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٣صفحه    

محمد جعفر منتظري دادستان كـل      
بدحجابي خـط    ” :     كشور گفته است  

 . “قرمز جمهوري اسالمي است
جمهوري اسالمي چقدر خط قـرمـز       

نظـام  .   رهبري خط  قرمز است    !   دارد
مقدسات جمهـوري   .   خط قرمز است  

كمونيـسـم   .   اسالمي خط قرمز است   
اعتصاب كـارگـر و       .  خط قرمز است 

 ...اعتراض معلم خط قرمز است
زماني فقط واليت فقيه خط قـرمـز         
جمهوري اسالمي بـود حـاال كـه           
ــرف               ــري از ط ــب ــت و ره والي
خوديهايشان لگد خورده است، ديگر     
جايي براي خرده خـط و خـطـوط           
هاي رنگ باخته ي حاكميت فاسد و       
جنايتكار و دشمن كارگر و دشـمـن        

 .زن باقي نمانده است
حكام بورژوايي ايران، قيد اقتصـاد و        

قيد جـواب    .   اداره مملكت را زده اند    
دادن به ابتدايي ترين نيازهاي مـردم   

تمام قوايشـان را بـكـار         .   را زده اند  
گرفته اند تا شبانه روز پاسباني كنند       
كه مردم چكار مي كنند، چـه مـي          
گويند،  چه مي خورنـد، چـه مـي            

اكنون مقاومت در بـرابـر     .. .   پوشند و 
تعرض زنان براي لغو حجاب اسالمي      
يكي از اولويتهاي جمهوري اسالمـي      

 .است
ببينيد بورژوازي حاكم و جمـهـوري       

 :اسالمي شان به چه روزي افتاده اند
        گردانهاي حشد شعبي را بـراي

كشتن كولبران زحـمـتـكـش در         

مرزهاي كردستان مستقـر كـرده       
نفس كولبري مثل زباله گردي     .   اند

كودكان و گورخوابي فقرا براي هـر    
بورژوايي كه ادعاي حاكـمـيـت و         
اداره جامعه را دارد ننگ و لـكـه           

امـا ايـن     .   سياهي بر پيشاني است   
جنايتكاران، حتي بجان كولـبـران      

 . هم رحم نمي كنند
      گردانهاي منكرات  را براي توهين

و بي حرمتي در شهرها و خـيـابـان     
سگ هاي هـاري     .   ها رها كرده اند   

كه فقط كارشان گرفتن پـاچـه ي         
. زنان و دختران اين مملكت اسـت       

 !چه شغل كثيف و خجالت آوري
 بسيجيان بدبخت را به عكس 
 

هفته گذشته پا به پاي سـفـر وزيـر          
امور خارجه آلمان و نخـسـت وزيـر          
ژاپن به ايران با هدف مهـيـا كـردن       
شرايط مذاكره ميان ايران و امريكـا،       
تالشهايي كه تا كنون بي نـتـيـجـه           
مانده است، شاهد تشـديـد فضـاي         
نظامي و ميليتاريستي در مـنـطـقـه         

حمله به نفتكـش ژاپـن در         .   بوديم
نزديكي تنگه هرمز، اداعاي امريكا و       
عربستان در دست داشتن جمهـوري     
اسالمي در اين حمله و تصـمـيـم           
دولت انگليس در اعزام تنـفـگـذاران        
ويژه خود به خليج فارس، بار ديـگـر         

حـل  "سايه جنگ را بـر فضـاي            

 .  انداخت" كشمكش از طريق مذاكره
با هدف فشار به    متحدينش  ترامپ و   

ايران، با توسل به تحريم، تهـديـدات        
جنگي و ميليتاريزه كردن منطقه، به      
اميد مذاكره و تحميل شرايط خـود        
به جمهوري اسالمي وارد اين كـارزار       

تصور ميكردند با اتكا به ايـن      .   شدند
ابزارها، ايران را وادار به عقب نشيني       
هايي كرده  و پيروزمند از اين ماجرا        

اميدشان اين بود  كـه      .   بيرون ميايند 
اين پيروزي  به ترامپ و هـيـئـت            
حاكمه آمريكا امكان دهد در داخـل       
آمريكا موقعيت بهتري پيدا كنند و       
در سطح جهاني و منطقه نيز بهبـود        

موقعيت امريكا در مقابل رقباي بيـن     
اهدافي كـه  .   المللي را به ارمغان آورد 

پس از گذشت چند ماه  نـه فـقـط            
متحقق نشده، بلكه با بن بست كامل       

 . روبرو شده است
برعكس، متحدين منطقه اي امريكا،     
عليرغم دامن زدن به فضاي جنگـي،       
خواهان به راه افتادن جنگي كه كـل     
منطقه را به آتش ميكشد نيستـنـد،        
رقباي بين المللي امريكا امروز علنـا        
در مقابل فشارها و فضا سازي هـاي      
دولت امريكا ايستاده و اعالم ميكنند      

و ادعاهاي امـريـكـا و        " مدارك"به  
متحدين منطقه اي آن اعـتـمـادي         

 

                                                                                   !دو كيفرخواست

                              با زندگي زندانيان هفت تپه“بازنده ها“ قمار

 مظفر محمدي

خط قرمزهاي جمهوري اسالمي

۴صفحه    

 طبقه كارگر، ميليتاريسم آمريكا و

 جمهوري اسالمي

٢صفحه   

٣صفحه   

،  يادآور كشتار وسيع و خونين هزاران        ٦٠سي خرداد سال    
هزار نفر، يادآور اعدامهاي دسته جمعي و توحشي و                

جنايات و  .  جنايتي بيسابقه در تاريخ جامعه بشري است         
فاجعه عظيم تاريخي كه تنها و تنها پس از سرنگوني                
جمهوري اسالمي ايران، همه ابعاد دهشتناك آن،                 

همانگونه كه آشويتس، تنها     .  برجهانيان آشكار خواهد شد    
پس از سقوط حزب نازي، از پشت صحنه حاكميتي                

 . در مقابل چشمان و وجدان جهانيان قرار گرفت“ قانوني”
، مقطعي در حيات جمهوري اسالمي ايران است          ٦٠خرداد  

كه طي آن روازنه صدها انسان انقالبي، آزاديخواه و                 
كمونيست را به جرم ظاهر چپي داشتن، به جرم بدحجابي،          
به جرم همراه داشتن اطالعيه يك سازمان چپي يا داشتن           

، “خدا را قبول داري يا نه      “فلفل در جيب و با يك سوال          
تيرباران و در گورهاي بي نام ونشان          “  كمونيستي يا نه   ”

 . دفن ميكردند
روزهايي كه هزاران هزار خانواده بي گناه ترين جوانان              
زنداني پرشور و انقالبي، از روي ليست بلند باالي اسامي             
منتشر شده تيرباران شدگان در روزنامه ها و يا با دريافت             
. وصيت نامه ها، خبر سرنوشت فرزندانشان را مي شنيدند          

بسياري هرگز گور عزيزان اعدام شده شان را حتي پيدا              
 ! نكردند

اين مقطع روزهاي عربده كشي چاقوكشان و جالدان              
  .اسالمي، در خيابانها، زندانها، دانشگاهها و كارخانه ها بود

 اما در جدالي كه در جامعه ايران بر سر              ٦٠سي خرداد   
آزادي، برابري و عدالت اجتماعي در جريان بود جايگاه              

 . ويژه تر و سياهتري دارد
 كودتاي ضد انقالب حاكم عليه انقالبي بود         ٦٠سي خرداد   

كه هنوز نبض آن در دانشگاه، كارخانه، كردستان، تركمن           
ميزد، عليه مردمي بود كه هنوز در سنگر دفاع           ....صحرا و   

از انقالب و قيام شان عليه جالدان و فاالنژهاي حاكم                
 . ميجنگيدند و حاضر به عقب نشيني نبودند
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جمهوري اسالمي نيز با علم به اين       .   ندارند
واقعيت و درك موقعيت آمريكا، سيـاسـت        

در مـقـابـل تـرامـپ و            " كوتاه نيامدن "
متحدينش را در پيش گرفته و به تبليغات        
ضد امريكايي و زنده نگاه داشتـن فضـاي          

بن بست موجود و    .   جنگي دست زده است   
موضع هر دو هيئت حاكمه بـه قـمـاري            
خطرناك نزديك شده است كه، مستقل از       
نيت آنها، ميتواند جنگي ناخواسته را بـه          

بـازي  .   مردم ايران و منطقه تحميل كـنـد       
خطرناكي كه با هدف مذاكره شروع شـده        
بود امروز خاورميانه را به بشكـه بـاروتـي           
تبديل كرده كه با جرقه اي از طـرف هـر            
دولت و باند مساحي ميتواند منفجر شـود       
و فاجعه اي عظيم را، كه ويراني عـراق و            
سوريه در مقابل آن اتفـاقـاتـي كـوچـك            

فاجعه اي كه بهاي   .   خواهند بود، خلق كند   
آنرا مردم ايران و منطقه با زندگـي خـود           

 . خواهند پرداخت
هنوز جنگ و حمله نظامي به راه نيفـتـاده     
است اما جنگ اقتصادي عليه مردم ايـران        

جنـگـي كـه      .   مدتها است در جريان است    
فقر، گراني و گرسنگي را به بـخـشـي از             
زندگي روزمره اكثريت بزرگي از كـارگـران     
و اقشار مزدبگير در ايران تـبـديـل كـرده        

جنگي كه ظاهرا عليـه جـمـهـوري       .  است
اسالمي، سران و دستگاههاي سركوب آن       
به راه افتاد اما قربانيان آن ميليونها انساني        
اند كه تحريمها فالكت و فـقـر آنـان را              

جنگي كه عواقب   .   چندين برابر كرده است   
زيانبار آنرا بر مبارزه اين طـبـقـه عـلـيـه              
حاكميت و براي آزادي و رفاه و برابري، در         
باز كردن دست جمهـوري اسـالمـي در           
سركوب، تحميل فضاي پليسي و تشـديـد        
. فشار سياسي بر جامعه مشاهده ميكنـيـم       

تحميل فقر به بهانه تحريمها، تعرض عليـه     
زنان، تشديد فضاي پليسي و نظـامـي در          
شهرهاي بزرگ ايـران، تشـديـد فضـاي           
پليسي در مراكز كارگـري، دسـتـگـيـري          
فعالين كارگري، دانشجويان، مـعـلـمـيـن،        
زنان و تهديد و ارعاب به جامعـه، عـربـده         
كشي فرماندهان و روساي سپاه پاسـداران       
و مسئولين اطالعاتي آنها، رو به مردم و به         

، تـنـهـا      . . . با امريكا و  " جنگ"بهانه خطر   
" فشارهاي حداكثري "گوشه اي از عواقب     

دولت ترامپ به جـمـهـوري اسـالمـي و             
 .  است"حمايت از مردم ايران"

خاتمه فضاي نظامي و جنگي در منطـقـه،         
پايان دادن به قلدري آمريكا و تحريمهـاي        
اقتصادي، بي ترديد برداشتن بزرگـتـريـن        
مانع از راه حضور قدرتمند طبقه كارگر در        
اين دوره و به مصـاف طـلـبـيـدن كـل              

 .جمهوري اسالمي خواهد بود
طبقه كارگر ايران و مـردم در ايـران در             
يكي از حساس ترين و سخت تريـن دوره        
ها در جدالي بر سر آينده خـود بـه سـر              

مقابله همزمان با قلدري نـظـامـي        .   ميبرند
آمريكا و تحريمها و بـا حـكـومـتـي كـه               
ارمغاني جز فقر و فالكـت، اسـتـبـداد و             
خفقان، جهل و خرافه، تبعيض و نابرابـري        
و نا امني براي هشتاد مـيـلـيـون انسـان             
نداشته امروز در دستور طبقه كـارگـر و           

 .  مردم آزاديخواه در ايران قرار گرفته است
نشـان داد    " پسا هفت تپه و فوالد    "ايران  

دوره عربده كشـي هـاي حـزب اهللا و               
دارودسته هاي اطالعاتي و امنيتي پـايـان        

نشان داد فشار و تـالـشـهـاي         .   يافته است 
حاكميت در اين اوضاع نه تنها پايـيـن را           
تسليم نميكند، بلكـه عـدم مـوفـقـيـت             
حاكمين در سركوب و تسليـم جـامـعـه،           
بنيادهاي حاكمين را شـل و جـنـگ و             

نشـان داد    .   انشقاق در باال را دامن ميزنـد      
تعرض به زنان، تهديد و ارعـاب كـارگـر            
هفت تپه و فوالد و كارگران معـتـرض در           
گوشه و كنار اين مملكت، امنيتي كـردن         
فضاي دانشگاهها، زنداني كردن معلمين و     

نـه فـقـط      . . .   فشار به خانواده زندانيان و       
هراسي در دلها ايجاد نـكـرده كـه عـزم،             
اتحاد، تشكل و همبستگي عميقـتـري را         

ميان بخشهاي مختلف مردم بوجود آورده       
 . است

طبقه كارگر عليرغم همه پرونده سازي هـا   
و امنيتي كردن رابطه اش با بـخـشـهـاي            
ديگر مردم معترض، با جـوانـان چـپ و            
سوسياليست با صداي رسا اعالم ميكند در       
جدال خود عليه ارتجاع حاكم و براي يـك         
زندگي انساني، مرفه و آزاد از كارخانـه تـا      
محله، از دانشگاه تا مدارس، از جوان چـپ         
و سوسياليست تا معلـم و بـازنشـسـتـه             
معترض، از زن آزاديخواه تا مـرد بـرابـري        
طلب را حول پرچم كمونـيـسـتـي خـود            

 . متحد ميكند
سد بستن در مقابل ميليتاريسم امريكـا و         
همزمان شكستن تعرض جمهوري اسالمي     
به مردم و سد كردن تالشهاي ارتـجـاعـي          
آن، ميتواند سرآغاز دوره اي جـديـد از            
جدال همه جانبه طبقه كارگر با جمهوري       
. اسالمي در ابعاد توده اي و وسيع بـاشـد          

سير آتي اين تحوالت و تضمين شـرايـط          
مناسبتر براي طبقه كارگر و اقشار محـروم        
جامعه در گـرو حضـور قـدرتـمـنـد و                
سازمانيافته طبقه كارگر در ايـن جـدال           

 . است
 
 

اعتصابات كارگري، معلمان، بازنشستگان و     
اعتراضات دانشجويان و خيزش توده اي         
زحمتكشان در دوره اخير، يك                
كيفرخواست عليه سرمايه داري و              

  دراين       .حاكميتش در ايران بود         
كيفرخواست، طبقه كارگر  به سرمايه           
داران و حكومت شان اعالم كرده است كه        
در يك تباني تبهكارانه، سفره  مردم را            
خالي، امنيت و سالمت جامعه را بحد            

 ٦٠ .فالكت و كشتار جمعي رسانديد         
درصد جمعيت ايران را زير خط  فقر نگه           
داشتيد، كل داراييهاي مملكت را قبضه         
كرديد، فاسديد، دزديد، اختالسگريد،         
احتكار مي كنيد، قاچاقچي موادمخدريد،       
شكنجه گريد، قاتليد، هر دو ساعت يك          
نفر را اعدام كرديد، كودكان ما را به زباله           
  .گردي، فقرا را به گورخوابي سپرديد           

چوب حراج به كارخانه ها و نيروگاه ها و           
شما  .اموال و داراييهاي جامعه زديد         

صالحيت اداره  جامعه را نداريد ما خود           
ما طبقه كارگر و مردم      .آنرا اداره مي كنيم   

را به تشكيل شوراهاي كارگري و مردمي         
فرا مي خوانيم و بساط استثمار و                

اين  !استبدادتان را جمع مي كنيم          
كيفرخواست طبقه كارگر ايران به طبقه          

 .حاكم و نظام اش است

از طرف ديگر دستگاه قضايي جمهوري         
اسالمي براي رهبران كارگري و معلمان،        

، براي كسانيكه    ...فعالين سياسي و مدني    
در صف مقدم مبارزه براي يك زندگي           
انساني، مرفه، امن، برابر و آزاد ايستادند،         
يك كيفر خواست رنگ باخته، بي آبرو و          
آشنا براي مردم را  در جيب  و روي ميز             

اين كيفرخواست حكم ننگيني است      .دارد
كه براي هر معترض به وضع موجود و            
حتي كارگري  كه فقط حقوق معوقه اش         

 :از قبيل  .را مي خواهد، صادر مي شود       
تبليغ عليه   ”،   “اقدام عليه امنيت ملي      ”

نشر اكاذيب به قصد تشويش         ”،   “نظام
توهين ”،  “تجمع و تباني   “، “اذهان عمومي 

و باالخره   “به مقدسات و مقام رهبري       
  .“همكاري با احزاب”

امروز باز بخشي از اين كيفرخواست آبرو         
باخته دستگاه قضايي عليه اسماعيل           

بخشي، امير اميرقلي، ساناز الهياري،           
اميرحسين محمدي فر، سپيده قليان،         
عسل محمدي و علي نجاتي از نمايندگان        
كارگران هفت تپه و خبرنگار و نويسندگان       
نشريه گام، از جيب قضات جمهوري            
اسالمي در آمده و روي ميز تعدادي از            
شريف ترين انسانهاي جامعه ما قرار گرفته       

  .است

اما اين كيفر خواست به تنهايي عليه چند         
بلكه عليه   .فعال كارگري و سياسي نيست    

 درصد مردم ايران      ٦٠زندگي زير فقر      
مردمي كه از خيزش ديماه و             .است

اعتصابات بزرگ كارگري، اذهان حكام         
سرمايه داري ايران را تشويش كرده اند،           
نظام شان را به چالش كشيده اند و امنيت         
تبهكاري و فساد و دزديهايشان را بخطر          

  .انداخته اند

سران جمهوري اسالمي بهتر از هر كسي         
ميدانند كه مبارزه طبقاتي و اعتصابات          
كارگري و خيز برداشتن كارگران و             
زحمتكشان به اتحاد و همبستگي و             
سازمان شورايي شان به چند رهبر              
كارگري و خبرنگار و روزنامه نگار چپ           

ميدانند عليرغم چهار     .محدود نمي شود   
دهه  سركوب وحشيانه، هر روز باد درو           
كرده و امروز در مقابل قد علم كردن             
طبقه كارگر و اعتراض معلمان و                
بازنشستگان و مبارزان سياسي از هميشه       

  .مستاصل تر اند

كارگران اجازه نخواهند داد دوستان و           
رهبرانشان در بند بمانند و كيفرخواست        
تكراري و آبروباخته دشمن را به استهزا          

دشمني كه حتي جرات         .مي گيرند  
رودررويي با يك كارگر را در يك مناظره          
براي پاسخ به شكنجه ها و                     

  .سركوبگريهايشان را ندارد

آزادي كارگران و مبارزين سياسي محبوب      
مردم  سرلوحه مبارزات جاري جامعه           

ما بايد در اين جدال طبقاتي و در           .است
دفاع از آزادي و معيشت و رفاه و امنيت           

 .عليه دشمن زبون، پيروز شويم

 

حزب كمونيست كارگري 
 خط رسمي -حكمتيست

 )٢٠١٩ ژوئن ١٤(  ٩٨ خرداد ٢٤

 !دو كيفرخواست

 طبقه كارگر، ميليتاريسم 



م یا و ده باد  ی                                                   ز ال وری ا  سگ  

ی    ت  ٢۶١    ماره ح  ۳ 

 

اخبار معتبر منتشر شده در داخل و         طبق
خارج از كشور، وضعيت سالمت زنـدانـي         
سياسي ساناز الهياري، از اعضا تحـريـريـه         

  .نشريه گام ، بسيار نگران كننده است

طبق اين اخبار ساناز الهياري،  كه بهمـراه         
همسر خود، اميرحسين محمدي فرد، روز       

 ، بيش از پنج ماه پـيـش،         ٩٧ دي ماه    ١٩
به جرم انعكاس اخبار اعتصابات هفت تپـه        
و فوالد و حمايت از مـبـارزه كـارگـران،             
دستگير شده بود، در شرايط بسيار سخـت        
و خطرناك، از نظر جسمي و روحي، بسـر        

  .ميبرد

كمپين حقوق بشر در ايران روز دوشنـبـه         
 خرداد گزارش كرد كه ساناز الهـيـاري         ٢٠

هـاي   به شدت بيمار است و درخـواسـت         
اش براي انتقال به بيمارستـان بـه          خانواده

تر، تـاكـنـون بـا         منظور معاينات تخصصي  
مخالفت مسئولين زندان روبرو شده اسـت       
و ادامه اين وضيعت ميتواند صدمات جاني       
و روحي جبران ناپذيري بدنبـال داشـتـه          

به نقل از پزشك زندان گفته شـده         .   باشد
است كه وضعيت سالمتي ساناز الهـيـاري،        
عليرغم نياز فـوري بـه دارو و مـداواي              
مناسب همچنان از طرف مقامات زندان و        
حكومت، با بي اعتنايي كـامـل مـواجـه             

  .ميشود

 ٢٦طبق آخرين اخبار رسـيـده، امـروز            
خرداد، پدر ساناز الهياري پس از مالقات با        

دخترش در زندان اوين، دچـار سـانـحـه           
ساختگي توسط خودرو زنـدان شـده و            
اكنون در بيمارستان بستري و در وضعـت        

  .سالمتي دشواري به سر ميبرد

در رابطه با پرونده زندانيان هـفـت تـپـه،            
بخصوص اعضا تحريريه نشريه گام، منابـع       
موثق اعالم كرده اند كـه، امـيـرحسـيـن            
محمدي فر، همسر ساناز، در اعتراض بـه         
بالتكليفي وضعيت خود و هـمـسـرش، و          
نگراني از سالمت همسرش،  دوبار دسـت         
به اعتصاب غذا زده است و وضعيت او در           
حال حاضر نيز همچنان نگـران كـنـنـده           

  .است

، فـارغ    ١٣٦٦ساناز الهـيـاري، مـتـولـد           
التحصيل رشته اقتصاد، پيش از اين نـيـز          

 بـه اتـهـام       ١٣٨٧يك بار ديگر در اسفند      
خواه و    عضويت در گروه دانشجويان آزادي    

بازداشت شـد و بـه         )   داب( برابري طلب   
به پنج سال   “   اقدام عليه امنيت ملي   ” اتهام  

 .حبس تعليقي محكوم شد

اتهام دستگيري دوم و پسا هفت تپه ساناز        
الهياري و ساير دستگير شدگـان نشـريـه          

، “ ها و احزاب مـعـانـد       ارتباط با گروه  ” گام،  
و “     اجتماع و تباني عليه امنـيـت مـلـي          ” 
تشكل گروه به قصد بر هم زدن امـنـيـت    ” 

  .است“ ملي

چه كسي است كه نداند كه انتشار اخـبـار          
كارگري، حمايت از مـبـارزات كـارگـري،          

پخش و تكثير روزنامـه هـاي چـپـي و              
كارگري در ميان طبقه كارگر، رابـطـه و           
همفكري با فعالين كارگري بخصـوص در        
ايران پساهفت تپه و فوالد، دستاورد طبقه       
كارگري است كه يكي از وحشـي تـريـن،       
جنايتكارترين و خشن ترين حكومت هاي      
معاصر را به بن بست و استيصال كشـانـده        

  .است

مستند “ پرونده سازي ها و دستگيري ها و        
ي مهوع، فشارهـا و بـه بـازي          “ سازي ها 

گرفتن جان و سالمت زندانيان سـيـاسـي،         
تالش براي سازمان دادن و توطئه براي به        
قتل رساندن، سربه نيست كردن و خـفـه          

كردن صداي اعتراض خانواده هـاي انـهـا            
در شرايط امروز، جمـهـوري اسـالمـي و            

ايـن  .   دستگاه سركوب آنرا نجات نمي دهد     
“ بـازنـده هـا     ” تنها و تنها  قمار حكومت        

ميدانند كـه بـه خـطـر         ! است به اميد بقا 
انداختن جان و سالمت زندانيان سياسـي،       
اين عزيزترين و محبوب تريـن فـرزنـدان          
جامعه و طبقه كارگر، نجات شـان نـمـي           

هـمـه   “   بازنده هـا   ” اما مگر در قمار،    .   دهد
هستي و نيستي خود را به بـازي نـمـي             

  گيرند؟

جز اين قمار چه مي تـوانـنـد بـكـنـنـد؟            
دستگيري و شكنجه و قتل در زنـدان و         
اعدام و گرو گرفتـن نـان و هسـتـي و                
معيشت رهبران اعتراضـات كـارگـري و          
مردمي، تالش در بستن فرجه نفس تـازه         
كردن در رابطه رهبران كارگري با پايين و        
. با محرومين، بيهوده و بي تـاثـيـر اسـت           

تغيير توازن قوايي كه به حكـم مـبـارزات       
پرشور طبقه كارگر ايران كه از هفت تپه و         
فوالد قد علم كرد به حاكميت تـحـمـيـل           
شده است ، همه ابزار هاي سنتي اختتـاق         

  !و سركوب را از كار انداخته است

قرباني كردن جان و سالمت سـانـاز هـا،            
سرمايه حكومت مستـاصـلـي اسـت كـه           
ميتواند در مـنـطـقـه قـدرت نـمـايـي                
ميليتاريستي و با عربده كشي ابراز وجود و        
قدرت كند، در همان حال اما در مـقـابـل           
قلم و صداي حاميان جوان چپ طـبـقـه           
كارگر، در مقابل روشنفكران و فعالـيـن و          
سازماندهندگان مبارزات بر حق طـبـقـه          

  !كارگر و مردم محروم، تماما فلج است

بساط و ميز اين قمار را بايد با آزادي بـي            
قيد و شرط و فوري ساناز و همه دستگيـر          
شدگان مبارزات برحق كارگري و مردمـي،       

  .برچيد

آزادي فوري و بي قيد و شـرط سـانـاز              
الهياري و همه هم پرنده اي ها و زندانيـان    
سياسي، حداقلي است كـه امـروز بـراي           

از نـان شـب         پيشروي در هر مبارزه اي،    
  .واجب تر است

 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 

 -حزب كمونيست كارگري
 )خط رسمي(حكمتيست 

 
 ١٩٩٨ خرداد ٢٦
 ٢٠١٩ ژوئن ١٦

  با زندگي زندانيان هفت تپه“بازنده ها“قمار

 در ادامه كشتار كارگران،      ٦٠سي خرداد   
انقالب فرهنگي در دانشگاهها و تصفيه          
دانشجويان چپ و كمونيست، در ادامه          

نوروز خونين   ” حمله به كردستان و       
،  آخرين حلقه از سركوب خونين       “سنندج

انقالب و جدال انقالب و ضد انقالب در           
حلقه اي كه با كشتار نسلي از         .  ايران بود 

جوانان آزاديخواه و انقالبي و نابودي هر          
 و   ٥٧چيزي كه شائبه اي از انقالب             

انقالبيگري آن داشت و پيروزي ضد            
 . انقالب منتهي شد

اما خرداد شصت و حمله و موشك باران          
كردستان و قتل عام نسلي از پرشورترين         
فرزندان انقالبي ايران و  پاشندن خاك           

مرگ بر سراسر ايران براي دهه ها،              
نتوانست نسل هاي بعدي و  مردمي را كه          
چهل سال قبل به اميد آزادي، به                
پاخواسته بودند و يك حكومت سرتاپا           
مسلح و ديكتاتوري را به زير كشيده             
بودند، به سازش با جانشين رژيم سرنگون        

به سازش با ارتجاعي ترين رگه           شده،  
بورژوازي جهاني، جمهوري اسالمي ايران،      

 . بكشاند
بيش از يك دهه است كه ورق برگشته           

همه ترس در چشم جنايتكاران         .  است
 بعالوه بر   ٩٦اما ديماه   .    حاكم را ديده اند   

اين ورق برگشته، مهر معين و حكم معين        
مهر سرنگوني جمهوري    !  و محكمي زد   

اسالمي، به قدرت محروم ترين بخش           
جامعه، به قدرت ميليوني طبقه كارگر و          

مهر حضور طبقه كارگر آگاه      !  مردم محروم 
  !و متشكل در راس آن

، سي و شش      ٩٦ديماه  :  جهان ميگويد 
، جنبشي كه در سي     ٦٠سال بعد ازخرداد    

خرداد وحشيانه به خون كشيده شد،            
دوباره قد علم كرد و يكبار ديگر ارتجاح را          

دركمتر از دوسال اين      .  به جنگ طلبيد   
جنبش عميقتر، گسترده تر، راديكالتر،         
خودآگاهتر و متحدتر به جنگ ارتجاع          
رفت و زمين را زير پاي آن به لرزه در              

  .آورد
 ٥٧جنبش و طبقه كارگري كه در سال            

مرز “  امپرياليست“و   “  ضديت با شاه    ”
دوستي و دشمني اش را تعيين ميكرد،          
امروز صد برابر آگاهتر، روشن تر، چپ تر          
در مقابل دشمنان خود صف بسته و آماده        

  .جدال نهايي ميشود
سايه اين جبنش بر سرجمهوري اسالمي        

جنبشي كه فرداي      .  سنگيني ميكند  
 را  ٦٠پيروزي خود قربانيان سي خرداد         

بعنوان قهرمانان مبارزه براي آزادي و رفاه        
و عدالت اجتماعي مي ستايد و جانيان           
حاكم را به جرم جنايت عليه بشريت در          

 . مقابل چشم جهانيان محاكمه خواهد كرد
 

  ٩٦ تا ديماه ٦٠از خرداد 
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وید د  و   ود   ی  د ل و  ی  ور  !ادم  

گرفتن از دختران و زنان در منازل و ماشـيـن       
آتـش بـه     ” .   ها و خيابان ها تشويق مي كنند      

اوج استيصال بورژوازي ورشكستـه و       “   اختيار
آبرو باخته و آخرين سنگري اسـت كـه در             

 . مقابل مردم گرفته است
اما مدت زمان طوالني است كه مساله حـجـاب    
اسالمي توسط زنان و دختران جوان بـر سـر            
. چوبدستي ها و به تمسخر گرفته شـده اسـت        

ايـن  .   اين آب ريخته قابل جمع آوري نـيـسـت      
شيشه شكسته ي حجاب اسالمي قابل ترميـم        

 . تاريخ به عقب بر نمي گردد. نيست
جنبش زنان امروز از مساله حجاب عبور كـرده         
و به كم تر از برابري كامل زن و مرد رضـايـت              

جنبش زنان اكـنـون بـخـشـي از            .   نمي دهد 
جنبش طبقه كارگر براي رهايـي كـامـل زن            

خواست طبـقـه كـارگـر و هـمـه ي                .   است
زحمتكشان و ستمديدگان بر پرچـم آزادي و       

آزادي، رفاه و امنيـت     .   برابري نوشته شده است   
حداقل مطالباتي است كه بر پرچم مـبـارزات          
طبقاتي و اجتماعي اكثريت جامعه نقش بستـه       

 . است
جنبش زنان از ليبراليسم سرسپرده ي امريـكـا    
امثال عبادي ها و علينژادها عبور كرده و بـه            
سوسياليسم طبقه كارگر نزديكتر و پـيـونـد            

وقتي دانشجويان دختر و  پسـر      .  خورده است 
“  علـيـنـژاد، ارتـجـاع       ”   دانشگاه تهران گفتند    

آخرين ميخ  را بر تابوت ارتـجـاع بـورژوايـي              
اپوزيسيون نوكر بارگاه ترامپ و پـمـپـئـو، در            

 . عرصه مبارزه زنان، كوبيدند
جنبش زنان در ايران رهـبـران راديـكـال و              

امروز هر كسـي مـدعـي        .   انقالبي خود را دارد   
رهبري و مبارزه براي حقوق و آزاديـهـاي زن           
است، بايد به امثال سپيده قليان ها، االهيـاري         

. اقتدا كند . . .   ها، پروين ها وعسل محمدي ها و      
چرا كه زنان و دختران جوان در ايران، به كـم           
تر از برابري كامل زن و مرد رضـايـت نـمـي               

 . دهند
جنبش نوين كمونيستي ايران، و حـزب آن           

قـطـب نـمـاي       )   خط رسـمـي     -حكمتيست  ( 
جنبشي كه رهـايـي    .   سياسي اين جنبش است   

زن را تنها در تحقق آزادي، برابري، حكـومـت          
كمونيسم مـا   .   كارگري ممكن و عملي مي داند     

و طبقه كارگر نويد بخش رهايي زن  از هـمـه      
ي قيد و بندهاي تبعيض و ستم و نـابـرابـري             

جنبش زنان بـراي بـرابـري در ايـران             .   است
جنبشي به غايت قدرتمنـد اسـت كـه لـغـو             
حجاب، فوري ترين خواست آن در پيشروي به        

 . سوي برابري كامل زن و مرد است
جنبش زنان و بويژه فعالين و رهبران جنـبـش         
ازادي و برابري زن و مرد  بـه تـحـكـيـم و                  

بـا  .   گسترش اتحاد صفوف خود نـيـاز دارنـد          
نگاهي به جنبش زنان در افغانستان مي بينيـم         
كه در مملكتي كه طالبان و القـاعـده در آن             
جوالن دارند و حكومتش دست كمي از آنـهـا           
ندارد، زنان با ايجاد گروه هاي مـقـاومـت در             
شهرها و خيابان ها، آزادي و حرمـت انسـانـي       
. شان را پاس مي دارند و نگهباني مي كـنـنـد      
: يكي از فعالين ورهبران اين جنبش مي گويـد        

الگوي مبارزه ما زنان و دختران جوان درايران        ” 
زنان و بويژه دختران جوان مي توانـنـد         !   “ است

در مقابل بسيج لشكر وحوش ارشاد و منكـرات         
در شهرها، گروه هاي مقاومت و مقابله با آن را          

درمقابل دست درازي و اهـانـت       .   سازمان دهند 
چماق به دستان رژيم و جاسوسان و آتش بـه           
اختياران مفلوك و در مقابل مردساالري كثيف       
.  اسالمي يك تعرض انقالبي سـازمـان دهـنـد          

دست منكرات و حراست و دخالتـگـران ضـد           
آزادي و برابري زن را از دانشگاه ها كـوتـاه و             
دانشگاه ها را از حضور اين مزدوران  فـاسـد             

محالت را در مقابل وجود و حضـور    .   پاك كنند 
جاسوسان و دخالتگران مخل آسايش و امنيـت    
. و آزادي وحرمت زندگي شان حفاظت نماينـد       

امروز تامين اتحاد، سازمان و رهبري جنـبـش         
بـدون  .   زنان امري حياتي و ضروري شده اسـت  

اين، مبارزات فردي، خودبخودي، پراكـنـده و         
مقاومتهاي بدون نقشه و سـازمـان، انـرژي و            
هزينه ي بيشتري از فعالين جنبش برابري زن        

شخصيتهاي سوسيالـيـسـت زنـان،        .   مي گيرد 
نقش تعيين كننده اي در امر اتحاد، سازمان و       

هـم  .   رهبري جنبش برابري زنان، برعهده دارند    
اكنون تعدادي از فعـالـيـن زنـان در زنـدان               

اعتراضات سازمانيافته ي جنبش زنـان   .   هستند
مي تواند اسراي در بند خـود را از چـنـگ                

 . دشمن رها كند
سنگربندي زبونانه دشمن در مقابل جـنـبـش          
آزادي و برابري زن هيچ معنايي جز تهديـد و           
دورنماي تعرض بيشتر زنان براي رهايـي كـه          
! لغو حجاب كم ترين دستاورد آن است، نـدارد        

خط قرمز لغو حجاب، مدت ها است شكسـتـه          
 .شده است

 خط قرمزهاي 


