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اسماعلي بخشي، علي      ”سياسي   

نجاتي، سپيده قليان، عسل             
محمدي، ساناز اله ياري، اميرحسين     

از  “محمدي فرد، اميرامير قلي       
رهبران كارگري و حاميان حقوق        
كارگران در دادگاه انقالب تهران         
حضور يافتند تا بار ديگر و رو در            
روي قضات مدافع سرمايه و سركوب      
از معيشت و امنيت و آزادي              
كارگران و زحمتكشان و محرومان       

همزمان نيروهاي نظامي   .  دفاع كنند 
و امنيتي رژيم خيابان معلم محل         
دادگاه را اشغال و از حضور خانواده         
هاي زندانيان و حاميانشان              

در همان  .  جلوگيري به عمل آورند    
لحظات اول سه نفر از مدافعان            
حقوق كارگران و زندانيان به اسامي       
رهام يگانه، هيراد پير بداقي و فريد        
لطف آبادي توسط ماموران لباس        
شخصي دستگير و به پليس امنيت       

 .انتقال دادند
گفته مي شود كه دادگاه فرمايشي        
دستگاه قضايي در پشت درهاي          
بسته پس از شنيدن دفاعيات            
اسماعلي بخشي، ادامه محاكمات را      
. به روزهاي بعد موكول كرده است       

قضات جمهوري اسالمي تالش مي       
كنند تا به زعم خود، فشار اعتراضات       

گسترده را كم كرده، خانواده هاي        
زندانيان را خسته و حاميان زندانيان      

پاسخ .  را به بازداشت تهديد كنند       
طبقه كارگر و زحمتكشان و             
ازاديخواهان جامعه به اين شيوه ي        
مزورانه ي دستگاه قضايي تشديد        
فشار و هر چه گسترده تر شدن            
صداي اعتراض و پاي فشردن بر          
آزادي بي قيد و شرط زندانيان            

 .سياسي است
فشار اعتراضات مدافعان حقوق          
كارگران و خواستاران ازادي زندانيان     
سياسي در ابعاد وسيع داخل ايران و       
در سطح بين المللي از طرفي و            
اتهامات بي اساس دستگاه قضايي از       
طرف ديگر، موجب ترس و وحشت       
دستگاه سركوب رژيم از تقابل           

 . رودررو و علني است
محاكمه هفت زنداني سياسي پشت      
درهاي بسته، بخشي از يك              
كشمكش عظيم اجتماعي بين طبقه     
كارگر و زحمتكشان ايران و              

به محاكمه  .  جمهوري اسالمي است  
كشيدن فعالين كارگري و سياسي،       
تعرض به آزادي بيان و تشكل و           

مطالبه ي آزادي و      .  اعتصاب است 
دفاع كارگران و زحمتكشان و            
ازاديخواهان از معيشت و نان سفره        
خانواده هايشان يك جدال طبقاتي       

و اجتماعي به وسعت طبقه كارگر و        
ميليون ها انسان جامعه ي ما عليه         
رژيم فاسد و سركوبگر سرمايه داران       

 .است
جمهوري اسالمي نميتواند با فشار       
سركوب و شكنجه ي جسمي و           
رواني بخشي از فعالين و رهبران          
كارگران و فعالين سياسي و مدني،        
فرياد ميليوني گرسنگان و محرومان      

 . را در گلو خفه كند
همه زندانيان سياسي بايد فورا آزاد       

بازداشت سه تن ديگر از         .  شوند
حاميان زندانيان جرايم جديدي         
است كه رژيم مستاصل و وحشت         
زده از اعتراض گسترده ي مردم به         

بازداشت .  پرونده ي خود مي افزايد     
 .شدگان امروز بايد فورا ازاد شوند

، )خط رسمي  (حزب حكمتيست      
طبقه كارگر ايران و همه ي               
ازاديخواهان جامعه را به تشديد          
فشار و اعتراض گسترده براي ازادي       
همه ي زندانيان سياسي بدون اتالف      
وقت و بدون قيد وشرط ، فرا مي           

 .خواند
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  محاكمه هفت زنداني،
 !گوشه اي از يك جدال طبقاتي واجتماعي

روزي نيست خبر دستگيري كارگران، معلمين،                  
دانشجويان، زنان و مردان معترض و آزاديخواه و همزمان            
خبر تجمعات و تظاهراتها در اعتراض به فقر، به بيكاري، به           
فساد مالي در حاكميت، به دستگيري و محاكمه زندانيان           

در ميدياي رسمي و غير     ....  سياسي و نمايندگان كارگري و      
 . رسمي در ايران و خارج كشور منتشر نشود

خبرهايي كه گوشه هايي از جدال بر سر رفاه، سعادت،               
جدال بر سر آينده و       !  آزادي، برابري و عدالت اجتماعي      

 .قدرت سياسي و حاكميت را به نمايش ميگذارد
خبرهايي كه نه قدرت جمهوري اسالمي در سركوب و              
حاكم كردن فضاي ارعاب كه تنگنا و ناتواني رژيم در                

خبرهايي كه بيش از هر      .  حاكميت كردن را نشان ميدهد     
چيزي ناكارآيي ماشين سركوب در عقب راندن مردمي كه          
براي آزادي، برابري و رفاه تمام و كمال به ميدان آمده اند             

آزادي نيمبند و يواشكي و نه دستگيري و            “  اهدا”و نه    
زنداني كردن و پرونده سازي، نه عرو تيزوهاي اوباش رژيم،          

نشسته بر كرسي    “  قاضيان”از چماقداران در خيابان تا         
ديگر دستگاه سركوبش كسي    قضاوت، آنها را عقب نميراند،      

را به خانه نميفرستد، ديگر زندان و دادگاهش هراسي در             
دل كسي نمي اندازد، ديگر اوباش چماقدار و گشت                 
. انصاراش قدرت تحميل حجاب اجباري به زنان را ندارند           

حاكميتي كه  نه تعرض بيشتر راه نجاتش است و نه عقب             
 ! نشيني

خبرهايي كه ناتواني جمهوري اسالمي در مقابله با جنبشي         
جنبشي .  وسيع و توده اي و راديكال را به نمايش ميگذارد          

كه در آن در ازا هر كارگر معترض و رهبر كارگري دستگير            
شده و زنداني، دهها و صدها كارگر و رهبر كارگري قد علم            
ميكنند، جنبشي كه در آن جاي هر زن آزاديخواهي كه به            
جرم دفاع از برابري زن و مرد روانه زندان كرده اند، را                  
دهها و صدها زن و مرد آزاديخواه ميگيرند، جنبشي كه              
دستگيري هر تك معترضي، هر معلم، فرهنگي، بازنشسته         

با تحركي وسيع در دفاع  از آنان و تالشي گسترده              ....  و  
 . براي پر كردن جاي خالي شان روبرو ميشود

 

  جمهوري اسالمي در تنگنا

سـوم اوت      (   ١٣٩٨ مرداد   ١٢شنبه  
 نفر از   ٧اولين روز دادگاهي )   ٢٠١٩

كارگران هفت تـپـه و حـامـيـان              
اعتصابات كارگري در هفت تـپـه و          

چه از “   محاكمه” حول اين   .   فوالد بود 
جانب طبقه كارگر و مردم آزاديخـواه       
و چه از جانب جمـهـوري اسـالمـي         
. حساسيت زيادي به خرج داده شـد       

اين اولين بار نبود كه عـده اي بـه            
جرم عدالتخواهي و به جرم دفـاع از         
انسانيت در بيدادگاههاي ايـران در        
پشت درهاي بسته و يك جانـبـه و          
دور از چشم جامعه محاكمه ميشدند      
و احكام دلبخواهي و سنگين عـلـيـه      
آنها از جانب مزدبگيـران و جـيـره           

ايـن  .   خواران حكومت صادر ميـشـد     

مورد هم براي حاكمين و هم بـراي         
طبقه كارگر و صـف آزاديـخـواهـي          

اين يـكـي امـتـداد        .   بسيار ويژه بود  
ديماه و تحوالت يك دوره تاريخي از       
حيات سياسي جامعه ايران و امتـداد       
يك كشمـكـش عـدالـتـخـواهـانـه            
محرومين جامـعـه بـا جـمـهـوري            

 كارگران هفت تپه و . اسالمي بود

  سرمايه“ عدالتخانه”طبقه كارگر در 
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حاميان آنها، در يك دوره تاريخي بعـد از          
ديماه و به جرم اعتراضات و اعـتـصـابـات         
كارگري در دو مركز هفت تپه و فـوالد و           
نتايج آن و تاثيران اين دو تحرك كارگري         
بر جامعه و مخاطرات آن براي سـرمـايـه           

 .داران و حكومتشان، محاكمه ميشدند
در تمام اين مدت و از زماني كه اسماعيـل        
بخشي شكنجه و زنداني شد، از زماني كـه         
علي نجاتي را دستگيـر و روانـه زنـدان             
كردند، از زماني كه سپيده قليان دستگيـر        
به زندان فرستاده شد، از زماني فـعـالـيـن           
نشريه گام، امير حسين محمدي، سـانـاز         
الهياري، عسل محمدي و امير اميرقلي، به       
جرم پوشش خبري اعتصابات هفت تپه و        
فوالد دستگير شدند، جامعه شـاهـد يـك         
كشمكش آشكار بـراي آزادي آنـهـا و              
همزمان تالش بي شرمانه حاكميت بـراي        

دادن بـه   “   مشروعيت” پرونده سازي جهت    
پرونده سازي ها و تـوجـيـه سـيـاسـت               
سركوبگرانه خود عليه كارگران هفت تپه و       

 . فوالد بود
براي حاكميت ساكت كردن كارگران ايـن       
دو مركز، شكست اعتراضات آنها، مستاصل      

سخنگـويـان و         تنبيه كردن كارگران و  
اعتصـابـات   .   نمايندگان آنها در اولويت بود    

كارگري در هفت تپه و فوالد، جدال آنـان         
با سرمايه داران و نهادهـاي حـكـومـتـي،         
توطئه هاي مشـتـرك كـارفـرمـايـان و             
حاكميت عليه كارگران، نقش رسانه هـاي       
و قوه قضائيه و شوراي اسالمـي و خـانـه         
كارگر حكومت در اين كشمكش و در كنار        
نيروي سركوب و شـكـنـجـه گـران و               
زندانبانان آنها، هنوز هم ورد زبـان هـمـه           

در مقابل اين هجوم وحشيانه علـيـه      .   است
كارگران اين دو مركز حـمـايـت از آنـان            

حمايتي كـه بـه مـردم          .   شعف انگيز بود  
. شريف اهواز و شـوش مـحـدود نشـد             

ميليونها كارگر و خانواده هاي كـارگـري،         
دانشجو و معلم و بازنشسته، زن و جـوان        
آزاديخواه جامعه، چشم اميد به پـيـروزي         
كارگران فوالد و هفت تپه بسته بـودنـد و         
خود را در كنار كـارگـران ايـن مـراكـز               

اسماعيل بخشي هاي هـفـت       .   ميدانستند
تپه و فوالد در قلب دهها ميليـون انسـان           

 . حتي فراتر از ايران جاي گرفت
صحنه اولين روز دادگاه مهر اين اوضاع را         

اولين روز دادگاه كه عـالوه      .   برخود داشت 
بر اعالم كيفرخواست هفت نفر، به بررسـي       

اسماعيل بخشي و محاكـمـه او         جرايم  
اختصاص داده شد، نه تنها اوج بيشـرمـي          
حاكمين كه نهايت ترس و زبوني آنـهـا را           

محاكمه مخفي و دور از چشـم        .   نشان داد 
جامعه و تالش براي راه نـدادن وكـيـل             
اسماعيل بخشي به دادگاه، اوج رذالـت و          

ايـن  .   بزدلي حاكمين را به نمايش گذاشت     
پروسه ادامه دارد و مردم ايران در انتـظـار          

از ايـن بـي       .   نتايج اين كشمكش هستند   
شرمانه تر حمله اوباش لباس شخصي هـا         
به تجمع خـانـواده هـاي زنـدانـيـان و                
دستگيري تعدادي از حاميان و همـراهـان        

در اين روز تعدادي از حـامـيـان         .   آنها بود 
خانواده ها و زندانيان هفت تپه و نشـريـه           
گام از جمله رهام يگانه، هيراد پيربداغـي،        
فريد لطف آبادي و سحر شهرابي فراهانـي        
نيز دستگير و تا اكنون خبري از وضعيـت          

 .آنها در دست نيست
در اعتراض به اين محاكمات فرمايشـي و         
ضد كارگري تا هم اكنون و در جواب بـه           

كمپين حمايـت از بـازداشـت         ” فراخوان  
، “ شدگان هفت تپه و زندانيان ترقي خـواه       

موجي از اعتراضات عليه محاكمات و در         
دفاع از زندانيان هفت تپه و دسـتـگـيـر             
شدگان اول مه، چه در ايـران و چـه در              

صدها نـامـه     .   سطح جهان راه افتاده است    
اعتراضي به مقامات جمـهـوري اسـالمـي          
ارسال و دادگاهي اين عزيزان را محكوم و         
خواستار آزادي بي قيد و شرط آنها شـده          

در اين مـدت كـوتـاه و عـلـيـرغـم              .   اند
 ٨٠محدوديت هاي وسيع ، بـالـغ بـر              

اتحاديه كارگري از فرانسه، آلمان، سـوئـد،        
، اين محاكـمـات را       . . . انگلستان تا برزيل و   

محكوم و خواهان آزادي بي قيد و شـرط          
اين هفت نفر و بعالوه بازداشت شـدگـان          

دهها نهاد و جـريـان،      .   روز اول مه شده اند    
احزاب و جريانات مـخـتـلـف سـيـاسـي،             

. . . نهادهاي حقوق بشري، عفو بين الملل و     
در كشورهاي مختلف به اشكال مخـتـلـف         
صداي اعتراض خود به دستگيري كارگران      
و آزاديخواهان به جرم عقيده و بـيـان و            
اعتراض به فقر و محروميت و استبداد، را         
به گوش روسـاي جـمـهـوري اسـالمـي             

در ايران هزاران نفر همراه انـواع        .   رساندند
نهادهاي كارگري از كارگران شركت واحـد      
و هفت تپه تا دههـا انـجـمـن صـنـفـي                
كــارگــري، مــعــلــمــان، دانشــجــويــان،      
بازنشستگان، مردم عدالتخواه در شهرهـاي    

و صـدهـا     . . . .   مختلف، كانون نويسندگان و   
شخصيت انسان دوست و فعال كـارگـري،        

از زندانيان هفت تپه حمايـت  ...  اجتماعي و 
اعتراض خانواده هاي زنـدانـيـان       .   كرده اند 

. در همين مدت مرتب ادامه داشته اسـت        
كمپين براي آزادي بازداشت شدگان هفت      

تپه و دستگير شدگان اول مه و دستگيري        
تـا  .    مرداد، هنوز ادامـه دارد      ١٢هاي روز   

كنون دهها تجمع بزرگ و كوچك در خود        
ايران، در كشوهاي مختلف جهان عـلـيـه          
محاكمات كارگران و فعالين كـارگـري و          
حاميان طبقه كارگر و روزنـامـه نـگـاران           

ايـن  .   نشريه گام، صورت گـرفـتـه اسـت          
حقايق بيان سمپاتي وسيع طبقه كارگر و        
بشريت عدالتخواه به زندانيان هفت تپه و         
حاميان تحركات كارگري فوالد و هـفـت         

همين حقيقت حـاكـمـيـن را          .   تپه است 
ترسانده و تالش ميكنند بـا كـش دادن           
دادگاهي هاي فـرمـايشـي و شـرم آور،             
خانواده ها و حاميان زندانـيـان و مـردم            

 .آزاديخواه را خسته و ساكت كنند
 بعد از هفت تپه نوبت فوالد است

دعواي حاكميت با زندانيان هفت تـپـه و          
بازداشتي هاي اول مه، جـدال سـرمـايـه           

پـس زدن    .   داران با يك طـبـقـه اسـت          
اعتراضات كارگري در ايـران، خـامـوش           
كردن صداي عدالتخواهي طبقه كارگـر از        
كانال تسليم كردن سخنگويان و رهبران و       
فعالين اعتراضات آنها و حاميان و فعالـيـن        
چپي صورت ميگيـرد كـه جسـورانـه از            

بعد از  .   اعتراض اين طبقه حمايت كرده اند     
اسماعيل بخشي ها و علي نجاتـي هـا و            
سپيده قليانها و سانازها، امير حسين هـا،         

، نوبت كـارگـران فـوالد فـرا         . . . عسل ها و  
اخراج ميثم المهدي ها و پـرونـده        .   ميرسد

سازي براي بيش از پنجاه تن از كـارگـران          
فوالد و تعداد زيادي از كارگران هفت تپـه         
كه امروز ظاهرا آزاد و سـركـارانـد، تـازه             

تالش براي شكست كـل      .   شروع كار است  
اعتراضات اين دوره و فعالين آنـهـا و بـه             
تسليم كشاندن كامل آنـهـا در مـقـابـل             
كارفرمايان و دولتشان، و از ايـن كـانـال            
تحميل بردگي كامل و ساكت كردن طبقه       
. كارگر در كل ايران، هدف حاكميت اسـت       

امروز اين عقب راندن و تسـلـيـم كـردن            
طبقه كارگر، از كانال محاكمه هفت تـپـه         
اي ها و حاميان آنها و فردا از كـانـال بـاز             
كردن پرونده كارگران فوالد و بدنبال خفه       
كردن صداي حق طـلـبـي هـر مـعـلـم               
عدالتخواه، دانشجو، پرستار و بازنشسته و       

به اين اعـتـبـار       .   زن برابري طلب ميگذرد   
اين جدال و كشمكش و جنگ دو طبـقـه          
يكي براي تحميل كامل بردگي و يكي در         
دفاع از هستي و حرمت و شـخـصـيـت و           
ابتدايي ترين امكانات زيستي و امـنـيـت          

 .براي خود است
زندانيان هفت تپه، دستگير شـدگـان اول         

مه، زندانيان نشريه گام و كساني كـه روز          
محاكمه زندانيان هفت تپه دستگير شدند،      
همگي زندانيان طبقه كـارگـر و اسـراي           
طبقه ما نزد حاكمين هستـنـد و تـالش           
براي آزادي آنها و پـس زدن تـعـرض               

 .حاكميت از نان شب واجب تر است
 تعرض حاكميت را بايد پس زد

محاكمه كارگران هفت تپه و حاميان آنهـا،   
امـروز  .   شروع يك تعرض همه جانبه است     

و با فضاي جنگي در خليج فـارس و بـا              
تحركات دولـت تـرامـپ و گسـتـرش              
ميليتاريسم در منطقه، با تحريم اقتصـادي       
كه به بهانه مقابله با جمهوري اسالمي بـه          
مردم ايران تحميل كرده اند، شرايطـي را         
براي حاكمين بر ايران فراهم كرده اند تـا          
از اين اوضاع به عنوان فرصتي عليه طبقـه         
. كارگر و مردم آزاديخواه استـفـاده كـنـد          

فضاي جنگي و خطر دشمن خـارجـي و           
با آمريكا و قلدري آن، به عـنـوان   “   مبارزه” 

يك پرچم بلند شده است و زيـر شـاخ و             
شانه كشيدنها براي ترامپ و همراهـان او،       
يك جنگ تمام عيار عليه طبقـه كـارگـر           
ايران، عليه عدالتخواهي و برابري طلـبـي،        
عليه صف آزاديخواهي در ايـران شـروع           

عربـده كشـي هـاي سـپـاه            .   شده است 
پاسداران و فرماندهـان آنـهـا، ارتـش و             
مقامات آنها، قوه قضائيه و آخـونـدهـا و             
مراجع اسالمي آنها عليه زنـان و تـالش          
براي زنده كردن قوانين ضد زن و فرهنـگ       
و فضاي اسالمي بر جامعه، در كنار فقـر و     
گرسنگي و بيكاري و فالكت، هـمـراه بـا           
محاكمات هفت تپه اي ها و دستگيري ها        
وسيع و احكام سنگين زندان و وسـيـقـه           

، همگي گوشه اي از ايـن  . . . . هاي سنگين و  
تعرض به خود جامعه و در راس آن بـه             

 .طبقه كارگر است
. اما اين تعرض را ميتوان و بايد پـس زد           

دوره عربده كشي اوباش حكومتي پـايـان         
جامعه ايران را نمـيـتـوان بـه       .   يافته است 

دوره قتل عامهاي گذشته و اعتراف گيـري   
تعرض .   و اسيد پاشي دهه شصت برگرداند     

امروز حاكمين نه از سر قدرت بـلـكـه در            
دوره ضعف و زبـونـي و بـراي دفـاع از                

مـردم  .   موجوديت و ماندگاري خود اسـت      
آزاديخواه ايران، طبقه كارگر و نسل دختـر    

جامـعـه   .  و پسر جوان اين طبقه، نميپذيرد 
جلو آمده است  و امروز به يمن مـبـارزات           
اين دوره و با اتكا به تجارب تا كنوني، ايـن   
حاكمين هستند كه قدم به قدم مجبور به        

 . كوتاه آمدن و عقب نشستن شده اند
 



ی    ت  ٢۶٨    ماره ح  ۳ 
 

 مرداد  ١٢(  ٢٠١٩روز شنبه سوم اوت        
به فراخوان تشكيالت لندن حزب        )  ٩٨

خط رسمي و كارزار شاهرخ      - حكمتيست
زماني و همچنين جمعي از فعالين              
سياسي لندن تجمعي در اعتراض به            
محاكمه زندانيان هفت تپه و نشريه گام          

اسماعيل بخشي، سپيده قليان،  علي          (
نجاتي، امير امير قلي، ساناز الهياري، امير        

و )  حسين محمدي فرد و عسل محمدي       
همچنين فعالين كارگري بازداشت شده        
روز جهاني كارگر در ايران و ساير زندانيان        
سياسي در لندن مقابل كنسولگري            

 .جمهوري اسالمي برگزار گرديد
شركت كنندگان با شعارهاي خود عليه         
سركوب كارگران و خواست آزادي             
كارگران زنداني و همچنين بنرهايي كه         
حاوي اين شعارها بود توجه بسياري را به         

 .خود جلب كردند
در اين تجمع ضمن اعتراض به دادگاهي و        
ادامه بازداشت هاي فعالين هفت تپه و           
شركت كنندگان در روز جهاني كارگر،          
معترضان خواستار آزادي بي قيد و شرط         
تمامي كارگران بازداشتي و همچنين          

فعالين عرضه هاي ديگر و ساير زندانيان         

 .سياسي شدند
رفقايي از رهبري حزب از جمله خالد حاج        
محمدي، ثريا شهابي و آذر مدرسي كه در        
جمع حضور داشتند در سخنان خود به          
اعتراضات طبقه كارگر در ايران، شكست        
جمهوري اسالمي در ايجاد فضاي ارعاب        
در جامعه، محاكمه زندانيان هفت تپه           

پشت درهاي بسته و هراس حكومت از          
 .جنبش كارگري اشاره كردند

چند نفر از معترضين در اعتراض به              
دستگيري هاي اخير به در و ديوار               

 .كنسولگري رنگ پاشيدند

در پايان تجمع رفيق آذر مدرسي رو به           
كنسولگري گفت كه جمهوري اسالمي         
. روزهاي آخر حاكميت خود را ميگذراند       

دير نيست روزي كه ما كمونيستها و طبقه        
كارگر به زودي پرچم آزادي، برابري، رفاه        
و سعادت همگاني در شهرهاي ايران را به         
اهتزاز در آوريم و سران حكومت را در            

 . دادگاههاي مردمي محاكمه كنيم
خط (تشكيالت لندن حزب حكمتيست        

در ادامه تالشهاي مستمر خود        )  رسمي
براي رساندن صداي اعتراض طبقه كارگر       
و مردم محروم ايران به گوش فعالين چپ         
و كارگري بريتانيا و اروپا و همچتين فشار         
به مراكز جمهوري اسالمي در لندن براي        
آزادي كارگران و ساير زندانيان سياسي، تا       
آزادي همه زندانيان سياسي در ايران به          
تجمعات و برنامه هاي مختلف خود ادامه        

  .ميدهد
ما ضمن قدرداني از شركت كنندگان در         
اين تجمع، همه ايرانيان آزاديخواه،             
حاميان كارگران و زندانيان سياسي را به         
حضور فعال در اين اعتراضات، در جلب          
حمايت از مبارزه مردم در ايران براي            
آزادي و رفاه، فشار به جمهوري اسالمي          
براي آزادي زندانيان سياسي دعوت            

  .ميكنيم
خط (تشكيالت لندن حزب حكمتيست 

 ) رسمي
 ٩٨ مرداد ١٢شنبه 

 )٢٠١٩ اوت ٣(

 

گزارش تجمع لندن در اعتراض به دادگاهي زندانيان 

 هفت تپه

 مرداد، همزمان با     ١٢ اوت،    ٣روز شنبه    
روز محاكمه زندانيان هفت تپه، به              

حزب    فراخوان تشكيالت گوتنبرگ      
و چند جريان و    )  خط رسمي (حكمتيست  

سازمان سياسي، آكسيوني اعتراض عليه       
محاكمه اسماعيل بخشي، علي نجاتي،         
سپيده قليان، ساناز الهياري، امير اميرقلي       
و امير حسين محمدي فرد و در دفاع و            
اعالم همبستگي با اين زندانيان در يكي از        

تظاهر .  ميادين شهر گوتنبرگ برگزار شد     
كنندگان با در دست داشتن عكسهايي از        
زندانيان هفت تپه و شعارهايي به زبانهاي        
فارسي و سوئدي توجه مردم را به خود           

 .جلب كردند
در اين آكسيون سخنرانيهايي در همين         

 .رابطه انجام شد

از طرف حزب حكمتيست     وريا نقشبندي  
وريا .  سخنراني كرد   )  خط رسمي   (

نقشبندي با اشاره به وضعيت وخيم اين          
زندانيان از روز اول دستگيري تا روز             
محاكمه، محاكمه مخفي كارگران را نشانه       
زبوني و استيصال جمهوري اسالمي در         
برابر جنبشي دانست كه با آن روبرو             
گرديده و اين روز را يك روز تاريخي در            

وي .  جنبش كارگري ايران دانست         
همچنين اعالم كرد كه جمهوري اسالمي       
در اين روز يك جنبش را به پاي ميز              
محاكمه كشانده است و اين زندانيان را به         

در .  نمايندگي اين جنبش دادگاهي ميكند    
آخر بر ضرورت همصداي بيشتر با اين           
زندانيان در هر نقطه از ايران و خارج از            

 .ايران تاكيد كرد

اين ميتينگ با شعارهاي شركت كنندگان      
عليه جمهوري اسالمي و در دفاع از اسراي        

 . طبقه كارگر به پايان رسيد
 

تشكيالت گوتنبرگ حزب حكمتيست 
 ) خط رسمي(

 ١٣٩٨ مرداد ١٣ -٢٠١٩ اوت ٤

  تجمع در حمايت از زندانيان هفت تپه در  گوتنبرگ

قوي ترين قدرت    ”جنبشي راديكال كه      
جنبشي كه  .  را به زانو در آورده    “  خاورميانه

تنها راه بقاء اش پيشروي و به زير كشيدن         
 .جمهوري اسالمي است

امروز بيش از هر زماني جامعه براي              
پيشروي، براي آينده انساني و آزاد خود          

چشم اميد به جنبش ما، جنبش برابري          
طلبانه كارگري، جنبش استثمارشدگان،      
به رهبران و فعالين و پيشقراوالن آن            

بايد براي پيشروي هاي       .  دوخته است  

بيشتر، براي پيروزي نهايي صفوف مان را        
 . محكم و متحد تر كنيم
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  ٢۶۶   ماره 

وید ود    ی  د ی  ور  !ادم   

 اوت به دعوت فعالين كارگري،        ٣روز شنبه      
سازمانها و احزاب سياسي در آلمان ميتينگي         
در دفاع ازرهبران كارگري و فعالين سياسي          
دربند ومحكوم كردن بيدادگاهي حكومت          
جمهوري اسالمي ايران درمركز شهر كلن           

 . برگزار شد
تظاهر كنندگان با در دست داشتن پالكاردها         
و پوسترهايي در دفاع از زندانيان هفت تپه و           

، “زنده باد كارگر، مرگ بر ستمگر       ”شعارهاي  
زنده باد آزادي،   ”،  “مرگ بر جمهوري اسالمي   ”

به زبانهاي فارسي و      “  زنده باد سوسياليسم   
انگليسي اعتراض خود به دستگيري ها و             
محاكمه فعالين كارگري و حاميان آنان را ابراز         

 .ميكردند
در اين ميتنگ سخنرانان متعددي به زبان           

 . آلماني و فارسي سخنراني كردند
محمد راستي به نمايندگي از حزب                 

وي .  سخنراني كرد )  خط رسمي (حكمتسيت  
ضمن محكوم كردن بيدادگاه جمهوري             
اسالمي به عروج نسل جديدي از رهبران             
كارگري، به راهي كه طبقه كارگر، در تقابل با          
نيروهاي ارتجاعي از اصالح طلب تا                  
ناسيوناليستها و طرفدران سياست انتظار           
دخالت امريكا، در ايندوره نشان داده است، به         
تالش در متحد و متشكل كردن طبقه كارگر          
در شوراها و مجامعه عمومي و بدست گرفتن          

وي در ادامه به ضرورت     .  اداره امور، اشاره كرد   
دفاع بي امان از عزيزان در بند و تالش براي             

 .   آزادي آنها پرداخت
در اين تجمع اطالعيه تشكيالت خارج كشور         
حزب به زبان آلماني از طرف الدن داور قرائت          

 . شد
 )خط رسمي(تشكيالت كلن حزب حكمتيست 

 ١٣٩٨ مرداد ١٣ -٢٠١٩ اوت ٤

 ميتينگ اعتراضي عليه محاكمه زندانيان هفت تپه در كلن

نفرت عمومي از حاكميت به اوج خود رسـيـده          
است و جنبش براي به زير كشيدن جمـهـوري    

ايـن  .   اسالمي مدتها است شروع شـده اسـت         
جنبش امروز بيش از هر زماني شـانـس آنـرا           
دارد كه با اتكا به يك جنبش راديكال كارگري         

اين !   اين جنبش را بايد سازمان داد     .   پيش برود 
جنبش را بايد با كمونيسم طبقه كـارگـر، بـا             
رهبران و فعالين متحد آن، با شـبـكـه هـا و               
محافل متحد كارگري و با افـق و سـيـاسـت              

كمونيستي، مجهز و آماده جنگ نهايـي بـراي        
كمونيستها و طبقه كارگر در صـف   .   رهايي كرد 

خـط  ( مقدم اين تالشند و حزب حكمتيسـت         
در كنار هزاران كمونيسـت و رهـبـر           )   رسمي

كارگري، در كـنـار هـزاران زن و جـوان                 
كمونيست جامعه، اين وظيفه تاريـخـي را در         

تاريخ را ما با دستـان  . مقابل خود گذاشته است 
خود و با دخالت هوشيارانه و نقشه مند خـود           

بايد تضمين كنيم صف و جنبش مـا        .   ميسازيم
سازندگان آينده و رقم زدن تحوالت اين دوره          

 . است

 ...طبقه كارگر در 


