت رمقشبتلر

 اند.رهارر ندا راویارهاراناهشارآ اه راورب هه

ن اه یکیرا رنرزبشنش ر ندا راویاربهرربهرگ اهر شن اههرایحشنهرانصشا 

 .«اورآ اهرنخ اندر د»نشرعن ا رتتههرتهررب اهردمتا قیربهرآ 

ن اه رنسبتربتهرودتعمتر تالمترر شن اههرورنزهیکش رایحشنهرانصشا 

انتد.ربتهرگ اتهر تشن اههراوررایار عشلرتشاگت رهاربندرابتا رنرتانیرتتهه

بتتهرهلمتتلرعتت ااضربمقتتشا رآاتتیتتتراومشت ئمتتد را رهاهر تتدیدرهار

 بته.رر رتقترورپشرانجرمیرنشحمه

آ اه ر  ا روربدو رقمدر» شن اههراینشیار عشلرتشاگت ربشرها  ا تر

انتدرتتهراورجتمتیرمتتکتبررن اهراعتال رتتههرایحشنهرانصشا  «ور تط

 نشدهرا ت.

عزیز قادرتاج معلم اهل اشنویه جهات اجارای حکام ساه ساال حباس 

 بازداشت شد

عزیزرقشهاتشجرا رمعلقماراهااهرآم  شرورپتواشر زت تاش را تن یهر

 نبهرپنج ر تهاهرمشهرپسرا راحضشاربهراجتا راحکش رهاهگتشهرراو رپنج

 انقالررا ن یهرجزتر  ت رنق ه رهواا رمحک ممتر

 ستون اخبار کارگری 

اضز ...   و حرکتهای اعتر

 ٢۶صفحه 



                                                                                  ٥٦٦شماره    
ی

  ۲۶صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

  هر شلهر  هربش ها تروربهر ندا رمتتز رایار زترمناقلر د.

عزیزرقشهاتشجر زلرور زشار شلهرتهرهارمدا هراباداییراو اش ر 

نت ی هرمشغ لرتدایسرب ه ر شمرشهریکتشنبهرهوا ههربزقتارنت هرور

نهرت  طرنمتونش راطالعشهر  شهربش ها تروربتهربش ها تارشهرایتار

نزشهرامنمایرهارااوممهرمناقلر دهرا ت.رو ر تانجش رپسرا ریت ر

مشهربش ها تربشروثمقهرورم قاشًرتشرپشیش رمتاحتلرهاها تیرا ر نتدا ر

آ اهر درور  سرت  طرهاهگشهرانقتالرربتهر تهر تشلرحبتسرمحکت  ر

  د.

فعال صانیی در دادسارای عمومای و  ۳برگزاری جلسه بازپرسی

 انقالب رشت

 تهاهمشه رجلسهربش پت یرتمقت اربتشقت رت هتتشنی رر۲او ر نبهر

طزقش تتبر تتزتابیرورانتت شرعتتشهلیرا راعتتضش رنمئتتترمتتدیتهرور

یدهللاربزشا اشنیروردالمتدتشراتتبتر اههربشدبتش را رهیرتتر عتشب ر

تشن  ربن یرمعلقش رگمتال  رهار تعبهر ت  ربش پت تیرهاه تتا ر

 عق میرورانقالررا تربتگزاار د.

” تبلمتغرعلمتهرنهتش “جلسهربش پت یرایارپنجر عشلربن یربهراتزش ر 

هار عبهر   ربش پت یرهاه تتا رعق متیرور”  ا اللرهارنه “ ور

انقالررا تربتگزاار دهرورااممارب تنمش روتملرهاهگسات رهار

 جتیش رایارجلسهربهره ش را رم تال ر  هرپتها ت.

بش پت تیرر۰ایارپنجر عشلربن یرپمشاترطیرابالدمهرا ربتهر تعبهر

 هاه تا رعق میرورانقالررا تراحضشار دهرب هند.

 آخرین اخبار از وضعیت اسکندر_لطیی

#ا کندا_ل  یربهرعلترتحتر ششارقتتاارگتت ااربتتا راعتاتافر

اجبشا روراهامهردمتقشن نیربش ها تربتهراعاتصشرردتها ر تش ر

ه تتتر هیا تتکندارل  تتیرمعتتتوفربتتهرتتتشکر تت اا ر ر تتخنر  ر

 تتت اا رنقتتتشننریرتتتتشکلرنتتتش ربتتتن یرمعلقتتتش رایتتتتا ر رهار

اعاتاضربتهرپتتو هر راعتاتافراجبتشا رهارجزتترتشیمتدر تنشای ر

ورتمزش رورا شنهرنش روابساهر روااهر  مماراو رر۰۴م۲۴ ش  

 اعاصشرردها ر)ر ش ر(ر دییی

ایارنت  راعاتصشرردتهارتتهربتشرمحتوممتترا رنتگ نتهر ت اه رور

ن  تتمد رنقتتتاهرا تتتر ربتتهر تتدهر  تنتتشکرورطتت لرهواهر رآ ر

او را تتتروربتتدمشهرجتتبتا رنشپتتهیت ربتتهرر۱۴تتتشرر۲حتتداتثتربمتتا

 نقتاهرهااهر.

اشرر تتتهاهرهارتقش تتیرتل تتنیربتتشر تتشن اههر۹#ا تتکندا_ل  یراو ر

 ربش ها تتتردمتقشن نتتیرراعتتال رتتتتهرتتتهرهاراعتتاتاضربتتهراهامتته

)بمشاترا رمزلتر یراو هربش ها ت(رورتحتر ششارقتتاارگت اتار

ره تتتتتتربتتتتتهر ر#اعاتاف_اجبتتتتتشا  ربتتتتتتا  ربش ج یتتتتتش  ت  تتتتتط

 #اعاصشر_دها _ ش ر ههرا ت.ر

 ممانعت از آزادی جعیر ابراهیمی با دخالت وزارت اطالعات

علمتد ربتدواره تا ارورت هیتمرقتتااروثمقتهرمبتنیربتترآ اه رجع تتر

ابتانمقتتی رمعلتت رورعتتض رتتتشن  ربتتن یرمعلقتتش رتزتتتا  رهارپتتیر

تشا کنیرا تتاارو ااهراطالعتشهرا رآ اه رو رمقشنعتتربتهرعقتلر

 آمدهرا ت.ر

مشهرت  تتتطرو ااهررایتتتار عتتتشلربتتتن یراو ر تتتنبهرهنتتت رااهیبزتتتشت

اطالعشهربش ها تر دهرورقتاارب هرتهراو ریکشنبهربشرت هیمرقتاارا ر

بش ها ارشهرو ااهراطالعشهرم    ربهربندرهویسترورنهر ندا راویتار

آ اهر ت هرتتهرهارپتیرتشا تکنیرو ااهراطالعتشه را رآ اه رجع تتتر

 ابتانمقیرمقشنعتربهرعقلرآمدهرا ت.

محاکمه برادران رضاایی در روزهاای شانبه هیتام و یکاشنبه هاشتم 

 خرداد برگزار شد

جلسهرا مدگیربهرپتوندهراحسش رادتشییر تنبهرن ات ر تتهاهربتهرجتت ر

هاهگتتتشهرتم تتتت رهور زت تتتاش را تتتترر۱۴۱نتتتشتراتشذیتتتبرهار تتتعبهر

بتگزاار د.رمششاالمهربهرنقتاهروتملر ت هرااممتاربت تنمشرهارجلتسهر

ا مدگیرحشدتر دندروره شعمشهر  هراارااائتهرهاهنتد.رنقچنمتاراو ر

یکشنبهرنتشا ر تتهاهراحتسش رور عمدادتشییربتهراتزشمتشهرتبلمتغرعلمتهر

نهش  رت نماربهرانبت رهار عبهراولرهاهگشهرانقالررا تتربتشروتشلتتر

اامماربت تنمشرمحشتقتهر تدندرتتهربتتاهاا رادتشییربتهرنقتتاهروتمتلر

  هرهار عبهراولرهاهگتشهرانقتالرر زت تاش را تتربتهره تش را ر ت هر

پتها انتد.راممتدرتتتهربتائتتترایتتارهورتنتتشرترمتتدنیرورتتشاگت ربتتشهقرر

 گمالنیربشهارگتهه

 ناپدید شدن یک عکاس حین پوشش خبری فاجعه متروپل

نش راجاقشعی یلتدارمعتمت ررنتش راناتششاریش اتهرهار تبکهربنشبترگزااش

عکتشسر تبت رورمساند تتش  را راو ر تتنبهرن اتت ر تتتهاهرمتشهرتتتشتن  ر

نشپدیتتدر تتدهرور تتشن اههرو رم  تتدربتتهربتقتتتاا رتقتتشسرتل تتنیربتتشراور

 اند.رنشده

  ه ر شن رمعمت رجزترتزمهرتصشویت ربتا رپ  شر تبت ررگ اهرمی

 شجعهرماتوپلربتهرآبتشها ر ت ترتتتههربت هرورتتشتن  رنمتچراطالعتیرا ر

  تن  ترو رهاره اتسرنمست.

 نگار آبادانی گالب، شاعر و روزنامه بازداشت آر  قلعه

نرشارآبتشهانیراو رپنجت ر تتهاهرهاررگالرر شعتروراو نشمتهرآاشرقلعه

 ر تتتوایخاار تتش اقش ررجتیتتش راعتتاتاضرمتتته رآبتتشها ربتتهر شجعتته

ماتوپتتل رنقتتتاهربتتشردتتتررورجتتت ربش ها تتتر تتدرورهاربش ها تتتر

 رهو تاش رورنزهیکتش رایتارربتته.ربتهرگ اتهرنمتونش رامنمایربتهر تترمی

بتتهرورر شعترآبتشهانی راوربتهر تدهرا ربمقتشا رآ ت رورهیشبتترانتجرمی

نشپهیت رها تاهررت اندر  تنشرورپمشمدنش رجبتا ر ربش ها اشرمیراهامه

 بش د.ر

پتتسرا ر تتتوایخاار تتش اقش رماتوپتتلرآبتتشها رهاراو رهو تتنبهرهو ر

 تهاهمتتشه رمتتته ر تتزتنش رمخالتتفرهاراعتتاتاضربتتهرایتتار شجعتتهربتتهر

گتهاهررنتشرمیرنشرآمدند.راتن  ربمشرا ری رن اهرا رایاراعاتاضر مشبش 

ورپش خرحشتقمترنقچ  رنقمشهر مز رجزر شنس ارور تت ررمتته ر

 نب ههرا ت.ر

 ستون اخبار کارگری 

اضز ...   و حرکتهای اعتر

 ٢7صفحه 



                                                                                  ٥٦٦شماره    
ی

  ۲۷صفحه کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

گالررورهیرتتترر تت هرودتتعمترآاشرقلعتتهرنشییرتتتهربتتترایناتنتتترورا بتتشاراعقتتشلرمیر رایتتار تتتت رروربتتشروجتت هرمحتتدوهیترهار تتشیه

نتش رامنماتیررنتشرما جتهرنزشهرتننتدهرا تتروربتدیزیرا تترنتترگزنتد ربتهر تالمترورجتش رآ رنشربهر تدهرنرتا ر دگش رایاراعاتاضربش ها ت

 حک متر  اندرب ه.

 بازداشت مجید کریمی

 تهاهربشرعدەا رهیرترا رمعلقش ر نندجربتا رپمرتمت رر۱۴ نبهرر#مجمد_تتیقیرهبمترانجقاربن یرمعلقش ر نندجرورتالتت ا رتهراو ر ه

 ودعمترآقش رمسع هر تنمخاهربهرجل راطالعشهر  شهرا اهرب هندرت  طر ندرن ترلبشسر خصیربشری رپ ور  مدره ارمتروراب ههر د.

#مسع ه_ تنمخاهرمعل را المشزترورعض ر  اا رنقتشننریرورتقماتهرمتهاتتهربتتا رآ اه رمعلقتش را تترتتهربتتا رمتهاتتهربتشرمدیتتتلر

 آم  شرورپتواشرتته اش ربهر نندجرآمدهرب ه.

 تداوم اعتصاب غذای اصغر امیرزادگان معلم زندانی

ابغتراممت اهگش رمعل ربش نشساهرور عشلربن یر تننرمش را اش ر شاس رهاراعاتاضربهرمحتوممتترا رحتدرهامتش رورعلتمتد رودتعمتر

 هند.رآبشهر متا راهامهرمیرجسقشنیرو م  رنقچنش ربهراعاصشرردها ر  هرهار ندا رعشهل

بته رمسئ ب ر ندا رتقشتتش را راعتزا ررهارحشلیرتهرایارمعل ر ندانیربهر دهرا ر  نتیز ر دیدرمعدهرورنشااحایره ارشهرگ ااشرانجرمی

 تنند.رو ربهرمتاتزرهامشنیر شاجرا ر ندا رمقشنعترمی

ااهیبزشترمشهرورهارجتیتش رتجقعتشهر تننرمتش ربش ها تتر تده رپمتشاترهاراوا تترآذار تشلرگه تاه را رر۲۲آقش راممت اهگش رتهرهارتشایخ
محک ممتر  هربهرتحقلری ر شلرحبسرتعزیتت رورنقچنمتارمتسدوهرتتته رحتسشرراینتساشگتا ر ختصیرورهور تشلرمقن عمتترا تا شههرا ر

 نش رها لممشر شاجیرتهرقشبلمترهیدرعق  رهااند ر بترهاههرب ه.را ش ر ضش رمجش  رورپمش 

 ستون اخبار کارگری 

اضز ...   و حرکتهای اعتر



 زنده باد شوراها! 

ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای را همه جا ایجاد کنید! در کارخانه 
ها و محالت شوراها را برپا کنید! امروز شورا ارگان مبارزه و قیام و فردا 

 ارگان حاکمیت! 

 

                                                                                   ۸۲صفحه    
ی

 ٥٦٦شماره  کمونیست هفتگ

 زنده باد سوسیالیسم! 

یه حزب کمونیست کارگری ایران  حکمتیست -نشر

: سیاوش دانشور  رسدبتر

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید
 

یه کمونیست تنها مقاالنر را منتشر میکند کهه  رسدبتر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است. نشر
یه تهیه شدند. مطالب باید حداکتر تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.   برای این نشر

 

آدرسهای تماس با حزب  

حکمتیست -کمونیست کارگری   

 

 دفتر مرکزی حزب

 پروین کابیل

daftaremarkzy@gmail.com  

 

 رئیس دفتر سیایس

 سیاوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  

 

 دبتر کمیته مرکزی

 جمال کمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  

 

 دبتر کمیته سازمانده

ی زاده  رحمان حسیر

hosienzade.r@gmail.com  

 

 دبتر کمیته کردستان 

 صالح رسداری

sale.sardari@gmail.com  

 

 دبتر تشکیالت خارج 

یفی   نادر رسر

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب کمونیست  تلویزیون پرتو، برنامه های 

ناتیو -کارگری حکمتیست را بطور زنده از طریق کانال آلتر

 کنید. 
ی

شورانی دنبال کنید و به کارگران و دوستانتان معرف
 آدرس خط زنده: 

https://alternative-shorai.tv/  

 

 
 سر دبیر موقت کمونیست سعید یگانه

Siavash_d@yahoo.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falternative-shorai.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rHHA7o7vrHLF4nZ07fsQrrymaP4vDBfvAW5R3g_fbTbVSwOA5eBiwjaw&h=AT3cW4NGZ_l2na3FZtx1mML6Poxpl3_5wmfTGv3kQiOSVvEtZc_jHTdKSF9Uv7F9LWHjxvvBlIEXrs2PLMEjyo7ZRZHxnE0KPh4fzhG4_bK-HOlBWL

