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اعالمیه حزب کمونیست کارگری ایران  -حکمتیست
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اسالمی است!
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صورت مسئله اصلی ،چه باید

چلبی های پالستیکی

کرد ،کارگران و ما کمونیستها

این جنگ قدرت سیاسی است ،شوی سیاسی نیست

است!

سیاوش دانشور

صفحه ٥

رحمان حسین زاده
در همین یکماهه اخیر دور جدیدد اتدادرا دا
توده ای برحق در شهرهای خوزساان ،فدوران
خشم فروخفاه مدرد ببدادان بده دلدفداع فداجد ده
ماروپل و گسارش همفساگی و اتارا ا در
دیددگددر شددهددرهددای هشددور ،ادامدده اتدداددرا ددا
سازمالیافاه و هدفمند بازلشساگان و فرهنگیدان
و م لمان و اتاصابا هارگری ،تز و اراده
جددی تدر هدارگددر و مددرد را بدرای بده زیددر
هشیدن جمهوری اسالمی لشان میدهدد جدندفد
سرلگولدی گدامدهدای مدیدکدمدادری را بده جدلدو
بددرداشددادده اسددا ایددن را سددردسددادده حددکددومددا
جنایاکاران اسالمی به خدوبدی دریدافداده اسدا
اذتان خامنه ای به "اتارا دا مدردمدی" بده
جای لفاظیهای پوچ "اغاشاشا " دلهدره او از
امدوا اتددادرا ددا جدداری را لشددان مددیددهددد
"جمهوری اسدالمدی رفدادندی اسدا" ید داده
تمومی و جریالا راسا دهها ساع امید بساده
ددلددفددان و
بدده بددازیددهددای جددندداحددی "ا ددال
اتادالیون" هم پذیرفاه الد
بر بطن این واق یا باردیگر تیرک جنفشها و
جریالا و بلارلاتیوهای مخالف برجسداده شدده
اسا درسطح ماهروی سیاسی راسا و چد
جام ه هرهدا ماکی بده لدیدرو و امدکدالدا و
روشها و مادیددان خدود بدرای گدرفدادن قددر
سیاسی و شکدل دادن بده رهدفدری در جدندفد
سددرلددگددولددی خددیددز بددرداشددادده الددد
تددیددرک اپددوزیسددیددون راسددا و صفحه ١

دو قطبی های کاذب جایگزین جدال
واقعی آلترناتیوها
جاوید حکیمی

صفحه ۸

١۲سال گذشت ٠۲ :خرداد ٥۲

گفتگوی منصورحکمت با رادیو انترناسیونال
صفحه۹

اطالعیه حزب کمونیست کارگری-حکمتیست

بازنشستگان امروز گل کاشتند!
صفحه 5
ستون اخبار مبارزات کارگری و اعتراضات

یادداشت ها،

اجتماعی

سیاوش دانشور

صفحه ۱۱

تنظیم :سپیده امیر عسگری ،آرش کلهر

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

ی
کمونیست هفتگ

صفحه ٢

صورت مسئله اصلی ،چه باید کرد ،کارگران
و ما کمونیستها است!
رحمان حسین زاده
لمای تکراری ر ا پهلوی و هلی گوییهای تقب مالدده و بدیدگدالده بدا
مفارزا اتماق جام ه از جالب او در هفاه گذشاه در این چهدارچدو
قابل تو یح اسا قط أ تدیدرک و جسدا و خدیدز دد هدارگدری و
ارتجاتی اپوزیسیون راسا و جناحهای مخالف بن را بدایدد خدند دی و
منزوی هرد ،اما واهنون ور مسئله جددیدادر ایدندسدا ،جدندفد مدا،
جنف هارگری و همولیسای چکار میکند؟ و هجای تصدویدر تدیدو
سیاسی ایران اسا؟ چطور و چگوله هل پاالسدیدل جدندفد سدرلدگدولدی
رادیکاع به میدان هشیده میشود چگوله بر میدودیاهدای هدندولدی خدود
فایق میاید
چگوله سراسری تر ،اسامراریافاه تر و مایداله تر و سازمالیافداده تدر
حوع پالتفر و ش ارهای سلفی میوری در موق یا تد دیدیدن تدکدلدیدف
قط ی با جمهوری اسالمی قرار میگیرد؟ در این رابطه میاوان لیسدادی
روری را ردیف هرد ،اما مقد بر بلها مسئله
از راه حلها و اقداما
گرهی و میوری تر هه پیشروی جدی جنف سرلدگدولدی در گدرو بن
اسا ،تامین رهفری چ و هارگری و رادیدکداع اسدا الدفداده تدامدیدن
رهفری رفا با تفلیغ و ترویج و بگاهگری حا ل لمیشود ،بلکه پدیده
ای هامال مفارزاتی پراتیکی اسا هه زمسا بن را مدمدکدن هدرد و
اتفاق بیفاد در لایجه تاهید در اینجا توجه دادن به بن لیروی ف الده ای
اسا هه این رسالا را بر دوش دارد بن لیروی ف اله ،از لظر من از
دع جنف رادیکاع هارگری و توده ای و همولیسم رادیکاع و هارگری
و مایز ترو میکند مشدخدت تدر مدندظدور رهدفدران و فد دالدیدن
همولیسا هارگدران و جدندفدشدهدای اجدادمداتدی رادیدکداع و لدیدروهدای
همولیسا و حز ما به م ابه حز همولیسای ما هد و ما لق به فقده
هارگر اسا
از رهبری محلی تا رهبری سراسری!
وقای در مورد تامین رهفری یفا میکنیم ،بدید دم در مدورد تدامدیدن
رهفری این یا بن اتاصا و اتدادراد در مدیدل لدیدسدا بده لدظدر
رهفری میلی جنف اتارا ی به درجه با یی تامین اسا بر خدال
تصورا سطیی و یا مصلیا گرایاله و لفی گدرایدالده ،اتدادصدابدا
هارگری و اتارا ا تدوده ای ،تدظداهدراتدهدای شدهدری،و تدجدمد دا
هماهنگ بازلشساگان و م لدمدان و دیدگدر اتدادرا دا  ،هدید دکددا ،
"خوبخودی" راه لیفااده و لمی افاند بلکه توسط رهدفدری مشدخدت و
مساقیما هدایا هننده شان سازمالدهی شده الد اینجا بیث مدن حدرهدا
به سوی رهفری جدا افداداده سدراسدری و بده هدم بدافدندده هدل پدادالسدل
اتاصابی و اتارا ی ،تلیه و ع موجود و حاهمیا سرمایه و به این
اتافار ماید هننده و هدایا گر هل جنف سرلگولی برای پدایدان دادن
به هار جمهوری اسالمی اسا اتفاقا وجود رهفران مدیدلدی بدخدشدهدای
مخالف جنف اتارا ی خود بسار مهم و ا لی ترو چدهدره هدایدی
از میان بلها اسا هه در قاما هدایا گر با اتوریاه و سراسری جنف
اتارا ی و سرلگولی لفاله جدزو یدندفد تدامدیدن هدندندده رهدفدری
پذیرفاه شده هل این جنف خواهند بود
جنبش کارگری در قامت رهبری !

شماره ٥٦۰

وا ح اسا و بارها این را تاهید
هددرده ایددم ،مددا تددامددیددن رهددفددری
رادیکاع و همولیسای و هارگری
جنفد سدرلدگدولدی را مدد لدظدر
داریدددم از لدددظدددرمدددا رهدددفدددری
همگالی و "همه با همی" جندفد
سرلگولی لده مدفدیدد اسدا و لده
واق ی هر چند جنف سرلگولی
 ،جدددندددفدددشدددی تدددمدددومدددی بدددا
حضور فقا و اقشار مدخدادلدف
اسا ،اما فقا و اقشار مخالف
منافع و خواساه های مدادفداو و
جر جنفشهای مافاو را لمایندگی میکنندد پدو ریدزاسدیدون دفدقداتدی و
اجاماتی و مفارزاتی و خود بگاهی فقاتی جنفشهای مخالف اجدادمداتدی و
سیاسی ،اتم از چ یا راسا ،بورژوایی یا هارگری ،بده درسدا امدکدان
وجود رهفری "همه با همی" را سد هرده اسا دیدف راسدا و چد در
جام ه و برای پایان دادن به هارجمهوری اسالمی ،هرهدا دلدفداع
تیو
تامین رهفری مورد لظر خوی هساند
به تالوه برای جنف هارگری و همولیسای خودبگاه ،تدجدربده تدلدا دلدفدالده
روی فقه هارگر و لیروهای چ و بزادیخدواه در سداع  ٧٥از رهدفدری
جریان بورژوایی و هپ زده اسالمی ،درس مهمی اسا هه لفدایدد تدکدرار
شود هم اهنون ف بندی راسا و چ در جنف سرلگولدی بده و دو
برجساه شده اسا قصد ما تامین رهفری چد  ،هدارگدری و هدمدولدیدسدادی
جنف سرلگولی اسا با این لقطه تزیمدا ،بسدادر ا دلدی تدامدیدن چدندیدن
رهفری رادیکاع مورد لظر ما جنف هارگری اسا خوشفدخدادالده جدندفد
هارگری ایران در این سالها چنین ظرفیدادی را از خدود لشدان داده اسدا
درسا برتکس ساع  ٧٥هه در جریان مفارزا پرشور بن دوره  ،تدرلدد
چ تمدتا لگاهمان به دالشگداه و دالشدجدویدان و در سدطدح تدمدومدی تدر
مااسفاله لگاهها به جنفشها و احدزا و سدازمدالدهدای سدیداسدی بدورژوایدی
رفأ د سلطنا دوخاه شده بود ،اینفار امیدها و لگاهها مدادوجده جدندفد
هارگری و مفارزا مهم بن و رهفران هارگدری اسدا ایدن مدوقد دیدا را
فقه هدارگدر و مدا هدمدولدیدسدادهدای
رهفران رادیکاع و سوسیالیسا جنف
ما هد و ما لق به جنف هارگری باید دریابیم و پاسخگوی این موقد دیدا و
این لیاز باشیم
حزب سیاسی و رهبری!
اما فقه هارگر به دور هدلدی و درفدا بدا سدازمدالددهدی اتدادصدابدا و
اتارا ا و حای ایجاد تشکلهای توده ای و شورایی لمیاوالد تامین هندندده
رهفری جنف سرلگولی و سدازمدالدده الدقدال و تدیدوع رادیدکداع تدلدیده
حاهمیا سرمایه و جمهوری اسالمی باشد همالطور هده در مدنداسدفدادهدای
دیگر لیز تاهید هردیم ،ایفای چنیدن رسدالدادی سدازمدان رهدفدری هدندندده و
فقه هارگررا میطلفد در جدالهای سیاسی جام ه ،جنف
همولیسای جنف
ها و فقا اجاماتی از هالاع احزابشان لمایندگی میشولد فقه هارگر هم
از ریق حز همولیسای خود باید در همه لیظا جدالهای اجدادمداتدی و
فقاتی و به ویژه در مقطع ت یین تکلیف قدر سدیداسدی لدمدایدنددگدی شدود
هارگران همولیسا ،رهفران رادیکاع و پیشرو هارگری تدالوه بدر تدالش
مسامر برای ایجاد و تیدکدیدم تشدکدل تدوده ای خدود ،بسدیدار زمسدا بده
روشنی مفرمیا اتکا به تشکل یابی حزبی و حدزبدیدا هدمدولدیدسدادی دفدقده
هارگر را در میان فو هارگران اشاته دهند با گرای تیز گریدزی
سیاسی مفارزه هنند قدفدال
و دور هردن هارگران از دخالاگری در تیو
اشاره هرد  ،درس مهم القال  ۷٥و درسدهدای بدرگدرفداده از
مهم چند دهه اخیر و از جمله در تدیدو
همه تیو
مدهدم صفحه ٠

مرگ بر جمهوری اسالیم!

صفحه ٥

ی
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صفحه ٣

شماره ٥٦۰

صورت مسئله اصلی ،چه باید کرد ،کارگران و
ما کمونیستها است!
رحمان حسین زاده
موسو به "بهار تربی" این واق یا بدیهی را تاهید میکدندد ،هده جدندفد
فقه هارگر بدون همولیسم و تیز همولیسای خود و همولیسم و حز
همولیسای هم بدون درهم تنیدگی فقاتی و اجادمداتدی بدا دفدقده هدارگدر
لمیاوالند بزادی و رهایی قط ی السان را از اسداد دمدار و سدادم مدمدکدن
سازلد
هارگران سوسیالیسا و همولیسم هارگری به تنوان گراید فدی الدیداع
موجود در جنف هارگری و حز همولیسا هارگری  -حکمایسدا از
همان ابادا با رسالا تیکیم همسرلوشادی جدندفد هدارگدری و جدندفد
همولیسای پا به تر ه گذاشاه اسا بدرای ایدفدای ایدن لدقد تداریدخدی
فقاتی با تما توان میکوشیم با روشن بینی و اراده مصمم میدودیاهدا
و موالع سیاسی و تملی سد راهمان را باید هنار بدزلدیدم در ایدن مسدیدر
اتکای ماقابل هارگران همولیسا و رهفران و ف الین رادیدکداع و حدز
همولیسای ما لق به فقه هارگر و درهم تنیدگی مدفدارزاتدی بلدهدا بسدیدار
ت یین هننده اسا

ادامه دارد
به منظور پرهیز از و لی شدن لوشاه ،در مدطدلدب بد ددی بده دور
مشخت به موق یا و لق همولیسم هارگری و حز حدکدمدادیدسدا در
تامین رهفری هارگری و همولیسای میپرداز

فردا یازدهم  8 ،ماه است که سپیپهپقه اپ پهپا
در
بصورت وحشهانه توسط نهروهای امپیپهپدپ
میزل خواهرش دسدگهر و هیوز در زنقا به سر
م برد.جرم سیهقه دفاع از کارگرا هفت تپیپه
اسپت .سپیپهپقه
 ،حق خواه و آزادیخواهپ
ا ها هر چه زودتر بایپق از زنپقا آزاد دپود .
جای سیهقه زنقا نپهپ پت .هپنپه زنپقانپهپا
سهاس بایق آزاد دودنق

***

ی
زندان،
کارگران و معلمان
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!
جنبش مجمع عمویم را ر
گستش دهید!

توقف جنگ بیدرنگ! نه به جنگ دولتهای رسمایه داری!

ی
کمونیست هفتگ

صفحه ۴

مراسم تجلیل از خمینی جالد در لندن
را به ا تاات کشاندیم
سعید آرمان

بلند گوی مرهز تروریسم اسالمی را از سالن بیرون بوردلد تا به خیاع
خود دای مر برخمینی جالد در سالن مرهز اسالمی دندیدن الدداز
لشود ،بلان به جای دورهمی و شلهزرد هوفا هردن تما الرژی اشدان
ر خن ی هردن دای اتارا یما بود زلدە باد ازادیخدواهدان و
همولیساهایی هه همدا هدردلدد و مدرد بزادیدخدواە و داغددار ببدادان،
زلدالیان سیاسی ،بازلشساگان جسور و م لمین بزادیخواە و مطالدفهگدر
و هارگران بیزار از اسا مار و لدظدا بدردگدی مدزدی ،را لدمدایدنددگدی
هردلد
روز سه شنفه هفاه جاری هفام ماە ژوئن ( ٧٥خرداد) مرهدز اسدالمدی
لندن ،وابساه به خامدنهای جدندایدادکدار و جدمدهدوری اسدالمدی مدیدزبدان
میهمالالی از شخورها و تروریسادهدای رژیدم اسدالمدی مسدادقدر در
بریاالیا و هم نین وابساگان حز ەللا لدفدندان و سدایدر تدروریسدادهدای
شددی د ددی مددنددطددقه بددود و به خددیدداع خددود در فضددایددی "روحددالددی" به
"فضیلاهای" رهفر "فرزاله"شان بپردازلد
واهی اشدان به هدابدوس و
اما بسیار زود ورق برگشا و همه خیا
ی افاضا سیاسی بدع شد بلان قصد داشدادندد بدا گسدیدل بخدولددهدای
مفاخور و دتو از بلان برای سخنرالی به تجلیل از مقا وا ی ید
فاشیسا به تما م نی بپردازلد ،همولیساها و بزادیخواهان مسادقدر در
لندن از دقایق بغاز مراسمشان در چند قدمی مرهز اسالمی مساقر و با
دای رسا تلیه این مناسد مضدید و در تدقدابدل بدا بن شد دار و
سخنرالی سر دادە شد
امساع لسفا به سالهای قفل جم یا بسیار هماری را تدوالسداه بدودن
بسیج هنند هه بدون تردید لق اتارا ا هر روزە هارگران ،م لمان
و بازلشاگان به همراە فاج ه فروریخان ماروپل و ایجاد شفهه و تردید
در مددیددان ددیددفددی از مددجددیددز گددویددان و هددواداران سددابددق لددظددا و
شلهزردخورهای سسا تنصر هه از رژیم ارتزاق می هنندد ،مضدافدا
به این فاهاورها تد اساقفاع وسیع دالشجویان بورسیهای یدکدی دیدگدر
از شاخصهای مراسم امساع تجلیل از خمینی جالد بود
مراسم امساع اولین مراسم ب د ازپالدمی هرولا را در حدالدی بدرگدزار
هردلد هه جام ه ایران ملاهب تر از هر زمان اسدا فدجدایدع السدالدی
تظیم یکی ب د از دیگری خشم و تنفر بیق مرد از رژیم اسدالمدی را
د چندان هردە اسا فجای ی مالند هشاار م ار ین دیماە  ،٦٩ببدان
 ،٦٩سرلگون هردن تامداله هواپیمای اوهراینی ،سدرهدو وحشدیداله
مفارزا هارگران و م لمان و بازلشساگان و م ار ان به بی ببدی و
رفاە اجاماتی و بخرین مورد بن اتارا ا مرد ببادان و شدهدرهدای
ا را به فروریخان ساخامان ماروپل ببادان و هشدادن دەهدا السدان و
ت لل در لجا جان قربالیان و به جای بن اتدزا لدیدروی سدرهدوبدگدر
برای سرهو اتارا ا رژیم اسالمی در حالی میدلدیدولدهدا د ر در
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ایران و اقصدی لدقدا جدهدان
برای پرسا و تجلیل خمینی
و یا مراسم مضدید "سدال
فرمالدە" هزینه می هدندندد هه
دەها مدیدلدیدون السدان دغددغه
لددان شددب را دارلددد و سددیددر
هددردن شددکددم فددرزلدددالشددان
خوا را از بلان حرا هدردە
و این جامد ه را به یدکدی از
افسردەترین هشورهای جهدان
سوق دادە اسا
ما در بلروز خشم و لفر تل
الفار شدە دەها میلدیدون السدان
بانگ امدە از فسداد و فدقدر و
تفاهی و جنایا ،را لمایندگی هردیم و با سردادن ش ار تدلدیه هدلدیدا رژیدم
فاشیسا اسالمی ،تلیه خامنهای و رئیسی جالد گفایم بدا بسدادگدان فداجد ه
ببادان ابراز همدردی هردیم و رژیم اسالمدی را بدالدی ایدن فداجد ه تدظدیدم
السالی دالسایم ش ار م لم زلدالی ،زلدالی سیاسی ازاد باید گردد در دقایق
اوع نین الداز بود و رفقا س ید برمان ا از در حدز حدکدمدادیدسدا و
حسن رحیمی از ف الین همولیسا باسابقه و تضو شورای هدمدفدسدادگدی بدا
مفارزا مرد ایران در لندن ،سخنالی را تلیه خمینی جالد ایراد هردلد
وگفانبه جنایاکاران اسالمی در خار از هشور لفاید اجدازە داد در هدید
جایی قد تلم هنند و به راحای و در برام مناسفاهای سیاسی خدود را در
مراهز تروریسم پرور خار هشور برگزار هنند بلان در داخل م ار دان
را به گلوله می بندلد و م لمان را زلدالی و لاچارشان مدی هدندندد دسدا به
اتاصا غذا بزلند ما این همه بی تدالای را قفوع لکردە و لخواهیم هدرد
ما در خار باید تر ه را به جنایاکاران اسالمیتنگ هندیدم بدالدغ بدر ٤
میلیونالسان از ایران به خار هشور مهاجر و یدا پدنداهدنددە شددەالدد هه
میاوالند ساتاهایشان را با مفارزا مرد ایران هوک هدندندد و قدلدفدشدان بدا
میلیولها قلب هه در ایران برای بزادی و رفاە می تفد ،باپد باید شدر رژیدم
هار اسالمی سرمایهداران را از سدر مدرد هدوتداە هدرد زلدان و مدردان
بزادیخواە ،هارگران و م لمین بگاە همراە با بازلشساگان گامهای بلنددی را
برداشاهالد و هزینههای سنگینی تاهنون پرداخاه و خواهدندد پدرداخدا ایدن
لفرد فقاتی را هارگران و تودە زحماک جام ه بغاز هردەالد و تدا پدایدان
دادن به بسا ماشین هشاار و چپاوع هوتاە لخواهند بمد مدا لدیدز تدلدیدرغدم
فرسنگدهدا فدا دله لدفدایدد ید لدیدظه هدوتداهدت بدکدندیدم سدفدارتدخدالههدا و
هنسولگریهای رژیم و سایر امداهدن وابسداه به بن را شدنداسدایدی و مدورد
ت رد قرار دهیم دوران این جنایاکاران بسر رسیدە و هر گوله مراسم و
ترد الدا بلان را هم ون مراسم تجلیدل از خدمدیدندی جدالد به افدادضدا
بکشالیم
س ید برمان

به حزب کمک مایل کنید!
حزب کمونیست کارگری -حکمتیست به کمک های مایل شما نیازمند است.
لطفا کمک های مایل خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید:

Norway
Account number: 0532 1432 400

ز
بپاخی ،برای رفع تبعیض !
کارگر ،معلم

Account holder: IKIR
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اعالمیه حزب کمونیست کارگری ایران  -حکمتیست

اعدام جمعی  ۱١زندانی در زاهدان نشانه استیصال جمهوری اسالمی است!
روزدوشنفه  ٧٩خرداد دوازده لفر از شهرولدان بلوچساان توسط جمهوری جنایاکار اسالمی در زلدان زاهدان به جوخه های اتدا سپرده شدلد
اتها اتدا شدگان ارتکا قال و مسئله مواد مخدر بوده اسا رژیمی هه مظهر قال تمد دولای در دلیا اسا ،حکوما تروریسای هه لماد شاخت
سازمالدهی بالدهای قال و جنایا و موادمخدر در جهان اسا ،با اقدا جنایاکاراله اتدا جم ی و اساسا ماکی بر پرولده سازی بی پایه فقط هارلامه
سراپاقال و جنایا خود را سنگین تر میکند
اتدا جم ی  ٧١لفر در زلدان در شرایطی اتفاق می افاد ،هه جمهوری اسالمی با دوره جدیدی از جنف سرلگولی برحق و برخاساه از اتماق
جام ه روبرو اسا جنف اتاراد توده ای هوبنده در اساان خورساان و ببادان و تفریز و مشهد و بسیاری شهرهای دیگر تر ه را بر جمهوری
اسالمی تنگ هرده و خامنه ای و سران ریز و درشا بن با هابوس پایان تمر "لظامشان" دسا و پنجه لر میکنند درچنین شرایطی اتدا جم ی
 ٧١لفر از زلدالیان در زاهدان له یادبور قلدریها و زورگوییهای گذشاه حکوما جنایا پیشه جمهوری اسالمی ،بلکه ال کاس اسایصاع و زبولی بلها
اسا دوران ترس و ارتا گذشاه اسا ادامه فشارها و سرهوبگریها و پرولده سازی تلیه شهرولدان و زلدان و اتدا دیگر مالع خروش اجاماتی
مرد به تنگ بمده برای پایان دادن به حکوما جمهوری اسالمی لیسا
حز همولیسا هارگری – حکمایسا قال جم ی و تامداله دوازده لفر از شهرولدان بلوچساان را قویا میکو میکند از مرد بلوچساان و سایر
اساالهای هشور میخواهد با گسارش و اسامرار دوره جدید اتارا ا  ،بی از پی جمهوری اسالمی را به لفه پرتگاه و سقو لهایی سوق دهند بن
روز دور لیسا هه با سرلگولی جمهوری اسالمی همه سران و جنایاکاران این رژیم را به سزای اتماع جنایاکاراله شان میرسالیم
مرگ بر جمهوری اسالمی!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست
 ٧١خرداد  ١ – ٧٠٤٧ژوئن ٢٤٢٢

بازنشستگان امروز گل کاشتند!
امروز دوشنفه  ٧۱خرداد بازلشساگان در شهرهای مخالف ایران تظاهرا و اجاماتا گسارده برگزار هردلد
اجاماتا در رشا و تفریز به درگیری با لیروی الاظامی و اتاراد تند منجر شد بازلشساگان خواساهای برحق خود از جمله همسان سازی
حقوق و دسامزدها را میخواهند و به وتده های بارها داده شده و پشا گوش الداخاه شده تامین اجاماتی اتاراد دارلد بازلشساگان تلیه «وزیر
بی لیاقا »ش ار دادلد در تفریز بازلشساگان در میا ره لیروی الاظامی با فشار سد را شکساند و با راهپیمایی گسارده ش ار «مر بر رئیسی »
سر دادلد
جمهوری اسالمی در خوا و خیاع اسا اگر فکر میکند با سرهو میاوالد بازلشساگان را ساها هند سولامی اتاراد هارگران و مرد میرو
در سراسر ایران هر روز بیشار از دیروز حکوما فقر و فساد و فالها را زیر فشار قرار داده اسا بارلشساگان امروز گل هاشاند ،درود بر
تز و اتاراد ماید بازلشساگان و مسامری بگیران
مرگ برجمهوری اسالمی
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
 ٧۱خرداد ٧۰۴٧

آموزش رایگان برای همگان!
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چلبی های پالستیکی
این جنگ قدرت سیاسی است ،شوی سیاسی نیست
سیاوش دانشور

موجی از خوشفینی و لگرالی بدلفاع پیا ر ا پهلوی میان سیاسیدون و
ف الین اپوزیسیون دیده میشود خدوشدفدیدندی از ایدندرو هده پدروژه هدای
تاهنولی برای بلارلاتیو سازی شکسا خورده اسا و امدیددی بده دف
لاامید و دیپرس به میان لیروهای پراهنده این خط اتم از سلطنا لفان
و جمهوریخواهان و ملیون و قو پرساان برده اسا ر ا پدهدلدوی فدی
الیاع هوله بار شکسا چند پروژه «پرسر و دا »و توخالی را حدمدل
میکند و میان هوادارال به این دلیل هه دیگر حو له شاهی لدارد و یا
ادتای رهفری و قفوع مسئولیا لدارد مورد الاقاد شدید اسا با اینیداع
لیلههای مخالف اپوزیسیون بورژوایی جالی تازه گرفاند و مجیزگویدان
از راسا فاشیسا فرشگردی تا جمهوریخواه و لاسیولالیدسدا و الدوا
چ های ورتی را امیدوار و الکن هرده اسدا در دیدف مدقدابدل بدا
موجی از لگرالی روبرو هسایم لگرالی ای هه بخشا پایه مادی دارد و
به تجار رویدادهای منطقه و تدجدربده  ۷٥ایدران مدادکدی اسدا ایدن
تصور هه سناریوی القال  ۷٥پشا در سیاسا ایران اسدا ،بدید از
هر زمالی قو گرفاه اسا
بل ه هه سخنان تکراری و هسالا بور و بدون اتادمداد بدندفدس ایدن بدار
ر ا پهلوی را با دوپینگ رساله ها بیشار از سابق مدورد تدوجده قدرار
داده اسا؛ اساسا دور جدید بربمدد تدوده ای تدلدیده حدکدومدا مدندیدوس
اسالمی و و د دیدا بشدد بدیدرالدی حدکدومدا ،دورلدمدای بدن بسدا
مذاهرا برجا و امکان اتماع فشار بیشادر و حدادی امدکدان گسدادرش
درگیری لظامی در منطقه ،و با خره اظهارا خامنه ای در مدنداسد
مر خمینی جنایاکار اسا این اپوزیسیون امیدش را بده هسدی بسداده
اسا هه حای لمیاوالد مان از قفل بماده شده برای وی را از رو درسدا
هم بخوالد
واق یا اینسا هه جنگ هارگران و مرد بدجدان بمدده بدا حدکدومدا بده
مراحل جدید و ت یین هننده ای رسیده اسا امکان سرلگولی حدکدومدا
بی از هر زمان وجود دارد و مرد تا ی دلدفداع مدندفدذ و فدر دادی
برای ت یین تکلیف هساند به این م نا ،زمالی هه سقو لدظدا اسدالمدی
مسجل شود ،تالش برای شکل دادن به بلدادرلداتدیدوی جدایدگدزیدن تدوسدط
دولاهای غربی قویار میشود و ماتریاع بن را از لیروهای داخدل رژیدم،
اپوزیسیون مجاز ،تکنوهراتها ،جمهوریخواهان و مدلدی اسدالمدی هدای
تازه دمکرا و رژیدم سدابدقدی هدا سدرهدم خدواهدندد هدرد اپدوزیسدیدون
بورژوایی فاقد رهفر ،هرالدازه به دمکراسی قسم بخورد و ادای تمریدن
دمکراسی دربیاورد ،همالطور هه همه دیدیم ،در چشم به هدم زدلدی بده
مشای مجیزگوی این «سرمایه سیاسی »و چلفی ایرالی بدع شد ظداهدرا

برسر هرچه توافق لفاشد ،تا ا ال ثالوی برسر اینکه چلفی ایدرالدی ر دا
پهلوی اسا توافق دارلد
این دمکراتهای بدلی و چلفی های پالسایکی حدادی از خدود ر دا پدهدلدوی
همار اتاماد بنفس دارلد هسالدی هده تدلدیده هدمدولدیدسدادهدا زبدان و ادبدیدا
فاشیسای دارلد اما حا رلد هرچه جلویشان بگذارلد مزمزه هندندد بلد دندان
از «شاهزاده »سخن میگویند هه گویی هفا پشا شان لالخدور و وردسدا
دربار شاهان بوده الد و این ابدا غیرمناظره لیسا ،این جماتا همالهدایدی
هساند هه تمدتا جمهوری اسالمی و خمینی را روی هوع گرفاند و بخشا تا
همین اواخر هوادار رژیم سفاک اسالمی بدودلدد بدرای بدورژوازی ایدران
شمایل شخصیای هه لمایندگی شان هند ثالوی اسا ،بل ده مدهدم اسدا لدیداز
واق ی این فقه در دوره های ت یین هننده و سرلوشا ساز اسا
فقه ما ،برای همولیدسدم هدارگدری ،ایدن جدندجداع رسدالده ای
برای جنف
تکراری ابدا جدید و شوهه هننده لیسا ما توهدمدی بده سدیداسدا و اهددا
بورژوازی ایران لداریم ما تردید لداریم وقای اموا خیزش القالبی زبالده
بکشد ،با هزار و ی شیوه تالش خواهند هرد در مقابلمان لدقدطده سدازش
قرار دهند ،ب ضا سیاساهای م رفه جنف ما را بقاپند ،موقاا به سازشی بدا
فقه هارگر تن دهند و در مقابل قدرتگیری همولدیدسدم سدندگدربدنددی هدندندد
امروز برای الزوا و حاشیه ای هردن جنف ما تالش خواهند هدرد و فدردا
گلوله هایشان را به سما مان لشاله خواهند رفا ایدن بدورژوازی اسدا،
دد
هار و مرتجع و سرهوبگر ،د هارگر و د بزادیخواهی و بشدد
همولیسا
بل ه در جریان اسا ی جنگ قدر اسا هلیدی تریدن سدواع در دوره
های بیران سیاسی و القالبی مسئله قدر سیاسی اسا بلها ،بدورژوازی،
فقه شان تالش می هنند در ایدن راه هدید
برای اتاده و بازسازی قدر
مرزی لمی شناسند و به هر رذالای دسا خواهند برد
دفدقده هدارگدر و
برای ما چه ب نوان حز سیاسی و چه بد دندوان جدندفد
اردوی بزادیخواهی و برابری لفی لیز این جنگی برسر قدر سیاسدی و
برسر بینده اسا ما همارین توهمی لداریم هه برای پیروزی له فقدط رژیدم
اسالمی و ارهالهای قدرت بلکه هل لظم بورژوائی را باید درهم بدکدوبدیدم
راه حل میالی ای وجود لدارد ایدن دوره تدقدایدد سدالدادی مدالداداع و وسدط
ایساادن لیسا ،این دوره جنگ اسا و از قالون جنگ سهمدگدیدن دفدقداتدی
تف یا می هند هر هارگر و همولیسای هه از قالون این لفرد تفدری جدویدد،
تنها راه سالخ خاله القال و اهدا القالبی و سوسیالیسای
صفحه ۷
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چلبی های پالستیکی
این جنگ قدرت سیاسی است ،شوی سیاسی نیست
سیاوش دانشور
را هموار میکند
چلفی های پالسایکی ،مساقل از اینکه راجع به خود چه میگویند و یا چده
وتده ای به مدا مدی دهدندد ،امدا لداچدارلدد بدزودی ردای ر داخدانهدا و
خامنهایها را برتن هنند لاچارلد از ارتد و سدپداه و بدوروهدراسدی و
ماشین سرهو و دساگاه مذهب و مالکیا خصو ی دفا هنند لاچارلد
تضمین هننده سرهو همولیسم و هارگر در ایران باشند و گدرلده دربدان
هاخ سفید و وزا خارجه بمریکا حدادی جدوا سدالمشدان را لدمدیدهدد
دمدکدراسدی هشد تدریدن مدادا تدفددلدیدرداتدی در ایدنددوران تدیدوع اسددا
بورژوازی به لماینده الح و خشن و ریح خود لیاز دارد همولیسم و
هارگر لیز بیشار از هر زمان
چلفیهای ما پایه اجاماتی دارلد اما تنها میادوالدندد از درق هدودتدائدی و
رژیم چینج به قدر دولای لزدی شولد و مدوظدفدندد هده دسدادگداه لدظدم
هنولی را حدا مکان از گزلد ربا القال مصون دارلد بلها تندهدا بدا
هودتا و اشکاع دسا بدسا هردن قدر و حداه ر دخدالدا هدندادرع شدده
مرد میاوالند سرهار بیایند
ما با القال و روی دوش اردوی هارگری و القالبی بده قددر لدزدید
می شویم و سر هار می بئیم شرایط لفرد بدرای دو در ابددا یدکدسدان
لیسا ،امکالا یکسان لیسا ،دشمندان مدا بشدد قدوی الدد و حدادی از
درون لیز مورد حمله قرار می گیریم اما ما در این جنگ با تمدا قددر
و امکالا جنف مان و در ف اوع شرها می هنیم این جنگی برسدر

قدر سدیداسدی اسدا و لده لصدایدح خدردورزالده و لسدخدههدای پدوچ و
ایدهبلیسای در ف مقابل ما فاشیسم تریان و فاشیسداهدای بدا لدقدا و
بالقوه ف هشیده الد بورژوازی ایران تمدن لدارد ،سدندا دمدکدراتدید
لدارد ،مفشر هی درجه از بزادیخواهی و السدالددوسدادی در بن مدمدلدکدا
لفوده اسا تاریا شان مملو از جدندایدا و تدائدیدد جدندایدا و هدرلد بده
حکوما جنایاکاران اسا جای هی توهمی لدفدایدد وجدود داشداده بداشدد،
جنگ به م نای وسیع هلمه تازه بغاز شده اسا و راولددهدای مدخدادلدف و
ماضادی خواهد داشا
در قیاس با بورژوازی لیروی اجاماتی و فقاتی ما در جام ه وسدیدع و
هولناک اسا اما بدون رهفری قا ع و سازمان مدنداسدب دوره الدقدالبدی،
بدون فداهاری القالبی و هارگری ،پیروزی سهل اسدا ،پدیدشدروی هدای
تاهنولی هم از دسا میرود و بخ مهمی از لیروی دفدقده مدا را دف
ارتجا سیاسی می بل د جنف ما باید سیاسی و روشدن بدیدن و الدقدالبدی
باشد ،هر ذره تزلزع و سیاساهای مذبذ و م دلگیری و سازشدکداری بدا
هم راسا و بورژوازی در این دوران ،تدندهدا گدور چد و هدارگدر و
همولیسم را می هند هر هسی میاوالد هرچه بخواهد و برای هرچه تالش
هند ،هارگران و جنف بزادیخواهی و برابری لفدی ،هدمدولدیدسدم ایدران،
چلفی لمیخواهد و میکم در مقابل این سناریوها و هر دولا بورژوائی به
هر رق ز خواهد ایسااد م ادله ایندوره اینسا :یا ما یا بورژوازی!
 ۱ژوئن ١۴١١

دو قطبی های کاذب جایگزین جدال
واقعی آلترناتیوها
جاوید حکیمی
فقه هارگر ایران را می بوسد هم نالکه تا و تخا پادشاهی را لیز هارگران لفا به باد دادلد۔ درسا به همین دلیل بدا هدر خدیدزشدی هده پدایده هدای
حکوما تمامه سران را سسا می هند بالفا له جریالی س ی می هند با سر دادن ش ار هذایی ر ا شاه روحا شاد توده ها را منفد دل و خدیدزش را
اهساه اهساه به هما بفرد۔ مساله این لیسا هه فقط سربازان گمنا اما زمان این ش ار را سر می دهند ،سخن این اسا هده ایدن پدروژه لده فدقدط تدلدیده
راحی شده بلکه با تراشیدن دشمن موهو  ،در خدما خرو حکوما از بیران لاشی از خیزش توده ها تمل می هند۔
جنف و بلارلاتیو چ
بدینسان هر گوله امید بسان به اپوزیسیون راسا و امید اتیاد با او ولو موقا و
جهالی اوسا۔

رفا برای سرلگولی ،افاادن در تدلده حدکدومدا اسدالمدی و حدامدیدان

توقف جنگ بیدرنگ! نه به جنگ دولتهای رسمایه داری!

ی
کمونیست هفتگ

صفحه ۸

شماره ٥٦٤

دو قطبی های کاذب جایگزین جدال
واقعی آلترناتیوها
جاوید حکیمی

درسا در گرماگر سقو ماروپل و اتاراد گسارده زحماکشان ابادان
و هل خوزساان ،لاگهان خفری مفنی بر اولایماتو بده قدوای سدرهدوبدگدر
حکوما از جالب با طال سران قفایل لر و شیوخ تر مناشر شد۔ به
رغم بگاهی تمومی در خصوص گدزافده بدودن ایدن تدهددیدد مدیدان تدهدی،
الاشار بن اما در فضای ملاهب جام ه بی تاثیر لفود بدیدن مد دندا هده یده
های تیاالی و منف کل توده ها را الدهی امیدوار و پیشاهدندگدان جدامد ده را
قدری لگران ساخا۔ در لهایا چنالکه الاظار می رفا رژیدم مدیددان را
از بیم این میافل غیفی خالی لکرد و خفری هم از سواران مسلح لوادگان
سردار اس د بخایاری و شیا پشم الدین های مرتجع لشد۔ بدینسان زمدیدنده
برای یا این فر یه قو گرفا هه این هار و پور های توخالی
میامل اسا هار وزار ا التاتی ها با هد خالی هردن خیابان توسدط
م ار ین خشمگین باشد۔
ما اقب ابراز وجود این شاخه های بی وجود هدمد راسدا ،پدیدا ویدژه
شاهزاده ر ا پهلوی به هم میهنان تزیزش تیار لخسا رساله ها گردیدد۔
تصدر شدهدر بدا سدواران مسدلدح و
اگر شیوخ مرتجع تر و لر
سرود دایه دایه را می بمدلد شازده اما به سیاق همیشگی جدز سدخدندرالدی
زلده مقابل ا یا رساله و دوربین های ما دد چیزی در چناه لدداشدا۔
فشرده پیا ویژه لامزد ریاسا جمهوری و سلطان سوگند خدورده چدندیدن
بود :هم میهنان تزیز  ،به لیروی اتیاد و یدگدالدگدی و بدا ایدجداد سداز و
هاری در داخل ،ایران را از فرقه تفهکار پس بگیرید۔ بدالید در ایدن راه
تنها لیساید۔ من با شما هسام۔ به زبان بدمیزاد ی نی هدم مدیدهدندان تدزیدز ،
من پهلوان۔ بورژوازی ایدران از
دشمن را بگیرید و بفندید و بدهید دسا ک
بغاز همین بوده ،گزافه گو و بی مایه۔ پرمسلم اسا واژگدولدی حدکدومدا
اسالمی از رهگذر هنفرالس های خفری و رجزخوالی هدای ببدکدی لدمدی
گذرد۔ خا یا در بوق هردن این الدور بلدورهای رسالده ای و جدر
توخالی ،حاشیه بردن جداع واق ی فقاتی و در سایه قرار دادن رهدفدران
راساین فقه هارگر و اقشار زحماک اسا۔
اهنون دیگر مسجل شده اسا هه حکدومدا اسدالمدی و لدیدز اپدوزیسدیدون
بورژوایی بطور همزمان و با اهدا مافاو در پروژه روا دو قدطدفدی
قالبی شاه و شیا ،ر ا پهلوی و خامنه ای ذینفع هساند و بده جدد بن را
دلفاع می هنند۔ حیر الگیز اما واق ی اسا هه توامل وزار ا التا
من شناسایی و بازداشا رهفران و سازمالدهندگان تظاهدرا بدر سدر
قضیه سرقا ب و هم نین در ماجرای سقو مدادروپدل ،در تدیدن حداع
خود مفاکر ش ار هامال بی ربط "ر ا شاه روحا شاد" وسدط جدمد دیدا
می شولد۔ در واقع حکوما بده ایدن دریدق مسدادقدیدمدا بده پداشدنده اشدیدل
اپوزیسیون راسا حمله می هند چرا هه او این ش ار ،فدریداد مدر بدر
دیکااتور را از حیز الافا ساقط و تمال بن را مضی جلدوه مدی دهدد؛
ثالیا ر ا پهلوی را به م ابه رهفر م ار ین و دشمن ا دلدی حدکدومدا

م رفی می هند اخولدها خو می دالند این شیر بدی یداع و د و اکشدکدم
همالقدر برای رژیم اسالمی خطرلاک اسا هه احدمدد شداه قداجدار بدرای
سلسله پهلوی۔
از سوی دیگر ر ا پدهدلدوی لدیدز هده تدقدریدفدا در هدید تدر ده ای از
اتارا ا داغ و خولین اجاما ردپایی لدارد ،بر بسار خیزش تدوده هدا
و ش ارهای الیرافی توسط وزار ا التا  ،لاگهان مدجدالدی مدی یدابدد
برای خودلمایی لزد مرد و خودفروشی لزد احفان سرمایه؛ امری هده
این روزها بازار بن بشد داغ اسا و به احزا و افراد چد لدمدا لدیدز
سرایا هرده اسا؛ به قوع مو لا هر ی بار از دیگر۔ مشکل ایدن شدیدر
ژیان دشا ایران فقط این لیسا هه با ف الیا سدیداسدی و سدازمدالددهدی و
امور مربو به مفارزه بکل بیگاله اسا بلکه حای توالایی ی سخنرالی
مهیج و شورالگیز و بسیج هننده را هم لدارد۔ جایی هه الاظار می رود به
م ابه رهفر توده های خشمگین ،با فریادهای بتشدیدن و بدرخداسداده از دع
شهر را به بشو بکشد ،از روی مان و توا با تپق بدا تدجدز و بده از
مرد تمنا می هند همار خشولا به خر دهند ،قوای سرهوبگر همار قال
تا هنند ،گروهها و سازمان های سیاسی همار یکدیگر را تخریب لمایندد
و ایالتی از این دسا۔ بطور هلی خمیرمدایده ایدن بشدر را بدرای هدر
امری ساخاه باشند به هار سیاسا لمی بید؛ شاید هم برای هی هاری۔
حقیقا این اسا امپریالیسا ها هنوز و هم دندان مدمداشدا بدا حدکدومدا
اسالمی و را هردن این اسب چموش را بر هلیه پروژه هدای تدردیدیدر از
با و فشار از پایین ترجیح می دهند۔ وقای بمریکایدی هدا در افدردالسدادان
زیر پای اشر غنی را خالی هردلد و قدر را به فسدیدل هدای از غدار
برخاساه الفان سپردلد پروا ح اسا در ایران برای ام اع ر ا پهلوی
تره خرد لکنند۔ جام ه ایران همالا بدان سفب هه بشد اماده ی الدفدجدار
اجاماتی اسا حای ا الحا سیاسدی هدوچد و هدندادرع شدده از بدا
وری هه پای توده ها به میدان سیاسا هشیده لشود در بن غدیدر مدمدکدن
می لماید چه رسد به ترییرا اساسی در ساخاار حکوما۔
چنین به لظر می رسد جمهوری اسالمی حای اگر هشور را بده مدندادهدی
الیه فروپاشی بکشالد و به رغم شیطنا هدایدی هده ایدندجدا و الدجدا تدلدیده
امپریالیسا ها می هند هم نان از حمایا اشکار و لهان جدهدان سدرمدایده
برخوردار خواهد بود۔ شاهد این ادتا واهن امریکا و لاتو مقابل روسدیده
و پوتین در مقایسه با حکوما اسالمی و خدامدنده ای اسدا۔ جدهدان لدمدی
خواهد تن به ریس رژیم چنج در ایران بدهد و به اتافار می شود گدفدا
اپوزیسیون بورژوایی حکوما اسالمی را بده بدازی گدرفداده اسدا۔ اگدر
زلنسکی مارسکی دسا لاتو بود برای مقابله با لفوذ روسیه ،ر ا پهلوی
حای جایگاه بن مارس سر جالیزار را هم لزد بلان لدارد۔ خدو یدا بدد،
درسا یا غلط حکدم ایدن اسدا؛ اهدندون لده فدقدط الدقدال
دسا
هارگری بلکه حای سرلگولی حکوما اسالمی لیز
صفحه ۷

ی
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زنده باد جمهوری
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١۲سال گذشت ٠۲ :خرداد ٥۲
گفتگوی منصورحکمت با رادیو انترناسیونال

 ١۲خرداد ٧۲٥٦
رادیو الارلاسیولاع :اجازه بدهید با ی لقل قوع از مقاله "تاریا شکدسا
لخوردگان" هه در ساع  ٧۲٥٧ب اپ رسدید ،شدرو هنیدم شدما در پایدان
این مقاله لوشاه اید:
"بدا خره ،القدال  ٧٥م ددل اهد ر القالبدا  ،لهایادا لده بددا فریدب و ددینه
سازى ،بلکه با سرهوبى خولین به شکدسا هدشیده شدد فا دله  ١١بهمدن
 ٧٥تا  ۲۴خرداد  ٩۴تما بن فر اى بود هه اسال و حرهدا اسدالمى بدا
همه این سرمایهگذاریها و تالشها توالدسا بدراى مدوهلین مساا دل رژیدم
شاه بخرد و الفاه از این بیشار لیاز لداشاند در تاریا واق دى ایدران۲۴ ،
خرداد به  ٧٥شهریور می سفد و حلقه ب دى بن اسا".

این لوشاه شما هامال با تصور تمومى از القدال  ٧٥مافداو اسدا در
تدصور تمومددى جمهددورى اسددالمى حا ددل القددال  ٧٥اسددا ولددى شددما
جمهدورى اسددالمى را بده رژیددم سدلطنا و  ٧٥شدهریور را هدده سددرهو
خولین جنف القالبى مرد توسط رژیم شاه بدود را بده  ۲۴خدرداد و دل
هردهاید و این دو تاریا را دو مقطع از سرهو القال لامیدید چرا؟
منصور حکما :بنظر من هر السان بیطرفى هه به بن تاریا لگاه هندد (و
من تو یه میکنم هه بخصوص هسالى هه خودشان تجربه زلددهاى از بن
دوران لدارلد ،حاما بن تاریا را بازبینى هنند) میفیند هه ماجرا چنیدن بدود
هدده مددرد تلیدده اسددافداد سددلطناى بددا پلیددس مخفددىاش ،بددا زلدددالهای  ،بددا
شکنجههای بپاخاساند در بن جام ده بزادى بیدان وجدود لداشدا ،بزادى
مطفوتا وجود لداشا ،بزادى تشکل و ف الیا اتیادیده هدارگرى وجدود
لداشددا ،بزادى ف الیاهدداى سوسیالیددساى وجددود لداشددا ،بزادى هی گولدده
ف الیددا سیاسددى وجددود لداشددا ی د حکومددا مددسافد ،فددردى ،ماکددى بدده
ارت د  ،پلیددس و پلیددس مخفددى بددود جام ددهاى بددود دسدداخوش بیددشارین
لابرابرى اقاصادى ،فقر تظیم در هنار ثروتهداى الفدوه مدرد تلیده اینهدا
بپددا خاسدداند ،بددراى برابددرى ،بددراى بزادى از چنگدداع اخاندداق سیاسددى و
اسا مار اقاصادى این به القال  ٧٥م رو شد.
وقاى م لو شد هه رژیم شاه از سرهو این جنف لداتوان اسدا ،جنفد
اسددالمى هدده ب نددوان ی د جریددان مرتجددع ،تلیدده مدددلیا ،تلیدده مدرلیددسم
اجاماتى ،تلیه حقوق زلان ،تلیه رشد ،ی جنف تقب مالده ارتجاتى،
از قدددیم در گوشددهاى از جام دده ایددران بددود ،پددر و بدداع میگددیرد یکددى از
شخددصیاهاى ایددن جنفدد  ،ی دددنى خمیددنى ،هددده در تددراق تف یدددد بددود را
برمیدارلددد و بدده پدداریس میفرلددد و زیددر لددورافکن میگذارلددد از بن وقددا
رسالهها و دولاهاى غربى وسی ا جریان اسالمى را ب نوان بلارلاتیوى هه
میاوالددد و بایددد جدداى حکومددا شدداه بنددشیند تفلیددغ میکننددد بددا خره ژلددراع
دیفا میکندد و وفدادارى
هویزر از ر دولا بمریکا میآید با ارتد
ارت را به خمینى میگیرد بخ بزرگى از اپوزیسیون ملى و سدناى بن
موقع ،جفهه ملى و حز توده و غیره به جریان اسالمى اتدال وفدادارى
میکنند و جریان اسالمى به این ترتیب به در مفارزه تلیه سلطنا

رالده میشود مرد بر خال ک مید کل جریدان اسدالمى قیدا میکنندد ،قیدا ١١
بهمددن ،و بددا خره ارت د شدداه را در ید رو در رویددى لظددامى شکددسا
میدهند اما ماحصل این رولد پیدای ی حکوماى اسا تیا رهدفرى و
هنارع جریان اسالمى.
مناهددى بن دو سدداع و لیمددى هدده از  ١١بهمددن  ٧٥تددا  ۲۴خددرداد ٧۲۱۴
میگذرد ،بده م دنى اخدت هلمده هندوز دوره حکومدا جمهدورى اسدالمى
لیددسا ی د دوره لددسفاا بدداز ف الیددا سیاسددى اسددا هدده دولددا زورش
لمیرسد وسی ا سرهو هند ،هر چند چماقدارى هسا ،چاقو هشى هسا،
اسالمیگرى هسا خلخالى همان موقع براى رژیم جالدى میکندد ،بدا ایدن
وجود رژیم این قدر را لدارد هه جنف هم نان رو به اتاالی مرد را
بدده بن شددد سددرهو و خن د ى هنددد احددزا سیاسددى از همدده جددا سددر
درمیآورلد ،هاابهاى مارهس و لنین همه جدا بفدروش میرسدد ،سدازمالهاى
همولیددساى روزلامدده مناددشر میکننددد ،شددوراهاى هددارگرى بوجددود میآینددد،
سازمالهاى مخالف زلان بوجود میآیندد ،مدو اتارا دى بدا میگدیرد تدا
اینکه در  ۲۴خرداد  ٧۲۱۴هه ی هودتاى خدولین دد القالبدى-اسدالمى
ددور میگددیرد هجددو میآورلددد و روزى  ۲۴۴لفددر ٧۴۴ ،لفددر را در
اوین و سراسر هشور اتدا میکنند ،روزلامهها را میفندلدد و مخالفیندشان
را تار و مار میکنند این بن پدیدهاى اسا هه باتث شد جمهورى اسالمى
امروز وجود داشاه باشد مقطع پیددای و ت فیدا جمهدورى اسدالمى۲۴ ،
خرداد  ٩۴اسا ،له  ١١بهمن  ١١بهمن القال مدرد اسدا ولدى از ٧٥
شددهریور ( ٧۲۷٥هدده روز تیرالدددازى ارتد شدداه بدده مددرد و هددشاار در
میدان ژاله بود) تا  ۲۴خرداد  ٧۲۱۴فا لهاى اسا هده در بن لیروهدا و
دولاهدداى دسددا راسدداى س د ى هردلددد جلددوى القددال مددرد را بگیرلددد و
ور میگیرد.
با خره  ۲۴خرداد مقط ى اسا هه این سرهو
خو اسا یادبورى هنم هده اتددامهاى حکومدا اسدالمى اساسدا از روى
لیسا هسالى بود هه هه در رژیم شاه به زلدان افااده بودلدد هدسى هده در
رژیم شاه دو ماه حفس گرفاه بود در حکومدا اسدالمى اتددا شدد همدان
هددسالى را زدلدددد و هدددشاند هدده رژیدددم شدداه میخواسددا بزلدددد و بکددشد و
لمیاوالسا...
رادیو الارلاسیولاع :ی نى جمهورى اسالمى هدار سدرهو القدال را هده
شاه از پس بن برلیامد ،تما هرد و در واقع از مردمى هه تلیه رژیم شداه
القدال هدرده بودلدد الاقدا گرفدا ولدى چطدور توالدسا اینکدار را الجدا
دهد؟ چون تا همان دیروز  ۲۴خرداد روزلامههاى چپى بودلد ،تظاهرا
الجا میشد ،و تلیرغم دساگیریها و جنگ و جدداع بدا چماقددارها ،بزادى
وجود داشا  ۲۴خرداد چه ویژگى داشا هه حکومدا اسدالمى توالدسا
خود را تیکیم هند و جنف القالبى دیگر لاوالسا سر بلند هند؟
منصور حکما :این ی هودتاى خشن بدود و بدر مفنداى اتددا و هدشاار
وسیع پیروز شد م ل امروز لفود هه  ٧٩تا روزلامه دوساان
صفحه ۱۲

علیه جنگ ارتجایع ،علیه ریاضت اقتصادی!
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صفحه ١۱

١۲سال گذشت ٠۲ :خرداد ٥۲
گفتگوی منصورحکمت با رادیو انترناسیونال

خودشان را بفندلد و ر برود خدود را بده دادگداه م رفدى هندد و هندوز
بقاى فاللدى خطداب هنندد ریخاندد در خیابدان و هدر هدسى هده بنظرشدان
قیافه اش م ل مدسلمین لفدود را گرفاندد ،گفاندد ایدن یکدى در جیفد فلفدل و
لم داشاه میخواساه بریزد بده چدشم سدپاه و همیادهچىها هدسى شد رى
گفاه بود ،هدسى هده م لدو بدود سوسیالیدسا اسدا ،هدسى هده م لدو بدود
مدددافع حقددوق زن اسددا ،هددسى هدده بددى حجددا راه میرفددا ،هددسى هدده از
ظاهرش فکر میکردلد چپى اسا ،میگرفاند میفردلد همان شدب میکدشاند
بمار و ارقا و مدارک و شهود این جنایا به وفور وجود دارلدد روزى
خواهددد رسددید هدده مددرد ایددران و جهددان مینددشینند و میاهمدده توامددل ایددن
جنایددا را تماشددا میکننددد در بن روز دلیددا بددراى دددها هددزار قربالددى
جنایدداتى هدده در  ۲۴خددرداد  ٩۴و ب ددد بطددور مددداو و سیددساماتی در
سددالهاى ب ددد و بویددژه سدداع  ٧۲۱٥در ایددران شددده اسددا ،اش د خواهددد
ریخا.
این از جنایا تظیم قرن بیدسام بدود قابدل مقایدسه اسدا بدا بلمدان لدازى،
قابل مقایسه اسدا بدا هدشا و هدشاار در الددولزى ،قابدل مقایدسه اسدا بدا
لسلهشى در روبلدا ،به مراتب وحشاناهار از وقای ى اسدا هده در شدیلى
اتفاق افااد یکى از فجایع مهم و تراژدیهاى مهم السالى قرن بیسا اسدا
زدلد ،سرهو هردلد ،هشاند ،در گورهاى بدون لا و لشان دفدن هردلدد،
بدمهدددداى بددددسیار بددددسیار زیددددادى را ،لددددازلینترین و پرشددددورترین و
سر هار بمالند.
بزادیخواهترین السالها را ،بقال رسالدلد تا ک
رادیدددو الارلاسدددیولاع :رهدددفران جمهدددورى اسدددالمى هددده ا ن بجدددان هدددم
افاادهالد ،در بن موقع ،همه با هم در این سرهو شری بودلد ،منظدور
جنددا راسددا و دو خددرداد اسددا هدده چنددد تددا از دوی خردادیهددا را اسددم
بفر بهزاد لفوى بن موقع سخنگوى دولا بود و ا ن از رهفران جفهده
دوی خدددرداد اسدددا ،حجاریدددان از سدددازمان دهنددددگان سدددازمان مخدددو
ا التا بود و خود خاتمى در دولا بود چطور شدد هده اینهدا یکپارچده
از سرهو  ۲۴خرداد بیرون بمدلد و ا ن بجان هم افاادهالد؟

منددصور حکمددا :جنا بندددى همددان موقددع در جمهددورى اسددالمى وجددود
داشا ولى همین جنا بنددى هده ا ن میفینیدم لفدود بطدور م داع مجاهدیدن
القال اسالمى و حز جمهورى اسالمى و خط امامىها در دف مقدد
حکوما بودلد دفبندىها دور دیگدرى بدود لهدضا بزادى هده ا ن
بخشى از جفهه دوی خرداد اسا ،خود اولین قربالى خط امامىهایى بدود
هه خود بلها هم ا ن بخشى از جنفد دوی خدرداد هدساند دولدا بلموقدع
دسا این خدط امامىهدا بدود منظدور هابینده اسدا همدالطور هده گفایدد،
بهزاد لفوى سخنگوى دولا رجایى بدود ایدن پدیدده دوی خدرداد هده ب ددا
بوجود بمدده دربرگیرلدده بدسیارى از تنا در و میدافلى اسدا هده در بن
موقع سردمدار سرهو بودلد خیلى از اینها هه ا ن شاگرد ولار شددهالد
و دموهرا شدهالد و بخودشان میگویند روزلامه لگار ،پاسدار و بازجدو
و شکنجه گر و مسئوع اتدا مرد بودلد در لایجده ایدن تجربده مدشارکک
هر دو جنا اسا دو خرداد همالقدر در سرهو  ۲۴خرداد سهیم اسا
سف بده  ۲۴خددرداد میرسددد هده ام داع جدوردى و
و همالقددر ا دل و لد ب
گیاللى و خمینى و خامنهاى این دولا اینها بود خمینى ،هده اسدم بایدد
ب نوان ی مرتجع جدالد و جنایاکدار تلیده بدشریا در سدینه تداریا ثفدا
بشود ،در رأس این حرها بود و هل این جماتا دلفال سینه میزدلد.
فکر میکنم هه خیلى مهم اسا مرد ایدران بن تداریا را ورق بزلندد ،ایدن

شماره ٥٦۰

بدمها را در این بیسا سداع مدرور هنندد ،و بخدصوص ماهیدا اخاالفدا
امروز اینها را بشناسند.
در مقطع  ۲۴خرداد اینها با هم اخاالفى بر سر ایدن لداشداند هده حکومدا
اسددال را بددا هددشا و هددشاار تلیدده بزادیخواهددى مددرد سددر پددا لگهدارلددد
اینکار را هردلد ا ن هدم ،تیدا شدرایط مافداوتى تالشدشان همیدن اسدا
میخواهنددد حکومددا اسددال را در مقابددل بزادیخواهددى مددرد سددر پددا لگدداه
دارلد.
رادیو الارلاسیولاع :بیا میدشود گفدا هده بده ایدن ترتیدب دو خردادیهدا از
سیاسا خودشان در  ۲۴خرداد پدشیمان هدساند و فکدر میکنندد بایدد دور
دیگرى تمل میکردلد؟

منددصور حکمددا :ابدددا! دو خردادیهددا ا ن خودشددان بددا افاخددار بدده شددما
خواهند گفا هه همان  ۲۴خردادیها هساند از  ۲۴خرداد ابدراز پدشیمالى
لمیکننددد ،الفادده ب دددها در دادگاههایددشان خواهنددد هددرد ،ولددى ا ن لمیکننددد
ا ن هارى لمیکنند هه از "خودیا" خودشدان هدم هنندد  ۲۴خدرداد لهایادا
همان شاخصى اسا هده خدودى و غدیرخودى را ت ریدف میکندد ت ریدف
خودى هسى اسا هه از "لظا " در مقابل مخالف دفا هدرده اسدا و ۲۴
خرداد مهمارین مقطع این پدیدده اسدا  ۲۴خدرداد مقطدع تولدد جمهدورى
اسالمى اسا اگر هسى از این جماتدا تلیده  ۲۴خدرداد بایدساد دارد از
جرگه خودیها پا بیرون میگذارد.
بنظر من دیر یا زود ،و خیلى زودتر از زمدالى هده سدران حکومدا فکدر
میکنند ،میاهما بزاد مرد بدراى رسدیدگى بده جدرائم دد بدشرى اینهدا
شرو خواهد شد اینها هسالى لیساند هه باوالندد پولهایدشان را بردارلدد و
برولد لسبلجلس سر و هار بسیارى از اینها دیدر یدا زود بده میکمدههاى
مرد میافاد یکى از قلمروهایى هه بایدد در ایدن دادگاههدا بده بن پرداخاده
شود ،ماجراى  ۲۴خرداد اسا و اینکه هر هدا از این افراد در مورد بن
تاریا چه میدالد ،در بن تاریا چه لقدشى داشداه ،و چده چدیزى را میاوالدد
تلنى و افشا هند و از درد بن فاج ه تاریخى براى جام ه هم هند.
رادیو الارلاسیولاع :حز همولیدسا هدارگرى ید همپیدن افدشاى واق ده
 ۲۴خرداد و گرامیداشا جالفاخاگان  ۲۴خرداد سازمان داده اسا هد
از این همپین چیسا؟
منصور حکما :فکر میکنم  ٥۴-٩۴در د مدرد هدسالى هدساند هده ۲۴
خددرداد را یادشددان لیددسا ولددى ایددن مقطددع مهمددى در پیدددای جمهددورى
اسددالمى اسددا مددا میخددواهیم ایددن را بدده لددسل امددروز در ایددران و جهددان
سدر هدار اسدا میدصوع
یادبورى هنیم هه جمهدورى اسدالمى هده امدروز ک
د بشرى اسا این او باید بخا ر بیاید ،ثفا باشد،
ی جنایا بزر
گفاه شده باشد ،افشا بشود و فراموش لشود.
ثالیا این بدمها هنوز در ینه هساند همدان بدمهدایى هده  ۲۴خدرداد ٩۴
به ب د بن قال و جنایا را سازمان دادلد هنوز سیاسدامداران بن هدشورلد
وهیددل مجلسالددد ،در هابینهالددد ،رئیددس قددوه قددضائیهالد ،رهفرلددد ،رئیددس
ارت الد ،سران سپاه پاسدارانالد لفرد بدا اینهدا ادامده دارد پرولدده اینهدا
لزد مرد مفاو اسا ،پرولده تداملین جنایدا  ۲۴خدرداد اینهدم یکدى از
تر دده هاى مفدددارزه تلیددده حکومدددا اسدددالمى ،تلیددده بنیادهدددای  ،تلیددده
شخصیاهای از خمینى و بهشاى ،تا خاتمى و خامندهاى و رفدسنجالى و
گیاللى ،و همه هسالى اسا هه در این رولد لقد داشداهالد و ایدن بخدشى
از جداع ما با جمهورى اسالمى اسا .
به لقل از الارلاسیولاع هفاگى شماره ٧٩
 ١٧خرداد  ٧٧( ٧۲٩۴ژوئن ١۴۴٧

به حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست
کمک مایل کنید!
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سیاوش دانشور

سیاست ما در قبال تحرکات جمهوری اسالمی در خارج کشور
امروز پنجشنفه  ٧٦خرداد ،القالبیون در اساکهلم در مقابل میل دادگاه
لوری درس دیگری به توامل جمهوری اسالمی دادلد مزدوران رژیم
اسالمی اساکهلم را با قم و مشهد تو ی گرفاه بودلد واق ا دسا
رفقای مفارز در اساکهلم درد لکند هه هی رقم هوتاه لمی بیند دیروز
چهارشنفه  ٧٩خرداد ،القالبیون در لندن مراسم خمینی قاتل را
زهرمارشان هردلد
امیدوار مجددا تده ای داور ،با ژسا دمکرا یا ولارهای بدلی،
هسالی هه ظاهرا حا رلد «جالشان را بدهند تا مخالف شان حر
بزلد» ،د لگیرلد هه این چه و ی اسا! چرا تده ای همولیسا و
القالبی رفاه الد و جلسه بزرگداشا خمینی و تفلیغ برای تاشوار را
"بهم زده الد"؟ امیدوار درس گرفاه باشند و دفا از جمهوری اسالمی
را با زرورق «بزادی بیان »به خورد مرد لدهند! امیدوار  ،هرچند
امیدی لیسا!
اما این پدیده جدید لیسا ،پاخورده و لا لما اسا ،اوج در دوره دو
خرداد و ترو خاتمی بود در بلدوران ف جنف ملی اسالمی از
بخ تماما رژیمی بن تا جنا های جمهوریخواه و حای بظاهر
سوسیالیسا اش ،همین حرفها را میزد دفا از حضور سیاسی سران
و هاربدساان رژیم اسالمی در خار هشور را زیر پوش "دفا از
بزادی بیان" پی می برد دفا از همدسای با رژیم اسالمی را با تز
"مفارزه مسالما بمیز" تو یح میداد ب ضا میگفاند این ا ال لفان
دیروز قاتل "ترییر هرده الد" و تالش داشاند بلها را به ف
اپوزیسیون قاچاق هنند! مگر لمی بینید یف وسیع ژورلالیسا و
مفسرین و ماخصصین در امور مخالف در رساله ها را هه حای ب ضا
لمی توالند ترمهای حوزه تخصصی شان را درسا تلفظ هنند!
مدتهاسا هه این ف ا ال رژیم مضمیل شده اسا ،دوره شان
بسر رسیده و بقوع همرزمان ما در ایران «ماجرایشان دیگر تما شده
لفی دینی و مسالما جویان
اسا ».یادمان لرفاه هه سران ا ال
رژیمی ،گوی سفقا از برادران قمه ه و ههریزهی ربودلد و در
ماجرای خیزشهای  ٦۱و  ٦٩فرمان "بکشید" و "جمع هنید" و "قا ع
باشید" تلیه مرد هارگر و زحماکشی دادلد هه تلیه لظا فقر و اخاناق
اسالمی بمیدان بمده بودلد
بیث ما اما برسر »برهم زدن« جلسه و مراسم هسی لیسا ما سیاسا
جلسه بهم زدن لداریم سیاسا ما در دو هلمه اینسا :ما با رژیمی ها
می جنگیم و با اپوزیسیون بیث می هنیم با رژیمی ها می جنگیم چون
در ی رابطه خصماله ،جنگی و سرلگولی لفاله با این لظا هسایم
چون جنگ ما و هارگران و مرد بزادیخواه با این حکوما تما لشده
بلکه تازه بصور واق ی بغاز شده اسا هر هسی هه روزی در این
رژیم دسا الدرهار جنایای تلیه مرد بوده اسا ،از لظر ما حضورش
در خار با اتاراد قا ع روبرو می شود ا و لفاید حضور یابد
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هر زمان دادگاهی الیه رای بر رفع اتها این افراد داد ،ما هم از
بهسیون و اتاراد تلیه جلسه اینها خودداری می هنیم همینطور ما هنوز
دولا لیسایم هه ملز به تامین و اجرای بزادی بیان هسی باشیم شهرولدان
این جوامع هسایم و حق اتاراد داریم شهرولدان این جوامع هم در مهد
دمکراسی تلیه حضور فاشیساها اتاراد و پیکا می هنند دولا و پلیس
اجازه مراسم به هر هسی داده ی نی بزادی بیان وی تامین شده اسا،
بزادی بیان مخالف و شهرولد هم همزمان باید تامین شود فق همان
قالون بورژوائی هم شهرولدان حق دارلد در جلسه مربو ه حا ر شولد،
پیکا هنند ،ش ار بدهند ،داد بزلند هه این فرد بدمک اسا ،فاشیسا
اسا ،در هولوهاسا اسالمی شری اسا ،در مو ع سخنرالی لیسا،
باید میاهمه شود اگر این هشمک موجب برگزار لشدن جلسه میشود ،چه
بهار این ی نی حقوق پایه ای و دمکراتیکی هه همین جوامع برسمیا
شناخاه الد میقق شده اسا شهرولدان قرار لیسا حق بزادی بیان هسی
را رتایا هنند ،بزادی بیان مقوله ای اسا مربو به رابطه دولا و
شهرولد و له شهرولد و شهرولد یا همسایه با همسایه
دمکراتهای بدلی و پرورژیمی هم یاد بگیرلد هسالی هه تفاو این مقو
را بدلیل فرهنگ اخاناق زده لمی دالند و یا فکر می هنند باید لندن و
اساکهلم و پاریس را با قالون تهران و مشهد و شیراز منطفق هرد تازه
دیگر در شهرهای ایران هسی قالون و قالولمدار و حکوما را برسمیا
لمی شناسد هسالی هه زیر پوش «دفا از بزادی بیان »و «دفا از
بزادی مذهب» و «اسالموفوبی »از مناس تاشورا و خمینی و حجا
هودهان و مدارس مذهفی و سینه زلی دفا می هنند؛ در واقع سیاسا شان
اینسا هه ارتجا و تروریسم و فاشیسم اسالمی را به زمین اپوزیسیون
بیاورلد اینها خار هشور را با اوین و ههریزک تو ی گرفاه الد ما
لمی گذاریم
بگذارید خیالاان را راحا هنیم؛ یکفار گفایم و دوباره تکرار میکنیم :حای
اگر حکوماها در غر بنا به منافع شان فرش قرمز برای تنا ر رژیم
اسالمی پهن هنند و پاسا تظاهرا و ت رد ما به رژیم اسالمی را با
زلدان و اتدا جوا دهند ،ما هوتاه لمی بئیم قالون ما را ممکن اسا
میدود هند اما ما فراتر از قالون میرویم و از پائین با هم شهرولدان و
هارگران در همین جام ه تلیه این همسوئی با ارتجا و فاشیسم و
تروریسم مقابله می هنیم
***

مراسم خمینی جالد بهم خورد!
ر قای لندن ،انقالبیون دست تان درد نکند!
با هما همولیسا ها و بزادیخواهان مراسم بزرگداشا خمینی جالد در
لندن بهم خورد بزادیخواهان بمده بودلد تا دای هارگران و مرد
م ارد ایران باشند هه توسط خمینی ها و خامنه ای ها بخون هشیده
شدلد بلها بمده بودلد تا فریاد هارگرالی باشند هه زیر بوار ماروپل ،در
لیزارهای جراحی ،در خیابالهای ببان خولین به خاک افاادلد ما ی
جنف ایم ما با تما توان اجازه لمی دهیم در خار بسا ارتجا اسالمی
پهن شود.
صفحه ۱١

ز
بپاخی ،برای رفع تبعیض !
کارگر ،معلم

ی
کمونیست هفتگ

صفحه ١۲

خار هشور باید روی این خط مشی برود و همراه با
مرد ایران بسا حکوما در خار را جمع هند! درود بر شما! دساا
تان درد لکند!
***

«ارتحال» خامنه ای!

این مناس را باید بطور قطع پی
ه یف و جنایاکار اسالمی لامید .مر

خالواده اسا رابطه با مالکیا و زمین و قدر و به این اتافار مقا و
منصب اسا هه جایگاه تان را ت ریف میکند و له لق واق ی تان در
جام ه اما امروز این تناوین مصر سیاسی و تجاری دارلد در
ایران تاشورای رساله ها روی تنوان «شاهزاده »در واقع تالش برای
احیای گذشاه اسا مهم لیسا خود فرد چقدر بیسواد و پر اسا ،مهم
اینسا هه از تخم و ترهه شاهان اسا ،از «ژن خو »اسا ،سناا هم
لوهر و دسافوس و چاهر از الزاما این مناسفا بوده اسا
تقب مالدگی شاخ و د لدارد دشمن اساسی مرد ایران و هر جام ه
ای این واپسگرائی فکری و فرهنگی اسا مگر لگفاه الد؛ «هنر لزد
ایرالیان اسا و بس»؟!

زنده باد اعتراضات کارگری و توده ای!
خامنهای جنایاکار در مناس سالمر خمینی جالد از اتارا
سخن گفا او خو میدالسا هه مسئوع مساقیم قال بی از
هارگران بر دوقلوی ماروپل سرمایه داران میلیاردر فاسد
هساند او اینفار جرا لکرد اتاراد برحق مرد ببادان و
خوزساان و ایران را «اغاشاش »و «فانه »لا بگذارد.
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ا مرد
د تن از
حکومای
شهرهای

***

پرده «ارتیاع »خامنه ای و لظا
بر جمهوری اسالمی!

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی رهنگیان

***

ایران

در باره عنوان »شاهزاده«
رسانه های مردساالر و ادبیات رعیت وار
تاهنون به تناوین برای خطا و م رفی افراد فکر هرده اید؟ دقا هرده
اید هه میاوان دالشگاهی بود و در غر زلدگی هرد اما با ادبیا تصر
حجر با دلیای پیرامون رابطه گرفا؟ افرادی تیصیل هرده و مدتی
درک از سیاسا و حقوق و دمکراسی و برابری ،درسا م ل رتایا و
بردگان تهد تایق به ولی خود ت ظیم می هنند تفاوتی ماهوی و حای
وری وجود لدارد؛ یکی برای ولی فقیه غ میکند دیگری برای ولی
تهد ،مضمون و رابطه از ی جنس اسا
یکی از این تناوین «شاهزاده »اسا! در خالواده سلطنای از این القا
هم لداریم؛ دوک و دوشس ،بارون و سکر ،شاهزاده و ولی تهد ،شهفالو و
شهدخا و...
این ادبیا بشد مردسا ر و د زن اسا حای د زلان خالواده
مفاخور و بی خا یا سلطنای شاه هه لمیاوالد بزاید ،اما بیکم لرینه
بودن لظا موروثی سلطنا ،باید «شاهزاده »لقب بگیرد و این تنوان
ظاهرا ابدی اسا ،حای اگر «شاهزاده »سابق حو له شاهی لداشاه باشد
در جام ه مامدن به اتافار «زاده »هسی را خطا لمی هنند ،اگر با این
سیسام جلو برویم و بلرا ت میم دهیم ،باید از بخولد زاده ،تاجر زاده،
حاجی زاده ،خان زاده ،فقیر زاده ،دهقان زاده ،هارگر زاده و غیره حر
بزلیم حا از تناوین ایلیاتی و ارتشی مالند مل شاهی و سپهسا ر و
امیرالدوله ها بگذریم گوئی مقوله ای بنا هویا فردی و اساقالع فردی
وجود خارجی لدارلد ،اوع بگو «زاده »هی هسای تا ا و بشود در
مورد حر زد!
ریشه همه این خزتفال

و تناوین هاذ

در مالکیا خصو ی و لهاد

 ,پهش به سوی
#تجنع_سراسری_مع نا _ایرا
#ما_مهآیهم
#بادکوه_مهآیهم
#هنه_مهآیهم
در ایرا طوفان در راه است
فرهیگها فریاد #اتحاد خواهیق زد
#مع نا _ایرا _مدحق_دویق
وعقه ما
پیجشیبه  ۶۲خرداد ۱۰۴۱
ساعت  ۱۴صبح
تهرا  ،مقابل :مج س
مراکز اسدا ها :مقابل ادارات کل
دهرسدا ها مقابل :ادارات آموزش و
پرورش دهرسدا
#هنه_م آیهم

ی
سوسیالیست!
زنده باد جمهوری

ی
کمونیست هفتگ

صفحه ١۳
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ستون اخبار کارگری
و حرکتهای ی
اعی ز
اض ...
گزارشا هفاه گذشاه مفارزا هارگری و جنفشهای اجاماتی
تهیه و تنظیم :سپیدە امیرتسگری و برش هلهر
راە و ترابری مانند میدان جنگ ب قتلاگاە مگردا جگامی ایگران تبدیگ
شدە است!
تنها فرو ریزی بر ماروپل لیسا هه از لایجه فساد سیساماتی سران
رژیم اسال به قالگاە شمار زیادی از مرد تفدیل شد
هنوز جام ه ما از شوک لاشی از فروریخان ساخامان #ماروپل_ببادان
هه دەهها السان جدان تزیزشدان را از دسدا دادلدد لگذشداه بدود ،دفح
روز پنجددشنفه  ٧٩خددرداد قطددار مددسافربددری مددشهد  -یددزد بدده دلیددل بددی
مسئولای ،فساد و تد برلامه ریزی و هیفیا راە و ترابری بدا برخدورد
ید دسدداگاه بیددل مکددالیکی از خددط خددار شددد و ت دددادی از مددسافرین
قربالی سیسام سودجوی ،تفهکاری و فساد رژیم اسدالمی شددلد و ده هدا
خالوادە و بساگان در غم و الدوە از دسا دادن تزیزالشان فدرو رفاندد
بر اساس گزارشا رسیدە در این حادثده تدا هندون  12الدسان بدی دفدا
جان خود را از دسا دادلد و حدود  211لفر دیگر لیز بشد زخمدی و
مصدو شدەالد هه در بین مجروحان جراحا شدید مشاهده شده و حاع
بسیاری از بلها وخیم گزارش شده اسا
مددا در برلامدده جام دده و هددارگران ددمن تددسلیا و ابددرازهمدددردی بددا
خددالواده ،بددساگان و دوسدداان و بشددنایان جالفاخاگددان ،اتددال میکنیددم،
سیددسام سددودجویاله ،فددساد و تفهکدداری رژیددم اسددالمی تامددل ا ددلی
تدصادفا در راە و ترابدری اسدا هه هددر روزە دههدا الدسان بدی دفددا
قربالی میدشولد مدا بدر ایدن بداور هدسایم تنهدا راە الاقدا از دسدا رفادن
تزیزالمان بزیر هشیدن هلیا رژیم جنایاکار اسالمی اسا!
بیانیگگگ شگگگورای همگگگاهنای تگگگ ک های صگگگنفی نرهنایگگگان ایگگگران و
نراخوانتجمگگا ارگگترا ب گ رگگدا اجگگرای همسانسگگازی ،رتب بنگگدی،
بازداشتهای غیر قگانونی نیگا ن صگنفی و سناریوسگازیهای صگدا و
سیما

همکاران گرانقدر ،مرد شریف ایران!
بی از دو دهه اسا هه م لمان ایران و لماینددگان بنهدا در تدشکلهای
نفی ،در چهارچو قدوالین مو دوته هدشور بده روشهدای مخالدف
_همددواره مددصراله و ددریح_ مطالفددا خددود را پیگددیری هردهالددد؛
مطالفاتی هه تالوه بر هرامدا و م یدشا فرهنگیدان ،هرامدا و حقدوق
بدددیهی دال بمددوزان و فرزلدددان ایددن مددرز و بددو  ،منجملدده امکالددا
بموزشی رایگان ،هیفدی و مطدابق بدا اسداالداردهای روز را لدیز شدامل
میشود
جای تاسف اسا هه در تما این سداعها ،مدسئو کن امدر ،همدواره و در
هرحرهددا قددالولی ،مددشرو و حق لفالددهی فرهنگیددان ،بن روشهددای
قالولی را لادرسا تلقی هرده و در هر هدا از این هن ها ،چند لفر از
م لمان را بازداشا هردهالد
دسان را که گفاگددو ومددذاهره،
د
لف
دا
د
ب
ده
د
ه
ایم
داه
د
خواس
مددا بارهددا از مددسئو ن
ک
حر های ما را بشنولد و در دد رفع م ضال بربیندد مدا در تمامدی
جلسا  ،م ضال و همفودهدا را مدشخت هدرده و راه حلهدای تملدی
ارائده هدردهایم ،بدا اینهدده در بدادی امددر ،سدخنانمان را پذیرفاهالدد ،ا امددا

هی گاه به قوعهای خود تمل لکردهالد
بددرای شنیدهشدددن مطالفا مددان ،ومارهددا و لامددهها لوشدداه و تیویددل
دادهایم و لهایاا ً و تلدیرغم میدل بدا نی مجفدور بده برگدزاری تجم دا
اتارا کی قالولی شدهایم تا شاید به خوا رفاگان دای ما را بشنولد
در ساع  ،٧۰۴۴اتارا ا سراسری م لمدان در  ١۴۴شدهر برگدزار
شددد و خواسدداههای قددالولی فرهنگیددان ددرییا ً و بدده بالددگ بلنددد اتددال
گردید این تجم ا  ،مدلی ،مدسالمابمیز و مفادنی بدر ا دل  ١٥قدالون
اساسددی ،بددا اینهدده دسددااورد بزرگددی بددرای م لمددان و هلیددا جنفدد
دنفی و مددلی بده
مطالفاتی هشور میسو شده و در تاریا مفدارزا
یادگار خواهد مالد ،هی گداه پاسدا مناسدب دریافدا لکدرد تجم داتی هده
فددارغ از لادددایج ملمدددوس مدددادی ،روحیددده هرامدددا و اتافدددار و شدددکوه
حقخواهی و تدالا لفی را در پیکرهی جام ه تقویا هرد
تظمدددا و شدددکوه تجم دددا اتارا دددی م لمدددان در سراسدددر هدددشور
لمیتوالسا از دید هی لاظری مرفوع بمالد ،ا اما مدسئو ن در دولدا و
مجلددس ،اینبددار لددیز ددوری رفاددار هردلددد هدده الگددار دددای مددا را
لشنیدهالد
لکاهی قابل تامل اینجاسا هه مسئو ن در ادوار مخالف_با تفاو در
گرای و سدالیق سیاسدی و مددیریای شدان_ در ید مدورد اتفداقک لظدر
داشدداند و بن هددم در شددیوه (پاسددالگویی) بلددان بددود بنهددا ،بددهاتفاق بددا
روش واحد برخورد هردلد:
قالولی ما با ی
خواساههای
ک
ک
"سرهو و بازداشا ف ا ن دنفی م لمدان و پرولدهسدازی ،و اخدیرا ً
سناریوسازی تلیه بهارین م لمان ایران"
رفه اینهه بهخوبی میدالند ،سدرهو و بازداشدا هید حا دلی جدز
تخریددب بخددرین بقایددای دیوارهددای اتامدداد بدده مددسئو ن لداشدداه و اتفاقدا ً
ارادهی م لمان را برای مطالفهی خواساههای برحق تقویا هردهاسا
در چنددد مدداه گذشدداه و در پددی برگددزاری تجم ددا سراسددری م لمددان،
اتهدددا زلی و سناریوسدددازی امنیدددای تلیددده ف دددا ن دددنفی م لمدددان و
هارگران ،بهتنوان بخرین حربه برای تقابل بدا اتارا دا و مطالفدا
نفی ،به مجموتهی روشهای سرهو افزوده شدهاسا
همگان میدالند هه این روشها ،هی گاه افکار تمومی را قالع لکرده و
ق قوع مو لا ً "از قضا سرهنگفین فرا فزود" لگاه جام ه را
به مصدا ک
لسفا به سناریوسازان منفیتر هردهاسا ،همچنین اینلکاده را بده ذهدن
تداتی لموده هه مگر پی تر ،توالدساهالد از ایدن روشهدای لالماشدده،
سودی بفرلد!؟
از سددوی دیگددر ،خواسدداهی م لمددان تالشددگر و فرهیخاددهی ایددن خدداک
تزیددز ،فددضیلا ک دال د  ،زیددسان بددا هرامددا ،م یددشا و رفدداه همگالددی
اسا ،یقینا ً این خواساهها با مسکنهای هم اثر و موقا قابل حدل لیدساند
و یا با حملدههایی از جندس سدرهو و سناریوسدازی ،فرامدوش شددلی
لیساند و مارفع لخواهند شد
ساخاارهای لاهاربمد اجرایی و سازمالی هه برای

ی
سوسیالیست!
زنده باد جمهوری
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خوشخدمای به با دسایها و اربا قدر و ثرو  ،تالش میهنند هه
مطالفدهگری هالونهدا و الجمنهدای دنفی م لمدان را بده جریالیهدای
سیاسی داخلی و خارجی لسفا دهند ،تنها و تنها ی پیا را بده جام ده
مناقل میهنند:
"درمالدگی و لاهاربمدی ساخاار اجرایی و مدیریای هشور برای پاسدا
به خواساههای قالولی م لمان! از جمله ا ل
سیا قالون اساسی ،همسانسازی حقوق بازلشساگان و اجدرای قدالون
رتفهبندی" و
ع
از اسا با اتکا به روشم لمالهی خدوی و بده تکدرار ،بده مددیران و
مدددسئو ن امدددر در قدددوای سدددهگاله تو دددیح دهیدددم هددده مطالفدددهگری
لمان این هشور ،میدود بده دوره حکومدا ید جریدان
حق لفالهی م
ک
ً
خدداص در هددشور لفددوده و لیددسا ،همچنیددن ،ایددن ف الیاهددا ،ددرفا در
ق حقدهی شدهرولدی
چهارچو قالون و بر بسار قالون اساسدی و حقدو ک
ور میپذیرد ،لذا سرهو اتارا ا و مطالفدهگریهای دنفی،
مشکال جام ه را حل لمیهند و مااسفاله فا لهی بین ملا_دولا را
بی تر خواهد هرد
ما از دولایان و مجلس لشینان میپرسیم:
مگر رتفهبندی در مجلس به قالون تفدیل لشدهاسا؟ مگر قرار لفود هده
از  ۲٧شهریور  ٧۰۴۴اجرایی شود؟ مگدر بدازهی زمدالی اجدرای بن،
لهایاا ً تا  ٧٩خرداد لفود؟
چرا با وجود افزای لجا گسیخاه تور  ،از اجرای بن سرباز زدهاید؟
م لمان ایران ،توامان از درغگویی و تف یض بیزارلد
پی هسوتان فرهنگدی ،چده گنداهی هردهالدد هده بایدد ،سداعهای سداع بدا
وتده و وتیدهای واهی مناظر اجرای همسانسازی حقوق باشند؟!
مددا بدینوسددیله بدده ا ددال مدددیران و مددسئو ن میرسددالیم هدده شددما در
بزمون اجرای ر رتفهبندی و همسانسدازی ،بارهدا فر دا داشداید
هه لمره قفولی هسب هنید ،ا اما هر بار از این بزمون سرشکساه بدیرون
بمدید ،همانگوله هه در اجرای قدالون  ٧٥سداع مرفدوع مالدده مدیریدا
خدما هشوری سرشکساه شدید
دولایان و مجلسلشینان!
لی د میدالیددد هدده همچددون گذشدداه ،تنهددا بدده اتددال خواسدداهمان اهافددا
لمددی هنیم و ایددن مطالفددا را بددا جدددیا ،اتیدداد و هوشددیاری پیگددیری
خدواهیم هدرد ،زیدرا بددراین بداوریم هده بمددوزش و پدرورش هدشور ،در
ا شما لفوده و لیسا یقین داریم هه درباورتدان
تمامی ادوار ،در اولوی ک
تا زمالی هه جوالارین م لمان شاغل ،بازلشسا
ه شدولد ،رتفهبنددی را اجدرا لخواهیددد هدرد پدس مجفدوریم مطالفددهگری
خود را همچنان و با گا هایی اساوارتر ادامهدهیم

امروز پرس افکار تمومی ایناسا :چرا م لمدالی هده تمدا تدالش و
هم و غمشدان ببدادالی ،رفداه ،سدالما ،شدادابی ،خدردورزی و هرامدا
برای تما مرد ایران اسا را با اتهاما واهی بازداشا میهنید؟
چه هسالی امنیا ملی و بسای جام ه را به خطر میالدازلدد؟ م لمدان
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تالشگر و هنشگران شریف؟یا غار گران امواع مرد ؟
چرا دا و سیما ،دزدان بیاالمداع را _تلدیرغم احدراز مجرمیدا_ بدا لدا
اخاصاری م رفی میهند! ا اما م لمالی را هه هی هدا از مراحل رسدیدگی
ا بلددان اثفددا لددشده ،ددی سددناریویی
بدده پرولدهشددان ددی لددشده و مجرمی د ک
لاجوانمرداله ،ماهم جلوه میدهد!؟ "اینب تذهفون"؟
شورای هماهنگی تشکلهای نفی فرهنگیدان ایدران ،بدا ددایی رسدا ،از
شما میخواهد:
ا ف ا ن نفی دارید ،به ور شفا مناشر
اگر سندی ،داع بر مجرمی ک
هنیددد و همکدداران شددریف مددا را در دادگاههددای تلددنی میاهمدده هنیددد تددا از
خودشان دفا لمایند:
"تا سیهروی شود هرهه در او غ باشد"
چرا و به اساناد به هددامین قدالون ،ف دا ن دنفی را بید از موتدد مقدرر
ا بها طال "موقا" لگه میدارید؟
شده در قالون (سی روز) در بازداش ک
به هدا حق و به اساناد به هدا قالون وقای قدرار بازداشدا ،توسدط قا دی
به قرار وثیقده تفددیل میشدود ،بدرخال قدالون بنهدا را در بازداشدا لگده
میدارید؟
به اساناد هدا قالون ،ا رار بر ا اله بازداشا و دادرسی دارید؟ بیدا غیدر
از این اسا هه در ساخا سناریوتان با شکسا مواجه شدهاید؟
شددورای همدداهنگی تددشکلهای ددنفی فرهنگیددان ایددران ،بدده لمایندددگی از
م لمان مطالفهگر هشوراتال میلماید:
ا هالونهدددا و الجمنهدددای دددنفی ،جریدددالی مدددساقل ،حقخواهالددده،
ف الیددد ک
مددسامر ،ریددشهدار و همچددون درخددای تندداور اسددا هدده هی گدداه قابددل حددذ
لیسا؛ پس به جای تالش برای افزدون به دامنهی سدرهو  ،تدن بده گفاگدو
نفی بلان ،جامهی
دهید ،دای م لمان را بشنوید و به مطالفا برحق و
ک
تمل بپوشالید
ما ریح و قا اله اتال میهنیم هه ز اسا سدری ا ً دسدا از سدرهو
برداریدددددد ،اسدددددماتیل فدی ،رسدددددولفداقی ،میمددددددفالحی ،مژگالفددددداقری،
اسکندرلطفی ،مس ودلیکخواه ،شد فالمیمدی ج فرابراهیمدی ،میمددحفیفی،
ا ددررامیرزادگان ،میمدتالیددشولدی ،میمدددتلیزحماک ،هاشمخواسدداار
تفددددددددددالرزاقامیری ،حمیدتفاسی،غالمر ددددددددداغالمیهندازی،ایرجرهنما
،جفاردوسایفهارین م لمان ایران زمین هساند و تدالش بنهدا بدرای اتادالی
فرهنددگ ایددن هددشور بودهاسددا ،بدددون ش د  ،لمیتددوان الدیددشه و تفکددر را
زلدالی هرد
ما همچنان امید داریم هه به این لایجه رسیده باشید:
ف الیاهددای هالونهددا و الجمددن ددنفی ،قددائم بدده فددرد لفددوده و از د کع بدلدده
خودجوش م لمان مطالفهگر سراسر ایران لشا گرفاهاسا ،ایدن حرهدا،
ش لهای لیسا هه با سرهو خاموش شود و از هسای میو گردد
دولایان و مجلس لشینان!
با دایی بلند و رسا اتال میهنیم ،چنانچه همکاران ما سری ا ً و بیقید و
دان ایددران اجددرا
شددر بزاد لددشولد ،و خواسدداههای بددهحق و قد
دالولی م لمد ک
ک
نفی ادامه خواهد یافا
لشولد ،اتارا ا
بر همین مفندا و بدا اسداناد بده ا دل بیدسا و هفادم قدالون اساسدی ،شدورای
همدداهنگی تددشکلهای ددنفی فرهنگیددان ایددران ،از فرهنگیددان شددریف در
جایجای ایران تزیز دتدو بدهتمل مدیبورد ،در تجمدع اتارا دی روز
پنجشنفه١۱خدرداد ،هده از سداتا  ٧۴الدی  ٧١ظهدر برگدزار
میگردد شرها لمایند و حقوق قالولی خود را مطالفه هنند
صفحه ۱٦
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مکان تجمع:
تهران :مقابل مجلس شورای اسالمی
اساانها :اداراتکل
شهرساانها :ادارا شهرساان
خواساههای فرهنگیان هشور ،همچون گذشاه روشن اسا:
تدالا بموزش برای همه دال بموزان
اجرای ا ل سیا قالولاساسی
اجرای قالون مدیریا خدما هشوری
اجرای قالون رتفه بندی
اجرای همسانسازی حقوق بازلشساگان
بزادی بیقیدوشر ف الین نفی
تشکیل دادگاه رساله و مطفوتا برای لاشدرین ویددئوی ددا و سدیما
تلیه ف الین نفی
شورای هماهنگی تشکلهای نفی فرهنگیان ایران
 ٧٦خرداد ٧۰۴٧
استیفای دست جمیی پرسن برق یزد
شدنفه  ٧۰خددرداد مدداه  ،٧۰۴٧شددماری از پرسدنل شدرها بددرق منطقدده
اییزد ،در اتداراد بده پدایین بدودن حقدوق و مزایدا و مدشکال ما ددد
م یددشای و تددد توجدده مددسو ن بدده مددشکال بلددان ،درخواسددا اسددا فا
دساه جم ی از این اداره را اتال هردلد
ارترا مجدد کگارگران شگهرداری شگوه بگ رملگی نگ دن ورگدهی
پرداخت حقوق
جم ددی از هددارگران مجموتدده شددهرداری شددوش؛ روز دوشددنفه ٧۱
خردادمداه در اتداراد بدده میقددق لددشدن وتدددههای داده شددده از سددوی
مددسئو ن بددرای و ددوع مطالفا شددان ،اتدداراد ددنفی خددود را در
برابر ساخامان فرمالداری شوش برگزار هردلد
تجما ارتراضی کارکنان دان ااه آزاد تهران
روز سددده شدددنفه  ٧٥خدددرداد مددداه ،هارهندددان دالدددشگاه بزاد تهدددران در
اتدداراد بدده تددداو تددد افددزای حقددوق ماهیالدده براسدداس تددور و
هزینددههای واق ددی م یددشا ،بددا شد ارهایی تلیدده «تهرال ددی »اقدددا بدده
برگزاری تجمع اتارا ی هردلد
تجما آتش ن انان تبریز در ارترا
حقوق

ب انزایش نگاییز  ٧٤درصگدی

بتد لددشالان تفریددز روز سهشددنفه در اتدداراد بدده افددزای لدداچیز ٧۴
در ددددی حقدددوق در میو ددده شدددهرداری تجمدددع هردلدددد م ار دددان
میگویند در برابر تور بید از  ۰۴در ددی ،افدزای  ٧۴در ددی
حقوق توهین به هارگران و هارمندان حداقلبگیر دولا اسا .
کگگارگران شگگهرداری ایران گ هر  ۵مگگاه بگگدون حقگگوق در س گ تترین
وضییت میی تی م غول کار هستند

شماره ٥٦۰

هارگران شهرداری ایرالشهر اهندون  ۷مداه اسدا هده حقدوق لگرفاهالدد بدا
وجددود بارهددا تجمددع و اتدداراد ،شددهرداری ایددن شددهر هی د اتانددایی بدده
و یا هارگران لمیهند هدارگران هدر روز بدا لامدهلگاری بده مقا هدای
شهرداری و اساالی و یا تجمدع و اتداراد حدضوری بده امیدد پاسدخگویی
مشروع هساند اما  ۷ماه بدون دسامزد برای تهیه همارین امکالا م یشای
به قرد و لسیه گرفان روی بوردهالد بلها میگویند ها های اساسدی دی
ی ماه گذشاه چندین برابر افزای قیما داشاه اسدا مدا حدای اگدر حقدوق
هم سر ماه میگرفایم ،فقط هفا لیمی از ماه را میداد چه رسدد بده اینکده
 ۷ماه بدون حقوق سر هنیم.
در شددهرداری ایرالددشهر  ۱۷۴لفددر هددارگر به ددور قددرارداد مددساقیم بددا
سابقههای با ی  ٧۷ساع مشروع به هار هساند.
شهرداری حقوق بلها را از بهمنماه ساع گذشاه پرداخدا لکدرده اسدا .بیدا
لمایندگان مجلس و مقاما ریز و درشا حکومای و شکنجهگرالشان ید
روز حقوقشان به ت ویق میافاد؟
به گفاه هارگران لزدی به  ۰ماه بیمه بلهدا و  ٧۰سداع تیددی تقدب افاداده
لیز پرداخا لشده اسا
تجما ارتراضی بازن ستاان تأمین اجتماری بگا خگروه شگیار مگرگ بگر
رئیسی در سراسر ک ور
روزهددای دوشددنفه  ٧۱و سدده شددنفه  ٧٥و چهارشددنفه  ٧٩خردادمدداه ٧۰۴٧
جم ی از بازلشدساگان تدأمین اجامداتی شدهرهای زلجدان ،هرمدان ،مدشهد،
اهواز ،شوشدار ،بنددرتفاس ،هرمالدشاه ،تفریدز ،ارومیده ،اردبیدل ،قدزوین،
دزفوع ،گیالن ،شدوش ،هدر  ،اراک ،ا دفهان ،خر ببداد ،شدیراز ،تهرالدو
دیگر شهرها مقابل ساخامالهای اداره های هدار ،ادارا تدامین اجامداتی و
اساالداری های این اساالها دسا به تجمع زدلد
این بازلشساگان تأمین اجاماتی لدسفا بده مدصوبه روز  ٧۷خدرداد هیدأ
وزیران مفنی بر افزای  ٧۴در دی حقدوق بازلشدساگان غیرحداقلبگیدر
اتاراد خود را ابراز داشاند
بازلشساگان و مسامریبگیران تأمین اجاماتی خواهدان افدزای حقدوق بده
میزان لرخ واق ی سفد م یشا هساند اما دولا حای مصوبه شورای تالدی
هار مفنی بر افزای  ۲٩در دی بدرای غیرحدداقلبگیران را لدیز زیدر پدا
گذاشاه اسا
درخواسا های بازلشساگان و مسامری بگیران تامین اجاماتی
_ ٧ابطداع فددوری مددصوبه خددال قدالون هیئددا دولددا دربدداره افددزای ده
در دی سایر سطو
 _١ز اجراء بودن تصمیما شدورای الی هدار بددون تدصویب در هئیدا
دولا
_۲اجرای د در د هم سان سازی و پرداخا م وقا از ساع ٦٦
 _ ۰افددزای حددداقل حقددوق بددا تر از خددط فقددر  ،اتمدداع ددریب زمددان
بازلشساگی برای سایر سطو و ترمیم حقوق ها براسداس سدفد م یدشا
و تور
_۷تشکیل ندوق حمایای مجزا با بودجه دولای برای گروههای حمایای
 _۱تصویب قالولی برای جلوگیری از دسا الدازی و اساقراد دولا هدا
از ندوق سازمان تامین اجاماتی و پرداخا تاجل بدهی هدای دولدا بده
ندوق با اتماع دیر هرد
_٥لظار واق ی بازلشساگان به داراییهای دندوقها و گدزارش شدفا و
هامل بن در تر ه تمومی

حوادث
یک کارگر در یاسوج خود را ب آتش ک ید
ی هارگر در یاسو به دلیل مشکال م یدشای از ریدق خودسدوزی بده
زلدگی خود پایان داد.
صفحه ۱٥
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هویا این هارگر مجید بهجا لژاد ،مااهل و پدر  ۲فرزلد
احراز شده اسا.
ی منفدع مطلدع گفدا“ :وی بده دلیدل لداتوالی در پرداخدا بددهی ٧۴
میلیون تومالی خود دسا به خودسوزی زد و پس از به هما رفادن ،در
بیمارساان یاسو جان باخا”.
ز به ذهر اسا؛ اردیفهشا ماه ساع جاری لیز دو هارگر شداغل در
ی واحد لالوایی در روساان خومه زار از توابدع شهرسداان ممدسنی،
به دلیل مشکال م یشای و فقر مالی از ریدق مدصر قدرص برلدج
دسا به خودهشی زدلد و جان خود را از دسا دادلد.
ددی مددد تقریفددا ید سدداع (  ٧٧اردیفهددشا  ٧۰۴۴تددا  ٥اردیفهددشا
 )٧۰۴٧دساکم  ٧۷هارگر دسدا بده خودهدشی زده و بده زلددگی خدود
پایان دادلد
مرگ کارگر ساختمانی و بر اثر سقوط از ارتفاع
روز یکشنفه  ٧۷خردادماه  ،٧۰۴٧ی هارگر ساخامالی بدهلا برهدان
لشکری بدر اثدر سدقو از فقده پنجدم ید سداخامان جدان باخدا ایدن
هـارگر در ی ساخامان در حاع سداخا در شدهر ارومیده مدشروع بده
هار بود و در حین برماتوربندی دچار این حادثه شد هه بدهدلیل لداشدان
همربندد و تجهدیزا ایمدنی بده پدایین سدقو هدرد وی مااسدفاله بهدلیددل
شد جراحا وارده در میل وقو حادثه جان باخا.

شماره ٥٦۰

تصاویر دای تیرالدازی شنیده میشود
زندان و بازداشتها
در اقددددددامی تدددددازه از سدددددوی لهادهدددددای امنیدددددای ،بشددددد فان_میمدی و
بمس ود_لیکخواه از زلدان سنند به زلدان اوین مناقل شدلد.
این دو تضو الجمن نفی م لمان مریدوان دی تماسدی بدا خالوادههایدشان
ایددددن خددددفر را اتددددال هردهالددددد لکاددددهی قابددددل تامددددل اینجاسددددا هدددده
بمس ود_لیکخواه را وادار هردهالد هه با زبان فارسی با همسرش دیفا
هند
مهدی_نتحی بازداشت شد
روز  ٧٩خرداد مهدی فایی از ف الین نفی فارس در منزل واقع در
روساای هردشوع پاسارگاد با یورش لیروهای لیروهای امنیای بازداشا

مجمع عمویم ظرف ابراز وجود
مستقیم و مستمر کارگران است!
مجمع عمویم را آگاهانه و بنا به هر
نیازی برپا کنید!
جنبش مجمع عمویم را ر
گستش دهید!

مصدوا شدن کارگر سفیدکار بر اثر سقوط از ارتفاع در مالیر
در یدد حادثدده هـدددارگری دیگددر ،یدد هـدددارگر سدداخامالی در حیدددن
سفیدهاری در ی ساخامان در حاع ساخا از فقده چهدار سداخامان
بدده چاه د بسالددسور سددقو هددرد و مددصدو شددد.وی در ی د مجامددع
ساخامالی در لزدیکی خیابان مولوی شهر مالیر در حاع هار بود.
لفددود اسدداالداردهای ز در مییددط هددار و تجهددیزا ایمددنی و رتایددا
لکردن ایمنی مییط هار ،موجب افزای روز افزون مدر هـدارگران
در ایران میشود.

سرقا از دندوقهای امالدا ببالد _ملی شد فه دالدشگاه در تهدران
بازتا گساردهای در رسالهها و شفکههای اجاماتی ایجداد هدرده ،هدر
چنددد هدده ب ددضی گزارشهددا از جملدده دربدداره ت ددداد ددندوقها ددد و
لقیض اسا
لکا قابل توجده اینکده سدارقان پدس از دسدافرد ،بخدشی از تجهدیزا
اتاق سدرور و مرهدز دوربینهدای مداربدساه ایدن شد فه را هدم بدا خدود
برده الد گدزارش شدده اسدا هده سیدسام هدشدار فقدط بده موبایدل رئیدس
بال ماصل بوده اسا «اما به دلیل هشدار اشافاهی در گذشاه ،رئیدس
بال به پیام هشدار اتانا لمیهند »
در پی اتال سرقا ندوقهای امالا بال ملدی شد فه «دالدشگاه »
در تهران ،شماری از مشاریان خشمگین ایدن بالد بدرای شدکایا در
این ش فه تجمع هرده و دسا به اتاراد زدلد
گزارشهددا از تهددران حدداهی اسددا هدده تجمددع روز  ٧٩خددرداد ٧۰۴٧
گروهی از ماعباخاگان سدرقا دندوقهای امالدا بالد ملدی شد فه
دالدددشگاه بدددا سدددرهو لیروهدددای امنیدددای روبدددرو شدددده اسدددا و در

کارگران ،کمونیست ها ،به حزب حکمتیست بپیوندید!

ی
کمونیست هفتگ

صفحه ١۷

شماره ٥٦٤
آدرسهای تماس با حزب
کمونیست کارگری  -حکمتیست
ر
دفت مرکزی حزب
پروین کابیل
daftaremarkzy@gmail.com
رئیس ر
دفت سیایس

سیاوش دانشور
siavash_d@yahoo.com
دبت کمیته مرکزی
ر
جمال کمانگر
jamalkamangar@yahoo.com
دبت کمیته سازمانده
ر
ری
حسی زاده
رحمان

مجمع عمویم ظرف ابراز وجود مستقیم و مستمر کارگران است!
مجمع عمویم را آگاهانه و بنا به هر نیازی برپا کنید!
جنبش مجمع عمویم را ر
گستش دهید!

hosienzade.r@gmail.com

دبت کمیته کردستان
ر
صالح رسداری
sale.sardari@gmail.com
دبت تش یالت خارج
ر
ی
ر
نادر رسیف

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!

sharifi.nader@gmail.com

ک

ر
نشیه حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست

برنامه های تلویزیون پرتو ،رسانه حزب کمونیست
کارگری-حکمتیست را بطور زنده از طریق کانال ر
آلتناتیو
ی
معرف کنید.
شور یان دنبال کنید و به کارگران و دوستانتان

رسدبت :سیاوش دانشور
ر
Siavash_d@yahoo.com
اگر برای کمونیست مقاله میفرستید:

آدرس خط زنده:

https://alternative-shorai.tv/

ر
رسدبت در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است .ر
مقاالن را منننت رنشن منین ننند
نشیه کمونیست تنها
ر
ر
که برای این ر
حداکت تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.
نشیه تهیه شدند .مطالب باید

سر دبیر موقت ن ری سیید یاان

زنده باد سوسیالیسم!

