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كمونيست كارگري در ايران و عراق
مصاحبه با دبير كميته مركزي حزب

حکمتيست :اخيرا بيانيه ای از
 ٢٠مه  ٣٠ -٢٠١٩ارديبهشت ١٣٩٨
طرف سه حزب کمونيست
دوشنبه ها منتشر ميشود
کارگری در ايران و عراق تحت
عنوان "تخاصمات آمريکا با
حزب كمونيست كارگري -حكمتيسـت )خـط
ايران ،مخاطرات محلی و منطقه
ای" منتشر شده است .ضرورت
رسمي(
انتشار اين بيانيه مشترک چه
بود؟ آيا اين سه حزب اقدامات
دانشگاه در دفاع از آزادي و
ديگری در دستور خود قرار
داده يا ميدهند؟
برابري
دوشنبه  ٢٣ارديبهشت دانشجويان دانشگاه تهران در
اعتراض به طرح "حجاب و عفاف" ،حجاب اجباری و
حضور گشت ارشاد ،در دانشکده فنی و سپس دانشکده
هنرهای زيبا ،مقابل پرديس هنرها تجمع کردند و در
صحن دانشگاه اجتماع اعتراضی براه انداختند .تشديد
فشار به دانشجويان و طرح "حجاب و عفاف" بخشی از
تعرضی وسيعتر تحت عنوان "طرحهای امنيت اخﻼقی
و اجتماعی" است که قرار است با اتکا به بسيجی ها و
چماقداران جمهوری اسﻼمی به اجرا در آيد.

ميکنم
آذرمدرسی :فکر
ضرورت بيانيه روشن است.
هرچند کشمکش ظاهرا ميان
ايران و امريکا است اما ابعاد و
تاثيرات اين کشمکش بخصوص
ميليتاريزم امريکا و حمله
احتمالی به ايران محدود نميشود.
امروز همه ،از روسای دول
اروپايی تا منطقه و ....تاثيرات
اين کشمکش بر گسترش جنگ
و ناامنی در منطقه را هشدار
ميدهند و اتفاقا اين تاثيرات
مخرب و مخاطرات است که
کشمکش ايران و امريکا و حمله
نظامی به ايران را حساس،
پيچيده ،خطرناک و به معضلی

منطقه ای کرده است .آوردن
ناوگان های جنگی به خليج،
استقرار هواپيماهای جنگی،
بخشی از جنگ و فضای جنگی
است که امريکا در منطقه راه
انداخته است.
امروز ديگر مخاطرات اين
کشمکش محدود به تحريم
اقتصادی ايران و جنگ
اقتصادی عليه مردم در ايران
نيست ،مسئله صرفا قربانی
گرفتن از مردم در ايران به نام
"دفاع از حقوق بشر" و "دفاع
از مردم" و "ضديت با رژيم"
نيست .قلدری و ميليتاريزم
امريکا تحت عنوان "محدود
کردن نفوذ ايران در منطقه" يا
"امنيت منطقه" و حمله نظامی
به ايران ميتواند کل منطقه را به
جنگ و خون بکشد.

دانشجويان با شعار "نان کار آزادی ،پوشش اختياری"،
"دانشجو میميرد ذلت نمیپذيرد"" ،بيکاری ،بيگاری،
حجاب زن اجباری" و در دست داشتن پﻼکاردهايی با
خواست آزادی سه تن از دستگير شدگان روز جهانی
کارگر ،مرضيه اميری ،عاطفه رنگريز و ندا ناجی ،به
آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زيبا رفتند .دانشجويان
معترض مورد حمله لباس شخصی ها و اوباش بسيجی
قرار گرفتند .حمله ای که با پاسخ دانشجويان روبرو شد اطﻼعيه پاياني پلنوم  ٤٥كميته مركزي حزب
و به درگيری ميان دانشجويان و بسيجی ها منجر
لندن ،اعتراض به گسترش فضاي ميليتاريستي عليه ايران
ميشود.
بر اساس فيلم و تصاوير منتشرشده در شبکههای
اجتماعی ،در اين اعتراضات دانشجويی بعﻼوه
پﻼکاردهايی با شعار"علینژاد ،ارشاد  /ارتجاع ،انقياد"
بيانگر اعتراض
وجود داشت .شعارهايی که
دانشجويان به دخالت قدرت های خارجی و ﻻبيگری
چهره ها و فعالين سياسی است.

در اينکه چنين حمله ای به نفع
هيئت حاکمه امريکا و ايران و
کشورهای عربی در منطقه
نيست ،در اينکه هر دو طرف
عليرغم تبليغات جنگی عليه هم

هدفشان شروع درگيری نظامی
نيست ،در اينکه هدف از اين
فضای جنگی و تهديدات مذاکره
است ،ترديدی نيست .در اينکه
اوضاع امروز با سال  ٢٠٠٣و
حمله به عراق متفاوت است ،در
اينکه امريکا موقعيت و متحدين
قبلی را ندارد و  ...شکی نيست.
اما مستقل از خواست ترامپ و
هيئت حاکمه امريکا يا جمهوری
اسﻼمی ،احتمال و امکان
درگيری نظامی بدليل تحريکات
بخشی از هيئت حاکمه ايران،
باندهای مسلح يا دولت اسرائيل،
چه با نيروهای جمهوری
اسﻼمی و يا در يکی از حياط
خلوتهای ايران در منطقه و
بطور مشخص عراق ،اصﻼ کم
نيست .امروز وضعيت عراق
بسيار حساس تر از ايران است.
بيرون بردن پرسنل "غير
ضروری" امريکا از عراق،
فشار به دولت عراق در محدود
کردن نيروهای وابسته به ايران،
مانند حشدالشعبی ،و فاصله
گرفتن دولت عراق از جمهوری
اسﻼمی،

در مقابل هجوم بورژوازي حاكم بايد ايستاد!

حرکت روز  ٢٣ارديبهشت دانشجويان دانشگاه تهران،
بی ترديد آغاز دور ديگری از تحرکات مستقل
دانشجويی با پرچم آزادی و برابری است .حرکتی که
مستقﻼ و با اعﻼم فاصله از همه قطب های ارتجاع
محلی ،منطقه ای ،جهانی و بين المللی ،بر حرمت
انسانی شهروندان ،از جمله دانشجويان دختر ،بر
عطش جامعه برای دستيابی به رفاه ،آزادی و امنيت،
تاکيد می گذارد .اين اعﻼم حضور مستقﻼنه دانشجويان
مترقی و پيشرو ،برای دستيابی به حداقل حقوق انسانی
در جامعه ای است که از همه طرف ،از تحريم و
پروپاگاندهای جنگی ،تا سرکوب و بسيج و فقر و
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ميکنند ،جلب توجه سازمانهای کارگری
مصاحبه با دبير كميته مركزي
و چپ و افکار عمومی در غرب و
امکان درگيری با يکی از نيروهای فشار به دول غربی و  .....منجمله از
دست ساز ايران در عراق ،به جای اين کارها است.
حمله مستقيم به ايران اصﻼ کم نيست.
امری که بدون جنگ مستقيم با ايران که حکمتيست :آيا تﻼشی برای بيانيه
عواقب خطرناکی برای منطقه دارد ،در مشترک و همکاری با نيروهای چپ در
فشار جدی به جمهوری اسﻼمی و اپوزيسيون ايران در رابطه با اين
کشيدن ايران به پای ميز مذاکره موثر تهديدات و فضای جنگی انجام شده
است .اتفاقا عراق کانديد مناسبی است است؟ اگر نه چرا؟
چرا که هنوز کمرش را از زير بار
حمله  ١۶سال پيش راست نکرده و آذر مدرسی :حزب ما در سالهای قبل و
درگيری نظامی در عراق ،آنهم با در دوره های مختلفی تﻼشهای زيادی
نيرويی مذهبی به نام مبارزه با برای مقابله با چنين مخاطراتی را در
تروريسم و  ....حمل بر حمله نظامی و ميان نيروهايی که خود را چپ ميدانند
جنگ با ايران نخواهد بود اما فشاری کرده است .در دوره "رژيم چينج از
بر جمهوری اسﻼمی خواهد آورد .طريق رفراندم" ،در دوره علم کردن
جنگ و درگيری موضعی که "فدراليسم قومی" بعنوان راه حلی برای
مخاطرات جدی بر زندگی مردم در آينده ايران ،در دوره "رژيم چينج از
طريق حمله نظامی" و يا در مقابل
عراق در بر خواهد داشت.
تحريمها بعنوان جنگ اقتصادی عليه
با توجه به اين مولفه ها و تاثيرات مردم ايران و به نابودی کشاندن زندگی
مستقيم اين فضای جنگی بر زندگی و ميليونها انسان ،ما تﻼش کرديم عﻼوه
مبارزه مردم در ايران و عراق ﻻزم بر نشان دادن مخاطرات اين سياستهای
بود کمونيستهايی که حساسيت اوضاع ارتجاعی ،سياست کمونيستی در مقابل
را درک ميکنند و ضرورت بستن سدی اين مخاطرات را به نقطه اتکا چنين
در مقابل اين قلدری و تعرض به زندگی تقابلی تبديل کنيم.
و مبارزه مردم در منطقه برای يک
زندگی آزاد ،انسانی ،برابر و امن را متاسفانه نيروهای منتسب به چپ در
تشخيص ميدهند ،بلوکی کارگری و اين سالها بيشتر و بيشتر به راست
کمونيستی را در منطقه اعﻼم کنند و چرخيده اند .مستقل از اينکه در نوشته
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه در ها و ادعاهايشان چقدر از کارگر و
منطقه و دنيا را به مقابله با اين آزادی و رهايی و سوسياليسم و.....
وحشيگری آشکار فرا بخوانند .دفاع از حرف ميزنند ،اما در دنيای سياست
زندگی و مبارزه طبقه کارگر و مردم فاصله زيادی ميان اين چپ و نيروهای
در عراق ،ايران ،سوريه ،لبنان ،ليبی ،راست ديده نميشود .يکی به نام کارگر
سوريه و مقابله با هر طرح و توطئه و آزادی و برابری از تحريم های
ارتجاعی عليه زندگی ،امنيت و سعادت اقتصادی ،از فدراليسم قومی ،از دخالت
مردم در اين منطقه بخشی از وطيفه "بشردوستانه" امريکا در تقابل با
انترناسيوناليستی ما کمونيستها است .جمهوری اسﻼمی دفاع ميکند و ديگری
به نام سلطنت يا جمهوريت ،به نام دفاع
بيانيه اولين قدم در اين راه است.
از ميهن و تماميت ارضی و نقد به سوء
ما قطعا اقدامات ديگری را برای مديريت جمهوری اسﻼمی!
گسترش و قويتر کردن اين بلوک در
دستور خود خواهيم گذاشت .تحکيم اين نيروها تاريخا و سنتا صورت مسئله
همبستگی مبارزاتی ميان طبقه کارگر هيئت حاکمه امريکا را قبول کرده اند.
در ايران و عراق و کردستان عراق ،ديروز مشکل امريکا "ايران هسته ای"
جلب سازمانهای کارگری ،سازمانهای بود ،را قبول کرده بودند و امروز
چپ و شخصيتهای سياسی اجتماعی گسترش نفوذ جمهوری اسﻼمی در
درمنطقه که حساسيت اوضاع را درک منطقه و "دفاع از امنيت منطقه" است

را قبول کرده اند .هيچ نيروی
کمونيستی در بن بست اقتصادی
جمهوری اسﻼمی و فقر و فﻼکتی که به
طبقه کارگر و مردم محروم در ايران
تحميل کرده است ،در ديکتاتوری
مذهبی در ايران ،در بيحقوقی مطلق
مردم ،در تروريسم جمهوری اسﻼمی و
ظرفيتهای تروريستی آن ،در اينکه
جمهوری اسﻼمی يکی از عناصر و
مهره های ناامنی در منطقه است،
ترديدی ندارد .اما هيچيک از اين
واقعيات مشروعيتی به سياستهای
ارتجاعی و ميليتاريستی هيچ دولت و
قدرت بين المللی و يا منطقه ای نميدهد.
هيچيک از اين واقعيات دفاع اين
نيروها به نام کارگر و کمونيسم از
تحريم ،از دخالت نظامی ،از فدراليسم و
راه حل های ارتجاعی برای آينده ايران
را توجيه نميکند .همانطور که فقر و
استبداد حاکم در ونزوئﻼ سياستهای
ارتجاعی امريکا ،رژيم چينج ،دخالت
نظامی و تحريم و  ....را توجيه نميکند.

ماره ٢۵٧
اختﻼف را بر سر پاسخ ها ميبرد .اگر
راست پرو غرب مدعی است راه
محدود کردن جمهوری اسﻼمی و
"بازگرداندن امنيت به منطقه" و "رژيم
چينج" نه از طريق جنگ و حمله
نظامی که از طريق آلترناتيو سازی ،از
طريق تقويت اين بخش از اپوزيسيون و
درست کردن لويه جرگه های ايرانی
و ...است ،نيروهای حاشيه ای و بی
ريشه به نام چپ هم به بهانه ضديت با
جمهوری اسﻼمی يا رسما و يا تلويحا
از تحريمها ،از تشنج در رابطه و
فضای جنگی به نام "فشار بيشتر به
جمهوری اسﻼمی" دفاع ميکنند .اين
نيروها در انتظار تاثيرات تحريم ها و
فضای جنگی بر "گسترش اعتراضات
مردم" و "باز شدن فرصت" هستند و
فراخوان به گسترش اعتراضات و
تعيين تکليف با "دشمن خودی" ميدهند.
اين نيروها فقط و فقط بی ربطی
خودشان را به زندگی و مبارزه مردم
در ايران نشان ميدهند.
ﻻزم نيست شما چپ يا کمونيست باشيد
تا اين واقعيت را ببينيد که تحريم،
تحميل فقر و فﻼکت به مردم ،فضای
جنگی و هراس از آينده هر نوع اميد به
تغيير و دست بردن برای اين تغيير را
در جامعه کور ميکند و برعکس به بی
افقی ،استيصال ،هراس و نا امنی و
محافظه کاری دامن ميزند .کدام انقﻼب
بر متن خطر ويرانی جامعه اتفاق افتاده
است؟ ﻻزم نيست شما چپ و کمونيست
باشيد تا متوجه نباشيد که اتفاقا تحريم و
فضای جنگی بر عمر جمهوری اسﻼمی
اضافه ميکند.

امروز حتی راست ترين مفسرين از
اينکه کشمکش ترامپ و ايران ربطی به
تقابل با "تروريسم"" ،امنيت منطقه"
و  ....ندارد ،همه به اينکه فضای جنگی
عليه ايران محملی برای حل معضﻼت
امريکا با رقبای بين الملی خود و بخشی
از کمپين انتخاباتی دولت ترامپ است،
اذعان دارند .بخصوص که تﻼشهای
قبلی ترامپ برای نشان دادن قدرت
امريکا در مقابل اروپا و چين همگی بی
نتيجه بودند .از تهديد به حمله به کره
شمالی به بهانه خلع سﻼح اتمی آن ،از
جنگ بر سر سهم دول اروپايی در ناتو،
از خروج از برجام تا حمايت از خوان
گوايدو در ونزوئﻼ و تهديدات نظامی و اميد بستن به چنين نيروهايی در بستن
سدی در مقابل چنين اوضاعی بيهوده
اقتصادی عليه مادورو.
است .امروز اين چپ بيشتر و بيشتر به
تهديدات جنگی عليه ايران قرار است زندگی و مبارزه مردم بيربط شده و در
شکستهای تا امروز ترامپ را جبران مقابل آن قرار گرفته و به همين دليل
کند و جواب به اين نياز است که تعيين نبايد سراغ آنها ميرفتيم .برعکس اتکا
کننده است .به همين دليل تحريکات به احزاب کمونيستی که چنين خطری
بريان هوک و نتانياهو و  ....و يا شليک را ميبينند ،آماده مقابله با آن هستند،
هر گلوله ای از طرف هر نيرو تاريخی از اين تقابل را با خود دارند
ماجراجويی ميتواند حمله نظامی را موثر ،واقعی و تعيين کننده است.
شروع کند.
قبول صورت مسئله از طرف امريکا

مبارزه ما براي برابري و رفع تبعيض در متن جوامع سرمايه داري موجود جزء ﻻينفك مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي شكل دادن به
انقﻼب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد كمونيستي است .حزب كمونيست كارگري  -حكمتيست به صف مقدم هر مبارزه

اجتماعي عليه تبعيض و نابرابري در جهان امروز تعلق دارد و معتقد است كه برابري حقوقي همه و شمول يكسان قوانين واحد بر همه،
مستقل از جنسيت ،مليت ،مذهب ،نژاد ،عقيده ،مرام ،شغل ،مقام و تابعيت و غيره بايد بعنوان يك اصل تخطي ناپذير و محوري در
صدر قوانين جامعه اعﻼم شود.

و ی ،ذ ی ،زده باد و ا سای
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دانشگاه در دفاع
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لندن ،اعتراض به گسترش فضاي ميليتاريستي عليه

بيکاری و سيل و تخريب محيط زيست
و … محاصره شده است .اين اعﻼم
آمادگی دست بردن به قدرت متحد و
متشکل خود ،برای دستيابی به حقوق روز جمعه  ١٧ماه مه  ٢٠١٩در
اعتراض به ميليتاريسم و ايجاد فضای
انسانی خود است.
جنگی مجدد توسط آمريکا در
دانشجويان معترض و پيشرو ،فرزندان خاورميانه و بهره برداری ايران از آن،
جامعه ،فرزندان طبقه کارگر ،فرزندان تجمعی در مرکز شهر لندن ،توسط
مردم محروم و فرزندان مردم آزاديخواه تشکيﻼت لندن حزب حکمتيست  -خط
اند .نبايد اعتراض آنها تنها بماند! نبايد رسمی و تشکيﻼت های خارج کشور
بسيج و سپاه و اطﻼعات جرات کنند که احزاب کمونيست کارگری کردستان و
به حتی يکی از آنها دست بزنند .حمايت عراق ،سازماندهی و برگزار گرديد.
از اعتراض آنها ،حمايت از خواست
های آزاديخواهانه و برابری طلبانه همه شرکت کنندگان با در دست داشتن
شعارهايی در اعتراض به ميليتاريسم
محرومين در ايران است.
آمريکا ،توجه و حمايت رهگذران
دانشگاه ،جامعه ،مدرسه و محل کار و زيادی را به خود جلب کردند .در اين
زندگی و خيابان ها را بايد از همه نشانه حرکت ،عﻼوه سخنرانی ها و شعارها
های حاکميت سرکوب و بسيج و زن به زبان فارسی ،سخنرانی به زبان
ستيزی ،حجاب و تبعيض و جداسازی ،انگليسی و پخش اطﻼعيه حزب به زبان
انگليسی بين رهگذران و مردم،
پاک کرد.
همبستگی زيادی ايجاد کرد .بسياری از
عابرين ،شرکت کنندگان در اعتراض،
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست اهداف و خواست های آنها را مورد
توجه و حمايت قرار ميداند.
)خط رسمی(

ايران

 ٢٣ارديبهشت ١٣٩٨
 ١۴مه ٢٠١٩
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ميدان آوريم و در مقابل تحرک
ارتجاعی  -ميليتاريستی که بار ديگر
خاورميانه و مشخصا ايران را هدف
قرار داده است ،سد ببنديم .

پيرخصری ،دبير تشکيﻼت لندن حزب ،طی اين حرکت رفيق سونيا ﷴی ،از
دست اندرکاران راديو نينا ،مصاحبه ای
انجام داد .
را با رفيق امان کفا انجام داد .بعﻼوه
رفيق امان کفا ،مسئول تشکيﻼت خارج گزارش کاملی نيز به زبان انگليسی در
حزب و از اعضا رهبری حزب ،طی ميديای انگليسی انجام پخش شد.
سخنرانی به زبان های فارسی و
انگليسی سياست قلدرمنشی آمريکا در اين تجمع پس از يک ساعت پايان يافت.
جهان و در خاورميانه ،نتايج مخرب
اين فضای جنگی بر روی زندگی و خبر اين حرکت اعتراضی در فضای
مبارزه طبقه کارگر و مردم محروم ميديای اجتماعی و در ميان احزاب و
جامعه ايران در خاورميانه تاکيد کرد  .سازمان های چپ و مترقی و بشر
امان کفا همچنين بر اين نکته تاکيد کرد دوست ،و اتحاديه های کارگری ،با
که اين تجمع تنها شروع تحرکات ما در حمايت وسيعی روبرو شد .
خارج کشور بر عليه فضای جنگی و
سواستفاده جمهوری اسﻼمی از اين تشکيﻼت خارج از کشور حزب
فضا برای سرکوب و تحميل فقر و حکمتيست ،همه مردم آزاديخواه و
برابری طلب ،حاميان جنبش های
فﻼکت بيشتر بر روی جامعه ،است .
اعتراضی در ايران و در همه کشورها
او بعﻼوه اعﻼم کرد که :ما همراه را فرا ميخواند که در برنامه ها و
احزاب خواهرمان ،حزب کمونيست فعاليت های حزب ،شرکت کنند و از
کارگری عراق و کردستان ،با آنها حمايت کنند .
برگزاری تجمعات و جلسات ،نامه
نگاری و مﻼقات با اتحاديه های تشکيﻼت خارج کشور حزب حکمتيست
در اين برنامه راديو کردی "پيشه نگ" کارگری ،سازمان های مترقی و
)خط رسمی(  -لندن
که تجمع را بصورت زنده پخش پيشرو ،و اقدامات مشابه ،تﻼش ميکنيم
ميکرد ،مصاحبه ای را با رفيق بختيار نيروی بيشتری را عليه اين فضا به
جمعه  ١٧مه ٢٠١٩

اطﻼعيه پاياني پلنوم  ٤٥كميته مركزي حزب

شهابی ،خالد حاج ﷴی ،مظفر ﷴی و
گذاشت.
ﷴ فتاحی بعنوان کميته رهبری در
دستور بعدی پلنوم "جمهوری اسﻼمی ،پست خود ابقاء شدند.
صفبندی اپوزيسيون و ما" بود .پلنوم با
تاکيد بر حساسيت اوضاع ،تاثير تشديد پلنوم با سخنرانی اختتاميه آذر مدرسی
کشمکش امريکا و جمهوری اسﻼمی بر و سرود انترناسيونال به کار خود خاتمه
عقب راندن مبارزه طبقه کارگر و مردم داد.
معترض ،تاثير آن بر رابطه نيروهای
سياسی و مردم ،بر تشديد بی افقی در
حزب کمونيست کارگری ايران-
ميان آنها ،صفبندی و بلوک بندی های
حکمتيست )خط رسمی(
 ١۴مه ٢٠١٩
جديد در صفوف اپوزيسيون ،مخاطرات
 ٢۴ارديبهشت ١٣٩٨
جريانات قومی ،به موقعيت وسياستهای
حزب در ايندوره پرداخت.

پلنوم  ۴۵کميته مرکزی حزب پلنوم با سرود انترناسيونال و يک دقيقه
حکمتيست)خط رسمی( با شرکت سکوت به ياد جانباختگان آزادی و
اکثريت اعضا کميته مرکزی در سوسياليسم شروع به کار کرد.
روزهای  ١٠و  ١١مه در شهر کلن
گزارش کميته رهبری در مورد عرصه
آلمان برگزار شد.
های مختلف فعاليت سياسی ،تشکيﻼتی
حزب توسط دبير کميته مرکزی به پلنوم
دستور جلسه پلنوم عبارت بود از
ارائه شد .دبير کميته مرکزی بر
ضرورت تحکيم تحزب و سازمان
گزارش کميته رهبری

اسﻼمی ،حزب و متناسب کردن آن با موقعيت
جمهوری

صفبندی اپوزيسيون و ما اجتماعی و سياسی امروز حزب و در دستور انتخابات ابتدا آذر مدرسی
انتظاراتی که از حزب برای ايفای نقش بعنوان دبير کميته مرکزی در پست
قرارهای پيشنهادی

خود در اين شرايط حساس ميرود ،تاکيد خود ابقاء شد .رفقا امان کفا ،ثريا
انتخابات
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در مقابل هجوم بورژوازي حاكم بايد ايستاد!

جمهوری اسﻼمی به دنبال اعﻼم حالت
جنگی به بهانه تشديد تحريم ها و فضای
جنگی دولت ترامپ ،عمﻼ جنگ عليه
کارگران و زحمتکشان جامعه را آغاز کرده
است .فضای جنگی هميشه به نفع جمهوری
اسﻼمی و عامل بقای آن بوده است .تحريم،
فضای جنگی و عروتيز های ترامپ و
متحدينش فقط دست جمهوری اسﻼمی برای
تحميل فقر و بيکاری ،برای سرکوب و
امنيتی کردن فضا باز ميکند .جمهوری
اسﻼمی ميداند که خطر جدی نه جنگ و
تهديدات نظامی امريکا و دول مرتجع
منطقه ،بلکه مبارزه طبقه کارگر و اکثريت
جامعه است.
در ادامه دستگيری و شکنجه رهبران
کارگران هفت تپه و فوﻻد و دانشجويان
مبارزی که از اعتصاب کارگران حمايت
کردند ،دستگيری تعدادی از فعالين
سنديکای شرکت واحد و فعالين جنبش دفاع
از حق زن در تجمع کارگری به مناسبت
اول مه ،جمهوری اسﻼمی ده ها فعال
کارگری سنديکای کارگران هفت تپه را
بازداشت کرده است .فشار بر دانشجويان
دانشگاهها بخصوص دختران دانشجو را
برای تحميل حجاب اجباری تشديد کرده و
به تجمعات اعتراضی شان در دانشگاه
تهران حمله می کند.
به اين ترتيب جنگ رودررو بورژوازی
حاکم ايران عليه کارگران ،دانشجويان،
معلمان  ،زنان و ديگر فعاﻻن اجتماعی
شروع شده است .دور جديد جدال نان و
معيشت و آزادی عليه استثمارگران و
غاصبان ثروت جامعه را زحمتکشان و
گرسنگان ايران از ديماه  ٩۶آغاز کردند.
اعﻼم حالت جنگی ،پاسخ سرمايه داران به
اين جدال مرگ و زندگی زحمتکشان
جامعه است.
جمهوری اسﻼمی با استقبال از تهديدات
دولت ترامپ ،کل حاکميت و نيروهای
سرکوب سپاه پاسداران و سپاه قدس را
برای سرکوب مبارزات و اعتراضات
کارگری و توده ای بسيج کرده است.
هياهوی فضای جنگی ترامپ اگر جمهوری
اسﻼمی را به مذاکره و به جرگه دول
"مقبول" نظام بين المللی سرمايه بکشاند،
اما مبارزه و اعتراض طبقاتی و اجتماعی
در ايران می رود تا سرکوب بورژوازی
حاکم را افسار زده و نان و رفاه و آزادی
ومعيشت را از گلويش بيرون بکشد.
حاکمان بورژوا هجوم و تعرض را برای
پيشگيری از عواقبی که در انتظارشان
است ،انتخاب کرده اند .طبقه کارگر و
زحمتکشان و محرومان و گرسنگان پاسخ

تعرض جمهوری اسﻼمی به دستمزد،
معيشت و آزادی را با تعرض متقابل و پی
در پی ،با اعتصابات و اعتراضات
سراسری خواهند داد .و امروز در مرکز
اين مبارزات و يکی از خواستهای فوری،
آزادی همه بازداشت شدگان و زندانيان
طبقه کارگر ،معلمان ،بازنشستگان ،زنان،
فعالين محيط زيست و ...قرار دارد.
جمهوری اسﻼمی فکر می کند با افزايش
تعداد اسرای ما و گسترش سرکوب ،می
تواند جامعه را مرعوب کند .اما کاربرد اين
برگ سوخته پايان يافته و ديگر دير شده
است .مرتجعين اين نظام هر اندازه جامعه
را به رياضت و کم بخوريد و روزی يک
وعده بخوريد دعوت کنند ،هر اندازه فعالين
و رهبران کارگران و مردم را روانه
زندان ها کنند ،هر اندازه تحت عنوان
حجاب اجباری دانشجويان را تهديد کنند و
چاک دهانشان را عليه برابری زن و مرد
باز کنند ،قادر به محدود کردن اين موج
اعتراضی و گسترش مبارزه طبقاتی نيستند.
امروز ما شاهد به ميدان آمدن هرچه بيشتر
رهبران جنبشهای اعتراضی و گستردگی
صفوف اعتراض و مبارزه طبقاتی هستيم.
اين تنها راه آزادی اسرای ما و تنها راه
گذر از فﻼکت و گرسنگی و رسيدن به
آزادی و معيشت و رفاه است.
حزب حکمتيست )خط رسمی( ،کمونيست
ها و رهبران کارگران و مردم را به
متحد و فشرده کردن صفوف خود ،به
پيوستن به حزب کمونيستی خود برای
سازمان دادن و رهبری کردن اين جدال
طبقاتی و اجتماعی سرنوشت ساز فرا می
خواند!
حزب کمونيست کارگری حکمتيست )خط
رسمی(

نشريه هفتگي
حزب حكمتيست )خط رسمي(
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