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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

اعالمیه حزب کمونیست 
 حکمتیست  -کارگری ایران 

 بیدادگاه هفت تپه:
صحنه دیگری از 

ایستادگی در مقابل 
 جمهوری اسالمی

مرداد یک  ۲۱و  ۲۱شنبه و یکشنبه 

مضحکه تحت نام "دادگاه" برای 

زندانیان هفت تپه برگزار شد. 

اهداف شوم جمهوری اسالمی از 

برگزاری این بیدادگاه در همان دو 

روز خنثی شد. برگزار کنندگان این 

بساط به خیال خام خود، میخواستند 

جنبش کارگری و حامیانش را 

مرعوب کنند و بترسانند. اما این 

مناسبت به عرصه پرشور دیگری 

از مبارزه و رویارویی با جمهوری 

اسالمی تبدیل شد. اقدامات مبارزاتی 

در تقابل با این بیدادگاه این را به 

خوبی نشان میدهد. از 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
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مدتها قبل کمپین بازداشتی های هفت تپه با حمایت و 

همبستگی گسترده در داخل و خارج کشورروبرو شد. 

بیانیه های جمعی و فردی کارگران ومبارزین حق طلب، 

تشکلها و نهادهای کارگری و مدافع حقوق کارگردر 

داخل، نامه ها و اعالمیه های اتحادیه ها و سازمانهای 

کارگری بین المللی و حتی عفو بین الملل علیه این 

بیدادگاه و در حمایت از بازداشتیهای هفت تپه وسیع بود. 

آکسیونهای همبستگی و حمایتی در تعداد زیادی از 

 ۲۱کشورها و شهرهای بزرگ در دنیا و به ویژه در 

مرداد در روز به اصطالح دادگاهی به فراخوان 

نیروهای چپ و کمونیست و شوراهای مبارزاتی موجود 

تحرک جدی به این حمایت مبارزاتی بخشید. به عالوه در 

روز شنبه خانواده ها و برخی از دوستان و آشنایان و 

فعالین کارگری کوشیدند در مقابل محل بیدادگاه تجمع 

کنند که با ممانعت مامورین سرکوب روبرو شدند. 

ناظرین اعالم کردند که در خیابان معلم حکومت نظامی 

اعالم شده بود. مامورین انتظامی و لباس شخصی مثل 

مور و ملخ خیابان را اشغال کرده بودند. ترسشان از چه 

بود؟ تعدادی انسان غیرمسلح آمده بودند از وضعیت 

عزیزانشان آگاه شوند. رژیم اسالمی از تجمع مردم، از 

اعتراض مردم هراسان است. به هر تجمعی یورش می 

برد تا قلدری و زورگویی خود را نشان دهد. شش نفر را 

در میان مجتمعین بازداشت کردند که اسامی سه نفر 

اعالم شده: هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف 

آبادی. به چه جرمی؟ نامعلوم. این سه تن به زندان اوین 

 منتقل شده اند.

خبر رسیده که در بیدادگاه میان مقیسۀ جالد )از شکنجه 

( و اسماعیل بخشی یک جدل لفظی در می ۰۶گران دهه 

گیرد و مقیسه محل را ترک می کند. یک روز همه 

بالتکلیف می مانند و ادامه محاکمه به روز بعد موکول 

می شود. روز یکشنبه مقیسه بر مبنای شکایت وزارت 

اطالعات وثیقه عسل محمدی را لغو می کند و عسل به 

 زندان اوین منتقل می شود.

مقیسه می کوشد وکیل اسماعیل را از دادگاه بیرون کند 

که با واکنش اسماعیل بخشی روبرو می شود. اسماعیل 

اعالم می کند: "خط قرمز من کارگران هفت تپه و وکیلم 

است؛ هر گونه توهین به آنها با پاسخ قاطع من روبرو 

خواهد شد." سپس مقیسه می گوید: "شعار نان، کار، 

آزادی شعاری کمونیستی است." بخشی پاسخ می دهد که 

این شعاری معیشتی و مطالباتی است و از خواست های 

کارگران هفت تپه دفاع می کند. مقیسه می گوید: "این 

یک شعار زیر شکمی، باالی شکمی است." چه وقاحتی! 

این دایناسورها که جز به شکم و زیر شکمشان به چیز 

دیگری نمی اندیشند، شعار کارگران برای دستیابی به 

خواستهایشان را "زیر شکمی، باالی شکمی" می 

 خوانند.

دو روز مضحکه و نمایش قلدری عمال جز بی آبرویی 

حاصلی برای جمهوری اسالمی در بر نداشت. مقیسه که 

به وحشی گری و دد منشی معروف است، بر این تصور 

بود که در این مضحکه این اسیران را خواهد شکست. 

زهی خیال باطل! اسماعیل بخشی محکم و استوار و با 

صالبت از خود و کارگران دفاع کرد؛ سر خم نکرد و 

عمال مقیسه را سنگ روی یخ نمود. کل اقدامات 

مبارزاتی این دوره در داخل و خارج در همبستگی با 

زندانیان هفت تپه موفقیت مهمی برای جنبش کارگری و 

برای دستگیرشدگان هفت تپه است. خیزش عظیم مردم و 

عروج جنبش کارگری در یکسال و نیم گذشته هراس 

مرگ بر اندام رژیم اسالمی انداخته است. ترس 

جمهوری اسالمی با تمام نیروی سرکوبش از اسیران 

هفت تپه بیشتر از هراس این اسیران از اسارت و زندان 

است. فکر می کردند که با کشتار ها و سرکوب فعالین 

کارگری و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و 

کمونیست ها ریشه این جنبش ها را خشکانده اند. 

کورخوانده اند! این دایناسورهای از گور 

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!
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کنندگان در تحرک 

مبارزاتی پرشور این دوره 

در داخل و خارج 

کشورقدردانی میکند. باید با 

تمام قوا، متحد و متشکل و 

همبسته برای آزادی این 

عزیزان مبارزه مان را 

ادامه دهیم. جمهوری 

اسالمی از مرگ خویش در 

هراس است. باید آنرا به 

زیر کشیم. دوران قلدری 

رژیم اسالمی به سر رسیده 

است. این هجوم ها از ترس 

مرگ است. ما مردم 

آزادیخواه و طبقۀ کارگر را 

به دفاع وسیع از این 

زندانیان که "بجرم" مبارزه 

علیه فقر و استثمار خشن، 

علیه سرکوب و اختناق و 

وضعیت دیگر اسیران 

اخباری در دست نیست. 

بعالوه، در بیدادگاهی دیگر 

میلیارد وثیقه  ۱قاضی مبلغ 

برای ندا ناجی از اسیران 

اول ماه تعیین نمود که از 

آنجا که امکان تامین آن 

برای خانواده ندا میسر 

نبود، ندا به زندان 

بازگردانده شد. آنیشا 

اسداللهی پس از پنجاه روز 

میلیونی  ۱۶۶با قرار وثیقه 

از زندان اوین موقتا آزادی 

شد. لیال حسین زاده نیز 

ماه حبس  ۱۶برای اجرای 

 به زندان منتقل شد.

 -حزب کمونیست کارگری 

حکمتیست از همه 

سازماندهندگان و شرکت 

برای دفاع از یک زندگی 

انسانی برای تمام مردم به 

اسارت درآمده اند، فرا می 

خوانیم. باید با اتکاء 

بقدرت جمعی خویش با 

این رژیم مقابله کنیم و 

اسیرانمان را از زندانش 

 آزاد کنیم.  

مرگ بر جمهوری 

 اسالمی!

آزادی، برابری، حکومت 

 کارگری!

زنده باد جمهوری 

 سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری 

 حکمتیست -ایران 

اوت  ۷ -۲۱۳۱مرداد  ۲۰

۱۶۲۳ 

 

برخاسته می کوشند با 

منتصب کردن این 

زندانیان به احزاب 

کمونیستی کارگری 

پرونده شان را سنگین 

کنند. مردم اما این رژیم 

را خوب می شناسند. 

این اسیران محبوب قلب 

مردم اند. اسماعیل 

بخشی رهبری سرشناس 

و خوشنام است. این 

دسیسه ها وضعیت 

جمهوری اسالمی را 

 وخیم تر خواهد کرد.

ضمنا بنا به گفته برادر 

سپیده قلیان، سپیده با 

رسیدن به بخشی از 

خواستهایش به اعتصاب 

غذا پایان داده است. از 
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 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

چپ قرار گرفته است. 

حزب ما و کمیته 

کردستان حزب ما از 

اولین احزابی بودیم، طی 

اعالمیه ها، مصاحبه های 

متعدد و نوشته ها در این 

رابطه موضع گرفتیم و 

سیاستمان را به روشنی 

اعالم کردیم. هدفم از 

بحث امروز فراتر رفتن 

از موضع گیری وافشا 

گری و محکوم کردن آن، 

بلکه بررسی همه جانبه 

تر اهداف طرفین و نشان 

دادن ابعاد پرمخاطره آن 

علیه منافع مردم و جنبش 

آزادیخواهانه در ایران و 

 کردستان است. 

اولین مساله، شناخت 

درست از شرایط سیاسی 

شروع این روند 

بسیارروشنتر به تشخیص 

دقیقترما ازاهداف طرفین 

این ماجرا کمک میکند. 

اطالع دارید ابتدا در 

مدیای اجتماعی، خبر 

دیدار نمایندگان این چهار 

جریان با جمهوری 

اسالمی علنی شد. اوایل 

تیرماه امسال به طور 

رسمی دبیر اول کومه له، 

سازمان کردستان حزب 

کمونیست ایران، در 

مصاحبه ای اعالم کرد، که 

"یکسال و نیم قبل جریانی 

میانجی که نهادی از یک 

کشور اروپایی مورد 

حمایت وزارت خارجه 

شان ابتدا به آنها و بعدا 

جریانات دیگر مراجعه 

کرده، و مساله دخالت در 

کشمکش بین جمهوری 

اسالمی و احزاب مسلح در 

کردستان را مطرح کرده 

است" نقل به معنی. از آن 

مقطع موضوع بند و بست 

این جریانات در افکار 

عمومی و رسانه ها 

رسمیت پیدا کرد. چهار 

جریانی که وارد دیدار و 

دیالوگ با جمهوری 

اسالمی شدند، بعد از مدتی 

انکار و سکوت، نهایتا از 

جانب سخنگوی این دوره 

شان اذعان کردند، که وارد 

این پروسه توطئه و بند و 

بست شده اند. حال توجه 

شما را به این مسئله جلب 

میکنم، که از مقطع تیرماه 

، ۳۱امسال یعنی تیرماه 

یکسال و نیم به عقب 

برگردیم که به قول دبیر 

اول کومه له شروع 

ماجرا بوده تا ببینیم با 

کدام رویداد سیاسی در 

جامعه ایران تالقی پیدا 

میکند؟. واضح است با 

تحول انقالبی و مبارزاتی 

که بیش از  ۳۰دی ماه 

صد شهر ایران علیه 

جمهوری اسالمی 

خروشیدند و جنبش 

سرنگونی عظیم عروج 

پیدا کرد و هر ناباور به 

سرنگونی رژیم را متقاعد 

کرد که جمهوری اسالمی 

رفتنی است. در این 

اوضاع نهاد میانجی 

معلوم الحال که االن 

معلوم است اسمش 

"نورف" و وا بسته به 

وزارت خارجه نروژ 

است، بوکشیده که 

جمهوری اسالمی زیر 

فشار است و فرصت 

مانور نمایی آنها برای 

شکل دادن به سازش و 

توطئه بین 

  5صفحه جمهوری 

با خوشامد به       

  دوستان و حضار!   

بحث را با عنوان 

"اهداف بند و بست 

جریانات ناسیونالیست 

کرد و جمهوری 

اسالمی" ارائه میکنم. 

در این مبحث به 

اهداف طرفین، 

مخاطرات آن علیه 

منافع مردم در 

کردستان و سراسر 

ایران، چهار چوب 

سیاست کمونیستی در 

قبال این توطئه و 

باالخره  به نقد 

سیاستهای کومه له، 

سازمان کردستان 

حزب کمونیست ایران 

در برخورد به این 

رویداد میپردازم. ابتدا 

تاکید کنم که این 

موضوع این مدت 

مورد بحث و بررسی 

و موضع گیری 

بسیاری از جریانات و 

شخصیتها و فعالین 

سیاسی از راست و 



 نه به حکومت ضد زن    
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"کنگره شهیدان کردستان" 

را تدارک دیده علیه منافع 

مردم کردستان. این سه 

رویداد،  یعنی "مذاکره" با 

این چهار جریان، 

برگزاری "کنگره مشاهیر 

کرد" و برپایی "کنگره 

مزدوران کشته شده رژیم" 

در کردستان در فاصله 

زمانی نزدیک به هم و اتکا 

به فعالیتهای "فراکسیون 

نمایندگان جمهوری اسالمی 

در مناطق کرد نشین" و 

"جبهه متحد کرد" مجموعا 

یک پکج و یک بسته به هم 

مربوط برای مقابله  با 

جنبش آزادیخواهانه و 

انقالبی در کردستان و 

جنبش سرنگونی و 

اعتراضی رادیکال در 

 سراسر ایران است. 

در این کانتکست میتوان 

اهداف فوری و یا میان 

مدت جمهوری اسالمی را 

تشخیص داد. اوال هدف 

فوری رژیم به بازی گرفتن 

این جریانات برای کنترل 

اوضاع متحول در 

کردستان، بکار گرفتن آنها 

برای مقابله با اعتراضات 

و مبارزات رادیکال 

کارگران و زحمتکشان 

کردستان و در واقع استفاده 

نقاط ضربه پذیرش است. 

این را در مقابله با جنبش 

کارگری و اعتراضی توده 

ای در سراسر کشور به 

شیوه های دیگر و با 

ترفندهای شناخته شده 

دیگری پیگیری میکند. 

سران جمهوری اسالمی 

خوب میدانند که موقعیت 

آنها از جمله در جامعه 

کردستان بسیار شکننده 

است. در آن دوره پرتحول 

و برای آینده هم نگران از 

دست رفتن کنترلشان بر 

شهرهای کردستان هستند. 

در نتیجه عالوه بر تداوم 

سرکوب و خشونت، دنبال 

ابزارهای کنترل و درست 

کردن سوپاپ اطمینان در 

جامعه کردستان هستند. 

توطئه و بند و بست  با 

احزاب ناسیونالیست مسلح 

از جمله اقدامات رژیم برای 

مقابله با جنبش آزادیخواهانه  

و سرنگونی طلبانه مردم 

کردستان و سراسر ایران 

است. همانطور که در کنار 

پخش خبر به اصطالح 

"مذاکره" با این جریانات 

همزمان ترفندهای دیگری 

از جمله "کنگره مشاهیر 

کرد" و یا یادآوری جنایات 

مزدوران محلی اش به نام 

 اهداف بندوبست جریانات ناسیونالیست و جمهوری اسالمی

ابزاری و مقطعی از آنها 

برای مقابله با مبارزات 

مردم و به ویژه جنبش 

کارگری و کمونیستی و 

نیروهای چپ و کمونیست 

در جامعه کردستان است.  

ثانیا به عنوان هدف میان 

مدت، رژیم در نظر دارد 

در صورت بحرانی ترشدن 

اوضاع و به هزیمت 

افتادنش در کردستان، این 

جریانات را با اندک 

امتیازات فرهنگی و اداری 

در قدرت سیاسی اداری 

محلی شریک کند. مشترکا 

و در همکاری با آنها 

سیطره جمهوری اسالمی 

بر کردستان ادامه پیدا کند. 

اینها هدفهای شوم جمهوری 

 اسالمی از این ماجرا است. 

اهداف جریانات 

 ناسیونالیست

انگیزه و اهداف فوری و  

بلند مدت چهار جریان 

ناسیونالیست درگیر در این 

بند و بست هم انطباق 

زیادی با اهداف جمهوری 

اسالمی دارد. هدف فوری 

این جریانات هم اینست که 

به بازی گرفته شوند. به 

قول خودشان طرف حساب 

مساله کرد به 

حساب آیند. خالد 

اسالمی و احزاب 

ناسیونالیست و مسلح 

کرد فرارسیده است. 

اینجا به اهداف توطئه 

گرانه، نهاد میانجی 

نمیپردازم، چون 

اهمیت جدی هم ندارد. 

بلکه باید بر اهداف 

جمهوری اسالمی و 

چهار جریان 

ناسیونالیست که وارد 

این معامله  شده اند، 

 فوکوس کنیم. 

اهداف جمهوری 

  اسالمی

جمهوری اسالمی زیر 

فشار بحرانهای تلنبار 

شده و ترسیده از 

جنبش سرنگونی به 

میدان آمده در 

سراسرکشور، و 

همزمان زیر فشار 

تشدید تحریمها و 

تهدیدها و اقدامات 

دولت ترامپ در آن 

دوره به این روند 

تمایل نشان داده است. 

این رژیم در پشت هر 

مانووری حفظ بقای 

نظام را تعقیب میکند. 

از این زاویه دنبال 

پرکردن حفره ها و 
  6صفحه  
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بلکه انطباق کامل هم 

دارد. یادمان باشد این 

چهار جریان به عنوان 

نیروهای بورژوایی و 

ارتجاعی در کردستان 

هیچ دلخوشی از قدرت 

گرفتن جنبش کارگری و 

اعتراض توده ای 

رادیکال در ایران و 

کردستان ندارند و 

عالقمندند، مسیر تحوالت 

کنترل شده و بدون به 

میدان آمدن اراده کارگر 

و مردم و جنبش رادیکال 

و چپ، دست به دست 

شود و از طرف دیگر از 

قبله امیدشان، که دولت 

آمریکا و امید واهی به 

طرح "رژیم چینج" بود 

ناامید شده اند، در نتیجه 

به بندو بست و معامله با 

جمهوری اسالمی  روی 

آوردند. برای کسانی که 

به سابقه جنبش  

بورژواناسیونالیست 

کردستان آشنایی دارند، 

در چهل سال گذشته، به 

ویژه حزب دمکرات 

کردستان به عنوان 

مهمترین حزب جنبش 

بورژوازی کرد، این 

هدف را تعقیب کرده و 

و  ۷۷در مقطع انقالب 

بعد از آن چرخشهای الزم 

را از خود نشان داد که با 

جمهوری اسالمی بسازد. 

 ۷۱از جمله در فروردین 

وارد مذاکره و دیالوگ با 

شخص خمینی و دولت 

موقت بازرگان شد و نتیجه 

ای نگرفتند. بعد از جنگ 

سه ماهه و شکست 

جمهوری اسالمی، این 

حزب تمایل زیادی داشت 

تنهایی وارد مذاکره با 

جمهوری اسالمی شود، 

تناسب قوای صحنه سیاسی 

کردستان و حضور موثر 

رادیکالیسم و نیروی موثر 

چپ در آن دوره به ابتکار 

کومه له رادیکال مانع 

تکروی حزب دمکرات شد. 

نهایتا هم آن زمان که 

جمهوری اسالمی از 

مذاکره با هیات نمایندگی 

خلق کرد سرباز زد، حزب 

دمکرات مذاکرات تنهایی 

خود را ادامه داد و در 

مقطعی به "خود گردانی 

اسالمی" هم رضایت داد، 

اما تناسب قوای مساعد  به 

نفع قطب رادیکال و چپ 

در کردستان، بند و بست و 

معامله حزب دمکرات و 

جمهوری اسالمی را ناکام 

کرد. بعدترها هم دیدیم که 

"مذاکره پنهانی در وین 

اتریش منجر به ترور 

دبیر کل حزب دمکرات 

کردستان شد. حزب 

دمکرات و دیگر 

جریانات ناسیونالیست از 

این ناکامیها درس نگرفته 

اند و کماکان دنبال بندو 

بست و معامله هستند. 

آنطور که خود اذعان 

کرده اند، در سالهای 

اخیرهم هر از چند گاهی 

این نوع دیالوگهای 

پنهانی و توطئه گرانه را 

داشته اند. خیز اخیرشان 

برای بند و بست در ادامه 

این تقالهای ارتجاعی و 

ناکام مانده به اینجا رسیده 

است.  در نتیجه در 

شرایطی که جمهوری 

اسالمی با تنگناهای 

بزرگ داخلی و بین 

المللی روبرو است، در 

شرایطی که زیر ضرب 

جنبش سرنگونی و 

رادیکال کارگری و توده 

ای قرار دارد و این رژیم 

رفتنی است، جریانات 

ناسیونالیست میخواهند 

همچون ابزار و سوپاپ 

اطمینان به داد جمهوری 

اسالمی برسند و خود در 

  7صفحه سایه این 

عزیزی صریح الهجه 

ترین عنصر این 

جریانات چهار سال 

قبل تقاضایش از 

جمهوری اسالمی این 

بود، "به آنها اجازه 

داده شود ، به 

شهرهای کردستان 

برگردند وآزادی 

فعالیت آنها به 

رسمیت شناخته شود، 

تا اهدافشان را از 

کانال فعالیت مدنی 

پیگیری کنند و تاکید 

میکرد، سرنگونی 

طلب هم نیستند". 

اینها از این طریق و 

با بکار گرفته شدن، 

از جانب جمهوری 

اسالمی فکر میکنند 

به هدف 

استراتژیکشان که 

شریک شدن در 

قدرت سیاسی است 

میرسند. در نتیجه 

وارد شدن در بند و 

بست فعلی با 

استراتژیشان که 

شریک شدن در 

قدرت سیاسی با 

دولت مرکزی تماما 

ارتجاعی اسالمی، نه 

تنها مغایرتی ندارد، 
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

حاکمیت ارتجاعی به 

 نان و نوایی برسند. 

توطئه و بند و بست 

زیر لوای "حقوق مردم 

 کرد"! 

چهار جریان 

ناسیونالیست تالش 

پنهانی برای بند و بست 

و توطئه با جمهوری 

اسالمی را در زرورق 

دفاع از "حقوق مردم 

کرد" توجیه میکنند. 

واضح است منظور این 

جریانات از "حقوق 

مردم کرد"، نه تنها 

حقوق روزمره پایمال 

شده کارگران، زنان ، 

جوانان و بخشهای 

محروم و کار کن 

جامعه نیست، در عین 

حال منظورشان رفع 

ستم ملی و حل عادالنه 

و قطعی مساله کرد هم 

نیست. این را نه صرفا 

ادعای ما، بلکه افق و 

استراتژی و پالتفرم 

اصلی آنها برای مساله 

ملی یعنی "فدرالیسم" 

نشان میدهد. طرح 

فدرالیسم قومی و ملی 

آنها در اساس خود یعنی 

به رسمیت شناسی 

تبعیض ملی و به زعم 

ملی گراها یعنی قبول 

دسته بندی کالسیک و 

نابرابر "ملت باال دست و 

ملت پایین دست" و قبول 

موقعیت "تبعه درجه یک 

و درجه دو" و بر اساس 

آن به رسمیت شناسی 

موقعیت برتر اقتصادی، 

سیاسی، اداری، نظامی 

"ملت باال دست" و به 

همان ترتیب به رسمیت 

شناسی موقعیت پایین تر 

"ملت پایین دست" است.  

طرح فدرالیسم و 

طرحهایی چون 

خودمختاری و اتونومی و 

کنفدرالیسم همگی 

طرحهایی برای نهادینه 

کردن و ماندگار کردن 

تبعیض و ستم ملی و مانع 

جدی در مقابل پایان دادن 

به ستم ملی است. 

جریانات بورژوا 

ناسیونالیست منفعت شان 

در تداوم این تبعیض و 

ستم ملی است،این ناندانی 

مهمی است تا بر اساس 

آن شریک شدن در قدرت 

سیاسی با دولتهای 

ارتجاعی مرکزی و با 

گرفتن اندک امتیازاتی  

در خدمت منفعت  طبقه 

سرمایه دار کردستان را 

مجازبدانند. سابقه  

ناسیونالیسم در کردستان 

عراق پر از چنین تجربه 

در نتیجه بر عکس 

پروپاگاند این جریانات 

نزدیکی آنها با جمهوری 

اسالمی، و بند و بست 

جاری و طرح فدرالیسم 

آنها نه تنها ربطی به 

پایان دادن ستم ملی و حل 

قطعی و عادالنه مساله 

کرد ندارد، بلکه مانع آن 

و منبع ادامه کشمکش و 

نزاعهای قومی و جنگ 

و پاکسازی قومی در 

آینده تحوالت سیاسی 

ایران و تماما ارتجاعی 

 است. 

در اینجا اگر به طور 

فشرده نظرم را در مورد 

رفع ستم ملی و حل 

کارساز مساله کرد بیان 

کنم، تاکیدم اینست هر 

جریان سیاسی مسئولی 

که دنبال رفع ستم ملی و 

حل قطعی مساله کرد 

است، باید طرحی را 

پیشنهاد کند که به دنبال 

اجرایش شهروندان ساکن 

مناطق کردنشین به طور 

واقعی ببیند، که تبعیض 

و نابرابری بر اساس 

دسته بندی ملی پایان 

یافته و اثری از آن باقی 

نیست و ببینند هیچ 

موجب و بهانه ای نه 

برای دولت 

های ناکام در اوایل دهه  

میالدی  ۱۶و  ۷۶و  ۰۶

است، که بارها وارد 

مذاکره وبند و بست با 

دولتهای  ناسیونال 

شوونیست مرکزی در 

عراق شدند و بعد از 

مدتی به بازی گرفته 

شدن، شکست و ناکامی 

را تجربه کرده اند. آنها 

هیچگاه از کانال بند و 

بست و "مذاکرات" به 

جایی نرسیدند. در اوایل 

دهه نود میالدی، بعد از 

اشغال کویت توسط رژیم 

بعث عراق و دخالت 

نظامی آمریکا و 

متحدانش علیه رژیم 

صدام و سپس ساقط 

کردن رژیم بعث در 

احزاب  ۱۶۶۱

ناسیونالیست حاکم در 

کردستان عراق به قدرت 

رسیدند. حاکمیت فدرالی 

کنونی آنها حاصل این 

معادله جهانی منطقه ای 

است، و همین فدرالیسم 

تاکنونی شان به اذعان 

همه ناظران سیاسی و 

خود سران ناسیونالیسم 

کرد، نتوانسته به حل 

مساله کرد و رفع همه 

جانبه ستم ملی منجر 

 شود.  
  8صفحه  
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مرکزی و نه برای جریانات سیاسی در کردستان باقی نمانده تا بر اساس آن کشمکش سیاسی و نظامی را ادامه دهند. 

به نظر ما برگزاری رفراندومی به دور از هر نوع فشار و زیر نظارت مراجع بین المللی میتواند ظرفی باشد که در 

آن مردم کردستان به ماندن در چهار چوب ایران با تضمین حقوق مساوی شهروندی به دور از دسته بندی ملی و 

مذهبی و نژادی و غیره که میسر گردد و یا رای مردم به جدایی و تشکیل دولت مستقل در کردستان. نتیجه چنین 

رفراندمی باید به رسمیت شناخته شود و دولت مرکزی موظف به اجرای آن گردد.  تنها در این دو موقعیت و شرایط 

مردم کردستان احساس خواهند کرد، دیگر چیزی به نام ستم ملی ادامه پیدا نمیکند و آن مردم تبعه درجه دوم و تحت 

ستم و تبعیض نیستند و به حل قطعی مساله کرد منجر میشود . چنین راه حل کارسازی تماما متفاوت از طرحهای 

 ارتجاعی و نیم بند قبال خودمختاری و امروز فدرالیسم جریانات ناسیونالیست کرد است. 

 توطئه و بند وبست فعلی محکوم به شکست است! 

از دو جهت و دو مسیر توطئه و بند و بست جاری محکوم به شکست و آینده ای ندارد. اول از جانب جنبش 

آزادیخواهی  رادیکال و چپ در جامعه کردستان و سراسر ایران و دوم از جانب خود جمهوری اسالمی . اجازه 

 بدهید در هر دو مورد توضیحاتی بدهم. 

و در چهار دهه اخیر صحنه سیاسی کردستان شاهد عرض اندام دو جنبش کامال متمایز و متفاوت   ۷۷از سال  -الف

در قبال همه مسائل گرهی جدال طبقاتی و سیاسی جامعه و در مقابل جمهوری اسالمی بوده است. جنبش سوسیالیستی 

وکارگری با افق و استراتژی و برنامه سیاسی و تاکتیکی و رهبری و حزب و سازمان متفاوت خود و جنبش ملی و 

ناسیونالیستی عینا با افق و استراتژی و تاکتیک  و رهبری و حزب و سازمان و روش و سنت خود. اینجا فرصت 

نیست و الزم هم نیست تاریخچه جدال و کشمکش سیاسی و نظامی این دو جنبش تحزب یافته را بررسی کنیم. تا آنجا 

به مساله مناسبات با جمهوری اسالمی و از جمله مساله "مذاکره" با این رژیم مربوط است. صرفنظر از همسوییهای 

بسیار محدود و مقطعی این دو جنبش و سازمانهای آن در این عرصه هم سیاست متفاوت داشته اند، که باالتر بعضا 

که مساله مذاکره با جمهوری اسالمی موضوعیت پیدا کرد، این دو جنبش و حزب  ۷۱و  ۷۷اشاره کردم. در سالهای 

دمکرات آن وقت در موقعیت رهبری جنبش ملی و ناسیونالیستی و کومه له آن وقت در موقعیت رهبری جنبش چپ 

و سوسیالیستی سیاستهای متفاوت را نمایندگی کردند. واقعیت مساله این بود که ایستادگی و سیاست رادیکال جنبش 

سوسیالیستی و چپ تحت رهبری کومه له در آن دوره مانع سازش و بند و بست قابل پیش بینی حزب دمکرات با 

جمهوری اسالمی به قیمت پایمال شدن حقوق اولیه مردم کردستان و از باالی سر مردم کردستان شد. اکنون نیز این 

دو جنبش با خودآگاهی باالتر از گذشته در صحنه سیاسی کردستان اهداف و تاکتیک و سیاست و سنت خود را 

پیگیری میکنند. جنبش چپ و سوسیالیستی و احزاب و جریانات متعلق و متعهد به این جنبش و حقوق مردم دارای 

چنان پتانسیل سیاسی و مبارزاتی هستند که توطئه ها و بند و بستهای شناخته شده ناسیونالیسم کرد و جمهوری 

اسالمی را به شکست بکشانند. به ویژه آنطور که اشاره شد، به تجربه غنی گذشته تقابل با این توطئه ها متکی هستیم. 

عکس العملهای تاکنونی در همین مدت، اعتراض و نفرت ابراز شده نسبت به بند و بست و دریوزگی این چهار 

جریان ناسیونالیست در داخل و خارج، در میان فعالین کارگری و آزادیخواه، در سطح نیروهای چپ و کمونیست در 

کردستان و سراسر ایران گواه آمادگی باالیی برای خنثی کردن و ناکام کردن این توطئه ها است. به 
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ناسیونالیست در کردستان 

عراق را به بازی 

میگرفت، مذاکرات و بند 

و بست مقطعی با آنها 

میداشت و آنزمان که 

بحران و فشارهایی را از 

سر میگذراند، باردیگر 

تعرض به آنها را شروع 

میکرد. به نظرم سرنوشت 

مشابهی نصیب این 

جریانات خواهد شد. 

تاکنون هم جمهوری 

اسالمی در راستای اهداف 

ارتجاعی خود این 

جریانات را بکار گرفته و 

با پخش خبر همین نشست 

بی نتیجه کنونی به اندازه 

کافی از این موضوع بهره 

برداری سیاسی نموده و 

بی آبرویی بیشتری نصیب 

این چهار جریان 

ناسیونالیست کردستان 

کرده است. اما مساله اینجا 

است شکست این پروژه 

هر چند ارتجاعی به دست 

جمهوری اسالمی حاصلش 

به جیب جمهوری اسالمی 

و ارتجاع وابسته به آن در 

کردستان و سراسر ایران 

میرود. شکست این بند و 

بست ارتجاعی  به دست 

جمهوری  اسالمی نقطه 

مقابل هدفی است که جنبش 

آزادیخواهانه و سرنگونی 

طلبانه تعقیب میکند و به 

تقویت ارتجاع و جمهوری 

اسالمی منجر میشود. 

دوباره تاکید میکنم، اگر 

بخواهیم شکست بندو 

بست مشترک ضد مردمی 

این جریانات و جمهوری 

اسالمی به تقویت جنبش 

آزادیخواهی و برابری 

طلبی، به تقویت جنبش 

سرنگونی  و به تقویت 

راه حل کارساز و موثر 

رفع ستم ملی و حل 

کارساز و موثر مساله 

ملی در کردستان منجر 

شود، بیش از پیش  

الزمست با اراده آگاهانه 

مردم و ابتکار ما 

نیروهای چپ و کمونیست 

این پروژه پرمخاطره و 

سراپا ارتجاعی شکست 

 بخورد.   

جمع بندی فشرده تاکنونی 

 بحث! 

به عنوان جمع بندی 

فشرده آنچه تاکنون بیان 

شد، تاکید میکنم، از مقطع 

و اوج گیری  ۳۰دی ماه 

جنبش سرنگونی در 

ایران، بساط بندو بست و 

به اصطالح مذاکره 

جمهوری اسالمی و 

جریانات ناسیونالیست 

کرد رقم خورده است. 

هر جریان باانصاف و 

مسئولی میداند، هدف 

چندگانه این روند یعنی  

اوال معامله و مقابله با 

همان جنبش توده ای 

سرنگونی و کمک به 

نجات جمهوری اسالمی 

از گزند ضربات 

مبارزات کارگری و توده 

ای در کردستان و 

سراسر ایران. ثانیا تالش 

برای ایجاد شکاف در 

بین مبارزات حق طلبانه 

در سراسر ایران و 

کردستان و ثالثا و به 

طور ویژه ضدیت با 

جنبش کارگری و 

سوسیالیستی  موجود و 

صاحب سابقه در 

کردستان و تالش 

مذبوحانه برای مقابله 

بانیروهای چپ و 

کمونیست و رابعا  دامن 

زدن به شرایط انتظار و 

پاسیفیسم و ایجاد توهم 

نسبت  به جمهوری 

اسالمی و عمال کمک به 

بقای آن و نهایتا این 

معامله و 

"مذاکره" و 

 اهداف بندوبست جریانات ناسیونالیست و جمهوری اسالمی

مردم و  به ابتکار 

جنبش سوسیالیستی و 

چپ در کردستان 

وسراسر ایران میتواند 

در راستای منافع مردم 

و تقویت مبارزات 

آزادیخواهانه و حق 

طلبانه مردم کردستان 

 و سراسر ایران باشد.  

به عالوه طرح  -ب

"مذاکره" و بند و بست 

این جریانات توسط 

خود جمهوری اسالمی 

هم به شکست کشانده 

میشود. هر جریان 

جدی و مسئول که در 

مصلحتهای این 

جریانات  و خود 

فریبی آنها شریک 

نباشد، میداند که 

جمهوری اسالمی 

رژیمی است که این 

جریانات را تا آنجا که 

نیازش است، به بازی 

میگیرد و حتی ظرفیت 

تامین حداقل خواسته 

های این جریانات 

تسلیم طلب و دادن 

امتیازات به آنها را 

ندارد، همانطور که 

رژیم بعث صدام 

حسین تا آنجا که 

میتوانست جریانات 
  10صفحه  
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

مردم قد علم کند. به این 

اعتبار باید آن را جدی 

گرفت و برای به شکست 

کشاندن آن در نطفه تالش 

آگاهانه  و سازمانیافته و 

متکی به نیروی اجتماعی 

رادیکال و مادی را در 

 جامعه سازمان داد. 

سیاست کمونیستی در 

مقابل توطئه جمهوری 

اسالمی و جریانات 

 ناسیونالیست! 

همانطور که در ابتدای 

مبحث اشاره کردم، 

سیاست کمونیستی در قبال 

این پدیده نمیتواند و نباید 

فقط به اعالم موضع و 

صرفا محکوم و مردود 

اعالم کردن آن و یا به 

افشاگری از پنهانی بودن 

این به اصطالح مذاکره و 

"سازشکاری" این 

جریانات بسنده کند. بلکه 

نقطه عزیمت سیاست 

کمونیستی و رادیکال و 

مبنای ابتکار عمل 

نیروهای کمونیست باید 

اتخاذ تقابلی همه جانبه 

سیاسی و عملی با کل 

اهداف و سیاست دو طرف 

این بند و بست،  به عالوه 

تالش سازمانیافته  و 

آگاهانه به منظور به 

شکست کشاندن این توطئه 

در حال حاضر و یا در 

ادامه  در مسیر پیچیده 

مبارزه مردم با جمهوری 

اسالمی، که بازهم 

موضوعیت پیدا میکند. 

باید این واقعیت را بار 

دیگر به میان کارگران و 

صف آزادیخواه برد، تا 

زمانی که جمهوری 

اسالمی و جریانات 

بورژوا ناسیونالیست در 

کردستان عرض اندام 

دارند، وقوع چنین توطئه 

ها و ترفندهای ضد 

مردمی و مخاطرات آن در 

مقابل مبارزه و جدال 

آزادیخواهانه ما هست و 

پدیده ای مقطعی و زود 

گذر نیست. در نتیجه و 

باید فرضمان باشد، تنها با 

خودآگاهی و به میدان 

کشیدن نیروی مبارزاتی 

سازمانیافته و آماده بکار 

در بطن جامعه،  میتوان با 

این ترفندها مقابله کرد و 

آن را خنثی نمود. الزمست 

بار دیگر این واقعیت را به 

درک عمومی تبدیل کرد، 

که تالش برای بند و 

بست این جریانات با 

جمهوری اسالمی واقعه 

ای غیره منتظره و جدید 

و مقطعی نیست و بلکه 

تماما منطبق با 

استراتژی بورژوایی و 

ارتجاعی آنها برای 

شریک شدن در قدرت 

سیاسی با هارترین رژیم 

سیاه و ارتجاعی در 

خاورمیانه و جهان 

است. بندو بست و 

سیاست این جریانات نه 

تنها ضد کارگری و ضد 

مردمی بلکه کوچکترین 

ربطی به ر فع ستم ملی 

و حل مساله کرد ندارد، 

بلکه مانع آن هستند. 

شریک شدن آنها در 

اداره امور محلی 

کردستان به نام 

"فدرالیسم قومی" زیر 

سایه دولت مرکزی و 

جمهور اسالمی نه در 

راستای کم شدن رنج و 

آزارو ستم بر مردم و 

بهبود اوضاع بلکه بازی 

با سرنوشت مردم و 

تماما ارتجاعی است. کل 

مضرات و مخاطرات 

  11صفحه این پدیده را 
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کل استراتژی و هدف 

این جریانات و 

پالتفرمشان تحت نام 

"فدرالیسم"  برخالف 

پروپاگاند وارونه شان 

نقطه مقابل مبارزه حق 

طلبانه برای رفع ستم 

ملی و مانع جدی حل 

کارسازو عادالنه 

مساله ملی در 

کردستان بوده و با 

رهایی مردم کردستان 

از ستمگری ملی 

بیگانه است. بر اساس 

این فاکتورها آنچه در 

جریان است چیزی جز 

توطئه علیه منافع و 

مبارزات مردم 

کردستان و سراسر 

ایران نیست. این پدیده 

اگر امروز و در این 

مقطع هنوز ابعاد جدی 

پیدا نکرده باشد، اما 

مخاطره ای است که 

در هر مقطع حاد و 

پیچیده ، بنا به پتانسیل 

و ماهیت ارتجاعی این 

جریانات و ظرفیت 

سازش و تبانی آنها با 

جمهوری اسالمی  

میتواند در مقابل منافع 

و مبارزات حق طلبانه 
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرگ بر جمهوری اسالمی

الزمست به خود 

آگاهی جنبش 

آزادیخواهی و 

سرنگونی طلبانه در 

کردستان و سراسر 

ایران تبدیل کرد. و 

نهایتا عالوه بر 

خودآگاهی و روشن 

بینی، بند و بست و 

توطئه مشترک 

جمهوری اسالمی و 

این جریانات در زمین 

سخت مبارزه و تقابل 

واقعی و مادی نیروی 

سازمانیافته جنبش 

کارگری و 

آزادیخواهانه و جنبش 

سرنگونی با رهبری و 

ابتکار نیروهای چپ و 

کمونیست در تقابل با 

جنبش بورژوایی و 

ناسیونالیستی پاسخ 

قطعی میگیرد. تضمین 

پیروزی در این 

مصاف سرنوشت ساز 

رکن مهم  وظیفه ما به 

مثابه جنبش 

سوسیالیستی و 

آزادیخواهانه در 

کردستان و سراسر 

 ایران است.  

 *** 

در بخش دوم و پایانی 

اهداف بندوبست جریانات 

این مبحث به نقد سیاست 

تاکنونی کومه له ، 

سازمان کردستان حزب 

کمونیست ایران در 

برخورد به این بند و بست 

 و "مذاکره"  میپردازم. 

قدرت کموونویوسوتوهوا اسوت و 

پوووروسوووه انوووقوووالبوووی افوووق 

سوسیالیسم و برابری طولوبوی 

را هوومووه گوویوورتوور و شووانووس 

کمونیستها را بیشتر میوکونود، 

رویداد های اخیر از دی مواه 

توا اعوتوراض موعولومووان،  ۳٩

زنوووان، بوووازنشوووسوووتوووگوووان و 

اعتصاب و مبارزه کارگران 

هفت توپوه و فووالد اهوواز و 

عوروج رهوبوورانووی رادیووکووال 

مووثوول اسووموواعوویوول بووخووشووی و 

فعالین اجتماعی نظیر سپویوده 

قلیان و فوعوالویون نشوریوه گوام 

کووارزاری داخوولووی و بوویوون 

المولولوی کوه حوول آن شوکول 

گوورفووت، سوویووگوونووالووی بووود بووه 

نواسوویووونووالوویووسووم پووروغوورب و 

نوواسوویووونووالوویووسووم قووومووی و 

جریانات راسوت کوه دوران 

خود آگاهی طبقاتی کارگران 

و دخالت کارگران به عنوان 

صاحبان جامعه آغواز شوده، 

مبارزات کارگرن هفت توپوه 

و فۆالد اهواز گام اول طبقوه 

کارگر در ایون جوهوت بوود. 

پیشروی کمونیسم، آگاهوی و 

تشووکوول یووابووی کووارگووران و 

رادیوووکوووالووویوووسوووم موووبوووارزات 

اجتمواعوی موانوع اسواسوی بوه 

کرسی نشاندن ایده و اهوداف 

ارتجاعوی ایون جوریوانوات و 

ممکن ترین راه جولووگویوری 

از تحرکات و محدود کوردن 

مووانووور آنووهووا در شوورایوووط 

متفاوت سیاسی امروز ایران 

 است.

اوضواع سوویوواسووی ایووران 

شرایوط مونواسوبوی بورای 

دخووالووتووگووری بوویووشووتووور 

کمونیست ها در جامعه، 

در جوووونووووبووووش هووووای 

اجتماعی، در سیاست و 

اعتوراضوات کوارگوران، 

زنان، جوانان، موعولوموان 

و... فراهم نموده اسوت، 

جوووریوووانوووات راسوووت و 

ناسیونالیست توموام زور 

خود را بکار گرفتوه انود 

تووا پووتووانسوویوول تووحوووالت 

انقالبی را کواهوش دهونود 

و موردم از سورنوگوونووی 

انوووقوووالبوووی جوووموووهووووری 

اسالمی بورحوذر دارنود. 

بووووورژوازی داخوووول و 

خووارج و رسووانووه هووای 

غووربووی، بووا دعوووت بووه 

مبارزه مدنی و بوری از 

خشونت، موانوع یوکوسوره 

شوودن تووعوویوویوون تووکوولوویووف 

رادیووکووال بووا اسووالم و 

حووکووومووتووش مووی شووونوود. 

کمونیوسوتوهوا، نویوروهوای 

رادیوکووال و آزادیووخووواه، 

کارگران، زنان، جوانان 

و بووخووش آگوواه جووامووعووه 

اجازه نوخوواهونود داد کوه 

این سیکل فریب توکورار 

شود و یک بار دیگور و 

این بار ناسیونالویوسوم را 

 جایگزین مذهب نمایند.

 *** 

 

نبوده اند. قطب نوموای آنوهوا 

موووووبوووووارزات رادیوووووکوووووال 

اجتماعی نیست. سرنگونوی 

انقالبی جمهووری اسوالموی 

توووسووط کووارگووران و مووردم 

حوووق طووولوووب ایوووران، ایووون 

جوریووانوات را بوا بون بسووت 

روبرو خواهد کورد. ایونوهوا 

از حضووور کووارگووران و 

مووردم در صووحوونووه و از 

رادیکالیزه شدن خواسته ها 

و شووعووارهووای مووردم نووفووع 

نمیبرند و میدانند این نقوطوه 

موقعیت اصالح 

طبان 

حکومتی و 

ناسیونالیسم و 

 انقالب
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

شکنجه را در تلویزیون 

به نمایش گذاشتند تا 

بگویند آنها به احزاب 

کمونیستی کارگری 

وابسته اند، تا بدین 

ترتیب اتهام "فعالیت 

علیه امنیت کشور" به 

آنها ببندند و باز 

دستگیرشان کنند و این 

بار پشت میله ها 

نگاهشان دارند؛ و با این 

کار دو نشانه را هدف 

بگیرند، هم اسماعیل و 

سپیده را به زانو 

درآورند، هم کلیه فعالین 

کارگری و جنبش های 

آزادیخواهی و برابری 

طلبی را خاموش و به 

اسارت درآورند و خود 

را از شبح کمونیسم 

خالص کنند. اما مردم 

چه خوب شعار دادند: 

"طرح سوخته یا طراحی 

سوخته؟" و "سرکوب، 

زندان، طراحی سوخته 

 دیگر اثر ندارد!"

بار دیگر این دو انسان 

شریف و آزادیخواه را 

اسیر کردند؛ بعالوه 

هیات تحریریه نشریه 

گام، عسل محمدی، 

ساناز الهیاری، 

عسل محمدی و 

اسماعیل بخشی اعالم 

کرد. ابتدا وثیقه عسل 

محمدی را لغو و او را 

دوباره محکوم به زندان 

کرد. سپس جدل با 

اسماعیل دوباره آغاز 

 شد.

اما اسماعیل بخشی با 

وقار و صالبت در 

مقابل او ایستادگی کرد؛ 

سر خم نکرد؛ از خود، 

وکیلش و کارگران دفاع 

کرد. مقیسه که سنگ 

روی یخ شده بود 

محاکمه را به بعد 

موکول کرد؛ هیچ 

تاریخی نیز تعیین نشده 

است. قصد دارند یکبار 

دیگر این انسان های 

شریف و مبارز را در 

سیاهچال ها شکنجه 

دهند و بالتکلیف بحال 

خود رها کنند تا شاید نه 

تنها به آنها، بلکه به هر 

کسی که بخود جرئت 

دهد به ساحت "مقدس" 

سرمایه و این دزدان 

سرگردنه توهین کند 

 درس عبرتی داده باشند.

این دایناسورهای از 

گور برخاسته 

امیرحسین محمدی فر و 

امیر امیر قلی را نیز 

دستگیر و زندانی نمودند. 

عسل را با قید وثیقه موقتا 

آزاد کردند. اما سایرین را 

اکنون نزدیک به شش ماه 

است در زندان و زیر 

شکنجه نگاه داشته اند. 

علی نجاتی رهبر 

کارگری نیز که به قید 

وثیقه آزاد شده بود از هم 

پرونده ای های همین 

اسرای شریف و مبارز 

 است.

روز شنبه روز بیدادگاه 

بود. مقیسه، جنایتکار 

سرشناس، شکنجه گر 

دهه شصت، باصطالح 

قاضی این بیدادگاه بود. 

از همان ابتدا کوشید که 

آزارشان دهد؛ تحقیرشان 

کند و روحیه شان را 

بشکند. اما موفق نشد. این 

نمایش ها به یک درگیری 

لفظی میان او و اسماعیل 

بخشی منجر شد و مقیسه 

محاکمه را ترک کرد. 

یک روز بالتکلیف 

رهایشان کرد و سپس 

محاکمه را به روز بعد 

موکول نمود. روز 

یکشنبه را روز محاکمه 

 کمونیسم خواب از چشمان رژیم دزدیده است!

 آذر ماجدی

  13صفحه  

دگاه هفت تپه بیش از بیدا

هر چیز عجز و هراس 

جمهوری اسالمی از 

کمونیسم را به نمایش 

گذاشت. دیگر این شبح 

کمونیسم نیست که بر 

فراز جامعه در گشت و 

گذار است؛ این خود 

جنبش کمونیستی است که 

رژیم اسالمی را کالفه 

کرده است. در پشت هر 

اعتراض، در پس هر 

اعتصاب شبح کمونیسم 

را می بینند. "کابوس" 

کمونیسم خواب از 

چشمانشان دزدیده است. 

فکر کردند با حمله به 

اسیران هفت تپه و 

انتصاب آنها به کمونیسم 

کارشان را یکسره 

خواهند کرد و پرونده این 

اسیران را همراه با 

جنبش کمونیستی خواهند 

بست. اما چه خیال 

 باطلی!

دور اول که اسماعیل 

بخشی و سپیده قلیان را 

دستگیر، زندانی و 

شکنجه کردند، پس از 

آزادیشان یک فیلم سر هم 

بندی شده و مونتاژ شده 

از اعترافات به زور 
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عصر حجر اسالمی، 

زنان این چنین شجاع و 

رزمنده، مقاوم و قوی در 

مقابل شان قد برافرازند و 

نه تنها برای آزادی و 

برابری زنان، بلکه برای 

آزادی و برابری و رفاه 

تمام جامعه بجنگند. 

آنچنان خود را قدر قدرت 

تصور می کردند که 

اکنون در مقابل شرایط 

جدید و تحوالت نوین 

جامعه هاج و واج مانده 

 اند. 

فکر می کردند با اعدام 

کمونیست ها ریشه 

کمونیسم را در جامعه 

خشکانده اند. بسی خیال 

باطل! کمونیسم در عمق 

جامعه ریشه دوانده است. 

کمونیسم یعنی آزادی، 

کمونیسم یعنی برابری و 

کمونیسم یعنی رفاه 

همگان؛ و مردم تشنه 

آزادی، برابری و رفاه 

اند. فکر می کنند با 

انتصاب فعالین کارگری 

و رادیکال به احزاب 

کمونیستی می توانند با 

کمونیسم تسویه حساب 

کنند. کور خوانده اند! 

کمونیسم هر روز از نو 

در بطن جامعه بازتولید 

می شود. کمونیسم همزاد 

استثمار کارگر، ستم و 

سرکوب جامعه، ستم و 

نابرابری جنسی است. 

بیخود نیست که مارکس و 

انگلس از شبح کمونیسم 

سخن گفته اند که بر فراز 

دنیا در گشت و گذار 

است. اما تفاوت در 

اینجاست که اکنون در 

ایران این فقط شبح نیست 

که بر فراز جامعه در 

گشت و گذار باشد؛ چهل 

سال مبارزه کمونیست ها 

برای سرنگونی این رژیم 

جنایتکار، چهل سال 

مبارزه برای ایجاد یک 

جامعه آزاد و برابر و 

مرفه بر ویرانه های رژیم 

اسالمی، چهل سال تالش 

بیوقفه برای حق طلبی و 

  زنده باد شوراها

عدالت،  کمونیسم را در 

بطن جامعه جایگیر کرده 

است. کمونیسم برای 

مردم با آزادی، برابری 

و رفاه تداعی می شود و 

از اینرو خوش آهنگ 

 است.  

این جنایتکاران خود 

خوب می دانند که دیگر 

قدرت پیشین را ندارند؛ 

می دانند که جامعه از 

تک تک شان منزجر 

است؛ می دانند که مردم 

برای سرنگونی آنها 

روزشماری می کنند؛ 

می دانند که روز 

مرگشان نزدیک است؛ 

بیدادگاه هفت تپه از 

آخرین نمایش های پیش 

 از مرگشان است. 

  *** 

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه 

بیکاری مکفی برای تمام افراد 

 آماده به کار!

به مخیله شان نیز 

خطور نمی کرد که پس 

سال سرکوب و  ۰۶از 

کشتار شاهد اوجگیری 

یک جنبش عظیم 

کارگری باشند. فکر هم 

نمی کردند که پس از 

سرکوب خونین جنبش 

شورایی در دهه 

شصت، خواست 

تشکیل شوراها و شعار 

"ادراه شورایی" جامعه 

از میان اعتراضات 

کارگری بلند شود و در 

کل جامعه پژواک بیابد. 

کسانی که با بالهت و 

ریای کامل می گفتند: 

"اقتصاد پایه خر است" 

باورشان نمی شد که 

بعد از صد هزار اعدام 

شریف ترین انسانهای 

جامعه، از زن و مرد و 

کودک، جامعه این 

چنین به حق طلبی بپا 

خیزد و خواهان 

آزادی، برابری و رفاه 

شود. باورشان نمی شد 

که پس از چهل سال 

تالش برای بخانه 

فرستادن زنان و تبدیل 

آنها به بردگان خانگی 

و جنسی، تالش برای 

حاکم کردن قوانین 
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موقعیت اصالح طبان حکومتی و ناسیونالیسم و 
 انقالب

 علی مطهری 

گرفته انود. آنوچوه از آنوهوا 

باقی مانده پوسته ضعیفوی 

است کوه حورف چونودانوی 

بوورای گووفووتوون نوودارنوود. بووا 

سوورنووگووونووی جوومووهوووری 

اسالمی آن هم تمام خواهد 

شد و همچنانکوه رونود توا 

کنونوی نشوان داده اسوت، 

بقایوای آنوهوا نویوز بوعود از 

سرنگونی به احتمال زیواد 

در قالب فردی و گروهوی 

به ناسیونالیسم پوروغورب 

هور چونود ایون  . میپیوونودنود

جنبش هنوز بطور کوامول 

مضمحل و از دور خوارج 

نشده، اما امروز یوکوی از 

جنبوش اصولوی جواموعوه  ۱

ایران محسوب نمیوشوونود، 

نفوذ و قدرت بسیج سوابوق 

را در سوطوح وسویوعوی از 

دسووت داده انوود. قووادر بووه 

عوام فریبی وایفوای نوقوش 

در راسووووتووووای حووووفووووظ 

جمهوری اسالمی نیستنود. 

اگر قوبوال وعوده دروغویون 

موویوودادنوود کووه چوویووزی را 

عوووض موویووکوونوونوود، مووثووال 

گشایوش فورهونوگوی ایوجواد 

میکنند ویوا  بویوکواری را 

هش میدهند، امروز پتوه  کا

شان رو آب افتاده و مردم 

آنها را بوخوشوی از رژیوم 

میدانونود و بوا شوعوار و در 

عمل تکلیف خود را با هور 

دو جناح رژیم روشن کرده 

و خواهان سورنوگوونوی   اند،

کلویوت جوموهووری اسوالموی 

جنبش ملی اسوالموی   هستند.

سووال بووه عووموور رژیووم  ۱۶

اسالمی افزود و به عونووان 

یک مانع اساسی از انتخاب 

سوویوواسووی درسووت جووامووعووه 

ولی امروز  . جلوگیری کرد

تاریخ مصورفوش بوه پوایوان 

رسیوده اسوت و هور توالش 

فریبکارنه از سوی افورادی 

مثل خاتمی و سایر اصوالح 

طلبان حکومتی بوا مووجوی 

از توونووفوور و بووی اعووتوومووادی 

 مردم روبورو خوواهود شود.

تصوری   در چنین شرایطی

رونوود بوودسووت    کووه از ایوون

میآیود ایون اسوت کوه موردم 

امروز دنبال یوک رهوبوری 

موویووگووردنوود کووه اعووتووبووار و 

صوووالحووویوووت سووویووواسوووی و 

سازمانی آنرا داشوتوه بواشود 

که سورنوگوونوی جوموهووری 

اسالمی را توا پویوروزی بوا 

پوورچووم او انووجووام دهوونوود. 

مشووواهوووده وضوووعووویوووت و 

موقعیت امروز جوموهووری 

اسووالمووی، کوومووونوویووسووم و 

ناسیونالیسم را در تحووالت 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

جووواموووعوووه فوووعوووالوووتووور و 

 دخالتگورتور کورده اسوت.

 آنوووووچوووووه اموووووروز بوووووه

از سولوطونوت   ناسیونالیسوم

طلبان که طیوف وسویوعوی 

از جووریووانووات و مووحووافوول 

پراکنده را در برمیگویورد 

تا بوخوشوی از جوموهووری 

خووووووووووووووووووووواهووووووووووووووووووووان، 

سووکوووالردمووکوورات هووا، 

ملی اسوالموی هوای کونوده 

شووووده از جوووومووووهوووووری 

اسالمی، پان ایورانویوسوت 

هووا، و فووعووالوویوون سوویوواسووی 

حسوون   نووظوویوور طووبوورزدی،

شووووریووووعووووتوووومووووداری و... 

در   بووورمووویوووگوووردد، هوووموووه

تدارک تشکیل یک جبهوه 

فراگیر بر پایه دمکراسی 

پارلمانی و حفظ تمامویوت 

 . ارضووی ایووران هسووتوونوود

اینها چشم امید خود را به 

مبارزه آرام و مودنوی در 

 داخل و فشار چند جوانوبوه

آمووریووکووا بووه جوومووهوووری 

اسالمی دوخته اند. الوبوتوه 

ناسیوونوالویوسوم قووموی در 

کردستان نیز بوخوشوی از 

ایوون پووروژه اسووت، ولووی 

امروز بعد از چهار دهوه 

انوووتوووظوووار بوووار دیوووگووور 

  15صفحه کفگیرشان به توه 

جنبش ملی اسوالموی کوه 

اصالح طلبان حکومتوی 

بخشی از آن را تشکویول 

میدهند، توا قوبول از دی 

فضای سویواسوی  ۳٩ماه 

ایوووران را بوووه درجوووه 

زیادی در کنترل داشتند 

و اصوووالح طووولوووب و 

اصولگرا به عونووان دو 

بال نظام اسالموی بویوش 

از دو دهووه مووبووارزات 

مووردم را در خووود حوول 

کردند و جواموعوه را بوا 

مشووکوول انووتووخوواب بوود و 

بدتر روبرو نمودند. اموا 

این معادله  ۳٩در دیماه 

به هوم خوورد موردم در 

شهر ایران پوایوان  ۲۶۶

اصالح طلبان حکومتوی 

را اعوووالم کوووردنووود و 

اموووروز ایووون سووووپووواپ 

انسجام و   اطمینان رژیم

اعتبار خود را در میوان 

جووامووعووه از دسووت داده 

است. بعد از این واقوعوه 

جنبش ملوی اسوالموی بوا 

تشووتووت و بووی افووقووی و 

روبووورو شووود، اموووروز 

عوولوویوورغووم هوور اخووتووالف 

درونوی شوانوه بوه شوانوه 

جناح راست در موقوابول 

مبارزات موردم سونوگور 
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اسوووت. نووواسووویوووونوووالووویوووسوووم 

پوووروغووورب، طووورفوووداران 

رژیووم سووابووق، سووکوووالر 

دمووکوورات هووا و... هوومووه 

تالش میکنند رضا پهولووی 

را به عنوان "نومواد مولوی" 

معرفی و جا بویوانودازنود و 

سایر احوزاب و گوروهوای 

راسووت از نوواسوویووونووالوویووسووم 

ایوورانووی تووا نوواسوویووونووالوویووسووم 

قوموی را حوول ایون نومواد 

متحد نمایند. البته علویورغوم 

تالشهای فراوان هنوز این 

نمواد موورد پوذیورش هوموه 

جریانات و محافول راسوت 

قرار نگورفوتوه اسوت. ولوی 

بووخووشووهووای از جووریووانووات 

هور شودن در  راست با ظوا

رسووانووه هووای مووخووتوولووف و 

انوووجوووام مصووواحوووبوووه هوووا، 

موویووزگووردهووا و بووا تووالش 

فووراوان در جووهووت قوورار 

دادن رضووا پووهوولوووی در 

چنین موقعیتی مویوکووشونود. 

قوقنوس، فرشگرد، ایوران 

یوواران و توودارک شووورای 

براندازی و... طرح هوایوی 

در این راستا هسوتونود. ایون 

هووا در مووقوویوواس توواریووخووی، 

یووک جووریووان اصوولووی در 

بسوتوور سوویوواسوت هسووتونوود و 

بخش مهمی از ناسیونالسوم 

را نوموایونودگوی مویوکونونود و 

تالش میکنونود بوخوش هوای 

دیگر جریوانوات راسوت را 

 نیز با خود همراه نمایند.  

رضا پهلوی مویوکووشود از  

موحوورک آشووتووی جووویووانووه و 

خشونت پورهویوز در مویوان 

خوووورده بووووورژوازی کووووه 

امروز بخش زیادی از آنها 

از اصالح طلبان حکومتوی 

ناامید شوده انود، در جوهوت 

سازماندهی موبوارزه مودنوی 

به پروژه خود وصل نماید. 

در ایوون راسووتووا و بوورای 

کوواسووتوون از رادیووکووالوویووسووم 

مووبووارزات جوواری حضووور 

طوووویووووف وسوووویووووع خوووورده 

بوورژوازی بورای موبوارزه 

مدنی بورای نواسویوونوالویوسوم 

بسوویوووار ضووروری اسوووت. 

معموال قشر خرده بوورژوا 

) طبقه متوسط ( در مویوان 

دو طبقه اصلی جواموعوه در 

نوسان اسوت و زموانوی از 

پاسیفیسم خارج میشوود کوه 

رژیووم قوودرت سوورکوووب را 

ازدست داده باشود و یوا بوه 

حداقل ممکن رسیده بواشود، 

امووا بوونووظوور نووموویوورسوود در 

شرایط امروز ایران و بوعود 

جوموهووری   سال کوه ٠۶از 

اسووالمووی توومووامووا زنوودگووی 

کارگوران، زنوان، جووانوان 

را بوور بوواد داده و شوورایووط 

اسووفووبوواری را بووه جووامووعووه 

تحمویول کورده کوه در صود 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

سال گذشته ایوران سوابوقوه 

نداشته و موردم نواآرام و 

معتورض ایوران کوه زیور 

بی رحمانه توریون سوتوم و 

نهایت بیحقوقی از سووی 

حوووکووووموووت اسوووالموووی از 

هسووتووی سوواقووط شووده انوود، 

مووونوووتوووظووور ورود خووورده 

بووورژوازی، آنووهووم بوورای 

مووبوووارزه آرام و مووودنوووی 

 مورد نظر رضوا پوهولووی

بوومووانوونوود. آنووهووا انووعووکوواس 

صوودای خووود را نووه در 

تبلیغ و دعوت به موبوارزه 

آرام و موودنووی، بوولووکووه در 

طنین شعارهایی میشنونود 

که بیانگر تونوفورعومویوق و 

خشوم انوبواشوتوه شوده شووان 

عوولوویووه کوولوویووت جوومووهوووری 

اسووالمووی بوواشوود. اکووثووریووت 

جووواموووعوووه نووواراضوووی و 

خشموگویون ایوران صودای 

خووود را در دعوووت بووه 

سووورنوووگوووونوووی انوووقوووالبوووی 

حووووکووووومووووت اسووووالمووووی 

موووویووووشوووونووووونوووود، و ایوووون 

رادیکالیسم پواشونوه آشویول 

بورژوازی اسوت. راسوت 

جووامووعووه بوونووا بووه موواهوویووت 

استثمارگرانه خود نه تنها 

از انقالب کارگری بولوکوه 

از مووبووارزات رادیووکووال 

مووردم بوورای سوورنووگووونووی 

انقالبی جوموهووری اسوالم 

نوویووز و حشووت دارد، در 

نتیجه این احوتوموال وجوود 

دارد کوووه  در پوووروسوووه 

  16صفحه  سرنگونی انوواع 

دیگ خورده و موتووجوه 

شده انود، توراموپ قصود 

سرنوگوونوی را نودارد و 

وارد بند و بست با رژیم 

شده اند، الوبوتوه بواز اگور 

از سوی رژیوم اسوالموی 

تحقیر شدند، به خوانوواده 

نوواسوویووونووالوویووسووم ایوورانووی 

بوورموویووگووردنوود و مووجووددا 

  برانداز میشوند!

بووا توووجووه بووه شوورایووط 

بشدت بحرانی جمهوری 

جوونووبووش هووا و   اسووالمووی،

جریانات متفواوت فوعوال 

شووده انوود و در تووالش 

برای سوق دادن جاموعوه 

بوه مسویور دلوخوواه خووود 

هستنود. توالش مویوکونونود 

نووبووض جووامووعووه را در 

دست گیرند و بوا روش 

های موتوفواوت، خوود را 

برای رهبری موبوارزات 

جوواری آموواده موویووکوونوونوود. 

بووویوووژه توووحوووریوووم هوووای 

گسوتورده آموریوکوا عولویوه 

ایران و فضوای جونوگوی 

کنونی بیش از هر زمان 

جریانات راست را فعال 

کوورده اسووت. پووانوول هووا، 

جلسات، مصاحبه هوا و 

دعوووت بووه اتووحوواد در 

راسوووتوووا و بوووا هووودف 

بوورانوودازی جوومووهوووری 

اسالموی افوزایوش یوافوتوه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

موقعیت اصالح طبان حکومتی و ناسیونالیسم 

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

طرح ها و پوروژهوا از 

جانب افوراد، دسوتوجوات 

و جریوانوات راسوت در 

داخوول و خووارج جووهووت 

جلوگیری از موبوارزات 

رادیووکووال و موویوولوویووتووات 

کوووووارگوووووران، زنوووووان، 

جوانوان، موعولوموان و...  

علیه جمهوری اسالموی 

ارائه و آزموایوش شوود، 

ممکن است این تالشوهوا 

وقوووفوووه ای در رونووود 

خیزش مردم ایجاد کند، 

امووووا مووووبووووارز بوووورای 

سرنگوونوی را موتووقوف 

 نخواهد کرد.  

 ناسیونالیسم و انقالب

ناسیونالیسم پروغرب و 

جریانات راسوت توالش 

میکنند که کوارگوران و 

مووردم مووعووتوورض را از 

تعرض هوموه جوانوبوه و 

رادیکال بوه جوموهووری 

اسالمی بورحوذر دارنود. 

ناسیونالیسم واقف اسوت 

کووه هوور چووه پووروسووه 

مبارزه انقالبی تر باشود 

و تووووحوووووالت ایووووران 

سریعتر بواشود و اتوحواد 

گسووتوورده توور و فضووا 

انووقووالبووی و موویوولوویووتووانووت 

شووود، شووانووس قووودرت 

ش مووی  گوویووری آنووهووا کووا

یابد و فضای سیاسی بورای 

کمونیسم هموارتر مویوشوود 

و هر چه مردم بویوشوتور در 

فعالیت سیاسی شرکت کنند 

کمونیسم قویوتور مویوشوود و 

هوورچووه  . نوویوورو موویووگوویوورد

مبارزه آرام و محدود باشود 

شووانووش جووریووانووات راسووت 

بوا   پروغرب بیشتر میشوود.

توووجووه بووه ایوون، جووریووانووات 

راست مردم را به موبوارزه 

آرام و نافورموانوی مودنوی و 

براندازی مدنی از طوریوق 

خشووونووت " جوونووبووش هووای 

دعوت و نسبت بوه  "پرهیز

دخالت آمریکا و غرب هور 

چند خشن هم باشد، متووهوم 

و خوووش بوویوون موویووکوونوونوود. 

تصوویوری از قودرت هووای 

جهانی و بویژه آمریوکوا بوه 

جامعوه مویودهونود کوه موردم 

فووکوور کوونوونوود بوودون کوومووک 

خوووارجوووی کووواری پووویوووش 

نووموویوورود. نوواسوویووونووالوویووسووم 

پروغرب که رضا پوهولووی 

چووهووره شوواخووص آن اسووت 

تالش میکند که از طوریوق 

انوقووالب مووخووموولووی بووا حووفووظ 

نووهووادهووای نووظووامووی رژیووم 

)سپاه و ارتش( جوموهووری 

اسالمی را براندازد. رضوا 

پهلوی بارها در مصواحوبوه 

هایش از ضورورت حوفوظ 

ایوون ارگووانووهووای سوورکوووب 

صووحووبووت نووموووده و حووکووم 

برائت آنها را صوادر کورده 

اسووووت. ایوووون هووووا بوووورای 

جوولوووگوویووری ازسوورنووگووونووی 

انقالبی و قیام، بعیود نویوسوت 

 از کودتای نظامی سپاه نویوز

در شرایط فوروپواشوی نوظوام 

 . استقبال کنند

را  ٧۷رضا پهلوی انقوالب 

اشتباه بزرگ تاریخی میداند 

و مشوووکوووالت سووویووواسوووی، 

اقووتووصووادی، اجووتووموواعووی و 

فرهنوگوی اموروز ایوران را 

نووتوویووجووه انووقووالب ارزیووابووی 

میکند، نوه نوتویوجوه مسوتوقویوم 

موووواهوووویووووت سوووویوووواسووووی و 

ایدئولوژیک رژیوم اسوالموی 

ایوران، و حووتوی نووه نوتوویووجووه 

ادامه بحران ها و معضالتی 

کوه حوواکوموویووت اسوتووبوودادی و 

خشون سولوطونووتوی پودرش بووه 

جامعه ایران تحمیل کرده و 

جوومووهوووری اسووالمووی آن را 

ادامه داد. در نتیوجوه  توالش 

میکنود موردم را از توکورار 

"انوووقوووالب" بووور حوووذردارد. 

جریانات راست نه تونوهوا از 

انقالب کوارگوری، بولوکوه از 

سوورنووگووونووی انووقووالبووی نوویووز 

وحشت دارنود و آن را بوی 

حاصل "ویرانوگور" قولوموداد 

میکننود. طویوف وسویوعوی از 

داخل و خارج با توعوابویور و 

واکنش های متوفواوت بوه 

جمهوری اسالمی، جهت 

مشوووتووورک و راه حووول 

یکسانی برای توحوول در 

ایران، پیش روی موردم 

قرار میدهند. آنوهوا رژیوم 

را قابل اصالح نمیداننود، 

ولی از قیام و سرنگونوی 

رژیوووم نووویوووز اسوووتوووقوووبوووال 

نووموویووکوونوونوود، مووردم را بووه 

مبارزه مودنوی در داخول 

دعوت و فشوار آموریوکوا 

از خووووارج اموووویوووودوار 

موویووکوونوونوود، اعووتووراضووات 

مردم که نیروهای مسلوح 

را موورد توعوورض قوورار 

دهد، خشونت میودانونود و 

موردم را از آن بورحووذر 

میدارند. این روش طیف 

راسوت و رضووا پووهوولوووی 

برای کنار زدن حکومت 

اسالمی است. سرنگونی 

انوووقوووالبوووی و رادیوووکوووال 

رژیووم، زموویوون را بوورای 

تحرک سیاسی کمونیوسوم 

و آزادیووخووواهووی شووخووم 

میزند و فضوای سویواسوی 

را بووووورای توووووحووووورک 

نوواسوویووونووالوویووسووم مووحوودود 

مووویوووکووونووود. سووورنوووگوووونوووی 

انوووووقوووووالبوووووی، الوووووزاموووووا 

کمونیستها را بوه قودرت 

نمی رساند، اموا آنوهوا را 

قوی تور و مونوسوجوم تور 

میکنود و بوه دلویول خولوع 

سووالح پووادگووانووهووا توووسووط 

مووووردم قوووویووووام 

  17صفحه  کننوده، اموکوان 
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی

که جامعه را به سورنووشوت 

درد آور اموروز سووق داده 

است، در مقابل مردم ایران 

موویووگوویوورنوود و انووقووالب را 

موویوونوواموونوود.ایوون ”  اسووالمووی“ 

پوووروژه هوووموووه جوووریوووانوووات 

ناسیونالیست، برای برحوذر 

داشتن مردم از سورنوگوونوی 

و قوویووام اسووت. جووریووانووات 

راست نه تنها انقالب، بلکوه 

سوورنووگووونووی موویوولوویووتووانووت و 

انقالبی جموهووری اسوالموی 

تووووسوووط خووویوووزش موووردم 

مووعووتوورض را نوویووز مووعووادل 

منظور  .هرج ومرج میدانند

از هرج و مرج نیز فضوای 

بووازی اسووت کووه بووعوود از 

سرنگونی انوقوالبوی بووجوود 

میآید و آزادی بیقید و شورط 

سوویوواسووی را امووکووان پووذیوور 

واقعیوت ایونوسوت نوه .  میکند

،  اسوالموی بوود  ۷۷انقالب 

و نووه جوومووهوووری اسووالمووی 

بوود،  ۷۷محصول انقوالب 

بلکه این رژیم سالحی بوود 

کووه بووعوود از آخووریوون تووالش 

ناموفق دولت بختیار جوهوت 

مووهووار و کوونووتوورل اوضوواع، 

آگاهانه برای سرکوب و بوه 

شووکووسووت کشووانوودن انووقووالب 

 حدادی شد.

اگر مجموعه فعالیوت هوای  

ناسیوونوالویوسوم پوروغورب و 

 موقعیت اصالح طبان حکومتی و ناسیونالیسم و انقالب

جریانات راست را کنار هم 

بگذارید، تصوویوری کوه از 

این روند بدست مویوآیود ایون 

است، میکوشند با به تاخیور 

انداختون پوروسوه آگواهوی و 

تشووکوول یووابووی کووارگووران و 

مردم فواقود سورموایوه، نوفوی 

پتانسیل تحوالت انقالبی در 

ایران، کونود کوردن پوروسوه 

موووبوووارزه آزدیوووخوووواهوووانوووه 

کارگران و مردم معترض، 

جوولووو رفووتوون آرام و بوودون 

خشونت، ایجاد توفواهوم بویون 

کارگران و سرمایه داران، 

فووروش مووجوودد آخووونوودهووای 

خووووب و موووورد پسووونووود 

ناسیونالیسم به مردم ایوران 

و حوفوظ سوپواه پواسوداران و 

سووایوور نوویووروهووای نووظووامووی، 

ایجاد آشتی ملی میان موردم 

و سووووورکووووووبوووووگوووووران و 

استثمارگرانشان، اسوتوثوموار 

مجدد کارگوران زیور سوایوه 

نیروها نظامی و... با رونود 

انقالبی مقابله کنند.  دیووار 

چین بین جواموعوه و افوکوار 

ناسیونالیستی وجود نودارد، 

طبقات دارا و نمایندگانشوان 

در ایوووران و جوووریوووانوووات 

راست در خوارج مودام در 

تووکوواپوووی آن هسووتوونوود کووه 

مووبووارزات مووردم توووا حووود 

نافرمانی مدنی تقلیول دهونود 

و از طوریوق آمواده نوموودن 

افوووکوووار عووومووووموووی بووورای 

پووذیوورش دخووالووت آمووریووکووا 

جاموعوه را از سورنوگوونوی 

انقالبی جمهوری اسوالموی 

بووواز دارنووود. چووورا کووووه 

اهوودافشووان توونووهووا از ایوون 

طوووریوووق قوووابووول حصوووول 

میدانند، زمانی که میگویند 

خشووونووت نووبوواشوود، از سوور 

دلسوووووزی بوووورای مووووردم 

نیست، بلکه نگران از هوم 

پواشوویوودن نووظووم طووبووقوواتووی و 

بنیادهای جواموعوه سورموایوه 

ایونوهوا بودون   داری هستونود.

دخالت آمریکا و غرب در 

ایوران کواره ای نوخوواهونود 

شوود. شووکوول دادن بووه یووک 

بوودیوول بووورژوایووی نوویووز بووه 

درجه زیوادی بوه حوموایوت 

آمریکا گره خوورده اسوت. 

رونوود و شوویوووه بوورانوودازی 

حکومت توسوط جوریوانوات 

راسووت، در جووهووت عووقووب 

راندن مبوارزات کوارگوری 

و خووواسووتوهووا و موطووالووبووات 

رادیکال در جاموعوه ایوران 

است. میخوواهود زمویون را 

در جووامووعووه ایووران بوونووفووع 

بورژوازی داخلوی و بویون 

المللی شخم بزنند و افوکوار 

عمومی را نسبوت بوه آنوهوا 

 متوهم نماید.

جووووریووووانووووات راسووووت و 

ناسیونالیست هیچ وقوت بوه 

مووبووارزه از پووائوویوون بوورای 

خووالووصووی از جوومووهوووری 

  11صفحه  اسالمی موتوکوی 

سوورکوووب را از دولووت 

بعدی میگیورد و فضوای 

بوواز سوویوواسووی را بوورای 

تووحوورک و تووبوولوویووغووات 

کوووومووووونوووویووووسووووتووووهووووا و 

آزادیخواهان برای مودت 

طوالنی ایجاد مویوکونود و 

در ادامووه سوورنووگووونووی 

است که جودال طوبوقواتوی 

حاد و شوفواف شوروع و 

امووکووان و زموویوونووه یووک 

انووقووالب سوووسوویووالوویووسووتووی 

 فراهم میشود. 

ناسیونالیسم پروغرب و 

سوووووایووووور جوووووریوووووانوووووات 

نوواسوویووونووالوویووسووت تووالش 

موویووکوونوونوود یووک تصووویوور 

ویرانگور از انوقوالب بوا 

استناد به آنچه جمهووری 

اسالمی بوه موردم ایوران 

تحمیول کورده اسوت، بوه 

جووامووعووه نشووان دهوونوود، 

انقوالب نشوانوه “ میگویند 

، ” بلوغ سویواسوی نویوسوت

راه عوووقوووالنوووی بووورای “ 

تحول و رفرم سیاسوی و 

اقووتووصووادی در جووامووعووه 

و بورای اثوبوات ”  نیوسوت

نظرات خوود جوموهووری 

اسالمی را نه به عونووان 

مامور سرکووب و خوفوه 

کردن انقوالب و نوتویوجوه 

شووکووسووت آن، بوولووکووه بووه 

” نتیجوه انوقوالب“ عنوان 
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید! مرگ بر جمهوری اسالمی

ذیربط، نه فقط مسئولیت 

این جنایت روزمره را 

بعهده نمیگیرند، بلکه در 

حث "سوانح کار" ب

همواره این کارگران هستند 

که "مجرم" قلمداد میشوند، 

کارگرانی که با "سهو" و 

"اشتباه" و "بی دقتی" 

موجب خسارت به خود و 

 کارفرما شده اند!

 

محیطهای ناامن کار قتلگاه 

 کارگران اند

آمار دقیق و منصفانه ای 

از میزان قربانیان ناامنی 

محیط کار وجود ندارد. آی 

ال او سازمان جهانی کار 

 ۱۷۶از وقوع سالیانه 

میلیون حادثه در محیطهای 

کار، کشته شدن دو میلیون 

و سیصد هزار کارگر و 

 ۲۱۱مصدوم شدن قریب 

میلیون کارگر سخن 

میگوید. واضح است که 

این آمار با فرض موقعیت 

بهتر جنبش کارگری در 

کشورهای پیشرفته برای 

تحمیل درجه ای از 

استانداردهای ایمنی محیط 

کار و آموزش های 

ضروری به کارگران و 

 علیه ناامنی محیط کار

 ضرورت یک پالتفرم کارگری

 سیاوش دانشور

گزارشهای جنبش 

همینطور آمار سندیکائی، 

غیر دقیق و آگاهانه تعدیل 

یافته توسط دولتها و 

کارفرماها از میزان 

قربانیان محیط کار در 

کشورهائی تهیه شده که 

کارگران از بدیهی ترین 

حقوق کار محروم است. 

کارگر در کشورهائی مانند 

بنگالدش و ترکیه و ایران 

و هند و چین که باید ارزان 

کار کند و صدایش درنیاید 

و از حداقل ایمنی محیط 

کار برخوردار نیست، 

بسیار بیشتر قربانی محیط 

ناامن کار میشود. با اینحال 

و طبق همین آمارهای 

نادقیق و تحریف شده 

موجود، در حال حاضر 

"حوادث ناشى از کار" 

سومین عامل مرگ و میر 

در جهان و دومین عامل 

مرگ و میر در ایران 

است. جمهوری اسالمی در 

هر شاخصی ته لیست 

کشورهای جهان باشد، در 

اعدام و در قتل در محیط 

کار و در میزان شکاف 

 طبقاتی رکورددار است! 

 

عنوان " حوادث ناشى از 

کار" که لیستی از اتفاقات 

و "اشتباهات کارگر" و 

مسائل غیر مترقبه را در 

تعریف خود جای داده 

است، عنوان مناسبی برای 

قتل عام مستمر و روزمره 

ای که در جلوی چشم دنیا 

از کارگران صورت 

میگیرد، نیست. همین آمار 

و ارقام از وجود یک 

جنگ گرم و خونین و 

بیوقفه سرمایه داران و 

حکومتهایشان علیه 

کارگران سخن میگویند. 

در کدام جنگ و در کدام 

تروریسم کور سالیانه 

حداقل دو میلیون و 

چهارصد هزار نفر کشته 

میشوند؟ کارفرمایان و 

سرمایه دارانی که با 

انگیزه کسب سود بیشتر، 

هزینه های تولید از جمله 

دستمزد و بیمه و ایمنی 

محیط کار و آموزش و 

غیره را کاهش میدهند و 

با جان و زندگی کارگران 

بازی میکنند. به عبارت 

دیگر قاتلین کارگران که 

به دلیل عدم تامین امکانات 

ایمنی ضروری 

 

سخنگوی سازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری تهران از 

یافتن بدن سه کارگر 

محبوس شده زیر آوار 

ناشی از ریزش یک 

ساختمان در حال 

این  تخریب خبر داد.

 ۲۷حوالی ساعت اتفاق 

روز چهارشنبه رخ داد. 

هر روز در ایران 

تعدادی از کارگران در 

محیطهای ناامن کار 

کشته و مصدوم میشوند. 

بنا با آمار فعالین 

 ۱۶کارگری، تنها در 

روز اول سال جاری 

کارگر قربانی  ۳۳

محیط ناامن کار شدند. 

ً اینکه اخبار  مضافا

بطور موسمی از نشت 

گاز، انفجار در محل 

کار، آتش سوزی و 

سقوط و غیره در 

محلهای کار و قربانی 

شدن گسترده کارگران 

سخن میگوید. آمار 

قربانیان محیط کار در 

ایران بسیار باالست. 

کارفرمایان و نهادهای 
  19صفحه  
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری! مرگ بر جمهوری اسالمی

چند درصد میرسد و تعیین 

کننده و توضیح دهنده 

میزان قربانیان دهشتناک 

محیط کار نیست. 

کارفرماها این فاکتور و 

ضریب خطای ناچیز 

کارگر در کل پروسه کار 

را برجسته میکنند تا شانه 

از زیر بار مسئولیت 

جنایتی که رسما و قانونا 

مرتکب میشوند خالی کنند. 

حتی اشتباه کارگر بخشا با 

تجهیزات ایمنی و آموزش 

فشار قابل پیشگیری است. 

از موارد کار و استرس 

دیگری هستند که توسط 

کارفرما به کارگر تحمیل 

میشود. این فشار به سهم 

خود امکان "اشتباه" 

کارگر را باال میبرد و 

نمیتوان وقتی "حادثه" رخ 

داد کارگر را "مقصر" 

 نامید!    

 

ضرورت یک پالتفرم 

 کارگری

مسئله ایمنی محیط کار 

یک از خواستهای قدیمی 

جنبش کارگری ایران 

است. با توجه به میزان 

گسترده قربانیان محیط 

کار در ایران بویژه در 

بخش ساخت و ساز پروژه 

 علیه ناامنی محیط کار

های صنعتی و مسکن و 

ساختمان، همینطور باال 

رفتن مرتب و سالیانه 

قربانیان محیطهای ناامن 

کار و چشم انداز بدتر 

شدن اوضاع، بیش از هر 

زمان ضروری است که 

خواست تامین ایمنی 

محیط کار در مرکز 

خواستهای مبارزاتی 

جنبش کارگری قرار 

گیرد. از نظر هر کارگر 

و انسان منصف، به 

محیطهای ناامن کار 

نمیتوان "محیط کار" 

اطالق کرد. محیط ناامن 

کار قتلگاه کارگران است. 

انگیزه و نیروی محرکه 

جنایت کارفرما علیه 

کارگر سود است و بس. 

متقابال تالش کارگر برای 

برخورداری از محیط 

کار ایمن تقابل با جنایت 

و سودپرستی کارفرمایان 

و سرمایه داران و دفاع 

از موجودیت خویش 

است. کارگر تن و جانش 

را به سرمایه نفروخته 

است، کارگر نیروی 

کارش را در ازای 

دستمزد به سرمایه دار 

فروخته است و سرمایه 

دار حق ندارد و نمیتواند 

بخاطر هدف کسب سود 

بیشتر با جان و زندگی 

کارگر و خانواده کارگری 

بازی کند. جمهوری 

اسالمی در قانون کار و 

آئین نامه های بیمه و 

بهداشت محیط کار و 

تعریف "حادثه محیط 

کار" و مسئولیت آن، از 

جمله با بحث "بیمه و 

مسئولیت مدنی" و انواع 

شرکتهای بیمه و بسته 

های مختلف بیمه، که 

متناسب با منافع دولت 

بعنوان بزرگترین کارفرما 

و دیگر سرمایه داران 

است، عمال شرایطی 

فراهم کرده است که 

کارفرمایان را از تامین 

سر راست ایمنی محیط 

کار و تامین استانداردهای 

ویژه ایمنی هر مرکز 

تولیدی و محیط کار معین، 

معاف و یا راه فرار از 

قبول مسئولیت را برای 

آنها باز میگذارد. به اینها 

اگر خیل "کارشناسان" 

وزارت کار و تامین 

اجتماعی و غیره را که با 

رشوه کارفرما گزارش 

وارونه میدهند را اضافه 

کنید، دست آخر 

و الزم در محیط کار که 

حتی بصورت فرمال 

ً به آن متعهد شده  قانونا

اند، راست راست در 

جامعه راه میروند و 

مورد احترام و جزو 

"عالیجنابان" شمرده 

میشوند و کارگرانی که 

با مسئولیت اینان به قتل 

رسیده اند، "مقصر" 

قلمداد میشوند که با "بی 

دقتی" و "عجله" و 

"اشتباه" و غیره موجب 

"ضرر به تولید و توقف 

موقتی تولید و ایجاد 

هزینه های دیگر" شده 

 اند! 

 

آیا کارگران حین کار 

اشتباه نمی کنند؟ واقعیت 

اینست که هر کسی که 

دو روز مشغول کاری 

بوده باشد، میداند که 

اشتباه و بی دقتی در 

کار ُرخ میدهد و حتی 

بطور آمپریک و ساده 

هم میتواند اشتباهات 

احتمالی را پیش بینی 

کند. ضریب فاکتور 

"اشتباه و سهو و بی 

دقتی" در کل پروسه 

کار و اتفاقات ناگواری 

  20صفحه  که ُرخ میدهند، بزور به 
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  زنده باد شوراها مرگ بر جمهوری اسالمی

قدیمی جنبش کارگری در 

 ایران و جهان است. 

 

کارفرمایان حق  دوم،

ندارند به هر دلیلی 

کارگران را وادار به کار 

کردن در محیط کار ناامن 

کنند. قربانی شدن 

کارگران در محیط کار 

غیر ایمن باید توسط 

کارگران تحت عنوان 

اقدام آگاهانه کارفرمایان 

به قتل عمد کارگر تلقی 

 شود. 

 

کارگران حق دارند  سوم،

از کار کردن در هر 

محیط کار ناامن، قاطعانه 

امتناع کنند و کارفرما 

نمیتواند تحت فشار و 

تهدید به اخراج و بهره 

برداری از صف عظیم 

بیکاران کارگر را وادار 

به تمکین در محیط کار 

 غیر ایمن و خطرناک کند. 

 

تشخیص ایمنی  چهارم،

محیط کار در صالحیت 

نهادهای منتخب کارگران 

است. کارفرمایان صرفا 

موظف به تامین سیستم و 

استانداردهای ایمنی کار 

بعنوان جزئی از پروسه 

 علیه ناامنی محیط کار

فنی کار و تولید هستند. 

تنها کمیته های ویژه 

ایمنی محیط کار و 

منتخب نهادهای مستقل 

کارگران، که آموزش 

کافی برای چک کردن 

ایمنی و تشخیص 

مخاطرات را دارند، 

صالحیت بررسی و تائید 

ایمنی محیط کار را 

 دارند. 

 

در فقدان تامین  پنجم،

استانداردهای ایمنی محیط 

کار، مسئولیت کامل هر 

حادثه ناگواری برعهده 

باید با و کارفرماست 

سببین بجرم ُُ ممحاکمه 

پاسخ گیرد. قتل عمد 

خانواده های قربانیان باید 

از بیمه های کامل و 

، معیشت برخوردار شوند

مصدومین باید بتوانند کار 

و زندگی شان را بعد از 

مصدومیت ادامه دهند، و 

کارفرما و دولت مستقیما 

در قبال هزاران کارگری 

که هر سال مصدوم و 

نقص عضو میشوند، 

 . مسئول اند

 

نظر به گسترش روزمره 

و هشدار دهنده قربانیان 

محیط کار، ضروری است 

فعالین و رهبران که 

ری برای گجنبش کار

تحقق خواست ایمنی محیط 

کار و مقابله با جنایت 

روزمره بورژوازی 

اسالمی دست بکار شوند 

و در قلمرو سراسری و 

رشته ای و حقوقی و مفاد 

قراردادهای کار از حقوق 

کارگران در حین کار 

دفاع کنند. ضروری است 

حول این مسئله اساسی و 

خواست دیرینه جنبش 

کارگری، در کنار مبارزه 

برای نقد کردن حقوق 

معوقه و بیکارسازی ها، 

حرکتی در مراکز کار و 

تولید با شرکت توده 

کارگران آغاز شود. یک 

مکانیزم در دسترس اتکا 

کارگران هر مرکز 

صنعتی به مجامع عمومی 

و انتخاب "کمیته های 

ایمنی محیط کار" برای 

تقابل با و کاهش 

تراژدیهائی است که تحت 

عنوان "سوانح محیط 

کار" خانواده های 

 کارگری را نابود میکند.

  

  ۱۶۲۳اوت  ۳

کارگر قربانی محیط 

ناامن کار بدهکار هم 

 میشود! 

 

پالتفرم کارگری برای 

ایمنی محیط کار باید از 

جمله شامل چند محور 

شود  که باید از نظر 

فنی و عملی توسط 

کارگران در هر رشته و 

محیط کار معین بسط 

 داده شود:

 

برخورداری از  اول،

یک محیط کار و زیست 

ایمن حق پایه ای 

شهروندان است و دولت 

و نظام موجود موظف 

به تامین آنست. هر 

پروژه صنعتی و غیر 

صنعتی که امنیت و 

سالمتی و بهداشت 

شهروندان را عموما و 

کارگران را در محیط 

کار به مخاطره می 

اندازد، باید متوقف 

شود. به طریق اولی، 

برخورداری از یک 

محیط ایمن کار و مجهز 

بودن محیطهای کار به 

استانداردهای ایمنی کار 

یک حق پایه ای 

یک خواست و کارگران 
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی

 حکمتیست  -اطالعیه تشکیالت خارج حزب کمونیست کارگری ایرن

گزارشی از کمپین دفاع از دستگیرشدگان هفت تپه، نشریه گام 
 و روز کارگر!

مورداد بورابور  ۲۱روز 

بنا بوه  ۱۶۲۳اوت  ۱با 

بووووورنووووووامووووووه ریووووووزی  

جمهوری اسالمی قورار 

بود که روز محاکوموه و 

دادگوواهووی کووارگووران و 

آزادیخواهانی بواشود کوه 

از فوووقووور و ظووولوووم و 

نابرابری به تونوگ آموده 

اند.  قورار بوود صودای 

اعووتووراض کووارگووری و 

صدای برابور طولوبوی و 

آزادیووخووواهووی در گوولووو 

خووفووه کوونوونوود.  امووا کووور 

 خواندند ونتوانستند. 

در پووووی فووووراخوووووان 

تشکلهای کارگوری،  و 

شخصیت ها و فوعوالویون 

موووبوووارز در ایوووران و 

کووموویووتووه اعووتووراض بووه 

"دادگوواهووی" زنوودانوویووان 

هوفووت تووپووه و دسووتووگوویوور 

شوودگووان روز کووارگوور 

تشکیالت خارج  کشور 

حوووزب کوووموووونووویوووسوووت 

حکموتویوسوت   –کارگری 

با انتشوار اطوالعویوه ای 

از این کموپویون حوموایوت 

کوورد و در فووراخوووانووی  

از آزادیوووخوووواهوووان و 

احزاب و سوازموانوهوای 

سیاسی چوپ و موتورقوی  

و نهوادهوا و تشوکولوهوای 

کوووارگوووری در خوووارج 

کشوور خووواسووت کووه بووا 

سازماندهوی آکسویوونوهوای 

اعتراضی علیه بویودادگواه 

جوومووهوووری اسووالمووی بووه 

میدان بیایند ودر اقوداموی 

مشترک خوواهوان آزادی 

بیوقویود و شورط و فووری 

توومووامووی دسووتووگوویوورشوودگووان 

شووویووم. بوور ایوون اسوواس 

واحووودهوووای تشوووکووویوووالت 

خووووارج کشووووور حووووزب 

حکمتیست در چنود شوهور 

بزرگ بوه هوموراه دیوگور 

سووازمووانووهووا و نوویووروهووای 

چپ و فعالین آزادیوخوواه، 

موووبوووتوووکووور آکسووویوووونوووهوووای 

اعتراضی بودند، کوه در 

زیوووور فشوووورده ای از 

برگزاری این آکسویوونوهوا 

 به اطالع میرسد.  

 لندن:  

ژوئون  ژوئویوه  ۱۱روز 

رفقای حزب حکموتویوسوت 

همراه با کوموونویوسوتوهوا و 

آزادیوووخوووواه در مووویووودان 

توورافووالووگووار بووا تووجوومووع و 

سخنرانی و راهپیمایوی و 

با حمل پالکواردهوایوی در 

مووحووکوووموویووت جوومووهوووری 

اسالمی و پشوتویوبوانوی از 

کارگران  زنودانوی هوفوت 

تووووووپووووووه و دیووووووگوووووور 

دستگیرشدگوان و هویوئوت 

تحریریه نشریوه گوام، بوه 

افشای جنایات جوموهووری 

اسالمی پرداختونود.  روز 

اوت هوووم  ۱جوووموووعوووه  

هوومووچوونوویوون تووجوومووعووی از 

کووووموووووونووووویوووووسوووووتوووووهوووووا و  

آزادیووخووواهووان در مووقووابوول 

سفارت جمهوری اسالمی 

در لنودن بورگوزار گوردیود 

کووووه رفووووقووووای حوووووزب 

حکمتیسوت در ایون توجوع 

هم شرکت کردند. در ایون 

تجمع رفیق سوعویود آرموان 

 ۱سخنرانوی نوموود. روز 

اوت تشوکویوالت انوگولویوس 

حزب حکمتیست همراه با 

دیگر سازمانها و احوزاب 

چپ وفعالین آزادیخوواه و 

کوومووونوویووسووت  در مووقووابوول 

سفارت جمهوری اسالمی 

تجمع کردند. در این روز 

رفووقووا جوومووال کوومووانووگوور و 

سعید آرموان  سوخونورانوی 

نوووموووودنووود. توووعووودادی از 

معترضویون در ایون روز 

سفارت جمهوری اسالمی 

را مووورد حووموولووه قوورار 

 دادند. 

 کلن : 

اوت بوه  ۱در روز جمعه 

فوووراخووووان واحووود کووولووون 

تشووکوویووالت خووارج کشووور 

حزب کمونیست کارگوری 

ایران و حزب  کمونیسوت 

حووکومووتویووسووت  -کوارگووری 

آکسیونی در مرکوز شوهور 

کلن بورگوزار گوردیود. در 

این آکسیون رفقای حوزب  

حوکوومووتوویووسووت در کوولوون بووا 

پخش اطالعویوه ی حوزب  

بووه زبووان  آلوومووانووی در 

خصووووص حوووموووایوووت از 

دستگیر شدگان هفوت توپوه 

و هیئت تحریریوه نشوریوه 

گووام و دسووتووگوویوور شوودگووان 

روز کووارگوور در موویووان 

مردم بوه افشوای جونوایوات 

جووموووهووووری اسوووالموووی و 

همچنین دادگاهوی  کوردن 

فعالین کارگوری و دیوگور 

دستگیر شدگان پرداختنود. 

در ایوون اجووتووموواع رفوویووق 

همایون گدازگر بوه زبوان 

فووارسووی و رفوویووق جووالل 

مووحوومووود زاده بووه زبووان 

 آلمانی سخنرانی کردند.

 تحصن در برلین:

 

بووه فووراخوووان جوومووعووی از 

و آزادیخواه و   فعالین چپ

از جومولوه فووعوالویون حووزب 

 ۱حکمتیست روز جموعوه 

اوت تعداد قوابول تووجوهوی 

و  از فووعووالوویوون بووا پووالکووارد

عوووکوووس زنووودانووویوووان و 

شعارهای اعتراضی جلوو 

ساختمان حزب چپ آلمان 

دسووت بووه تووحووصوون زده 

کووردن  خوواهووان موحووکوووم و

  22صفحه  جوووومووووهوووووری 
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خووووواهووووان آزادی هوووومووووه 

 زندانیان سیاسی شوند.

 تورنتو:  

اوت در شوووهووور  ۱روز 

تورنتوی کانادا به فراخوان 

احزاب چپ و سوسیالیستوی  

تووجوومووعووی اعووتووراضووی در 

پالزای ایرانویوان  بورگوزار 

گردید. در این تجمع رفقوای 

تشووکوویووالت کووانووادای حووزب 

حووکوومووتوویووسووت بووا بوونوورهووایووی   

علیه بیدادگاههای جمهوری 

اسالمی  و در حوموایوت از 

کارگران هفت تپه و نشریوه 

گام  شرکت کردند. در ایون 

تووجوومووع  اعووتووراضووی رفووقووا 

فووخووری جووواهووری، شووایووان 

کوووشووا و احووموود بووابووایووی 

 سخنرانی کردند.

 استکهلم :

اوت بووووووووه  ۱روز 

شووورای دفوواع از   دعوووت

 -موووبوووارزات موووردم ایوووران

استکهلم، تشکیالت استکهلم 

حزب حکمتیوسوت و حوزب 

کمونیست ایران، و سازمان 

فودایویووان )اقولوویوت( و اتوحوواد 

فداییان کمونیسوت و هسوتوه 

اقلیت تجمعی اعتراضی در 

مقابل پارلمان سوئد تشکیول 

شد. این تجمع اعتراضی از 

به وقوت موحولوی  ۲۷ساعت 

آغوواز شوود کووه بووا اسووتووقووبووال 

خوووبووی از سوووی فووعووالوویوون 

سوویووواسوووی ایوون احوووزاب و 

هوومووچوونوویوون فووعووالوویوون موونووفوورد 

صورت گرفوت. از طورف 

تشکیالت اسوتوکوهولوم حوزب 

حکمتیست، رفویوق سویواوش 

دانشور به عنوان سوخونوران 

در این تجمع، سوخونوانوی را 

بیان نموود. رفویوق سویواوش 

دانشوووور در بوووخوووشوووی از 

سخنانش گفت:" موا اموروز 

در مقابل بیودادگواه اسوالموی 

هسووتوویووم کووه طووبووقووه کووارگوور 

ایران را محاکمه موی کونود. 

محاکمه هفت تپه و محاکمه 

فوالد، محاکمه طبقه کارگر 

ایوووووووران اسوووووووت." وی 

افزود"اسماعیل بخشی یک 

نفر نیست، اسماعیل بخشوی 

نماد طبقه کارگر در ایوران 

  ."است

در ایون توجوموع شوعوارهوا و 

پووالکوواردهووایووی بووه زبووان 

سوئدی و فوارسوی موطورح 

شد. به علت مرکزی بوودن 

موووحووول توووجوووموووع، و توووردد 

بسیاری از مردم شهر  ایون 

اعووتووراض توووجووه آنووهووا را 

جلب کرد و به صوحوبوت بوا 

تظاهرات کنندگان و پورس 

و جو در موورد وضوعویوت 

کنونی این زندانیوان مونوجور 

شد. این تجمع با راهپیمایوی 

از موویوون توووریووت ) مووقووابوول 

مووجوولووس سوووئوود( بووه سوومووت 

موویوودان سوورگوول ) موویوودان 

مرکزی شهر استکهولوم( بوه 

 پایان رسید.

 

 گوتنبرگ :

شوووورای پشوووتووویوووبوووانوووی از 
مبارزات موردم در ایوران 

گوتنبرگ در ماه ژوئویوه   –
و اوت اقدام به یوک سوری 
آکسیونهای اعتراضی علیه 
حووکووومووت اسووالمووی را در 
دفاع از کارگوران زنودانوی 

و زنوودانوویووان سوویوواسووی را  
انجام داد. این آکسیونها در 
روزهای  چهارشنبوه سووم 
ژوئیه در یورن تووریوت ، 

ژوئویوه در  ۲۱  روز شنبه
 ۱برنز پارکن، روز شنبه 

اوت در کووویوونووگ پووورت 
پوووالتسووون بووورگوووزار شووود. 
تشکیالت گوتنبرگ حوزب 
حووکوومووتوویووسووت فووعوواالنووه بووا 
فووراخوووان خووود در ایوون 
آکسویوونووهوا بورای دفواع از 
کووووارگووووران زنوووودانووووی و 
زندانیان سویواسوی شورکوت 
داشت. در این آکسیوون هوا 
رفیق کریم نوری به زبوان 
سوئدی صوحوبوت نوموود و 
خووواهووان آزادی بوویووقوویوود و 
شرکت دستگیرشدگان شود. 
در آکسیون روز سوم اوت 
پروین کابلی از مووقوعویوت 
طبقه کارگر، گسترش فقور 
و توونووگوودسووتووی مووردم و از 
طرفی گستورش موبوارزات 
علویوه جوموهووری اسوالموی 
صحبت کرد و اشاره نموود 
علیرغم سرکوب ، اکونوون 
زمین زیور پوای رژیوم در 
حال فروریختن است و بوا 
مووحوواکوومووه مووعووتوورضوویوون و 
دستگیر شدگوان مویوخوواهود 

اسوووووالموووووی و آزادی 

کووارگووران هووفووت تووپووه و 

فووعووالوویوون نشووریووه گووام و 

دسووووتووووگوووویوووور شوووودگووووان 

هوموه  تظاهرات اول مه و

 زندانیان سیاسی شدند.

طوووی نشوووسوووتوووی مووویوووان 

نمایندگان متحوصونویون و 

حووزب چووپ و توووضوویووح 

شرایط سویواسوی ایوران، 

اعوووتوووراضوووات موووردم و 

جوووونووووبووووش کووووارگووووری، 

دستگیوری و زنودانوی و 

فشار بر فعالین کارگری 

و اجتماعی ، حزب چپ 

آلوومووان طووی اطووالعوویووه 

مطبوعاتی که به اتحادیه 

هوووووای کوووووارگوووووری و 

نمایندگان چوپ پوارلوموان 

اروپا نویوز ارسوال شوده، 

ضووومووون حوووموووایوووت از 

تحصن،  دسوتوگویوری و 

زندان فعالین سویواسوی و 

کارگری را موحوکووم و 

خواهان آزادی کارگران 

هفت تپه و فعالین نشریه 

گووام و هوومووه زنوودانوویووان 

سیاسی شد. حوزب چوپ 

در ایوون اطووالعوویووه از 

دولت المان خواستوه انود 

که ضومون فشوار آوردن 

بوور جوومووهوووری اسووالمووی 

بوورای کوواهووش توونووش و 

جلوگیوری از جونوگ بوا 

آمریوکوا، در عویون حوال 

  23صفحه  

گزارشی از کمپین دفاع از دستگیرشدگان هفت تپه، نشریه گام 
 و روز کارگر!
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرگ بر جمهوری اسالمی

کمکهای آنها به ایران برای 

سرکوب معترضیون بسویوار 

روشن است. اگر دولوتوهوای 

غووربووی در ایووران دخووالووت 

نووکوونوونوود مووردم موویووتوووانوونوود 

سرنوشت خود را در ایران 

 در دست بگیرند. 

 هلند : 

اوت بوه فوراخووان  ۰روز  

کمیته حمایت از موبوارزات 

کووارگووران و زحوومووتووکووشووان 

هوولوونوود، فووعووالوویوون   –ایووران 

احزاب و سازمانوهوای چوپ 

و سوسیالیست و از جومولوه 

رفووقووای حووزب کوومووونوویووسووت 

حوکوموتویوسوت در  -کارگری

میدان آمستردام جمع شودنود. 

این گردهمایی  که با شوعوار 

و پالکاردهایی در حوموایوت 

از کووارگووران هووفووت تووپووه و 

دیگور دسوتوگویور شودگوان و 

هوومووچوونوویوون افشووای جوونووایووات 

جمهوری اسوالموی تشوکویول 

شده بوود تووانسوت در ایون 

میدان بسرعت توجه زیادی 

را بوه خوود جولوب نوموایویود. 

سخنرانان در صحبت هوای 

خووود بووه افشووای جوونووایووات 

جوووموووهووووری اسوووالموووی و 

حامیان آن پرداخوتونود و بور 

موبووارزات حووق طولووبوانووه ی 

کارگران هفت تپه و دیوگور 

دستوگویور شودگوان و آزادی 

بی قویود و شورط آنوهوا پوای 

فشردند. در این تجمع رفیق 

حوومووه غووفووور از کووادرهووای 

شوونوواخووتووه شووده کوومووونوویووسووم 

کووارگووری در کووردسووتووان 

عراق و از رفوقوای حوزب 

حکمتیست به زبوان کوردی 

 صحبت نمود. 

تشووکوویووالت خووارج کشووور 

حزب کمونیوسوت کوارگوری 

حکمتیست بار دیگر  -ایران

همه ی موردم آزادیوخوواه و 

برابری طلب را به مبوارزه 

جووودی بوووا "بووویووودادگووواه" 

جموهووری اسوالموی عولویوه 

دستگیر شدگان هفت تپه و 

نشوووووووریوووووووه گوووووووام و 

دسوووتوووگووویووورشووودگوووان روز 

کارگر، فعالین حقوق زن، 

معلمان، دانشجویان و همه 

زنوودانوویووان سوویوواسووی فوورا 

میخووانود. بوایود جوموهووری 

اسووالمووی را مووجووبووور بووه 

آزادی بوویووقوود و شوورط و 

فووووووووری هوووووووموووووووه ی 

 دستگیرشدگان نمود. 

 

زندانی سیاسی آزاد باید 

 گردد!

مرگ بر جمهوری 

 اسالمی!

زنده باد جمهوری 

 سوسیالیستی

راه نووجوواتووی بوورای خووود 
 پیدا کند. 

 اولسوند نروژ 

بووه ابووتووکووار رفوویووق لوویووال 

اراغوانوی از کوادرهوای 

حوووزب حوووکوووموووتووویوووسوووت 

دیواری از پووسوتورهوا و 

عکسهای دستگیرشدگان 

تووزیوویوون شوود. مووردم بووا 

کوونووجووکوواوی و دقووت در 

موووورد  عوووکوووسوووهوووا و 

شخصیت های آن سووال 

میکوردنود و رفویوق لویوال 

ارغووووانوووی در موووورد 

دادگووواهوووی ایووون رفوووقوووا، 

جووونوووایوووات جوووموووهووووری 

اسوووالموووی ، موووبوووارزات 

کووارگووران و زنووان در 

ایووووران بوووورای مووووردم 

توووضوویووح الزم را داد. 

بوووورای بسوووویوووواری از 

بوووووازدیووووودکووووونووووونووووودگوووووان 

بوواورکووردنووی نووبووود کووه 

برای فوعوالویون کوارگوری 

چونویون احوکواموی صوادر 

میشود. یکی از نروژیها 

به سویواسوتوهوای موهواجور 

سووتوویووز دولووت نووروژ در 

راسووتووای هوومووکوواری بووا 

رژیم ایران صحبت کرد 

و گفت که "شما دشمنوان 

دوسووت دولووت نوووروژ" 

هسووتوویوود. مووردی کووه از 

کشووور هوولوونوود آمووده بووود 

مووویوووگوووفوووت دموووکوووراسوووی 

دروغوووویوووون اروپووووا و 

گزارشی از کمپین دفاع از دستگیرشدگان هفت تپه، نشریه گام 
 و روز کارگر!
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 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سردبیر: رحمان حسین زاده

 صفحه آرائی: سیوان کریمی
e.mail: hosienzade.r@gmail.com  

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید

سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است. کمونیست تنههها    

مقاالتی را منتشر میکند که برای این نشریه تهیه شدند. مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه  

 دریافت شده باشند.

 جمعه ها 

 منتشر میشود!   

 

 به حزب کمک مالی کنید! 

حکمتیست به کمک های مالی شما نیازمند است. لطفا            -حزب کمونیست کارگری  

 کمک های مالی خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید:

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   Bank: DNB 

mailto:%20siavash_d@yahoo.com

