
 

ناسیونال شماره    ٧٩٢انتر
 

  ٢٤٢٢یم  ١٢ـ  ١٠٤١اردیبهشت  ٢٢جمعه  

حزب کمونيست کارگری ايران

ناسيونال   انتر

 

 

٤ ادامه در صفحه    

 ١٢ ادامه در صفحه  

اضی معلمان در   ۲۲ از ساعت ده صبح امروز    اردیبهشت بار دیگر تجمعات اعتر
 
 

 ٢ صفحه  

 ٥ ادامه از صفحه         

 نان! 
ی
 گران

علت سیایس است و راه حل هم  
 سیایس است! 

 
 محسن ابراهییم  

٩ ادامه در صفحه    

 کمپین مالی حزب با موفقیت انجام شد 
 از تک تک شما متشکریم  

 آوری کمک ادامه دارد    تالش ما برای جمع 
 

هزار دالری برای تامین    ۰۱۱ کمپین    ۴ لیست شماره  
 مالی حزب و کانال جدید   

 ١٥ صفحه  

 ٦ ادامه از صفحه          

 نان، یورش به  
ی
گران

ییک مردم!   ی  بقای فت 
آیت هللا قاتیل که با  
عنوان "سید محرومان"  
رئیس جمهورش کردند،  
اعالم کرده بود بزودی فقر  
مطلق را ریشه کن خواهد  
کرد. با گران کردن نان، او به  
جای ریشه کن کردن فقر،  
به ریشه فقرا یورش برد.   
گران کردن نان یورش به  
یت   آخرین قلم سفره اکتر
محروم جامعه، یورش به  
ییک کارگران و   ی بقای فت 
یت وسیع جامعه است.     اکتر
نان را گران میکنند اما  
نمیتوانند نگرانی خود را  
پنهان کنند. در باره خطر  
"شورش گرسنگان" به  
همدیگرهشدار میدهند.  
نماینده مجلس از نفرین  
ملت یاد میکند. "مرجع  
عالیقدری" که خود یک  
پارچه سمبل بالهت است  
گالیه میکند که "ثروت  
مملکت را به دست  
سفیهان ندهید. ... اگر  
سفیه، ستون فقرات یک  
د این   ملت را به دست گت 

شکند و ملت را    ستون م 
ی  کند...". رئیس    گت  م   زمی 

جمهور مجبور میشود   
جلوی دوربینها ظاهر شود  
تا به "مردم عزیزمان"  
اطمینان دهد که نگران  
نباشند، اقالم دیگر گران  
نخواهد شد و با یک روز  

دقت   –فاصله وزیر کشور  
کنید وزیر کشور نه وزیر  

اعالم میکند فقط    -اقتصاد  
مرغ و تخم مرغ و روغن و  
 لبنیات گران خواهد شد!   
حق دارند نگران شوند.  
چطور میتوان نان مردم،  
این آخرین قلم برای زنده  
ماندن را از سفره مردم  
محروم دزدید و نگران هم  
نشد. نگرانند و دارند خود را  
 آماده میکنند  

ر
برای آن اتفاق

که به همدیگر در باره اش  
هشدار  میدهند: "شورش  

 گرسنگان"!  
 رسشار از  

ر
توجیهان

 دروغ  و رذالت و راسیسم! 
اگر گرانی نان خشم مردم  
را برانگیخته است،  
توجیهات و تبلیغات  
حکومتیها در باره علت  
جر   ی گرانی به طریق اویل متی
ی   کننده و خشم بر انگت 
است. بر اساس تبلیغات  
وقیحانه و مسخره رسانه  
های حکومتر متعلق به  
جناحهای مختلف، نان  
گران شده است چون  
روسیه و اوکراین وارد جنگ  
شده اند؛ چون برای مقابله  
با  رانتخواری و فساد و  
قاچاق آرد و گندم  ارز  
ترجییح باید حذف میشد؛  

میلیون مهاجر    ۰۱ چون  
)منظور حتما پناهجویان  
افغانستانی است( با رژیم  
  
ی
غذانی "نان پایه" زندگ
میکنند و مرصف نان دولتر  
آنها بیشتر از مرصف   
 "خودمان" است؛ چون 

 

٣١ ادامه در صفحه    

١ ادامه در صفحه    

٨ ادامه در صفحه   

 نجویم، مافیای حاکم است 
ی
 ریشه گران

 
 حزب کمونیست کارگری ایران      

 ۲۱۲۲ مه    ۰۲ ،  ۰۰۱۰ اردیبهشت  

اضات اجتمایع؟   یا اعتر
ی
 راه کدام است، شورش های خیابان

 
 حمید تقوانی 

اضات معلمان  ی دیگر از اعتر  یک روز شورانگت 
 
 شهال دانشفر 

! نقطه قدرت ما 
ی
 همبستیک

 
 سیاوش مدرس 

وزه جمهوری اسالیم را باید به خاک مالید پ   
 

 کاظم نیکخواه 

 نجات   ۴۱ مه )   ۴۱ شنبه  
ی
 اردیبهشت( روز جهان

 احمدرضا جالل   
اضی در   شهر   ۴۴ کشور و در    ۱ گردهمانی های اعتر  

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری  ایران و کمیته کردستان  



ناسيونال   ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر

  ۴ ادامه از صفحه  
 
شههههرهههای مههتههعههددی بههر هها     

شههد. مههعههلههمههان در گههروههههههای  
انی    جمع شدند، سخهتی

ی
بزرگ

کهههردنهههد، شهههعهههار دادنهههد و بهههه  
رسکههوبههگههریههههههها و ن  حههقههوقههیههههها  
اض خود را بهیهان کهردنهد.    اعتر
ایههن تههجههمههعههات بههه  فههراخههوان  
 هشه هلهههای  

ی
شورای ههمهاههنهیک

صهههههههنههههههه ی فهههههههرههههههههنهههههههگهههههههیهههههههان در  
اض بههه ادامههه بهازداشههتهههها    اعهتر
و  هشههدیههد رسکههوبههگههری ههها و  
سهخههنههان یههوسههف نههوری وزیههر  
آمههوزش و پههرورش و تهههههدیههد  
ض بهه اخههرا    مهعهلههمهان  مهعهتر
ی بههههخهههاطههههرعههههدم   تههههههههدیهههد و نههههت 
پهههههههههههههههههاسهههههههههههههههههخهههههههههههههههههگهههههههههههههههههونی بهههههههههههههههههه  
خواستهایشان، بر ا شهد. بهنها  
بههههههر گههههههزارشههههههات تهههههها کههههههنههههههونی  
غههههههم ف ههههههای  شههههههدت   عههههههلههههههت 
امههههنههههیههههتر کههههه حههههکههههومههههت در  
شهههههههرههههای مهههخهههتهههلهههف بهههویههه ه  
تهههههههههههران ایهههههجهههههاد کهههههرده بهههههود،  
    معلمان در شههرههای تهههران، 
اصهفههههان، مهریهوان، سههنهنههد ،  
یههههز،   از، تههههت  کههههرمههههانشههههاه، شههههت 
سهههههقهههههز، بهههههیهههههجهههههار، دههههههگهههههالن،  
 ،     آمههههههل، نههههههورآبههههههاد مههههههمههههههسههههههتی
رشهههههت، اههههههواز، رسدشههههههت،  
اردبیل، شهرضا، کر ، فسها،  
قهههزویهههن، بهههجهههنهههورد، آبهههدانهههان،  
، ارا ، لهههههنهههههگهههههرود،   ی ههههههرسهههههی 
سههههههههههههاری، رضههههههههههههوانشهههههههههههههههههههههههههر،  

آبههههاد غههههرب، زاهههههدان،    اسهههالم 
دیههههههههههههههوانههههههههههههههدره،      هههههههههههههههمههههههههههههههدان، 

گچهسهاران، بهوکهان، تهاکسهتهان  
تهههههههههران، یههههاسههههو  و ... گههههرد  
اض خهود   آمدند تا فریاد اعتر
را بهلهنهد کهنهنههد.  در تهجهمهعههات  
ایهن روز ح هور زنههان  سههیههار  
چشمگت  بهود و عهکهس هها و  
هههای مههعههلهههمههان زنههدانی در   بههتی
کههههت کههههنهههههنههههدگهههههان،   دسههههت رسک
اض تههجههمهع کههنههنهدگههان بههه   اعهتر
ی هههههها و هشهههههدیهههههد   دسهههههتهههههگهههههت 
رسکوبگری ها را بیان میکرد.  
شعار معهلهم زنهدانی آزاد بهایهد  
گردد شعار محوری معلمهان  
ض در ایههن روز بهههود و   مههعهههتر
ی انههدخههتههه   در هههمههه جهها طههنههی 

 بود.  
 

در تهران از اول صبهح در  
وهههای امههنههیههتر و   ایههن روز نههت 
لباس شخیصه و انهتهظهام در  
خههیههابههان بههههههارسههتههان مسههتههقهههر  
شههده بههودنههد تهها مههانههع تههجههمههع  
ی ون   و نههت 

شههونههد. جههلههوی مههتر
وههههههههای امهههههههنهههههههیهههههههتر   ههههههههای نهههههههت 

مسههههههتههههههقههههههر شههههههده بههههههودنههههههد .  
مههههعههههلههههمههههان بههههرای ح ههههور در  
تههجهههمهههع در حههال گههرد آمهههدن  
وهای انهتهظهام   بودند، اما نت 
اجههههازه تههههجهههههمههههع بهههههه آنهههههان را  
نمیدادند. مسعود فرهیختهه  
و لههطههف هللا جههمههشههیههدی از  
معلمان دستگت  شهده امهروز  
در تههجههمههع تهههههران در مههقههابههل  

 مجلس هستند.  
 
در سههههنههههنههههد  جههههمههههعههههیههههت    

قههههابههههل تههههوجهههه  در تههههجههههمههههع  
مههههقههههابههههل آمههههوزش و پههههرورش  
ح ههور داشههتههنههد و بهها پههخهه   
رسود "مههرغ سههحههر نههالههه رس  
اض   کن" شور مهبهارزه و اعهتر
را بههازتهههاب مهههیههدادنههد. عههکهههس  
  ، هههههانی از مههههعههههلههههمههههان زنههههدانی
ی با نهوشهتهه "مها خهواههان   بتی
آمههههههوزش زبههههههان مههههههادری بههههههه  
صهههورت رسهههیم در مههههدارس  
هسهتهیههم"، "تهحههصهیهل رایهگههان  
بههههههرای کههههههودکههههههان"، "احهههههه ههههههام  
ظهالهمهانهه عهلهیهه مهعهلهمهان بهایههد  
ههای   لغو گردد"، از جمله بهتی
قابل توجه در این گردهمهای  
اضی بهود. قهرائهت اسههام   اعهتر
مههعههلههمههان زنههدانی و کههف زدن  
جمعیت بهرای آنههها، صهحهنهه  
 و  
ی
ی از هههمهه ههسههتههیک ی شههورانههگههت 
اتهههحهههاد را نشهههان مهههیهههداد. در  
 از  
ی
مهههریهههوان جهههمهههعهههیهههت بهههزرگ

کهههت داشهههتههنهههد و   مههعهههلههمهههان رسک
ح هههههههور زنهههههههان بهههههههرجسهههههههتهههههههه  
بهههود.در ایهههن تهههجهههمهههع یهههیک از  
مههعههلههمههان قههطههعههنههامههه شههورای  
 را قهههرائهههت کهههرد و  

ی
ههههمهههاههههنهههیک

جهههمههههعهههیههههت بههها کهههف زدن بههههر  
خههواسههتهههههای اعههالم شههده در  
 قطعنامه تاکید گذشت. 

از جههمههع زیههادی از   در شههت 
مهههعهههلهههمهههان ح هههور داشهههتهههد و  
شکرهللا احدی ع و هیهات  
مههههههدیهههههههره انهههههههجههههههمهههههههن صهههههههنههههههه ی  
انی کرد.   معلمان فارس سختی
او در سههخههنههانهه  بههر حههقههوق  
قهههههانهههههونی شهههههههههههرونهههههدان بهههههرای  
ایجاد هش ل، بر انی تجمع و  
تههههههحههههههصههههههیههههههل رایههههههگههههههان بهههههههرای  
کودکان تاکید کرد. سهسهس بها  
ی ایههنههکههه سههال  مهها قههلههم   گههفههیر
است وبا شعار "بها اههل قهلهم  
ههرکهه در افهتهاد ور افهتهاد" بههه  
سههههههخههههههنههههههانهههههه  ادامههههههه داد و  
جمعهیهت بها تهکهرار ایهن شهعهار  
او را  هههمههراد کههرد.  سههسههس  
بهر آزدای بهدون قهیهد و رسک   
مهههعههههلههههمههههان زنههههدانی خصههههوصهههها  
مههههههعهههههههلههههههمهههههههانی کههههههه در یهههههههازده  

اردیبهشت روز جههانی کهارگهر  
بازداشت شدند و اسمهاعهیهل  
اض بهههه   عهههبهههدی کهههه در اعهههتر
هشهههدیههههد فشههههار هههها بههههر روی  
مهعهلهمهان در اعهتهصهاب اسههت  
و وضهههعهههیهههت جسهههیم خهههون   
نهههدارد اشهههاره کهههرد  و فهههریهههاد  
جهههای مهههعهههلهههم زنهههدان نهههیهههسهههت  
رس داد و جههههههمههههههعههههههیههههههت در  
هههمهههراد بههها او شهههعهههار مهههعهههلهههم  
زنهدانی آزاد بهایهد گهردد، جهای  
مههعههلهههم زنههدان نههیههسهههت را رس  
دادنهههههد. شهههههعهههههارههههههای دیهههههگهههههر  
مهههههعهههههلهههههمهههههان در ایهههههن تهههههجهههههمهههههع  
عبارت بودند از" "روسیه را  
رههها کهههن فههکهههری بههه حهههال مههها  
کن"، "اجرای ههمهسهانسهازی  
بدون حقه بازی"، "ننهگ مها  
نههنههگ صههدا و سههیههمههای مهها"،  
"نههههنههههگ مهههها نههههنههههگ مهههها وزیهههههر  

 الدنگ ما. 
 

در یههههاسههههو  بهههها اسههههتههههقههههرار  
وهههای امههنههیههتر در مههقههابههل   نههت 
اداره کهههل آمههوزش و پهههرورش  
اجهههازه تهههجهههمهههع بهههه مهههعهههلهههمهههان  
نهههدادنهههد و بهههنههها بهههر گهههزارشهههات  

نههههفههههر از آنههههههههها    ۰۱ بههههیهههه  از  
بهههههازداشهههههت شهههههده انهههههد. کهههههه  
اسههههام آنههههههههها هههههنههههوز روشههههن  
نههیههسههت. در نههورآبههاد مههمههسههتی  
معلهمهان بها شهعهارههانی  چهون  
مههههعههههلههههمههههان زنههههدانی آزاد بههههایههههد  
گردند،  تحصیل رایگان حق  
شههمههاسههت امههروز، آمههوزش و  
پههههههرورش رو بههههههه فههههههنههههههاسههههههت  
امهههههروز، ههههههوار ههههههوار امهههههروز  
سهههکهههوت جهههفهههاسهههت امهههروز ،  
اض خهود را   خهواسهتههها و اعهتر
فهریهاد زدنهد. در اههواز  مهریههم  
مهههردی یهههک از مهههعهههلهههمهههان   شهههت 
ان تهههجهههمهههع بهههود و در   سهههخهههتی
سههخههنههان خههود ضههمههن اشههاره  
بهههههههه خهههههههواسهههههههتهههههههههههههههای فهههههههوری  
اض خههود را بههه   مهعههلههمههان اعههتر
ی هها اعهالم داشهت.   دستگت 
سههسههس جههمههعههیههت شههعههارهههانی  
چون مهعهلهم زنهدانی آزاد بهایهد  
د،  لههت   گهردد، مههعهلهم م مههت 
نهیم پهذیهرد را رس دادنهد.  در  
این تجمع ییک از معهلهمهان بهه  
اسههههههم سههههههیههههههامههههههک چهههههههههههههرازی  

 .   بازداشت شد 
 

در رشههت مهعههلههمهان شههعههار  
میدادند:" مهعهلهم زنهدانی آزاد  
باید گردد"، "آمهوزش رایهگهان  
حههههههق فههههههرزنههههههدان ایههههههران"، و  
"وزیههر ن  کههفههایههت اسههتههعههفهها ،  
اسهههتهههعهههفههها ". در ایهههن تهههجهههمهههع  

ح هور دانهه  آمههوزی بهها بههتی  
معلم عهزیهزم مهن ههم کهنهارت  
 در  
ر
هسههههتههههم شههههور و شههههوق

جههمههعههیههت ایههجههاد کههرد و ایههن  
شههعههار بهها کههف زدن در جههمههع  
رس داده شهههد. در اصهههفهههههههان  
جهو  سههیهار امهنههیهتر بهود. بهعههد  
از ظههههر روز قههبهل عهمههادی از  
اع ای ههیهات مهدیهره کهانهون  
صههنهه ی فههرهههنههگههیههان اصههفهههههان  
وهههههای امههههنههههیههههتر   تههههوسههههط نههههت 
بههههازداشههههت شههههده و  ههههس از  
ضهبهط وسهائهل ارتهبها  وی،  
پهههیههههامههههههههای رسارس کههههذب در  
خصوص اتمام مجوز کهانهون  
اصفهان به تهوسهط گهوسک و  
اکهههههانههههههت او بهههههه گهههههروههههههههههههههای  
تلگرام ارسال شده بهود. امها  
کههههههانههههههون صههههههنهههههه ی مههههههعههههههلههههههمههههههن  
اصههههفهههههههههان ضههههمههههن مههههحههههکههههوم  
کردن ایهن حهرکهت بهر قهانهونی  
بههههودن هشههههه ههههل و فهههههراخهههههوان  
غههم   تههجههمههع تههاکههیههد کههرد. عههلههت 
هههمههه ایههن هشههمهه ههات مههعههلههمههان  
برای تجمع به محهل آمهدنهد.  
وی انتظام که از قبهل   اما نت 
در مههحههل مسههتههقههر بههودنههد بهها  
بر انی تهجهمهع مهقهابهلهه کهرده و  
مههعههلههمههان را پههراکههنههده کههردنههد.  
بهههدیهههن تهههرتههههیههه  مهههعههههلهههمههههان بهههها  
ی تهجهمهع و ح هور در   پهیهگهت 
اضی خهود را   مهحههل پههیههام اعههتر

 رس دادند. 
 

در کههر  یههیک از مههعههلههمهههان  
زن   سخنانی از اینکه اگهر  
به ما جهواب نهدههنهد مهدارس  
را تههعههطههیههل مههیههکههنههیههم اخههطههار  
میدهد و سهخهنهان او بها کهف  
زدن جهههههههمههههههههعهههههههیهههههههت ههههههههمههههههههراه  
میشود.  در قهزویهن مهعهلهمهان  
با شهعهارههای" نهنهگ مها نهنهگ  
ما وزیهر الهدنهگ مها" ، "نهنهگ  
ما ننگ ما دولت الدنگ ما"  
 خشم خود را فریاد زدند. 

 
  
ی
شههههههههههورای هههههههههههمههههههههههاهههههههههههنههههههههههیک
هش لهههای صهنه ی فهرههنهگهیهان  
هههمههانههنههد هههمههیههشههه قههطههعههنههامههه  
  ۲۲ تهههههجهههههمههههههع رسارسی روز  

هه کههرده   اردیهبههههشهت را  مهنههته ک
بهههههههود و در آن مهههههههوضهههههههو   
اض تههجههمههعههات ایههن روز   اعههتر
اعههههالم شهههههده بههههود. در ایهههههن  
قههطههعههنههامههه بهها مههحههکههوم کههردن  
اقههدامههات تههوام بهها خشههونهههت  
عهههههلهههههیهههههه مهههههعهههههلهههههمهههههان تهههههوسهههههط  
حهههکهههومهههت، بهههر خهههواسهههتهههههههای  
فههوری مههعههلههمههان تههاکههیههد شههده  
اسهههههت. اههههههم خهههههواسهههههتهههههههههههای  

اعهالم شههده مههعهلههمههان در ایههن  
قطعنامه عبارتند از:  آزادی  
بههدون قههیههد و رسک  مههعههلههمههان  
،  پههههههایههههههان دادن بههههههه   زنهههههدانی
بهههههههههرخهههههههههوردههههههههههای تهههههههههوام بههههههههها  
خشهههونهههت بههها فهههرههههنهههگهههیهههان و  
اتههمهههام  پهههرونههده سهههازی هههها و  
اح ههههههار ههههههها و تهههههههههههههدیههههههدات  
، آزادی فههوری هههمهههه   امههنههیههتر
مهههههعهههههلهههههمهههههانی کهههههه در ههههههفهههههتهههههه  
گذشته در شههرههای تهههران،  
بههههوشهههههههههر، مههههریههههوان و سههههایههههر  
نقا  کشور بهازداشهت شهده  
 فهههههوری بهههههه  

ی
انهههههد،  رسهههههیهههههدگ

خهههواسههههتهههه هههههای اسههههمهههاعههههیههههل  
عههههههبههههههدی مههههههعههههههلههههههیم کههههههه در  
ی سههال زنههدان و عههیل   ههفههتههمههی 
رغههم بههیههمههاری هههای مههخههتههلههف  
ی روز اعتصاب   در دوازدهمی 
غههههذاسههههت،  اجههههرای قههههانههههون  
مهدیههریهت خههدمهات کشههوری،  
اجرای درسهت رتهبهه بهنهدی و  
هههههههمههههههسههههههان سههههههازی حههههههقههههههوق  

 بازنشستگان. 
 

اسههام مهههعههلهههمههانی کههه    
روزهههههههههههههای ده و یهههههههههههههازده  
اردیههبهههههشههت و در مههنههاسهه ههت  
روز جهههههانی کههارگههر بههازداشههت  
شهههده و هههههنهههوز در زنههههدانهههنههههد  
  ،
ر
عههههبههههارتههههنههههد از:رسههههول بههههداق
، جهههههعهههههفهههههر   مهههههحهههههمهههههد حهههههبهههههیهههههت 
ابههراهههیههیم و عههیل اکههت  بههاغههانی  
  ، از تهههههران، مههحههسههن عههمههرانی
محمود مالیک، رضا امانی فر  
و اصهغهر حهاجه  از بهوشهههر،  
اسههکهههنهههدر لههطههه ی از مهههریهههوان،  
هههههههههههادی صههههههههههادق زاده از  
مشهد،  شعبان مهحهمهدی از  
ی روز گهههههذشهههههتهههههه   مههههریهههههوان نههههت 
بههههههازداشههههههت شههههههد. مسههههههعههههههود  
فهههههرههههههیهههههخهههههتهههههه ، لهههههطهههههف هللا  
جههههههمههههههشههههههیههههههدی و سههههههیههههههامههههههک  
چهرازی از بازداشت شدگان  
تهههجهههمهههعهههات امهههروز مهههعهههلهههمهههان  
هسههههتههههنههههد. تههههمههههام مههههعههههلههههمههههان  
زنهههدانی و زنهههدانهههیهههان سهههیهههاس  
بهههایهههد فهههورا و بهههدون قهههیهههد  و  

 رسک  آزاد شوند. 
 

حزب کمونیهسهت کهارگهری  
 ایران 
 
اردیهههههههههههههبهههههههههههههههههههههههههههشهههههههههههههت    ۲۲ 
 ۲۱۲۲  مه    ۰۲   ، ۰۰۱۰ 

٢ صفحه    



ناسيونال   ٢٧٩شماره     -دوره دوم   انتر

 

 
اضات اجتمایع؟   یا اعتر

ی
 راه کدام است، شورش های خیابان

 
 حمید تقوانی  

 

 ٤ ۴ ادامه در صفحه     

 
تدوین شده بر مهبهنهای مصهاحهبهه بها کهانهال  

: جهامهعهه  حسن صالح جدید   
اض اسههههههت.   در حههههههال اعههههههتر
مسهالهه تهورم و گهرانی   سهیههار  
حاد و غت  قابل تحمل شهده  
و     در استان خوزستهان در  
شهههههههههرهههههای مههههخههههتههههلهههه ی مههههردم  
عهلههیههه گههرانی بههه مههیههدان آمههده  
اض زده   اند و دست بهه اعهتر
اضههههات فههههکههههر   انههههد. ایههههن اعههههتر
ود؟      میکنید که به کجا مت 

 
: ههمهانهطهور  حمید تقوانی 

کهه خههیهیل ههها حههتر مههقههامههات  
، پی  بیتی میکننهد   حکومتر
جههههامههههعههههه در آسههههتههههانههههه یههههک  
انههههفههههجههههار اسههههت. ایههههن تههههورم  
لههجهههام گسهههیهههخههتهههه کهههه بهههه آن  
سههههونههههام گهههههرانی مههههیهههههگههههویههههنهههههد   
قهههههابهههههل تهههههحهههههمهههههل اسهههههت.   غهههههت 
مسهههالهههه دیهههگهههر فهههقهههط  گهههرانی  
این جهنهس یها آن جهنهس و یها  
خواست اضافه دستمزد در  
مههقههابههل گههرانی نههیههسههت. ایههنههههها  
گههفههتههمههان ههها و مسههایههیل بههود  
که قهبهال مهطهر  بهود. ا ن بها  
یک شتاب ن  سهابهقهه و غهت   
قابل تصوری دارد قیمت ها  
ود و چهنهدیهن و چهنهد   با  مهت 
بهرابهر  مهیههشهود. قهیهمههت مههواد  
،  حههههبههههوبههههات، بههههرنهههه ،   غهههذان 
، گهههوشهههت و مهههیهههوه   مهههاکهههارونی
ه بهحهدی رسهیهده   جات و غت 
یهههههت   اسهههههت کهههههه دیهههههگهههههر اکهههههتر
عههظههیههم مههردم قههدرت خههریهههد  
ایهنههههها را نهدارنههد  و طهبههعهها ایههن  
ایههط قههابههل دوام نههیههسههت.    رسک
هههههههمههههههانههههههطههههههور کههههههه گههههههفههههههتههههههیههههههد  
 الهههههحهههههال در  

ی
اضهههههات ق اعهههههتر

و    شهههههههرههههای مهههخهههتهههلهههف رسک
شهههده اسهههت.   مهههعهههمهههو  در  
ایهههط انهههفهههجهههاری بههها   ی رسک چهههنهههی 
شههورش هههای خههیههابههانی مهه ههل  

روبرو میهشهویهم و     ۸۹ و     ۸۹ 
ا ن ههم پهیه  بهیهتی مهیهشهود  
ایهط   که این اتفاق بیفهتهد. رسک
مههههوجههههود بههههه رسعههههت مهههها را  
ده و   اضات گسهتر بطرف اعتر
شهههههههورش ههههههههای مهههههههردم در  
 شهرهای مختلف م برد. 

 

از  حســــــــن صــــــــالــــــــح   
احهههههههتهههههههمهههههههال شهههههههورش ههههههههای  
اضههههههههات   خههههههههیههههههههابههههههههانی و اعههههههههتر
اجههتههمهها  صههحههبههت کههردیهههد.  
هههمههانههطههور کههه اشههاره کههردیههد  
اضههات قههبههال هههم در   ایههن اعههتر

اتفاق افتهاده    ٢٩ و    ۸۹ سال   
بههههود. ایههههن شههههورشههههههههها مههههدت  
چند هفته ادامه پیدا کهردنهد  
و رسکهههوب شهههدنهههد. تهههفهههاوت  
ایهههن انهههفهههجهههاری کهههه ا ن در  
ف وقهههههههههو  اسهههههههههت بههههههههها   رسک
انههفههجههارهههای اجههتههمهها  پههیهه   
از خههههودش چهههههه مهههههیهههههتهههههوانهههههد  

 باشد؟ 
 

: بههمههنههظههور  حـمــیــد تــقــوانی 
دیدن و توضیح ایهن تهفهاوتههها  
تهههوجهههه بهههه دو فهههاکهههتهههور مهههههههم  
اسههت: یههیک مههوقههعههیههت خههود  
حکومت اسهت کهه در دوره  
رئییس  سیار بهههم ریهخهتهه تهر  
و آشههههفههههتههههه تههههر از هههههر دوره  
اسههههت و دوم، کههههه فههههاکههههتههههور   
ی اسهههت، مهههوقهههعهههیهههت   مههههههمهههتر
جهههنههه ههه  کهههارگهههری و جهههنههه ههه   
اضی مهه ههل جههنهه هه    ههای اعههتر
مههههعههههلههههمههههان، بههههازنشههههسههههتههههگههههان،  
زنههان، جههنهه هه  دادخههواد و  

ه است.    غت 
در مهههههههورد اول گهههههههرچهههههههه  
همیشه حکومت دعهواههای  
درونی داشههههتههههه و هههههمههههیههههشههههه   
جههههنههههاحهههههههههای حههههکههههومههههت در  
کشم  با یکدیگر بهوده انهد  
ویل ایهههههههنهههههههبهههههههار مسهههههههالهههههههه بهههههههها  
کشههههمههههکهههه  هههههای سههههنههههتر و  
ی اصهال  طهله     بهی 

ی
همیشهیک

و اصههولههگههرا اسههاسهها مههتههفههاوت  
است. حهتر خهود طهرفهداران  
دوآهشههههه رئههههیههههیسهههه کههههه قههههبههههال  
کامهال مهتهحهد بهودنهد بهطهوری  
کههه تههوانسههتههنههد یههک مههجههلههس  
یههکهههههارچههه از جههنهها  اصههولههگههرا  
هشههههکههههیههههل بههههدهههههنههههد و تههههمههههام  
دولههههت در دسههههت دوآهشههههه  
تههریههن اصههولههگهههرایههان و حهههزب  
الههههههلههههههف ههههههها قههههههرار گههههههرفههههههت،  
رصیحا و علنا بجان یهکهدیهگهر  
افتاده اند.    عت و ههنهوز  
چهههنهههد مهههاه نهههگهههذشهههتهههه درون  

ی اصههولههگههراهههای مههتههحههد   هههمههی 
رئهههیههههیسهههه اخههههتهههالفههههات تههههنههههدی  
و  شد. ا ن چهههره ههای   رسک
شههههاخیصهههه از درون جههههنههههها   
اصولگرا خهواههان اسهتهعهفهای  
رئههیههیسهه هسههتهههنههد. از مههراجهههع  
تقلید او را سهفهیهف مهیهنهامهنهد  
کههه  جهههامهههعههه را بهههه نهههابهههودی  
د و بههههایههههد کههههنههههار بههههرود.   مههههیههههت 
ی   مهیهگههویهنهد کهه دیهگهر انهداخههیر
ههههها بههههه گههههردن   هههههمههههه تههههقههههصههههت 
دولهههههههههت روحهههههههههانی جهههههههههواب  
نمیدهد. قهبهل  از انهتهخهابهات   
ی   ی کهمه هی  خودشان جزو ههمهی 
بودند اما  ا ن میگوینهد ایهن  
جهههههههههواب نهههههههههیهههههههههسهههههههههت. ایهههههههههن  
مخالهفهتهههای تهنهد و آشه هار بها  
رئههههیههههیسهههه  از جههههانهههه  حههههزب  
الهلهف هها  و از درون  سهیهه   
بیان  میشود. رئیس مجلهس  
شههههان، مههههجههههلههههس یههههکههههدسههههت  
اصهههولهههگهههرا کهههه یهههکهههنهههفهههر شهههبهههه  
دوخهردادی را ههم بههه آن راه  
نههداده انههد، عههلههنهها در مههقههابههل  
رئهههیهههیسههه قهههرار گهههرفهههتهههه اسهههت.  
خوب اینها دیگهر اخهتهالفهات  
جهنههای نهیههسههت. ایهنههههها بههنههظههر  
مههههن لههههرزه هههههای مههههر  یههههک  
حکومت رو  سقو  است.  
ی های درون حکومتر   درگت 
بهه ایهن سهطهح رسهیهده اسهت  
و علت روشهن اسهت. عهلهت  
ایههنههسههت کههه مسههائههل مههزمههتی  
کهههه ههههمهههیهههشهههه در جهههمهههههههوری  
اسالم وجود داشته در ایهن  
دوره اخهههههههت  دهههههههههههههههها بهههههههرابهههههههر  
هشدید شده، وخهیهمهتر شهده  
ده تر شهده. از جهمهلهه   و گستر

، تهورم و   و در راس آنها گهرانی
در واقههع نههاتهوانی اکهتر عههظهیههم  
ی   مهههههههههردم ایهههههههههران از تهههههههههامهههههههههی 
مهههعهههیهههشهههت و از سهههت  کهههردن  
ش هم خهود و خهانهواده شهان.   
از سهههههوی دیهههههگهههههر وقهههههتر بهههههه  
جهههامهههعهههه نهههگهههاه مهههیهههکهههنهههیهههد م  
بینید کهه دیهگهر ق هیهه فهقهط   
اضات مهوردی یها فهورانی   اعتر
یهها انههفههجههاری نههیههسههت. مهها در  
این چهنهد سهال اخهت  جهنه ه   
اضی کامال سهازمهان   های اعتر
یهههافهههتهههه و رسارسی داشهههتهههیهههم  
مه ههل جههنه هه  کههارگهران نههفههت،  
مههههه هههههل جهههههنههههه ههههه  مهههههعهههههلهههههمهههههان،  
بههههههازنشههههههسههههههتههههههگههههههان، جههههههنهههههه هههههه   
خهههانهههواده ههههای دادخهههواه  و  
ی تهر   ه. اینههها  سهیهار مهتهعهی  غت 
از گهههذشهههتهههه، بههها چهههههههره ههههای  
ی   ، بههها نههههههادهههای رههههت  ی مههعههی 
در یههک سههطههح رسارسی بههه  
مهههیهههدان آمهههده انهههد. ا ن م  
بههیههنههیههد کههه جههنهه هه  مههعههلههمههان  
چهههههه نهههههقههههه  کهههههلهههههیهههههدی ایهههههفههههها  
میکند. در اول مهاه مهه و در  
روزههای بهعههد از اول مهاه مههه  
شاهد فهراخهوانهههای مهعهلهمهان  
ی حهمهایهت   بودیم، و ههمهچهنهی 
کهههارگهههران از ایهههن فهههراخهههوانههههههها.   
مههههههیههههههخههههههواهههههههم بههههههگههههههویههههههم کههههههه  
وی   اض در جههامههعههه، نههت 

اعههتر
اضی در جهههههامههههعهههههه، بهههههه   اعههههتر
خههودش شهه هههل داده اسهههت،  
سازمانیافته تهر شهده اسهت،  
ی   ده تهههر شهههده و رههههت 

گسهههتر
مههههعههههیههههتی پههههیههههدا کههههرده اسههههت.  
نهههههههههادهههههای مههههعههههیههههتی در ایههههن  
جن   ها فعالند که بها بهگهت   

و بههمههنههدههها نههمههیههتههوانههنههد آنههههها را  
خنتر کهنهنهد. خهود حهکهومهت  
میداند و مهردم ههم مهیهدانهنهد  
اضی   کههههه جههههنهههه ههههشهههههههههای اعههههتر
جهههاری ادامهههه دار هسههههتهههنههههد.  
ایهط، یهعهتی   مجموعه ایهن رسک
وضعیت کامال درهم ریهخهتهه  
و مسههتههاصههل حههکههومههت و از  
 و  
ی
سوی دیگهر سهازمهانهیهافهتهیک
 مبارزات کهارگهران و  

ی
دگ گستر

مههعهههلههمهههان و بههازنشهههسههتهههگهههان و  
بخشههای مهخهتهلهف جهامهعهه،  
اینها تفاوتهای اساس اسهت  
ایههط   ایههط امههروز یهها رسک ی رسک بهی 

 .۸۹ یا    ۸۹ قبل از  
 

دو  حســـن صـــالـــح  بـــه  
مههههههحههههههور  سههههههیههههههار مهههههههههههههم در  
صهههههحهههههبهههههت ههههههایهههههتهههههان اشهههههاره  
کههردیههد. در مههورد وضههعههیههت  
نها سهامههان حههکهومههت دوسههتر  
بههه مههن مههیههگههفههت جههمهههههوری  
اسالم بهه مهوقهعهیهتر رسهیهده  
اسهههت کهههه حهههتر بههها خهههودش  
هم نمیتواند کهنهار بهیهچیهد چهه  
بههرسههد بهها مههردم! جههنهه ههشهههههای  
اضی سههههازمههههانههههیههههافههههتههههه و   اعههههتر
رسارسی هههم یههک واقههعههیههت  
اسهههههههت. امههههههها در ههههههههرحهههههههال  
انهههفهههجهههارههههای  اجهههتهههمههها  از  
قهههبهههل خهههت  نهههمهههیهههدههههد، یهههعهههتی  
معطل کیس نمیهشهود. وقهتر  
مهههردم گهههرسهههنهههه هسهههتهههنهههد بهههه  
یههزنههد، دسههت بههه   خههیههابههان مههت 
نهههنهههد. چهههه بهههایهههد   ی اض مهههت 

اعهههتر
 کرد؟ این انفجارهای  

 
 

١ صفحه    



ناسيونال   ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر

ضایعات نان زیاده از    
حد است و باید قیمتها آزاد  
سازی شوند تا ضایعات کم  

رسانه مرصف   شود؛ چون 
  ۷ ماهانه افراد باید حدود  
کیلو آرد باشد، در حالیکه  

 کیلو آرد دولتر است!   ۰۰ 
جنگ اوکراین؟  
تجاوزنظام روسیه به   
اوکراین دو ماه نیست که  
و  شده است. گرانی   رسک
کمر شکن اما همزاد  
 جمهوری اسالم است.  

مقابله با رانت و فساد و  
قاچاق؟ همه میدانند که  
قاچاق را رسداران فاسد و  
رانتخوار سهاه  با کشتر و  
هواپیما و اس له ها و  
باندهای فرودگاه سازمان  
میدهند. قاچاقچیان اصیل  
ی شکر و قند و   سالطی 
روغن و گوشت و آهن و  
هر کا نی که به  هنتان  
سد است که آیت هللا   مت 
ها و مراجع و رسداران چهره  
های اصیل و شناخته شده  

 اش هستند.    
میلیون مهاجر "نان    ۰۱ 

پایه"؟ حتما منظورشان  
پناهجویان افغانستانی  
است. همان انسانهانی که  
ی میان   در منگنه خونی 
امارت اسالم ستی و   
جمهوری اسالم شییع  
جان و و روان و روحشان  
در هم شکسته شده است.  
همانهانی که اتفاقا بخ   
 از ثروت نجوم ح ام  

ی
بزرگ

اسالم محصول چهال  
محصول کار و تالش  
جانفرسای آنها در  
ین   ین و خطرناکتر سنگینتر
کارهاست که البته  
  
ی
خودشان با نان خایل زندگ
میکنند. در خلق انوا   
 دخیلند اما به  

ی
نعمات زندگ

یمن وجود جمهوری  

 اسالم "نان پایه" هستند. 
ضایعات نان؟ این دیگر  
او  وقاحت است. مردم  
را به ارساف در مرصف نان  
متهم میکنند که هر روز  
سفره شان کوچکتر شده  
است؛ گوشت و میوه و  
ی جزو آرزوهاشان   ی ست 
شده است و با دستمزد  

پن  بار زیر خط  فقر به  
زحمت میتوانند حتر نان  
مورد نیاز کودکانشان را  

ی کنند.   تامی 
 نان ریشه سیایس  

ی
گران

دارد! و راه حلش هم  
 سیایس است! 

م ل همه جای دنیا در  
رسمایه داری اسالم هم  
، تورم، رکود تورم،   گرانی
  ، ی بی اری، دستمزد پایی 
بالفاصله پدیده های  
اقتصادی مربو  به نظم  
رسمایه دارانه هستند. اما  
در اقتصاد مافیانی  
دزدسا ر جمهوری اسالم  
همه این پدیده های  
اقتصادی ش ل و قال   
متفاونر دارند. اگر در همه  
جوامع رسمایه داری  
طبقات حاکم صاح   
رسمایه تا میتوانند سطح  
ی نگه میارند،    دستمزد را پایی 
در جمهوری اسالم  
دستمزد زیر خط فقر  
مطلق را هم به کارگر نیم  
پردازند. اگر در نظامهای  
رسمایه داری غرب، کالن  
رسمایه داران برای مالیات  
ندادن و پولشونی دنبال  
  " "بهشتهای مالیانر

هستند، در جمهوری  
اسالم کارتل  اقتصادی  
آستان قدس و کارتل  
اقتصادی شخص ویل فقیه  
قرار نیست اصو  به کیس  
حساب  س دهند. اگر در  
کشورهای رسمایه  داری  
غرب، با یک اختالس و  
دزدی هزاران بار کوچکتر  

حداقل پای استعفانی و  
جریمه ای به میان م آید،  
در جمهوری اسالم  
شخص ویل فقیه برای  
دزدان و اختالس گران  
حرفه ای و حکومتر  
حاشیه امن درست میکند  
و حتر ارتقا مقام پیدا  
میکنند. قالیباف از فساد  
در شهرداری تهران به  
ریاست مجلس ارتقا مقام  

 یافت.  
گرانی در جمهوری  
اسالم را نمتیوان رصفا با  
ارجا   کیل به رسمایه داری  
ی کرد. گرانی کمرشکن از   تمیی 
جمله گرانی نان در  
جمهوری اسالم ریشه  
سیاس دارد و راه حل  هم  

 سیاس است.  
اقتصاد ایران ورشکسته،  
از هم پاشیده و غرق بحران  
است. کل اقتصاد کشور به  
 شه ای تبدیل شده است  
که  شخورهانی از جنس  
آیت هللا ها و رسداران سهاه  
و وزرا و وکالی اسالم و  
آقازاده هایشان که تصور  
میکنند ژن برتر دارند بر  
روی آن چمباتمه زده اند و  
 در حال دریدن  هستند.  

گرانی نان، محصول  
مستقیم یک اقتصاد  
دزدسا ر، یک کل توکراس  
تمام عیار، یک اقتصاد  
 و  مافیانی است.  

رانتر
اقتصادی که در آن  
حکومت کنندگان خود  
شخصا رسمایه دار،  
قانونگزار، مجری و قاضی  

هستند. مجلس و دولت و  
دستگاه ق انی باهم برای  
چهاول کل جامعه و علیه  
کارگران قانون وضع میکنند  
و اجرا میکنند و رسکوب  

 سازمان میدهند.  
حکومت اسالم که  
خود مس   این وضعیت  
است، نه میخواهد و نه  
میتواند به این اقتصاد غرق  
بحران و ورشکسته رس  

 وسامان بدهد.  
نمیخواهد چون مساله  
مرکزی این حکومت رس و  
سامان دادن به اقتصاد  
حتر در معنای رسمایه  
داری متعارف هم نیست  
بلکه بقای سیاس خودش  
ی خطر   است. عق  انداخیر
رسنگونی است. عق   
ی غرق شدن کشتر   انداخیر
ای است که به هزار زبان  
گفته اند که اگر غرق شود  
همه باهم غرق خواهند  

 شد.  
نمیتواند چون بقای  
سیاس اش بر دو رکتی  
استوار است که پایه های  
هویتر اش هستند:  
ایدئولوژی اسالم و  
ضدیت با غرب. تصور  

حکومت اسالم این است  
که اگر این دو رکن را کنار  
بزند زیر پای  خایل میشود  
و به این اعتبار باید  
لت یک   ی معیشت و متی

میلیونی را در    ۹۰ جامعه  
پای مقت یات این دو رکن  

 هویتر سالیی کند.  
برای م ال، برجام را در  
ید. بگذریم از این   نظر بگت 
که حتر اگر توافق برجام  
نهانی میشد و م ال  
میلیاردها د ر از داراییهای  
بلوکه شده آزاد میشدند و  
تحریمها هم لغو میشدند،  
ی   تماما برای رس ا نگه داشیر
دستگاه رسکوب در داخل و  
باندهای تروریستر در  
خار  رصف میشد و قطعا  
ی برای حل معیشت   ی چت 

 مردم نیم رسید.  
یک لحظه فرض کنیم    

توافق برجام میتوانست  
گشاییسک در اقتصاد بحران  
ی   زده بوجود بیاورد. اما همی 
سد   برجام به فرجام نمت 
چون حکومت اسالم  
نمیتواند از تالش برای  
س به بم  اتم، از   دستر
فعالیتهای تروریستر اش در  
منطقه دست بکشد؛  
نمیتواند از رجزخوانی علیه  
آمری ا و ارسائیل و موشک  
و راکت پراکتی اش دست  
بردارد. حکومتر که در  
داخل زیر پای  مدام  
خالیتر میشود، میخواهد و  
نیاز دارد در منطقه جا  
پای  را مح م کند. ضعف  
در داخل و خطر رسنگونی  
را با قدرتمند شدن در  
ان کند. و برای   منطقه جت 
قدرتمند شدن در منطقه  
باید موشک پراکتی کند،  
ی کند   خر  حزب هللا را تامی 
و بم  و راکت حشد  
الشعت  را به موقع برساند  
ی   و میلیاردها د ر به ماشی 
 رسکوب  شار اسد تزریق  

 ١ ادامه ازصفحه       

 ٤ 

٧ ادامه در صفحه    

١ صفحه    

 نان! 
ی
 گران

علت سیایس است و راه حل هم سیایس  
 است! 

 
 محسن ابراهییم 

 نان، محصول مستقیم یک اقتصاد دزدساالر، یک کلـتـتـوکـرایس  
ی
گران

 و  مــافــیــانی اســت  اقــتــصــادی کــه در  ن  
تــمــام عــیــار، یــک اقــتــصــاد رانــ ر

حکومت کنندگان خود شخصا رسمایه دار، قـانـونـگـزار، مـجـری و قـاضی  
هستند  مجلس و دولت و دستگاه قضانی باهم برای چپاول کـل جـامـعـه  
و علیه کارگران قـانـون وضـی مـیـکـنـنـد و اجـرا مـیـکـنـنـد و رسکـوب سـازمـان  

 میدهند    



ناسيونال  ٥ صفحه   ٢٧٩شماره     -دوره دوم   انتر  

 نجویم، مافیای حاکم است 
ی
 ریشه گران

 
 فزاینده کارد را به استخوان رسانده  

ی
 در ایران شوکه  ور است  فقر و گرسنیک

ی
گران

 در این کشور به  
ی
است  بدون اغراق هر لحظه و هر روز قیمت مایحتاج اولیه زندگ

انه ترین   ان نجویم افزایش یم یابد ح ر موادی مثل نان ساده که از دیرباز فقت  ی مت 
 قابل  

ی
قوت الیموت خوانده میشدند، امروز برای بخشهای زیادی از مردم بسادگ

س نیست     دستر
 

 این  
ی
این وضعیت مطلقا قابل تحمل و قابل قبول و قابل دوام نیست  ریشه و بان

ایط اسفناک و کشنده حاکمی ر است که جز دزدی و مرگ و عقبگرد و رسکوب و   رسر
  
ی
 نداشته است  ریشه این وضعیت رسمایه داری مافیان

ی
ی به جامعه ارزان ی زندان چت 

ین عنارصی را که کسب و کارشان چپاول و   و چپاولگر است که جنایتکارترین و انگلتر
 بر جامعه حاکم کرده است       دزدی از کار و تولید و ثروتها است، 

 
هر روز ادامه این سیستم و این مافیای رسمایه داری اسالیم، به قیمت جانهای  
ش دردهای کشنده و مشقتهای بیکران برای کارگران و توده مردم تمام   بسیار و گستر
میشود  فریاد معلمان و کارگران و زنان و بازنشستگان و جوانان بلند است  این  
فریادها را بهم گره بزنیم  دستهایمان را به هم بدهیم و با عزم برپانی جامعه ای برابر  

 به خیابان بیاییم    
ی
، میلیون

ی
 و  زاد و انسان

 
 حق تک تک مردم است  درمان و  موزش رایگان حق همه  

ی
 انسان

ی
رفاه و زندگ

ی نان و مسکن مناسب پایه ای ترین حق مردم است  حکومت چپاول   است  داشتر
 باید گورش را گم کند   

ی
 و رسکوب و ضد زندگ

 
! زنده باد سوسیالیسم! 

ی
 برای جامعه انسان

ی
 زنده باد انقالب انسان

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۴۴۴۴ مه    ۴۴ ،  ۴۱۴۴ اردیبهشت   ٢٢ 



ناسيونال  ٦ صفحه   ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر  

اردیه شت ییک    ۲۲ روز  
از دیگر روزهای درخشان  
اضات رسارسی معلمان   اعتر
بود. در این روز بنا بر  
فراخوانی از قبل داده شده  
حداقل در س و پن  شهر  
معلمان تجمع کردند و با  
شعار معلم زندانی آزاد باید  
اض خود را به   گردد اعتر
رسکوبگری های حکومت  
فریاد زدند. در این  
تجمعات معلمان با  
شعارهانی چون روسیه را  
رها کن، فکری بحال ما  
کن، ننگ ما، ننگ ما  
دولت الدنگ ما، کل  
حاکمیت و سیاستهای  
جنایت ارانه اش را در ایران و  
در منطقه به چال   
کشیدند. تجمعات پر شور  
و بزر  معلمان در این روز  
در شهرهانی چون سنند ،  
مریوان، سقز، ارا ،  
قزوین، اهواز، کرمانشاه و  
از و جدایل که بر رس   شت 
برگزاری شکوهمند این  
تجمعات در سطح  
رسارسی با حکومت   
صورت گرفت، بی  از  
بی   نشانگر عزم راسخ  
ی   معلمان در پیگت 
خواستهایشان بود. یک  
صحنه با شکوه و تارییحی  
اضی این   در تجمعات اعتر
انی مادر یک   روز سختی
از بود   دان  آموز در شت 
که بی  از بی  جایگاه  
مبارزات معلمان را به  
لحاظ اجتما  بیان میکرد  
اضی   و نشانگر ف ای اعتر
امروز جامعه بود. او  
میگوید: "به دوستان  
خودم،از هم طبقه ای  
های خودم، مادران و پدران  
و آنهانی که به من میگویند  
نرو کنار معلمان، میگویند  
ند،   بچه هایت را میت 
میگویند یک لقمه نان  
داری، میگم این لقمه نان  
فردا میشود نصف و  س  
فردا صفر و ما همچنان  
داریم میدویم. اگر زندانم  
ند در زندان   کنند و مرا بت 
رس ناه دارم و نان دارم.  
هزینه ای هم نمیخواد  

پرداخت کنم و عزت و  
ون    از بت 

حرمتم هم بیشتر
از زندان است )کف زدن  
جمعیت( . بنابراین معلم  
داد بزند من هم همراه   
هستم. کامیوندار داد بزند  
منهم م آیم. دامدار فریاد  
بزند من هم م آیم )کف  
زدن جمعیت(. میکروفون  
خراب شود. صدایم را بلند  
میکنم. من خفه نمیشوم.  
از شما ها درس گرفتم.  
)کف زدن بیشتر  
جمعیت( . متشکرم که به  
من فرصت میدید که درد  
دلهایم را بگویم. با اینکه  
معلم نیستم. اما کنار  
شماهانی که اینجا هستید  

 هستم " .  
جمهوری اسالم تصور  
ی   میکند که با دستگت 

معلمان و شدت دادن به  
رسکوبگری های  میتواند  
جن   عظیم معلمان را که  
ریشه ای اجتما  دارد  
عق  بزند. اما سخنان این  
مادر دان  آموز در تجمع  
از بازتاب ف ای جامعه   شت 
و پاسخ مح یم به  
حکومت است . سخناان  
او بطور واقیع اتصال  
عمیق مبارزات معلمان با  
اضات کل جامعه علیه   اعتر
 و ن  تامیتی و  

فقر و گرانی
تبعیض و نابرابری ها را به  
نمای  گذاشت. سخنان او  
اضات   اتصال واقیع اعتر
بخشهای مختلف مردم و  
حرکت رسیههههع جامعه  
ش بزر    ی  سوی یک خت 
اجتما  برای رهانی از رسک  
جهنم جمهوری اسالم را  
به نمای  گذاشت و نشان  
داد این جامعه ایست  

خروشان که رس ایستادن  
 ندارد . 

یک شعار محوری  
اضی امروز   تجمعات اعتر
معلمان شعار معلم  زندانی  
آزاد  باید گردد بود و یک  
صحنه زیبای آن در سنند   
بود. هنگامیکه اسام  

معلمان در بند تک به تک  
خوانده شد و جمعیت  
برای معلمان زندانی کف زد  
و صحنه درخشانی از  

 را آفرید. 
ی
 هم ستیک
تجمعات رسارسی    

اض   امروز معلمان در  اعتر
ی   ی ها و پیگت  به دستگت 
مطالبات اعالم شده شان  
بود و  معلمان در این روز  
عزم و اتحاد و قدرت  
مبارزانر خود را در مقابله با  
رسکوبگری های حکومت  
به نمای  گذاشتند و با  
فریاد معلم زندانی آزاد باید  
گردد، جن   برای آزادی  
زندانیان سیاس را یک گام  
بزر  به جلو بردند و به کل  
 جامعه راه نشان دادند.  

اض معلمان در     اعتر
ی حال به فقر، به گرانی   عی 
و امروز به سونام گرانی ،  
به تبعیض و نابرابری و  

اختالسها و دزدی هاست و  
اض کل   این صدای اعتر
جامعه علیه جهنم حاکم   
ی رسا در   است که چنی 
سطح رسارسی فریاد زده  
میشود. از جمله  بازتاب  
ی   آنرا  در فریاد خشمگی 
امروز معلمان در  

انی   شعارهایشان و در سختی
های پرشورشان شاهد  
بودیم. تجمع معلمان امروز  
اییط برگزار شد که   در رسک
ش های مردم در   ی خت 
شهرهای مختلف بوی ه در  
شهرهانی از جمله در  
دزفول، ایذه، ماهشهر،  
سوسنگرد در خوزستان و  
از و اصفهان و قم   در شت 
ی هفته شاهد   در همی 
بودیم و فراخوان های  
اضی علیه سونام گرانی   اعتر
و تبدیل صف های خرید  
مواد غذانی به صحنه  
ش م یابد. و   اض گستر اعتر
این جامعه ایست که امروز  
اض   با جن   های اعتر
سازمانیافته، با خواستهای  
ی و در پیوند مبارزانر   متعی 
بخ  های مختلف و ش ل  
 های  

ی
ی هم ستیک گت 

اجتما  دارد با شتاب به  

جلو گام بر میدارد. این  
جن   قدرتمند رسنگونی  
ی شتاب   است که چنی 
گرفته است و آینده  
شایسته انسان را فریاد  
ایط را باید   ند. این رسک ی مت 
دریافت و  سوی ش ل  
دادن به اتحاد وسیع  
جن   های اجتما   
مختلف حول خواستهای  
  
ی
رسارسی و هم ستیک
ی یک   مبارزانر برای داشیر
 انسانی گام برداشت.  

ی
زندگ

و این بی  از بی  نق  و  
ان   جایگاه اکتیویستها و رهت 
جن   های مختلف  
اجتما  و در راس آن  
اکتیویست های چپ و  
رادی ال جامعه را  برجسته  
ایط   میکند. بوی ه این رسک
بی  از بی  بر  نق  و  
جایگاه تحزب یان  و  متحد  
شدن زیر پرچیم با  چشم  
انداز بر انی جامعه ای بدور  
از هر گونه تبعیض و  
نابرابری که در آن انسانیت  
حرف اول را بزند ،  تاکید  
دارد. جامعه ای  
سوسیالیستر که امروز  
بطور واقیع دارد هر روز در  
کف خیابان آنرا فریاد  
ند. فراخوان من به   ی مت 
ده تر   ی هر چه گستر پیوسیر
به این جن   و به حزب  
کمونیست کارگری است که  
وی   عزم کرده است نت 
عظیم کارگران و مردم را  
برای خالض از رسک سیستم  
چهاول و رسکوب و عق   
 سازماندد کند.  

ی
 ماندگ

اضات معلمان  ی دیگر از اعتر  یک روز شورانگت 
 

 شهال دانشفر 
 

 
معلم داد بزند من هم    سخنان مادر یک دان  آموز در تجمع امروز معلمان: 

همراه  هستم. کامیوندار داد بزند منهم م آیم. دامدار فریاد بزند من هم  
م آیم )کف زدن جمعیت(. میکروفون خراب شود. صدایم را بلند میکنم.  
من خفه نمیشوم. از شما ها درس گرفتم. )کف زدن بیشتر جمعیت( .  
متشکرم که به من فرصت میدید که درد دلهایم را بگویم. با اینکه معلم  

    " .  نیستم. اما کنار شماهانی که اینجا هستید هستم 



ناسيونال   ٢٧٩شماره     -دوره دوم   انتر

  ٠ ادامه از صفحه     
 

کند. حکومت اسالم  
برای ادامه ترور و رسکوب  
در داخل به محور  
مقاومت تروریستر در  

 منطقه نیاز دارد.  
ن  دلیل نیست که بعد  
ی   از ماهها مذاکره، تا پوتی 
به اوکراین تجاوز میکند و  
اولیانوف سوت پایان  
مذاکره را به صدا در م  
آورد، رسان حکومت  
اسالم به آمری ا فح   
  -میدهند و گله دیهلمات  
تروریستهای جمهوری  
اسالم در وین دست از پا  
درازتر محل مذاکره را ترک  
میکنند. جمهوری اسالم  
ی نیاز   برای بقای  به پوتی 
دارد نه به مراوده اقتصادی  
با جهان. حکومت اسالم  
ق   دی با رسک  –اتحاد راهت 
ی   را   –یعتی روسیه و چی 
 برای بقای   زم میداند  

 
حتر اگر معیشت  

میلیونها انسان هم نابود  
 شود.   

 برای بقا در  
ی
جنیک

جریان است! راه نجات  
 است! 

ی
 رسنگون

از هر دو طرف، هم از  
طرف حکومت و هم از  
 برای بقا  

ی
طرف مردم جنیک

در جریان است. حکومت  
اسالم برای بقای سیاس  
خود و مردم برای بقای  
ییک و اقتصادی   ی فت 
واجتما  خود. برای رهانی  
از حکومتر که حتر بقای  
ییک آنها را به خطر   ی فت 

 انداخته است.  
در این مصاف برای بقا  
، حکومت به   و رهانی
دروغ، بازداشت، پرونده  
ی،   سازی، گروگانگت 
رسکوب و کشتار متوسل  
میشود. در مقابل اقشار  
مختلف مردم به اش ال  
اض بر م   مختلف به اعتر
ند. روزی نیست که   ی خت 
اعتصابات کارگری،  
اضی معلمان   تجمعات اعتر

و بازنشستگان در مقابل  
، تحصن   نهادهای حکومتر
و تجمع کشاورزان،  
اض دادخواهان و   اعتر
دانشجویان، عصیان  
ی و گرسنگان   محرومی 
ف ای کشور را فرانگرفته  
اضانر که هر روز   باشد. اعتر
ده تر و   نس ت به قبل گستر
متحدتر میشود؛  
خواستهای  عمیقتر و  
شعارهای  رادی التر  
میشود و زمانهانی م ل دی  

در قال  یک    ۸۹ آبان    ۸۹ 
ش   ی ش وسیع، یک خت  ی خت 
و مصاف رو در رو با  
رسکوبگران حکومت در  
سطح کشور ابراز وجود  
اضی   میکند. ابراز وجود اعتر
و سیاس کارگران و اقشار  
ض دیگر در روز جهانی   معتر
کارگران در مقابل توح   
رسکوبگران حکومت  
ترین نمونه جنگ مردم   اخت 

 برای رهانی است.  
کارگران و میلیونها مردم  
ستمدیده و محروم خوب  

واقفند که ریشه وضعیت  
غت  قابل تحملشان سیاس  
است. علت وضع تحمل  
ناپذیرشان وجود حکومت  
اسالم است و تنها راه  
نجاهشان هم رهانی از  
 چنگال این حکومت است.  
یت عظییم که   آن اکتر
غم توح  حکومت   علت 

فریاد    ۸۹ و    ۸۹ اسالم در  
زدند "حکومت اسالم  
نابود باید گردد" ن  تردید  
جمهوری اسالم را نابود  
خواهند کرد. هزاران  
کارگری که مدام در  
اعتصاب هستند؛ معلمان  
و بازنشستگان به پاخاسته؛  
میلیونها بی اری که  
خالقیت و آینده شان را  
مشتر غارتگر مفتخور  
نابود کرده اند؛ میلیونها  
 و  

ی
جوانی که زندگ

جوانیشان مدام لگدمال  
میشود؛ مادران و خانواده  
های دادخواد که برای  
محاکمه قاتالن عزیزانشان  
 ناپذیر مبارزه  

ی
خستیک

انی که   میکنند؛ زنان و دختر
به همه جلوه های هستر  
انسانیشان مشتر مرتجع  

  ۰۰۱۱ ن   قت  شده از  
سال پی  یورش برده اند؛  
دانشجویانی که برای نجات  
دان  انسانی و آینده خود  
جز مصاف با مرتجعیتی که  
روی گردنشان دو متر  
عمامه و مقداری پهن به  
نام مغز رسگردان است  
راد ندارند؛ گرسنگانی که  
حتر نانشان را آیت هللا  
های سو ررسمایه دار و  
آقازاده های مفتخورشان  
غارت کرده اند و با خره  
یت غول   همه این اکتر
آسانی که راه نجاهشان در  
نابودی جمهوری اسالم  
است، حتما، ن  تردید، و  
یقینا این حکومت را با  
انقالن  بنیان کرن به گور  
د. انقالن  که   خواهند ستر
ن  تردید مست  قرن بیست  
و یک را دگرگون خواهد  

 کرد. *** 

٧ صفحه    

 نان! 
ی
 گران

 علت سیایس است و راه حل هم سیایس است! 
 

 محسن ابراهییم 

غم توح  حهکهومهت اسهالم در   یت عظییم که علت 
فهریهاد زدنهد "حهکهومهت اسهالم نهابهود بهایهد گهردد" ن     ۸۹ و    ۸۹ آن اکتر

تههردیههد جههمهههههوری اسههالم را نههابههود خههواهههنههد کههرد. هههزاران کههارگههری کههه مههدام در اعههتههصههاب هسههتههنههد؛ مههعههلههمههان و بههازنشههسههتههگههان بههه  
 و  
ی
پاخاسته؛ میلیونها بی اری که خالقیت و آیهنهده شهان را مشهتر غهارتهگهر مهفهتهخهور نهابهود کهرده انهد؛ مهیهلهیهونههها جهوانی کهه زنهدگ
 ناپذیر مهبهارزه  

ی
جوانیشان مدام لگدمال میشود؛ مادران و خانواده های دادخواد که برای محاکمه قاتالن عزیزانشان خستیک

 که به همه جلوه های هستر انسانیشان مشتر مرتجع ن   قت  شده از  
انی سال پی  یورش برده    ۰۰۱۱ میکنند؛ زنان و دختر

اند؛ دانشجهویهانی کهه بهرای نهجهات دانه  انسهانی و آیهنهده خهود جهز مصهاف بها مهرتهجهعهیهتی کهه روی گهردنشهان دو مهتر عهمهامهه و  
مقداری پهن به نام مغز رسگردان است راد ندارند؛ گرسنهگهانی کهه حهتر نهانشهان را آیهت هللا ههای سهو هررسمهایهه دار و آقهازاده  
یت غول آسانی که راه نجاهشان در نابودی جمههوری اسهالم اسهت،  

های مفتخورشان غارت کرده اند و با خره همه این اکتر
د. انهقهالن  کهه ن  تهردیهد مسهت  قهرن بهیهسهت و   حتما، ن  تردید، و یقینا این حکومت را با انقالن  بنیان کرن به گور خواههنهد سهتر

 یک را دگرگون خواهد کرد. *** 



ناسيونال   ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر

! نقطه قدرت ما 
ی
 همبستیک

 
 سیاوش مدرس 

٨ صفحه    

عهههیل    روز دوشهههنهههبهههه سهههیهههد 
ای تهههههحهههههت تهههههدابهههههت     خهههههامهههههنهههههه 

ههههتر عههههده  ای از    شههههدیههههد امههههنههههی 
ی  ههایه  را بهنهام کهارگههر    پهامهنهت 

ههایه     جمع کرد تها از نهگهرانی 
بگوید! تهدید کنهد و در او   
اسهههتهههیهههصهههال خهههطهههر اصهههیل را  
د کهههههههنهههههههد. صهههههههفهههههههحهههههههه   ی گهههههههورسک

نهههتر خهههامهههنهههه  ای گهههزارش    ایهههنهههتر
بهها اشههاره بههه  “ مههیههکههنههد کههه او  

تههههحههههریهههه ههههات کههههارگههههری کههههه از  
وزی انههههههقههههههالب   ابهههههتههههههدای پههههههت 
وجهههههههههود داشهههههههههتهههههههههه اسهههههههههت،  
خاطرنشان کرده که: ههدف  
از ایهههن تهههحهههریههه هههات، تهههبهههدیهههل  
جههامههعههه کههارگههری بههه تههابههلههو و  
اضههههات مههههردم   نشههههانههههه اعههههتر

 “.بود 
ای حق دارد او بهه    خامنه 

ای اشهاره    کشمک  و مبارزه 
میکند کهه انهقهالب بهههمهن بهر  
آن پههههههایههههههه شهههههه ههههههل گههههههرفههههههت،  
تحرکهات کهارگهری کهه جهامهعهه  
کهارگههری را بههه تهابههلههو و نشههانههه  
اضات مردم علیه رژیم   اعتر
دیهکهتهاتهوری شهاه تهبهدیهل کهرد  
و تنها در حمهام خهونی کهه از  
خههرداد شههصههت بههه ایههن سههو  
الهف    بوسیله لم نههای حهزب 

تهها امههروز بههر هها شههده و ادامههه  
پههیههدا کههرده، بههه عههقهه  رانههده  

شهههههد! پهههههها  هههههس کشههههههیههههههد! و  
هها    جهنهگ خهمهیهتی ”  نعهمهت! “ 

هها خهانهه خهرا ه     ای   و خامنه 
کههرد. امهها قههد راسههت کههرد، از  
پها نههیهفههتههاد  و امههروز تهمههام قههد  
ی   سههههیههههنههههه بههههه سههههیههههنههههه مههههاشههههی 
چهاول و جنایت اسهالم کهل  

مههیهلههیههونی را    ۹۱ یهک جههامهعههه  
 مهیهکهنهد و هسهت و  

ی
نمایندگ

نههیههسههت حههاکههمههیههت را نشههانههه  
 رفته است. 
ای بعد از گذشهت    خامنه 

روز  از اول مههههههاه مههههههه    ۰ 
ی  ههههههایههههه  را جهههههمهههههع    پهههههامهههههنهههههت 

مههیههکههنههد تهها بههه آنههههها یههاد آوری  
    کهههنهههد کهههه ایهههن بهههار ههههم جهههان 
سهالهم بهدر بهردنهد، امها بهازهههم  
روز اول مهههههاه مهههههه امسهههههال  
آئهههیهههنهههه تهههمهههام نهههمهههای نهههگهههرانی  
عمیق او و دولهت تهبههه هارش  
بههههود، روز اتههههحههههاد مههههعههههلههههم و  

 کارگر و بازنشسته . 
ایههههههههههههیط   امههههههههههههروز در رسک

تحرکات کارگهری بهه تهابهلهو و  “ 
اضهههات مهههردم  ” نشهههانهههه اعهههتر
تههبههدیههل مههیههشههود کههه جههنهه هه   
رسارسی و سههههازمهههان یههههافهههتههههه  
مهههعهههلهههمهههان، جهههنههه ههه  سهههازمهههان  
یهههههههافههههههههتههههههههه کهههههههارگههههههههری، زنههههههههان،  
طههرفههداران مههحههیههط زیسههت،  
بههههازنشهههههسهههههتهههههگههههان و بهههههیههههه هههههاران  

داند و بها   سازمان یافته در نت 
یان  بازهم بهیهشهتر در    سازمان 

تههههههالش جههههههارو کههههههردن ایهههههههن  
ههههای    هههها و مهههومهههیهههانی   بهههخهههتهههک 

بههجههامههانههده از قههرون وسههیط  
ایههههیط کههههه   هسههههتههههنههههد. در رسک
حههتر رسان غههرقههه در شههادی  
و ثههروت کههه گههرد قههحههیط و  
 میلیونها  

ی
 را بر زندگ

ی
گرسنیک

ای    انههد آیههنههده   انسههان پههاشههیههده 
    برای خود نیم 

 
بیننهد و رسهمها
 از تههههوفههههان مهههههههههیهههه   

 
و عههههلههههنهههها

سخن میهگهویهنهد و بهههمهدیهگهر  
چهههههههنهههههههگ و دنهههههههدان نشهههههههان  
مهههیههههدهههههنههههد و بههههاروبهههنههههدیههههل را  
جهههههمههههههع مههههههیههههههکههههههنههههههنههههههد و فههههههرار  

 میکنند.  
ازه حاکمیت از جهنهبهه   شت 
هانی از ههم گسهیهخهتهه اسهت  

ای دیهههههگهههههر حهههههتر    و خهههههامهههههنهههههه 
افسههههههار مههههههافههههههیههههههاهههههههای درون  
حکهومهتر را در دسهت نهدارد  
و کههههار بهههههجههههانی رسهههههیههههده کهههههه  
خههودش و ابههواب جههمههعههیهه   
به موضو  جدال مافیهاههای  
سیاس، نظام و اقهتهصهادی  

 حاکم تبدیل شده اند. 
رژیههم نههامههتههعههارف اسههالم  
را  دیهگههر بههه هههیهو جهنهایههت و  
رسکون  نمیهتهوان در جهامهعهه  
رس هههها نههههگهههههاه داشههههت. مهههههردم  

عهههلهههیهههه جهههنهههایهههت و اعهههدام و  
اف  ی و    زنههههههدان و اعههههههتر گههههههت 

انههد.    چهههههاول قههد راسههت کههرده 
دیگر حتر امیهدی بهه بهقها در  

پهههههاره ههههههای مسهههههلهههههح و    تهههههکهههههه 
امههههنههههیههههتر حههههاکههههمههههیههههت وجههههود  
یسهههت کهههه   نهههدارد، ایهههن مسهههت 
نههظههام جههمهههههوری اسههالم در  

ود.   آن پی  مت 
تههههههههههریههههههههههن    امههههههههههروز خههههههههههودی 

ههههههههههههههایشهههههههههههههان ههههههههههههههم    خهههههههههههههودی 
بهههاروبهههنهههدیهههل را مهههیهههمهههنهههدنهههد و  

ههههها را از مههههمههههلههههکههههت    رسمههههایههههه 
خههار  مههیههکههنههنههد و مههقههدمههات  

 فرار را آماده میکنند.   
در مهههههههقهههههههابهههههههل جهههههههامهههههههعهههههههه  
کههارگههری، جههامههعههه مههعههلههمههان،  

ان، زنههان و جهوانههان،    مهزد  بهگهت 
بهاخهتهگهان    بازنشستگان و مهال 

تهر    همه و همه سازمان یافهتهه 
اضی و    در شهههبهههکهههه  ههههای اعهههتر

شهههوراهههها مهههتهههحهههد مهههیهههشهههونهههد،  
ایههط   هههمهه ههاری مههیههکههنههنههد و رسک
دن نهظهام   عبور و بخها  سهتر
سههههههههیههههههههاه الههههههههف را تههههههههدارک  

 میمینند.  
هشههههههه ههههههه  بهههههههه رسکههههههههوب  
ی   مذبوحانه است! دستهگهت 

، ن  
ی نههتههیههجههه اسههت بههه    فههعههالههی 

ایهن دلههیهل سههاده کههه جههنهه هه   
هههای اجههتههمهها  و      بههه شههبههکههه 

اض تههوده ای   شهوراههها و اعههتر
و رسارسی مههههتههههیک اسههههت و  
هههههدایههههت مههههیههههشههههود و پههههیهههه   

ود !    مت 
 خهت   
 
نهت عهمهر قطع ایهنهتر

رسههانی را بههطههور کههامههل قههطههع  
نهههمهههیهههکهههنهههد! چهههنهههگ و دنهههدان  

ثههههمههههر اسههههت    نشههههان دادن ن  
بهههلهههکهههه ههههرچهههه بهههیهههشهههتر مهههو   
اضی را رادیههههههه ههههههالهههههههتر و   اعههههههتر
شهان    صفوف در ههم ریهخهتهه 

را بههیههشههتر از هههم مههیههگههسههلههد و  
 اندازد.   بجان هم م 

نههقهههطهههه قههدرت مههها اتهههحهههاد  
ی کههههه   ی مههههاسههههت هههههمههههان چههههت 
دولههت جههمهههههوری اسههالم بهها  
بهههخهههون کشهههیهههدن آن قهههدرت  
گرفت و ماند. نقطه قهدرت  
ی اظهههههههههار وحشههههت   مههها هههههمههههی 

ای و کههل نههظههامهه  از    خههامههنههه 
، هههمههه ههاری و در  

ی
هههمهه ههسهههتههیک

یههههههههک مسههههههههت  قههههههههرار دادن  
ههههههاسههههههت! نهههههقهههههطههههههه    جهههههنههههه ههههه  

، بهرنهامهه  
ی
قهدرت مها ههمهاههنهیک

هههوی و کسههه    ریهههزی و پهههیههه ک
قههههدرت سههههیهههههاس بهههههوسههههیهههههلهههههه  
 شوراهای مردم است. 

  . احتكار و گرانی
 مقرص كيست؟  

 سینا پدرام 
 

مردم با خريد ن  رويه  
موج  كمبود كا های  
اساس شده اند.  
عبدالحمید رستیتر رییس  
سازمان صنعت، معدن و  
تجارت استان آ ربايجان  
غرن  در مصاحبه با ايلنا  
افزود كه شهروندان  

خريدهاى بي  از حد  “
 انجام ميدهند. ” نياز 

 
وقاحت غريت  در اين  
اظهارات است كه هر  
خواننده را مجبور به  

 واكن  ميكنند. 
 

حكومتر ها و يك  

درصدى هاى ميلياردر  
ين گروه محتكرين   بزرگتر
كا هاى اساس در ايران را  
هشكيل ميدهند. كا ها با  
ی م خرند، انبار   قيمت پايی 
م كنند و در فرصتر  
مناس  با قيمتهاى رسسام  
آور به بازار عرضه م كنند.  
حربه اى كالسيك كه سالها  
و دهه هاست كه در ايران  
سودهاى هنگفتر را  
ی آقايان كرده   نصي  همی 

 است. 
 

شهروندانی كه حتر  
 براى خريد  

ی
قدرت كاق

همان كا هاى عرضه شده  
در بازار را ندارند، به خون   
عامل گرانی و كمبود كا ها  
 در ايران را ميشناسند. 

 

اكنون كه بار ديگر  
اضات مردم در مقابله   اعتر
با گرانی در ايران رسبلند  
کرده است، نبايد به اين  
اوباشان اجازه احتكار و  
انبار كا هاى اساس را داد.  
اضات، جا   ى اعتر با او  گت 
دارد كه مردم در شوراهاى  
محالت خود گرد هم آمده  

و در صورت امكان  
انبارهاى كا هاى اساس را   
به اختيار خود در آورند. با  
توزيههههع عاد نه مايحتا   
عموم توسط اين شوراها  
و كميته ها م توان در  
مقابل اين حربه رژيم در به  
استيصال كشاندن جامعه  
ايستاد و هوشيارانه مقابله  

 كرد. 
 

نهايتا با اجازه  
خوانندگان، جايزه ياوه  
گونی اين هفته به اين  
ت عایل تعلق م   حرصی
د. باشد كه قبول افتد.   گت 
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پوزه جمهوری اسالیم را باید به خاک  
 مالید 
 

 کاظم نیکخواه 

٩ صفحه    

سخنگوی قوه ق ائیه  
حکومت ک یف اسالم این  
هفته اعالم کرد که ح م  
اعدام احمد رضا جالیل  
قطیع است و برای اجرا در  
دستور قرار دارد. از طرف  
دیگر مقامات ریز و درشت  
حکومت اسالم، این  
روزها راه فرار به جلو را در  
پی  گرفته اند و دولت  
سوئد را مرت  به باد حمله  
گرفته اند که گویا با اهداف  
سیاس محاکمه حمید  
نوری را به جریان انداخته و  
این دادگاه وجاهت قانونی  
ندارد و ام ال اینها! این  
تالشها و تقالهای حکومت  
پاسیحی است به ماهها  
افشاگری در دادگاه حمید  
نوری علیه جنایات فجیع  
این حکومت در دهه  
شصت که دنیا را متوجه  
دیو خبی  اسالم حاکم در  
ایران کرد. بعالوه قبل از آن  
شاهد دادگاه مردم آبان در  
ی الملیل   لندن و تریبونال بی 
ی اسالم را   بودیم که حاکمی 

زیر فشاری خرد کننده قرار  
داد. و این ربیط به دولت  
سوئد و دولتهای دیگر  
ی سوئد   نداشت. بلکه قوانی 
و دیگر کشورها اجازه داد  
که از جان  افراد و  
شخصیتهای مردم  
دادگاههانی مستقل علیه  
ی مردم بر ا   جانیان و قاتلی 
شود. جمهوری اسالم به  
روال معمول وقاحت را هم  
به او  خود رسانده و از  
اینکه حقوق انسانی حمید  
نوری زیر پا گذاشته شده و  
تلفن  را به او نداده اند و  
سوا ت زیادی از او کرده  
اند و ام ال اینها تالش دارد  
 ای بنفع  

ر
روزنه های حقوق

شکنجه گرش پیدا کند. با  
اعالم ح م اعدام قری   
الوقو  احمدرضا جالیل این  
بار حکومت اسالم به  
سیم آخر زده است و  
تالش دارد با قلدری بی   
ی الملیل،   از حد در سطح بی 
ی خود را نجات دهد.    قاتلی 
این تالش و تقال را  

میتوان و باید به شکستر  
کامل کشاند و کاری کرد که  
جمهوری اسالم در سطح  
وی و   ی ی الملیل متی بی 
بایکوت شود. حکومت  
آپارتاید آفریقای جنون   
یک صدم رژیم اسالم  
جنایت نکرده بود و به حق  
نفرت جهانیان را بر  
انگیخت و به حق به انزوا  
و بایکوت کامل محکوم  
شد و به زباله دان پرتاب  
گردید. حکومت جنایت  
اسالم ، حکومت  
اعدامهای دسته جمیع،  
دادگاههای دو دقیقه ای،  
حکومت سنگسار ، و به  
ار   ی ی جوانان در نت 

رگبار  سیر
ماهشهر، حکومت  
رسنگون کننده هواپیمای  
مسافربری با موشک،  

نفر در    ۰۰۱۱ کشتارگر  
اضات آبان   و    ۸۹ اعتر

هزاران جنایت فجیع دیگر،  
باید صد بار بیشتر از هر  
وی و   ی حکومت دیگری متی
طرد و بایکوت شود. جای  

وی خبی  در   این نت 
جامعه انسانی آنهم در قرن  
بیست و ی م نیست. تمام  
ی الملیل   نهادهای بی 
، و   ی، ادن 

، هتی ورزسک
دیهلماتیک باید نمایندگان  
ون   این حکومت را بت 
بیندازند. سفارتخانه های   
باید  سته شوند.  
کاربدستان  باید هرجا که  
ون   پایشان را از کشور بت 
ی حمید نوری   گذاشتند عی 
دستگت  و به جرم جنایت  
یت محاکمه   علیه   ک

 شوند.  
دولتها به راحتر پای  
بایکوت و تعرض سیاس و  
دیهلماتیک به این حکومت  
نیم آیند. باید زیر فشار  
ند. باید صدای   قرار بگت 
ض را همه جا   مردم معتر
 شنوند.  وقت آنست که  
ما مردم فعا نه دنیا را به  
اض و مقابله   شورش و اعتر
با حکومت ک یف اسالم  
فرا بخوانیم. توجه جهان  
بی  از هر زمان به خباثت  

و جنایات حکومت اسالم  
جل  شده است. و این  
 سیار م بت و مهم است.  
بنفع تک تک مردم  
دنیاست که جمهوری  
وی و رسنگون   ی اسالم متی
شود. این را همه میدانند.  
اما از نظر خط و جهت  
سیاس شفافیت و روشتی  
و رادی الیسم چندان  
مشاهده نمیشود. دولتها  
در نر سازش و معامله اند و  
باید مردم را مقابل آنها به  
حرکت در آورد و  
زیرفشارشان قرار داد تا  
متوجه شوند. حکومت  
اسالم، حکومت  
ی، و   ی و با  بگت  گروگانگت 
حکومت جنایت و اعدام  
ی   جای  در جامعه   ک
نیست و باید از صحنه  
جهان جارو شود. هر یک  
روز که در این جهت گام  
برداشته شود به قیمت  
جان انسانهانی تمام خواهد  

 شد.   

شعار مرگ بر رئییس و  
 کلیت نظام در خوزستان  

 
 کیوان جاوید 

اضات   در خصوص اعتر
شبانه در خوزستان، ییک از  
ویدیوها منت ک شده در  
مدیای اجتما  جمعیتر را  

دهد که شعار    نشان م 
رس  ”  مر  بر رئییس “ 
دهند، بریی دیگر از این    م 

ی حاوی   ویدیوها نت 
ای، و    شعارهانی علیه خامنه 

کلیت جمهوری اسالم  
 است. 
 

همه شواهد نشان م  
اضات به   دهد که این اعتر
دلیل سونام گرانی در ایران  
د. بر اساس   صورت م گت 

ها، بازداشت    گزارش 

ض   شهروندان معتر
 در نر انتشار  

خوزستانی
فراخوانی مبتی بر تجمع و  
اض به افزای  قیمت   اعتر

شنبه،    نان از شامگاه پن  
اردیبهشت آغاز شده و    ۰۰ 

در روزهای بعد ادامه  
 داشته است. 

 
جمهوری اسالم با  
سونام گرانی اش و با  
فالکت اقتصادی و تحجر  
اسالم اش، تنها طوفان  
درو م کند. جامعه  
یکچارچه علیه کلیت این  
حکومت است. هر چه  
جامعه متحد تر م شود،  
صفوف حکومت بیشتر از  
ی م گردد.   هم گسیخیر
دولت، مجلس و قوه  
ده   ق ایه را از یاران رسستر

خامنه ای انتخاب کردند تا  
به خیال خود متحد و  
یکدست علیه مردم عمل  
کنند. دیدیم که فقط بعد  
از چند ماه به قدرت  
ی   رسیدن رئییس، ش اف بی 
رسان حکومت عمیق تر  
شده و علیه همدیگر خط   

 و نشان م کشند. 
 

خوزستان بهاخاسته  
ی و   است، معلمی 
بازنشستگان در پیشا پی   
صف مبارزه قرار دارند و  
زندانیان سیاس با فریاد  
بلندشان از  شت میله  
های زندان، لرزه به اندام  

 حکومت انداخته اند. 
 

فقط یک حرکت عم ر  

به زدن نهانی  
دیگر برای رصی

به حکومت  زم است:  
متحد شدِن همه بخ   
های مبارزانر جامعه علیه  
کلیت حکومت فقر و  
فالکت، و  تالش هماهنگ  
برای واژگون کردن رژیم  

 نکبت بار اسالم. 



ناسيونال   ٣١  ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر

 

 ٢ ادامه از صفحه     
 
 
 

اجتما  چطور میهتهوانهد  
ارتهههبهههها  پههههیههههدا بههههکههههنههههد بههها آن  
جن شهانی که بهه یهک درجهه  
قههوام یههافههتههه و سههازمههانههیههافههتههه  
است. اینها چطور میتوانهنهد  
 با هم پیوند برقرار کنند؟ 

 
: همهانهطهور  حمید تقوانی 

کههههه اشههههاره کههههردیههههد بهههها خههههره  
انهههههههفهههههههجهههههههارههههههههای اجهههههههتهههههههمههههههها   
اسهههمههه  بههها خهههودش اسهههت،  
یههک انههفههجههار اسههت، و وقههتر  
درگههههرفههههت رونههههد خههههودش را  
پهههههیههههههدا مهههههیههههههکههههههنههههههد. مههههههعههههههمههههههو   
حههکههومههتههههها بههه بهههههانههه ایههنههکهههه  
مههردم  خشههونههت مههیههکههنههنههد و  
و    یههزنههد رسک نههظههم را بهههههم مههت 
مهههههیهههههکهههههنهههههنهههههد بهههههه رسکهههههوب و  
جهههمههههههههوری اسههههالم هههههم در  
ایههههن امههههر یههههد طههههو ن  دارد.  
حتر به قصهد کشهت بهمهردم  

 شلیک میکند.  
 

گهههههرچهههههه نهههههمهههههیهههههتهههههوان یهههههک  
انفجار یا فهوران اجهتهمها  را  
ی کهههرد   سهههازمهههانهههدد و رههههت 
ی جهامهعهه   ویل میتوان  بهر مهیر
ای کههههه ایههههن اتههههفههههاق افههههتههههاده  
اسههههههت، ایههههههن حههههههرکههههههتههههههههههههها و  
انفجارها را تبدیل بهکهنهیهم بهه  
و  حهههههرکهههههتهههههههههههای   نهههههقهههههطهههههه رسک
مسههتههمههر سههازمههانههیههافههتههه عههلههیههه  
ایهههط   حهههکهههومهههت و عهههلهههیهههه رسک
مههههههههوجههههههههود. هههههههههر انههههههههفههههههههجههههههههار  
اجههههههتههههههمهههههها  مههههههیههههههتهههههههوانههههههد بههههههها  
تههههظههههاهههههراتههههههههها، تههههجههههمههههعههههات و  
اعههههههههههههتههههههههههههصههههههههههههابههههههههههههات رسارسی  
بهخههشهههههای مههخهتههلههف جههامههعههه  
ی  شههههود.    دنههههبههههال و پههههیههههگههههت 
 و  بهرخهورداری  

ی
سازمانیافتهیک

ی و خصهههههههههلهههههههههت   از رههههههههههت 
رسارسی جههههههههههنهههههههههه ههههههههههشهههههههههههههههههههههای  
اضی جاری این امه هان را   اعتر
فههراهههم کههرده اسههت کههه ایههن  
جنه هشههها   در کهنهار ههم قهرار  
ند و متحدانه به مهیهدان   بگت 

 بیایند. 
 

نههکههتههه بههعههدی ایههن اسهههت  
اضی فقط به   که اش ال اعتر
چهههههههههههارچهههههههههههوب مهههههههههههتهههههههههههعهههههههههههارف  

تهههههظهههههاههههههرات، اعهههههتهههههصهههههاب و  
تجمع مهحهدود نهمهیهشهود. مها  
در تهههجهههربهههه خشهههکهههسهههایل در  
اض بههههه   اصههههفهههههههههان، در اعههههتر
خشههیک زایههنههده رود، دیههدیههم  
که یک شه هل دیهگهری مهردم  
اض کههههردنههههد کههههه شهههه ههههل   اعهههتر
هههفهههتهههه تهههری از شههههورش   ه پهههیههه ک
بود. مردم بهرای یهک مهاه در  
واقههههههع  سههههههت نشههههههسههههههتههههههنههههههد،  
تههههههحههههههصههههههن کههههههردنههههههد یهههههها بهههههههه  
اصههههههطههههههال  امههههههروز اشههههههغههههههال  
کههردنههد. جههنهه هه  اشههغههال در  
اصهفههههان رس بهلههنهد کههرد و بههه  
ی خهههاطهههر در قهههیهههاس بههها   ههههمهههی 
اشههغههال مههیههدان الههتههحههریههر در  
هه بهههه الهههتهههحهههریهههر   انهههقهههالب مرصه
اصههفهههههان مههعههروف شههد.  در  
ایههههههههن تههههههههحههههههههص یهههههههه ههههههههمههههههههاهههههههههه  
انی کهردنهد،   آژیتهاتهورهها سهخهتی
مهههردم بهههه خهههودشهههان شههه هههل  
دادنههههد، غههههذا بههههه هههههمههههدیههههگههههر  
رسههههانههههدنههههد، چههههادر زدنههههد، و  
ه. حهههههکهههههومهههههت بههههها خهههههره   غهههههت 
چادرهها را بهه آهه  کشهیهد و  
بههه حههرکههت مههردم پههایههان داد  
ی   ویل تصهور کههنهیهد یههک چهنههی 
اضی تکرار   شود و بهعهد   اعتر
مه ههال کههارگههران نههفههت، کههارگههران  
فو د اههواز، کهارگهران ههفهت  
تهه در حمایت از کشهاورزان  
و مهههههههههردم اصههههههههفههههههههههههههههههان بههههههههها  
خهههواسهههتهههههههای  مهههعهههیهههتی مههه هههال  
دفهها  از حههقههابههه کشههاورزان،  
مهههههههحهههههههاکهههههههمهههههههه دزدان آب و  
غههههارتههههگههههران و آبههههخههههواران، و   
ایهنهکههه زایههنهده رود بهایههد زنههده  
 شههود  اعهههتههصهههاب بهههکههنههنهههد .  
روشههن اسهههت کهههه   در ایهههن  
بههههه   صهههورت  حههههکههههومهههت رصی

 کاری ای  میخورد. 
 
ایهههن امهههر کهههامهههال مهههمهههکهههن    

 شههورشهههههانی  
اسههت کههه وقههتر

شههههههههه هههههههههل گهههههههههرفهههههههههت، وقهههههههههتر  
اضی شهههه ههههل   فهههورانهههههههههای اعهههتر
گرفهت اجهازه نهدههیهم کهه در  
  
ر
هههههمههههان شهههه هههههل فههههوران بهههههاق
بههههمههههانههههد بههههلههههکههههه جههههنهههه ههههشهههههههههای  
اضی دیهگهر سهازمهانهیهافهتهه   اعتر
و دسههت در دسههت هههم در  
حههمههایههت از آن انههفههجههارهههای  
اجههههتهههههمهههها  و خهههههواسههههتهههههههههههای  
مههههردم و در مهههههحهههههکهههههومهههههیهههههت  

حههههههههکهههههههههومهههههههههت در اشههههههههه هههههههههال  
اضی فراتهر، ادامهه کهارتهر،   اعتر
غهههت  قهههابههههل رسکههههوب تههههر، از  
اضی  مههههههه هههههههل   فهههههههوران اعهههههههتر
تههههههظههههههاهههههههرات، تههههههجههههههمههههههعههههههات،  
تحصن و اعهتهصهاب در یهک  
سهههههطهههههح عهههههمهههههوم و وسهههههیهههههع  

 بمیدان بیایند.  
 

بههههه ایههههن تههههرتههههیهههه  گههههرچههههه  
انهههفهههجهههارهههها و شهههورش ههههای  
شهههههههههههههری از پههههههیهههههه  قههههههابههههههل  
سهههازمههههانهههدد نههههیهههسههههت  ویل  
باید به استقبال آن رفت به  
ایههههن مههههعههههنهههها کههههه در اشهههه ههههال  
اضی دیههههگههههر ادامههههه اش   اعههههتر
داد. او  اجهههههههههههازه نهههههههههههداد  
حکومت به رسکهوب دسهت  
بههزنهههد.  اگهههر جهههامههعهههه بههه ایهههن  
شهه ههل مههتههشهه ههل بههیههایههد  شههت  
شهورشهههههای شههههری رسکههوب  
آن آسهههههههههان نهههههههههیهههههههههسهههههههههت و  
حههههکههههومههههت بههههابههههت هههههر نههههو   
تههههعههههرض بهههههه مههههردم  بههههههههههای  
سههنههگههیههتی خههواهههد پههرداخههت.  
ثههههانههههیهههها اگههههر هههههم حههههکههههومهههههت  
رسکههوب کههرد در دادخههواد  
اض بههه   ی و در اعههتر هضههی  ه

مههعههتر
حکومت مهیهشهود جهنه ه  را  
ده تهر کهرد و تهجهمهعهات   گستر
اضههات وسههیههع تههری را   و اعههتر
سهههازمههههان داد. ا ن بههههنههههظههههرم  
مشههخههصهها جههنهه هه  مههعههلههمههان،  
جههههههنهههههه هههههه  بههههههازنشههههههسههههههتههههههگههههههان،  
جههنهه هه  کههارگههری، و جههنهه هه   
دادخواد  کهامهال ایهن امه هان  
را دارنههد کههه از نههظههر هشهه ههیل  
کههه بههه خههودشههان داده انههد،  
تعییتی که به خودشان داده  
 بهههرای  

ی
انههد و از نهههظهههر آمهههادگ

مههههبههههارزه،  بههههه ایههههن حههههرکههههت  
شههه هههل بهههدههههنهههد و مههها ایهههنهههبهههار  
سک کهه   ی شاهد فقط یک خهت 
بعد از چند هفته یا ماه فهرو  
م نشیند، نباشیم بلکه ایهن  
و  یهک حهرکهتر بهاشهد کهه   رسک
بهتهوانهد کههل حهکهومههت را بهزیههر  

 بکشد. 
 

شههههمهههها  حســــن صــــالــــح   
مههههه هههههایل زدیهههههد از مهههههبهههههارزات  
کشهههههاورزان اصههههههفههههههههههههان کههههههه  
خههودش یههک الههگههونی بههود و  
یهههههههک رسمشههههههه ر بهههههههود کهههههههه  

مههیههتههوانههد در مههبههارزات مههردم  
قهابههل اسهتههفههاده بههاشههد و بهه ههار  
گرفته  شود. ویل مشهخهصها  
ی    ههههها هههههمههههی 

در مههههورد گههههرانی
ا ن بهههههههایهههههههد چههههههه هههههههار کهههههههرد؟  
بخشههای مهخهتهلهف جهامهعهه،  
آن بههخههشهههههانی کههه مههیههگههوئههیههد  
سههازمههان یههافههتههه تههر هسههتههنههد،  
نهههظهههت  کهههارگهههران، مهههعهههلهههمهههان یههها  
بخشههای دیهگهر جهامهعهه، در  
مقابلهه بها سهونهام گهرانی چهه  

 باید بکنند؟ 
 

: تهها جههانی  حــمــیــد تــقــوانی 
کهه بهه خهواسهت و م همهون  
اض عهلهیهه گهرانی مهربهو    اعتر
مههیههشههود مهها اعههالم کههرده ایههم  
هههزیههنههه تههورم و گههرانی را بههایههد  
خهههههود مهههههفهههههتهههههخهههههواران حهههههاکهههههم  
دازنهههد یهههعهههتی بههها پهههرداخهههت   بهههتر
سههویسههیههد اجههازه نههدهههنههد کههه  
کهههها  هههههای اسههههاس و مههههواد  
غذان  گرانتر  شود و قیمهتههها  
بههه حههد قههابههل قههبههویل بههرسههد  
بهههههنهههههحهههههوی کهههههه تهههههوده مهههههردم  
ی   بتوانند معیشتشهان را تهامهی 
کهههنهههنهههد. ایهههن یهههک خهههواسهههت  
مههههههههههحههههههههههوری اسههههههههههت. ایههههههههههن  
خواست میتواند به لهیهسهت  
خهههواسهههتهههههههای جهههنههه ههه  هههها و  
 الهحهال فهعهال  

ی
مبارزانر کهه ق

هسهههتههههنههههد مهههه ههههل مههههعههههلههههمهههان و  
بازنشستگان اضافه  شود و  
بهههه ایهههن تهههرتهههیههه  آن بهههخههه   
مهههتهههشههه هههل جهههامهههعهههه کهههه ا ن  
اض مههههههیههههههکههههههنههههههد و   دارد اعههههههتر
خواستهای مهعهیهشهتر زیهادی  
هم مطهر  کهرده اسهت مه هل  
  ۰۹ حههداقهههل دسهههتهههمهههزدهههها تههها  

مههیههلههیههون تههومههان، مهه ههل بههیههمههه  
هههههههای اجههههههتههههههمهههههها ، بههههههیههههههمههههههه  
ی مهههعهههیهههشهههت،   بهههیههه هههاری، تهههامهههی 
عهلههیهه قهراردادهههای مهوقههت و  
ه، عههههههلههههههیههههههه گههههههرانی هههههههم   غههههههت 
ی را اعهالم و   خواست فراگت 

 مطر  کند.  
ی معیشهت   خواست تامی 
خههههههواسههههههت پههههههایههههههه ای ایههههههن  
جن شها است ویل ا ن یهک  
ی  یهعهتی گهرانی و   مسهالهه مههعهی 
تهورم  حهاد و بهرجسهتهه شهده  
اسههت کههه  سههیههار از مههعههلههم و  
کهههارگهههر و بهههازنشهههسهههتهههه فهههراتهههر  
یهههههت عهههههظههههیهههههم   ود و اکههههتر مههههت 

د. ایههن   مههردم را در بههر مههیههگههت 
وی تهوده ای   خیل عظیم نت 
ایههههن حههههرکههههت هسههههتههههنههههد ویل  
اض   پهههههههرچهههههههمهههههههدار ایهههههههن اعهههههههتر
مههههیههههتههههوانههههنههههد  جههههنهههه هههه  هههههای  
مههههتههههشههههه ههههل و فههههعهههههال جهههههاری  
باشند. این شه هل مشهخهیص  
است که بنظرم مهیهتهوانهد بهه  
اض جههههامههههعههههه   عههههلههههیههههه   اعههههتر
گهرانی شهه هیل سهازمهانههیهافههتهه و  

 ادامه کار بدهد.  
 

: شهمها در  حسن صـالـح 
صهههههههحهههههههبهههههههت ههههههههایهههههههتهههههههان بهههههههه  
اعتصابات اشهاره کهردیهد. مها  
دیههههههده ایههههههم کههههههه مهههههه ههههههال در  
ی   کشههورهههای آمهههریهه ههای  تهههی 
وقتر دولت اجناس را گهران  
کرده مهردم مهوفهق شهده انهد  
ده و   اضهههههات گسهههههتر بههههها اعهههههتر
وسههیههیع     دولههت را عههقهه   
بنشانند. در ایهن زمهیهنهه مه هال   
دست زدن به اعتصاب و یها  
ی و   اعهههتهههصهههابهههات تهههههههدیهههد آمهههت 
هشههداری چههقههدر امهه ههانهههههذیههر  

 است؟ 
 

بهههنههظهههرم  حــمـــیــد تــقـــوانی   
کهههامهههال امههه هههانهههههههذیهههر اسهههت و  
نههمههونههه هههایهه  را هههم داریههم،  
م بهههیهههنهههیهههم. چهههنهههد روز قهههبهههل   
رانههنههدگههان کههامههیههون خههواسههتههار  
آزادی مهههعهههلهههمهههان  دسهههتهههگههههت   
شهده در روزاول مهه شهدنههد.  
الههتههیههمههاتههوم داده انههد کههه اگههر  
ایهنههههها آزاد نشههونههد دسههت بههه  
اعهههتهههصهههاب خهههواههههنهههد زد. یههها  
  ٩٩ بهههرای  روز پهههنهههجهههشهههنهههبهههه  

اردیهههههههبهههههههههههههههشهههههههت مهههههههعهههههههلهههههههمهههههههان  
فراخوان تجمهعهات رسارسی  
داده اند و هش لههای کهارگهری  
از آن حهههمهههایههت کهههرده انهههد و   
اعهههههالم کهههههرده انهههههد بهههههه ایهههههن  
حههرکههت م پههیههونههدنههد. بههنههظههر  
مههن ایههن نههمههونههه ههها مههیههتههوانههد  
ده تههر  شههود و تههبههدیههل   گسههتر
 شهههههههود بهههههههه یهههههههک سهههههههنهههههههت  
ی ههمهه بهخهشههها و    بی 

مبارزانر
  . اضی همه جن   ههای اعهتر
 و بهههم  

ی
منظور من ههمهاههنهیک

 عهههمهههیل و مهههیهههدانی  
ی
پهههیهههوسهههتهههیک

 این جن   ها است. 
  

٣٣ ادامه در صفحه    

اضات اجتما ؟   راه کدام است، شورش های خیابانی یا اعتر
  

 حمید تقوانی  



ناسيونال   ٢٧٩شماره     -دوره دوم   انتر

 

 ١٤ ادامه از صفحه   

٣٣ صفحه    

 
 
 

بمینید ا ن بازنشسهتهگهان  
اضی   یههههکههههشههههنهههههبههههه ههههههای اعهههههتر
اعههالم کههرده انههد. بههخههشهههههای  
دیههگههر کههارگههری مههیههتههوانههنههد بههه  
این بپیونهدنهد. بهحه  بهر رس  
ایههن نههیههسههت کههه فههورا دسههت  
بهههه اعهههتهههصهههاب بهههزنهههنهههد بهههلهههکهههه  
اض بههههها تهههههجهههههمهههههعهههههات و   اعهههههتر
و    تهههظهههاههههرات مهههیهههتهههوانهههد رسک
 شههههههود و  بههههههتههههههدریهههههههههه  بههههههه  
اعهههتهههصهههابهههات مهههنهههجهههر  شهههود.  
کهارگهران نهفهت تهجهربهه خهیهیل  
ارزشههمههنههدی در سههازمههانههدد   
اعههتههصههابههات رسارسی دارنهههد  
کهه مهیهتهوانهد الهگهوی کهارگهران  
د.    بخشهای دیگر  قرار بگت 

 
به این هم اشاره کنم کهه  
بهههههههخههههههه  خهههههههدمهههههههات مههههههه هههههههل  
رانهنهدگههان کههامهیههون، رانههنهدگههان  
و و اتوبوس ها،  کهارگهران   متر
شههههههههرداری، کهههارگههههران آب و  
ه مهوقهعهیهت ویه ه   برق و  غهت 
ای دارنههد. اگههر ایههنههههها دسههت  
بهههه اعههههتهههصههههاب بهههزنههههنهههد  کههههل  
جههههامههههعههههه فههههلهههه  مههههیههههشههههود و  
جمههوری اسهالم بها بهحهرانی  
روبرو میشود کهه یها مهجهبهور  
اسهت بهه خههواسهتهههای مههردم  
هسلیم  شود و  یها گهورش را  

 گم کند.     
 

 زمسههههت  بههههه جههههنهههه هههه   
دادخههواد ههههم اشههاره کهههنهههم  
چهههون ایهههن جهههنههه ههه  ههههم بهههه  
خههههههههودش شهههههههه ههههههههل داده و  
مههههتههههشهههه ههههل اسههههت. انههههجههههمههههن  
خهههههانهههههواده ههههههای قهههههربهههههانهههههیهههههان  
شلیک به هواپیهمها ، مهادران  
آبان، و مادران خاوران اینههها  
هههههمههههه مههههتههههشهههه ههههل هسههههتههههنههههد،  
چهههههههههههره ههههههای مهههههحهههههبهههههوب و  
رزمهههنهههده ای دارنهههد و فهههعهههال  

 هستند.  
 

کهههلهههیهههد بهههنهههظهههر مهههن اتهههحهههاد  
عهههمهههیل ههههمهههه ایهههن جهههنههه هههشههههههها  
اسههت. امههروز مشههخههصهها ایههن  
جههههنههههه هههههشههههههههههها مهههههیهههههتهههههوانهههههنههههد در  
اض بههههه مسههههالههههه تههههورم   اعههههتر
لههجههام گسههیههخههتههه و سههونههام  
گهههههرانی  دسهههههت بهههههه عهههههمهههههل  

متحد بزننهد. مهنهظهور مهن از   
عههههمههههل مههههتههههحههههد تههههجههههمههههعههههات  
اضی اسههت، اعههتهههصهههاب   اعههتر
اسهههههت، یهههههها حههههههرکهههههتر مههههه ههههههل  
تههحههصههن اصههفهههههان اسههت یهها  
ل مهههحهههالت مههه هههل     ۸۹ کهههنهههتر

هسههت. ههههر شهه هههیل هسهههت  
فهههراخهههوانههه  بهههایهههد از طهههرف  
ی دسههههههت انههههههدرکههههههار   فههههههعههههههالههههههی 
اضی جههاری   جههنهه ههشهههههای اعههتر
داده  شههود. امههروز لهههیههسهههت  
نسههههههمههههههتهههههها طههههههو نی ای  از  
سهازمههانهههههای کههارگههری، کههمههیههتههه  
هههها و نههههههههادههههای کهههارگهههری و  
چههههههره ههههای کهههارگههری وجهههود  
دارد، لههههیهههههسههههتر از جههههنهههه ههههه   
دادخههواد و انهههجههمهههن هههها و  
ی اش   کهههمهههیهههتهههه هههها و فهههعهههالهههی 
وجههههههود دارد، از جههههههنهههههه هههههه   
مههههههههعههههههههلههههههههمههههههههان و جههههههههنهههههههه هههههههه   
بازنشستگهان و جهنه ه  زنهان  
و جهههنههه ههه  دانشهههجهههونی کهههه  
دوبههههاره وارد مههههیههههدان شههههده  
است هم همهیهنهطهور.  ایهنههها  
ی هسهههههتهههههنهههههد،   ههههههمهههههه مهههههتهههههعهههههی 
ی ایههن جههنهه ههشههههها هههمههه   فههعههالههی 
مهههههههیهههههههتهههههههوانهههههههنهههههههد در مهههههههدیهههههههای  
اجههههتههههمهههها  دور هههههم جههههمههههع  
 شههههههونههههههد، ا ن در کهههههههالب  
هاوسها بهحه  مهیهکهنهنهد، در  
تههلههگههرام و مههدیههای اجههتههمهها   
هسههتههنههد، مههیههتههوانههنههد بههه ایههن  
شیوه  به خودشان سازمهان   
بدهند، کارهای خودشان را  
همچهنگ کهنهنهد و مهتهحهدانهه  
دسههت بههه عههمههل بههزنههنههد. ایههن  
مههههمههههکههههن اسههههت ایههههن عههههمههههیل  
اسههت و فههعههالههیههت حههزب مهها  
در این جهت اسهت کهه ایهن  

 امر متحقق  شود. 
 

: شههمها از  حســن صــالــح 
عهههههمهههههل مهههههتهههههحهههههد صهههههحهههههبهههههت  
میکنید و خییل تاکهیهد داریهد  
اما این جهنه ه  هها ههر کهدام  
مههطههالههبههات خههاص خههودشههان  
را دارنههد. مههعههنههای سههیههاس و  
م هههههههههمهههههههههون ایهههههههههن اتهههههههههحهههههههههاد  

 چیست؟ 
 

بههلههه ایههن  حــمــیــد تــقــوانی   
جههنهه ههشههههها هههمههه خههواسههتهههههای  
مشهههههههخهههههههص خهههههههودشهههههههان را  
دارنهههد . الهههبهههتهههه خهههواسهههتهههههههای  
ک هههههم کههههم نههههدارنههههد،   مشههههتر

مهه ههل افههزایهه  دسههتههمههزدههها و  
حههقههوق ههها. مههیههشههود گههفههت  
ی مهههههههعهههههههیهههههههشهههههههت ههههههههم   تهههههههامهههههههی 
خهههههواسهههههت بهههههازنشهههههسهههههتهههههگهههههان  
است، هم معلهمهان اسهت و  
ی حههال   هههم کههارگههران. در عههی 
ض جهههامهههعهههه   بهههخهههشههههههها مهههعهههتر
خواستهای وی ه خود را هم  
دارنههد.   مشههخههصهها جههنهه هه   
دادخههههههههواد مسههههههههالههههههههه اش  
مههعههیههشههتر نههیههسههت، جههنهه هه   
دادخههواد مسههالههه اش ایههن  
است که جلوی جهنهایهت هها  
و اعههدام ههها گههرفههتههه شههود و  
رسان رژیم مهحهاکهمهه  شهونهد  
یها جهنه ه  دفها  از زنهدانهیههان  
سیاس، که  با قتهل بهکهتهاش  
ی در زنهههدانههههها یههک او    آبههتههی 
جههههههههههههههههدیههههههههههههههههدی گههههههههههههههههرفههههههههههههههههت،  
خهههواسهههتهههههههای ویههه ه خهههود را  
دارد. بههحهه  مههن اسههت کهههه  
ههههههمهههههه ایهههههنههههههههههها در لهههههیهههههسهههههت  
خههواسهههتهههههههایشهههان، خهههواسهههت  
ک تهههقهههابهههل بههها گهههرانی را   مشهههتر
هم بگنجانهنهد. بهه ایهن مهعهنها  
کههه هههزیههنههه  تههورم و گههرانی را  
دازد.  بهایهد   باید حکومت بتر
سویسهیهد بهدههنهد و  قهیهمهت  
کا ها نه تنها نهبهایهد افهزایه   
پیدا کند بلکهه بهایهد تها حهدی  
کاه  پیدا کند که حتر کهم  
درآمههههد تههههریههههن خههههانههههواده ههههها  
ی مهعههیهشههتهشههان   قهادر بههه تههامهی 
بههههاشهههههنهههههد. خهههههواسهههههت آزادی  
ی    زنهههههههدانهههههههیهههههههان سهههههههیهههههههاس نهههههههت 

خهواسهت ههمههه اسههت چههون  
هههمههه جههنهه هه  ههها  خههواهههان  
 آزادی فعالینشان هستند. 

 
خههههههههواسههههههههت مههههههههحههههههههوری     

عهههههههلههههههههیههههههههه گههههههههرانی و دیههههههههگههههههههر  
ک را   خههههههواسههههههتهههههههههههههای مشههههههتر
مههههههیههههههتههههههوان بههههههه لههههههیههههههسههههههتر از  
خواستههای ویه ه ههر بهخه   
افههههزود و بهههههه ایهههههن تهههههرتهههههیههههه   
گ   لهههیههههسههههت جههههامههههع و مشههههتر
بههههرای مههههتههههحههههد کههههردن هههههمههههه  
جن شها داشهت. لهیهسهتر کهه  
خههواسههت مههعههلههم، خههواسههت  
جهههههنههههه ههههه  زنهههههان، خهههههواسهههههت  
بهههههههازنشهههههههسهههههههتهههههههه، خهههههههواسهههههههت  
پههرسههتههار، خههواسههت جههنهه هه   
ه  را شهامهل   دادخواد و غت 
 شهههود. ایههههن کههههامههههال مههههمههههکههههن  
است. ما در قطعنهامهه  اول  
مهههاه مهههه کهههه هشهههت هشههه هههل  
کهارگههری و دو هشه ههل صههنهه ی  
مهعهلههمهان و یهک هشه هل زنههان  
آنههههههرا ام هههههها کههههههرده بههههههودنههههههد  
دیههدیههم کههه مههجههمههوعههه ای از  
خههواسههتهههههای  هههمههه جههنهه هه   
ها، از لهغهو حهجهاب اجهبهاری  
تهها خههواسههتهههههای مههعههیههشههتر و  
  ٦١ حهههههههداقهههههههل دسهههههههتهههههههمهههههههزد  

ی از   مههههیههههلههههیههههون تهههها جههههلههههوگههههت 
تهخههریهه  مههحههیههط زیسههت  تهها  
آمههههوزش رایههههگههههان و مسههههالههههه  
حهههههههههههقههههههههههههوق شهههههههههههههههههههههههههرونههههههههههههدی  
ی   ههههمهههجهههنهههسهههگهههرایهههان و رنهههگهههی 
ه را در بههر    ههها  و غههت 

کههمههانی

میگرفت. اگر مها بهتهوانهیهم نهه  
فهههههقهههههط بههههها یهههههک بهههههیهههههانهههههیهههههه و  
قههههطههههعههههنههههامههههه بههههلههههکههههه بهههها یههههک  
فههههراخههههوان عههههمههههیل بهههها روز و  
ی ایهههن   تهههاریهههههههخ و مههه هههان مهههعهههی 
خواستها را بهعهنهوان پهرچهم و  
کمان   اض مشتر م مون اعتر
اعههههالم کههههنههههیهههههم بههههه حههههرکهههههت  
قهههدرتهههمهههنهههد و مهههوثهههری شههه هههل  
داده ایهههههههم کهههههههه   دیهههههههگهههههههر  
  
ی
جهههمهههههههوری اسهههالم  سهههادگ
نههمههیههتههوانههد بهها بههگههت  و بههمههنههد و  
ی    بهههههههههازداشهههههههههت و انهههههههههداخهههههههههیر
اوبهاش حهزب الههف بهه جههان  
مههردم کهههه در شهههورش ههههای  
شهههههههههههری انهههههجهههههام مهههههیهههههدههههههد،  
د.   جلوی این حهرکهت را بهگهت 
ایههههط   مههههن فههههکههههر مههههیههههکههههنههههم رسک
بههرای ایههن امههر آمههاده اسههت.  
نههمههونههه ههها و جههرقههه هههانی از  
ا دیهههده ایهههم . بهههایهههد امهههر   ایهههتی
اتههههحههههاد مههههیههههان جههههنهههه ههههشهههههههههای  
اضی را مه هل یهک نهقهشهه   اعتر
اتهه ی   عههمههل، مهه ههل یههک اسههتر
ی گههههذاشههههت و ایههههن   روی مههههت 
ی   دست اکتیویستها و فهعهالهی 
و کهههمهههیهههتههه هههها و جههمهههع هههها و  
ی هههههههمههههههه   شههههههوراهههههههای رهههههههت 
اضههههههات جههههههاری را م   اعههههههتر
بهههوسهههد کهههه در ایهههن جههههههههت  

 قدم بردارند.  
 ٩٩ مه    ٦٦ 

بهها هشههکهههر از امهههت  تهههوکهههیل  
ی اولهیهه   برای پیاده کهردن مهیر

 این مصاحبه.  

اضات اجتمایع؟   یا اعتر
ی
 راه کدام است، شورش های خیابان

 
 حمید تقوانی 



ناسيونال   ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر

 

٣٢ صفحه    

 
 کاسل 

 ۴۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  
 Kassel-Friedrichsplatzمکان:   

 44064848709400  -تلفن تماس 
 اشتوتگارت 
 ۴۱:۵۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  

 Stuttgart, Marstallstaße Ecke Königstraße / Samstagمکان:   

 440647240042768, 440648924789808  -تلفن تماس 
 کانادا 

 ونکوور 
 ۴۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  

 مکان: آرت گالری ونکوور 
 4449408284946  -تلفن تماس 

 
 تورنتو 

 ۴۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  
خیابان یااناط قابا اه    8444  -مکان: در محل نمایشگاه کتاب بدون سانسور 

 هم کف 
 4440490848404  -تلفن تماس 

 
 هلند 

 دنهاخ)الهه( 
 ۴۵ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  

با تجمع اولیه در  - 0th floor, Johan de Wittlaan 8, 2748 JR Den Haagمکان:  
 م ابل سفارت سوئد و سپس حرکت به سمت سفارت جمهوری اسالمی 

 4404940449048  -تلفن تماس 

 سوئد 
 استکهلم 

 ۴۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  
 Sergels Torg-övre planetمکان:  

 4409808469747  -تلفن تماس 
 گوتنبرگ 

 ۴۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  
 روبروی ایستگاه قطار  Drottningtorgetمکان:  

 4409808484446  -تلفن تماس 
 مالمو 

 ۴۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  
 Gustav Adofs torgمکان:  

 4409806446006  -تلفن تماس 
 بورس 

 ۴۵ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  
  Stora torgetمکان: 

 4409808764799  -تلفن تماس 
 آلمان 

 فرانکفورت 
 ۴۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  

 مکان: م ابل کنسولگری جمهوری اسالمی 
 44064900044096  -تلفن تماس 

 
 کلن 

 ۴۳:۵۱ ساعت    -مه   ۴۱ زمان: شنبه  
 Domplatte (Blau-Gold-Haus)مکان:  

 44064826802090  -تلفن تماس 

 
 
 
 
 
 
 نجات   ۴۱ مه )   ۴۱ شنبه  

ی
 اردیبهشت( روز جهان

 احمدرضا جالل   
اضی در    شهر   ۴۴ کشور و در    ۱ گردهمانی های اعتر

 
 که تاکنون برای نجات احمدرضا جالل در خارج کشور تدارک دیده شده است به قرار زیر است   

ر
اضان لیست اعتر

این لیست بطور مداوم به روز یم شود و ما امیدوارم شهرهای زیادی به این کارزار بپیوندند  الزم به توضیح است که  
در اسارت جمهوری اسالیم است و یم خواهند     ۴۹۳۱ احمدرضا جالل پژوهشگر مدیریت بحران است که از سال  

 وی را تا پایان اردیبهشت ماه اعدام کنند    



ناسيونال   ٢٧٩شماره     -دوره دوم   انتر

اض به حکم اعدام احمد رضا    ۴۴ بیانیه   ی اجتمایع در اعتر تشکل و گروه از کارگران و فعالت 
 جالل و حمید رضا اژدری  

هش ل و گروه    ۲۲ بیانیه  
ی اجتما    از کارگران و فعالی 
اض به ح م اعدام   در اعتر
احمد رضا جالیل و حمید  

 رضا اژدری 
بیست و دو  هش ل و  
ی   گروه از کارگران و فعالی 
اض به   اجتما  در اعتر
ح م اعدام  احمدرضا  
جالیل و حمیدرضا اژدری  
اضی صادر   بیانیه ای اعتر
کرده و مینویسند:  " باید  
وسیعا به اح ام اعدام و  
بوی ه ح م اعدام احمدرضا  
جالیل و حمیدرضا اژدری  
اض کرد و نگذاشت این   اعتر
دو نفر و هیو زندانی  
ی   دیگری اعدام شود." میر
کامل بیانیه را در زیر  

 میخوانید: 
"چهل و سه سال است  
که سایه اعدام بر رس  
انیده شده   جامعه گستر
است. ده ها هزار انسان  

آزادیخواه، برابری طل  و  
ده ها هزار انسان دیگر که  
ایط غت  انسانی    رسک

قربانی
گردیده اند، از جمله  
مجرمان قاچاق مواد  
ه در   مخدر، قتل و غت 
 زندانها اعدام شده اند. 

اعدام یک قتل عمد  
دولتر است که توسط  

های ق انی ح م     دستگاه 
صادر  و توسط زندانبانان  
به اجرا در م آید. اعدام  
زندانیان، بخصوص  
زندانیان سیاس با اتهامات  
واد معاند، محارب ،  
ه حربه ای   جاسوس و غت 
برای ایجاد رع  و وحشت  
و به سکوت کشاندن مردم  
جامعه در برابر اراده و  
خواست رسکوبگرانه طبقه  

 حاکم است. 
آزادی بیان، تجمع،  
هش ل و تحزب از حقوق  
بنیادی انسانهاست که  

بی  از چهل سال است از  
مردم گرفته شده است. این  
حقوق باید ن  چون و چرا  
به مردم برگردانده شود.  
نباید هیو انسانی به خاطر  
ی با   این فعالیتها و همچنی 
  
ی
اتهامات ساختیک

های ق انی و    دستگاه 
امنیتر بازداشت، زندانی و یا  

 اعدام شود.  
هم اکنون  سیاری از  
زندانیان سیاس و دو  
 به اتهامات ن   

تابعیتر
اساس زیر ح م اعدام     
م برند و هر آن ممکن  
است به چوبه های دار  

ده شوند.   ستر
از جمله این افراد،    

احمدرضا  جالیل زندانی دو  
وز موس لو،   ، فت  تابعیتر
میح الدین ابراهییم، شاکر  
، ماجد   بهروز، هادی کیانی
عموری زندانیان سیاس  
هستند و تعداد زیادی  

زندانی دیگر همچون  
برومند نج ی محیط بان و  
ابوالف ل مجتت  متهمان  
به قتل و محکوم به  
قصاص و حمیدرضا اژدری  
کودک مجرم که به  
قصاص محکوم شده  
است، در زندان هستند.  
دستگاه ق انی اعالم کرده  
که تا پایان اردیبهشت  

ح م اعدام    ۰۰۱۰ 
احمدرضا جالیل را به اجرا  
ی   در خواهد آورد و همچنی 
احتمال خطر قری  الوقو   
قصاص حمیدرضا اژدری  
م رود.  باید وسیعا به  
اح ام اعدام و بوی ه ح م  
اعدام احمدرضا جالیل و  
اض   حمیدرضا اژدری اعتر
کرد و نگذاشت این دو نفر  
و هیو زندانی دیگری اعدام  

 شود". 
انجمن صن ی کارگران  
برق و فلزکار کرمانشاه،  

ز،   سندی ای نقاشان الت 
ندای زنان ایران و گروههای  
از  کارگران در شهرهای  
سقز و سنند   و کرمانشاه  
و گروهای دیگر اجتما   
ام ا کنندگان این بیانیه  

 هستند. 
باید وسیعا به سیاست  
های جنایت ارانه حکومت  

اض کرد.    اسالم اعتر
اعدام همواره یک ابزار  
سیاس در دست حکومت  
برای رسکوب جامعه و  
عق  زدن مبارزات مردم  
بوده است و بخشهای  
مختلف مردم به شیوه  
های مختلف به این  
سیاست ضد انسانی  
اض کرده اند. باید این   اعتر
ش داد.   اضات را گستر  اعتر
حزب کمونیست کارگری  

 ایران 
،  ۰۰۱۰ اردیبهشت    ۲۰ 
 ۲۱۲۲ مه     ۰۰ 

اض    اردیبهشت معلمان در شهرهای کردستان    ۲۲ تجمع و اعتر
 

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۱۲۲ مه     ۰۲ ،   ۰۰۱۰ اردیبهشت    ۲۲ 

٣١ صفحه    

بنا به فراخوان از قبل  
اعالم شده شورای  
 هش لهای صن ی  

ی
هماهنیک

فرهنگیان، روز پنجشنبه  
اردیبهشت معلمان در    ۲۲ 

شهرهای کردستان، همگام  
با معلمان در شهرهای  
دیگر ایران برای آزادی  
هم ارانشان از زندان و  
تاکید برمطالباهشان تجمع  
اضی بر ا کردند. بنا به   اعتر
، معلمان   گزارشات دریافتر
در شهرهای،  سنند ،  
مریوان، سقز، بیجار،  
دهگالن، کامیاران،  
دیواندره، بوکان و رسدشت  
با رسدادن شعارهانی مبتی  
بر آزادی معلمان زندانی و  
قرائت قطعنامه، بر  
مطالبات خود پای  

دند.    ف ک
ح ور چشمگت   
معلمان سنند ، سقز و  

مریوان در مقابل آموزش و  
پرورش  سیار باشکوه بود.  
کت کنندگان   در سنند  رسک
در تجمع همراه با پخ   
رسود "مرغ سحر ناله رس  
هانی با  

کن"، پالکاردها و بتی
عکس هانی از معلمان  
زندانی و مطالبات خود در  
دست داشتند و خواهان  
"تحصیل رایگان برای  
کودکان"، "برچیده شدن  
اح ام ظالمانه علیه  
معلمان"، "تدریس آموزش  
به زبان مادری به صورت  
رسیم در مدارس" و  
"همسان سازی و افزای   
حقوق" خود شدند.  
قرائت هر بند از قطعنامه  
اضی با   در تجمعات اعتر
ان همراه   کف زدن حارصی
بود.  در مریوان ح ور  
زنان  سیار برجسته بود و  
 از معلمان  

ی
جمعیت بزرگ

ی   کت داشتند. در سقز نت  رسک
رس دادن شعار و قرائت  
  
ی
قطعنامه شورای هماهنیک
مورد استقبال وسیع قرار  

 گرفت.  
کمیته کردستان حزب  
کمونیست کارگری به  

کت   معلمان و تمام رسک
کنندگان در تجمعات  
اضی امروز درود م   اعتر
فرستد و از مبارزه آنان  
قاطعانه حمایت م کند.  
معلمان زندانی و همه  
زندانیان سیاس باید فوری  

و بدون قید و رسک  آزاد  
 شوند. 

کمیته کردستان حزب  
 کمونیست کارگری ایران 

 
،   ۰۰۱۰ اردیبهشت    ۲۲ 
 ۲۱۲۲ مه     ۰۲ 



ناسيونال   ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر

 به مردم ایران در داخل کشور  
 به حزب کمونیست کارگری و کانال جدید کمک کنید 

یف در   دو هفته قبل همه مردم  زاده در خارج و داخل کشور را به کمک مال به حزب و کاال جدید فراخواندیم  اینجا مورد خطاب ما مردم رسر
 داخل کشور هستند    

مندان و   شما دوستداران حزب و تلویزیون کانال جدید، شما کارگران و بازنشستگان، معلمان و پرستاران، زنان، جوانان و دانشجویان، هتی
 تان، از فقر و تبعیض  

ی
اض هستید، شما که از رسر دخالت مذهب در زندگ  که برای رهانی از حکومت اسالیم در اعتر

یفی و  نویسندگان شما مردم رسر
 و از ظلم و ستم هر روزه دزدان و جنایتکاران حاکم به تنگ  مده اید، فرامیخوانیم که حزب کمونیست کارگری را هر چه بیشتر تقو 

ر
یت  بیحقنوق

کنید  این حزب همه شما است  حزب کمونیست کارگری  حزب کارگران و اقشار محروم جامعه علیه فقر و محرومیت و استثمار و نابرابری است   
حزب زنان علیه تبعیض و بیحرم ر و حجاب اجباری است  حزب جوانان برای رفاه و شادی و عدالت اجتمایع است  این حزب نماینده شما برای  
 و  زاد و مرفه و بدون دخالت مذهب و  

ی
ی جامعه ای انسان  شما برای ساختر

ی
 حکومت گندیده اسالیم و نماینده تالش و  رزوهای انسان

ی
رسنگون

اض و   ی حکومت است  کانال جدید صدای رسای اعتر ی صدای همه شما مخالفت   مردم است  کانال جدید، تلویزیون این حزب نت 
ی
 خوند در زندگ

 شما برای زیر و رو کردن جهنیم است که حکومت و مفتخوران حاکم بر جامعه حاکم کرده 
ی
  اعتصاب هر روزه شما و تقویت کننده اتحاد و پیوستیک

 اند  
ش دهد و برنامه   م دارد  تا بتواند فعالیت های خود را در داخل و خارج کشور گستر ض نیاز متر

یف و معتر این حزب به کمک مال شما مردم رسر
ی در اختیار بینندگان قرار دهد  هر مقدار که میتوانید به حزبتان کمک کنید     های کانال جدید را متنوع تر و با قدرت بیشتر

ن  ن   قدم جلو بگذارید و از دوستان و  شنایان مورد اعتمادتان بخواهید هر مقدار میتوانند کمک کنند  کمک ها را جمی  وری کنید و برای رساند 
ید     به حزب با شماره تلفن های زیر یا با دوستان حزنر تان در خارج کشور تماس بگت 

 
 تلفن های تماس )واتس اپ، تلگرام، سیگنال(   

 4407689676400سیامک بهاری    
 بابک یزدی   

4400070606086 
 44006080070070شهال دانشفر  
 کیوان جاوید  

44006666966708 

 اخبار نفت 
 ۴۴ اعتصاب کارگران پروژه ای  در پاالیش میعانات گازی  دیش و ستاره فاز  

  ۲۱ از روز سه شنبه  
وهای   اردیبهشت  نت 
مخزن سازی به پیمان اری  
جاسم فرامرزی و رم ان  
کرم در پا یشگاه میعانات  
کنگان،  با خواست افزای   
ی   حقوقها و برای پیگت 
دیگر مطالبات خود وارد  

اعتصاب شده و کار را  
تعطیل کردند. کارگران به  
عمیل نشدن وعده های  
اض دارند.   پیمان اران اعتر
کرم و فرامرزی پیمان اران  
کت پی  از این به   رسک
کارگران وعده افزای   
ان   ی   ۸۹ دستمزد به مت 

ایط کاری   درصد و  قبول رسک
بیست روز کار و ده روز  
احت را داده بودند.    استر

شورای سازماندد  
اضات کارگران پیمانی   اعتر
نفت ضمن گزارش این خت   
به کارگران هشدار داده  
است که به وعده ها باور  

نداشته باشند و یک تاکید  
این شورا همواره بر کتت   
بودن و اعالم رسیم آن به  
کارگران و منظور کردن در  
قرار داد کاری است. کوتاه  
شدن دست پیمان اران یک  
خواست مهم کارگران  

 پیمانی نفت است.  

حزب کمونیست کارگری  
 ایران 
،  ۰۰۱۰ اردیبهشت    ۲۰ 
 ۲۱۲۲ مه     ۰۰ 

٣١ صفحه    

اردیبهشت    ۰۹ روز  
وشییم   کارگران پتر
کت   گچساران شاغل در رسک
پناه صنعت و پیمان ارهای  
زیر دست آن، با خواست  
افزای  دستمزدها و در  
اض به تعویق پرداخت   اعتر

  ۰۰۱۱ دستمزد اسفند ماه  
ی روز دست از   برای دومی 

 کار کشیدند.  
اردیبهشت    ۰۹ روز    -

وشییم   کتر پتر کارگران رسک
ی   اض به پایی 

یز  در اعتر تت 
بودن دستمزدها و  
قراردادهای برده وار پیمانی  
مقابل ورودی این  
وشییم دست به تجمع   پتر
زدند. مزد این کارگران به ده  
میلیون تومان هم نیم رسد  
و در برابر کار برابر،  
مزدشان اختالف فاحیسک با  
مزد کارگران رسیم دارد.  

بعالوه کارانه آنها  فقط   
ی    ۹۱۱  هزار تومان تعیی 

شده  ویل کارانه برای  
میلیون    ۰ پرسنل رسیم  

تومان در نظر گرفته شده  
 است. 

کارگران پیمانی در  
کت های مختلف نفتر   رسک
با خواست افزای   
دستمزدها متناس  با ارقام  
درخواستر شان و با تاکید  

اینکه مزد هیو کارگری  
میلیون    ۰۹ نباید کمتر از  
روز کار و ده    ۲۱ باشد و   

احت از دوم   روز استر
اضند.   اردیبهشت در اعتر
اضات کارگران   زیر فشار اعتر
در مراکزی پیمان اران عق   
نشسته و وعده هانی داده  
اند. اما در بخ  هانی این  
اضات ادامه دارد. یک   اعتر
خواست فوری کارگران  

نفت دائیم شدن قراردادها  
و کوتاه شدن دست  
 پیمان اران چهاولگر است. 
حزب کمونیست کارگری  

 ایران 
،  ۰۰۱۰ اردیبهشت    ۰۸ 
 ۲۱۲۲ مه     ۸ 

 اخبار نفت 
یز  وشییم گچساران و تتر

 اعتصاب کارگران پروژه ای پتر



ناسيونال   ٢٧٩شماره     -دوره دوم   انتر

 

ی مال حزب با موفقیت انجام شد   کمتت 
 از تک تک شما متشکریم  

  وری کمک ادامه دارد    تالش ما برای جمی 
 

ی    ۱ لیست شماره   ی مال حزب و کانال جدید    ۴۴۴ کمتت   هزار دالری برای تامت 
 

هزار    ۴۴۴ دالر  مریکا در چهار هفته گذشته جمی  وری شد  هدف اعالم شده ما جمی  وری    ۴۴۷۸۱۴ در پاسخ به فراخوان حزب مبلغ  
ی بیش از  نچه اعالم کرده بودیم، جمی  وری    ۷۸۱۴ دالر در عرض یکماه بود که به همت شما عزیزان که به فراخوان ما پاسخ دادید،   دالر نت 

 میکنیم   
ی
 شد  صمیمانه از تک تک شما که به این فراخوان جواب دادید قدردان

 
هنوز دوستان جدیدی در حال کمک هستند و تالش ما برای جمی  وری کمک ادامه خواهد یافت  هزینه های جاری حزب بسیار بیش از  
ش فعالیت در داخل و خارج کشور و برای تقویت و بهبود برنامه های تلویزیون کانال جدید که بر روی دو   این مبلغ است و برای گستر
یف و  زاده، در داخل و   ی مورد نیاز است  از همه دوستان حزب و همه مردم رسر ماهواره برنامه پخش میکند، امکانات مال بسیار بیشتر
  
ی
 و بدور از دخالت مذهب در زندگ

ی
 جمهوری اسالیم و برقراری جامعه ای خوشبخت،  زاد، برابر و انسان

ی
خارج کشور، که خواهان رسنگون

خود هستند میخواهیم که بهر اندازه توان مال شان اجازه میدهد، به حزب خود و کانال جدید که تکیه گاه مبارزات  زادیخواهانه مردم  
 است، کمک کنند   

 
 شما را صمیمانه میفشاریم   

ی
 دست همیک

 

 :  ۱ لیست  

 یورو    ۱۴ مهدی نبوی  
 دالر    ۴۴۴ رضا ساالری  

 کرون    ۹۴۴۴ ابوذر صلحجو  
  
ی
 کرون    ۱۴۴۴ لیو رازان

 کرون(    ۴۱۴۴ کرون )جمی    ۴۴۴۴ جمیل فرزان  
 یورو    ۴۴۴ دوستدار حزب از  لمان  

اندیش    کرون    ۱۴۴ پگاه خت 
  
ر
 دالر    ۱۴ ایرج مصداق

 کرون    ۱۴۴ نرسین نامدارپور  
اده   ی  کرون    ۱۴۴  راد علت 

 کرون   ۴۴۴۴ دکتر یونس کهوری  
وزه    کرون   ۱۴۴ ماهرخ  فت 
 کرون   ۹۴۴ پریچهر مرادی  

 کرون   ۴۴۴ سهیال ابوالحس ی  
ی    کرون    ۴۴۴ نگار قنتر

ی افشاری    کرون    ۴۴۴ افشت 
 کرون   ۴۴۴ نازل پرویزی  

ی    کرون   ۰۱۴ شادی شوشتر
  
ر
ی خالق  پوند   ۴۴ حست 
 کرون   ۱۴۴ هادی موسوی  
ان   خضی  کرون   ۴۴۴۴ شاهو پت 
 کرون    ۴۴۴۴ شیم حکییم  
 دالر کانادا    ۴۴۴۴ خرسو  قباشلو  
 یورو    ۱۴ حسن کیوان  

 یورو   ۴۴۴ دوستدار حزب از  لمان  
 کرون    ۴۴۴۴ حمید سعادت  

 کرون    ۴۱۴۴ دوستدار مینا احدی  
 یورو    ۴۱۴ مینا احدی  
 کرون    ۴۱۴ زری صمدی  

 دالر کانادا    ۴۴۴ حمیدرضا ساالری  
 دالر    ۴۴۴ م  سومر از ترکیه  

 پوند(   ۰۴۴ پوند )جمعا    ۴۴۴ جلیل جلییل  
 یورو(    ۹۴۴ یورو )جمعا    ۴۴۴ حمید رحیم پور  
 دالر کانادا    ۴۱۴ زویا از تورنتو  
ی کابیل    یورو    ۱۴ مهت 

  
ر
 یورو    ۴۴ چیا صلوان

 کرون   ۴۴۴۴ مهری مهرابادی  
 دالر کانادا    ۴۱۴ احسان ارژنگ  
 دالر کانادا    ۴۴۴ مسعود ارژنگ  
 یورو    ۴۴ فرانک فرخی  
 دالر کانادا    ۴۴۴ نارص  قباشلو  

ی جم   ی افشت   دالر کانادا    ۴۱۴ افشت 
 دالر کانادا    ۴۴۴ هادی وقفی  

 دالر کانادا    ۱۴ هنار  
 هزار دالر  مریکا(     ۴۴ دالر )جمعا    ۴۴۴۴۴ مصطفی صابر  
 دالر    ۴۴۴ غزاله شارمهد  

 یورو    ۱۴۴ دکتر رادمنش از  لمان  
 یورو    ۴۴۴ فرخنده بارون از سویس  

 کرون    ۴۴۴۴ روزبه زندی فر  
 کرون    ۱۴۴ خورشید و کیوان   

 کرون    ۱۴۴ اکرم امجدی  
 کرون    ۱۴۴ هادی خرسوی  
     کرون   ۹۴۴ فرزانه محمدپور  
ی  جالل     کرون    ۴۴۴ سیمت 

 دالر کانادا   ۴۴۴ رضا  م   
 دالرکانادا   ۴۴۴ ایران خاکباز  
 دالرکانادا   ۴۴۴ سعید چوبک   
 دالر کانادا   ۴۴۴ داریوش عبدی  

 زیبا  
ی
 دالر کانادا   ۱۴۴ زندگ

 دالر کانادا   ۴۴۴ سیفی بهبوری  
 دالر کانادا   ۴۴ داوود  

 دالر    ۴۴۴۴  قای حمیدی  
 دالر    ۴۴۴ شهاب   رام  
 یورو   ۴۴ صباح درزمان  
 دالر    ۴۴۴ الدن بازرگان  
 کرون    ۱۴۴ عیل از بوروس  
 کرون    ۱۱۴ رسول از بوروس  
 دالر    ۴۴۴ مصطفی عزیزی  
 دالر    ۴۴۴ سوسن بهادری  
 دالر(    ۹۱۴ دالر کانادا )جمعا    ۴۴۴ امت  روشن  

٣٥ صفحه    



ناسيونال  ٣٦ صفحه   ۴۱۴۴ اردیبهشت٢٢ انتر  

برای پرداخت کمک های خود میتوانید از طریق شماره حساب های  
 زیر و یا از طریق تماس با تشکیالت های حزب اقدام نمایید   

  
ی
 دالر کانادا    ۱۴ رزاق زهران
 دالر کانادا    ۴۴۴ ول خدیو  

 یورو    ۱۴ حمیدرضا ایونر  
 و رضا توفیق  

ی
 یورو    ۴۴ هادی خان
 یورو    ۱۴ طه حسی ی  
 دالر کانادا    ۴۴۴ بابک ساالری  

 
 از ایران   

 میلیون و پانصدهزار تومان   ۹ سیما، ساناز، فتانه، زیبا، ترانه و حجت  
 میلیون تومان   ۴ مهرداد  
 هزار تومان    ۱۴۴ نادر  

 دالر کانادا    ۴۴۴ احسان صفانی  
 هزار تومان   ۴۴۴ پری  
 دالر    ۴۴ فرزانه  

 هزار تومان    ۴۴۴ مهران و یاران کارگر ذوب  هن  
 دالر کانادا    ۱۴ دوستدار حزب از کرج  
 دالر کانادا    ۱۴ دوستدار حزب از تهران  

 میلیون تومان از کردستان    ۰ صالح  
 میلیون تومان از کردستان    ۰  سو  
 میلیون تومان از کردستان   ۴۴ رضا  

 
 دالر     ۴۹۹۴۴ جمی لیست چهار  

 دالر    ۴۴۴ ایرج  
 دالر    ۴۴۴ سعید کرییم  
 یورو    ۹۱۴ حسن حسنلو  

ن    دالر کانادا    ۴۴۴ نستر
 دالر کانادا    ۴۴۴ سینا از تورنتو  

 کرون    ۱۴۴ اندیشه علیشایه  
 کرون    ۱۴۴ عیل کمال  

 یورو    ۹۴۴ نفر از دوستداران حزب از طریق کشکول    ۱ 
 دالر کانادا    ۴۴۴ فرامرز پورطاهری  

 پوند    ۹۱۴  لفونسو  
  
ی
 دالر کانادا    ۴۴۴ نینا طوبان
ی    دالر    ۴۱ رامتت 

 دالر کانادا     ۴۴۴ میالد مکانیک  
ی کوشا و سیامک میک    یورو    ۴۴۴ مهت 

 دالر کانادا    ۴۴۴ مهردخت هادی  
 دالر کانادا    ۴۴۴  راد خاتیم  

اده   ی  دالر کانادا   ۴۴۴ سلماز علت 
 دالر    ۱۴۴ سهیل  

 دالر کانادا   ۴۴۴ سعید  قاملیک  
 دالر کانادا    ۱۴ مهدی شمس  
 دالر کانادا    ۱۴ رضا ربییع  

 دالر کانادا    ۱۴ یوسف اکریم  
 دالر کانادا    ۱۴ صدیق ابوطال ر  

 سوئد   
Sweden 

Nordea Plusgirokonto: 0000869-8 
Bankkontonummer: 9974070  0008698 

IBAN: SE0490444499740700008698 
BIC: NDENSESS 

 
  لمان   

Germany 
Name: M. Eli 

Bankverbindung: Postbank 
IBAN:  DE67 0440 4404 4060 0000 08 

BIC/SWIFT:  PBNKDEFF 
 

شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و از هر کشور  
 دیگر   

England 
Bank: NatWest 

Account holder: WPI 
Account number: 00066960 

Sort code: 74-00-08 
IBAN: GB66NWBK74000800066960 

BIC: NWBKGB0L 

ید      سوال دارید میتوانید با شماره های زیر تماس بگت 
 

 تماس از خارج  
   4407689676400سیامک بهاری    

 
 از  مریکای شمال   
 بابک یزدی   

4400070606086 
 

 تماس از ایران  
   44006080070070شهال دانشفر   

 
 کیوان جاوید  

44006666966708 


