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در طول هفته با بخشنامه وزير كـار         
خطاب به شوراي عالي دستمزدها كشمكش ساالنه تعيين 

مطابق بخشنامـه وزيـر     .  دستمزد پايه كارگران آغاز گرديد
داستان از يك بررسي ميداني در مورد دستمزد كـارگـران     
شروع خواهد شد تا بعدا نوبت به ستـاد عـالـي بـررسـي          
دستمزد و باالخره نوبت به شوراي عالي تعيين دسـتـمـزد    

يعني اول يك جمع مسئوالن و متخصصين خود را   .  برسد
به ميان كارگران ميرسانند و از زبان خود كارگران مستقيما 
در مورد وضعيت دستمزد كارگران مطلع ميشونـد، مـثـال      
اينكه آيا دستمزد با هزينه زندگي مطابقت دارد يا نه، آيـا    
كارگران تامين ميشوند و يا خواستهاي ديگر كارگـران از    

يك چند ماهي هم وزير وزرا با كارگران در .  چه قرار است
مورد وضعيت اقتصادي مملكت حشر و نشـر خـواهـنـد         

دست آخر هم بعد از چند روز صرف چاي قند پهلو، .  داشت
 .با امضاء  نماينده قالبي كارگران قال قضيه كنده ميشود

فصل دستمزدها در ايران مطلقا ربطي با امر تعـيـيـن         
دستمزد حداقل كارگران از طريق دخالت خود كـارگـران     

يك نمايش مسخره از نمايندگان كارگري و نمايش .  ندارد
مسخره تر در تنظيم سطح دستمزدها با توجه به نيازهـاي  
زندگي خانواده كارگري ضرب در نرخ تورم امسال هم بـر  

خود دولت هم هيچ اصراري بـر  .  روي صحنه خواهد رفت
آش آنقدر شور است كـه  .  اصالح اين تصوير مسخره ندارد

از يك كودك خانواده كارگري هم نميتوان انتظار داشـت    
طـول  .  براي اين معركه كوچكترين اعتباري قائـل گـردد    

تاريخ مملو از شورش و انقالبات و خشم ناگهانـي مـردم     
در .  اسـت “  حـرامـزاده  ” عليه ياوه گويي  سياسـتـمـداران      

مقايسه با همه اين موارد ابالغيه وزير كار براي به آتـش    
 . كشيدن هفتاد قيصريه كفايت ميكند

؟ آقـاي وزيـر كـدام        ! بررسي ميداني وضع دستمزدها     
روزنامه را  ورق ميزند كه در آن از فاصله عظيم دستـمـزد   
فعلي و نيازهاي پايه اي يك خانواده كارگري، از تورم و از 

پنجره اتاق كار جناب وزير كار رو به   گراني خبري نيست؟
كدام خيابان باز ميشود كه در آن نه از بيكار نه از تجـمـع   
كارگران بر عليه دستمزدهاي ناچيز و نـه از حـمـالت            

 2صفحه ...          گروههاي ضد شورش  خبري هست؟ 

!كارگران جهان متحد شويد 	

گليم ”كارگران، دستمزدها و 
 !“لعنت خوردگان

 مصطفي اسدپور

شهريور، جان  22روز يكشنبه      
شاهرخ زماني را گرفتند و صدهـا  
هزار انسان از هـم طـبـقـه اي         
هــايــش، از آزاديــخــواهــان و       
ستمديدگان جـامـعـه ايـران را         

 24سه شـنـبـه        .  سوگوار كردند
شهريور جنازه شاهرخ زمانـي بـر     
شانه هاي رفقا و عـزيـزانـش در      
همراهي صدهها نفر از كارگران و 

وادي ” دوستداران او در گورستان   
 .  به خاك سپرده شد“ رحمت تبريز

تنها با گذشت سه روز از ايـن       
واقعه جانكاه، جـالدان شـاهـرخ      
زماني اينبار از دادگـاه سـنـنـدج       
شفاها به محمود صالحي اعـالم    

سال حكم زنـدان     9كرده اند كه 
انگار بعد از كشـتـن     .  گرفته است

شاهرخ زماني قرعه جالدان حاكم 
به نام محمود صالحي، بـه نـام       
يكي ديگر از شريفترين انسانهاي 
اين كره خاكي، يكي ديـگـر از       
شخصيتهاي سرشناس و خوشنـام  

 . طبقه كارگر ايران درآمده است
هنوز اشك هـزاران انسـان            

ستمديده، هزاران كارگر و زن و     
جوان شرافتمندي كـه از دور و        
نــزديــك شــاهــرخ زمــانــي را       
ميشناختند خشك نشده، كه حكم 
زندان محمود صـالـحـي ابـالغ         

انگار بازداشتهاي دهـهـا     .  ميشود
باره تاكنوني محمود صـالـحـي،      
پرونده سازيهاي جعلي همـيـشـه    
آماده، تهديدها و شكنجـه هـاي     

انـگـار   .  صدها باره او كافي نيست

دستگيري بدون دليل و مدرك او 
در هشتم ارديبهشـت امسـال و       

روز    32زنداني كردن او به مدت 
در انفرداي و ممانعت آگاهانـه از    
رسيدن داروهايش كه منجر به از   
دست دادن كامل كليـه هـايـش      

امروز محـمـود   .   شد، كافي نيست
صالحي بر اثـر اعـمـالـي كـه            

هاي حاكمـيـن در     “  عدالتخوانه” 
دولتهاي مختلف سياه و سـبـز و     
بنفش آنها و از جمله در دولـت      

بـر او    “  مـعـتـدل   ” جناب روحاني 
اعمال كرده اند، هر هفتـه بـايـد      
دوبار براي دياليز به بيمـارسـتـان    

 3صفحه . ...                  برود

قرعه جالدان اينبار به 
 نام محمود صالحي

 اطالعيه دفتر كردستان 
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 اعتراضي به قتل 
 شاهرخ زماني 

 
تشكيالت خارج كشور حزب 
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 4صفحه )          واحد لندن(

موج برگشت در مقابل سياستهاي 
راست افراطي در جوامع غـربـي،     
موج برگشت در مقابـل عـواقـب      
داخلي و خارجي سـيـاسـتـهـاي        
ميليتاريستي عنان گسيخـتـه دو     
دهه بورژوازي غرب بخصوص در 
 . خاورميانه، به بريتانيا رسيده است

ساختار سياسي بريتانـيـا، بـا           
پيروزي جرمي كوربيـن چـپ و       

به رهبري حـزب    “  سوسياليست” 
كارگر، بر متن تحرك عظـيـم و      
وسيع مردم در دفاع از فراريان از   
باطالق سوريه،  دچار رلزله شـده  

اين دو رويداد در اولين قدم .  است

بر سينه دولت ديويد كـامـرون و     
سياست هاي ضد مردمـي او در      
مقابل موج فرار از سوريه،  دسـت  
رد محكمي زد و محافظه كـاران    

بريتانيـا  .  را به عقب نشيني كشاند
قبول كـرد كـه تـحـت فشـار            

سياست هاي سخت گيرانه خـود  ” 
 ! “عليه پناهندگان را تعديل كند

اين زلزله اما پيش از هرچيـز،       
پايه هاي حزب كاركر و گـرايـش   

“ بلر ايسـم   ” غالب سوپر راست و 
بر آن، و بدنبال آن اركان تـمـام     
احزاب پارلماني و بازيهاي سياسي 
پارلمان و پارلمانتاريسم را به لرزه 

 . انداخته است
گفته ميشود پس از هشتاد سـال،  
و پس از اولين تجربه به قـدرت    

، رهبر ايـن  “ حزب كارگر” رسيدن 
حزب، رسـمـا و در پـارلـمـان             

كسي كه !  ميكند“  ساختار شكني” 
آنـتـي   ” ، “ آنتي ميليتاريسم غرب” 

رياضـت  ” ،  ضد “ مونارشي بريتانيا
ضـد  ” ،   “ آنتي نـاتـو  ” ،  “ اقتصادي

، و   “ توليد سالح اتمي بريـتـانـيـا    
طرفدار  نقش اتـحـاديـه هـاي         
كارگري در صحـنـه سـيـاسـت        
بريتانيا است، خارج از فرهنـگ و    
قواعد سنتي پارلمان بريتانيا، عمل 

او  نه تنها محافظه كـاران  .  ميكند
و سياست هاي راست را،  كـه        
بنيادهاي حزب خود را نيـز  بـه       

 4صفحه ! ...         چالش ميكشد

 !بريتانيا و موج برگشت
 ثريا شهابي
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علـي  ” وزارت كار در كدام      
مستقر است كه در دادگاه “  آباد

و زندان اوين آن خـالـي از         
رهبران اعتراضات كارگري يـر  
سر دستمزدها است و بازجوهـا  
از فرط بـيـكـاري خـمـيـازه         

 ميكشند؟ 
اما جدا از اين لودگـي در         

دنياي واقعي با اين بخشنـامـه   
يك پروسه پنج مـاهـه بـراه        
ميافتد كه رقم اعالم شـده در    
صحنه آخر فـقـط يـكـي از         

 . اهداف و تاثيرات آن است
فصل دستـمـزدهـا يـك            

نمايش پوچ  و يك خيمه شب 
بازي هست اما به همان اندازه 
اجراي اين نمايش براي دولت 

در .  ضروري و حيـاتـي اسـت     
جوامع كاپيتاليستي تشريـفـات   
بدرجات مختلف فريب كارانـه  
تعيين  دستمزد كارگران ابـدا    

اما پيشقدمي دولت .  كم نيست
ايران براي عمومي كردن ايـن  

ايـن  .  تشريفات چشمگير است
پروسه اي اسـت كـه يـك          

 –ماشين عظيم تـبـلـيـغـي          
سياسي به جـان كـارگـر آن        
جامعه مي افتند تا زيـر پـاي       

 . حق دستمزدها را خالي كنند
اگر دستگيري فـعـالـيـن            

كارگري و سركوب يك ستون 
بي حقوقي كارگران در ايـران    
باشد، كه قطعا هسـت، كـل       
برنامه دولت در آنچـه فصـل     
تعيين دستمـزدهـا در ايـران        
ناميده ميشود، ستـون ديـگـر      

 .  حمله به طبقه كارگر است
جمهوري اسـالمـي اگـر           

ميتوانست، حتي به نيم ساعت 
تن نمي داد؛    “  نمايش” از اين 

همانطور كه هـيـچ بـورژواي      
عاقلي در هيچ كجاي ديـگـر     

اگر .  دنيا چنين كاري را نميكند
كسي ميـخـواهـد بـه فشـار          

اعتراضي طبقه كارگر  در آن     
فصـل  ” جامعه پي ببرد، بايد به 

مـراجـعـه    “  تعيين دستمـزدهـا  
تصور ابعاد عظيم بسيـج  .  نمايد

دستگاه دولتي، رسـانـه هـا،        
خدمتـگـزاران مـتـخـصـص         
دانشگاهي و ژورنـالـيـسـتـي؛      
تصور ابعاد بسيج مالي و وقـت  
و انرژي دولت و مـجـلـس و      
بسيج امنيتي اين پروسه؛ ابـدا    

هـنـوز بـايـد       .  دشوار نيـسـت  
جداگانه به عقبه دار اين جبهه  
بشدت آگاهانه و سازمان يافته 
ضد كارگري يعني بسيج خـود  
طبقه بورژوا، رسـانـه هـا و          
شخصيتها و نهادهـاي آنـهـا      

 .جداگانه پرداخت
، 1394خيلي فشرده، سال      

هم بورژوازي و هم حكـومـت   
آن در ايران  چهارمـاه سـگ     
دويي را به جان ميخرد كه نزد 
كارگران جامعه وقت بخرد؛ از   
طريق بازي با اعداد و ارقام و   

در سياستهـاي  “  غلط كردم” با 
تا كنون؛ و با وعده و وعيد در   
ميان صف اعتراض شـكـاف     

اين كاري است كه به .  بياندازد
تنهايي نه از طريق دسـتـگـاه    
سركوب، نه از طريق دستگـاه  
فريب ضدكارگري شوراهـا و    
انجمنهاي اسالمي از پس آن   

 . برنيامده است
امسال و در آستانه دوران         

پساتحريمي و چشـم انـداز         
تحوالت اقتصادي مـد نـظـر      
دولــت، تشــريــفــات فصــل      
دستمزدها از اهميت بيشـتـري   

حكومتي كه رو .  برخوردار است
به سرمايه جهاني اطـاعـت و     
امنيت و تدبير و تعامل را بـه    
رخ ميكشد؛ رو به كارگر جامعه 
خفه كردن توقعات،  سوختن و 
ساختن را نقش بر بيرق خـود    

شاهـرخ  “  ناگهاني” مرگ .  دارد
زماني در زندان و حكم زنـدان  
محمود صالحـي در تـدارك       

جمهوري اسالمي در استقبـال  
از فصل دستمزدها در سـال      

همانـگـونـه    .  مي گنجد 1394
حمله به دانشـجـويـان آزادي      
خواه و برابري طلب در تدارك 
سياسي براي مراسم انتخابـات  

مـي     88رياست جمـهـوري     
 . گنجيد

 
 !كارگران پيشرو و آگاه

اين مراسم ها را تحـريـم        
هر جا جلسه اي بـراي    !  نكنيد

بررسي مزد سـاالنـه اسـت،        
رفقاي خـود و      !  شركت كنيد

بچه هاي محل، صغير و كبيـر  
خانواده، بازنشسته ها، بيكاران، 
كارگران افغانستاني همه را بـا  

در مـحـل     !  خود همراه كنيـد 
هاي كار وسيعترين جلسات را 
تشكيل دهيـد، از مـقـامـات         
بخواهيد در اجتماعـات شـمـا      

نبايد اجـازه داد    .  شركت كنند
حتي يك نفر از رفقاي كارگـر  
در تنهايي خود و يا پـاي شـو     
هاي تلوزيوني در مورد مسالـه  
دستمزد چاره جويي كـنـد و       

كاري كـنـيـد      .  تصميم بگيرد
كارگران با صـداي خـود، بـا        
كلمات خود و از دهان خود در 
مورد شرايط كار و زندگي ابراز 

اين اجتـمـاعـات،    .  وجود كنند
بايد اجتماع صف طبقاتـي مـا     
باشد، مگر نه اين اسـت كـه       
حداقـل دسـتـمـزد سـطـح           
برخورداري از بـيـمـه هـا و         
دريافتي هـمـه بـخـشـهـاي         
كارگري اعم از شاغل و بيكار، 
كارجو و بازنشسته، سـالـم و       
بيمار، زن و مرد را رقم ميزند؟ 
اين اجتماعات فرصتي بـراي    
افشا و رسوايي سياستهاي ضد 
كارگري، و فرصـتـي جـهـت       
تقويت  زمينه هاي وحـدت و    
آگاهي طبقاتي كارگري  بـايـد   

 . به حساب بيايد
تعيين دستمزد ساالنه بنـا       

به نيازهاي يك خانواده پـنـج   
نفره، يك خواست پـايـه اي       
طبقاتي كارگري اسـت، كـه       
دولت هنوز نتوانسته گـريـبـان    

اين .  خود را از آن خالص كند
خواست كـه مـهـر قـدرت           
كارگري تا سالها بعد از انقالب 
را بر خود دارد،  امروز كماكان 
ميتواند و بايد،  با همان قـوت  
زمينه اصلي كشمكش مـيـان   
طبقه كارگر ايـران از يـك         

طرف و بورژوازي و حكومتش 
فـقـط   .  از طرف ديگر بـاشـد    

بعنوان نمونه،  آن روزي كـه    
سايپا، فوالد مباركه، نورد اهواز 
و معدنچيان چغارت راسـا در      
كشمكش دستمزدها  پا را از     

درازتـر  “  گليم لعنت خوردگان” 
كنند، دريچـه اي از قـدرت         
واقعي طبقه كـارگـر، اسـاسـا       
جلوي روي خود اين طبقه، باز 

 .خواهد شد

 ...كارگران، دستمزدها 
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 رفاه
 

 )بخشي از منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران(
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رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصـونـيـت          - 

جسمي و روحي فرد از هر نوع تعرض ابتدايـي تـريـن حـق و از             
براي تامين رفـاه    .  ضروريات زندگي متعارف در جامعه امروزي است

در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تاميـن اسـت،     
 .  بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد

 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران 
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

روز شـش       5( ساعت كار در هـفـتـه       30ـ برقراري فوري حداكثر 
 ) ساعته

 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته  
ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افـراد فـاقـد      

 سال  16شغل باالي 
 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به هـمـه     
 سالي كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند  55افراد باالي 

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امـروزي بـراي مصـون          
داشتن فرد از صدمات و بيماري ها، حق برخورداري از امـكـانـات        

ارايه خدمات رايـگـان پـزشـكـي و          .   بهداشتي و درماني در جامعه
 آموزشي و فرهنگي

ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفـاه   
 .  و سعادت هر كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است

نمانيدگان مجـلـس،   ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  
برابر با مـزد  .....)  شهرداران، استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و

 .  متوسط كارگر
ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، 

از اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و   .  عملي نيست
 .سالم، حق بي چون چراي همگان است
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البد همه اينها كافي نيـسـت،   
اين انسان متنفر از بي عدالتي، 
متنفر از اجـحـافـات و بـي           
حقوقي، هنوز زبان و قلمش در 
دفاع از كارگر و عليـه نـظـم      
سرمايه ميچرخد و همين هـم  
نبايد تحمل شود؛ انگار محمود 
صالحي هم بايد به سرنوشـت  

 .شاهرخ زماني دچار شود
در اينكه دولت جمهـوري       

اسالمي در صدد است محمود 
صالحي و صدها انسان شريف 
و آزاديخواه، صـدهـا كـارگـر       
معترض و مورد اعتـمـاد هـم      
طبقه اي هايش را به لـحـاظ     
فيزيكي و جسمي نابود كـنـد،   

 . ترديدي نيست
اينها با يك نسـل كشـي          

كامل از طـبـقـه كـارگـر، از          
كمونيستها، از زنان حق طلـب  
و جوانان متمدن و آزاديـخـواه   
. آن جامعه سر كار آمـده انـد      

اينها صدها گورستان دسـتـه     
جمعي و لعنت آبـادهـا را از         
اجساد شكنجه شده و خـون      
آلود دهها هزار انسان معتـرض  

اينها در تـوحـش،   .  پر كرده اند
قصاوت و بي رحمـي زبـانـزد      

از اينها توقـع  .  خاص و عام اند
اينها بـه    .  ديگري نبايد داشت

 .سركوب و استبداد زنده اند
اما روي سخن ما به طبقه      

كارگر ايران، به ميليونها انسان 
آزاديخواه آن جامعه، به مـردم  
شهرهـاي كـردسـتـان، بـه          
كارگران مراكز مختلف صنعتي 
و خدماتـي، بـه خـبـازان و           
كارگران شاغل و بـيـكـار آن      

آيا هر روز بايد در .  جامعه است
گوشه زندان ناكجا آبادي يكي 
از رفقاي ما، يكي از رهبران و 
فعالين و نمايندگان ما، از ميان 
كارگران، از زنان برابري طلب، 
از معلمان و پـرسـتـاران، از          

بــدســت ...  دانشــجــويــان و     
دژخيمان حاكـم در خـلـوت        
زندان به مرگ محكوم شود و   
ما در سوگ مرگشان بر مـزار    
؟ ! آنها جمع شويم و گريه كنيم

آيا اين سيكل جنايت و كشتن 
عزيزان ما تـوسـط جـالدان        
حاكم و گريه و زاري هر روزه   
ما بدون بستن سدي و ايجـاد  
كردن خطري بـراي دشـمـن      
بايد ادامه يابد؟ آيا جز گـريـه،   
جز اعالم نـفـرت در جـمـع         
رفقايمان، جز دست غم به زانو 
گرفتن و در خلوت خود نفرين 
فرستادن به حاكمين و قاتليـن  
و شكنجه گران آنها، كاري از   
ما ساخته نيست؟ آيـا ايـنـهـا       
وجدان ما را راحت و خواب و   
آرامش روحي و رواني را بـه      
كلبه هاي ما خواهند آورد؟ آيـا  
اين زندگي و سكوت در مقابل 
جنايات هر روزه آنها و قـتـل     
بهترين انسانهاي آن جـامـعـه    
دون شان ما نيست؟ آيا نبـايـد   
كار ديگري كرد، راه ديـگـري   
پيدا كرد و نفرت صف طبـقـه   
خود، ميليونها زن و مـرد و        
جوان شرافتمند را عليـه ايـن     
توحش بسيج كرد و آنرا لگـام  

 زد؟
مردم مبارز شهرهاي 

كارگران، ! كردستان
 !آزاديخواهان

! اين حقارت را نبايد پذيرفـت  
نبايد گذاشت محمود صالحـي  
حتي يك ساعت هم زنـدانـي   

شهر، محله، كـارخـانـه،      .  شود
دانشگاه و مدرسه را بايد عليـه  

اگـر عـلـيـه       .  آنها بسيج كـرد 
دستگيري محمود صالحي در   
ارديبهشت ماه و قـبـل از، از       
دست دادن كـلـيـه هـايـش        
اعتراضي جدي و همه جانـبـه   
ميكرديم، اگر مردم شهر سقز، 

، اگـر    ... سنندج، مـريـوان و      
كارگران هزاران مركز كارگري 

اعتراضي ولو كوچك سازمـان  
ميدادند، حتي يك ساعـت در    
وقت كاري همزمان دسـت از    
كار ميكشيدند، امـروز كسـي     
جسارت صادر كردن احـكـام     
. زندان براي محمود را نداشـت 

سكوت ديروز ما امروز دارد بـر  
سر خود ما خراب مـيـشـود و      

 .امروز ديگر جايز نيست
جرم محمود صالحي، جرم      

شاهرخ زماني و جـرم دهـهـا      
كارگر سوسياليـسـت، دهـهـا       
انسان عدالتخـواه در زنـدان،       
دفاع از ابتدايي ترين حـقـوق     
طبقه كارگر، دفاع از زنـداگـي   
انساني و آسايش و امـنـيـت      
براي كل محرومان جـامـعـه      

سال زندان براي  9حكم .  است
محمود صالحي محكوم كردن 
كل اين صف، تف كردن بـه    
حق و حقوق انساني همه ما و 
بي حرمتي به شخـصـيـت و      
كرامت انساني كل اين صـف    

اين حقارت را نـبـايـد        .  است
عليه اين حكم بايد با !  پذيرفت

نيروي وسيع و متـحـد خـود      
بايد صـادر    .  دست به اقدام زد

كنندگان اين حكم را پشيمـان  
كرد و مانع تكرار كشتـن هـر     
روزه يكي از رهبران و فعاليـن  
. و نمايندگان اين صـف شـد      

قبال افشين اسانلو را در زنـدان  
رجايي شهر كشتند و ديـروز      
شاهرخ زماني و فردا محـمـود   
صالحي و كساني مانند بهنـام  
ابراهيم زاده، رسول بـداغـي،     
محمد جراحي، علي نـجـاتـي،    
رضا شهابي و دههـا كـارگـر،      
معلم، پرستار، دانشجو و زن و   
جوان حق طلبي كه مـنـشـاء      
اتحادي در ميان مردم هستند، 
به اين سرنوشـت دچـارشـان      

 .خواهند كرد
دفتر كـردسـتـان حـزب            

حكمتيست ضمن اعالم نفرت 
عميق خود از اين حكم، مـردم  

شرافتمند شهرهاي كردستـان،  
صدها هزار كارگر شـاغـل و       
بيكار، صدها هزار مـعـلـم و        
دانشجو و محصل را به اقدامي 
عملي و وسيع و مشترك عليه 

مـا از    .  اين حكم فرا ميخوانـد 
همه رهـبـران و فـعـالـيـن           
كارگري، از همه كمونيستها و   
آزاديخواهان درخواست ميكنيم 

كه دست به امري عمـلـي و     
سازمانگرايـانـه در دفـاع از          
محمود صالحي و براي لـغـو     

ايـن  .  حكم زندان او بـزنـنـد     
 !  توحش را بايد لگام زد

  
دفتر كردستان حزب 

 )خط رسمي(حكمتيست 
 2015سپتامبر  16 -1394شهريور  25

 ...قرعه جالدان 

ت ل او ب  و  ه کار    !درت 

 آزادي
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آزادي كامل و بي قيد و شرط انتقاد به كليه جوانب سـيـاســـي،       - 
 . فرهنگي و اخالقي و ايدئولوژيكي جامعه

آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتـمـاعـات، مـطـبـوعـات،            -
 .   تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشكل

ـ آزادي مذهب و بي مذهبي و جدايي كامل مـذهـب از دولـت و          
هرنوع اجبار فيزيكي و روحـي بـراي پـذيـرش         .  آموزش و پرورش

سال از هـر نـوع          16كودكان و نوجوانان زير .  مذهب ممنوع است
دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي مصون بايـد  

 . باشند
لغو هر نوع شرط و شـروط    .  آزادي بي قيد و شرط انتخاب لباس   -

رسمي و يا ضمني بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مـرد، در        
ممنوعيت هر نوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بـر    .  اماكن عمومي

 .  مبناي پوشش و لباس مردم
ـ برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فـردي  

برابري .  و لغو فوري كليه قوانين و مقرراتي كه ناقض اين اصل است
 .كامل حقوق و موقعيت قانوني زن و مرد در خانواده

ـ تامين فوري برابري كامل زن و مرد در شركت در حيات اجتماعـي 
 .سياسي و اقتصادي جامعه در سطوح مختلف -

ـ  برابري كامل و بي قيد و شرط كليه شهروندان ايران، مستقـل از    
تابعيت، در كليه حقوق و وظايف قانوني، اعـم از فـردي، مـدنـي،           

كليه ساكنين كشور، مستقل از مليت يـا  .   سياسي، اجتماعي و رفاهي
احساس تعلق ملي خويش، يا اعتقادات مذهبي، اعضاي مـتـسـاوي      

 .  الحقوق جامعه اند و در دسترسي به همه امكانات جامعه،  برابراند
حق استنكاف شخص از اداي شـهـادت       .  ـ ممنوعيت تفتيش عقايد

آزادي .  عليه خود كه بتواند به اعالم جرم عليه وي مـنـجـر گـردد        
 . سكوت درباره نظرات و اعتقادات شخصي

مصونيت زندگي خصوصي افرادـ مصونيت محل زندگي، مكاتبات    -
. و مراسالت و مكالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مـرجـعـي     

 . ممنوعيت استراق سمع، تعقيب و مراقبت
اعدام يا هـر نـوع مـجـازات           .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد  -

) نقص عضو، تنبيه بدنـي، و غـيـره       ( متضمن تعرض به جسم افراد 
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است
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به فراخوان كميته شـاهـرخ          
 19زماني در لندن، روز  شنـبـه     

سپتامبر تجمعي اعـتـراضـي در      
محكوميت قـتـل شـاهـرخ در         
سياهچال هاي جمهوري اسالمي 
توسط جالدان اين رژيم، مقـابـل   
. استوديوي بي بي سي برگزار شد

واحد لندن تشكيالت خارج كشور 
به )  خط رسمي( حزب حكمتيست 

عنوان بخشي از اين كـمـيـتـه،       
همراه ساير احزاب و جـريـانـات      

 .چپ در اين تجمع شركت كرد
تجمع با خوشامد گويي  رو          

. به شركت كنندگـان اغـاز شـد       
اطالعيه ها و بـيـانـيـه هـاي            
سازمانهاي مـخـتـلـف تـوسـط         
مسئولين آنها يكي پس از ديگري 
در محكوميت قتل شاهرخ زمانـي  
. بدست رژيم اسالمي خوانده شـد 

سخنرانان متعددي در رابطـه بـا     
شروع مجدد دستگيري، شكنجـه  
و فشار رژيم به طبـقـه كـارگـر       

بار ديگـر  .  ايران، سخنراني كردند
بر ويژگي ضد كارگري اين رژيم، 
سه دهه سركوب، تحميل استبداد 
و بگير و ببند كمونيستها و جبهـه  
آزاديخواهي در ايـران تـاكـيـد         

از زبـان يـكـي از        .  گذاشته شد
سخنرانان از شاهرخ زماني بعنوان 

طبقه كـارگـر     “  خاموش” صداي 
طبقه كارگري كـه  .  ايران ياد شد

علي رغم محروم بودن از تشكـل  
هاي خود، اعتصاب و تحزب خود، 
با سركوب و تحميـل اسـتـبـداد       
شديد، بيان و سيماي مبارزه خود 
را از مقاومت و ايستادگي شاهـرخ  

 .زماني ها ميگيرد
در نوبت سخنرانـي مسـول          

 –واحد لندن حزب حكمتيسـت    
خط رسمي به اهميت تشخـيـص   
اين دوره و از سـرگـيـري مـوج       
دستگيري ها و به اين اعـتـبـار      
سركوب فعالين كارگري در ايران 

بختيار پـيـرخضـري      .  اشاره كرد
ضمن اشاره به مبارزات شـاهـرخ   
زماني كه هدفي جـز دفـاع از         
كمونيسم، طبقه كارگر و انقـالب  
كارگري نداشت، در ادامه صحبت 
هايش به اين نكته اشاره كرد كه 
پرونده جمهوري اسالمـي بـراي     
تمام ما و بـراي كـل جـبـهـه          
آزاديخواهي و برابـري طـلـبـي       
پرونده قطوري از جنايت و كشتار 

اما عالوه بـر ايـن     .  زير بغل دارد
فاكتور بديهي، هجوم هاي اخيـر  
رژيم در ايـن دوره مـحـصـول         
معادالتي است كه در ايـن دوره    

مهمترين فاكتور .  تغيير كرده است
بازگشت جمهوري اسالمـي بـه     

تمام .  است“  جامعه جهاني” كلوپ 
كه روزگاري بر “  اپوزيسيوني” آن 

سر شكاف غرب با جـمـهـوري      
اسالمي حساب باز كرده بـود و      
مبارزه و اعتراض و انتقادش بـه    
اين رژيم را از اين زاويه بيان مي 
كرد، امروز تماما پشـت دولـت       
اعتدال روحانـي و جـمـهـوري         
اسالمي عليه طبقه كارگر ايران و 
جبهه آزاديخواهي به صف شـده    

ايشان به طور مشخـص بـه     .  اند
رژيم در     –احزاب و جريانات پرو 
به جريان .  خارج كشور اشاره كرد

توده، فـرخ    –جبهه ملي، اكثريت 
كه همگي ... نگهدارها، بهنودها و 

زير چتر بي بي سي گرد هم آمده 
اند و اين رسانه با بي شرمي تمام 
مشغول النسـه كـردن دولـت          
روحاني از طريق پادوهاي آن در   

ايشان تاكيد كرد كـه  .  خارج است
تا جمهوري اسالمـي و نـظـام        
سرمايه داري در ايـران بـرقـرار      
است، ما كمونيست ها در خـارج    
كشور كماكان عليه اين جبهـه و    
عليه همه اپوزيسيون بورژوايي كه 
دارند دولت اعتدال را رنگ مـي    

دمـوكـراسـي و      ” كنند و به نام   
به افكار عمومي ميفروشند، “ صلح

ايشـان تـوجـه      .  خواهيم ايستـاد 
شركت كنندگان تجمع و هـمـه     
آزاديخواهان و برابري طلبان در   
خارج كشور را به اين عرصه مهم 

 –از مبارزه عليه اپوزيسيون پـرو    
اعتدال جلب كرد   -روحاني و پرو 

و بر اتحاد و همكاري بـيـشـتـر       

احزاب و نيروهاي كـارگـري و       
سوسياليست بر سر ايـن مسـلـه      

 .تاكيد كرد
الزم به ذكر است كه در ايـن       

تجمع، نـوري بشـيـر مسـول           
تشكيالت خـارج كشـور حـزب        
كمونيست كارگري كـردسـتـان      

حضــور يــافــت و در        )  عــراق( 
سخنراني اش ضـمـن مسـئـول       
دانستن جمهوري اسـالمـي در       
مــرگ شــاهــرخ زمــانــي، بــر       
همبستگي و همسرنوشتي طبقـه  
كارگر عراق و كردستان با طبقـه  

وي .  كارگر ايران تـاكـيـد كـرد      
همچنين به اين نكته اشاره كـرد  
كه حمله امروز دول مـرتـجـع        
منطقه به طبقه كارگـر و مـردم       
محروم اين جوامـع مـحـصـول       
سناريوي سياهي است كـه دول    
غرب و در راس آن آمريـكـا در     
خاورميانه بوجود آورده اسـت و      
جمهوري اسالمي در كنار سـايـر   
دول ارتجاعي منطقه يـك پـاي     

ايشـان  .  ناامن كردن منطقه است
به توافقات اخير غرب با جمهوري 
اسالمي اشاره كرد و يك دلـيـل   
اساسي حمالت و هجوم دوبـاره    
رژيم ايران در داخل به فعـالـيـن    
طبقه كارگر را محصول اين اتفاق 

 .دانست
در تجمع پالكارهاي متعددي      

در دست شركت كنندگان بود، از   
دولت اعتـدال روحـانـي      ” :  جمله

مسئول مرگ شاهرخ زماني است، 
بي بي سي تريبون اپـوزيسـيـون    

رژيم در خارج كشور است،   –پرو 
قاتلين شاهرخ زماني در مجـلـس   
ايران نشسته اند، شاهرخ زمـانـي   
زبان گوياي مقاومت و اعـتـرض   

 ... .  و “ طبقه كارگران ايران بود
     

تجمع با سر دادن شعارهـاي       
مـرگ بـر     ” :  متعددي از جـملـه    

جمهوري اسـالمـي، زنـده بـاد         
شاهرخ زماني، كارگر زنداني آزاد   
بايد گردد، زنداني سيـاسـي آزاد     

 .، به كار خود پايان داد“بايد گردد

ی قالب کار ده باد ا  !ز

گزارشي از لندن پيرامون 
تجمع اعتراضي به 
 قتل شاهرخ زماني 
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، عـدم    “ حزب كارگـر ”رهبر جديد 
درصد نمايندگان حزب  93موافقت 

اش در پارلمان و مخالفت اكثريت 
ايـن  “   نخبـگـان  ” قريب به اتفاق 

در .  حزب را، هـمـراه خـود دارد       
درصد اعضا سـاده   60حاليكه راي 

او .  حزب اش را بدست آورده است
وصله نچسپ پارلمان و  عضـو        

اي در  اليت تكنوكرات “  بدسابقه” 
حزب ” و فاسد سنتي راست و چپ 

كسي كه طي سي و .  است“  كارگر
دوسال عضويت اش در پارلـمـان،   
هميشه  در مقابل تصـيـم هـاي      
راستگـرايـانـه، ضـدمـردمـي و           
ميليتاريستي حزب اش، مـوضـع       

 . گرفته است
موج برگشتي كه  در اروپـا،           

عليه سيـاسـت هـاي ريـاضـت          
اقتصادي و عواقب خانمان برانـداز  
آن، در كشورهاي حاشيه اي تـري  
چون يونان براه افتاده اسـت، بـر     
متن حمايت وسـيـع انسـانـي و         
مردمي در اين قاره از فراريـان از    
باطالق سوريه، معادالت سيـاسـي   
 .  در بريتانيا را تماما برهم زده است

اوضاع امروز در بريتـانـيـا بـا            
در “  انقالبات نـارنـجـي   ” روزهاي 

مـقـايسـه     1989اروپاي شرقي در 
اگر آن انقالبات حـاصـل     .  ميشود

پيروزي اقـتـصـاد بـازار آزاد و           
بـر اقـتـصـاد       “  دمكراسي غربي” 

“ توتاليتـر ” دولتي و حكومت هاي 
شرق بود، تحوالت امروز جـهـان     
غرب حاصل تناقضات و بن بسـت  
 . هاي كمپ پيروز جنگ سرد است

داعيه هاي اقتصـادي رهـبـر           
جديد حزب كارگر، تركيب كابينـه  
اپوزيسيون در سايه اش، داعـيـه       
هاي چپ و سوسياليـسـتـي اش،      
رابطه نزديك با اتـحـاديـه هـاي       
كاركري، كه تماما بـازتـاب مـوج      
برگشت جاري است،  بيش از همه 
بشدت مورد تعرض خـود ،حـزب     

 . كارگر، قرار گرفته است
پوسته، اليت و قالب راسـت و         

توخالي حزب كارگر بريتانيا، ظرف 
تـونـي   ” بشدت تنگي براي نسل   

و براي احيا حـزب كـارگـر        “  بن
حزب كارگر بريتانيـا،  .  بريتانيا است

كه كمترين شباهتي به حتي حزبي 
رفرميست ندارد، قـابـل اصـالح        

و “  نـخـبـه   ” اليت مرتجع، !  نيست
راست حزب كارگر، بيش از هـمـه   

اهرم فشار براي عقب نشانـدن و     
ناكام گذاشتن داعيه هاي رهبـري  

بـراي  .  خود را بدست گرفته اسـت 
حزب كارگر، دو راه بيشتر در افـق  

يا كودتا عليه رهبر خود، يا .  نيست
 ! انشعاب و انشقاق حزب ليبر

انشقاق يا كودتا، في الـحـال          
جامعه بريتـانـيـا حـول امـكـان           

كردن يـا نـكـردن        “  سوسياليزه” 
اقتصاد اين كشور، با هر تعريف و   
تبيني از سوسياليسم، قطبي شـده    

في الـحـال، مشـروعـيـت        .  است
سرمايه و سرمايه داري و سلطنـت  

همه زير سوال رفـتـه     ...  و ناتو و 
بريتانيا براي احيا سـاخـتـار    .  است

“ با ثبـات ” سياسي و پارلمانتاريسم 
خود، شرايط بحرانـي را از سـر         

 . ميگذارند
دمكراسي پارلماني، اين كلوپ      

سياستمداران كاركشته در عـوام      
فريبي، كه در آن از جمله كامرون 

منتـخـب   ” درصد آرا بعنوان  25با 
ميتواند بر صدر قدرت در “  اكثريت

جامعه بنشينند، و كوربين منتخـب  
اكثريت جوان محروم جامعه، كـه    
حمايت وسيـع اتـحـاديـه هـاي          

جـوجـه اردك     ” كارگري را دارد   
آن است، زير ضرب ماهيت “  زشت

غيردمكراتيك، غيرانـتـخـابـي، و       
بوروكراتيك خود  قـرار گـرفـتـه       

سرانجـام ايـن رونـد، در          .  است
پارلمان و در جدال احزاب پارلماني 

جدال امروز در .  روشن نخواهد شد
پارلمان، تنها راه پيشروي طـبـقـه    
كارگر و اكثريت محروم جامعه را،   
عليرغم حزب كارگر و  پارلـمـان،   

بريتـانـيـا، بـحـران        .  بازتر ميكند
دمكراسي پارلماني آن، بن بسـت    
هاي اقتصادي، و وزش نسـيـم،       
هرچند نيمه و نـاتـمـام، آمـال           
سوسياليستي، نويد بخش آيـنـده     

آينده اي كه بايد بـه  .  بهتري است
قدرت و نـيـروي هـاي خـارج           
پارلمان، به قدرت نيروي كار، بـر    
متن بحران دمكراسي پارلماني، و   
بر متن بن بست هاي اقتـصـادي،   

 .ساخته شود

 ...بريتانيا و موج برگشت


