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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

“ محاکمه”علیه 

زندانیان هفت 

 تپه!

 رحمان حسین زاده  

فردا شنبه دوازدهم مرداد، جمهوری 

اسالمی بساطی را به نام "دادگاه و 

محاکمه" علیه شریفترین انسانهای 

حق طلب و آزادیخواه، علیه فعالین 

کارگری و مبارزین آگاه مدافع 

حقوق کارگری و انسانی در جامعه 

برپا میکند. این بیدادگاه علیه کسانی 

است که در جریان اعتصاب و 

اعتراض چند ماه قبل کارگران 

نیشکر هفت تپه، به نحو برجسته ای 

صدای رسای این مبارزات را 

نمایندگی کردند. سخنرانیهای پرشور 

و حق طلبانه اسماعیل 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 ۲۱۱۳آگوست   ۲ -۱۹۳۱مرداد  ۱۱

۲صفحه   
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 چه کسی بر صندلی اتهام می نشیند؟
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 جنبش کارگری است
 اعالمیه حزب حکمتیست  

 سپیده و امیر حسین عزیز،
 نگران سالمتی تان هستیم!

  20صفحه  

  18صفحه  

  14صفحه  

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین سنندج در حمایت از 
 کارگران زندانی و بازداشتی های اول ماه مه

 
 بیانیه سیاسی نیروهای چپ و کمونیست

: علیه منافع کارگران و مردم زی بورژوائیآلترناتیوسا
 ایران

 حکمتیست  -اعالمیه حزب کمونیست کارگری 
دنیا در مقابل نسل کشی دولت اسرائیل در فلسطین خاموش 

 !است

چند نکته ی حیاتی در یک موضع کارگری در قبال مذاکرات پنهانی 
 احزاب کردستانی

  13صفحه  

 نه به حکومت ضد زن
 پروین کابلی

http://www.hekmatist.org


بخشی را همه بیاد دارند و هنوز هم در دسترس است. او 

چه میگفت غیر ازپافشاری برحقوق کارگران، افشای 

سرمایه داران و دولتشان و پافشاری بر اداره کارخانه و 

جامعه به دست خود کارگران و شوراهای آنها. مثل اینکه 

ندای "اداره شورایی" کارخانه و جامعه خواب از چشم 

کارفرماها و دم و دستگاه آنها و دولت حامیشان ربوده 

است. کارگر مبارزی چون علی نجاتی دارای سابقه 

روشنی از  همگامی با دیگر فعالین سندیکای کارگران 

هفت تپه در دفاع از حقوق کارگران همکارو همقطارو 

سازماندهی اعتصاب و اعتراضات کارگری است. در 

شرایطی که رسانه های دولتی و بورژوایی مبارزه 

پرشور کارگران را سانسور و یا تحریف میکنند، طبیعی 

است انسانهای مبارزی چون سپیده قلیان و عسل محمدی 

و مسئولین نشریه گام ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی 

فرد، امیر امیر قلی آستینها را باال بزنند، صدای بلند 

اعتصاب و اعتراضات کارگری را رسانه ای کنند و در 

کنار این مبارزات بایستند. در یک جامعه نرمال، متکی 

به استانداردهای آزادیخواهانه، این اعتصابات و 

مبارزات و حمایتها و ایستادن در کنار آنها نشانه 

سرزندگی و حق طلبی و مایه افتخار جامعه است. اما با 

معیارهای نظم وارونه سرمایه و به ویژه تحت حاکمیت 

رژیم سیاه اسالمی این مبارزات و اقدامات "جرم" 

محسوب میشود. برکسی پوشیده نیست جمهوری اسالمی 

و برپادارندگان بساط زندان و شکنجه و بیدادگاه علیه 

مبارزین راه رهایی کارگر و مردم تحت ستم مجرمند و 

 دور نیست، روزی که به سزای اعمالشان میرسند!. 

کارگران و صف آزادیخواه به خوبی واقفیم در بیدادگاه 

دوازدهم مرداد صرفا عزیزان دربند به محاکمه کشیده 

نمیشوند، بلکه طبقه ما و جنبش کارگری و جنبش 

اعتصابی کارگران هفت تپه و فوالد و دیگر اعتراضات 

کارگری و توده ای به محاکمه کشیده میشوند. قرار است 

از روزهای پرشور اعتصاب نیشکر هفت تپه و فوالد 

اهواز و  تظاهراتهای حمایتی با شکوه  مردم شوش و 

اهواز انتقام بگیرند!. کور خوانده اند. ترفند مرعوب 

کردنشان دیگر موثر نمی افتد. در راستای تحمیل 

حاکمیت سیاهشان، چهل سال گرفتند، کشتند، قتل 

راه انداختند، صدها هزارها را به  ۰۶و  ۰۶عامهای 

اعدام و شکنجه و زندان محکوم کردند و نهایتا خروش 

را و  ۶۰کوبنده باالتر از صد شهر ایران در  دی ماه 

تداوم گسترده اعتراضات کارگری را به نصیب بردند. 

 دوران زور گویی و قلدریشان بسر آمده است! 

برپایی محاکمه دوازدهم مرداد قطعا نه نشانه قدرت، 

بلکه انعکاس ضعف و ترس این رژیم است. این رویداد 

را میتوان و باید به صحنه عقب راندن جمهوری اسالمی 

تبدیل کرد. باید پیشاپیش ترفندهای مذبوحانه جمهوری 

اسالمی را شناخت و خنثی کرد. شواهد نشان میدهد، 

میخواهند به صحنه سازیهای شناخته شده و مذبوحانه 

"اعتراف گیری" استناد کنند. افکار عمومی و صف 

آزادیخواه این اقدامات نخ نما و مذبوحانه را میشناسیم و 

رسوایشان میکنیم. در عین حال در این بیدادگاه میخواهند 

با پرونده سازی "ارتباط زندانیان هفت تپه" با نیروهای 

چپ و سرنگونی طلب، احکام سنگین علیه آنها صادر 

کنند. صف آزادیخواه و برابری طلب این اعمال 

جنایتکارانه علیه زندانیان را محکوم و مردم اعالم 

 میکنیم. 

عزیزان بازداشتی هفت تپه چه قبل از زندان یعنی در 

صحنه اعتصاب و مبارزه و چه در درون زندان با تحمل 

شکنجه و فشار رسالت مبارزاتی بزرگی را به عهده 

گرفتند. به آنها دست مریزاد میگوییم. اما اکنون فرصت 

آنست همه ما همگامان و یا همکاران آنها با ابتکارات 

متعدد و متنوع  تحرک اعتراضی گسترده در داخل و 

خارج کشور علیه این به اصطالح  "محاکمات" را 

سازمان دهیم. توقع و انتظار اینست کارگران 

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!
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شکل دادن به حرکت 

مبارزاتی قوی میتواند دست 

جمهوری اسالمی را از سر 

این عزیزان و دستگیر 

شدگان روزکارگر و همه 

زندانیان سیاسی کوتاه کند. 

تالش وسیعتر برای آزادی 

همه فعالین کارگری و 

اجتماعی در بند و همه 

زندانیان سیاسی وظیفه 

اعتراضی سازمان داده 

شود. آکسیونهای اعتراضی 

و حمایتی اعالم شده در 

تعداد قابل توجهی از شهر 

های بزگ کشورهای 

غربی ابتکاری شایسته و 

حتما موثر است، اما توقع 

اینست دامنه این نوع 

اقدامات اعتراضی گسترده 

تر و قدرتمندتر شود. تنها 

تعطیل ناپذیر جنبش 

کارگری و جنبشهای 

رادیکال اجتماعی و همه 

نیروهای چپ و آزادیخواه 

در داخل و خارج کشور 

 است. 

*** 

هفت تپه و فوالد و 

دیگر مراکز کارگری 

فردا شنبه اعتصابهای 

حمایتی را در حمایت 

از دستگیر شدگان 

جنبش و مبارزه خود 

سازمان دهند. انتظار 

اینست در مقابل مکان 

این بیدادگاه و هر جایی 

که ممکن است، تجمع 

 زندانیان هفت تپه!“ محاکمه”علیه 
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 بیدادگاه هفت تپه

 چه کسی بر صندلی اتهام می نشیند؟
 آذر ماجدی

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

نظام سرمایه داری، 

بویژه جامعه ای که تحت 

سرکوب یک مشت 

جنایتکار قرار دارد، چه 

جرمی از این باالتر؟ عده 

ای بپا خاسته اند و به 

ساحت "مقدس" سرمایه 

توهین کرده اند و به 

بخور بخور یک مشت 

دزد و قاچاقچی اعتراض 

نموده اند. از نظر رژیم 

اسالمی این بزرگترین 

کفر است و باید سریعا 

 خاتمه یابد.

جرم این اسیران دفاع از 

طبقه کارگر، مردم 

زحمتکش، از آزادی و 

برابری و رفاه همگانی 

است. از اینرو این دادگاه 

نه تنها سیاسی بلکه بشدت 

ایدئولوژیک نیز هست. 

این رژیم از روز اول که 

بقدرت رسید، رسالتش 

کشتار و سرکوب 

آزادیخواهان، برابری 

طلبان و کمونیست ها 

بود. سر کارشان آوردند 

تا انقالب را تحت نام 

انقالب سرکوب کنند. 

رسالتشان را تمام و کمال 

به انجام رساندند و کارشان 

را خوب آموختند. از نظر 

رژیم اسالمی اگر این 

انسان های شریف و مبارز 

سر جایشان نشانده نشوند، 

کنترل جامعه از دستشان 

خارج می شود. از اینرو 

اسیرشان کردند، چند ماه 

تحت شکنجه وحشیانه 

کوشیدند از آنها 

"اعترافات" جعلی بگیرند؛ 

برایشان پرونده سازی 

کرده اند تا بتوانند از آنها 

نمونه بسازند؛ تا به جامعه، 

به طبقه کارگر، به جنبش 

آزادیخواهی و برابری 

طلبی درس بیاموزند. اما 

 کور خوانده اند!

جامعه دچار  ۶۰از دیماه 

تحوالت برگشت ناپذیری 

شده است. توازن قوای 

طبقاتی بشدت تغییر کرده 

است. حتی اصالح طلبان 

حکومتی دیگر از پشت این 

رژیم کنار رفته اند. همه 

می دانند که این رژیم 

رفتنی است. یکی از 

مهمترین تحوالت این دوره 

عروج یک کارگر در 

مقام رهبری بخش وسیعی 

از جامعه است؛ برای 

اولین بار در تاریخ ایران 

یک کارگر به یک چهره 

محبوب و سرشناس 

اجتماعی بدل شده است. 

حرمت کارگر در جامعه 

آنچنان ارتقاء یافته است 

که حتی رهبران 

اپوزیسیون راست "رژیم 

چنجی" برای او پیام می 

فرستند و می کوشند او را 

برای جنبش شان مصادره 

کنند؛ جنبشی که تصورش 

از کارگر "یک آدم پاره 

پورۀ بی سر و پا" است. 

کمی بیاندیشید! این 

شرایط جدید محصول 

تغییرات مهم و پایه ای 

عمیقی در مناسبات 

اجتماعی و توازن قوای 

طبقاتی است؛ آسان بدست 

نیامده است. آسان هم از 

دست نمی رود. و دقیقا 

این شرایط است که 

رعشۀ مرگ بر اندام 

رژیم اسالمی و تمام 

جنبش راست 

  5صفحه ارتجاعی 

مرداد  ۲۱  روز شنبه

اسماعیل بخشی، 

نماینده کارگران هفت 

تپه و از رهبران 

کارگری، امیر حسین 

محمدی فر، ساناز 

الهیاری، امیر 

امیرقلی و عسل 

محمدی از تحریریه 

نشریه گام که 

مبارزات کارگران را 

منعکس و از 

مبارزات آنها دفاع 

می کرد و علی نجاتی 

از نمایندگان و از 

رهبری سندیکای 

هفت تپه محاکمه می 

شوند. چرا؟ جرمشان 

چیست؟ چه جنایتی 

مرتکب شده اند؟ از 

حقوق طبقه گارگر 

دفاع کرده اند؛ علیه 

فقر و فالکت خانمان 

برانداز اعتراض 

کرده اند؛ خواهان 

ایجاد تشکل مستقل 

کارگری شده اند؛ به 

دزدهای سرگردنه و 

اختالس های نجومی 

اعتراض کرده اند. در 
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ریشه های محکم و مقاومی 

دوانده است. خشک شدنی 

نیست. این منطق مبارزۀ 

طبقاتی است. محاکمه 

کسانی که تحت نام پروندۀ 

هفت تپه به آنها ارجاع می 

شود، محاکمه ای بس 

وسیعتر از شش نفر است. 

محاکمه ای است برای 

سرکوب و به سکوت 

کشاندن یک جنبش وسیع و 

کل جامعه. بیدادگاه هفت 

تپه یک صحنۀ تاریخی از 

مبارزۀ طبقاتی است؛ یک 

نقطه عطف مهم در 

مبارزات نزدیک به دو 

 سال اخیر است.

را از پا نیانداخته اند؛ 

ندامت دارند که چرا بیشتر 

نکشتند؛ بیشتر گور 

دستجمعی نساختند؛ انچنان 

احمق اند که فکر می کنند با 

کشتن بیشتر می توانستند 

مانع عروج طبقه کارگر و 

جنبش آزادیخواهی و 

برابری طلبی شوند. ذهی 

 خیال باطل!

چهل سال است که دچار 

بحران اند؛ چهل سال است 

که می زنند و می کشند و 

می چاپند، اما نتوانسته اند 

ریشۀ اعتراض طبقاتی 

آزادیخواهانه را خشک 

کنند. این جنبش در جامعه 

 چه کسی بر صندلی اتهام می نشیند؟
از اینرو حیاتی است که  

یک اعتراض وسیع، 

همبسته و متحد علیه این 

دادگاه و رژیم اسالمی 

سازمان یابد؛ حیاتی است 

که در روز محاکمه، فعالین 

در کنار خانواده ها و 

دوستان این "متهمین" در 

برابر دادگاه تجمع کنند. این 

یک نبرد مهم و تعیین کننده 

است میان حق و باطل، 

آزادیخواهی و سرکوب، 

طبقۀ کارگر و دشمنانش. 

باید این بیدادگاه را به 

سکوی پرشی برای 

پیشروی جنبش طبقۀ کارگر 

و آزادیخواهی و برابری 

 طلبی بدل کنیم.

***  

اپوزیسیون انداخته 

 است.

این محاکمۀ طبقه 

کارگر و جنبش 

آزادیخواهی و برابری 

طلبی است. این 

محاکمه در تاریخ به 

ثبت خواهد رسید. در 

این دادگاه طبقۀ کارگر 

و تمام فعالین 

آزادیخواه و برابری 

طلب بر صندلی اتهام 

نشسته اند. بیخود 

نیست که رهبران 

جنایتکار اسالمی 

اظهار تاسف می کنند 

که تمام کمونیست ها 
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 ۰۱مصطفی پور محمدی و فراراز زیر بار جنایات دهه 

 سعید یگانه

توضیح حقوقی و بررسیی 

عملکرد ایین قاضیی و آن 

 قاضی نبوده است"

نییییییز  ۶۹او درتابیییییستان 

اعییییییدام دسییییییته جمعییییییی 

زنیییییییدانیان سیاسیییییییی در 

را  ۰۶تابییییییییییییییییییستان 

دسیییییتور"الهی"و بیییییه آن 

 افتخار کرده است .

مصطفی پیور محمیدی از 

اعضای گروه چهیار نفیره 

موسییوم بییه هیئییت مییرگ  

جمهییوری اسییالمی همییراه 

بیییا قیییاتلینی دیگر،ابراهییییم 

رئیسی ، حسینعلی نییری، 

مرتضی اشیراقی بیا حکیم 

خمییینی جییالد درشییهریور 

هییزاران نفییر از  ۰۶سییال 

زندانیان سیاسیی را بیدون 

هیچگونه محاکمه و اعالم 

جرمییی دسییته جمعییی قتییل 

 عام کردند.

در کنار این جنایتکاران و 

قاتلین جوانیان میردم  بایید 

بییییه لیییییست بلنیییید باالیییییی 

ازکسانی دیگیر نیزکیه در 

اییین جنایییت و نییسل کییشی 

دسییییییییت داشییییییییته انیییییییید 

همچون.محیییسنی اژه ای، 

اسییماعیل شوشییتری یکییی 

از شیکنجه گیران و مییسئول 

اجیییییییرای  اعدام،مجتبیییییییی 

هلوایییییییییی عییییییییسکر،مجید 

قدوسیییییییییی،محمد مقییییییییییسه 

ای،علیییییییی مبیییییییشری،اکبر 

آراییییی،داود لیییشکری،محمد 

سلیمی،موسییییوی اردبیلییییی، 

علیییییی فالحییییییان ، محمییییید 

محمییییدی گیالنی،علیرضییییا 

آوایی ، یونسی ، رحمیانی ، 

اسدهللا الجوردی و خلخالیی 

و دههییییا جنایتکییییار دیگییییر 

اشاره کرد که دست آنان بیه 

خییییییییییون کمونیییییییییییستها و 

آزادیخواهییییان و زنییییدانیان 

سیاسی آن دوره سیاه آغشته 

 است .

پییور محمییدی و بقیییه سییران 

رژییییم اسیییالمی گرییییزی از 

اییین جنایییت ندارنیید .کییوس 

رسییوایی اییین جنایییت ضیید 

بییشری سالهاسییت بییه گییوش 

جهانیییییان رسیییییده اسییییت . 

پرونده این جنایت هنوز باز 

اسیییت و نمیتواننییید و نمیییی 

گیییذاریم از زییییر بیییار ایییین 

جناییییییییت شییییییییانه خالییییییییی 

کنند .ننگی است بر پییشانی 

این رژیم که بیا هییت توجییه 

و ترفنییییییدی نمیتواننیییییید از 

صورت جنایتکارانه خود 

 پاک کنند.

دفاع پور محمیدی از ایین 

جنایت و تهدیید و ارعیاب 

اوو رژیمیییییییش ازسیییییییر 

درمانییییییییدگی و ابییییییییزار 

دیگیری جییز دسیتگیری و 

زنیییییییدان و شیییییییکنجه و 

محاکمیییییه بیییییی روییییییه و 

حکمهیییییییای سییییییینگین و 

گسترش فضای اختنیاق و 

سیییر کیییوب  بیییرای آرام 

کیییردن جامعیییه و کاهیییش 

اعییییتراض و نارضییییایتی  

مییردم در دسییت ندارنیید و 

تماما خلیع سیالح شیده انید 

،منزوی و درمانده به هر 

ابیییزار و ترفنیییدی بیییرای 

ادامییه بقییای ننگییین خییود 

 دست می زنند.

پرونییده اییین جنایییت بییاز 

است و جمهوری اسالمی 

هنییوز بییرای ادامییه بقییا بییه 

ایییین جناییییت در اشیییکال 

مختلییف ادامییه مییی دهیید. 

جمهییوری اسییالمی یعنییی 

زندان و شیکنجه و اعیدام 

مخالفین . تفاوت در  ایین 

اسیت کییه اگیردر آن دوره 

  7صفحه سیییییییاه رژیییییییم 

مصطفی پور محمدی 

عضو هیئیت میرگ و 

قاتییل هییزاران زندانییی 

سیاسییییییییییییییییییییییی در  

اخیرا در  ۰۶شهریور

مییصاحبه ای بییا هفتییه 

نامییییییه مثلیییییی  بییییییار 

دیگربیییییشرمانه و بییییا 

وقاحیییت و صیییراحت 

از قتییل عییام زنییدانیان 

سیاسییییی در تابییییستان 

دفییاع کییرده اسییت. ۰۶

قربانیییان اییین جنایییت 

هولنییییاک را مقییییصر 

این واقعه سیاه و ضید 

بیییشری قلمیییداد کیییرده 

اسیییییت . او در ایییییین 

میییصاحبه میییدافعین و 

فعالین پیگیری افشای 

اییییییییین جنایییییییییت را 

تروریییسم و همدسییت 

دشیییییمنان جمهیییییوری 

عنوان کرده و هشدار 

داده کیییه ایییین" افیییراد 

مورد تعقیب کیفری و 

محاکمییه قییرا خواهنیید 

گرفیییت". او در ایییین 

مصاحبه گفته کیه" میا 

در آن دوران در حال 

جنیییید بییییودیم و در 

چنین شرایطی نیاز به 



مصطفی پور محمدی و فراراز زیر بار جنایات دهه 
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

اسییییییییالمی و سییییییییران 

جنایتکیییییارش همچیییییون 

پور محمدی بیه کیشتارو 

سیییر بیییه نییییست کیییردن 

مخالفین دست میی زدنید 

تییا خییود را تثبیییت و بییه 

جامعیییه تحمییییل کننییید ، 

امروز همین جنایتهیا را 

در اشییییییکال دیگییییییراز 

سییییرزبونی وتقابییییل بییییا 

موج نارضایتی و نفرت 

عمومی بیرای بقیا ادامیه 

 می دهند.

درست در شیرایطی کیه 

قیییرار اسیییت پییییشگامان 

هفت تپه و حامییان آنیان 

فعیییالین نیییشریه گیییام در 

بیدلدگاه رژیم سرمایه به 

محاکمیییه کیییشیده شیییوند، 

پییییییور محمییییییدی  بییییییه 

صیییرافت دفیییاع از ایییین 

جنایییت افتییاده و شییا  و 

شییییانه مییییی کییییشد .بییییر 

خییییالف میییییل رژیییییم و 

علیرغم سرکوب و اختناق 

دائیییم ،جامعیییه تیییسلیم ایییین 

جنایتکیییییییاران نیییییییشده و 

مبییییارزه و مقابلییییه ادامییییه 

دارد . نیه تنهیا کارخانیه و 

محییییط کیییار وخیابانهیییا و 

دانیییشگاهها بلکیییه زندانهیییا 

نیییز بییه محییل مقاومییت و 

مبییییییارزه تبیییییییدیل شیییییییده 

اسیییت .کیییارگر و چیییپ و 

کمونیییست و آزادیخواهییی 

از گوشه های جامعیه سیر 

بلند کیرده ورژییم اسیالمی 

 را به مصاف طلبیده اند .

چهیییار دهیییه جناییییت ودو  

نسل کیشی در دو تابیستان 

خونین ، چهل سیال دزدی 

و فساد و فقر وتباهی ییک 

جامعییییییییه ، چهاردهییییییییه 

سییییییییرکوب و اختنییییییییاق 

نتوانییییییییسته و نخواهیییییییید 

توانییست رژیییم جمهییوری 

اسییییییالمی را از مییییییرگ 

حتمیییی نجیییات دهد.ادامیییه 

بازمانیییده از ایییین فاجعیییه 

هولنیییییاک بیییییرای همیییییه 

آزادیخواهان و کمونیستها 

یادآوردقییایق و روزهیییای 

سختی است که بر همه ما 

گذشیییت ومیگیییذرد . "نیییه 

می بخشیم و نیه فرامیوش 

می کنیم" و تیا سیرنگونی 

و محاکمییه سییران و تییک 

به تک همه کسانی که در 

این جنایت و نسل کشی تا 

کنییون  دسییت داشییته انیید 

آرام نخییواهیم گرفییت. راه 

مقابلیییه بیییا ایییین جناییییت و 

جلوگییییییییری از دسیییییییت 

درازی  بییییییشتر رژییییییم 

اسییییالمی بییییه فعییییالین و 

آزادیخواهیییییان و میییییردم 

معییییییییترض، گییییییییسترش  

اعیییییییتراض و مبیییییییارزه 

کییارگران ،زنییان و همیییه 

میییردم آزادیخیییواه بیییرای 

سیییرنگونی کلییییت رژییییم 

سییییرمایه داری اسییییالمی 

 است. 

*** 

 

سیییر کیییوب و اختنیییاق و 

دسیییییتگیری و زنیییییدان و 

شییییکنجه و اذیییییت وآزار 

فعالین و خانواده آنها فقیط 

مییی توانیید  تلنگییری باشیید 

بر راه و میسیر دشیواری 

که اکثرییت میردم کارگیر 

و زحمتکییییییش و زنییییییان 

جامعییییه و آزادیخواهییییان 

برای رهایی از این جهنیم 

 آغاز کرده اند.

تقالی پور محمدی و همه 

سییییران ریییییز و درشییییت 

رژیییم در دفییاع و توجیییه 

این جنایات کینیه و نفیرت  

مییییردم از کلیییییت رژیییییم 

اسییالمی را دردل جامعییه 

بیییشتر مییی کییارد و عییزم 

میییردم را بیییرای بییییدرک 

فرستادن آن بیشتر خواهد 

 کرد.

 ۰۶هییر سییال تابییستان از 

خییییرداد تییییا شییییهریورماه 

بییییرای خییییانواده و نییییسل 

 سپیده و امیر حسین عزیز،
شما شدیداً نیاز دارد. حیف است وجود عزیزتان لطمه غیر قابل جبران ببیند. شما که خود را وقف جنبش کارگری 

کرده اید، الاقل بنفع منافع دراز مدت این جنبش، به نگرانی خانواده و یاران و دوستانتان پاسخ دهید. زندانیان هفت 

 تپه، زندانی سیاسی، بی قید و بی وثیقه، آزاد باید گردد!

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ایران

   ۱۶۲۶ژوئیه  ۰۶- ۲۰۶۸مرداد  ۸ 



 به حزب حکمتیست بپیوندید!
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 بیدادگاه رژیم علیه کارگران هفت تپه و نشریه گام

 از مصادیق سرکوب آزادی و جنبش کارگری است
سیاست جمهوری اسالمی از آغاز بر سرکوب و کشتار و زندان و شکنجه استوار بوده است. مقابله با این سیاستهیا و 

هیای دی  وخیزهای بسیار اگرچه همواره در جریان بوده اسیت، امیا خیییزش موجودیت جمهوری اسالمی علیرغم افت

بود که آژیر خطر را برای کل رژیم به صدا درآورد و جنبش کارگری با طرح شعار "نان ـ کار ـ آزادی" و  ۶۰ماه 

هیای اجیتیمیاعیی و  "اداره شورایی" او را به وحشت مرگ انداخت. حمله بیه فیعیالییین کیارگیری و پیییشیروان جینیبیش

هیای  های ازدست رفیتیه در عیرصیه آزادیخواهان و تالش برای حاکم کردن فضای رعب و وحشت و استیال برکنترل

مختلف اجتماعی و مقابله با ارتقا سطح مبارزات کنونی است. یاری گرفتن از فضای ملتهب تهدیدات و لیفیاظیی هیای 

هایی است که رژیم بیهوده امیدوار است به مدد آنها بتواند سرکوب اعتیراضیات  جنگی و تهدیدات دشمن خارجی اهرم

شان به سر آمده اسیت و در اشیکیال میخیتیلیف بیه  های مختلف اجتماعی تحمل را تسهیل کند. کارگران و زنان و گروه

خیابان می آیند. دستگیری شکنجه و قتل اگر قادر بود آنها را به سکوت وادار کند تاکنون قضیه فیییصیلیه ییافیتیه بیود. 

رسند. جمهوری اسالمی خیطیر را درییافیتیه اسیت و  تر از پیش فرا می های اعتراض پس یکدیگر و هر بار قوی موج

عدلدی ندیدا دی،  عسل محمددی،امیر امیرقلی،مرداد علیه  ۲۱زند. بیدادگاه  برای بقاء خویش به هر ریسمانی چند می

ای کیامیل از ایین اسیتیییصیال و عیمیل  ، نمونهفرد و اسماعیل بخشی ساناز الهیاری، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی

جنایتکارانه است. بیدادگاهی که همچون هزاران مورد از این دست برعلیه انقیالبیییون میبیتینیی بیر پیرونیده سیازی و 

شناسند و در دقایق مبارزات  شکنجه و سناریو نویسی است. کارگران و زحمتکشان ایران  این زندانیان سیاسی را می

دهند. این کیارگیران و آزادییخیواهیان  اند و به چیزی جز آزادی بدون قیدوشرط آنها تن نمی آنان همدالنه حضور داشته

اند و در این بیدادگاه ها نیز جیز  شجاع در کف کارخانه و خیابان افشاگر ماهیت ضد کارگری و ضد آزادی رژیم شده

 این کاری نخواهند کرد. 

داری اسالمی و یک آلترناتیو سوسیالیستیی  ما امضاکنندگان این اطالعیه که برای سرنگونی انقالبی جمهوری سرمایه

هیای بیارز سیرکیوب صیدای کیارگیران و  ها را که درسراسر عمر نینیگییین رژییم نیمیونیه کنیم این بیدادگاه مبارزه می

آزادیخواهان بوده اند محکوم میکنیم و در کنار کارگران و خانواده های زندانیان سیاسی می ایستیم و خواهیان آزادی 

خواهیم هر کجیا  بی قید و شرط و فوری آنان هستیم. ما از همه کارگران و نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه می

هستند برای آزادی فوری زندانیان سیاسی و برعلیه رژیم و بیدادگاه هایش به هر طریق ممکین میبیارزه و اعیتیراض 

 کنند. 

 وثیقه آزاد باید گردد کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و بی

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۹۲- ۷- ۹۱۰۲ 

حکمتیست، سازمان راه  –امضا کنندگان: ا حاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری 

 کارگر، سازمان فدائیان )اقلیت( و هسته اقلیت.



 یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد آماده به کار!
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است با پرونده سازی 

برای زندانیان هفت تپه، 

کارگران را مرعوب و از 

حقوق و منافع کارفرماها 

دفاع کنند. اعتصاب 

کارگران هفت تپه بحدی 

برحق بود که خود 

حکومتیها نمی توانند به 

همین عنوان علیه 

کارگران حرف بزنند. چه 

کسی نمیداند آنها با 

اتهامات نخ نما علیه شما 

پرونده سازی میکنند، اما 

هدف این بیدادگاه سرمایه، 

محاکمه کار، محاکمه 

تمایالت و انتقاد 

سوسیالیستی، محاکمه 

کمونیسم است. آنها شما را 

وثیقه و سپر این سرکوب 

عریان و تهاجم سیاسی 

کرده اند. آنها شما فعالین 

کارگری و رفقای نشریه 

گام را به این و آن سازمان 

کمونیستی منتسب میکنند، 

تا هم کارگران و هم 

کمونیست ها را کوبیده 

 باشند.

ما تردید نداریم و خودتان 

اعالم کرده اید که 

اعتصاب غذا انتخاب 

سیاسی شما نیست، همه 

میدانند ناچاری شما برای 

اعتراض به اجحاف و 

توهین و بدرفتاری و 

فشارها و همینطور 

محدودیت های زندان، راه 

اعتصاب غذا را بسوی 

شما باز کرده است. اما 

در این روزها شما باید 

سالم و سرحال باشید تا 

بتوانید از حقانیت تان در 

بیدادگاه سرمایه دفاع 

کنید! بتوانید علیه پرونده 

سازی و "جرم" اعالم 

کردن خبر و اعتراض 

کارگری حرف بزنید! 

هدف شما اگر رساندن 

صدایتان به گوش هم طبقه 

ای هایتان و افکار 

عمومی پیشرو بود، این 

میسر شده است. همه جا 

یکصدا از حقانیت هفت 

تپه و فوالد و آزادی 

فوری و بیقید و شرط 

زندانیان هفت تپه سخن 

میگویند. بسیاری از 

سازمانهای کارگری جهان 

در کنار شما ایستاده اند. 

همه جا علیه هر نوع 

سناریو سازی و پرونده 

سازی سخن میگویند! 

همزمان خانواده های 

شما، دوستان و بستگان، 

ضمن تالش روزمره و 

اجتماعات بشدت نگران 

سالمتی و مخاطرات 

ممکن و عواقب 

اعتصاب غذا هستند. ما 

در کنار خانواده و 

دوستان عمیقا نگران 

سالمتی شما هستیم. 

بویژه تالش زندانبانان 

برای امضا گرفتن و 

گذاشتن مسئولیت بپای 

خود شما، اوضاع را 

 نگران کننده تر میکند. 

 

ما همراه با خانواده هیا و 

دوستان و همه کسانی کیه 

در این نیگیرانیی شیرییک 

هستینید، از شیمیا تیقیاضیا 

داریم که در تصمیییم تیان 

تییجییدییید نییظییر کیینییییید، بییه 

اعتصاب خاتیمیه دهییید و 

برای مواجهه با اتهیامیات 

بییی اسییاس در روزهییای 

آتی آماده شیویید. جینیبیش 

کارگری و امر آزادی بیه 

 یارانی چون 

 اعالمیه حزب حکمتیست  

 سپیده و امیر حسین عزیز،
 نگران سالمتی تان هستیم!

امیر حسین محمدی 

فرد بیست و هشتمین 

روز و سپیده قُلیان 

هفتمین روز اعتصاب 

غذا را در حالی پشت 

سر گذاشته اند که 

اوضاع جسمی آنها 

بدنبال اعتصاب غذا 

بسیار نگران کننده 

است. همین روزهای 

آتی هفته جاری 

مصادف با برگزاری 

بیدادگاه زندانیان هفت 

تپه؛ اسماعیل بخشی، 

علی نجاتی، عسل 

محمدی، ساناز 

الهیاری، سپیده قلیان، 

فرد  امیرحسین محمدی

و امیر امیرقلی است. 

این یک دادگاه عادی 

نیست و بنا به اوضاع 

ایران و مختصات 

سیاسی اش، معنای 

سیاسی ویژه ای دارد. 

در این بیدادگاه قرار 
  7صفحه  
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

آپارتاید جنسی در ایران 

همراه با سرکوب 

سیستماتیک زنان به 

مقاومتی شکل داد که در 

خیزش های دوره های 

مختلف نقش فعال زنان را 

در صفوف اول تثبیت 

نموده است. طرح این 

شعار از جانب ما از این 

 جهت مطرح میشود. 

مبارزه برعلیه  فرودستی 

زن در تمام ابعاد آن بحق 

و بطور مستمر در دستور 

کار ما کمونیست های 

کارگری بوده و هست. 

برای ما آزادی زن یک 

رکن اساسی برای دستیابی 

به جامعه ای برابر برای 

همه ی انسانها است . 

انسان محوری پایه 

کمونیسم ما میباشد و تالش 

برای رهایی از هر قید 

وبندی که به جدایی انسانها 

منجر میشود یک اصل 

 است. 

برای همین است که حزب 

حکمتیست شعار نه به  

حکومت ضد زن را 

بعنوان یک شعار در این 

دوره بار دیگر مطرح 

میکند تا بتواند موقعیت 

نابرابر و فرودستی زنان 

را که ربط مستقیم به 

ایدئولوژی نظام دارد،  به 

شعاری برای پراتیک 

روزمره ی جنبش برابری 

 طلب تبدیل نماید.

با  ۹۶زنان بعد از انقالب 

خواسته های روشن به 

میدان آمدند. مرد ساالری، 

مذهب، سنت های عقب 

مانده و ضد زن، قوانین 

نابرابر اجتماعی و مدنی 

زیر ضربه  ۹۶در انقالب 

ی جنبش آزادیخواهی قرار 

گرفتند. با تسلطه ارتجاع 

مذهبی شعار،"ما انقالب 

نکردیم تا به عقب 

برگردیم" روشنی این 

جنبش نو را به خوبی 

نشان داد. حجاب اسالمی 

نقطه آغاز حمله ی اسالم 

سیاسی برای به عقب 

راندن جنبش برابری طلب 

 زن شد. 

در تقابل با این وضعیت 

بود که جنبش برابری 

زنان مبارزه علیه بیرق 

اسالم سیاسی یعنی حجاب 

را بعنوان یک عرصه و 

شعار محوری و مبارزاتی 

انتخاب نمود. بازتاب این 

به 

میدان آمدن را در 

حضور فعال زنان در 

مبارزه بی امان علیه 

جمهوری اسالمی و 

حتی در عکس العمل 

وحشیانه جمهوری 

اسالمی در مقابل 

مبارزات زنان و در 

آمار زنان اعدامی در 

کشتارهای وسیع سال 

در زندانها و حمله  ۰۶

ی گله های حزب اله و 

اسید باشی به زنان در 

 خیابانها  دید.

سرکوب زنان اگر با 

حجاب اسالمی شروع 

شد در ادامه خودتثبیت 

قوانین شریعه ، 

جداسازیهای جنسی در 

محیط کار و سازمان 

دادن برنامه های 

ارتجاعی و بسیت کثیف 

ترین تبلیغات علیه زنان  

 را بدنبال داشت. 

جواب جنبش برابری 

طلب روشن بود. بی 

حجابی و بد حجابی 

زنان علیرغم خشونتی 

که رژیم برای مقابله با 

آن اعمال 
  11صفحه 

 نه به حکومت ضد زن

 پروین کابلی

کمونیست هفتگی 

نه به میپرسد؟ 

حکومت ضد زن ، از 

شعارهای سلبی و مهم 

حزب در اوضاع 

سیاسی جاری ایران 

است. جایگاه و 

کارکرد این شعار در 

مبارزه علیه جمهوری 

اسالمی چیست؟ حزب 

حکمتیست از انقالب 

زنانه صحبت میکند، 

منظور چیست؟  در 

این رابطه فراخوان 

حزب به فعالین 

کمونیست و حزب 

حکمتیست برای 

جاانداختن شعارهایش 

در مبارزات جاری 

 چگونه است؟ 

این پروین کابلی: 

شعار از یک واقعیت 

در جامعه ی ایران 

برگرفته شده است. 

واقعیت وجود یک 

جنبش اجتماعی که از 

همان روز اول 

برسرکار آمدن 

جمهوری اسالمی در 

تقابل با آن شکل گرفته 

و اکنون ابعاد وسیعی 

یافته است. برقراری 
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرگ بر جمهوری اسالمی

نموده است همراه با 

تالش بیوفقه ی زنان 

برای شرکت در حیات 

اجتماعی مالک 

روشنی بر این بوده 

است که هیچ تغییری 

بدون زنان و شرکت 

برابر آنها امکانپذیر 

نیست. زنان به یک 

دردسر روزمره رژیم 

 تبدیل شدند.

در واقع میشود گفت 

که تالش برای دادن 

یک تصویر اسالمی 

از زنان در ایران با 

شکست روبرو 

شد.شرکت فعال زنان 

با خواست برابری 

کامل با جنبش همگانی 

برای سرنگونی گره 

 خورد. 

از سر چنین مبارزه 

ای که ابعاد وسیعی 

یافته و خواست بنیاد 

نهادن یک جامعه 

برابرو مدرن و 

امروزی که زنان نقش 

محوری در آن دارند، 

جنبش ما از انقالب 

زنانه صحبت میکند. 

انقالب زنانه یعنی 

حضور پتانسیل باالی 

زنان در این انقالب و 

 نه به حکومت ضد زن

تالش موثر برای بر 

انداختن سنت های عقب 

مانده و مردساالر، پایان 

زن ستیزی و نابرابری 

جنسیتی، از بین بردن 

دخالت مذهب در زندگی 

زنان و برقراری رابطه 

ای آزاد و برابر. پتانسیل 

جنبش زنان به خاطر 

سرکوب بیوقفه زنان و 

پشتیبانی جامعه از 

خواست رهایی زن بحق 

باالست. اما این جنبش به 

مانند همه ی جنبش های 

دیگر با مصاف های جدی 

روبرو بوده و هست. 

جنبشها و جریانات 

مختلف تالش میکنند که با 

طرح مطالبات خود این 

جنبش را از آن خود کنند 

و رادیکالیسم آن را به 

حداقل برسانند. این 

گرایشات در درون و 

بیرون رژیم وجود دارند، 

و اساسا برای امتیاز 

گیری و یا تعدیل خواسته 

های زنان تالش میکنند. 

در شرایطی که جامعه 

ایران به یک مصاف 

سرنوشت ساز با 

جمهوری اسالمی رفته 

است، میتواند بخشی از 

این نیروی رادیکال را که 

امروز در خیابانها در تقابل 

با رژیم هستند با خود همسو 

کند. باید با تقویت جنبش 

آزادی زن و انقالب زنانه 

ظرفیت این نیروی رادیکال 

را جذب کرد و نگذاشت به 

نیروی ترندهای تعدیل 

گرای جنبش زن تبدیل 

شوند. نباید فراموش کرد که 

نفس مبارزه کنونی بر علیه 

حجاب اسالمی و آپارتاید 

جنسی امروز از کانال 

سرنگونی جمهوری اسالمی 

میگذرد. انقالب زنانه ای که 

ما از آن صحبت میکنیم  با 

توجه به ویژگیهائی که قبال 

ذکر کردم نمیتواند نتیجه ای 

غیر از این برای آن قائل 

 شد. 

ما کمونیست ها باید از هم 

اکنون برای این دوره خود 

را آماده کنیم. برای این 

آمادگی باید شعارهای سلبی 

خود را به میان اجتماعات و 

محافل مختلف برد. در 

مورد آن صحبت نمود 

وفعالین و آکتویست های 

چپ و کمونیست  را به 

درستی و پایه ای بودن این 

شعار متقاعد نمود. تاکید 

میکنیم در عالم واقع  انقالب 

همه با هم وجود ندارد و 

برای این تز هیچگونه 

ارزشی قائل نیستیم. باید 

به این امر توجه نمود 

که مبارزه ی ما صرفا 

برای تغییر قوانین 

نیست) هر چند در 

مقاطعی میتواند هر 

تغییر کوچک یک 

دستاورد باشد و ما 

برای آن هم تالش 

میکنیم( بلکه مبارزه ای 

بر علیه کلیت نظام 

سرمایه و جمهوری 

اسالمی است. ما 

خواهان سرنگونی 

انقالبی رژیم هستیم. در 

پروسه انداختن رژیم 

میتواند اتقاقات دیگری 

هم محتمل باشد که باید 

خود را آن آماده نمود. 

برای ما شرط پیروزی 

این پروسه انقالب 

سوسیالیستی ست. در 

پروسه نهایی پیروزی 

طبقه کارگر، بسیاری 

از جمله گرایشاتی که 

هم اکنون در پروسه 

سرنگونی هستند به 

احتمال قوی با ما همراه 

نخواهند بود و راه خود 

را جدا میکنند. ما به 

وضوح تاکید میکنیم، 

جنبش آزادی زن و 

جنبش کارگری و 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

نه به 

حکومت ضد 

 زن
سپیده قلیان ، علی نجاتی 

و عسل محمدی و 

بازداشت شدگان روز 

جهانی کارگر ندا ناجی، 

عاطفه رنگریز و آنیشا 

اسدالهی را خواستاریم و 

عواقب ناشی از هر نوع 

اتفاق ناگواری را برای 

این عزیزان متوجه 

مقامات قضایی و امنیتی 

ها  و مسئولین زندان

 .دانیم می

غذای خود را پایان دهند 

و تاب و توان خود را 

در ادامه هر چه 

هموارتر کردن مسیر 

مبارزه طبقاتی تا 

رسیدن به دنیای آزاد و 

 .برابر قرار دهند

جمعی از کارگران و 

فعالین کارگری سنندج 

 -و خانواده های شان 

۶۵۹۵۶۸ 

 

در پایان ضمن ارج نهادن 

و احترام به تصمیم این 

عزیزان در ادامه 

اعتصاب غذای خود تا 

رسیدن به خواسته های 

شان، از این رفقای 

گرانقدر تقاضامندیم برای 

تداوم مبازره خود که تا 

شان  این لحظه صدای

برای طبقه کارگر ایران 

و جهان رساتر شده، 

خواستاریم که اعتصاب 

کمونیستی همسرنوشتند.  

این تنها کمونیسم و 

رهبری کمونیستی است 

که تضمین میکند این 

جنبش تا محو کامل هر 

گونه نابرابری پیشروی 

 میکند.  

برای همین اهمیت دارد 

که در جنبش اعتراضی 

و سرنگونی طلبانه 

جاری و در جنبش 

برابری طلب زنان 

شعارهای مهم مانند "نه 

به حکومت ضد زن" و 

"نه به آپارتاید جنسی"  

در صدر شعارهای 

رادیکال توده کارگر و 

مردم قرار گیرد. ما از 

فعالین کمونیست و حزب 

حکمتیست میخواهیم 

برای جا انداختن این 

شعارها در تظاهراتها و 

مبارزات جاری به طور 

 جدی تالش کنند. 

  *** 

 

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین سنندج در 
حمایت از کارگران زندانی و بازداشتی های 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین سنندج در حمایت از 
 کارگران زندانی و بازداشتی های اول ماه مه

به سرکوب این 

اعتراضات و حامیان آن 

زدند. از جمله اسماعیل 

بخشی نماینده کارگران 

هفت تپه و علی نجاتی 

کارگر بازنشسته هفت تپه 

و سپیده قلیان خبرنگار 

مستقل و دیگر فعالین 

کارگری از جمله عسل 

محمدی امیر حسین 

محمدی فرد و ساناز 

الهیاری و امیر امیرقلی 

که در حمایت از این 

اعتراضات قلم می زدند 

تا صدای آنان را به گوش 

هم طبقه های شان 

برسانند در دستور کار 

نهادهای امنیتی و قضایی 

قرار گرفت تا بار دیگر 

ضدیت خود را با طبقه 

کارگر ایران به اثبات 

 .برسانند

اسماعیل بخشی نماینده 

کارگران هفت تپه، ساناز 

الهیاری و امیر حسین 

محمدی فرد و سپیده قلیان 

و امیر امیرقلی با گذشت 

بیش از شش ماه بازداشت 

و با وجود پایان بازجوی 

های شان و حتی بدور از 

قوانین قضایی حال 

حاضر ایران همچنان به 

صورت کامال غیر 

قانونی بازداشت و 

 .باشند بالتکلیف می

امیر حسین محمدی فرد و 

ساناز الهیاری همسرش 

در اعتراض به این رویه 

معمول مقامات امنیتی و 

قضایی و دیگر حقوق 

زندانیان سیاسی دست به 

 .اعتصاب غذا زده اند

در این میان ساناز 

الهیاری که در پی وخیم 

شدن وضعیت جسمانی 

چندین بار به بهداری 

زندان منتقل شده بود پس 

از دوازده روز وبا اسرار 

خانواده و همسرش دست 

از اعتصاب غذا کشید، 

اما همچنان امیر حسین 

محمدی فرد در بیست و 

ششمین روز اعتصاب 

غذایش دچار افت شدید 

فشار خون و سرگیجه 

شده و چندین بار نیز 

توسط هم بندی هایش به 

بهداری اوین منتقل شده 

است که پزشکی بهداری 

هشدار جدی و احتمال 

خونریزی داخلی را داده 

 .است

از طرفی سپیده قلیان که 

از یکم مرداد دست به 

اعتصاب غذا زده است 

در پی وخامت وضعیت 

  زنده باد شوراها

جسمانی بیهوش و به 

بهداری منتقل گردیده 

 .است

استقامت و عظم استوار 

این عزیزان مورد 

حمایت گسترده کارگران 

و فعالین کارگری و 

اجتماعی و دیگر مردم 

آزادیخواه ایران و جهان 

قرار گرفته است و از 

طرفی ادامه وضعیت 

حیاتی این فرزندان 

راستین طبقه کارگر 

موجی از نگرانی را 

برای خانواده های شان و 

های پیشرو  دیگر بخش

 .جامعه داشته است

لذا ما جمعی کثیری از 

کارگران و فعالین 

کارگری سنندج و 

خانواده های مان حمایت 

بی دریغ خود را از 

خواسته ها و مطالبات 

این عزیزان اعالم 

داریم و آزادی بی قید  می

وشرط تمامی آنها و 

متوقف کردن تعقیب 

قضایی و پرونده سازی 

برای کارگران و فعالین 

کارگری از جمله 

اسماعیل بخشی، امیر 

حسین محمدی فرد، 
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جای کارگران و فعالین 

 !کارگری زندان نیست

کارگران!زحمتکشان!

مردم آزادیخواه و 

 !برابری طلب

همچنان که مستحضرید 

پس از اوج گرفتن 

اعتراضات کارگران 

نیشکر هفته و فوالد 

به  ۶۶اهواز در سال 

حقوق های معوقه و 

روند خصوصی سازی 

ها و عدم امنیت شغلی 

و غیره، کارگران این 

دو واحد تولیدی به 

همراه خانواده های 

شان حدود یک ماه در 

های شوش و  خیابان

اهواز و با طرح 

شان  مطالبات واقعی

دست به اعتراض و 

اعتصاب زدند که با 

حمایت گسترده در 

های  دیگر بخش

کارگری چه در داخل 

ایران و چه در سطح 

 .بین المللی مواجه شد

پس از این اعتراضات، 

حافظان سرمایه از 

ترس فراگیر شدن این 

اعتراضات و 

اعتصابات و به 

صورت قهرآمیز دست 
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رژیم، خود را با اهداف و 

سیییییاسییتییهییای مییورد نییظییر 

پیییییمییانییانییش  آمییریییکییا و هییم

همیاهینید کینینید.  نیقیشیه 

راهیییی کیییه بیییا تشیییدیییید 

مبارزات کارگران و توده 

میییردم عیییلیییییییه کیییلیییییییت 

جمهوری اسیالمیی، افیقیی 

ندارد و میتواند و بایید بیه 

شییکییسییت کشییانیییییده شییود. 

بخشی دیگر که علناً و بیه 

هییای مییخییتییلییف از  زبییان

"رژییییم چییییییینیییت" دفیییاع 

کییییییینییییییینییییییید، بیییییییا  میییییییی

هییییای  پییییروژه شییییکییییسییییت

شان تینیهیا راه را  تاکنونی

تشییدییید فشییار سیییییاسییی و 

اقیییتیییصیییادی و نیییظیییامیییی 

آمییریییکییا بییه جییمییهییوری 

اسییالمییی و حییمییایییت از 

جرییان و ییا ائیتیالفیی از 

جیییرییییانیییات بیییورژوائیییی 

بعنوان "دولت جیانشییین" 

دانند. تحریم اقتیصیادی  می

و جند و تشیدیید بیحیران 

در اشکال تیقیابیل نیظیامیی 

محدود یا گسترده، به تنهیا 

امید این جیرییانیات بیرای 

نییزدیییک شییدن بییه قییدرت 

سیاسی و لیذا "آلیتیرنیاتیییو 

شییدن" بییدل شییده اسییت. 

بییرای اییین اردو مییعیینییی 

واضح "آلترناتیییو" دسیت 

راستی یعنیی حیفیظ نیظیام 

داری بیییییدون  سیییییرمیییییاییییییه

حییکییومییت اسییالمییی اسییت. 

دار اییران بیا  طبقه سرماییه

هیای  ها وگیراییش تمام جناح

آن نشان داده اسیت کیه در 

تمام مراحل رشدش نه تنهیا 

هیچگاه نیازی به اسیتیقیرار 

آزادیهای سیاسی نداشیتیه و 

نیییدارد، بیییلیییکیییه شیییراییییط 

دیکتاتیوری و اسیتیبیداد بیه 

همراه فساد گسترده اداری، 

اجییتییمییاعییی، اقییتییصییادی و 

فرهنگی تنیهیا مینیبیع ادامیه 

دهید.  حیاتش را تشکییل میی

طبقه ُمنحیط و فیاسیدی کیه 

میییانیییع عیییمیییده تیییحیییوالت 

اقییتییصییادی اجییتییمییاعییی و 

سیاسی بیه نیفیع تیوده هیای 

زحییمییتییکییش مییردم اسییت. 

اکنیون گسیتیرش و عیمیییق 

شدن شدید شکاف طبقیاتیی، 

بیش از هیر زمیان جیامیعیه 

را به دو بخش اقلیت ناچیز 

استیثیمیارگیر و سیتیمیگیر و 

غارتگر و اکثرییت عیظیییم 

طبقه کارگر و مردم تیحیت 

سییتییم و اسییتییثییمییار، تییقییسیییییم 

نییمییوده اسییت. اییین اقییلیییییت 

استثمارگر و ستمگر که بر 

راند  ُمقدرات مردم ُحکم می

تمامی امکیانیات رفیاهیی و 

ثییروتییهییای اجییتییمییاعییی و 

اقتصادی جامعیه را بیزور 

سییرنیییییزه و سییرکییوب در 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

اخییتیییییار گییرفییتییه اسییت. 

اکثریت عظییم کیارگیران 

و زحمتکشان جامعیه کیه 

از چییهییل سییال سییتییم و 

اسیییتیییثیییمیییار و زور و 

سرکوب طیبیقیه حیاکیم و 

دستگاه دولتی سرکوبگیر 

آن به تنید آمیده انید، بیا 

دست زدن به اعتصابیات 

و اعیتیراضیات وسیییع و 

میییییییداوم، خیییییییواهیییییییان 

سرنگیونیی آن و بیدسیت 

گرفتن سرنوشت خیوییش 

 هستند.

 

در جیییدال بیییرسیییر  -۱

آلترناتیوسازی، نیروهای 

اپییوزیسیییییون بییورژوایییی 

سییازمییان ایییران مییانیینیید 

مجاهدین خلق، بخشهائیی 

از جریانات ناسیونالیست 

ایرانی و طیییف وسیییعیی 

سییلییطیینییت طییلییبییان، از 

احیییزاب و نیییییییروهیییای 

ناسیونالییسیت میحیلیی از 

جمله در کردستان میانینید 

احییییییزاب دمییییییکییییییرات 

کردستان و سیازمیانیهیای 

زحییمییتییکییشییان، تییحییقییق 

استراتژی سیییاسیی خیود 

هیای  را به دخالیت قیدرت

هیا  غربی و در رأس آن

امیییپیییرییییالیییییییسیییم 
  15صفحه 

بییا تشییدییید بییحییران   -۲

جییمییهییوری اسییالمییی و 

گسترش تنش و تبلیغات 

هیای  جنگیی بییین دولیت

آمییریییکییا و جییمییهییوری 

اسالمی، ما شاهد تشدیید 

تیییحیییرک اپیییوزیسیییییییون 

راسییییییت و بییییییروز 

هیییای آنیییهیییا  امیییییییدواری

برای وقوع یک جنید، 

تیییالقیییی نیییظیییامیییی بیییا 

جمهوری اسالمی و از 

این طریق مطرح شیدن 

  گیری یک راه و یا شکل

راسیییتیییی   حیییل دسیییت

جیییاییییگیییزیییین، بیییطیییرق 

میییخیییتیییلیییف هسیییتیییییییم. 

امییپییریییالیییییسییم آمییریییکییا 

درراستای تامین مینیافیع 

خیییود و میییتیییحیییدیییینیییش 

درمیینییطییقییه خییاورمیییییانییه  

بییییرای "رام کییییردن" 

جمهوری اسالمی تالش 

مییکینید، هیمیراه بیا ایین 

هیاییی از  سیاست بیخیش

حییکییومییت و حییاشیییییه 

حییکییومییت کییه طییرفییدار 

مییذاکییره فییوری انیید، بییا 

اتکا به دیپلماسی و بینید 

و بسییت امیییییدوارنیید بییا 

حداقل تغییرات کینیتیرل 

ً بییدون  شییده و تییرجیییییحییا

دخالت میردم در درون 
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حفظ "میهنی" افتاده اند که 

بیییهیییشیییت بیییریییین بیییرای 

استثمارگران و ستیمیگیران 

و جیهینیمیی سیوزان بیرای 

توده عظیم طبقه کارگیر و 

مردم زحمتکش اسیت. در 

ایییییین میییییییییییان احیییییزاب 

اپورتونیست رفیرمیییسیت، 

نظیر حزب توده و دنیبیالیه 

روانش و چپ حیاشیییه ای 

" بیه رغیم آمریکایی"ضد 

ادعیییای گیییذار از رژییییم 

جمهوری اسالمی، امیا در 

عمل تنها خواهان برافتادن 

والیت فقیییه هسیتینید و بیه 

همراه بیخیشیی از اصیالح 

طیلیبییان بیه تیغییییییراتیی در 

قانون اساسی امید بسیتیه و 

بیییه میییانیییدگیییاری نیییظیییام 

اسییتییثییمییارگییر و سییتییمییگییر 

سیییرمیییاییییه داری حیییاکیییم 

رضایت میدهینید. راه حیل 

بیییخیییش هیییای میییخیییتیییلیییف 

اپییوزیسیییییون بییورژوایییی 

بییرای خییاتیییمیییه دادن بیییه 

بیییحیییران اقیییتیییصیییادی در 

بهترین حالت سپردن اداره 

اقییتییصییاد کشییور بییه دسییت 

مدیران تکنوکرات، عیادی 

سازی مناسبات با غرب و 

و رفییع مییوانییع سیییییاسییی 

بیر سیر راه ادغیام حقوقی 

تیر  تر و سیستماتیک فزاینده

داری ایییران در  سییرمییایییه

بییازار جییهییانییی و تییداوم 

اسییتییثییمییار کییارگییران بییرای 

"بازسازی ایران" است. ما 

بعنوان نیروهای کمونیسیت 

در کنیار جینیبیش رادییکیال 

کیییارگیییری و بیییخیییشیییهیییای 

مختلف مردم آزادییخیواه و 

زحیمییتییکییش مییانیینیید جیینییبییش 

مییعییلییمییان، بییازنشییسییتییگییان، 

دانشییجییویییان انییقییالبییی و 

پیشرو، جنبش برابری زن 

ن چپ و او مرد، روشنفکر

انقالبی، حرکتهای برابیری 

طلبانه و مردم تحت ستم و 

اسییتییثییمییار و تییبییعییییی  در 

سراسر ایران، به هیچکیدام 

از این اردوهای ارتجیاع و 

امپریالیسم تعلق نداریم. میا 

قاطعانه اعالم کرده ایم کیه 

در برابیر هیر نیوع بینید و 

بسِت بورژوائی و هر نیوع 

آلترناتییو سیازی از بیاالی 

سر طبقیه کیارگیر و میردم 

زحمتکش خواهیم ایستاد و 

به هیچ دولیِت بیورژوائیی، 

کییه میییاهیییییت اسییاسییی و 

هییییا تییییداوم  مشییییتییییرک آن

استثمار و سیرکیوب اسیت، 

 تن درنخواهیم داد.

میا بیار دییگییر اعییالم  -۰

مییی کیینیییییم کییه در مییتیین 

کشیییمیییکیییش سیییییییاسیییی و 

طیبییقیاتییی جییامیعییه ایییران، 

سییر و  بییرای تییقییویییت و

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

سامان دادن به پایه های 

یک آلترنیاتیییو اجتماعی 

کارگری و سوسیالیستی 

مبارزه میکنیم. ما شکیل 

دادن بییه اییین اردو و 

تییییقییییویییییت راه حییییل 

سوسیالیستی و کارگری 

اجتماعیی  هایدر جنبش

را وظیفه تعطیل ناپیذییر 

خییود دانسییتییه و بییرای 

سییرنییگییونییی انییقییالبییی 

جییمییهییوری اسییالمییی و 

استقرار دولتی کارگری 

و شیییورائیییی میییبیییارزه 

کنیم. میا در اوضیاع  می

بحرانی کنیونیی، تیبیدییل 

مییعیینییا و مضییمییوِن اییین 

سرنگونی به افق جنبیش 

طبقه کیارگیر و اردوی 

انییقییالب و بییه پییرچییم 

مییبییارزه سیییییاسییی بییرای 

بزیر کشیدن جیمیهیوری 

اسییییالمییییی و نییییظییییام 

داری تیییالش  سیییرمیییاییییه

کنییم. میا بیار دییگیر  می

اعالم می کنیم بخشهیای 

مییخییتییلییف اپییوزیسیییییون 

بورژوایی اییران تیالش 

دارند روند دست بدسیت 

شدن حاکیمیییت سیییاسیی 

بورژوازی اسیالمیی بیا 

کمیتیریین دخیالیِت میردم 

کییارگییر و زحییمییتییکییش 

  16صفحه  صورت گیییرد. 

آمریکیا گیره زده انید و 

طرفدار "رژییم چییینیت" 

هسیییتییینییید. جیییرییییانیییات 

ناسییونیالیییسیت کیرد در 

عین حال با ناامیید شیدن 

از دخیییالیییت نیییظیییامیییی 

آمریکا و متحیقیق نشیدن 

"رژیییم چییییینییح" مییورد 

نیییظیییرشیییان در حیییال 

حیاضیر، بیار دییگیر بییه 

سیییییییییاسییییت و سیییینییییت 

شان بند و بست  همیشگی

با جمهوری اسالمیی بیه 

منظور شریک شدن در 

قیییدرت سیییییییاسیییی بیییا 

حییکیییومیییت ارتیییجیییاعیییی 

مرکزی روی آورده اند. 

بیییییییییییییرخیییییییییییییی از 

جییمییهییوریییخییواهییان، از 

طریق مخالفت با انقالب 

تحت عنوان مرزبندی با 

خشونت و تاکید بر گذار 

آمیییز عیمیالً بیه   مسالمیت

ماندگاری و بقیای رژییم 

کننید.  اسالمی خدمت می

بیییه عیییالوه در طیییرف 

مییقییابییل، بییا طیییییفییی از 

مییدافییعییییین جییمییهییوری 

اسالمی روبرو هسیتیییم، 

که به بهانه خطر جینید 

و درگیری نظامی، توده 

کیییییارگیییییر و میییییردم 

زحمتکش را به آرامیش 

و وحییدت بییا حییاکییمیییییت 

کنند و بیه ییاد  دعوت می
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 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

اسییتییراتییژی سیییییاسییی 

اصیییییالح طیییییلیییییبیییییی 

حکیومیتیی، رفیرانیدم، 

آشییییتییییی مییییلییییی و 

آلترناتیوسازی بیرسیر 

َمصییون نییگییاهییداشییتییِن 

مییییاشیییییییییِن دولییییتییییی 

بییییییییورژوائییییییییی و 

ارگانهای سرکوب آن 

از گزنِد عمِل انقیالبیی 

طبقه کارگر و اردوی 

سیییوسیییییییالیییییییسیییت و 

کییمییونیییییسییت جییامییعییه 

 است. 

 

ما در کینیار جینیبیش  -٤

سییوسیییییالیییییسییتییی طییبییقییه 

هییای  کییارگییر و جیینییبییش

اجتماعی میتیحید طیبیقیه 

کییییارگییییر، در جییییدال 

جاری برای سرنگیونیی 

انیییقیییالبیییی جیییمیییهیییوری 

اسالمی، درهم کوبیییدن 

تمام ارگانها و نهادهائی 

که قدرت طبقاِت حاکمه 

بییر آن اسییتییوار اسییت، 

کیینیییییم. از  مییبییارزه مییی

نییظییر مییا سییرنییگییونییی 

جمهوری اسالمیی بیایید 

بییییه یییییک انییییقییییالب 

اجیییتیییمیییاعیییی، در هیییم 

شکستن ماشین دولیتیی، 

ید کامِل سیییاسیی و  خلع

اقتصادی از بیورژوازی و 

گییذار بییه یییک نییظییم نییوییین 

کارگری و سیوسیییالیییسیتیی 

منجر شود. لذا میا وظیییفیه 

خییود و طییبییقییه کییارگییر و 

اردوی نیروهای آزادیخواه 

و پیشرو را تقابل روشن و 

شیییفیییاف بیییا کیییلیییییییه "راه 

حییییل"هییییای بییییورژوائییییی 

میییییییدانیییییییم. از نیییظیییر میییا 

هیا، سیرنیگیونیی  کمونییسیت

انقالبی جمهیوری اسیالمیی 

و شیییکیییسیییت دورنیییمیییای 

امییپییریییالیییییسییتییی، وجییوه و 

 ارکان یک سیاست واحدند. 

 

در شییرایییط کیینییونییی،  -٥

وقیفییه  هینیوز تیالیشییهیای بیی

جریانات دست راسیتیی در 

اپوزیسیون کیه بیه دخیالیت 

قدرتهای خارجی امید بسته 

اند، موفق نشده اند به قالبی 

ای  سیاسی درآیند و بیدرجیه

مورد اعتنا و پذییرفیتینیی و 

قیابیل تییایییید بییرای جیامیعییه 

بمثابه "یک آلترناتیییو" در 

قبال جمهوری اسالمی بدل 

شیونید. از ایینییسیو، اردوی 

بیییییییشیییمیییار کیییارگیییران و 

زحییمیییتیییکییشیییان و طیییییییف 

کمونیست ها و چپ جامعیه 

هم، بدلیل شرایط پلییسیی و 

سییرکییوب و مییمیینییوعیییییت 

فعالیت متشکیل در ابیعیاد 

تیییییر، هییییینیییییوز  وسیییییییییییع

انییید بیییدییییل  نیییتیییوانسیییتیییه

سوسیالیستی کارگیران را 

به افقی مسلط و به پیرچیم 

سیاسی قدرتمندی در متین 

مبارزات اجیتیمیاعیی بیدل 

کنند. لذا کشمکیش بیرسیر 

شییکییل دادن بییه آییینییده و 

مختصات آن از میوضیعِ 

طبقاِت متخاصم اجتماعی 

ادامییه دارد. نییقیید مییا بییه 

روشیییهیییا، میییاهیییی یییت و 

مییحییتییوای طییبییقییاتییی راه 

هیییای اپیییوزیسیییییییون  حیییل

راسییت، جییزئییی از نییقیید 

تر ما و طبقه کارگر  وسیع

داری و  به جامعه سرماییه

اساس نظامی است که در 

قلمرو اقتصاد به استثیمیار 

فرد از فرد و در قیلیمیرو 

سیاست به یک حیکیومیت 

استبیدادی و دییکیتیاتیوری 

 طبقه بورژوا متکی است. 

 

هیا در قیبیال  کمونیست -٦

رژیم جمهوری اسالمی و 

داری  نییییظییییام سییییرمییییایییییه

پالتفرمی روشن و اعیالم 

شیییده دارنییید. پیییالتیییفیییرم 

ها قبل و بعد از  کمونیست

"بیییحیییران هسیییتیییه ای"، 

مسییییتییییقییییل از تشییییدییییید 

های جنگی و یا در  لفاظی

دوران جنید، تیغیییییری 

مییاهییوی نییمیییییکیینیید بییلییکییه 

سیییییاسییت و اسییتییراتییژی 

خیییود را میییبییینیییی بیییر 

سیییازمیییانیییدهیییی انیییقیییالب 

اجییتییمییاعییی در شییرایییط 

جدید، پیگیییری و دنیبیال 

میییکینینید. لیذا میا بیا هیر 

کودتیا و تیغیییییر آراییش 

رژیییییم و بییییورژوازی 

ایران و تقابل نظامی در 

اییییین یییییا آن گییییوشییییه 

خیییاورمیییییییانیییه ییییا در 

میییرزهیییای اییییران، از 

اهییداف و سیییییاسییتییهییای 

کییییییییییییارگییییییییییییری و 

مییان عییدول  کییمییونیییییسییتییی

نمی کنیم. ما کمیونیییسیت 

هییا بییه بییهییانییه "دفییاع از 

میییییهیین" و یییا بییه بییهییانییه 

"امیییروز رژییییم بیییایییید 

برود"، طبیقیه کیارگیر و 

مردم بیجیان آمیده را بیه 

حمایت از ناسیونالیسم و 

جمهوری اسیالمیی و ییا 

بیییه دفیییاع از راه حیییل 

بورژوائی و کودتیائیی و 

"رژیم چینیجیی" دعیوت 

نمی نماییم. یک سییاسیت 

کارگری و کمونیستیی و 

انترناسیونالیستی بر نفیی 

سلطه و انقیاد سییاسیی و 

اقییتییصییادی بییورژوازی 

  17صفحه  تیییاکییییییید دارد، 
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی

ها، که از  همین امپریالیست

رادیییکییالیییییزه شییدن جیینییبییش 

انییقییالبییی و قییدرت گیییییری 

طییبییقییه کییارگییر و چییپ و 

کمونیسم در هراس بیودنید، 

حمایت شد و عمال به میردم 

ایران تحمیل گیردیید. زییرا 

اییین حییکییومییت مییدافییع و 

ضامن تداوم دولت سرمیاییه 

بیود.  ٥۶داری در انیقیالب 

راه حل سوسیالیسیتیی میا و 

طبقه کارگر تیالیشیی بیرای 

نفی همیه جیانیبیه حیاکیمیییت 

 سرمایه در ایران است. 

 

مییییا شییییش جییییریییییان  -۸

کییمییونیییییسییت و چییپ، هییمییه 

نیروهای اردوی انقالبیی و 

کییارگییری را بییه گییرفییتیین 

ابییتییکییار عییمییل در صییحیینییه 

سیاسی برای تشدید مبیارزه 

عییلیییییه جییمییهییوری اسییالمییی 

فرامیییخیوانیییم. سیرنیگیونیی 

انقالبی جمهوری اسیالمیی، 

پاسخی کوبنده به تیهیدییدات 

و اعییییمییییال فشییییارهییییای 

امییپییریییالیییییسییتییی آمییریییکییا و 

نییییروهییای مییخییتییلیف مییدافییع 

وضیییع میییوجیییود اعیییم از 

حکیومیتیی و اپیوزیسیییونیی 

است. ما در این جدال برای 

تر راه  تقویت و طرح وسیع

 : علیه منافع کارگران و مردم ایرانزی بورژوائیآلترناتیوسا

حل شورائی و سوسیالیستی 

طییبییقییه کییارگییر و افشییا و 

شکسیت هیر سیییاسیتیی کیه 

کییارگییران و مییردم را بییه 

حمایت از این یا آن ارتجاع 

فیییرامیییییییخیییوانییید، تیییالش و 

کیینیییییم. امییروز  مییبییارزه مییی

دیگر نه تنها "همه بیا هیم" 

محیلیی از  ٥۶دوره انقالب 

اِعیییراب نیییدارد، بیییلیییکیییه 

بندی طبقاتی هر روز  صف

بیش از پیییش آشیکیارتیر و 

شود. ما از ایین  تر می قطبی

قطیبیی شیدن سیییاسیت، کیه 

بیییییانییگییر تشییدییید کشییمییکییش 

هیییای  حیییل سیییییییاسیییی و راه

طییبییقییاتییی مییتییمییایییز اسییت، 

استقبیال و بیرای پیییروزی 

حیییل کیییارگیییری تیییالش  راه

میکنیم. ما نیروهیای طیبیقیه 

کارگر و کمیونیییسیت هیا و 

پیییییییییشییییروان رادیییییکییییال 

جنبشهای اجتیمیاعیی را بیه 

تییقییویییت صییفییوف مسییتییقییل 

طبقاتی و انقالبی خیوییش، 

تییقییویییت افییق و راه حییل 

کارگری در مقیابیل افیق و 

راه حییییل بییییورژوائییییی، 

برافراشتن پرچم آلترنیاتیییو 

سوسیالیستی طبقه کیارگیر 

با هدف سرنگونی انقیالبیی 

رژیم جیمیهیوری اسیالمیی 

واسیییتیییقیییرار حیییاکیییمیییییییت 

 شورائی فرامیخوانیم!

 

 ۰۶   –  ۲۰۶۸میییرداد  ۸

  ۱۶۲۶ ژوئیه

 

امضاها: ا حاد فدائیان 

کمونیست، حزب 

کمونیست ایران، حزب 

 –کمونیست کارگری 

حکمتیست، سازمان راه 

کارگر، سازمان فدائیان 

 )اقلیت( و هسته اقلیت.

 

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه 

بیکاری مکفی برای تمام افراد 

 آماده به کار!

علیه تحریمیهیا و جینید 

طلبی ارتجاعی آمیرییکیا 

و مییتییحییدییینییش بییوده و 

پیکیاری انیقیالبیی عیلیییه 

طبقه حاکیم سیرمیاییه را 

 دهد. سازمان می

 

مییا عییمییده تییبییلیییییغییات  -۶

جنگی و تشدید تنش بیین 

هییا را نییاشییی از  دولییت

بحرانهای عالج نیاپیذییر 

داری و نیز  نظام سرمایه

تالشی بیرای از میییدان 

بدر کردن طبقیه کیارگیر 

و جنبیشیهیای اجیتیمیاعیی 

واقییعییی، تییالییشییی بییرای 

گرفتن ابتکار میبیارزات 

های میردم  از دست توده

و ورود بیییییه فیییییاز 

نظامیگری و کیودتیائیی، 

تیییالش بیییرای تیییغیییییییییییر 

صحنه سیییاسیی بیه نیفیع 

ارتیییجیییاع اسیییالمیییی و 

نیروهای حافظ و میدافیع 

نیییظیییم سیییرمیییاییییه داری 

مییییییییییییدانییییییییییییم. ضیییییید 

گیری میبیتیذل  آمیرییکیائیی

رژیم جمهوری اسیالمیی 

ذره ای به منافع جینیبیش 

کارگری و سوسیییالیییسیم 

در ایران مربوط نیسیت. 

حکومت اسالمی تیوسیط 
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید! مرگ بر جمهوری اسالمی

های تحت کنترل سازمان 

ملل نیز از یورش های 

وحشیانۀ دولت اسرائیل در 

امان نیستند. سازمان ملل 

این یورش را "نند 

طی  .جهانیان" خواند

بمباران های اخیر ارتش 

 ٤۱۶اسرائیل بیش از 

فلسطینی جان باخته و بیش 

نفر مجروح شده  ۰۶۶۶از 

نفر از  ٤٦اند. بیش از 

کشته شدگان کودک اند. 

ژوئیه "بت  ۱٤چهارشنبه 

سلم" یک سازمان حقوق 

بشر اسرائیلی طی بیانیه 

ای اعالم کرد که مقامات 

دولت اسرائیل علنا اعالم 

کرده اند که سربازان انسان 

هایی را می کشند که "نزد 

دولت دلیلی برای کشتن 

شان موجود نیست. اما 

هیچکس حتی بخودش 

زحمت بازبینی دستورات 

را نداده است" و ارتش 

اسرائیل کماکان بروی همه 

آتش می گشاید. چند روز 

کودک از یک  ٤پیش 

خانواده در حال بازی 

فوتبال در ساحل توسط 

آتش باران سربازان 

اسرائیلی از یک قایق در 

 حکمتیست  -اعالمیه حزب کمونیست کارگری 

دنیا در مقابل نسل کشی دولت اسرائیل در فلسطین خاموش 

 !است
دریا جان باختند. اینها فقط 

دو نمونه از صدها یورش 

و حمله های وحشیانه 

ارتش اسرائیل به فلسطینی 

 هاست. 

 

عالوه بر کشتار فلسطینی 

ها، آدم ربایی جوانان و 

کودکان و زندانی کردن 

آنها به بخش دائمی زندگی 

فلسطینی ها در مناطق 

اشغالی بدل شده است. 

شکنجه های وحشیانه 

زندانیان توسط بسیاری از 

سازمان های حقوق بشر 

گزارش شده است. هفته 

پیش یک جوان در زیر 

شکنجه جان باخت. اسارت 

کودکان ده ساله و شکنجه 

و آزار آنها نیز به یک امر 

دولت   .عادی بدل شده است

اسرائیل علنا و رسما دست 

بکار یک نسل کشی و 

پاکسازی منطقه از 

فلسطینی هاست. ویران 

کردن خانه های فلسطینی 

ها و تصرف آن و 

ساختمان سازی برای 

اسکان یهودیان، امری که 

بیش از دو دهه است از 

طرف سازمان های بین 

المللی ممنوع اعالم شده و 

در معاهده  ۲۶۶۲در سال 

صلح دو طرف بر آن 

توافق کردند، بی محابا در 

جریان است. بدنبال 

گسترش جند در منطقه، 

سوریه، لیبی و یمن، دولت 

اسرائیل شرایط را برای 

پاکسازی منطقه و اشغال 

گسترده تر سرزمین 

فلسطینی ها مناسب دید. با 

سر کار آمدن ترامپ و 

حمایت روز افزون دولت 

آمریکا از اسرائیل، 

شرایط برای ادامه نسل 

کشی و جنایات گسترده 

دولت دست راستی 

اسرائیل و نتانیاهو مناسب 

تر شده است. اعالم بلندی 

های جوالن بعنوان بخشی 

از کشور اسرائیل و سپس 

تغییر نام شهرکی در آنجا 

به نام "ترامپ" فقط یک 

نمونه از این زورگویی و 

"کشورگشایی" در شرایط 

نابسامان و جنگی منطقه 

 .است

 

قطب متمدن و انسان 

دوست و آزادیخواه باید در 

مقابل این نسل کشی و 

فلسطین صحنه یک 

جند تمام عیار و 

نابرابر است. دولت 

اسرائیل مداوما به نوار 

غزه و مناطق اشغالی 

کرانه غربی یورش می 

برد. بمباران نوار غزه، 

شلیک به معترضین و 

تظاهرات کنندگان در 

آنسوی دیوار فلزی، آدم 

ربایی شبانه در مناطق 

اشغالی، دستگیری 

کودکان، ویران کردن 

خانه های فلسطینی ها 

در مناطق اشغالی و 

اورشلیم عملیات ثابت 

کارزار ارتش اسرائیل 

برای نابودی فلسطینی 

هاست. چند روز پیش 

در اثر بمباران شبانۀ 

یک مدرسه در کمپ 

پناهندگی "جی بولیا" 

نفر، اکثرا کودک  ۲٥

کشته و بیش از صد نفر 

مجروح شدند. خانواده 

هایی که خانه هایشان 

در اثر بمباران ویران 

شده به مدارسی که تحت 

نظارت سازمان ملل به 

پناهگاه تبدیل شده است، 

پناه برده اند. این پناهگاه 
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری! مرگ بر جمهوری اسالمی

دولت اسرائیل، اکنون هر 

اعتراضی به اسرائیل با 

مهر "ضد یهودی گری" 

مواجه می شود. دولت 

اسرائیل با کمک تروریسم 

دولتی آمریکا و متحدانش، 

قلدری و زور گویی در 

خاورمیانه و جنایات و 

ستمگری بیحد و مرز علیه 

مردم فلسطین را به نقطه 

اوج رسانده است. به این 

 .وضعیت باید خاتمه داد

 

حزب کمونیست کارگری 

 : علیه منافع کارگران و مردم ایرانزی بورژوائیآلترناتیوسا

حکمتیست حمالت  -ایران

و جنایات دولت اسرائیل 

علیه مردم فلسطین را 

شدیدا محکوم می کند و در 

حد توان خود برای حقوق 

مردم فلسطین مبارزه 

خواهد کرد. پایان دادن به 

این جند تروریستی یک 

قدم مهم و تعیین کننده در 

 .ثبات منطقه خواهد بود

 

مرگ بر جمهوری 

 اسالمی!

آزادی، برابری، حکومت 

 کارگری!

زنده باد جمهوری 

 سوسیالیستی!

 

حزب کمونیست کارگری 

 حکمتیست -ایران

 ۰۶ -۲۰۸۶مرداد  ۸

 ۱۶۲۶ژوئیه 

پاکسازی قومی به 

اعتراض بلند شود. در 

شرایط حاضر دولت 

اسرائیل بدون هیچ 

مانعی به یورش ها و 

کشتار خود ادامه می 

دهد. رسانه های بستر 

اصلی حتی دیگر اخبار 

مربوط به کشتار 

فلسطینی ها را بعضا 

منتشر نیز نمی کنند. با 

چرخش هرچه بیشتر به 

راست سیاست حاکم در 

غرب و قدرت گیری 
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  زنده باد شوراها مرگ بر جمهوری اسالمی

چهل سال بعد از انیقیالب  -

و تغیییییرات اقیتیصیادی  ۹۶

سیییییاسییی و اجییتییمییاعییی در 

کردستان مبارزه برای رفع 

تبعی  فقط می تیوانید ییک 

جنبش شهیری میتیشیکیل از 

جنبش کارگیری و زنیان و 

دانشییجییویییی و مییعییلییمییان و 

بازنشیسیتیگیان در اتیحیاد و 

هیای  همبسیتیگیی بیا جینیبیش

اجییتییمییاعییی سییراسییری در 

 .ایران باشد

فییاش شییدن ارتییبییاطییات و  -

مذاکرات احیزاب بیا رزییم 

اسالمی که مردم کیردسیتیان 

را شوکه کرد نشان داد بیین 

اییییین احییییزاب و مییییردم 

کیییردسیییتیییان چیییه فیییاصیییلیییه 

عظیییمیی وجیود دارد. ایین 

احیییزاب بیییه نیییام میییردم 

کردستان اما پنهان از انیهیا 

و حتی پنهان از اعضایشان 

مشغول بند و بست بودند تیا 

برای خودشیان جیای پیاییی 

 .هر چند لرزان پیدا کنند

فاش شیدن ایین میذاکیرات  -

یکبار دییگیر نشیان داد کیه 

برداشتیهیا و راه حیل هیای 

متفاوتی برای رفع تبعییی  

بر اساس ملیت وجیود دارد 

و هر حیزب و گیروهیی بیا 

توجه به جایگاه طبقاتی راه 

حلی را مطرح می کینید کیه 

چند نکته ی حیاتی در یک موضع کارگری در قبال مذاکرات 
 پنهانی احزاب کردستانی

با منافیع و جیاییگیاهیش در 

 .جامعه خوانایی داشته باشد

این چهار حزب برای رفیع 

ستم ملی را در چیارچیوب 

همین حاکمیت ضد انسیانیی 

خیال پردازی میی کینینید و 

بیییرای تیییوافیییق حیییول آن 

 .مذاکره را آغاز کیرده انید

در صورتیکه رهایی میردم 

کردستان از سیتیم میلیی در 

چارچوب رهایی کل میردم 

از اسییتییبییداد حییاکییم و در 

چیییارچیییوب ییییک نیییظیییام 

 .دمکراتیک ممکن است

این احیزاب دهیه هیاسیت  -

که دیگر مبارزه مسیلیحیانیه 

ندارند و به اعتبار فیعیالیییت 

خودشان دعوت به میذاکیره 

نشده اند بیلیکیه بیه اعیتیبیار 

مبارزه مردم در شهرها بیه 

مذاکره دعوت شده انید امیا 

همین مذاکرات را از میردم 

پنهیان داشیتیه انید. حیاصیل 

مبارزه مردم باید به تیحیقیق 

اهداف خودشان منجر شیود 

و خیییییودشیییییان دربیییییاره 

سرنوشتشان تصمیم بگیرند 

و نیه احیزابیی حیتیی بیدون 

اطالع مردم به بند و بسیت 

 .با رژیم پرداختند

این وقیاییع نشیان داد کیه  -

اییین احییزاب میینییافییع مییردم 

کردستان علیه ستم ملیی را 

نمایندگی نمی کنند و میردم 

کیییردسیییتیییان بیییایییید خیییود 

سرنوشت و نمایندگی خیود 

را بدست خویش بگیرند و 

مانع هر نوع معامله و بینید 

و بست بین ایین احیزاب و 

رژیم بر سیر مینیافیع خیود 

  .شوند

الزمییه آن سییازمییانییدهییی  -

یییک جیینییبییش شییهییری بییا 

محوریت جنبش کیارگیری 

کییردسییتییان در اتییحییاد بییا 

جنبش زنان و دانشیجیوییی 

و معلمان و بیازنشیسیتیگیان 

بیییرای دسییییتیییییییییابییییی بییییه 

خواسیتیهیای وییژه خیود و 

همچنییین بیرای رفیع سیتیم 

ملیی اسیت. شیرط الزم و 

ضییروری پیییییروزی اییین 

جنبش همکاری و اتحیاد و 

اتییکییا بییه اتییحییاد طییبییقییاتییی 

کارگران کردستان همیگیام 

و همراه باکارگیران سیاییر 

نیییقیییاط اییییران اسیییت کیییه 

مییتییضییمیین رهییایییی طییبییقییه 

کیییارگیییر ازییییو  نیییظیییام 

 . سرمایه داری می باشد

جیییمیییعیییی از کیییارگیییران 

 کیییییییییییییییردسیییییییییییییییتیییییییییییییییان 

۶۵۹۵۶۸ 

 

کییییییییییارگییییییییییران و  -

زحمیتیکیشیان کیردسیتیان 

سرنوشتی جدا بقیه مردم 

ایییران نییدارنیید. اتییحییاد 

جنبش کارگری با جنبش 

زنان و دانشجوییی و بیا 

حییمیییاییییت میییعیییلیییمیییان و 

بازنشستیگیان حیول نیان 

کییار ازادی کییه مییحییور 

مییبییارزات مییردم عییلیییییه 

تبعی  ونابرابری برای 

ایییجییاد جییامییعییه ازاد و 

برابر و بیدون تیبیعییی  

اسیییت رهیییاییییی میییردم 

کردستان از تیبیعیییضیات 

ملی و مذهبی را تضمین 

 .مییییییییییی کیییییییییینیییییییییید

 

کییارگییران کییردسییتییان   -

بخشی جدایی نیاپیذییر از 

طبقه کارگر ایران اسیت 

و سرنوشتی جدا از هیم 

 .ندارند

جنبش کارگری اییران  -

هیییییچ نییفییعییی در اعییمییال 

تییبییعییییی  عییلیییییه مییردم 

کیییردسیییتیییان نیییدارد و 

بنابرایین میتیحید جینیبیش 

کییییارگییییری و مییییردم 

کییردسییتییان عییلیییییه کییلیییییه 

تییبییعیییییضییات روا داشییتییه 

شده به میردم کیردسیتیان 

  .است
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی

آگوست در حمایت از زندانیان  ۲عکسهایی از تظاهراتهای امروز جمعه 

 تپهسیاسی و محکومیت دادگاهی کارگران و فعالین بازداشتی هفت
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 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی! مرگ بر جمهوری اسالمی
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرگ بر جمهوری اسالمی

 



 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

