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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

در حمایت از کمپین 

آزادی زندانیان 

 هفت تپه!

 رحمان حسین زاده 

اخیرا کمپینی برای آزادی 

دستگیرشدگان اعتصاب و مبارزه 

مهم چند ماه قبل کارگران نیشکر 

هفت تپه در داخل کشور راه افتاده 

است. به سازماندهندگان این کمپین و 

این اقدام مبارزاتی موثر و بسیار 

ضروری خسته نباشید میگوییم. من 

به سهم خود و حزب کمونیست 

حکمتیست از این  -کارگری ایران 

کمپین قویا حمایت میکنیم. اکنون 

چند ماه است، اسماعیل بخشی از 

رهبران پرشور کارگران نیشکر 

هفت تپه و سپیده قلیان از مدافعین 

جدی و دلسوز مبارزه 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 8۱۸۳ ژوئن 8۱ – ۸۳۳۱تیر  ۳
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کارگران هفت تپه زیر فشارهای سخت در زندان 

جمهوری اسالمی بسر میبرند. اعضای هیئت تحریریه 

گام، مبارزین جسوری چون سانازالهیاری، امیر 

امیرقلی، امیرحسین محمدی فر، به دلیل آگاهگری و خبر 

رسانی و حمایت از مبارزات کارگران هفت تپه در گوشه 

زندان و شرایط نامساعد قرارگرفته اند. عسل محمدی 

عضو دیگر هیئت تحریریه گام و علی نجاتی از فعالین  

کارگری شناخته شده نیشکرهفت تپه هرکدام بعد از 

سپری کردن مدت زمانی در زندان، اکنون تحت فشار و 

احضار و با پرونده سازی مجدد روبرو هستند. به عالوه 

چهار نفر از بازداشت شدگان روز کارگر؛ ندا ناجی، 

آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریزهم هنوز 

آزاد نشده اند. همه این مبارزین حق طلب باید آزاد شوند. 

با اتکا به فشار مبارزاتی سازمانیافته میتوان آزادی آنها 

را ممکن کرد. در این چهارچوب کمپین سازماندهی شده 

برای آزادی بازداشت شدگان هفت تپه اهمیت جدی دارد 

و الزمست از آن وسیعا حمایت کرد. واضح است ما 

خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین 

کارگری و فعالین سیاسی و اجتماعی و همه زندانیان 

سیاسی هستیم، اما این کمپین به طور هدفمند و کنکرت 

هدفش را فشار گذاشتن برای آزادی دستگیر شدگان هفت 

تپه گذاشته است. در نتیجه در داخل و خارج کشور، به 

هر شکل ممکن الزمست با این کمپین همگامی و 

همراهی و حمایت شود. ما از رهبران و فعالین جنبش 

کارگری، نهادها و تشکلهای کارگری، از جنبشهای 

اعتراضی حق طلبانه و رادیکال و فعالین آنها، از 

نیروهای چپ و کمونیست و مردم آزادیخواه میخواهیم با 

ابتکارات مبارزاتی متنوع از کمپین آزادی بازداشت 

شدگان هفت تپه و روز کارگر حمایت کنند. باشد با 

حرکتی سازمانیافته و هدفمند و بزرگ اسیرانمان را از 

 زندان جمهوری اسالمی رها کنیم. 

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!
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 در حمایت از کمپین آزادی زندانیان هفت تپه!



 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!
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 اسرائیل و نسل کشی فلسطینی ها!
 آذر ماجدی

اسرائیل همچنین ستلمنت 

های یهودی نشین را در 

کرانۀ باختری، علیرغم 

معاهده های بین المللی، 

دائما گسترش می دهد. 

بسیاری از خانه های 

فلسطینی ها را خراب و 

زمین های کشاورزی را 

نابود کرده است. اخیرا به 

تخریب مدارس فلسطینی 

به بهانۀ نداشتن مجوز 

 روی آور  شده است.

هفتاد سال است که مساله 

فلطسین خاورمیانه را به 

منطقۀ بحران و کشمکش و 

جنگ بدل کرده است. پس 

از یک دوره امید پس از 

کنفرانس مادرید در سال 

که به دنبال پیمان  ۱۹۹۱

و برق یکی از مسائل 

حیاتی مردم در غزه است. 

ساعت  ۵-۴خانه ها فقط 

در روز برق دارند. اما این 

شرایط سخت و غیرانسانی 

تنها خشونت اسرائیل 

 نیست. 

طی هشت ماه در سال 

از ماه مارس  تا  ۸۱۱۲

تظاهر کننده،  ۱۹۲نوامبر، 

 ۰کودک و  ۰۱از جمله 

کادر درمانی در اثر شلیک 

گلوله نیروهای سرکوب 

اسرائیل در غزه به قتل 

 ۵۲۱۱رسیده اند و بیش از 

نفر مجروح شده اند. طی 

 ۱۸۴چند ماه گذشته نیز 

هزار نفر  ۱۰نفر کشته و 

مجروح شده اند. دولت 

 ۱۹۹۰صلح در سال 

میان پی ال او و دولت 

اسرائیل با میانجیگری 

آمریکا بامضاء رسید، 

امیدها سریعا به یاس بدل 

شد. اسرائیل عالوه بر 

سرکوب خشن و کشتار 

فلسطینی ها که چندین 

نمونۀ آن بعنوان 

کشتارهای وحشیانۀ 

دستجمعی در تاریخ به 

ثبت رسیده است، تالش و 

هزینۀ بسیاری برای 

سازمان دادن جریانات 

ارتجاعی اسالمی برای 

مقابله با نیروهای چپ و 

سکوالر در فلسطین 

صرف می کند. بعنوان 

نمونه حماس، سازمان 

تروریستی اسالمی حاکم 

در غزه، محصول جانبی 

یکی از پروژه های 

اسرائیل است: طرح 

توسعه و پر و بال دادن به 

سازمان های اسالمی 

برای عقب راندن 

جریانات چپ و سکوالر 

 در فلسطین.

در سالهای اخیر وضعیت 

مردم فلسطین بشکل 

تصاعدی رو 

  4صفحه به وخامت 

شرایط فلسطینی ها هر 

روز وخیم تر می شود. 

بیش از یک دهه است 

که اسرائیل نوار غزه 

را عمال به یک زندان 

میلیونی بدل کرده 

است. نوار غزه عمال 

بسته و ورود و خروج 

انسان و کاال از آن 

بسیار محدود و مشکل 

 ۲۱است. بیش از 

درصد جمعیت دو 

میلیونی غزه بدون 

امداد سازمان های بین 

المللی قادر به زیست 

نیستند. و اکنون با قطع 

کمک های آمریکا 

شرایط آنها بسیار وخیم 

تر شده است. کمبود آب 
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 اسرائیل و نسل کشی فلسطینی ها!

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

آمریکا به اورشلیم و 

برسمیت شناسی بلندی 

های جوالن بعنوان بخشی 

از اسرائیل دو پروژه 

روشن تهاجم و سرکوب 

حقوق فلسطینی ها و مردم 

منطقه از جانب دولت 

آمریکا است. در این 

رابطه ناتانیاهو اخیرا 

تصمیم به ایجاد شهرک 

یهودی نشین به نام ترامپ 

را از جانب دولت اسرائیل 

در بلندی های جوالن 

 اعالم کرده است! 

این فاکت ها صحنه نسل 

کشی رو به گسترش 

اسرائیل را می سازد. طبق 

آمارهای سازمان های بین 

المللی هر سال اسرائیل 

حدود هزار نوجوان و 

کودک را دستگیر و زندانی 

می کند؛ برخی از آنها زیر 

سال هستند. در دهکده  ۱۰

های کرانه باختری 

سربازان شبانه به شکار 

این نوجوانان می روند و 

در عمق تاریکی آنها را 

چشم بسته به زندان منتقل 

می کنند. بنظر می رسد که 

این تالشی برای بیرون 

راندن فلسطینی ها از کرانه 

باختری و گسترش ستلمنت 

های یهودی نشین است. هر 

چه دهکده ای به ستلمنت 

های یهودی نشین نزدیک 

تر باشد شکار وحشیانۀ 

شبانۀ کودکان و نوجوانان 

شدت و گسترش بیشتری 

 دارد.

سازمان های حقوق بشر  

بین المللی همچنین از 

استفاده وسیع شکنجه در 

زندان های اسرائیل 

گزارش می دهند؛ گفته 

می شود که حدود دویست 

متد مختلف شکنجه در 

زندان های اسرائیل مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

کشته شدن زیر شکنجه 

امر معمولی در زندان 

 های اسرائیل است. 

 معامله قرن

روزهای چهارشنبه و 

پنجشنه این هفته 

کنفرانسی در پایتخت 

بحرین برگزار شد که 

ترامپ آنرا "معامله قرن" 

نامید! آمریکا تبلیغات 

بسیاری حول این 

کنفرانسی که همه بر 

شکست آن متفق القول 

بودند براه انداخت. دولت 

فلسطین و حماس این 

گذاشته است. بویژه 

طی دهۀ اخیر دولت 

ناتانیاهو سرکوب 

خشن تری را علیه 

فلسطینی ها سازمان 

داده و هر گونه 

قرارداد و معاهدۀ بین 

المللی را زیر پا 

گذاشته است. بدنبال 

خیزش توده ای در 

منطقه، اسرائیل نقش 

مهمی در به جنگ 

کشیدن منطقه داشته 

است. اسرائیل همراه 

آمریکا و بریتانیا 

داعش را ساخته و 

 سازمان دادند. 

دولت اسرائیل همواره 

بعنوان متحد دولتهای 

غربی خاورمیانه را 

آشوب زده و ناآرام 

نگاه داشته است؛ 

بعنوان یکی از 

نیروهای قطب 

تروریسم دولتی نقش 

مهمی در پروژه 

سرکوب و تهاجمات 

نظامی در منطقه ایفاء 

کرده است. با بقدرت 

رسیدن ترامپ دست 

ناتانیاهو برای نابودی 

کامل فلسطین باز شده 

است. انتقال سفارت 
  5صفحه 



 نه به حکومت ضد زن    
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های اسرائیل در اسارت 

بسر می برند. فقر و فالکت 

بر کل منطقه سایه انداخته 

است. بی افقی و ناامیدی 

بر زندگی میلیون ها 

فلسطینی حاکم شده است. 

در این میان دولت اسرائیل 

مناطق بیشتری از سرزمین 

فلسطین را به اشغال خود 

در می آورد. در یک کالم 

اسرائیل یک نسل کشی و 

"پاکسازی قومی" کامل را 

 به پیش می برد. 

در شرایط حاکمیت 

نیروهای راست و راست 

افراطی در دنیا و جنگ و 

آشوب کامل در منطقه 

مسالۀ فلسطین عمال دارد 

کلمه کارگاه را بجای 

کنفرانس استفاده کرد و از 

آن بعنوان یک افق بجای 

 "طرح" یاد کرد.

در شرایط آشوب و جنگ 

خانمان براندازی که حدود 

دو دهه است منطقه را در 

بر گرفته است، افق صلح 

میان اسرائیل و فلسطین و 

مساله تشکیل دو دولت 

مستقل کامال تیره و تار 

است. هر روز ده ها 

فلسطینی بدست ارتش 

اسرائیل به قتل می رسند و 

صد ها نفر مجروح می 

شوند. تعداد زیادی در 

بدترین شرایط در زندان 

 اسرائیل و نسل کشی فلسطینی ها!

به یک مساله حاشیه ای بدل 

می شود. قطب سوم، قطب 

آزادیخواهی و برابری 

طلبی، قطب انسان های 

آزادیخواه و متمدن باید 

برای حل مسالۀ فلسطین، 

توقف پروژه نسل کشی 

فلسطینی ها توسط اسرائیل، 

خاتمه دادن به کشتار و 

شکنجه فلسطینی ها بپا 

خیزد. بدون حل مسالۀ 

فلسطین، وبه رسمیت 

شناسی دو دولت مستقل، 

هیچ امید و روزنه ای برای 

بهبود شرایط وخیم و خطیر 

مردم فلسطین و حل بحران 

 منطقه وجود ندارد. 

 

کنفرانس را تحریم 

کردند و در نتیجه 

اسرائیل هم به آن 

دعوت نشد. طبق 

گزارشات، جرد 

کوشنر، داماد و  

مشاور ارشد ترامپ 

مبتکر این پروژه 

است. اعالم شده بود 

که آمریکا قصد دارد 

میلیارد دالر از  ۵۱

طریق پولدارها و 

بینزنس های منطقه و 

بین المللی برای این 

پروژه جمع آوری کند 

تا در فلسطین و مناطق 

فلسطینی نشین سرمایه 

گذاری کنند. دولت 

ترامپ این طرح را 

نقشه راه حل مسالۀ 

فلسطین نامید. هیچ 

صحبتی از دولت 

مستقل فلسطین در 

میان نبوده است، زیرا 

دولت ترامپ به طرح 

دو دولت مستقل 

اسرائیل و فلسطین 

قائل نیست. این 

کنفرانس عمال با 

شکست روبرو شد. 

جرد کوشنر عمال در 

سخنرانی افتتاحیه خود 



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!
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 آزادی، برابری، رفاه

 رحمان حسین زاده

ضرورتها، در ظرفیتهای 

مبارزاتی مختلف مبنای 

تبلیغ و آگاهگری و 

سازماندهی و بسیج 

نیروی جنبشی و حزبی 

میشوند. این قاعده در 

مورد ضرورت طرح 

شعار آزادی، برابری، 

رفاه با وجود اینکه حزب 

ما بر شعار استراتژیک و 

آزادی، برابری،   ای  پایه

حکومت کارگری 

پافشاری همیشگی خود 

را دارد،  در عین حال 

صدق میکند. تردیدی در 

این نیست که نزدیک به 

چهاردهه است، آزادی، 

برابری، حکومت 

کارگری، قطب نمای 

حرکت جنبشی و حزبی 

ما و در راس دیگر 

شعارهایمان است. دیگر 

شعارهای برنامه ای و یا 

تاکتیکی ما تسهیل کننده 

مبارزه ما برای رسیدن 

به آزادی، برابری، 

حکومت کارگری است. 

در همین چهارچوب 

شعار آزادی، برابری، 

رفاه مسیر حرکت مبارزه 

طبقه کارگر و کمونیستها 

و جنبش و حزب  ما را 

برای تحقق آزادی و 

برابری و حکومت 

کارگری و برقراری 

جمهوری سوسیالیستی  به 

شدت هموار میکند. در 

همانحال آزادی، برابری، 

رفاه یکی از شعارهای 

مهم ما در قبال اوضاع 

سیاسی به شدت متحول 

سیاسی کنونی ایران است.  

خیزش انقالبی بعد از دی 

و به ویژه جنبش   ۹۹ماه 

اعتصابی اعتراضی طبقه 

کارگر و بخش عظیم 

مردم محروم با محوریت 

مبارزه با فقرو بیکاری و 

فالکت و زندگی چند بار 

زیر خط فقر و علیه وضع 

موجود وسیعا به میدان 

آمده است. در مقابل فقر و 

فالکت هم اکنون موجود، 

آزادی، برابری، رفاه 

توقع فوری  توده کارگر و 

مردم حق طلب را برای 

پایان دادن به همین فقر و 

فالکت و تضمین رفاه 

همگانی فرموله میکند. به 

مبارزه جاری علیه فقر و 

فالکت جهت شفاف و 

روشنی میبخشد. ما 

معتقدیم هر قدم پیشروی 

مبارزاتی ما حتی قبل از 

اینکه حاکمیت بورژوایی 

را ساقط کرده باشیم، باید 

بتواند بهبود قابل لمس در 

شرایط سخت زندگی 

کنونی طبقه کارگر و 

مردم ایجاد کند. باید گام 

به گام با فقر و فالکت 

مقابله کرد و در هر گام 

عقب راندن حاکمیت 

سرمایه و جمهوری 

اسالمی، گشایش و رفاه 

در شرایط زندگی طبقه 

کارگر و مردم ایجاد 

شود. کمونیسم کارگری و 

حزب ما با طرح این 

شعار علنا اعالم میکند، 

نه تنها فقر و فالکت باید 

برچیده شود، به عالوه 

رفاه شایسته زندگی 

انسان امروز باید تامین 

شود. بر خالف چپ 

سنتی ما تامین رفاه را به 

آینده بعد از سرنگونی 

حاکمیت سرمایه  و 

جمهوری اسالمی موکول 

نمی کنیم. مبارزه 

کمونیستی ما در هر قدم 

عقب راندن بورژوازی و 

جمهوری اسالمی باید 

مبشر رفاه و سعادت و 

مبتکر تنگ کردن 

عرصه بر فقر و فالکت 

و بانیان آن باشد. رفاه 

اجتماعی و همگانی، 

بخش الینفک آزادی و 

برابری مورد 

  7صفحه نظر ما است. 

کمونیست هفتگی 

آزادی، میپرسد؟ 

از  یکی برابری، رفاه

شعارهای مهم حزب 

در قبال اوضاع 

سیاسی جاری ایران 

است. با توجه به 

شعار استراتژیک 

حزب یعنی آزادی، 

برابری، حکومت 

کارگری، ضرورت 

این شعار چیست؟ 

جایگاه و کارکرد 

شعار آزادی، 

در   برابری، رفاه

جنبش سرنگونی 

جمهوری اسالمی 

کدامست؟ فراخوان 

حزب به فعالین 

کمونیست و حزب 

حکمتیست برای 

جاری کردن این 

شعار و دیگر 

شعارهای حزب در 

مبارزات کنونی 

 چگونه است؟ 

رحمان حسین زاده: 

شعارهای متنوع یک 

حزب سیاسی و از 

جمله حزب ما مکمل 

همدیگر و بنا به 
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

تامین رفاه اجتماعی 

اولین و فوری ترین گام 

حکومت کارگری 

خواهد بود، که جانشین 

حاکمیت ساقط شده 

بورژوایی شده است.  

کارگر و کمونیسم به 

قدرت رسیده با هیچ 

توجیهی پایان ندادن به 

فقر و فالکت و تامین 

رفاه را توجیه نمیکند و 

از جاری کردن آن در 

جامعه پرهیز نمیکند. 

شعار آزادی، برابری، 

رفاه در این اوضاع 

مشخص میتواند شعار 

کنکرت کارگران و 

مردم محرومی باشد که 

با نفرت علیه فقر و 

بیکاری و فالکت به 

میدان آمده و حول آن 

وسیعترین نیروی 

طبقاتی اجتماعی را در 

مقابل سرمایه  و 

جمهوری اسالمی به 

میدان بکشند. این 

جایگاه مهم این شعار 

در گردآوری نیروی 

طبقاتی و اجتماعی 

رایکال علیه حاکمیت 

سرمایه و جمهوری 

اسالمی و برای 

سرنگونی جمهوری 

اسالمی است. یک جنبه 

مهم دیگر اینکه این 

شعاردر تناسب قوای 

فعلی و در همین 

تظاهراتها، اعتصابات و 

تحصنها میتواند توسط 

رهبران و 

سازماندهندگان و شرکت 

کنندگان این مبارزات 

مطرح و به پرچم مبارزه 

همین امروز تبدیل شود و 

این هم خاصیت و 

کارکرد فوری و مهمی 

 به این شعار میدهد.   

مضافا آزادی، برابری، 

رفاه جزو اهداف برنامه 

ای حزب ما است . در 

همان شروع برنامه 

دنیای بهترو در 

پاراگراف دوم آن چنین 

 آمده است:

 "آزادى، برابرى، رفاه : 

تصویر همه از یک 

زندگى مطلوب و یک 

دنیاى ایده آل بیشک یکى 

نیست. اما با اینهمه 

مقوالت و مفاهیم معینى 

در طول تاریخ چند هزار 

ساله جامعه بشرى دائما 

بعنوان شاخص هاى 

سعادت انسان و تعالى 

جامعه به طرق مختلف 

برجسته و تکرار شده 

اند، تا حدى که دیگر 

بعنوان مفاهیمى مقدس 

در فرهنگ سیاسى توده 

مردم در سراسر جهان 

جاى گرفته اند. آزادى، 

برابرى، عدالت و رفاه 

در صدر این شاخص ها 

قرار دارند.دقیقا همین 

ایده آلها بنیادهاى معنوى 

کمونیسم کارگرى را 

کمونیسم  .تشکیل میدهند

کارگرى جنبشى براى 

دگرگونى جهان و برپایى 

جامعه اى آزاد، برابر، 

 .انسانى و مرفه است"

)به نقل از دنیای بهتر، 

 برنامه حزب( 

برجایگاه رفاه در شعار 

آزادی، برابری، رفاه 

تاکید الزم شد، در مورد 

جایگاه دو تکه دیگر این 

شعار یعنی آزادی و 

برابری توضیحات زیر 

 گویا است:

یعنى رهایى  آزادى:

کامل از قدرت و 

حاکمیت اقتصادى، 

سیاسى و فرهنگى 

دارى،  سرمایه و سرمایه

یعنى رهایى از کلیه 

روابط، مناسبات و 

آور و  نهادهاى اسارت

سرکوبگر جامعه 

بورژوایى، یعنى رهایى 

از چنگال بردگى مزدى، 

رهایى از انقیاد طبقاتى، 

رهایى از سرکوب 

ماشین دولتى 

بورژوازى، رهایى از 

بیحقوقى سیاسى و انقیاد 

فرهنگى، رهایى از پیله 

مذهب و پندارها و 

هاى  قوانین و ارزش

مانده  آمیز و عقب خرافه

جامعۀ موجود، رهایى 

هاى مذهبى،  از ستم

قدمى و جنسى، رهایى 

از فقر و فالکت، جهل و 

خرافه و کل تبعیضات و 

مصائب جامعه 

  .بورژوایى

یعنى نه فقط  برابرى:،

برابرى حقوقى و 

قانونى، نه فقط برابرى 

شهروندان جامعه از هر 

قوم و نژاد و جنسیت، 

بلکه برابرى در 

امکانات مادى، در 

دسترسى به ابزارهاى 

ارتقا و شکفتن 

استعدادهاى فردى و 

اجتماعى، برابرى در 

تولید و در زیست، 

برابرى در اِعمال اراده 

در سرنوشت اقتصادى، 

سیاسى و اداره جامعه 

خود ـ برابرى در 

مندى از محصوالت  بهره

مادى و معنوى کار و 

تالش اجتماعى و 

برابرى در 
  8صفحه 



 به حزب حکمتیست بپیوندید!

  ۱صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ۱۳۱ شماره    

روانی، لغو گروگان 

گیری و احکامی که 

توسط بیدادگاههای 

اسالمی سرمایه صادر 

شده است، به صدر 

 مطالبات برود. 

 

کارگران و جنبش 

شان منفعتی  سوسیالیستی

در تداوم زندان سیاسی 

و زندانی سیاسی و 

بساط تحقیر شعور مردم 

ندارند. برچیدِن 

زندانهای سیاسی و 

ای که  قوانین ارتجاعی

حقوق شهروندان را 

کند، تنها  پایمال می

ای به  ای و دریچه مقدمه

بدست دادن الگوی 

آزادی قرن بیست و 

یکمی است که اساس 

مناسباتی را برمیچینید 

که زندانی سیاسی و 

زندان سیاسی و زندانبان 

گر و  و شکنجه

گاه از  شکنجه

ضروریات آنست. 

جامعه آزاد و خوشبخت 

سوسیالیستی نیازی به 

میراث عهد عتیق، که 

توسط بورژوازی 

نونوار شده است، ندارد. 

از آزادی فوری 

زندانیان هفت تپه و 

زندانیان سیاسی حمایت 

 کنیم.  

 

ایم و  مان گنجانده سیاسی

ایم؛  برای آن جنگیده

ای که  گوئیم جامعه می

زندانی سیاسی و زندان 

ای  سیاسی دارد، جامعه

آزاد نیست و پیشاپیش 

بسیاری از حقوق پایه 

شهروندان را لغو و با اتکا 

به سرکوب "قانونی" کرده 

گوئیم اصوالً  است. ما می

ای بنام "جرم  مقوله

سیاسی" نباید وجود داشته 

باشد و هیچ قدرتی نباید 

این حق را داشته باشد که 

شهروندان را "بجرم" 

مخالفت سیاسی و ابراز 

وجود سیاسی تحت پیگرد 

قرار دهد تا چه رسد به 

اینکه دستگیر کند و تحت 

فشار و شکنجه قرار دهد 

و یا زندانی کند. این بساط 

جهالت و استبداد نیاز 

داری و نیاز سلِّب  سرمایه

ای شهروندان  حقوِق پایه

است و باید برانداخته 

شود. مشخصا در وضعیت 

امروز، برای تقابل با 

حکومت اسالمی و 

همینطور تقابل با بخشهای 

مختلف طبقات دارا، که 

بعد از جمهوری اسالمی 

میخواهند وضع موجود را 

در اشکال دیگری تداوم 

بخشند، باید شعار آزادی 

بیقید و شرط کلیه زندانیان 

سیاسی، لغو شکنجه و 

اذیت و آزار فیزیکی و 

آزادی، برابری، 

 رفاه

مبارزه براى فایق آمدن 

ماندگى و  بر هر عقب

اى که  کمبود ـ برابرى

تنها با درهم کوبیدن 

مالکیت خصوصى 

بورژوایى بر وسایل 

تولید و مبادله، از میان 

بردن بردگى مزدى و 

قرار دادن وسایل تولید و 

ثروت جامعه در مالکیت 

جمعى و اشتراکى کلیه 

انسانهاى سهیم در فعالیت 

  .اجتماعى حاصل میشود

از فعالین در خاتمه 

کمونیست و به ویژه 

فعالین حزب حکمتیست 

میخواهیم برای جا 

انداختن و طرح این 

شعار و دیگر شعارهای 

ما در جنبش اعتراضی 

کارگری و توده ای 

جاری تالش کنند. با 

ابتکارات مختلف از 

جمله طرح این شعار در 

تحرک اعتراضی و 

شعار   تظاهراتها و با 

نویسی و تهیه تراکت و 

بنر این شعار و دیگر 

شعارهای رادیکال را 

وسیعا به میان جامعه و 

 .مردم ببرند

 *** 

اپوزیسیون بورژوائی 

ممکن است خواهان 

آزادی زندانیان سیاسی 

باشد و یا مخالفتی با آن 

نکند، اما با نفِس زنداِن 

سیاسی و سرکوِب 

مخالفین سیاسی نه فقط 

مشکلی ندارند بلکه 

برای بازسازی 

داری به دادگاه و  سرمایه

گاه  گر و شکنجه شکنجه

برای دفاع از مالکیت 

خصوصی طبقه بورژوا 

و آزادی استثمار عمیقا 

نیاز دارند. همین امروز 

اصالح طلبان مرتجع و 

جنایتکار منظورشان از 

"آزادی زندانیان 

سیاسی"، آزادی 

زندانیان "خودی" است 

و یا اپوزیسیون راست 

ایران که هنوز دستش به 

یک واحه و آبادی 

نرسیده است، دارند علیه 

ها شاخ و شانه  کمونیست

 می کشند. 

 

جنبش ما بعنوان 

هائی که بحث  کمونیست

و شعار "آزادی بیقید و 

شرط سیاسی" را از 

 ۱۰٣١مقطع انقالب 

وارد فرهنگ سیاسی آن 

ایم و آزادی  جامعه کرده

بیان و انتقاد و تشکل و 

تحزب و اعتصاب را 

های مختلف  در برنامه

 !زندانی سیاسی آزاد باید گردد
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لحظه بیشتر شد. فضای 

متشنجی بوجود آمده بود. 

ساعتی بعد پلیس بعداز 

مشاهده ازدحام مردم  به 

ناچار مجبور به عقب 

نشینی شد و از تجمع 

کنندگان خواست که محل را 

ترک کنند. علیرغم 

توضیحات مسئولین کسی 

نفهمید چرا این مردم را 

پلیس  که برای مبارزه با 

بی حجابی و یا کشف 

حجاب جمع کرده بود بعدا 

به خانه فرستاد. آیا ترس از 

خشم و انفجار تجمع  مردم 

نبود که پلیس آنها رامتفرق 

 نمود؟

برطبق اظهارات رئیس 

پلیس این پیامک ها در پی 

رصد خودروها در شهر 

تهران ارسال شده است. 

رصد خودرو ها یعنی 

کنترل بوسیله دوربین های 

مداربسته. شهرتهران  

بوسیله ی هزاران دوربین 

مداربسته  کنترل میشود و 

اخیرا هم رئیس پلیس 

راهنمایی و رانندگی تهران 

از افزایش دوربین ها در 

سطح شهر خبر داد. 

همزمان با خبر افزایش 

دوربین ها  مقامات رژیم از 

پدیده ی دیگری صحبت 

بی حجابی یا کشف میکنند. 
  حجاب!

تصاویر منتشر شده از 

زندگی روز مره ی مردم 

نشان میدهد که بی حجابی 

و نداشتن حجاب در 

بسیاری از شهرها به یک 

نرم اجتماعی  در حال 

تبدیل شدن است. این پدیده 

که از چند سال پیش 

درمناسبتهای  مختلف مثال 

در شادی و پایکوبی  

مردم به مناسبت های 

عید، پیروزی تیم فوتبال 

مورد عالقه و یا 

اعتراضات زنان که عمدا 

به دختران خیابان انقالب 

مشهور شد، اکنون به یک 

پدیده عمومی تر تبدیل 

شده است و زنان و 

دختران بی حجاب در 

مالءعام در رفت و آمد 

هستند و  مردمی که با بی 

حجابان در اماکن عمومی 

روبرو میشوند، نه 

اعتراضی دارند و نه 

دچار زلزه ی سکسی 

میگردند، نه فکر میکنند 

که فاجعه سیل بهار امسال 

و زلزله ی سال گذشته 

ربطی به بی حجابی زنان 

دارد؟!. مسئله این است 

که جمهوری اسالمی 

شعور مردم را مثل 

 همیشه دست کم میگیرد. 

فروردین  ۸۲اگر در 

وزیر کشور  ۱۰۹١

رحمان فضلی از بی 

حجابی در خودرو ها 

صحبت میکند، اکنون 

یکسال و اندی بعد 

جانشین فرمانده ناجا به 

اجرای طرح " ناظر" 

روی آورده است. 

طرح" ناظر" طرحی 

برای برخورد به بی 

حجاب ها میباشد.وی 

ضمن تاکید براینکه "این 

طرح در سراسر کشور 

اجرا میشود و فقط به 

خودروها مربوط 

نمیشود، و مردم 

) بخوان امت حزب 

هللا ( نباید بگویند به ما 

مربوط نیست". در 

همین رابطه وی ادامه 

 میدهد که :

"پلیس معتقد است  

عالوه بر اینکه اصل 

های  مشکالت و آسیب

اجتماعی بحثی ذاتاً 

اجتماعی محسوب 

شود، اما حاصل  می

سوغات غرب و بی 

ها در داخل  توجهی

کشور است که دشمن 

قصد دارد از این طریق 

 به ما ضربه وارد کند".

در همین چند جمله 

میتوان نظر جامعه  را 

دید. جامعه مشکلی با 

"بی حجابی" ندارد. 

اصال به کسی 
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 بی حجابی: تاریخ تکرار میشود!
 پروین کابلی 

سران جمهوری 

اسالمی همیشه معتقد 

بوده اند که جنگ 

نعمتی است که 

میتواند آنها را از 

"شر" بسیاری از 

"بالیا" محفوظ دارد. 

حجاب اسالمی یکی 

از این شرهاست که 

هنوز که هنوز است 

یقه جمهوری 

اسالمی را گرفته 

است و رها نمیکند. 

شر که نه، خوره ای 

که تمام تارو پود 

رژیم را ذره ذره 

خورده است و 

کاریش هم نمیشه 

کرد. به زعمشان 

اکنون در سایه نعمت  

تبلیغات جنگی شاید 

بتوانند جلو این 

 خوره را بگیرند!

در پنجم اردیبهشت  

امسال جمعیتی زیاد 

در مقابل ساختمان 

پلیس امنیتی اجتماع 

نمودند. اینان کسانی 

بودند که با دریافت 

پیامک تلفنی بدلیل  

بدحجابی و یا کشف 

حجاب در اتومبیل 

های خود به اداره ی 

پلیس احظار شده 

بودند. این تجمع هر 
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

نشده شان را خواهانند و یا 

بازنشستگانی که دهها سال 

کارکرده اند و اکنون 

گرسنه اند؟ شاید کودکان 

خیابانی و کار محصول 

بدحجابی زنان هستند ؟ یا 

کشتار صدها هزار زندانی 

 سیاسی؟ 

این طنز تاریخ است.  

مارکس میگوید تاریخ 

دوبار تکرار میشود . بار 

اول بصورت تراژدی و 

بار دوم بصورت کمدی و  

قهرمانان این تاریخ دوبار 

زائیده میشوند، یکبار در 

قامت یک اسطوره و بار 

دوم به شکل دلقک. این 

دوجمله وصف الحال 

جمهوری اسالمی در 

رابطه با حجاب را به 

روشنی نشان میدهد. بار 

با حمله  ۵١اول در انقالب 

و اسید پاشی و پونز  

حجاب  را بسرزنان  

کردند و آنهایی را که 

مقاومت کردند در زندان 

مورد تجاوز و شکنجه 

قرار دادند و فرزندانشان 

را از آنها گرفتند و زنان 

حامله را  تیرباران کردند 

و زیر خاک کردند. بعد از 

چهل سال این ابلهان تاریخ 

بار دیگر با طرح "ناظر" 

به خیال خود با بی حجابی 

مبارزه میکنند. این کمدی  

و دلقک بازی اسالمی 

حتی دیگر خود رژیم را 

هم راضی نمیکند چه 

برسد به مردمی که کمر به 

سرنگونی این رژیم بسته 

 اند. 

تئوری ها و فتواهای 

علمای اسالم در مورد 

حجاب مدتهاست  رنگ 

باخته است و شعارهای 

زن ستیزی مانند "زن 

بدون حجاب مانند صندلی 

بدون پایه است"،  "حجاب 

زن حرمت همسر 

اوست"،"حجاب در حریم 

والیت"و هزار و هزار 

خزعبالت  اینچنینی در 

طول چهل سال رسالت 

زن ستیزی جمهوری 

 اسالمی دیگر اثر ندارد. 

شاید  باید گفت دوباره 

نقطه سرخط برای 

جمهوری اسالمی. مبارزه 

با بی ححابی یعنی برگشت 

به نقطه صفرو دور اول 

به قدرت رسیدن رژیم. 

زمانی که فرمان امام 

برای شروع نظام 

آتارتاید جنسی و حجاب 

اسالمی با مخالفت عظیم 

زنان و جامعه ای ایران 

 روبرو شد. 

این یک واقعه تاریخی 

است. رژیم که با حجاب 

اسالمی قدم به میدان 

مبارزه علیه مدرنیتت 

گذاشت اکنون در شرایط 

کنونی که  حاکمیت در 

سراشیبی سقوط قرار 

گرفته است وحکومت با  

مبارزه ی آگاهانه ی 

مردم و اعتالی جنبش 

کارگری روبروست و 

بحث  راه انداختن شورا 

و کمیته های محل کار و 

محالت اینجا و آنجا 

مطرح میشود مبارزه با 

حجاب زن بعنوان بیرق 

اسالم سیاسی یکبار 

دیگر به عنوان یک 

بخش از جنبش برای 

رهایی و آزادی و 

 برابری قد علم میکند. 

 *** 

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه 

بیکاری مکفی برای تمام 

 افراد آماده به کار!

 بی حجابی: تاریخ تکرار میشود!

ربطی ندارد. اینکه 

مقامی بلند پایه از 

دستگاه سرکوب 

جمهوری اسالمی 

اعالم میکند که مردم 

نباید بگویند این به ما 

مربوط نیست، یعنی 

اینکه بطور واقعی 

میدانند که مساله 

حجاب اسالمی و 

تحمیل آن ، مساله 

مردم به عام در ایران 

نیست،  بلکه 

منظورشان بسیج گله 

ی خواهران و 

برادرانی حزب الهی 

است که حتی نه از 

سراعتقادات مذهبی و 

داعشی بلکه از 

سرمزدوری برای 

رژیم و سرکوب زنان 

قرار است به میدان 

کشانده شوند. 

جمهوری اسالمی 

سرکوب جامعه و 

مدنیت را با حجاب 

شروع کرد.  باید از 

این مسئول محترم 

پرسید چه چیزی 

آسیب های اجتماعی 

را دامن می زد ؟ چند 

تار مو؟  یا دزدی و 

فساد و رشوه خواری  

سران حکومت ، یا  

سرکوب کارگرانی که 

حقوق های پرداخت 
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  12صفحه 

های زندانیان  خانواده

تپه برای آزادی  هفت

عزیزانشان کمپینی را 

اند.  سازمان داده

اسماعیل بخشی نماینده 

و سخنگوی جسور 

شورای کارگران 

تپه، علی نجاتی  هفت

کارگر بازنشسته و از 

فعالین کارگران 

تپه، سپیده قُلیان  هفت

فعال کارگری و حامی 

پرشور اعتصاب، ساناز 

اللهیاری، امیرحسین 

قلی  فر، امیر امیر محمدی

و عسل محمدی از 

اعضای هیئت تحریریه 

"نشریه گام" که تالش 

کردند اخبار مربوط به 

تپه و  اعتصاب در هفت

فوالد اهواز را منعکس 

کنند؛ همه زیر تیغ 

احکام بیدادگاه اسالمی 

اند. حکومت  سرمایه

اسالمی تحت شکنجه و 

فشار و با پرونده سازی 

تالش دارد آنها را 

محکوم به زندان کند. 

طبق معمول اتهامات 

نمائی مانند؛ "اقدام  نخ

علیه امنیت ملی"، "تبلیغ 

علیه نظام"، "تشویش 

اذهان عمومی" َعلَم شده 

و اخیرا اتهام "ارتباط با 

که نظام حاکم و حکومِت 

مربوطه، بطرِق قانونی 

و رسمی حِق آزادی بیان 

و فعالیت سیاسی را 

برای شهروندان ممنوع 

کرده است. بعبارت 

دیگر، شهروندان و 

های مختلِف  فعالین جنبش

اجتماعی و عموما 

مخالِف رژیم حاکم، بدلیل 

ابراز مخالفِت سیاسی، 

بدلیل فعالیِت سیاسی، 

بدلیل نقد به جوانب 

مختلف حقوقی و سیاسی 

و مذهبی و اداری قدرِت 

حاکم، با سدّ پلیس سیاسی 

و نهادهای امنیتی و 

دادگاه و زندان روبرو 

میشوند. وجود زندانی 

سیاسی و زنداِن سیاسی 

داری  در جوامع سرمایه

و کشورهائی مانند 

اش اینست  ایران، معنی

که حکومت و نظام 

مربوطه بدون تسّری 

دادن اختناق به کل 

جامعه، اُمورش نمی 

گذرد. لذا نیاز به زندان 

گاه  گر و شکنجه و شکنجه

دارد. نیاز به اِرعاب و 

اِعماِل محرومیت و 

محدودیِت سیاسی و 

اجتماعی دارد. نیاز به 

دستگاه سرکوب و 

قانونی" به  احزاب غیر

آنها اضافه شده است. 

همینطور هنوز چهار نفر 

از بازداشت شدگان روز 

کارگر؛ ندا ناجی، آنیشا 

اسداللهی، مرضیه امیری 

و عاطفه رنگریز در 

زندان بسر میبرند. به 

اینها باید تعداد زیادی از 

فعالین کارگری، 

نمایندگان معلمان و 

آزادیخواهان را اضافه 

سازی  کرد که با پرونده

اسیر و زندانی شدند و یا 

های باز و  با پرونده

گروکشی مالی 

تقابل با این روبرویند. 

زورگوئی آشکار که 

هدفی جز ساکت کردن 

کارگران و فعالین 

اجتماعی ندارد، وظیفه 

تمام کسانی است که با 

هر روایتی از آزادی 

فعالیت سیاسی، آزادی 

بیان و حق تشکل دفاع 

میکنند. سکوت در قبال 

این سرکوبگری تنها راه 

را برای سرکوب بیشتر 

 هموار میکند.

  

زندان و سرکوب نیاز 

 سرمایه

وجوِد زندانی  ِِ نفس

ای  سیاسی در هر جامعه

بیانگر این واقعیت است 

نیروی ضد شورش و 

تکنولوژی سرکوب 

دارد. وقتی در باره این 

نیاز مادّی در کشورهائی 

مانند ایران دقیق 

شوید، که این البته  می

شامل اکثریت عظیمی از 

کشورهای سرمایه داری 

بدرجات مختلف می 

بینید این نیاز  شود، می

کارکرِد تولیِد 

داری است که  سرمایه

احزاب سیاسی و 

مشخصا احزاب 

کمونیستی و 

طلب را ممنوع  سرنگونی

میکند، ایجاد سازمان 

کارگری را ممنوع میکند 

و هر نوع تشکل و 

تحزب و امر جمعی 

گروههای مختلف 

شهروندان را "غیر 

قانونی"، "اقدام علیه 

امنیت ملی" و 

"تروریسم" و غیره می 

 نامد. 

 

 پایه اتهامات بی

زندانی سیاسی و استبداد 

سیاسی محصول این نیاز 

است و چه کسی نمیداند 

که توجیهاِت طبقه حاکم 

اش  و نهادهای تبلیغاتی

پایه است.  تماما پوچ و بی

 در دفاع از کمپین زندانیان هفت تپه،

 !زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 سیاوش دانشور
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

دستگیری و زندان 

 روبرو می شود. 

 

باید تصریح کرد که 

توجیهاتی مانند "اجتماع 

قانونی" و "اقدام  غیر

علیه امنیِت ملی" 

تر  زرورِق منافع بنیادی

اند. در این  طبقات حاکمه

کشورها اجتماع قانونی 

و تشکل در چهارچوب 

قانون اساسا در انحصار 

داران است.  سرمایه

های  ها و جناح حکومتی

داران در  مختلف سرمایه

ترین  دیکتاتوری

نظامهای سیاسی همواره 

از آزادی تشکل و 

تحزب و اجتماع و 

برگزاری کنگره و جلسه 

و حق تبلیغات به وفور 

برخوردارند. تریبونها و 

ها در انحصار  رسانه

آنهاست. دولت، دولِت 

آنهاست. قانون، بیان 

اراده آنهاست. دادگاه و 

فلسفه قضا براساس 

منفعت آنها تنظیم شده 

است. هر روز علیه 

مخالفین بطور انبوه 

دروغ میگویند و کسی 

حق جواب دادن ندارد. 

در ایران حتی در همان 

چهارچوب قانون به 

ها  کسی بیرون "خودی"

اجازه برپائی اجتماع و 

اعتراض و تظاهرات و 

شود. بجز  تشکل داده نمی

هائی بوده  کار جنبش

است که در وضع 

موجود منفعتی ندارند. 

جنبش کمونیستی 

کارگری و جریانات 

پیشرو و آزاداندیش 

همواره از "حق بیقید و 

شرط آزادی بیان و 

تشکل و تحزب و 

اجتماع و تظاهرات" 

اند. اینها به  دفاع کرده

قدمِت مبارزه و 

کشمکش طبقاتی در 

داری  جامعه سرمایه

است. طبقه کارگر و 

کمونیسم منفعتی در 

محدود کردن آزادی و 

حقوق پایه شهروندان 

ندارد و همواره یک 

شعار تاکتیکی 

ها مبارزه  کمونیست

برای "آزادی بی قید و 

شرط کلیه زندانیان 

سیاسی"، "برچیدن 

زندانهای سیاسی" و لغو 

ای بنام "جرم  مقوله

 سیاسی" بوده است. 

 

در شرایط کنونی که 

جامعه وارد یک دوره 

تعییِن تکلیف با 

جمهوری اسالمی شده 

است، شعار "زندانی 

سیاسی آزاد باید گردد" 

بیش از هر زمانی 

اهمیت دارد و باید در 

ای و  صدر مبارزه توده

کارگری علیه جمهوری 

اسالمی قرار گیرد. 

جنبه ُمهم دیگر این 

شعار رو به آینده است. 

امروز 

اقلیتی ناچیز و طفیلی، 

کسی از حق "تجمع 

قانونی" و برسمیت 

شناخته شده برخوردار 

نیست. بعبارت دیگر، 

آزادی ابراز وجود سیاسی 

در این کشورها، و حتی 

در اشکال بسط یافته و 

اش در کشورهائی  واقعی

که ظاهرا دمکراسی حاکم 

است، در انحصار طبقاِت 

دارا است. یعنی کسانی که 

قدرت اقتصادی را در 

اختیار دارند، از آزادی 

سیاسی هم برخوردارند و 

سهم بخش عظیم جامعه 

بیحقوقی و سرکوب و فقر 

است. یا "اقدام علیه امنیت 

ترین و  ملی" پوچ

معناترین توجیه سیاسی  بی

و تبلیغاتی است. اساساً 

ای بنام "منفعت ملی"  پدیده

و "امنیت ملی" وجود 

خارجی ندارد. این منفعت 

طبقه بورژوا و طبقاِت 

دارا است که تحِت عنوان 

"منفعت ملی" بسته بندی 

میشود. "امنیت ملی" هم 

بطرق اولی بیاِن وارونه 

امنیت سرمایه، آزادی 

استثمار، آزادی تجارت و 

آزادی سازماندهی بردگی 

ُمزدی است و نه امنیت 

کلیه شهروندان در یک 

جغرافیای معین و 

 کشوری. 

 

 علیه استبداد و اختناق 

  8صفحه تقابل با استبداد همواره 

زندانی سیاسی در ایران 

کارگری است که دست به 

اعتصاب زده است، 

حقوق کار تحویل داده را 

طلب کرده و یا تالش 

کرده که سازمان کارگری 

ایجاد کند. زندانی سیاسی 

دانشجوئی است که به 

ایدئولوژی حاکم و 

سیاستهای حاکم نقدی 

داشته و احیانا علیه آن 

دست به حرکتی 

اعتراضی زده است. 

زندانی سیاسی زنان 

پیشروی هستند که قوانین 

حاکم و مردساالر و ضد 

زن را بمصاف طلبیده 

اند. زندانی سیاسی 

هنرمند و کاریکاتوریست 

و نویسنده ای است که 

نقدی به قدرت فائقه دارد 

و یا اثری انتقادی خلق 

کرده است. زندانی 

سیاسی وکالی متعهد و 

شرافتمندی هستند که بنا 

اند  به تعهد شغلی خواسته

از حقوق زندانیان و 

افرادی که توسط همین 

حکومت ترور شدند دفاع 

کنند. و این لیست در 

حکومتهائی مانند 

جمهوری اسالمی بسیار 

فراتر میرود. هر کسی که 

چیز دیگری جز شیعه 

دوازده امامی میگوید، به 

انحأ مختلف تحِت 

سرکوب قرار میگیرد و 

اعتراض با سرکوب با 

 !زندانی سیاسی آزاد باید گردد
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 تقالی ناکام در مقابل جنبش سرنگونی

 نفر ۸۱در رابطه با بیانیه 
 سعید یگانه 

 تبلیغاتی آنان شدند.

صرفنظراز نیت صاحبان 

ایننن بننیننانننیننه ، نننفننس ایننن 

بیانینه وتنالش اینن جنمنع 

بسیاراز اوضاع سنیناسنی 

و تنننحنننوالت دو سنننالنننه 

اخننیننرعننقننب اسننت و در 

واقع آب پاشیدن بنه آتنش 

خشننم انننقننالبننی مننردمننی 

است که برای سرنگنوننی 

رژینننم اسنننالمنننی خنننینننز 

 برداشته اند.

تعدادی از امضا کننندگنان 

این بیانیه کسناننی هسنتننند 

که بعد از خنینزش دینمناه 

که منردم بنا اعنتنراض و 

مننبننارزه خننود  از هننمننه 

جننننناحننهننای رژیننم از دم 

عبور کنردنند ومنرگ بنر 

خننامنننننه ای و مننرگ بننر 

دینننکنننتننناتنننوردر فضنننای 

سنننیننناسنننی اینننران منننی 

چرخید،با پرچم رفراندوم 

در جمهوری اسنالمنی بنه 

میدان آمدند تا توقنعنات و 

نننننفننننرت و مننننطننننالننننبننننه 

سننرنننگننونننی مننردم را بننه 

رفراندوم خشک و خالی، 

آن هننم در نننظننامننی کننه 

ابننتنندایننی تننریننن حننقننوق 

انسننانننی را بننه رسننمننیننت 

نمی شناسد، تقلیل دهند و 

خننناک بنننه چشنننم منننردم 

بننپنناشننانننننند. از آنننجننایننی کننه 

رفننراننندوم تننالننشننی غننیننر 

واقعی ، ذهنی و بی ربط به 

منافع واقعی منردم بنود بنه 

سنننرعنننت حننناشنننینننه ای و 

مدافعنان آن بنا سنکنوت از 

 سر گذراندند.

 ۱۹١این بیانیه کنه اخنینرا  

نفر از اکثریتیها و اصنالح 

طلبان خنارج نشنینن از آن 

حماینت کنرده انند تنرفننندی 

جنندینند در ادامننه رفننراننندوم 

،تالشی دیگر جنهنت اینجناد 

توهم و سد کردن منبنارزات 

و روند جننبنش سنرننگنوننی 

طلبانه مردم اسنت . امضنا 

کننند گنان اینن بنیناننینه اینن 

باراستعفای شخص خنامنننه 

ای که مورد ننفنرت عنمنوم 

است یکی ازمطالبنات خنود 

عننوان کنرده انند تنا عنامنه 

پسند ونظرافنکنار عنمنومنی 

 جامعه را به خود جلب کند. 

تاکید میکنننم، صنرفنننظنراز 

نننیننت تننعنندادی از امضنننا 

کنندگان این بیانیه که منادر 

زنننده ینناد بننهننشننتننی در ایننن 

لننیننسننت نننیننز   قننرار دارد 

تالشنی دوبناره در اننتنهنای 

جنبش اصالحات بنا هنمنان 

اهنننداف قننندینننمنننی اصنننالح 

  زنده باد شوراها

رژیم، تا به اینن جنننبنش 

کنننه جنننننننازه اش روی 

زمین افتاده و رهنبنرش 

اذعان منی کننند کنه در 

دوره بننعنندی انننتننخننابننات 

دیننننگننننرکسننننی بننننرای 

فراخوان و وعنده هنای 

مننا گننوشننش بنندهننکننار 

نننیننسننت جننان تننازه ای 

 بدمند.

پیام این نوع بنیناننینه هنا 

روشن است .این تالشی 

بنننینننهنننوده در راسنننتنننای 

جننننابننننجننننایننننی قنننندرت 

دردرون نظام جمهوری 

اسننننالمننننی از طننننرف 

آخرین بنقناینای اصنالح 

طلبان و اکثنرینتنی هنای 

همیشه مندافنع آخنونند و 

نننظننام اسننالمننی بننرای 

برحنذرداشنتنن منردم از 

انننقننالب و سننرنننگننونننی 

 است .

کسننی بنناور ننندارد کننه 

آزادی و رفاه و برابنری 

بننا حننذف خننامنننننه ای و 

تغییر قناننون اسناسنی و 

حننفننط نننظننام جننمننهننوری 

اسالمی ممکن و عنمنلنی 

اسننت . کسننی تننوهننمننی 

نننننننندارد تنننننننا 
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در شنراینطنی کنه منردم 

کارگر و زحنمنتنکنش و 

زنان و جوانان به تنننگ 

آمده از فقرو تبعنینو و 

اختناق و سنرکنوب  بنه 

اصننول گننرا و اصننالح 

طننلننب و کننلننیننت رژیننم 

اسالمی نه می گویننند و 

خواهان سرنگونی تنمنام 

و کنننمنننال رژینننم هنننار 

سرمناینه هسنتننند و منی 

خواهند سر بنه تنن اینن 

رژیننننننم وحشننننننی و 

جنایتکار نمانند و بنرای 

مننرگ ان روزشننمنناری 

ننفنر از  ۱۴می کننننند، 

اصالح طلبان و فعنالنینن 

مدنی با دادن بیناننینه ای 

خواهان استعفای خامنننه 

ای و اصننالح قننانننون 

اسننناسنننی جنننمنننهنننوری 

اسالمی و گذارمسالنمنت 

آمیزاز"رژیمی به غایت 

جننناینتنکنارو منرتنجنع " 

هنننمنننچنننون جنننمنننهنننوری 

اسالمی شده انند.در اینن 

منننینننان رسننناننننه هننناینننی 

همچون بنی بنی سنی و 

من و تو وظیفه  خود را 

در حننمننایننت و النسننه 

کردن این تنالش بنه جنا 

آوردننند و بننلننننند گننوی 
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 نفر ۸۱در رابطه با بیانیه 

بننیننن بننردن هننر گننونننه 

تبعیو و نابنرابنری فنقنط 

بنا عنبنوراز کننلنینت ننظننام 

جمهوری اسالمی منمنکنن 

وعنننمنننلنننی اسنننت . اگنننر 

هنوزجنبش سرننگنوننی و 

مننبننارزه مننردم هنننننوز آن 

درجه از تننناسنب قنوا را 

تغینینر ننداده تنا رژینم را 

پائین بکشند ،اما صنورت 

مسننئننلننه اصننلننی یننعنننننی 

سرنگوننی تنمنام و کنمنال 

رژیم اسالمی با همه تنخنم 

و ترکه اش مسنئنلنه روز 

منننننردم و کنننننارگنننننرو 

زحننمننتننکننش ایننن جننامننعننه 

اسننت کننه صنناحننبننان ایننن 

بیانیه و مدافعان آن منردم 

را ازعمل انقالبی و انجام 

 آن  بر حذر می دارند.

تعین تکلیف قطنعنی آینننده 

تحنوالت در دسنت منردم 

انقالبی ، طبقه کنارگنر و 

همه کسانی است که برای 

آزادی و براری و رفاه تنا 

سننرنننگننونننی جننمننهننوری 

اسالمی می جنگند. بنهنتنر 

است این طینف بنا چنننینن 

بیاننینه هنا و تنرفننندهناینی 

مانعی در منقنابنل جنننبنش 

سنننرننننگنننوننننی اننننقنننالبنننی 

جمهوری اسنالمنی اینجناد 

 نکنند. 

فرار و رفع مسئولیت در 

این مورد ندارد و باید 

جوابگوی قتل صورت 

گرفته در زندان 

باشد.کارنامه سیاه رژیم 

اسالمی ایران  پر 

ازقتلهای بیشمار زندانیان 

سیاسی است، که 

جنایتکارانه ترین آنها 

اعدام بیش از سی هزار 

زندانی سیاسی و مخالفن 

رژیم اسالمی است که  

که  ۱۰۹١در تابسان سال 

بصورت دسته جمعی و 

گروهی در زندانهای 

ایران به  جوخه های 

اعدام دسته جمعی سپرد 

شدند. عاملین این جنایت 

وحشیانه همه سران 

جمهوری اسالمی و در 

راس آنها خمینی و "گروه 

مرگ" شناخته شده اند.  

جمهوری اسالمی ایران 

در جواب گروهای حقوق 

بشری و دادگاههای که 

توسط نجات یافتگان آن 

سالها تشکیل شده،  قتل 

عام و کشتن زندانیان را 

حق مسلم خود و دفاع از 

رژیم اسالمی ایران 

دانسته واز آن دفاع کرده 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

است، اما در فردای 

سرنگونی رژیم اسالمی 

ایران توسط مردم 

آزادیخواه و جان به لب 

آمده باید مسئوالن این 

جنایت هاجوابگوی 

مادرانی چون مادر 

ستار بهشتی، ریحانه 

جباری، علیرضا شیر 

محمد علی، شاهرخ 

زمانی و هزاران مادر 

داغ دیده دیگر و تک 

تک اعدامها، قتل 

زندانیان اعم از سیاسی 

و غیره در زندانها و 

جنایت های دیگرشان 

باشند و باید در یک 

دادگاه مردمی تمامی 

این جنایتکاران دادگاهی 

 و محاکمه شوند. 

زندانی سیاسی آزاد باید 

 گردد 

مرگ بر جمهوری 

 اسالمی ایران 

Pordelzarh1985@

gmail.com 

 *** 

اسالمنی در قندرت اسنت 

تغییری ولنو کنوچنک بنه 

نننننفننننع مننننردم ایننننجنننناد 

شود .حذف خنامنننه ای و 

هننمننه سننران جنننننایننتننکننار 

رژیننم از صننحنننننه قنندرت 

فقط و فقط با سنرننگنوننی 

کلیت رژیم سرمایه داری 

اسالمی ممکنن و عنمنلنی 

 است.  

تمام پروژه اصالح رژینم 

در درون و حاشیه آن بنه 

پننننایننننان خننننط رسننننیننننده 

اسننت .اصننالح طننلننبننی و 

اصالح رژیم تاریخ آن به 

سر رسیده است . حنداقنل 

چننیننزی بننه نننام جنننننبننش 

اصنالح رژینم بنا شنروع 

خننیننزش دی منناه بننه ایننن 

طرف در تحوالت کنونی 

جایگاهی ندارد و جنامنعنه 

با آن قنطنع رابنطنه کنرده 

است .تا زه با هنر درجنه 

رشد و اعنتنالی منبنارزه 

مردم و خطر سرننگنوننی 

، اختالف جناحی به ننفنع 

وحنندت و یننکننپننارچننگننی 

بننننرای حننننفنننن  وضننننع 

موجودو مقابنلنه بنا منردم  

 بیشتر به چشم می خورد.

واقعیت این است کنه هنر 

نننوع تننغننیننیننری از حننذف 

خامنه ای تا تغییرقنواننینن 

، تنا آزادی و رفناه و از 

قتل زندانیان سیاسی تحت لوای 

 دفاع از اسالم  و حاکمیت

mailto:Pordelzarh1985@gmail.com
mailto:Pordelzarh1985@gmail.com
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اولین رهبر جنایتکار 

رژیم اسالمی ایران که 

بجز خون ریزی و قتل و 

کشتار چیزی در سر 

نداشت و خامنه ای 

رهبر دیکتاتور و زالو 

صفت رژیم اسالمی 

ایران ونقد و توهین به 

مقدسات دین ضد انسانی 

اسالم  که بجز قتل ، 

تجاوز، کشتار و به 

بردگی گرفتن انسانها  

چیزی نمیتوان در آن 

یافت، آن هم در اینترنت 

و فضای مجازی، از 

دادگاه  ۸۲طرف شعبه 

تهران به هشت سال 

زندان محکوم شده بود. 

او در زندان فشافویه 

مشغول به گذراندن 

دوران محکومیت اش 

بود که  با نقشه ای قبلی 

از طرف مسئوالن 

زندان و دو نفر از 

زندانیان محکوم به اعدام 

مورد حمله وحشیانه 

قرار گرفت و به دلیل 

وارد شدن بیش از سی 

ضربه چاقو به بدنش  

جانش را از دست داد. 

هدف رژیم اسالمی 

ایران از قتل علیرضا 

شیر محمد علی در 

زندان حذف فیزیکی  

مخالفین سیاسی و ایجاد 

فضای رعب و وحشت در 

داخل زندان برای زندانیان 

سیاسی و مخالفین رژیم 

اسالمی ایران است. با قتل 

فعالین سیاسی قصد دارند 

که این پیام را به مردم و 

فعالین سیاسی  در بند 

بدهند که جان آنها هیچ 

ارزشی در راستای بقای 

عمر ننگین این رژیم 

منحوس و دیکتاتور ندارد. 

از هر فرصتی برای حذف 

مخالفین اش استفاده 

میکنند.رژیم اسالمی ایران 

در گذشته  برای  حذف 

مخالفان و فعاالن سیاسی 

از راه های مانندبه قتل 

رساندن زندانی با نام 

خودکشی، تزریق آمپول 

هوا به زندانی یا عدم  

مداوای زندانیان سیاسی 

مریو  و جلوگیری از 

آنها برای  درسترسی به 

دارو برای درمان  و راه 

های دیگری برای به قتل 

رساندن زندانیان  استفاده 

میکرد، اما از آنجا که این 

روشها دیگر قدیمی شده  و 

لو رفته است این بار با 

نقشه های سازماندهی شده 

و اجیر کردن احتمالی 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

زندانیان جرایم 

اجتماعی، پروژه حذف 

مخالفینش را به پیش 

میبرد. با وجود گذشت 

چندین  روز از قتل 

علیرضا شیر محمدی 

علی در زندان فشافویه، 

اعتراضات فراوانی در 

داخل و خارج از ایران 

برای قتل این زندانی 

سیاسی و منتقداسالم 

صورت گرفته است،  

اما مسئوالن رژیم 

اسالمی در اثر فشار 

های وارد برعلیه آنها در 

رابط با این قتل وبرای 

رفع تقصیر از خود 

دست به تحقیقاتی  

ساختگی در رابط با قتل 

این زندانی سیاسی زده 

اند و قصد دارند که این 

مورد  را یک قتل عادی 

در نتیجه یک زدو خورد 

در زندان جلوه دهند. اما 

از آنجا که رژیم اسالمی 

ایران سابقه ای باالی در 

حذف فیزیکی  مخالفانش 

در زندان و در خفا  با 

روشهای مانند، تیر 

باران، اعدام و شکنجه و 

قتل زندانیان دارد این 

بار دیگر شانسی برای 
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زندانی و بخصوص 

زندانیان سیاسی در 

ایران جزو بی حقوق 

ترین و آسیب 

پذیرترین انسانها 

هستند. انسانهایی که 

زیر فشار و شکنجه 

و تهدید به مرگ و 

نهایتا در موارد 

بیشمار سپرده شدن 

به جوخه اعدام و در 

مواردی هم به دلیل 

هم بند بودن با 

زندانیان جرایمی 

مانند، قتل ، تجاوز ، 

موادمخدر، سرقت، و 

قاچاق و موارد دیگر 

در خطر مرگ 

هستند. علیرضا شیر 

محمد علی یکی 

اززندانیان سیاسی در 

زندان فشا فویه یا 

همان تهران بزرگ 

بود که دو هفته پیش  

بعلت ضربات متعدد 

چاقو به بدنش در 

زندان در اثر خون 

ریزی شدید جانش را 

از دست داد. علیرضا 

شیر محمد علی  سال 

گذشته به دلیل 

اتهاماتی ُمضحک 

مانند توهین به خمینی 

 قتل زندانیان سیاسی تحت لوای دفاع از اسالم  و حاکمیت

 پردل زارع 
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مادر و خواهر ش کشنتنه 

مننی شننود . ایننن عننمننل 

جنایتکاراننه کنه ننزد   

.ک.ک و اقننننمننننار آن 

تازگی ندارد ، موجی از 

نفرت دربین مردم منطقه 

 ۱بوجود آورد 

تهدید و ارعناب وتنرور 

شنننینننوه شننننننناخنننتنننه شنننده 

 .ک.ک در منننقنننابننننل 

کسننانننی اسننت کننه قصنند 

ترک صفوف این حنزب 

را دارننند و ایننن شننیننوه 

بننخننصننوص نننزد افننراد 

مسلح سابق این حنزب و 

  مردم منطقه شناخته شده 

و غیر قابل اننکنار اسنت 

اینجا بحث نه بنر سنر  ۱

برخورد با مخنالنفنینن کنه 

خنننود داسنننتنننان دور و 

درازی دارد ، بنننلنننکنننه 

برخورد ضد انسناننی بنا 

کسانی اسنت کنه بنا هنر 

دلیلی تمایلی به عضویت 

و همکاری با این حنزب  

 ۱را ندارند 

این سیاست سرکوبگرانه 

وتروریستی که به برخی 

از احزاب ناسیوننالنینسنت 

کردستان ایران ازجنمنلنه 

جریان عبدهللا مهتدی هنم 

سرایت کرده است ینکنی 

از مننخنناطننرات جننامننعننه 

کردستان و حنتنی اینران 

 ۱در تحوالت آینده است 

اینننن سنننرکنننوبنننگنننری و 

تعرض آشکار ، جندا از 

لگد مال کردن هر درجه 

از آزادی فنعنالنینت و ینا 

عنندم فننعننالننیننت افننراد بننا 

احزاب سیاسی ، موجنب 

ننناامنننننی و شننروع یننک 

سیکل بی انتها در تنرور 

و انتقامجویی در جامنعنه 

 ۱می شود 

این شینوه جننناینتنکناراننه 

همچنین جاده صاف کنن 

عننمننلننی شنندن سننینناسننت 

هننای سننرکننوبننگننر  دولننت

منطقه است برای تفنرقنه 

و خنننون پننناشنننیننندن بنننه 

منننبنننارزات منننردم کنننه 

جنننمنننهنننوری اسنننالمنننی 

بیشتنرینن ننفنع را از آن 

  ۱می برد 

منردم آگنناه کنردسننتنان و 

احنننزاب سنننیننناسنننی در 

کردستنان و اینران بنایند 

ضننمننن مننحننکننوم کننردن 

صرینح اینن شنینوه ضند 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

انسننانننی و خننطننر ننناک 

برای آینده کردستان پیام 

روشنننن خنننود را بنننه 

 .ک.ک و اقننمننار آن 

  ۱برسانند 

کمیته کنردسنتنان حنزب 

حننکننمننتننیننسننت ضننمنننن 

مننحننکننوم کننردن تننرور 

سامان دانشنور خنود را 

در غنننننم خننننناننننننواده 

وبازماندگان او شنرینک 

می داند و بنرای افشنای 

این سیاست بنزدالننه از 

هننیننچ کننوشننشننی دریننغ 

  ۱نخواهد کرد 

مننا یننکننبننار دیننگننر از 

احننزاب و سننازمننانننهننای 

آزادیخواه و وکمونیسنت 

در کردستان می خواهیم 

که در مورد این جنناینت 

سننکننوت نننکنننننننند و سنند 

محکمی در منقنابنل اینن 

 ۱شرارتها ایجاد کنند 

کمیته کنردسنتنان حنزب 

 حکمتیست 

 ۹۲تیر  ۰

خنننننرداد  ۸۹روز 

افراد مسنلنح وابسنتنه 

بننه پننژاک ) حننزب 

حننیننات کننردسننتننان ( 

سامان دانشور را در 

مقابل چشم خواهر و 

مننادر نننامننبننرده در 

محل کارش به گلولنه 

بسته و ترور کنردنند 

۱  

سامنان دانشنور اهنل 

روسنننتنننای گنننوینننزه 

کنننوینننره در حنننومنننه 

شهنر منرینوان مندت 

در صنفنوف   سال۱۸

نینروهنای مسنلنح   

.ک .ک فعالیت کرده 

و پننس از منندتننی بننا 

تنننننرک صنننننفنننننوف 

 .ک.ک به زنندگنی 

عنننننادی خنننننود در 

روسنننتنننای گنننوینننزه 

کنوینره مشنغنول مننی 

نامبرده حنینن  ۱شود 

کار کشناورزی روز 

خرداد توسط ین   ۸۹

ننفنره از افنراد  ٣تیم 

مسلح سازمان پنژاک 

وابسته بنه  .ک.ک 

در مننقننابننل چشننمننان 

 اعالمیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست درباره : 

 ترور سامان دانشور
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران! مرگ بر جمهوری اسالمی

 کشتار در مرزهای اروپا و آمریکا

 آذر ماجدی

هر روز تعدادی انسان بخت برگشته که در شرایط استیصال و بی افقی برای رهایی از فقر و فالکت، جنگ و 

ناامنی و به امید یک زندگی بهتر خود را به آب و آتش می زنند تا به اروپا و آمریکا برسند، جان خود را از دست 

می دهند. طی دو سال اخیر حدود شش هزار نفر در دریای مدیترانه مدفون شده اند و تعداد دیگری در فرار از 

 کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و در راه رسیدن به آمریکا جان باخته اند. 

رفتار وحشیانۀ دولت آمریکا با پناهجویان به جدایی فرزندان از پدر و مادر هایشان و اسارت کودکان در زندان 

هایی که بسیاری آنرا کمپ های نازی ها تشبیه می کنند در بدترین و شرایط منجر می شود. هفت کودک در سال 

 اخیر در اسارت جان باخته اند. صدها نفر در دو سال اخیر در راه رسیدن به آمریکا از مکزیک جان باخته اند. 

نفر در قعر مدیترانه  ۵۱۹، تعداد ۸۱۱۹نفر و در سال   ۸۸۹۸،تعداد ۸۱۱۲، در سال ۰۱۱۱تعداد  ۸۱۱١در سال 

مدفون شدند. اخیرا با آب شدن برفها در کوه آلپ جنازه انسان هایی که تالش داشتند از ایتالیا خود را به فرانسه 

 برسانند ولی در برف مدفون شدند، کشف شده است.

جنگ و جنایت، فقر و فالکت، برده داری گسترده نزدیک به سی میلیون انسان، برده داری کودکان، این دنیا در 

 شان انسان نیست؛ وارونه است، بقول مارکس باید آنرا بر قاعده اش بنا نهاد.

 پانل درباره وضعیت جنبش کارگری و زندانیان سیاسی در ایران در شهر لندن

)آزادی کارگر( پانلی درباره وضعیت جنبش  Workers Libertyبدعوت سازمان  ۸۱۱۹ژوئن  ۸۸روز شنبه 

کارگری و زندانیان سیاسی در ایران در شهر لندن برگزار شد. آذر ماجدی از رهبری حزب کمونیست کارگری 

حکمتیست بعنوان سخنران به این پانل دعوت داشت. سخنران دیگر مراد شیرین بود. آذر ماجدی درباره   –ایران 

جنبش کارگری طی یکسال و نیم اخیر در متن خیزش توده ای و عروج جنبش شورایی و سرکوب جمهوری 

اسالمی و موقعیت زندانیان سیاسی صحبت کرد. شرکت کنندگان سواالتی درباره وضعیت جامعه، شرایط فقر، و 

خطر حملۀ آمریکا مطرح کردند که سخنرانان به آن پاسخ گفتند. آذر در پاسخ به سوال مربوط به خطر حمله آمریکا 

به مسالۀ تالش دولت آمریکا و 

غرب برای جایگزین کردن 

جمهوری اسالمی با یک رژیم 

دست راستی در صورت قطعیت 

یافتن سرنگونی رژیم اسالمی 

اشاره کرد. تعدادی از نشریه 

انگلیسی زبان حزب کمونیست 

حکمتیست ، نشریه  -کارگری

کمونیست، در میان شرکت 

 کنندگان توزیع شد.



 زنده باد سوسیالیسم!
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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

