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 مصطفي اسدپور

 پيام پلنوم چهل و ششم  كميته مركزي

 )خط رسمي(حكمتيست   - كمونيست كارگري حزب

 به كارگران ايران  

 فقاي كارگرر
 

درودهاي گرم و پرشور پلنوم چهل       
و شش كميته مركزي حزب             
كمونيست كارگري، حكمتيست        

 .را بپذيريد) خط رسمي(
 

حزب ما در حالي نشست كميته          
مركزي خود را برگزار كرد، كه در          
ايران تحوالت مهمي در جريان          

تحوالت مهمي كه خصلت آن     .  است
با همه رويدادهاي چهل ساله            
گذشته در رابطه مردم و جمهوري        
اسالمي، در رابطه محرومين و           
حاكميت، در رابطه صف                
ستمديدگان و سركوب شدگان با        
ستمگران و سركوب گران، متفاوت      

  .است
 

در اين ادعا كه سه سال گذشته در         
هر قدم مبارزاتي و اعتراضي، شاهد       
قدم گذاشتن جامعه ايران به سير          
شكل دادن به انقالب كارگري خود       
. بوده است، نمي توان ترديد كرد         

جلوه هايي از اين واقعيت را امروز          
بيش از همه ميتوان از كالم، چهره         
. و وحشت حاكميت به روشني ديد       

وحشت از صداي پاي سوسياليسم،      
 ! وحشت از انقالب كارگري

 

سه سال گذشته، سه سالي كه            
جنبش محرومان، براي آزادي و رفاه      
و امنيت، عليه حاكميت به ميدان         
آمد و در ادامه توسط اعتصابات           
متحدانه و قدرتمند كارگران در          
بخش صنعتي، ادامه يافت و هنوز         
هم در  جريان است، با همه               
اعتراضات چهل سال گذشته، كامال      

  .متفاوت است
 

سه سال گذشته طبقه كارگر ايران،       
تحت رهبري گرايش كمونيستي        
خود، بعنوان يك نيروي مدعي، يك       
قدرت،  و جنبشي كه رفاه و ازادي و        
امنيت، را نه فقط براي خود كه            
براي جامعه و  براي همه شهروندان        
ميخواهد، در مقابل حاكميت، به         
ميدان آمد و هرروز، آگاه تر، مصمم        
تر و متحد تر، جدال جامعه با             
جمهوري اسالمي ايران را، هدايت        

امروز نام  .    ميكند و سازمان ميدهد   
كارگر و پرچم كمونيسم آن با            
آزاديخواهى، برابري طلبى، آزاد         
انديشى، عدالت اجتماعى، رفاه و         

 . رهايى جامعه تداعى ميكند
 

جمهوري اسالمي ايران، بي ترديد       
 ! رفتني است

 
اين را امروز افراطي ترين شخصيت       
. ها و حاميان نظام، اعتراف ميكنند       

پايان جمهوري اسالمي ايران، اين        
بار به فرمان اعتصابات و اعتراضات        
كارگري و پرچم داري گرايش           
كمونيستي طبقه كارگر، اعالم شده      

جمهوري اسالمي امروز بيش     .  است
از پيش در بن بست كامل، نه راه           

اما !    پيش و نه راه پس دارد           
فروپاشي، پايان، انحالل، و يا             
سرنگوني جمهوري اسالمي ايران،       
تنها مرحله اي از انقالب كارگري ما        

  .است
 

براي ما، براي طبقه كارگر و براي          
پيروزي رفاه و آزادي و امينت براي        
همه شهروندان، بي ترديد بهترين        
سناريو سرنگوني جمهوري اسالمي،     
به قدرت متحد و متشكل ما و با            

اين سناريو،  .  انقالب كارگري ما بود    
 حتي اگر تنها يكي از سناريو ها 

 

جمهوري اسالمي را به       لردگان كل جامعه؛ ايران، مردم و      
يك روستا، چند سرنگ لعنتي و هراس        .  زانو درآورده است  

سرعت برق و باد از يك فاجعه يك كيفرخواست             مرگ به 
را شكل داده اند، كيفرخواست يك جامعه بر عليه مجرمين          

ما حق داريم زنده بمانيم، چرا          :و مسئولين شناخته شده   
ما را ميكشيد؟ چرا ما را با فقر، با نداري، با فالكت و                    
بيكاري و بيماري و چرا با گلوله ميكشيد؟ لردگان،                  

و تب اعتراضي لردگان آن جامعه را در          اعتراض، بي تابي    
 .برگرفته است

 
لحظات خود رويداد هر كدام سر نخ كالفي را بدست                 
ميدهند كه هر يك به پرونده جديدي از بازي با جان مردم            

كودكاني در بستر فقر و كثافت؛ درمانگاهي        .  ختم ميشوند 
كه شاخص همه چيز هست بجز تامين و مراقبت بهداشت           

نظارت و مراقبت و      و سالمتي ساكنان؛ دولتي كه بجاي         
حاضر به يراق و دست به ماشه از زمين           جوابگويي ناگهان   

و آسمان سر بر مياورد؛ هر كدام به سهم خود سرنوشت               
ديروز و امروز لردگان را با هزاران هزار شهر، روستا، محله و            
. كارخانه سرزمين لعنت زدگان اسالمي سرمايه بهم ميبافد        
. تصور عصيان آن مردم چنگ در قلب انسان ميافكند              

بمانند صاعقه كابوس مرگ حتمي همه هستي ساكنان            
لردگان را در هم ميپيچد، والدين آشفته چنگ به در و               
ديوار ميكشند، در پي يك پاسخ و در پي يك كور سوي               

تفنگ و با قّلاده باز واحد       اميد، با حمله بيرحمانه، با تير و         
 . ضد شورش مواجه ميگردند

 
چندش آورترين بخش اين رويداد در هياهوي كل دستگاه          

تقصيرات ”فطرت پست در بالماسكه        حكومتي و نمايش     
صحنه سياست و دواير دولتي رسمي و          .  است“  پزشكيار

تا حكومت خود را از خدمات         رسانه اي سر از پا نميشناسد     
بي دريغ خويش در تثبيت بي ارزشي جان و حرمت                 

از همه  “  !تحقيق كنيد ”فرياد  .  شهروندان بي بهره نگذارند    
معلوم نيست اينهمه مراجع و دواير و         !  جا شنيده ميشود  

كميسيون و حجره براي رسيدگي به درد و آالم مردم                
اينها با آن اقتدار و قدرت        محروم از كجا سر در آوردند؟        

كشف حقايق و قاطعيت در رسيدگي به كمبودها تا حاال             
و افسوس كه مردم       .سرشان به كدام آخور گرم بوده است       

اين حضرات بي خبر مانده،        نمك ناشناس از وجود مبارك    
و صد افسوس كه در پي تحقيقات اين حضرات بجاي                

 ! بيهوده دندان به جگر گذاشتن بي صبري بخرج ميدهند
 

 . لردگان، مردم، در خشم و اعتراض خود حق داشتند
 
 

 !ترس از اشاعه تب لردگان

 عليه افسار گسيختگي دولت فاشيستي  تركيه                                        
 مبارزه، مذاكره با اتكا به مجمع عمومي                                                    

  كميته مركزي حزب                                           ٤٦اطالعيه پاياني پلنوم 
                                                         !تاريخ در عراق ورق مي خورد

 ارتجاع در محاصره ميليون ها مردم محروم                                                  

 ٢صفحه 
 ٣صفحه 
 ٣صفحه 
 ٥صفحه 
 ٥صفحه 

دولت اردوغان يك بـار ديـگـر بـه            
عربده كشي و تهديد مردم شـمـال         
سوريه و خصوصا مناطق كرد نشيـن       

تركيه بـعـد از      .   اين منطقه پرداخت  
تهديدات مكرر و تمركز نـيـرو، بـا           
عقب نشيني نيروهاي آمريكايـي از       

 ٩اين منطقه، عصر امروز چهارشنبه      
را “   راس الـعـيـن     ” اكتبر روستـاي     

اردوغان اعـالم كـرده      .   بمباران كرد 
است كه به اين حمالت از زميـن و          
هوا ادامه خواهد داد و تصميم دارد        

دولـت  .   كل اين منطقه راشغال كنـد     
فاشيستي تركيه بمباران و كشـتـار        

“ مبارزه” مردم بي گناه اين منطقه را       
تركيـه  “   امنيت” با تروريسم و تامين     

 .نام گذاشته است
 

اردوغان مـدت زيـادي اسـت كـه            
در “   منـطـقـه امـن      “ مسئله تشكيل 

شمال سوريه را طرح كـرده و بـه            
بهانه پوچ امنيـت تـركـيـه عـمـال             
ميخواهد مناطق مرزي سـوريـه بـا         

تركيه، از جمله منطقـه شـرق رود          
فرات كه در حال حاضر در دسـت          

ي (   نيروهاي حزب اتحاد دمكراتيك     
روزنامـه  .   است را اشغال كند   )   پ گ 

ارتش تركيه  ” هاي تركيه نوشته اند،     
قصد دارد در مرحلة نخست عمليات      

 كيلومتـر  ١٢٠اي بطول  خود، منطقه 
 كيلومـتـر در خـاك         ٣٠و تا عمق    

آنهـا  . سوريه را به اشغال خود درآورد 
 مدعي اند بعد از گرفتن اين منطقه 

 

 افسار رها شده اردوغان 
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ید ل      بد ود      م  دی    و    ا     ر          ه، آز اور      ر  ا

 
باشد، كه هست،  به خودي خود بسيار            

 !  شورانگيز است
 

اما دشمنان، چه در حاكميت و چه در            
لباس اپوزيسيون و دوستان دروغين، بي        
.  ترديد بيكار ننشسته و نخواهند نشست        

“ مستند سازي ”از دستگيري و سركوب و       
و بيكار كردن ها و تحميل فقر و فالكت           

روش هاي مقابله قبلي و سنتي       ..بيشتر و   
حاكميت، كه نشان داد ديگر كار ساز            
نيست، تا  ايجاد شكاف و تفرقه، دستگري        
رهبران عملي و سازماندهدگان و فعالين،       
ترور و توطئه و سر به نيست كردن فعالين         
موثر، استفاده از قوميت و مذهب و مليت         
براي ايجاد شكاف و تفرقه در صفوف ما،          
استفاده از پول و اسلحه و تكيه بر حمايت         

بورژوازي جهاني براي مقابله با انقالب           
كارگري، تحركات در منطقه و بخصوص        
جلوگيري از پيوستن ما به حزب سياسي         

همه و همه ابزار حاكميت براي به          خود،
 . شكست كشاندن انقالب كارگري ما است

 

در مقابل اين صف، ما بدون وسيع ترين           
اتحاد و همبستگي، بدون شكل دادن به         
قدرت متحد و متشكل خود، بدون آگاه          
بودن و متحد كردن همگان حول آرمان         
آزاديخواهانه و سوسياليستي، آرماني كه       

برنامه ”مانيفست آن در برنامه حزب ما،          
به روشني بيان شده      “  يك دنياي بهتر   

است، در مقابل دشمن، بدون سالح             
 !  خواهيم بود

 

 !رفقا
 

امروز فرصتي تاريخى و بيسابقه فراهم          
شده است كه طبقه كارگر در ايران يكبار         
براي هميشه بنيادهاي نظامي كه جز           
استثمار و تبعيض، استبداد و نابرابري، فقر       
و فالكت، جنگ و نا امني ارمغاني براي           
بشريت نداشته پايان بدهد و بر ويرانه            
هاي آن يك جامعه آزاد و برابر، مرفه و            

امروز .  انسانى و امن را در ايران بنا كند          
بايد براي  براى سازماندهى و رهبرى يك         
انقالب عظيم عليه جمهورى اسالمى و          

 !سرمايه، براي انقالب كارگري آماده شد
 

!  انقالب كارگري ايران، ميتواند پيروز شود      
 ! بايد پيروز شود

 

در كنار  )  خط رسمي (حزب حكمتيست    
شما كارگران كمونيست، خود را براي           

 ! انقالب كارگري ايران، آماده ميكند
 

، همه شما   )خط رسمي (حزب حكمتيست   
كارگران كمونيست، كارگران پيشرو و          
فعالين و كمونيست هاي كارگري را به           

 پيوستن به صفوف خود، فرا ميخواند
 

 
 آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

 مرگ بر جمهورى اسالمى
  

كميته مركزي حزب كمونيست  
  )خط رسمي(حكمتيست   -كارگري

 ٢٠١٩ اكتبر  ٩
 ١٣٩٨ مهر ١٧

 اكتبر، حمله نظامي    ٩عصر روز چهارشنبه    
راس ”تركيه به سوريه با بمباران روستاي        

وزارت دفاع اعالم كرده     .  آغاز  شد  “  العين
است كه ارتش تركيه درعمليات نظامي         
خود در شمال شرق سوريه اهداف از قبل         
تعيين شده را به كنترل خود در آورده و           

 . حمالت خود را ادامه خواهد داد
 

حمالت ارتش تركيه در شمال شرقي           
سوريه تا كنون باعث كشته شدن دهها          
نفر و آوارگي هزاران تن از مردم بيگناه           

 . اين منطقه شده است
 

بمباران و توپ باران مناطق مسكوني و          
كشتار مردم بيگناه توسط دولت تركيه          
چيزي جز افسار گسيختگي يكي از             
فاشسيتي ترين دول منطقه در رقابت با          
. رقباي منطقه اي خود نيست                

افسارگسيختگي كه بر متن كشمكش          
قدرتهاي جهاني در خاورميانه و جنگ و         
ويراني ناشي از آن به روال و نرم تبديل            

بهانه مقابله با تروريسم رنگ       .  شده است 

باخته تر از آن است كه خريداري داشته          
 .  باشد

 
زندگي و آسايش مردم بيگناه سوريه سالها       
است دستمايه كشمكشهاي قدرتهاي         
. ارتجاعي منطقه اي و جهاني شده است        

ديروز كشمكش اين قدرتها خيزش مردم       
سوريه براي آزادي و رفاه را به جنگي             
ارتجاعي ميان باندهاي دست سازشان          
تبديل كرد و امروز توافقاتشان قرار است         
دوباره مردم را در سوريه قرباني سهم            

 . خواهي هاي پس از توافقات كند
 

مردم بيگناه كردستان سوريه كه تاوان          
مقابله با انواع نيروهاي باند سياهي و بويژه        
داعش را داده اند، امروز قرباني حمالت          

نظامي خالقين داعش ميشوند و بار ديگر         
كشتار، آوارگي، مهاجرت و بي سرپناهي        

 . نصيب شان ميشود
 

اين سرنوست مختوم مردم بيگناه              
ميتوان و بايد به     .  كردستان سوريه نيست  

اين افسارگسيختگي، به گروگان گرفتن        
زندگي، آسايش و امنيت صدها هزار نفر          

بايد به اين توحش    .  مردم بيگناه پايان داد   
بايد اين افسار گسيختگي را        .  پايان داد 

 . لگام زد
 

حكمتيست -حزب كمونيست كارگري
 )خط رسمي(

 
 ٢٠١٩ اكتبر ١٠

 عليه افسار گسيختگي دولت فاشيستي تركيه

به عنوان گام نخست در سازماندهى شورائى كارگران و به عنوان يك راه حل فورى و قابل                   

خط (اى كارگرى، حزب حكمتيست       تحقق براى پر كردن خالء ناشى از فقدان تشكلهاى توده          

هدف جنبش مجمع   .  خواهان شكل گيرى و گسترش جنبش مجمع عمومى كارگرى است         )  رسمي

عمومى ايجاد يك شبكه وسيع از مجامع عمومى كارگران در كارخانه ها و واحدهاى توليدى و                

اقتصادى مختلف، منظم كردن و مرتبط كردن آنها با هم و از اينطريق ايجاد هرچه سريعتر يك                  

 .ابزار تشكيالتى موثر و يك رهبرى عملى كمابيش سراسرى در مبارزات جارى كارگرى است
 

جنبش مجمع عمومى، كه بايد با فعاليت آگاهانه كارگران كمونيست بر پا شود، از اين نقـطـه                  

قدرت اساسى برخوردار است كه در عين اينكه گام نخست در سازماندهى شوراهاى كارگـرى               

است، هم اكنون بدليل وجود زمينه هاى مادى بسيار مناسب در جنبش كارگرى قابليت تحـقـق                 

 . سريع اهداف خود را دارد
 ) اى طبقه كارگر قطعنامه در باره تشكلهاى توده(



م یا و ده باد  ی                                                   ز ال وری ا  سگ  

 مظفر محمدي

 كميته مركزي حزب حكمتيست    ٤٦پلنوم  
با شركت اكثريت اعضا       )  خط رسمي  (

 اكتبر در   ٦ و   ٥كميته مركزي در روزهاي     
 .شهر گوتنبرگ شوئد برگزار شد

 

 :عبارت بودند از٤٦دستورات پلنوم 
 

 گزارش كميته رهبري* 
 كنگره دهم حزب* 
 اوضاع سياسي ايران و موقعيت حزب * 
ناسيوناليسم كـرد، جـايـگـاه مـا و             *   

 كمونيسم در كردستان
 قرارهاي پيشنهادي* 
 انتخابات* 

 

پلنوم با سرود انترناسيونال و يك دقـيـقـه          
سكوت به ياد جـانـبـاخـتـگـان آزادي و             

 . سوسياليسم شروع به كار كرد

 

موقعيت حزب در اين دوره متالطم و            
متحول، پيشروي ها و اولويتهاي حزب          
مهمترين مولفه اي بود كه در گزارش و           
ساير دستورات پلنوم مورد بحث اعضا           

 . كميته مركزي قرار گرفت
 

گزارش كميته رهبري اساسا به اين             
موقعيت در ابعاد سياسي، اجتماعي و           
جنبشي، انتظارات از حزب و رهبري آن و         
باالخره نقش كميته مركزي در جوابگويي       

 . به نيازهاي ايندوره، معطوف بود
 

اوضاع سياسي  ”در دستورهاي بعدي پلنوم     
ناسيوناليسم ”و  “  ايران و موقعيت حزب     

“ كرد، جايگاه ما و كمونيسم در كردستان       
سخنرانان و اعضا كميته مركزي بر ويژگي       
و حساسيت اوضاع امروز و تالطمهاي           

سياسي و اجتماعي، بر عروج طبقه كارگر        
خودآگاه در راس اعتراضات اجتماعي، به        
وزن كمونيسم و آلترناتيو كمونيستي در        
جنبش كارگري و تاثيرات و فشار اين            
جنبش بر حاكميت، بورژوازي، بر              
اپوزيسيون بورژوايي از راست تا                

 . اپوزيسيون موسوم به چپ، تاكيد داشتند
 

پلنوم همچنين در رابطه با موقعيت             
ناسيوناليسم كرد و  احزاب آن، تغييرات         
در بلوكبندهاي احزاب كردي در سطح          

پلنوم با  .  منطقه و ايران، به بحث پرداخت      
توجه بر موقعيت ويژه حزب در كردستان        
بر ضرورت دخالت مستقيم و فعال در            
شكل دادن به صفي كمونيستي و راديكال       
در مقابل همه اين بلوكبندي ها تاكيد           

 . كرد
 

پلنوم برگزاري كنگره دهم حزب در نيمه        
 . را تصويب كرد٢٠٢٠اول سال 

 

در دستور انتخابات ابتدا آذر مدرسي            
بعنوان دبير كميته مركزي در پست خود        

رفقا امان كفا، ثريا شهابي، سهند      .  ابقاء شد 
حسيني، خالد حاج محمدي، مظفر            
محمدي و محمد فتاحي بعنوان كميته         

 .رهبري انتخاب شدند
 

پلنوم با سرود انترناسيونال به كار خود           
 . خاتمه داد

 

 -حزب كمونيست كارگري 
 )خط رسمي(حكمتيست 

 

 ٢٠١٩ اكتبر  ٩
  ١٣٩٨ مهر ١٧

  كميته مركزي ٤٦اطالعيه پاياني پلنوم 

 ) خط رسمي(حزب كمونيست كارگري حكمتيست 
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 مبارزه، مذاكره
 با اتكا به مجمع عمومي

قاضي مقيسه به رهبران كارگران هفت          
تپه، صاحبان نشريه گام حامي كارگران و        
گزارشگر اعتصاب كارگران، فعاالن اول مه،      

بيش از يكصد    ...  مدافعان  حقوق زن و        
ابراهيم .  سال حكم زندان داده است         

رئيسي رئيس قوه قضائيه احكام صادره را        
مجلسيان رژيم   .  زير سوال برده است      

. نداحكام را ناعادالنه و نابخردانه دانسته ا        
فرمانده سپاه قدس از حقوق كارگر حرف        
زده، دولت روحاني و وزارت كارش خفقان       

كميسيون اجتماعي مجلس    .  گرفته است 
كارگران هفت تپه را به مذاكره دعوت            

 ...كرد
  

همزمان، قاضي مقيسه از احكامش دفاع        
كرده و گفته،  دنيا و آخرت را براي خود            

به اعتراض كارگران آذر آب      .  خريده است 
در حمله  .  با گاز اشك آور حمله شده است      
 كارگر  ٢٨گارد ويژه به كارگران هپكو          

 تن از   ٤٠.   تن زخمي شدند   ١٥بازداشت و   
. كارگران هفت تپه تلفني احضار شده اند       

 تن ديگر از كارگران هفت تپه به              ١١
دعوت مجلس اسالمي به تهران مي رفتند       

 ... در مسير شوش تهران بازداشت شده اند
 

حق با كيست؟ در اين جنگ و مذاكره،           
 طبقه كارگر ايران با كه طرف است؟ 

 

كل !  با يك نظام  :  جواب صحيح اين است    
دستگاه هاي دولتي، قضايي، مجلس، سپاه      
: و نيروهاي سركوب حافظ اين نظام اند         

 .نظام سرمايه داري ايران
 

حرف اول و آخر را قاضي مقيسه به               
او با  .  نمايندگي كل اين نظام زده است        

. احكامش دنيا و اخرت را خريده است           
آخرت پيشكش، اما دنيا را براي خود و           

 نظام سرمايه داري ايران 

 
اين منطق اين نظام است كه      .  خريده است 

 يكي با احكام قضايي، 
 

ديگري با پيشنهاد مذاكره و ديدار با             
كارگران، يكي با گاز اشك آور و بقيه با            
تهديد و تعقيب و دستگيري و زندان و            
شكنجه ي كارگران، مي خواهند دنياي         
سرمايه و سود را بخرند و نظام شان با              
بهره كشي از گرده كارگر و تحميل فقر و          

 . فالكت به جامعه، بچرخد
 

اگر به صحنه سياسي ايران و عملكرد            
دولت و نهادهاي مختلف جمهوري             
اسالمي سرمايه داران نگاه كني ممكن          
است بخشي از طبقه كارگر را متوهم يا           
گيج كند و از خود بپرسد باالخره ما با كه           
طرفيم؟ مقيسه بد است، رييسي خوب          

اطالعات سپاه بد است، وزارت          .  است
قاسم سليماني   .  اطالعات خوب است     

روحاني از كارگران    .  قهرمان ملي است      
ميخواهد مجاني كاركنند و كم بخورند، اما       

مجلسيان محبت  .  آغا و رهبر نگران است     
مي كنند اما نهادهاي سركوب خودسر          

 ! عمل مي كنند
 

. اما هيچكدام از اين توهمات واقعيت ندارد      
كل اين سيستم در كنار هم و پشت هم،           
تمام هم و غم شان دفاع و حفاظت از              
. نظام سرمايه داري ايران بهر قيمت است       

 . به قيمت ندادن حقوق كارگر
 

طبقه كارگر در مسير اين جدال ها و             
مبارزه و مذاكره ها دو اصل اساسي را             

 :نبايد فراموش كند
 

 فعالين و رهبران كارگري،              -يكي
تجمعات و مجامع عمومي، شوراها و            
سنديكاهاي مستقل كارگري بايد حرف        

در جمهوري   .  مقيسه را جدي بگيرند      
اسالمي براي حفظ منفعت سرمايه و سود،       

مذاكره مجلسيان   .  سركوب اساس است    
هم در توازن قواي معيني در خدمت             

براي كارگران هم    .  همين منفعت است   
مذاكره بخشي از مبارزه براي احقاق            
حقوق خود و كند كردن لبه ي تيغ              

اما فراموش نكنيم    .  سركوب دشمن است   
كه تاثير مذاكره تنها در توازن قوايي است        

جمهوري اسالمي از     .  كه طرفين دارند    
طرفي چاقو را بيخ گلوي كارگر گرفته و از         
. طرف ديگر او را به مذاكره دعوت مي كند        

نمايندگان واقعي و منتخب مجامع             
عمومي، شورا يا سنديكا هم به مذاكره مي        
روند اما همزمان با اعتصاب و اعتراض            
توده اي خود، گلوي كارفرما را مي فشارند        
و تا نتيجه مذاكرات اعتصاب را ادامه مي           

بدون اين كار توازن قوا نابرابر است        .  دهند
اين .  و از مذاكره چيزي حاصل نمي شود       

كه گويا جناحي يا نهادي از رژيم مدافع           
حقوق كارگر است، توهم و اشتباه محض        

اگر كسي مثل رييسي وعده اي مي       .  است
دهد  و يا كميسيون اجتماعي مجلس           
نمايندگان كارگران را به مذاكره دعوت          
مي كند بايد يقه شان را چسپيد كه وعده          
شان را انجام دهند وگرنه دروغشان آشكار       

 . و دستشان رو مي شود
 

 مطالبات كارگران اگر در سطح           -دوم
پرداخت معوقه ها باقي بماند و يا به تغيير         
مديريت محدود گردد، همانطوريكه تا          
حاال بوده، در كشمكشي فرسوده كننده  و        
گاهي با پرداخت مبلغي ناچيز بعنوان           
بخشي از معوقه ها، كارگران را سر مي            

اتفاق .  دوانند و براي خود زمان مي خرند       
جديدي كه در اعتصابات  فوالد و هفت           
تپه افتاد، عالوه بر طرح خواستهاي مركب       
و توقعات بيشتر، پافشاري بر مجامع            

و اين  .  عمومي و شوراهاي كارگري بود      
بعنوان نقطه قدرت كارگران، بورژوازي و        

بورژوازي و   .  دولت را به تكاپو انداخت       
كارفرما ها به خطر اتحاد و تشكل مستقل         

بهمين دليل طرح مجامع    .  كارگري واقفند 
عمومي و شوراهاي كارگري كل نظام را          
بسيج كرد، مستندها ساختند و از خطر          
كمونيسم و سوسياليسم كارگري حرف        

و تالش كرده و مي كنند تا از             .  زدند
طرفي با سركوب نوع قاضي مقيسه و            
خشونت ضد انساني زندانبانان، فعالين و         
رهبران كارگري را بترسانند و از طرف           
ديگر با عقب نشيني هاي مقطعي و طرح         
مذاكره و رسيدگي به مسايل كارگران،          
چهره ي رياكارانه ي كارگر دوستي را از          

 . خود نشان دهند
 

طبقه كارگر در كشمكش جديد با كارفرما       
و دولت و نهادهاي سركوب قضايي              
واطالعاتي، با طرح جنبش مجامع عمومي      
و شوراهاي كارگري دست روي نقطه           
قدرت خود و نقطه ضعف دشمنان خود          

پافشاري بر اين راه و روش       .  گذاشته است 
اتحاد و گسترش آن به مراكز بزرگ              
صنعتي، توازن قوا را به نفع طبقه كارگر          
تغيير داده و كارفرماها و دولت را مجبور          
به تن دادن به مطالباتي چون معوقه ها و          
كوتاه آمدن در مقابل رهبران و نمايندگان       

 .كارگران، خواهد كرد
 

طبقه كارگر در مبارزه و مذاكره خود با           
طبقه كارگر يك    .  يك طبقه روبرو است    

دشمن دارد و آنهم كارفرما و سرمايه             
سرمايه دار دولتي يا خصوصي        .  داراست

در چهره ابراهيم رييسي،    .  فرقي نمي كند  
قاضي مقيسه، مجلس، دولت، بيت             
رهبري، سرداران سپاه  و زندانبانان رژيم،        

سرمايه :  فقط يك دشمن را مي توان ديد       
در اين كشمكش طبقاتي ، ابزارطبقه       .  دار

كارگر براي پيشروي و پيروزي، جنبش         
 . مجامع عمومي و شوراهاي كارگري است

 
مجامع عمومي و شوراهاي كارگري ابزار        
فعالين و رهبران كارگري، كارگران            
كمونيست و راديكال و سوسياليست، براي      
به پيروزي رساندن هر اعتراض و اعتصاب        

 . و مبارزه اي است
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ید ل      بد ود      م  دی    و    ا     ر          ه، آز اور      ر  ا

سه ميليون آواره سوريه اي را در آنـجـا            
 .خواهد كرد“ مستقر”
 

دولت جنايتكار اردوغـان تصـمـيـم دارد          
ضمن به اشغال درآوردن منطقه اي وسيع       
از كردستان سوريه و كشتار و آوارگـي و           
خانه خرابي مردم، آوارگـان سـوريـه اي           
مستقر در تركيه، كه عمال آنها را گروگـان         
. گرفته است، در اين منطقه مستقر كـنـد       

اين مردم محروم كه از جنگ ارتجاعي در         
سوريه خانه و زندگي خود را از دست داده         
و به تركيه پناه برده اند، امروز قرار اسـت           
به عنوان ابزار و بازيچه تركيه بكار گرفـتـه          

حق زندگي اين مردم، حق بازگشت      .   شوند
به محل زندگي خـود و هـر جـا كـه                 
ميخواهند حق مسلم آنها است، اما نقـشـه        
اردوغان مبني بر استقرار آنها در منـاطـق         
اشغالي خود در كردستان سوريه نه تنـهـا         
وحشيانه كه ابزار راه انداخـتـن نـفـاق و             

 .دشمني كور در ميان مردم سوريه است
 

اقدام دولت تركيه چيزي جز تصميـم بـه          
كشتار وسيع مردم اين منطقه به بـهـانـه           
. مبارزه با تروريسم و پ ك ك نـيـسـت            

كشتاري كه در يك دهه اخير به وسـعـت          
خــاورمــيــانــه در جــدال مــيــان دول          
امپرياليستي و متحدين مـنـطـقـه اي و            

كـارگـران   .   محلي آنها در جريان بوده است  
و مردم محروم در سوريه ، ليبي و عـراق          
درست مانند جنگ خليج و بمباران عـراق        
توسط ناتو به بهانه مبارزه با صدام، در كـل   
اين كشورها ابتدا به بـهـانـه مـبـارزه بـا               
ديكتاتورها و سرانجام به بهانه جـنـگ بـا           

در دل   .   داعش، وسيعا كشـتـار شـدنـد         
با داعشـي كـه هـمـراه انـواع             “   مبارزه” 

گروههاي جنايتكار و آدم كش در دامـن          
خودشان متولد و پروش يافتنـد، صـدهـا          
هزار انسان را به خاك و خون كشـيـدنـد،           
خانه و كاشانه آنها را ويران و دهها ميليون         

در .   انسان را آواره و خانه بـدوش كـردنـد          
اين جنايات از دولت آمريكا تـا تـركـيـه،            
عربستان، اسرائيل، روسيه، سوريه، ايـران       

اگر روزي قرار بـاشـد   .   ، سهيم بوده اند   . . . و  
سران جريانات تروريستي و جنايـتـكـاران        
جنگي را محاكمه كرد، بي ترديد روسـاي       
دولت تركيه، عربستان، ايران و آمريـكـا و         

همگي قبل از آدم كشان داعش . . .   روسيه و 
 .بايد محاكمه شوند

 

 در دل لشكر كشي و بـمـبـاران مـردم              
زحمتكش در سوريه توسط ارتش تركيـه،       
ــان             ــي ــشــگــي در م ــي ــم ــه روال ه ب
ناسيوناليستهاي كرد، صدايي آشنا شنيـده      

از پشـت  “   كرد” ميگويند آمريكا به .   ميشود
اين ادعا پوچ و بي اساس      .   خنجر زده است  

البد كسي كه خود را متحد آمريـكـا   .   است
ميداند، به آمريكا اعتماد ميـكـنـد، او را            
مدافع مردم محروم ميداند، امروز هم ترك       
سوريه از جناب آمريكا را خيانت به خود و         

ايـن  .   مردم زحمتكش حسـاب مـيـكـنـد         
توهمات و دميدن در اينگـونـه امـيـد و             
آرزوها، بخشي از مشكالت امـروز مـردم          

آمريكا هيچ زمانـي    .   كردستان سوريه است  
براي دفاع از مردم زحمتكش در سوريه و         
. هيچ كجاي دنيا وارد جنگ با كسي نشـد        

آمريكا درست مانند بقيه دولتها در دوره         
اي تاريخي و براي حل و فصل معـضـالت          
خود با حريفان جهاني و منطقه اي وارد          
جنگي شد، جنگي كه در آن از ارتـش             
آمريكا و بقيه نيروهاي مسلح آن كمتريـن        

جنگي كه بر دوش ديگران و   . استفاده شد 
از جمله جرياناتي كه اكنون ميگوينـد بـه          
. آنها خيانت كرده است، پيش بـرده شـد         

دولت ترامپ مانند بقيه دولتهاي مرتـجـع        
در اين دوره و براي پيشبرد جدال خود بـا          
رقبايش از هر جريان و حزب و دولتي در          
خدمت اهداف و سياست خود اسـتـفـاده          
كرد و اكنون به آنها احتياجي ندارد و همه         

خدمت آنها تـمـام      .   را مرخص كرده است   
شده است و افاضات ترامپ عليه تركيه كه        

نيز، فقط تبلـيـغـاتـي       . .   نبايد حمله كند و   
 . رياكارانه است

 

امروز و بعد از ويراني سوريه، توازني ميـان         
بازيكنان در جنگ سوريـه ايـجـاد شـده            

آمريكا راهي جز عقب نشـيـنـي در      .   است
مقابل خود ندارد، ماندن در سوريه را بـه           
نفع خود نميداند و كل خاورميانه جايـگـاه      

اعـتـراضـات بـه       .   گذشته را برايش نـدارد    
ترامپ براي عقب نشيني از سـوريـه در            
هيئت حاكمه آمريكـا نـيـز ربـطـي بـه               
. دلسوزاندن براي مردم كرد زبـان نـدارد         

براي هيئت حاكمه آمريكا، عقب نشيني از       
سوريه به معناي پذيـرش شـكـسـت در            

مخالفت آنها با تصميم    .   مقابل روسيه است  
ترامپ و خارج شدن از سوريه، تالش براي        

نـه آمـدن     .   نپذيرفتن اين شكست اسـت     
ديروز نيروهاي آمريكا به خاورميانه بـراي        
نجات جان مردم اين منطقه بـود و نـه             

 . رفتن امروز آنها
 

افسار زدن دولت تركيه هم كار آمريكـا و          
شركايش، كار دولتهايي كه خود مسبب و        
باني اين توحش و از هم گسـيـخـتـگـي             
شيرازه جامعه در سوريه و ويراني و كشتار        
و سازمان دادن انواع بانـهـاي ارتـجـاعـي            

افسـار زدن    .   منجمله داعش اند، نـيـسـت      
دولت فاشيست اردوغان كار طبقه كـارگـر        
در تركيه، در كشورهاي غربي و در هـمـه          

لشكر كشـي اردوغـان بـه          .   منطقه است 
سوريه و كشتار مردم بي دفاع اين منطقـه         

جنايتي كه امروز بـه    .   جنايت جنگي است 
يمن منافع اقتصادي و سياسي اين دولتهـا    

بـه ايـن     .   به نرم جهان تبديل شده اسـت      
پايان دادن به ايـن      .   توحش بايد پايان داد   

توحش كار طبقه كارگر و مردم آزاديخـواه        
كشورهاي خاورمـيـانـه از      .   در جهان است 

بايد از حضور دولتهـاي     . . .   سوريه تا عراق و   
. مختلف منطقه اي و جهاني خالي شـونـد        

تعيين تكليف با مرتجعين حاكم بـر ايـن          
كشورها كار جنبش طبقه كارگر و مـردم         

جنبشي كـه    .   آزاديخواه اين كشورها است   
امروز در ايران و عراق شاهد حضور وسيـع         
مردم محروم براي پايان دادن به حاكميت       

 . اين جنايتكاران و افسار زدن آنها هستيم
 

  افسار رها شده
و كارگران  )    خط رسمي (حزب حكمتيست   

كمونيست و مبارزه بطور كلى بايد بر مبناى          
اين زمينه مساعد و با اتكاء به تمايالت و             
گرايشات موجود در ميان كارگران براى اتكاء        
به مجامع عمومى در مبارزات جارى، جنبش        
مجمع عمومى را به عنوان يك حركت آگاهانه،        
هدفمند و وسيع در ميان كارگران سازمان و          

كارگران كمونيست و فعالين     .  گسترش دهند 
 :جنبش مجمع عمومى وظيفه دارند

 

ايده كارآيى مجمع عمومى به عنوان        -١
يك ارگان مبارزاتى موثر و ركن شوراهاى        
كارگرى، و نيز افق وسيعتر جنبش مجمع         
عمومى را در ميان كارگران تبليغ و تثبيت         
نمايند و كارگران را به تبديل شدن به           
فعالين جنبش مجمع عمومى فراخوان        

 .دهند
در هر واحد توليدى كارگران را به          -٢

 .تشكيل مجامع عمومى فراخوانند
براى منظم كردن تشكيل مجامع         -٣

مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب      (عمومى  
 .مستمرا فعاليت كنند) در هر واحد

مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى        -٤
 .واقعى كارگران به رسميت بشناسانند

براى مرتبط كردن مستمر و سازمان        -٥
يافته مجامع عمومى با يكديگر مداوما تالش       

 .نمايند
مجامع عمومى را هر چه بيشتر در          -٦

قلمرو قراردادهاى دسته جمعى، حل         
اختالف، ابراز نظر و تصميم گيرى درباره        

 .طرحها و اقدامات دولت فعال نمايند
 

 ) اى طبقه كارگر قطعنامه در باره تشكلهاى توده(



ی    ت  ٢٧٧    ماره ح  ۵ 
 

ن  م          کار ده  نده      ار ما ھا           ی    و اع   ا

در روزهاي اخير، ميليون هـا كـارگـر و             
زحمتكش و جوانان بيكار شهرهاي عـراق        
از بصره تا بغداد بپا خاسته و حـاكـمـيـت            
قومي، مذهبي و ميليشيايي عراق را نشانه       

 . گرفته است
 

خيزش ميليوني زحمتكشان و محـرومـان       
عراق براي رفاه، تامين معيشت و كـوتـاه          
كردن دست مافياي سياسي، نـظـامـي و          
اقتصادي عراق و حكومت ميلـيـشـيـايـي          

مذهبي و عليه حاكميتي است كـه        -قومي
بيش از دو دهه است كه نان و معيشت و           
. آزادي مردم زحمتكش را گرو گرفته است      

طبقه كارگري كه به جنايتكارانـه تـريـن          
شيوه استثمار شده و از ابتـدايـي تـريـن            
حقوق و آزادي تشكل مستـقـل مـحـروم         
گشته، مردمي كه فاقد ابـتـدايـي تـريـن            
امكانات رفاهي و معيشتي و بهـداشـت و           
درمان و اموزش و امنيت و آزادي انـد،             

 .براي آزادي، امنيت به ميدان آمده اند
 

خيزش مردم عراق عليه فساد مالي، بـراي        
رفاه، آزادي و رهايي از ترور و سـتـم و              
سركوب، برگ جديدي از تاريخ اين كشـور      

اين خيزش، آغـاز پـايـان      .  را گشوده است 
حاكميت ميليشيايي و مافـيـايـي سـران          
احزاب قومي و مذهبي و غارت داراييهـاي        
جامعه و تحميل فقر و گـرسـنـگـي بـه              
ميليون ها خانواده محروم جامـعـه عـراق          

 . است
 

اولين و فوري ترين تاثير و نتيجه خيـزش         
زحمتكشان عراق، گوشـمـالـي مـحـكـم           
حكومت عادل المـهـدي و مـتـحـديـن             
جنايتكارش است كه ديگر نمي تـوانـنـد          
كمافي السابق به دزدي و غارت و فسـاد           
خود ادامه داده و به  آزادي و امـنـيـت               

 !ومعيشت و زندگي مردم دهن كجي كنند
 

خيزش مردم عراق نشان داده اسـت كـه        
حاكمان در عراق نمي توانند مثل سابق به        
حكومت خود ادامه دهـنـد و كـارگـران            
وزحمتكشان عراق هم نمي خواهند تحـت       

تاريـخ بـه     .   چنين حاكميتي زندگي كنند   
 .عقب بر نمي گردد

 

تالش جريانات مذهبي براي استـفـاده از         
اين موقعيت به نفع رقابتهاي خود، تبديـل        

آن به اهرم فشار در تـقـابـلـهـاي دول               
ارتجاعي منطقه و يا گرفتن امتياز بيشـتـر         
در تقسيم قدرت، فـاقـد صـالحـيـت و              
مشروعيت و مطلقا بي ربط به  خواستهاي        
اعتراض ميليوني زحمتكشـان عـراق  و           

 . منفعت آن ها است
 

حكومت ميليشيايي و نامشروع عـراق بـا          
ترور و كشتار و زخمي كردن شمار زيـادي   
از مردم بپاخاسته نشان داده است كه نـه          
فقط توانايي تامين معيشت مردم و آزادي        
و امنيت جامعه را ندارد، بلكه تداوم حيات        
خود را در سركوب و كشتار وارعـاب مـي           

حمله وحشيانه آنها به اعتراض مردم      .   بيند
بپاخواسته و صدها كشته و هزاران زخمـي       
و دستگيري تعداد وسيعي از معتـرضـيـن         

 .بيان اين حقيقت است
 

مردم زحمتكش عراق عليه كليت نـظـام          
قومي و مذهبي و عشيره اي و مافيايي بپـا   

تامين خواستها و پـيـروزي       .   خاسته است 
مردم معترض در گرو اتحـاد و سـازمـان            
يابي، تامين رهبري كـمـونـيـسـت هـا،             
سوسيالست ها و رهـبـران آزاديـخـواه و            
برابري طلب با برنامه و افق حـاكـمـيـت             

 .شوراهاي كارگري و مردمي است
 

بـهـمـراه    )   خط رسمـي (حزب حكمتيست  
طبقه كارگر و زحمتكشـان ومـحـرومـان          
ايران، حـمـايـت بـيـدريـغ خـود را از                 
زحمتكشان بپاخاسته عراق اعالم و كشتار      
و سركوب مردم گرسنه و بـي حـقـوق و            

طـبـقـه    .   تحت ستم را محكوم مي كـنـد        
كارگر و زحمتكشان ايران كـه خـيـزش           

 و اعتصابات قدرتمند كـارگـران       ٩٦ديماه  
صنعتي عليه جمهوري اسالمي را پشـت         
سر دارند، خيزش مردم محروم عـراق را          

  .بخشي از مبارزه خود مي دانند
 

 در ايـران و خـيـزش           ٩٦خيزش ديماه   
كنوني ميليوني توده هاي زحمتكش عراق      
توازن، قواي جديدي را در ايران و عراق به         
نفع  طبقه كارگر و مردم زحـمـتـكـش و          
عليه دولتهاي اين دو كشور در مـنـطـقـه           

 . بوجود آورده است
 

اين توازن بايد به نفع طبقه كارگر تعيـيـن    
اين كار بر دوش كمونيسـهـا       .   تكليف شود 

 .در ايران و عراق است
 

 خط رسمي –حزب حكمتيست 
 )٩٨ مهرماه ١٥ (٢٠١٩ اكتبر ٦

 
 

 !تاريخ در عراق ورق مي خورد

انفجار اعتراضي مردم مـحـروم در عـراق          
عليه فقر و فالكت و حاكميت دست سـاز          
باندهاي ارتجاعي قومي و مـذهـبـي، كـه           
بيش از بيست سال است مردم در عراق را         
به فقر و محروميت و بيكاري و بي افـقـي       
براي يك زندگي انسانـي كشـانـده انـد،            
مستقيما دخالت و حضـور جـمـهـوري            

گفـتـه   ! اسالمي ايران را، نشانه گرفته است 
ميشود كه سفارت جمهوري اسـالمـي در         
بغداد توسط مردم معترض مـورد حـملـه          
قرار گرفته است و رويارويي مردم با قدرت        
حاكم، مستقيما به رويارويي با دستـجـات        
مسلح متكي بـه جـمـهـوري اسـالمـي،             

مـردم  .   كشيده شده است .. حشدالشعبي و 
عراق خواهان كوتاه شدن دست جمهـوري       
اسالمي ايران از عراق و هـمـراه بـا آن               
خواهان به زير كشيدن دولـت الـمـهـدي          

 .هستند
 

بيش از بيست سال حاكميت بـانـدهـاي       
مرتجع قومي و مذهبي در عـراق، بـا            
شراكت مسقيم ارتجاع اسالمي ايـران و        
جمهوري اسالمي، مردم عراق را به فقـر        
و محروميت و آينده تاريك محكوم كـرد     

مـيـدان     و عراق را بيش از پـيـش بـه          
تخاصمات و رقابت هاي مرتجع تـريـن         
قطب هاي منطقه اي و جهاني تـبـديـل         

 .كرد
 

اعتراضات وسيع و تعرضي مـردم عـراق         
براي معيشت و رفـاه و يـك زنـدگـي             
انساني، سوت پاياني بر سير باطـالقـيـزه         

اين آغاز بـه مـيـدان        .  شدن عراق است 
آمدن قدرت و نـيـروي ديـگـري در              

اين اعتراضـات، در    .   معادالت عراق است  
كنار اعتراضات مردم در كردستان عراق،      
بار ديگر نشان داد كه جـوامـع بشـري،           
تنها جوالنگاه قدرت نمايـي نـيـروهـاي          
مرتجع حاكم در آمريكا و اروپا و ايران و         

 .نيست .. عربستان و تركيه و
 

از بغداد تا تهران، از خوزستان تا بصـره،         
نشان ميدهـد    .. از لردگان تا سليمانيه و    

نوبت ابراز قـدرت و       !كه ورق بر ميگردد   
 ابراز وجود محرومين است

 

 - حضور و دخالت مستقيم سـيـاسـي        
نظامي جمهوري اسالمي ايران و شراكت      
مستقيم در شكل دادن به حـاكـمـيـت        
دستجات قومي و مذهبي، كه امروز بـه         
حق مورد اعتراض و سيع مردم در عراق        
است، دخالتي است كه هرگز نه تـنـهـا           
حمايت مردم در ايران را هـمـراه خـود           
نداشت، كه همواره مورد اعتراض وسيـع       

به اين حضـور    .مردم در ايران بوده است 
و دخالت امروز، نه توسط قـدرت هـاي          
مخرب و ارتجاعي ديگر چـون نـاتـو و            
آمريكا و تركيه و عربستان و ساير رقـبـا          
مرتجع، كه توسط شورش ميليوني مردم      

ايـن  .   عراق ، ايسـت داده شـده اسـت           
خواست ميليوني مردم در ايـران نـيـز           

 .هست
 

دخالت جمهوري اسالمي ايران در عراق،      
عالوه بر نتايج فاجعه بار آن براي مـردم          
در عراق و كردستان عراق، هميشه يـك        
ركن دامن زدن به و تعميق كـيـنـه و             
نفرت قومي و ملي و مـذهـبـي بـيـن              
شهروندان در عراق و ايران، در كردستان       

عراق، بين مردم فقر زده و محروم، بيـن         
 .طبقه كارگر، در هر دو كشور بوده است

 

جمهوري اسالمي ايران، بعنوان قـدرت       
مخربي كه زندگي و رفاه و امنيت مردم        
در ايران و عراق، و در كردستان عـراق،         
و در خود ايران را گرو حفظ نظام خـود          
كرده است، در منزل هم، در محـاصـره         

از تهران تا خوزستـان       . محكومين است 
 .. و لردگان و شوش و اراك و اصفهان و

در سراسر ايران، در منگنه مـحـاصـره          
محروميني است كـه هـر روز بـراي             
ابتدايي ترين خواست هايـش، حـقـوق         
هاي معوقه، بيكاري، فـقـر، سـالمـت،          

 .. . بهداشت و درمان و محيط زيست، و       
 .مورد تعرض قرار ميگيرد

 

نه تنها دشمنـي      مردم در عراق و ايران،    
با هم ندارند، كه هم سرنـوشـت و در            

و در جامعـه      جدال با ارتجاع در منطقه    
 .خود، هم سنگر اند

 

، در   ) خط رسـمـي   ( حزب حكمتيست    
اين جدال خود را در كـنـار مـردم در             
عراق و در كردستان عـراق، در كـنـار           
طبقه كارگر عراق مي داند و اين جـدال    

 .را جدال خود ميداند
 

جمهوري اسالمي ايران، به حـق مـورد          
جـمـهـوري     !نفرت مردم در عراق اسـت     

اسالمي ايران، به حق مورد نفرت مـردم     
 اين ارتجاع امروز تـوسـط       !در ايران است  

مردم معترض در هر دو كشور، تـوسـط         
جنبش كارگري و جنبش براي رفـاه و          

در محاصره قرار گرفته     آزادي و امنيت ،   
نبايد اجازه داد حلقه محاصـره را        .   است

بشكند و با استفاده از باندهاي مرتـجـع          
ــومـــــــــــي و               قـــــــــ
مذهبي و يا فرصتي كه دخالـت قـدرت          

هاي منطقه اي و بين المللي ميـتـوانـد          
برايش بوجود بيآورد، اين مـحـاصـره را          

 !بشكند
 

نبايد به باندهاي مافياي قومي و مذهبي       
كه با پول و اسلحه قدرت هاي منطـقـه           
اي و جهاني تجهيز ميشـونـد، امـكـان            

 .دخالت داد
 

كمونيسم در كردستان عراق و در عراق،       
. يك واقعيت غيـرقـابـل انـكـار اسـت             

پــيــشــروان كــمــونــيــســت، چــپ و        
سوسياليست در عراق، بايد و ميتوانـنـد         
سكان اين اعتراضات خود به خـودي را         
بدست بگيرند و آن را، نه تنها با عـقـب           
زدن جمهوري اسالمي ايران، كه بـا بـه          
زير كشيدن حكومت قومي و مذهبي و         
دستجات و باندهاي حاكم، و با فـراهـم          
كردن شرايط بيشـتـريـن ازادي هـاي           
سياسي و مدني، آزادي عقيد و بيـان و          
اجتماعات و اعتصابات، با بيرون كشيدن      
رفاه و معيشت مردم از چنگال باندهـاي        
حاكم، و با متشكل و متحد كردن طبقه        
كارگر و مردم محروم در ارگـان هـاي            
اعمال حاكميت خود، خـال قـدرت در          

را بـا قـدرت خـود            فرداي سرنگونـي  
 !پركنند

 
زنده باد اتحاد و هم سرنوشتي 

 مردم در ايران و عراق
 زنده باد سوسياليسم

  
 -حزب كمونيست كارگري 

  )خط رسمي(حكمتيست 
 ٢٠١٩اكتبر  ٧

  
 

 ارتجاع در محاصره ميليون ها مردم محروم
 !از بصره و بغداد و سليمانيه تا تهران و خوزستان و لردگان
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  ٢٧٧   ماره 

دید ت     ب  ی        دی،   حی  آز ا ا  ا

راستي اين مردم چگونه اين سه ماه انتظار            
لعنتي را در مقابل اين درياي بي تفاوتي و              

 القيدي اين مقامات از سر گذرانده اند؟ 
 

راستي تكليف پدر و مادري با يك برگه               
تشخيص ايدز بر پيشاني فرزند خود در مواجه         
با وحوش دولتي كه حتي به روي خود                

تكليف مردم با ادامه انگار       نمياورند، چيست؟   
چه ميتوانست  “  درمانگاه اشاعه مرگ  ” نه انگار   

از كدام درب         باشد؟ باالخره اين مردم       
دستشان به فرماندار برسد كه بجاي اراجيف          
فضل فروشانه در باب اشاعه بيماري اچ اي وي         

 سرش به كار خود باشد؟
 

رويدادهاي لردگان، فاجعه ايي از نوع فاجعه          
زندگي فالكتبار كارگر و زحمتكش در سراسر        

پاسخ جمهوري اسالمي هم        .  ايران است  
. همه از يك جنس است                      به

دستمزدهاي نازل، فقدان بيمه ها،        !  سركوب
بيكاري، بي مسكني، نبود دارو، نا امني كار            
كل اين سرزمين را به محيط خطرناكي براي          
انواع بيماري روحي و رواني براي مردم               

بخش زيادي از   .  زحمتكش تبديل كرده است    
اين مردم با توشه دوره طوالني از درد و                

ميكنند بدون اينكه      زندگي وداع    دشواري با 
حتي شانس بياورند و بفهمند چه بر سرشان          

همه جا بيمارستان هست، اما سهم      .  آمده است 
كارگر و زحمتكش از يك تابلو در پشت حصار          

همان حصاري كه   .  دست نيافتني فراتر نميرود   
بدور كار، بدور نان، بدور مسكن كشيده شده          

از همه چيز هست، بوفور هست، و            .  است
حسرت دسترسي به آنها موجد مرگ و نابودي        

 . است
 

آنچه امروز لردگان را بيش از هر چيز ديگر             
يادآور ايران ميكند سايه سنگين سركوب،           

اگر كار، نان،      .  گلوله و بوي باروت است        
بهداشت، مسكن، سرنگ و دارو و دكتر و              

تمام و     بيمارستان نيست در عوض به ازاء        
يكايك كوره دهات و هر كارگاه و محله باندازه          
كافي زندان و پادگان و باندازه كافي مزدور و           

در اين نظام هيچ چيز قانوني تر        .  تفنگ هست 
. از بازي با زندگي كارگر و زحمتكش نيست          

ميشود رفت و روزنامه ها را ورق زد و ديد               
چگونه كارفرما با اخراج و بستن تنها منبع             
معاش را از گرسنگي ميكشد، بيمارستان به          

پرداخت حق بيمه، مجلس به بهانه كسر          بهانه
... بودجه، ناامني كار به بهانه سود الزم، و              

وحشي ترين ماموران در گوشه      دست آخر هم    
زندان و يا در كنار خيابان به بهانه نظم رسما و           
قانونا به بازي با جان كارگر و مردم زحمتكش          

سرگرم هستند؛ و مهمتر اينكه همگي هنوز از         
ما مردم طلبكارند، براي اين نقش و نقشه شوم         
از خون مردم تغذيه ميكنند، جالل و جبروت          
زندگي و حكومت انگلي را برخ ميكشند و دو           

     . قورت و نيمشان هم باقي است
 

بايد اين مردم را زد و بست و كشت و هنوز               
طلبكار بود، تا هيچ كس جرات اعتراض          هم  

را بدل راه ندهد؛ اين سكوي استواري                
جمهوري اسالمي است كه هر چه ميگذرد           
بيشتر از قبل از هستي و توقعات مردم قرباني          

 . ميگيرد
 

از جمهوري اسالمي بايد ترسيد، نه بخاطر            
اينكه قدرتمند است، برعكس، بخاطر هراس و        
. دست پاچگي آن در مقابله با توقعات مردم          

جمهوري اسالمي جوهره فشرده اي از تباهي         
و سودجويي متكي بر استثمار و كار مزدي            

اگر هر اعتراض و هر اعتصاب يك زمين         .  است
لرزه است، اگر هر اعتراض و اعتصاب مستلزم          
رژه مفلوك واحد سركوب در عين                  

پيژامه سفيد وزرا و رئيس قوه قضائيه بر         حمل  
از ترس همه گير شدن تب        سرنيزه ها است،    

لردگان در صف اعتراض كارگران، بيكاران،          
براي نان و كار و         معلمان، زنان، زندانيان      

. آزادي و حرمت و براي حق كشته نشدن است        
جمهوري اسالمي به چه زباني بگويد در              
قاموس او قانون، قانون جنگل و مبتني بر زور          

  . است
 

بايد با جمهوري اسالمي با زبان خودش، با            
تنها شرط پيروزي ما     .  زبان لردگان حرف زد    

  .اينست كه اعتراض لردگان را تنها نگذاريم

 ترس از اشاعه تب  لردگان


