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کار ان ھان

اعﻼميه حزب حكمتيست

د ود !

عليه حكومت فقر و گرانى و استبداد
مرگ بر دولت سرمايه دار
پلنوم  ٤٤كميته مركزی حزب حكمتيست با موفقيت برگزار شد
گسترش و استمرار اعتراضات توده ای را بايد تضمين كرد!

 ٢٣ارديبهشت  ١٣ - ١٤٠١مه ٢٠٢٢

خيزش توده ای عليه گرانى و فقر
چه بايد كرد؟
آنچه که در خيابانهای ايران در جريان است،
تداوم تﻼش برای دفن ﻻشه فرتوت جمهوری
اسﻼمی است .تﻼشی که بطور جدی از ديماه
نود و شش آغاز شده و ُمهر خود را بر
سياست ايران کوبيده است .کارگران و مردم
زحمتکش عليه پاندمی حکومت اسﻼمی ،عليه
ويروس کشنده اسﻼم و سرمايه داری و
کارکرد ضد انسانی آن بپاخاسته اند .کمبود و
گرانی نان و آرد ،گرانی عاملهای انرژی و
مايحتاج اوليه مردم ،تورم سنگين و بيکاری
نفس مردم را بريده است .ايران در آستانه
فﻼکت عمومی گرفته است .آستانه تحمل
جامعه تمام شده است و ديگر نان خشک هم
نميتوان تهيه کرد .اين در حالی است که کوه
ثروت و فساد و اختﻼس و شکاف طبقاتی سر
به فلک کشيده است .تحمل اين وضع ديگر به
يک غير ممکن تبديل شده است .ديگر برای
هر کسی مسجل شده است با جمهوری اسﻼمی
اوضاع فقط وخيم تر ميشود .چشم انداز پيش
روی حکومت اسﻼمی يک تﻼشی و
اضمحﻼل تمام عيار اقتصادی است .راه حل
اين وضعيت ،همان است که سالهاست فرياد
زده ميشود :مرگ بر حکومت اسﻼمی!
جمهوری اسﻼمی برای بقای خود با استفاده از
شکافها و رقابت قدرتهای جهانی ،تکيه بر
تروريسم و باجگيری ،تشديد فقر و دامن زدن
به استيصال مردم ،تﻼش ميکند
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سخنى با رهبران و فعالين جنبش كارگری و توده ای
صفحه ٥

رحمان حسين زاده

روزهای "جشن" اسرائيل ،روزهای "سياه" فلسطين
)ناسيوناليسم ننگ بشريت است(
صفحه ٦

رحمان حسين زاده

در نكوهش نافرمانى مدنى
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جاويد حكيمى

اعﻼميه كميته كردستان حزب حكمتيست

همكارانمان را آزاد كنيد!
زنده باد همبستگى معلمان مريوان!

ستون اخبار مبارزات كارگری و اعتراضات اجتماعى
تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

خيزش توده ای عليه گرانى و فقر
چه بايد كرد ...
هرچند موقت راه برون رفتی بيابد .جمهورى اسﻼمى با سياست
گرانی نان و تحميل فقر شديد به اکثريت جامعه به جنگ آخر آمده
است ،در اين جنگ ميتواند و بايد زمين بخورد و تومارش برچيده
شود .جمهوری اسﻼمی تﻼش دارد جامعه را در منگنه فقر و فﻼکت،
تورم و بيکاری ،پانيک کمبود و گرانی به استيصال بکشاند تا به کم
رضايت دهد .مشخصه کنونی جامعه ايران اما عنصر استيصال
نيست ،بلکه اميد برای تغيير و عبور از جمهوری اسﻼمی است .پاسﺦ
به سياست تحميل استيصال ،برافراشتن پرچم اميد به امکانپذيری يک
آينده بهتر ،عروج کارگر و کمونيسم با پرچم رهائی همه جانبه
سوسياليستی جامعه است.
چه بايد کرد!
سوال کليدی و عمومی جامعه مواجهه با فقر و فﻼکت و شرايط وخيم
کنونی ،پس زدن و درهم کوبيدن تماميت حکومت اسﻼمی است.
تجارب سالهای اخير برچند نکته کليدی تاکيد دارد:
اول ،اعتراضات بايد از نظر کمی و گستره جغرافيائی در استانها و
شهرها آگاهانه گسترش يابد .بدرجه ای که کارگران و مردم ناراضی
در ابعاد وسيع تر در کﻼن شهرها و شهرهای بزرگ همزمان در
اعتراضات شرکت می کنند ،توان نيروی سرکوب محدودتر و فلج
ميشود .تجمعات محدود بسادگی سرکوب ميشود اما قدرت وسيع و
همزمان باعث ارعاب حکومتی ها و ممانعت از انتقال نيرو برای
سرکوب ميشود.
دوم ،اعتصابات کارگری ،اعتراضات معلمان و بخشهای مختلف ،بايد
عليه گرانی و فقر همصدا شوند و آگاهانه خانواده های کارگری و
محﻼت کارگری را به پايگاه اصلی اعتراضات توده ای بدل کنند.
ضروری است در هر اعتصاب و تجمع توده ای و کارگری عليه
گرانی و فقر و اعتراض برحق عليه آن حمايت شود .اين وظيفه شبکه
های فعالين و رهبران عملی کارگران و حرکتهای اجتماعی است که
ابتکار عمل سياسی را بدست گيرند .ما نميتوانيم بصورت جزاير جدا
ازهم کاری از پيش ببريم.
سوم ،در کارخانه ها و مراکز کار و محﻼت سازمان رهبری مبارزه
ايجاد کنيم .ايجاد شبکه های انقﻼبی رهبران عملی ،در صورت امکان
تشکيل مجمع عمومی و ايجاد شوراها ،ايجاد ارگانهای انقﻼبی در
محﻼت و کارخانه ها از وظايف فوری پيش روست .اين اوضاع
بسرعت تغيير ميکند و نيازمند آمادگی های وسيع تر در جدال قدرت
سياسی است.
چهارم ،برای دفاع از خود اقدام کنيم .تجارب متعدد نبرد در محﻼت و
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مناطق و فراری دادن و شکست تاکتيک نيروی سرکوب وجود دارند .هر
مبارزه ای به نيروی دفاع از خود ،به عقب نشينی و حمله ،به اهداف
تعيين شده ،به تاکتيک های نبرد ،به شعارهای محوری و دربرگيرنده ،به
دفع پرووکاتورها و امنيتی ها نياز دارد .اين يک جنگ قدرت است،
جنگی برسر نفی قدرت فائقه و استتقرار قدرتی نوين .نهادهای اعمال
قدرت ،شوراها و سازمانها و شبکه های کمونيستی و انقﻼبی را ايجاد و
گسترش دهيم.
پنجم ،در خيزشهای توده ای سالهای اخير ،اگرچه ترکيب آن اساسا مردم
کارگر و زحمتکش بودند ،اما بخشهای مختلف جامعه و جنبش های
سياسی متضاد در آن شرکت می کنند و تﻼش دارند با طرح سياستها و
شعارهای مشخص ،افق خود را بر حرکت اعتراضی حاکم کنند .کارگران
و مردم زحمتکش در نبرد کنونی ،اهداف مستقل طبقاتی خود و راه حل
رهائی جامعه را طرح می کنند .ما عاملين وضع کنونی ،نظم حافظ شرايط
مشقت بار کنونی را زير سوال می بريم .مرگ بر حکومت فقر و فﻼکت.
ششم ،هجوم به فروشگاههای زنجيره ای و مصادره مواد غذائی حق
مردمی است که از زندگی و نان خوردن محروم و توسط دولت اسﻼمی
سرمايه داران به گرسنگی محکوم شده اند .غذا و امکانات و ثروت
اجتماعی به همه تعلق دارد .کسی حق ندارد مردم را از زندگی و دسترسی
به نان و دارو و مسکن و بهداشت و آموزش محروم کند .ثروتهای
بادآورده و تاراج شده جامعه جملگی بايد مصادره و در خدمت مصارف
عمومی قرار گيرد .مصادره اما در نبرد جاری سياستی نوبتی و موقت
است ،به تنهائی جوابگو نيست ،بايد قدرت سياسی و اقتصادی را از دست
شان دربياوريم.
هفتم ،تجارب دوره اخير اعتصابات و تاکتيکهای اعمال شده ،بر ضرورت
بدست گرفتن قويتر و نقشه مندتر اهرم اعتصاب و اعتراض در مراکز
کارگرى و محﻼت کارگری تاکيد ميکند .بخش پيشرو طبقه کارگر در
مراکز مهم صنعتى ميتواند گلوى رژيم اسﻼمى را بگيرد و بعنوان سخنگو
و نماينده تامين رفاه و آزادی کل جامعه قد علم کند .همبستگى طبقاتى در
ايندوره يک سﻼح مهم در تقابل با سياستهاى ناسيوناليستى و تفرقه گرايانه
و انزاوطلبانه است .اکثريت عظيمی فقر و فﻼکت نميخواهند ،گرسنگی و
اختناق نميخواهند ،حکومت اسﻼمی نميخواهند .معيشت مناسب ،بهداشت و
درمان ،مسکن و رفاه ،حق همگانی است .همه بايد بتوانند زندگى کنند،
هيچ دولتى حق ندارد نان و زندگى مردم را گرو بگيرد .
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست به کارگران و مردمی تعلق دارد که
عليه وضع موجود ،عليه تبعيض و تحقير ،عليه گرانی و فقر و فﻼکت
اقتصادی نظام سرمايه داری بميدان آمده اند .اين حزب شماست و برای
مبارزه در اينروزها ساخته شده است .فراخوان ما به رهبران کارگری،
کمونيست ها و انقﻼبيون اينست که به صفوف حزب بپيونديد ،سياستهای
حزب را بدست گيريد و نقش تان را ايفا کنيد .دوره جديدی آغاز شده است
که آزمونی برای هر نيروی جدی سياسی و هر کسی است که قصد دارد
در اين تحوﻻت مهم و دورانساز نقشی ايفا کند .وقت درهم کوبيدن تمامی
اهرمهای قدرت جمهوری اسﻼمی و سرمايه داری در ايران آغاز شده
است .پيش بسوی يک رهائی همه جانبه سوسياليستی!
سردبير* .

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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اعﻼميه حزب حكمتيست

عليه حكومت فقر و گرانى و استبداد
مرگ بر دولت سرمايه دار
بار ديگر کوه آتشفشان عظيم نفرت از حکومت اسﻼمی فوران کرده
است .مردمی زخم خورده ،کارگران معترض و به فقر کشيده شده،
جوانان بيکاری که آينده ای در اين حکومت ندارند ،زنان و مردانی که
از تبعيض و تحقير و سرکوب بستوه آمدند؛ عليه بانيان اين اوضاع
بپاخاسته اند .روز پنجشنبه  ٢٢ارديبهشت در شهرهای انديمشک ،ايذه،
اهواز ،شهر کرد ،جونقان ،درود ،اصفهان و کرمانشاه ،تظاهراتهای
اعتراضی و جنگ و گريز خيابانی با نيروهای سرکوب در جريان بود.
اجتماعات در ايذه و انديمشک وسيع و شعارهای مرگ بر خامنه ای و
مرگ بر رئيسی همه جا شنيده ميشود .مردم معترض در جونقان تابلو و
پرچم پايگاه بسيج را پائين کشيدند و خود پايگاه را آتش زدند .در ايذه
عليه گرانی و آخوند اين نماد فساد و دزدی شعار دادند و در نبرد
خيابانی با نيروهای سرکوب بودند .در اصفهان و کرمانشاه جنگ و
گريز گسترده بود .در درود و شهرکرد زنان و مردان معترض ،نيروی
سرکوب و شليک گاز اشک آور را با پرتاب سنگ فراری دادند.
دولت با برداشتن يارانه آرد و گرانی نان ،با دادن يارانه ای ناچيز و
چند برابر کردن قيمت مرغ و روغن و لبنيات ،با حذف ارز ترجيحی و
ارائه کاﻻها به نرخ دﻻر و بازار منطقه ای و جهانی ،يورش جديدی را
به سفره خالی کارگران سازمان داده است .افزايش قيمتها بدون تغييری
متناسب در دستمزدها و حقوق ها ،حاصلی جز گرانی سرسام آور و
بيکارسازی گسترده ندارد .حکومت اسﻼمی در رسانه ها رجز
ميخواند ،در خيابان به معترضين ميگويد "ميان شما ضد انقﻼب وجود
دارد" ،با شليک گاز اشک آور و تيراندازی و سرکوب واکنش نشان
ميدهد و در اينترنت شهرهای در حال اعتراض اختﻼل ايجاد ميکند.
همزمان اجتماعات معلمان در شهرهای ايران با تمرکز برای آزادی
معلمان زندانی برگزار شد .هم زمانی اعتراضات توده ای و کارگری و
معلمان عليه فقر و گرانی و سرکوب يک نقطه قوت است که بايد
آگاهانه از آن بهره ُجست .معترضين عموما ً بخشهای مختلف مردم
کارگر و زحمتکشی هستند که ديگر تحمل اين اوضاع را ندارند .هدف
بﻼفصل اين اعتراضات سرنگونی حکومت اسﻼمی ُمسبب و بانی وضع
کنونی است.
کارگران ،کمونيست ها ،آزاديخواهان!
اين اعتراضات فی البداهه و بدون پيشينه نيست ،آنچه می بينيم ادامه
ديناميزم آبان و اعتراض بنيادی تر طبقه کارگر به شرايط ناهنجار و
غير قابل تحمل معيشتی و درمانی است .سياست آزادسازی قيمتها،
ت اقتصادی است که قرار است
تداوم سياست تشديد فقر و اِعمال رياض ِ
سود دولت سرمايه دار و باندهای متفرقه آنرا افزايش دهد .نبايد
فراموش کنيم که سياست گرانی نان و ارزاق و عاملهای انرژی سياست
بخشهای مختلف اپوزيسيون بورژوائی است ،آنها از نظر سياسی با
جمهوری اسﻼمی اختﻼف دارند اما از نظر اقتصادی سياستهای طبقه

بورژوازی را دنبال می کنند و اختﻼفی با خامنه ای ندارند.
گسترش اعتراضات را بايد فرض گرفت .اعتراضات وسيع و دهها و
صدها هزار نفری در شهرهای مختلف بسيار محتمل است .بايد آگاهانه و
وسيعا ً دخالت کرد و برای سازماندهی و تعيين اهداف نبرد و تاکتيک های
مربوط بطور متمرکز کار کرد .در سطح محﻼت و مناطق ضروری
است با اتکا به تجارب ديماه  ٩٦و  ،٩٨به ايجاد و تحکيم نهادهای
سازمانگر از جمله شوراها برای بسيج توده ای پرداخت .اهداف مورد
تعرض و تاکتيکهای جنگ و دفاع از خود و عقب راندن نيروی سرکوب
را تعيين کرد و تسری داد .ضروری است روی همزمانی اعتصابات
کارگری و اعتراضات توده ای بعنوان يک نقطه قدرت توجه کرد و
آگاهانه برای همگامی خيابان و کارخانه تﻼش کنيم .در اين کشمکش
شبکه های محافل کارگری و کمونيست ها و رهبران عملی اعتراضات
توده ای نقش کليدی دارند.
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست اعتراضات توده ای جاری را
سنگرها و لحظاتی از نبرد وسيع تر کارگران و مردم آزاديخواه برای
سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی ميداند و برای پيروزی اين نبرد
تﻼش ميکند .پيشروی و پيروزی اين اعتراضات در گرو گسترش کمی
جغرافيای اعتراض عليه گرانی و سياست عسرت اقتصادی ،تامين
رهبری و سازمان درخور و مناسب محلی و منطقه ای ،و سياست نفی
نظام مسبب اين اوضاع است .فراخوان ما اينست که در محﻼت و
کارخانه ها آگاهانه و از هم اکنون ارگانهای قدرت آلترناتيو را ايجاد کنيم
و برای شرايط جديد آماده باشيم .در مراکز کار و زيست مجمع عمومی و
شوراها آن نهادهائی هستند که قابليت اعمال قدرت کارگری را دارند .ما
بايد در مبارزه مشخص کنونی برعليه گرانی و فقر آگاهانه بخش وسيع
تری را بميدان بکشيم و قدرت وسيع توده ای را ضامن پيشروی و
پيروزی سنگر به سنگر کنيم .هدف بﻼفصل اين اعتراضات برچيدن
جمهوری نکبت اسﻼمی است.
جمهوری اسﻼمی بايد برود .مرگ بر دولت حامی سرمايه دار!
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٢مه  ٢٢ -٢٠٢٢ارديبهشت ١۴٠١

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

شماره ٦٤٧

پلنوم  ٤٤كميته مركزی حزب حكمتيست
با موفقيت برگزار شد
پلنوم  ٤٤کميته مرکزی حزب حکمتيست در روزهای شنبه  ١٧و ١٨
ارديبهشت ماه برابر با  ٧و  ٨ماه مه  ٢٠٢٢با شرکت اکثريت کميته
مرکزی و تعدادی از کادرهای حزب بصورت حضوری برگزارشد.
جلسه با سرود انترناسيونال و يک دقيقه ای سکوت به ياد جانباختگان
راه آزادی و سوسياليسم افتتاح گرديد.

پلنوم با سخنان افتتاحيه جمال کمانگر دبير کميته مرکزی شروع شد.
بعد از تاييد آئين نامه ،پلنوم موارد زير را در دستور گذاشت:

 -١گزارش رئيس دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی و کميته های
اصلی حزب  -ارزيابی
 -٢اوضاع سياسی ايران ،موقعيت جنبش طبقه کارگر و کمونيسم،
معرف :سياوش دانشور
 -٣کمونيستها و جنگهای امپرياليستی معاصر ،معرف :جمال کمانگر
 -٤جنگ در اوکراين ،جهان تغيير يافته و مصافهای امروز کمونيسم،
معرف :رحمان حسين زاده
 -٥كمونيسم و ناسيوناليسم در كردستان ،معرف :صالح سرداری
 -٦تدارک برگزاری کنگره دهم حزب ،معرف :رحمان حسين زاده
 -٧قرارها و قطعنامه ها
 -٨انتخابات

گزارشهای رئيس دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی و کميته های اصلی
حزب و ستاد تبليغ همراه با رئوس مباحثی که در دستور پلنوم قرار
گرفتند به صورت کتبی از قبل در اختيار شرکت کنندگان گذاشته شده
بود .تمام مباحث توسط معرفان ارائه شدند و رفقای کميته مرکزی در
فضای فعال وسيعا پيرامون جوانب گوناگون آنها دخالت و اظهار نظر
کردند .به سرانجام رساندن بحثهای ارائه شده و استتنتاجات سياسی از
آنها بر عهده رهبری منتخب پلنوم گذاشته شد.

پلنوم بعد از بحث و تبادل نظر تصميم گرفت که کنگره دهم حزب در
نيمه دوم ماه سپتامبر يا اوايل اکتبر بصورت علنی برگزار شود و دفتر
سياسی حزب مسئول تدارک سياسی و فنی کنگره خواهد بود.

در بند قرارها يک قرار در مورد حق عضويت ها مطرح شد و رای
نياورد.

در بند انتخابات برای دبير کميته مرکزی ،جمال کمانگر به اتفاق آراء
انتخاب شد و برای دفتر سياسی سيزده عضو کميته مرکزی انتخاب شدند.
به ترتيب الفبا :پروين کابلی  ،رحمان حسين زاده ،رضا کمانگر ،سعيد
يگانه ،سياوش دانشور ،سيوان کريمی ،صالح سرداری ،عبدﷲ دارابی،
کريم نوری ،ملکه عزتی ،ناصر مرادی  ،مختار ﷴی و همايون
گدازگر.

پلنوم  ٤٤کميته مرکزی حزب حکمتيست پس از دو روز کار فشرده با
سخنان اختتاميه جمال کمانگر دبير کميته مرکزی درباره موفقيت کامل
نشست در رسيدن به هدف خود در پاسخگويی به نياز و چشم اندازهای
پيش رو ،با نواختن سرود انترناسيونال پايان يافت.

پس از پايان پلنوم ،دفتر سياسی منتخب در نشستی سياوش دانشور را به
اتفاق آراء به عنوان رئيس دفتر سياسی و پنج عضو ديگر خود را به
اتفاق آراء برای هيئت اجرايی انتخاب کرد .به اين ترتيب هيئت اجرايی
عبارتند از :سياوش دانشور ،رحمان حسين زاده ،سعيد يگانه  ،پروين
کابلی ،صالح سرداری و عبدﷲ دارابی .

کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٢١ارديبهشت ماه  ١٤٠١برابر با  ١١ماه مه ٢٠٢٢

صفحه ٥

شماره ٦٤٧

كمونيست هفتگى

گسترش و استمرار اعتراضات توده ای را بايد تضمين كرد!
سخنى با رهبران و فعالين جنبش كارگری و توده ای
رحمان حسين زاده
خشم برحق مردم از فقر و گرانی و گرسنگی و استبداد و حاکميت
جمهری اسﻼمی بار ديگر فوران کرده است .دامنه تظاهراتها و
تعرض مردم به جمهوری اسﻼمی و نمادهای آن بسرعت از شهرهای
خوزستان فراتر رفت و گسترش اين مبارزات در ديگر شهرها در
چشم انداز است .در اين مقطع و در اين تناسب قوا اوﻷ گسترش اين
تظاهراتها و ثانيأ استمرار و ادامه کاری خيزش توده ای اين بار دو
مسئله محوری است .رسالت رهبران و فعالين کارگری و توده ای و
هر جريان دخيل در جنبش اعتراضی اين دوره است که با تﻼش
هدفمند در جهت پاسخگويی به اين دو مسئله محوری گام برداريم .بايد
کاری کرد ،جنبش اعتراضی اين بار بسيار فراتر از دی ماه  ٩۶و
آبانماه  ٩٨در سراسر ايران گسترش يابد و بعﻼوه استمرار و ادامه
کاری آن تا تحميل عقب نشينی جدی بر جمهوری اسﻼمی و تعيين
تکليف جدی و سرنگونی اين حاکميت هار سرمايه ادامه پيدا کند .در
اين راستا بر محورهای زير ﻻزمست تاکيد کرد.
الف -دوره تعيين تکليف قطعی با جمهوری اسﻼمی است :وقتی به
صف آرايی جمهوری اسﻼمی و مردم در مقابل هم خيره ميشويد ،به
وضوح معلومست صف بنديها در راستای تعيين تکليف قطعی و نهايی
با همديگر است .هيئت حاکمه جمهوری اسﻼمی برای بقای خود،
فشرده ترين بخش ارتجاع و عصاره جانی ترين جانيان چهل ساله
عمر خود )به قول خودشان ،هسته سخت قدرت( را به جلو صحنه
رانده و در مسند قدرت قرار داده اند .اين آرايش برای مقابله با جنبش
اعتراضی و سرنگونی طلبانه مردم صاحب اراده ای است که سران
جمهوری اسﻼمی به وضوح کابوس گسترش روز افزون آن را می
بينند .اما محاسباتشان سخت غلط است ،در جبهه مقابل ،جنبش
کارگران و مردم هم نه تنها بيکار ننشسته به حکم شرايط عينی با
صف آرايی جديدی به ميدان آمده است .همزمانی جنبش اعتصابات
کارگری و جنبش اعتراض توده ای و شهری و تﻼشهايی که برای
تحکيم همسرنوشتی و همبستگی اين دو بخش پرقدرت جنبش
اعتراضی کارگر و مردم در جريان است ،نشان دهنده آمادگی و
آرايش جديد جنبش ما با پيام مشترک و قاطع تعيين تکليف قطعی و
سرنگونی جمهوری اسﻼمی است .به نظرم دو طرف اين جدال
سرنوشت ساز به روشنی ميدانند که پا به عرصه نبرد نهايی باهم
گذاشتند .اين واقعيت را همه رهبران و پيشروان جنبش کارگری و
جنبش توده ای به روشنی بايد تشخيص دهيم و بر اين اساس خود را
آماده کنيم .ناآمادگيهای موجود را پر کنيم .به اتحاد و همبستگی و
فصل مشترکها و تشکل و تاکتيک و شعارها و اقداماتمان شکل دهيم.
فوری ترين چه بايد کرد ،گره زدن همه پتانسيلهای مبارزاتی مان بر
محور سرنگون کردن جمهوری اسﻼمی و تحقق آزادی ،برابری ،رفاه

همگانی و اداره شورايی و گسترش و ادامه کاری آن است.
ب -متحد و همگام کردن جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض
شهری و توده ای :اکنون دوره همگام و متحد کردن جنبش اعتصابات
کارگری و اعتراضات توده ای و معلمان و بازنشستگان و نسل جوان و
مبارزه زنان و ديگر جنبشهای اجتماعی راديکال در يک پيکره قدرتمندی
است که با پتانسيل مبارزاتی کوبنده خود ،جمهوری اسﻼمی را زير
ضرب خرد کننده بگيرد .ايجاد چنين همگامی و اتحاد مبارزاتی در گرو
همگامی و دست در دست هم گذاشتن شبکه رهبران و فعالين کارگری
راديکال و سوسياليست و فعالين راديکال جنبش اعتراضات توده ای
حاضر در نقشه ای هماهنگ و هدفمند با جنبش اعتصابات کارگری در
سراسر ايران است .جنبش اعتصابات کارگری و جنبش اعتراضات توده
ای ستونهای اصلی جنبش سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی هستند،
متحد شدن و همبستگی اين عرصه های مهم نبرد سياسی و مبارزاتی يعنی
قدرتمند شدن جنبش سرنگونی ،که در هر قدم قوی شدن خود ميتوانند قدم
به قدم تناسب قوا را به نفع جنبش آزادی و برابری تغيير دهند .حول
پﻼتفرم سرنگونی جمهوری اسﻼمی متکی به اراده اجتماعی کارگر و
مردم و حول شعارهای انقﻼبی از جمله "سرنگونی فوری جمهوری
اسﻼمی" و "آزادی ،برای ،رفاه همگانی" ،و "معيشت و سﻼمت و اداره
شورايی" پيروزی بر جمهوری اسﻼمی و نظم حاکم سرمايه را ميتوان
به فرجام رساند.
ج -متشکل شدن ،ايجاد شوراهای محل کار و محﻼت :قدرت کارگران و
جنبش اعتصاب کارگری و به همين ترتيب قدرت جنبش اعتراض توده ای
و شهری را به فوريت به مجامع عمومی و تشکل شورايی بايد متکی کرد.
مراکز کار به عنوان مکان شکل گيری اعتصابات و محﻼت شهرها به
مثابه مکان شکل گرفتن اعتراضات شهری کانونهای هم اکنون موجود
قدرت جنبش کارگری و توده ای هستند .پتانسيل مبارزاتی موجود در
مراکز کار و در محﻼت بسرعت ﻻزمست تجلی سازمانيافته پيدا کند .بر
اين اساس دوره اقدام عاجل برای ايجاد مجامع عمومی پايدار و شوراها در
مراکز کار و در محﻼت شهرها است .اين اقدام فوری فعالين کارگری و
سوسياليست در مراکز کار و محﻼت و تﻼش همه نيروهای کمونيست
برای تحکيم و وسعت بخشيدن به اين حرکت را ميطلبد .با تشکيل
شوراهای پايه در محل کار و در محﻼت در موقعيت محکم و جديدی قرار
ميگيريم ،آن وقت ترسيم حرکت آتی سازمانيابی شورايی به سمت ابعاد
باﻻتر و مرکب تر وسراسری تر موضوعيت جدی پيدا ميکند و به موقع
به آن پاسﺦ داده ميشود.
***

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !

كمونيست هفتگى

صفحه ٦

روزهای "جشن" اسرائيل ،روزهای
"سياه" فلسطين
)ناسيوناليسم ننگ بشريت است(
رحمان حسين زاده
در کشور اسرائيل در نيمه اول ماه مه هر سال و امسال هم روزهای
"جشن استقﻼل و تاسيس دولت اسرائيل" برگزار ميشود .روزهای
"جشن اسرائيل" ،در ميان مردم کشورهای عربی و مشخصا در
فلسطين روزهای "نکبت" ،روزهای "سياه" نامگذاری شده است .همين
پديده اين سئوال را به جلو ميراند که چرا اين روز و اين مناسبت
انسانهای بيشماری را در کنار هم ،در همسايگی هم و حتی در شهری
مثل اورشليم ،انسانهايی در محله و مدرسه را به "سياه پوش و سرخ
پوش" تفکيک ميکند .عده ای را شاد و سرمست و عده ای را عذاب
زده و غمگين چشم در چشم هم و رودرروی هم قرار ميدهد .اين چه
رويدادی است که جشن عده ای ،عزای عده بيشمارتری محسوب
ميشود!؟ چه چيز اين تراژدی عميق ايجاد شده ميان انسانهای منتسب به
هويت يهودی و عربی را توجيه ميکند .و همين پديده جنگ و کشتار و
تباهی بيش از هفتاد سال برپاشده ميان شهروندان عرب زبان و عبری
زبان را توضيح ميدهد؟
از اواسط قرن بيستم ،جنگ ميان يهوديان و فلسطينيان را دو کشور از
هم منفک و با مرزهای جدا و به رسميت شناخته شده از قبل شروع
نکردند .نيروهايی تا مغز استخوان دشمن با مردم هر دو طرف ،آتش
اين جنگ را در ميان شهروندان يک جغرافيا ،در ميان مردمان سالها
زندگی کرده با هم ،در ميان ساکنين محله و کوچه و شهر و روستا و در
ميان همکاران مزرعه و کارگاه و کارخانه و همکﻼسيهای مدرسه و
دانشگاه شعله ور کردند .انسانهای سالها زندگی و کار و معاشرت و
دوستی کرده در کنار هم را به جان هم انداختند .از آن دوره تاکنون،
چند نسل از انسانهای دو طرف اين جدال قدرت ناسيوناليسم و مذهب و
ارتجاع طرفين به گوشت دم توپ جنگ و کشتار "اعراب و اسرائيل"
تبديل شده اند و ظاهرا پايانی بر آن متصور نيست.
بر متن ظلم و اجحافات مهيب و کشتار وسيع و سبعانه يهوديان توسط
فاشيسم هيتلری ،ناسيوناليسم يهود هدفمند و وسيع باد زده شد.
بورژوازی يهود و حاميان جهانی اش ايده ملت و کشورسازی يهود را
پروراندند .صهيونيسم را به جلو راندند .با ايجاد کشور اسرائيل در
منطقه تحت الحمايه امپرياليسم بريتانيا از ميراث امپراتوری عثمانی و
با گسترش اشغالگرانه دامنه مرزهای آن ،با تبديل کردن عرب زبانان و
فلسطينيان در مرزهای کشور نوبنياد به تبعه درجه دوم و حتی بدتر،
بذر کينه و نفرت قومی و مذهبی عميق را کاشتند .در صف مقابل هم
ارتجاع و ناسيوناليسم عرب بهانه به دست آورد و با چشم بستن بر
ابتدايی ترين حقوق مردم يهود بر طبل جنگ کوبيدند .به اين ترتيب
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طبقات استثمارگر طرفين برای اين
نزاع کيسه دوختند .ارتجاع دو طرف،
جنگ بيش از هفتاد ساله پر از
مصائب تاکنونی را بر مردم بخت
برگشته دو طرف تحميل کردند .در
واقع جواب سئوال باﻻ اينست که
ناسيوناليسم و مذهب و اساسأ ارتجاع
ناسيوناليستی دو طرف نيروی محرکه
و شکل دهنده مصائب و زشتی های
تاکنونی ميان اسرائيل و فلسطينيان بوده است.
مردم اسرائيل و فلسطين چه در گذشته و چه امروز حق داشته و دارند،
از حقوق برابر برخوردار باشند .حق داشته و دارند به هر شکلی که
خود انتخاب ميکنند ،سرنوشت خود را تعيين کنند .حق داشته و دارند
اکنون در دو کشور متساوی الحقوق در کنار هم در همسايگی هم و در
همکاری با هم زندگی کنند .اين حق طبيعی شهروندان دو طرف اين
ماجرا است .اما آنچه تامين اين حق طبيعی و سرراست را اينچنين پيچيده
و دردناک کرده ،چيزی جز کارکرد ناسيوناليسم ،فاشيسم ،شوونيسم و
مذهب در دو طرف متکی بر حمايت امپرياليسم و قدرتهای بزرگ
جهانی نبوده است .ناسيوناليسم در اينجا هم مثل همه جای دنيا پوشش
منافع زمينی طبقه استثمارگر بورژوازی اسرائيل و عرب است.
بورژوازی دو طرف در رقابت با هم بر سر کسب سهم بيشتر از قدرت
منطقه ای و برای تثبيت قدرت خود بر مردم تحت حاکميتشان به ملت
سازی و کشورسازی و دولت سازی احتياج داشته و دارند .ناسيوناليسم
به عنوان جنبش سياسی و ايدئولوژی بورژوازی ،ملت و کشور را
ميسازد تا قدرت را به دست بگيرد و قدرت خود را در قالب دولت
تحميل و تثبيت کند و قبل از همه حاصل رنج و کار طبقه کارگر و مزد
بگيران جامعه ای را که داعيه دفاع از آنها را دارد به جيب بزند ،و در
راستای همان منافع طبقاتی و در رقابت با دولتهای بورژوازی ديگر در
سطح منطقه و دنيا دامنه قدرت خود را افزايش دهد .تمام تجربه تاريخی
اين حقيقت را نشان ميدهد ،که در غياب راه حل انسانی و مترقيانه،
پرچم اعتراض و برحق موجود به دست ارتجاع می افتد .در نزاع
ديرينه فلسطين و اسرائيل هم همين اتفاق افتاده است .در تمام اين دوران
ارتجاع ناسيوناليستی دو طرف مبنای جنگ و کشتار و خصومتی را
کاشتند ،که دامنه آن هنوز و هر روزه انسانهای زيادی را به کام خود
ميکشد.
در پس نزاع طوﻻنی و پرمصيبت اعراب و اسرائيل چهره مهيب و ضد
انسانی ناسيوناليسم با همه زشتی های دنيای سرمايه داری خوابيده است.
اين واقعه و در مقابل هم قرار گرفتن روز "جشن" اسرائيل و روز
"نکبت" اعراب بيش از هر پديده ای اين حقيقت انکارناپذير و اين گفته
عميق منصور حکمت را تاکيد ميکند که "ناسيوناليسم ننگ بشريت
است".
ناسيوناليسم بستر و پايه عروج فاشيسم ،شوونيسم ،صهيونيسم ،راسيسم و
انواع دسته بنديهای ملی و قومی ضد انسانی دنيای معاصر بوده است.
اين حقيقت ،در بيش از دو قرن اخير با تکيه بر صنعت خرافی "ملت
سازی" و با حمايت کاپيتاليسم و قدرتهای بزرگ سرمايه

آموزش رايگان برای همگان!

صفحه ٧

صفحه ٧

شماره ٦٤٧

كمونيست هفتگى

روزهای "جشن" اسرائيل ،روزهای
"سياه" فلسطين
)ناسيوناليسم ننگ بشريت است( ...
داری در سراسر جهان تجربه شده است .بر اين اساس جنگهای
جهانی اول و دوم و جنگ سرد و پايان جنگ سرد و جنگ خليج
و خاورميانه و سناريوهای سياه مناطق شوروی سابق و بالکان و
عراق و افغانستان و رواندا و … و اکنون جنگ ارتجاعی در
اوکراين انسانهای بيشمار را به کام مرگ برده است.
يک محور اصلی ناامنی دنيای امروز برای بشريت ،ناسيوناليسم
و فاشيسم و شوونيسم برخاسته از اين جنبشها ،ايدئولوژيها و
سياستهای ضدانسانی است .انسان آگاه پا گذاشته به قرن بيست و
يکم يکبار برای هميشه ميتواند با تکيه بر حقوق و اختيار بی چون
و چرا و بی قيد و شرط و جهانشمول انسان ،و به دور از دسته
بنديهای خرافی ملی و مذهبی ،با احيای سوسياليسم ،جنبش
بازگرداندن اختيار به انسان ،به سيطره سرمايه و از جمله
ناسيوناليسم اين ننگ بشريت پايان دهد.
***

اعﻼميه كميته كردستان حزب حكمتيست

همكارانمان را آزاد كنيد!
زنده باد همبستگى معلمان مريوان!
روز گذشته دوشنبه  ١٩ارديبهشت معلمان مبارز شهر مريوان به منظور
آزادی همکاران دربند و همچنين روشن شدن وضعيت همکاران ديگرشان
اسکندر لطفی و مسعود نيکخواه دست به تجمع زدند .اين تجمع گرچه در
مقابل سيل خروشان جنبش معلمان در سطح سراسری ممکن است کوچک به
نظر آيد ،اما پيام آن اميد بخش و کليد پيشروی در مقابل سرکوبگران و مسببين
فقر و تباهی جامعه است .پيامی که به همه ما میگويد تنها همبستگی و اتکا به
قدرت جمعی می تواند دست دشمنان مردم را از سر جامعه کوتاه کند.
شعار رسا و بلند اين مبارزين در دفاع از همکاران دربند در خيابانهای شهر
مريوان حاکی از اعتقاد آگاهانه به اين اصل است که ما تنها با تکيه بر قدرت
متحد و پيگيرانه خود می توانيم پيروز شويم .خانواده و فرزندان همکاران
دربند را فراموش نمی کنيم و برای بيرون آوردن عزيزانشان از زير چنگ
سرکوبگران همبسته و متحد می مانيم.
جمهوری اسﻼمی از ترس يورش ميليونی جامعه در کابوس به سر می برد.
هذيان و تناقض گويی و وعده های پوشالی مقامات جنايتکار آن ،انعکاس اين
وحشت از صف دهها ميليون مردم متنفر است.
کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن پشتيبانی از مبارزات جسورانه معلمان
مريوان از تمامی مردم آزاديخواه کردستان می خواهد ،برای آزادی معلمان
دربند و تمامی زندانيان سياسی صدای خود را در کنار مبارزات معلمان عليه
سرکوبگريهای جمهوری اسﻼمی بلند کنند.
معلمان زندانی بايد فورا آزاد شوند!
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
 ٢٠ارديبهشت  ١٠ - ١۴٠١مه ٢٠٢٢

كارگران جهان متحد شويد!

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

شماره ٦٤٧

ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
اعتراضات سراسری فرهنگيان!
روز پنشنبه  ٢٢ارديبهشت ،به فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگيان ايران اجتماعات اعتراضی بزرگ و سراسری با
:آزادی بدون قيد و شرط معلمان زندانی ،پايان دادن به
خواستهای
برخوردهای توام با خشونت با فرهنگيان ،اتمام پرونده سازی ها و
احضار و تهديد فعاﻻن سياسی و اجتماعی ،آزادی فوری همه معلمانی
که در هفته گذشته در شهرهای تهران ،بوشهر ،مريوان و ساير نقاط
کشور بازداشت شده اند ،رسيدگی فوری به خواسته های اسماعيل
عبدی معلمی که در هفتمين سال زندان و علی رغم بيماری های
مختلف در دوازدهمين روز اعتصاب غذاست ،اجرای قانون مديريت
خدمات کشوری ،اجرای درست رتبه بندی و همسان سازی حقوق
بازنشستگان ،تحصيل رايگان و برچيدن خصوصی سازی تحصيلی و
ديگر خواستها در شهرهای :مريوان ،سنندج ،کرمانشاە ،آمل ،شيراز،
دهگﻼن ،نورآباد ممسنی ،سقز ،بيجار ،گيﻼن ،اردبيل ،اهواز،
سردشت ،شهرضا ،رشت ،کرج ،فسا ،قزوين ،بجنورد ،آبدانان ،اراک،
ساری ،رضوانشهر ،تبريز ،زاهدان ،ديواندرە و همدان برگزار گرديد .
"قطع نامه پايانی تجمع  ٢٢ارديبهشت  ١۴٠١شورای هماهنگی
تشکل های صنفی فرهنگيان ايران

همکاران ارجمند و معلمان فرهيخته
تجمع امروز را در حالی برگزار می کنيم که بخش هايی از حاکميت،
در ستيزی آشکار با اصول  ٢۶و  ٢٧قانون اساسی ،موج گسترده
هجوم خود را به سمت کنشگران صنفی سراسر کشور نشانه گرفته
است .و اين کار صرفا به خاطر اعتراض به تعطيلی اصل  ٣٠قانون
اساسی و تضييع حقوق ميليون ها دانش آموز و خانواده هايشان طی سه
دهه بوده است .شايد در هيچ کجای جهان مرسوم نباشد که حاکميتی
آموزگاران سرزمينش را به واسطه گوشزد نمودن قدرتمداران به
تمکين از قوانين کشور ،به مجازات های سخت محکوم نمايد.

همکاران ارجمند و معلمان سراسر کشور
اخيرا ،بخشی از حاکميت ،در اقدامی نانجيبانه و ناجوانمردانه ،حرکت
اصيل ،قانونمند و مطالبه گرانه ما معلمان را که چند دهه قدمتی
صادقانه دارد به دست های نامرئی بيگانه ربط داده است اما دريغ که
ما معلمان همواره از اينکه عظمت سرزمين ما با سياست های
نادرست ،مورد تاخت و تاز بيگانگان قرار گيرد به شدت ،معترض

.ما ضمن محکوم کردن اين اتهامات نﺦ نما از زعمای امور
بوده ايم
انتظار داريم که صدای اعتراض مسالمت آميز و نجيبانه جامعه معلمان
را بشنوند.
همکاران ارجمند ،دانش آموزان عزيز و اوليا محترم
ما امروز در اينجا گرد هم آمده ايم تا صدای معلمان مظلومی باشيم که به
علت فعاليت جهت آموزش بهتر و بهبود وضعيت معيشتی معلمان و
بازنشستگان راهی زندان شده اند .شورای هماهنگی تشکل های صنفی
اقدامات توام با خشونت با فرهنگيان و بازداشت های اخير را شديدا
محکوم نموده و خواسته های فرهنگيان را به شرح ذيل اعﻼم می نمايد:

 -١آزادی بدون قيد و شرط معلمان زندانی .
 -٢پايان دادن به برخوردهای توام با خشونت با فرهنگيان و اتمام پرونده
سازی ها و احضار و تهديد کنشگران صنفی.
 -٣آزادی فوری همه معلمانی که در هفته گذشته در شهرهای تهران،
بوشهر ،مريوان و ساير نقاط کشور بازداشت شده اند.
 -۴رسيدگی فوری به خواسته های اسماعيل عبدی معلمی که در هفتمين
سال زندان و علی رغم بيماری های مختلف در دوازدهمين روز اعتصاب
غذاست.
 -۵اجرای قانون مديريت خدمات کشوری.
 -۶اجرای درست رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان .
 -٧تمکين مسئوﻻن نظام به قانون اساسی و اجرای اصول ٣٠ ، ٢٧، ٢۶
و فصل سوم قانون اساسی که در آن حقوق ملت به رسميت شناخته شده.

در پايان از وزير آموزش و پرورش درخواست می کنيم که به جای تهديد
معلمان ،مدافع حقوق شهروندی همه معلمانی باشد که در محدوده مسئوليت
او در حال انجام وظيفه هستند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران
٢٢ /١۴٠١/٢

بازداشت ها
ﻻزم به توضيح از است که روز پنجشنبه  ٢٢ارديبهشت نيروهای امنيتی
سرکوبگر در بعضی شهرها دست به ايجاد مزاحمت و
صفحه ٩

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
اقدام به دستگيری تعدادی از فعالين فرهنگی و کارگری کردند از جمله
آنها؛ سيامک_چهرازی از فعالين شناخته شده اهواز که در تجمع روز
 ٢٢ارديبهشت حضور داشت با ضرب و شتم شديد در مقابل اداره کل
آموزش و پرورش خوزستان بازداشت شد .بر اساس گزارشات منتشرشده
مسعود فرهيخته و لطفاله جمشيدی که در تجمع روز  ٢٢ارديبهشت
حضور داشتند مقابل مجلس بازداشت شدند.

همچنين ،روز پنج شنبه  ٢٢ارديبهشت ساعت  ٩صبح پنج مامور وزرات
اطﻼعات به منزل رضا شهابی مراجعه و نگهبان ساختمان را مجبور
کردند درب آپارتمان را بزند و به محض اينکه ﻻی درب باز شد،
ماموران با وجود اينکه همسر و دختر آقای شهابی دست به اعتراض
زدن درب را هل داده و به زور وارد خانه ايشان شدند .مامورين
بﻼفاصله با دو دوربين شروع به فليمبرداری کرده و بدون توجه به
اعتراضات دختر و همسر ايشان شروع به تفتيش منزل کردهاند و تلفن
آقای شهابی را ضبط کردهاند.مامورين پس از بازداشت شهابی به محل
کار ايشان مراجعه میکنند و کل کارگاه را بهم ريختهاند و تا مخابره اين
خبر هنوز مشخص نيست که ايشان را به کجا برده اند.

شماره ٦٤٧

اعتراضات و تظاهرات گستردە مردم در شهر ايذە و شهرهای
خوزستان به گرانی ،بيکاری ،فقر و فساد برگزار شدە است .نيروهای
امنيتی و سرکوبگر مغازە های مرکز شهر ايذه را مجبور به تعطيل
کردند و همچنين سراسيمه اقدام به تيراندازی برای متفرق کردن
اعتراضات مردم کردەاند .گفته شده جو برخی شهرهای استان
خوزستان از جمله سوسنگرد و اهواز امنيتی و اينترنت هم در بسياری
از شهرها قطع و يا سرعت را بسيار ضعيف کردەاند .پس از انتشار
فراخوانهای تجمع اعتراضی در شماری از شهرهای استان خوزستان
به دليل گرانی و فقر ،گزارشها حاکی است که اينترنت شهرهای
سوسنگرد ،شادگان ،ايذه و بهبهان با اختﻼل شديد روبرو شده است.

کارگران پروژهای پتروشيمی گچساران دست به اعتصاب زدند
روز شنبه  ١٧ارديبهشت  ١۴٠١کارگران پروژهای شاغل در
پتروشيمی گچساران دست به اعتصاب زدند .اين کارگران عﻼوه بر
خواست افزايش دستمزد و نوبتکاری  ٢٠روز کار و  ١٠روز
استراحت ،خواهان دستمزدهای معوق پرداخت نشده نيز هستند .اين در
حاليست که با شروع اعتصاب کارگران پروژهای از روز پنجم
ارديبهشت ،اکثر پيمانکاران و کارفرمايان به خواستههای کارگران تن
کارگران برخی شرکتها نظير IGCدر پروژههای دهلران و
دادند و
ِ
ً
آبادان که خواستههایشان پذيرفته نشد کﻼ از شرکت پيمانکار تسويه
کرده و کارگاه را به تعطيلی کشاندند.

تجمع کارگران پيمانکاری وزارت نيرو
شهابی در طول محکوميت شش ساله زندان قبلی در پی اعتصابات غذا
دچار مشکﻼت عديده جسمی مانند فشار خون و قند شده است و به دليل
ضرب و شتم بازداشت سال  ٨٩جراحی کمر و گردن کرده است .ايشان
همچنين بيماری حاد کليه و کبد دارد که دو مرتبه سنگ شکن کليه کرده
است .درزمان بازداشت امروز فشار خون شهابی از حد طبيعی خارج
شده بطوری که مجبور شده از قرص فشار استفاده کند.

تحصن معلمان مريوان در اعتراض به تداوم بازداشت معلمان
دستگيرشده و يورش به تجمع روز  ١١ارديبهشت
روز يکشنبه  ١٨ارديبهشت و بنابر فراخوان از پيش اعﻼم شده ،معلمان
مريوان دست به تحصن در مدارس زده و در کﻼسها حاضر نشدند.
عتراض معلمان مريوانی نسبت به تداوم بازداشت اسکندر )سوران(
لطفی و مسعود نيکخواه و همچنين هتک حرمت معلمان از طريق يورش
نيروهای امنيتی به تجمع روز  ١١ارديبهشت عنوان شده است .طبق
همين فراخوان معلمان مريوان روز دوشنبه  ١٩ارديبهشت نيز دست به
تجمع اعتراضی زدند.

مستقر شدن سرکوبگران يگان ويژه در مرکز شهر ايذه و شهرهای
خوزستان!
گزارشها و تصاوير و فيلمهای منتشر شده در فضای مجازی ،حاکی از

روز شنبه  ١٧ارديبهشتماه  ،١۴٠١شماری از نيروهای پيمانکاری
وزارت نيرو ،در اعتراض به عدم تبديل وضعيت شغلی خود و
همکارانشان ،در مقابل ساختمان دفتر مرکزی سازمان امور اداری و
استخدامی کشور واقع در تهران ،دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارگران برق مقابل سازمان اداری و استخدامی
شنبه  ١٧ارديبهشت  ،١۴٠١کارمندان رسمی و پيمانی شرکتهای برق
در مقابل سازمان اداری استخدامی کشور دست به تجمع اعتراضی
زدند و خواستار تبديل وضعيتشان شدند.

تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی تبريز
تعدادی از کارگران شرکتی پتروشيمی تبريز در اعتراض به فاصله
زياد بين حقوق رسمیها و شرکتیها مقابل ورودی اين شرکت تجمع
اعتراضی برپا کردند .اين کارگران معتقدند در حالی که حداکثر حقوق
پرسنل رسمی اين شرکت  ۴٧ميليون تومان است برای کارگران
شرکتی اين رقم  ١٠ميليون تومان در نظر گرفته شده است؛ همچنين در
حالی که رقم کارانه پرسنل رسمی پتروشيمی تبريز  ۵ميليون تومان
است برای کارگران  ٨٠٠هزار تومان تعيين شده است.

تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی گچساران
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
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جمعی از کارمندان بانک های زيرمجموعه بانک سپه اصفهان نسب به
پايين بودن حقوق دريافتی و عدم رسيدگی به خواستههای کارمندان اجتماع
کردند.

تجمع اعتراضی در بيمارستان عالینسب تبريز
روز يکشنبه  ١٨ارديبهشت  ١۴٠١کارگران پتروشيمی گچساران
نيروهای )شرکت پناه صنعت و پيمانکار های زير دست( که خواهان
افزايش دستمزد هستند و نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه خود که
از اسفندماه تاکنون پرداخت نشده است اعتراض دارند ،تجمع
اعتراضی برپا نمودند.

سهشنبه  ٢٠ارديبهشت  ،١۴٠١کارکنان اداری بيمارستان عالی نسب
تبريز با تجمع در محوطه بيمارستان خواستار رسيدگی به مشکﻼت
صنفیشان شدند .کارکنان اداری بيمارستان در جهت رعايت عدالت در
پرداخت فوق العاده ويژه که فقط برای کادر بخش درمان پرداخت شده
است؛ اعتراض دارند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شيراز

تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی

روز سه شنبه  ٢٠ارديبهشت  ١۴٠١کارگران شهرداری شيراز در
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و رسيدگی نشدن به مطالبات خود
دست به اعتصاب زدند.

روز يکشنبه  ١٨ارديبهشت  ١۴٠١بازنشستگان تامين اجتماعی اراک،
رشت ،اردبيل ،تبريز،اهواز و مشهد ،مطابق سنت ”يکشنبههای
اعتراضی“ مقابل سازمان تامين اجتماعی اين شهر دست به تجمع
اعتراضی زدند .بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به
سطح نازل حقوق و مستمریها ،مشکﻼت بيمه تکميلی و وضعيت بد
معيشتی خود معترض هستند .بازنشستگان تأمين اجتماعی خواستار تعيين
تکليف افزايش مستمری سال جديد و اجرای کامل همسانسازی میباشند.

اعتصاب کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شيراز
يکشنبه  ١٨ارديبهشت  ،١۴٠١گروهی از کارورزان دانشگاه علوم
پزشکی شيراز در اعتراض به عدم پرداخت معوقات دست به
اعتصاب زدند .امروز رياست دانشگاه شيراز نتوانست پاسخگوی
انترنها باشد و جلسه را ترک کرد و انترنها نيز در اقدامی
اعتراضی بيرون رفتند.

زندان و بازداشتها

تداوم بازداشت و بﻼتکليفی و بی خبری از اسکندر لطفی و ﷴ حبيبی
تجمع اعتراضی اهالی کامو نسبت به معدنکاوی
اعتراض مردم جوشقان قالی و کامو به فعاليت در معدن آهن منطقه.
اين معدن آهن با انفجارات خود اکوسيستم منطقه جوشقان قالی و کامو
و در نهايت زندگی را مردم را به خطر انداخته است .اهالی شهرهای
جوشقان قالی و کامو در استان اصفهان نسبت به فعاليت اين معدن آهن
در آن منطقه اعتراض دارند .به همين دليل اهالی اين منطقه تجمعی
اعتراضی در روز چهارشنبه  ١۴ارديبهشت  ١۴٠١برگزار کردند و
خواهان توقف فعاليت معدن آهن در ارتفاعات و بروی سرچشمه کل
قناتهای دو شهر جوشقان قالی و کامو شدند .اين فعاليتها باعث از
بين رفتن منابع آبی منطقه خواهد شد.

اجتماع دامداران يزد  ،فارس ،کرمان و خراسان رضوی
دامداران اين استانها برای تامين مطالبات و نيازهای صنعت
دامپروری در مقابل جهاد استان تجمع کردند.

اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان
ايران با يورش ماموران و ﷴ
حبيبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران در سحرگاه يازدهم ارديبهشت
بازداشت شدند.

اعﻼم اعتصاب غذای مهدی بيرامی در همراهی با اسماعيل عبدی
پيش از اين مهدی فراحی شانديز و منوچهر بختياری از هم بنديان
اسماعيل عبدی در حمايت و همراهی با او دست به اعتصاب غذا زده اند.
مهدی بيرامی سومين زندانی زندان مرکزی کرج است که در حمايت از
عبدی دست به اعتصاب غذا زده است .سيد ساسان مکانيک ناريه از
زندانيان سياسی زندان مرکزی کرج نيز در حمايت از اعتصاب غذای
اسماعيل عبدی دست به اعتصاب غذا زده است.

انتقال »عثمان اسماعيلی« فعال کارگری به داخل بند زندان سقز
تجمع اعتراضی کارمندان بانک سپه اصفهان

روز پنجشنبه  ١۵ارديبهشتماه  ،١۴٠١طی نخستين تماس تلفنی که
عثمان اسماعيلی با منزل خويش داشته است ،مطلع شديم
صفحه ١١
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
که وی از تاريﺦ  ١٠ارديبهشت ) ١۴٠١يک روز پيش از روز جهانی
کارگر( تا به امروز در قرنطينهی زندان مرکزی سقز به سر میبرده
به بند قرآنی انتقال يافت .ضمنا ً ايشان در تاريﺦ يازدهم ارديبهشتماه
در بند قرنطينه ،به مناسبت روز جهانی کارگر ،اقدام به پخش شيرينی
کرده است و همچنين برای ديگر زندانيان ،تاريخچه اين روز را
بازگو کرد و اين روز را گرامی داشته است.

انتقال اسماعيل عبدی در پنجمين روز اعتصاب به زندان کچويی کرج
بعد از مسدود کردن کارت تلفن زندان اسماعيلعبدی در تاريﺦ ١۴
ارديبهشت ،روز  ١۵ارديبهشت ماه و در پنجمين روز اعتصاب غذای
عبدی ،ساعت  ۴بعد از ظهر او را از بند  ۶ندامتگاه مرکزی کرج با
عنوان پرينت ترخيص از زندان خارج کرده اند و وسايلش را به انبار
زندان منتقل و پلمپ کردند .با پيگيری های خانواده و دوستان عبدی
از ندامتگاه مرکزی کرج ،مطلع شدند که اسماعيل عبدی به قرارگاه
نيروی انتظامی البرز منتقل شده است .بعد از مراجعه خانواده و
دوستان اين معلم زندانی اعتصاب کننده به قرارگاه نيروی انتظامی
البرز ،گفته شد که او را به زندان اوين منتقل کردهاند؛ خانواده
اسماعيل عبدی طی تماس تلفنی با افسر نگهبان ) مامور بدرقه
زندانی( و پرس و جو از وضعيت آقای عبدی که ايشان کجاست ،از
سوی افسر نگهبان عنوان شد که زندان تهران از پذيرش عبدی
خودداری کرده و او دوباره به ندامتگاه مرکزی باز گردانده شده است .
با مراجعه دوباره خانواده به زندان هيچ گونه اطﻼعی از بازگشت
.در نهايت با پيگيری های خانواده
آقای عبدی به زندان نيافتند
اسماعيل عبدی مشخص شده که اين معلم زندانی به زندان کچويی
کرج منتقل شده است.

احضار علی صادقی و خان عزيز اسماعيلی
احضار علی صادقی رياست هئيت مديره انجمن صنفی فرهنگيان شاغل و
بازنشسته کرمانشاه و خان عزيز اسماعيلی از انجمن صنفی فرهنگيان
اسﻼم آباد غرب در هفته معلم که مسئوﻻن مدعی تکريم و حرمت گذاشتن
به جايگاه معلم هستند.

خودکشی دو کارگر جوان
 ٢کارگر جوان  ٢٠سال ِه نانوايی به نامهای سيروس حسين پور و کريم
ﷴی در روستای نورآباد از توابع شهرستان ممسنی استان فارس بخاطر
"مشکﻼت معيشتی و فقر مالی" در روز شنبه  ١٧ارديبهشت دست به
خودکشی زدند .در اين رابطه اين دو کارگر جوان و قبل از خودکشی با
انتشار يک ويديويی کوتاه و با گفتن "خداحافظ خداحافظ برای هميشه
خداحافظ" مردم را از قصد خود به خودکشی مطلع کرده بودند.

خودکشی اين دو کارگر جوان در کنار خودکشيهای ديگر که هر روزە در
گوشه و کنار کشور انجام ميشود در شرايطی صورت ميگيرد که بی
کاری ،فقر ،گرانی و فساد به هويت جامعه ايران تحميل شدە است .تحميل
فقر بخش اصلی سياست سران رژيم اسﻼمی سرمايهداران برای تداوم
حاکميت استثمارگرانه و فاسد اسﻼمی است! ما جانباختن اين دو کارگر
جوان را به خانواده و دوستان و آشنايان آنها تسليت ميگوييم .اعﻼم ميکنيم
خودکشی راە چارە فرار از فقر ،بيکاری و گرسنگی نيست! بجای
خودکشی به مبارزە متشکل با عاملين استثمار ،تحميل فقر و فساد يعنی
جمهوری اسﻼمی و نظام سرمايهداری بپردازيم و اين نظام نابرابر را
بزير بکشيم!
***

آنيشا اسدالهی و کيوان مهتدی بازداشت شدند
ساعت  ٢بعد از ظهر روز دوشنبه  ١٩ارديبهشت ،آنيشا اسداللهی و
کيوان مهتدی در پی يورش نيروهای امنيتی به منزلشان بازداشت
شدند.

شعبان ﷴی بازداشت شد
شعبان ﷴی عضو انجمن صنفی معلمان مريوان روز چهارشنبه ٢١
ارديبهشت دستگير شد .شايان ذکر است که شعبان ﷴی پيش از اين
يک بار در  ١١بهمن  ١۴٠٠پيش از تجمع و بار ديگر در يازدهم
ارديبهشت  ١۴٠١در تجمع معلمان مريوان بازداشت شده بود.

كارگران ،كمونيست ها ،به حزب حكمتيست بپيونديد!
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در نكوهش نافرمانى مدنى

آدرسهای تماس با حزب
كمونيست كارگری  -حكمتيست

جاويد حكيمى
برای کسانی که جامعه مدنی را آخرين پله تکامل بشری و پايان تاريﺦ می دانند ،نافرمانی مدنی نه فقط
بهترين که تنها طريق ممکن و مناسب اعتراض است .نزد اينان جامعه مدنی جايی است که همه آدمها
مقابل قانون برابرند گيرم يکی مالک صدها واحد مسکونی باشد و ديگری گورخواب .برابری در برابر
قانون و آزادی بيان اوج آرمان خواهی يک فعال مدنی است .دشوار بتوان بر اعتراض قانونی و ابراز
وجود اجتماعی در جهان دمکراتيک و آزاد ،مبارزه اطﻼق نمود .با اين همه ،خودکامگان در کشورهايی
نظير ايران و افغانستان به همين اعتراض محدود و مسالمت آميز هم خون می پاشند .اينجا جزای نافرمانی
مدنی ،زندان و شکنجه و اعدام است .بقا و غلبه دوره ای نافرمانی مدنی در ايران برای منادی آن يعنی
"طبقه متوسط" )همان خرده بورژوازی( ارمغانی جز سقوط به قعر اجتماع و برای کارگران جز
گورخوابی چيزی نبوده است.

دفتر مركزی حزب
پروين كابلى
daftaremarkzy@gmail.com
رئيس دفتر سياسى
سياوش دانشور
siavash_d@yahoo.com

برخﻼف تبليغات کر کننده روشنفکران بورژوا ،تحت شرايط گورستان آريامهری و يا خﻼفت اسﻼمی توده
ها اگر هزار بار انقﻼب کنند و هزار بار شکست بخورند باز چاره کار انقﻼب عليه وضع موجود است.
مساله فقط تحقق آزادی و برابری نيست که به انقﻼب کارگری گره خورده است .اينجا ابتدايی ترين مطالبه
مدنی نيز محقق نمی شود مگر با انقﻼب طبقه ای که در تداوم وضع کنونی منفعتی ندارد .حکومتی که
کارگر را به جرم مطالبه دستمزد معوقه شﻼق می زند و به صورت زن به خاطر زيبايی يا نداشتن حجاب
اسيد می پاشد ،کجا بويی از مدنيت برده تا نافرمانی مدنی شيوه اصﻼح ،و مضحک تر از آن ،سرنگونی
آن باشد .وقتی طالبان بر اريکه قدرت باشد نافرمانی مدنی فرمول تﻼشی جامعه و خودکشی جمعی است.
هر انسانی محتمل است در نقطه ای از زندگی تسليم شود ،نااميد گردد و دست از زندگی بشويد ليکن هيچ
جامعه ای نه تسليم می شود و نه خودکشی می کند .اين بدان معنی است که يگانه راه خروج جامعه از اين
بحران ،عمل انقﻼبی است .انقﻼبی که هر روز بيشتر از ديروز به يک ضرورت تبديل شده است؛ زنده باد
انقﻼب کارگری!

دبير كميته مركزی
جمال كمانگر
jamalkamangar@yahoo.com
دبير كميته سازمانده
رحمان حسين زاده
hosienzade.r@gmail.com
دبير كميته كردستان

 ١٢مه ٢٠٢٢

صالح سرداری

زنده باد شوراها!

sale.sardari@gmail.com

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا ايجاد كنيد! در

دبير تشكيﻼت خارج

كارخانه ها و محﻼت شوراها را برپا كنيد! امروز شورا ارگان مبارزه
و قيام و فردا ارگان حاكميت!

نادر شريفى
sharifi.nader@gmail.com

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

برنامه های تلويزيون پرتو ،رسانه حزب كمونيست

سردبير :سياوش دانشور

كارگری-حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال

Siavash_d@yahoo.com

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

دوستانتان معرفى كنيد .آدرس خط زنده:
https://alternative-shorai.tv/

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

