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  رويدادهاي هفته

 امان كفا 

 مصطفي اسدپور

 فواد عبداللهي

بنا به اظهارات كريم ياوري، مديركل      
حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري         
وزارت كار در سايت خبرگزاري كار       

 نفر از     ١٤٨٠، تعداد     )ايلنا(ايران   
كارگران مناطق سيل زده               

بيمه بيكاري دريافت مي         مقرري
 ١٤اين اظهارات در تاريخ        .  دارند

، يعني دقيقا سه ماه و       ١٣٩٨تيرماه  
سيزده روز پس از شروع سلسله           
سيالبهاي گلستان و شش استان         

از آقاي   .  مجاور درج شده است      
يك آدم فهيم        ياوري، با فرض    

انتظار مي رود، حتي با وجود             

مصونيت كامل از لزوم اثبات             
ادعاهاي خود دقيقا بخاطر صندلي       
پست مدير كل در عمارت وزارت          

بر .  كار، حرف دهان خود را بسنجد      
خبرگزاري ايلنا حرجي نيست           
وگرنه، حفظ اعتبار شغل خبرنگاري      
به درك، احترام به مشتري سايت         
مربوطه سرشان را بخورد، حتي يك       
سر سوزن احترام به جناب مدير كل       
هم حكم مي كرد كه ساده و              

از خير انتشار خبر            سرراست،
 .ميگذشت

 

مـديـر   ” براي درك اهميت اظهارات      
ما، كافي است بخاطر بيـاوريـم       “   كل

كه در اين سيل دهها شهر و تـعـداد          
 ٢١قريـب       نامعلومي از روستاها در   

سـيـل   .   استان كشور زير آب رفتنـد     
مربوطه با اولين اخبـار رسـيـده از           
قربانيان خود از مـيـان مـنـاطـق             
كارگري، چهره يـك فـاجـعـه، بـا            
رنگهاي تند طبقاتـي را بـر خـود            

مناطق فقير نشـيـن بـدون        .   گرفت
هيچ دفاعي، مردماني بهت زده كه با       
كودكاننشسته بـر دوش والـديـن          

 در تنها امن ترين نقطه (خويش 

 ستانلطبقه كارگر و بازگشت به سيل گ

 در دفاع از كارگران زنداني و زندانيان سياسي در ايران

 حمله جمهوري اسالمي به اپوزيسيون محكوم است

 !را آزاد كنيم اسراي طبقه كارگر

، به شش روزي كه رژيم      ٧٨تير    ١٨
همان .  اسالمي را لرزاند معروف است    

شش ”معدود صحنه ها كه در آن          
از رسانه هاي جمهوري اسالمي     “  روز

پخش شد و به صدر اخبار دنيا راه          
يافت، كافي بود تا موجوديت رژيم با       

آيا نظام  ”:  سوال خطيري مواجه شود   
 آن  .“با خطر سرنگوني مواجه است؟     

سرفصل جديدي از     “  شش روز  "
مبارزه مردم ايران براي سرنگوني        
:  رژيم اسالمي است؛ پيام روشن بود      

؛ “!مشكل نظام، خود نظام است        ”
خروش شعارها و جنگ خياباني در        

شهر ديگر، پيام        ١٨تهران و      
را به گوش هر         !  سرنگون باد  

نيروي اعتراض  .  ديرباوري فرو كرد   
نهفته در پايين، اينبار در پاسخ           
يورش اوباش اسالمي به كوي            
دانشگاه سر باز كرد؛ مقاومت             
جسورانه دانشجويان و حمايت          
جانانه مردم، رويارويي كوي را سريعا      
به جنگ و تعرض خياباني عليه           
. كليت جناح هاي رژيم تبديل كرد       

سرمايه “خاتمي از رفسنجاني بعنوان    
نام ميبرد، مردم در عوض او را       “  ملي

در كنار پينوشه و شاه قرار ميدادند؛        
خاتمي در مقابل الجوردي جالد         
كمر خم ميكرد، مردم، تهران را با          

زنداني سياسي آزاد بايد        "فرياد   
اصالح ".  مي لرزاندند   “  گردد

سالگرد "، تجمع براي           "طلبان
برپا ميكردند،  “  حماسه دوم خرداد   

آزادي انديشه با ريش و پشم      "شعار  
 .تحويل ميگرفتند“ نميشه

 
شش روزي كه جمهوري اسالمي       "

، فقط جمهوري اسالمي را      “را لرزاند 
از سي ان ان و بي بي سي تا         .  نلرزاند

 متخصصان سياست خارجي دولت
 

 آمريكا تا انواع ديگر خاتمي چي ها        
ناگهان .  در اپوزيسيون را هم لرزاند      

ژورناليست هاي محترم و عاليجنابان     
سياستمدار مجبور شدند كه عالوه       

 خامنه اي ”و  "خاتمي رفرميست“بر

 "شش روز”و آن 

 ٧٨ تير ١٨به بهانه سالگرد 

 انتخابات در يونان
 

در انتخابات سراسري يونان، حزب راست و محافظه                
راي ندادن اكثريت مردم به     .  انتخاب شد “  دمكراسي نو “كار

، نشانگر اعتراض به عدم اجراي        “سريزا”حزب چپ يونان     
وعده هاي انتخاباتي دور قبل سريزا و ادامه سياست                

سال پيش، سريزا     ٤حدود  .  رياضت اقتصادي در يونان بود    
بر متن اعتراضات سراسري و اعتصابات كارگري، به عنوان           

مقابله با    نماينده مخالفت با سياست رياضت اقتصادي و         
بنيادهاي مالي    مشخصا نهادها و      تضييقات بانك ها، و      

 . اروپايي، انتخاب شد

 
و قدرتگيري يك حزب چپگرا، ابزار           “  سريزا”انتخاب   

جنبشي اجتماعي براي مقاومت با سياستهاي راست مالي          
اميد به  .  اروپا و اميد به تغييرات راديكال در يونان بود             

متحقق شدن رفاه و تامين يك زندگي انساني و مرفه براي            
اكثريت مردمي كه زير باز سياست رياضت اقتصادي               

سريزا اما ناتوان از متحقق كردن      .    كمرشان خورد شده بود   
و   صرفا  به رفرم هايي محدودي بسنده كرد         وعده هايش   

 . سياست رياضت اقتصادي را پذيرفت و به اجرا در آورد
 

باالخص پس   از طرف ديگر، بورژوازي يونان  ديگر امروز و           
سال پيش،    ٤از فروكش كردن اعتراضات وسيع و توده اي          

خواهان حكومت و دولت احزاب رسمي و سنتي راست              
به اين معني، شكست انتخاباتي سريزا از پيش معلوم         .  است
اما آنچه دوره حكومت سريزا نشان داد، پايان يكدوره           .  بود
 .بود

  
حزب سريزا در  دهه اخير، نماينده چپ پوپوليست در               
اروپا، و در حقيقت آخرين پلكان و راديكال ترين احزاب             
سوسيال دمكراسي بود كه برپايه اعتراضات عمومي به             

 مردم يونان نيز اين بار، تجربه مردم . حكومت رسيده بود
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، چشم ترحم به تالطم آب دوخته       ) هستي

بودند، دار و ندار خود را، عالوه بر خانـه و            
از كـف       در نقطه اي ديگر نـيـز       كاشانه،

سيالب ممر كار و درآمد و گـذران           : دادند
مـزارع و كشـتـزارهـا         .   آنها را با خود برد    

آسيبهاي جدي ديدند و دخمه هاي قالـي        
بافي مملـو از آب دارهـاي قـالـي در                
بزرگترين مناطق كار قالي در ايران را خفه        

مناطق سيل زده از مهمترين نواحـي       .   كرد
كـارگـاهـهـاي        هزاران   توليدي در  ايران   

خود را در رسوب گل و الي از              صنعتي
  .كف دادند

 
آب آغاز شد و با         سيل گلستان با هجوم    

طغيان بيكاري به كار خود پايان                
مطابق تحقيقات وزارت صنايع و            .داد

 فروردين ماه    ٢٢در     معادن منتشره در   
 واحد صنعتي در استان گلستان،         ١٠٠”

 واحد در ايالم،    ٨٠ واحد در مازندران،     ٣٠
 واحد در     ٣٠ واحد در لرستان،         ١٢٥

 واحد در چهارمحال        ١٧كرمانشاه و      
بختياري خسارت ديده اند كه در مجموع        

 واحد صنعتي متضرر     ٣٨٢ استان    ٦اين  
جزئيات خسارت سيل به       ”(“  .شده اند  

، سايت خبري   “واحدهاي صنعتي و صنفي   
اين  )  خبرنگاران جوان، همان تاريخ        

شامل استان خوزستان با         ارزيابي هنوز 
اخبار .  توده عظيم كارگاههاي توليدي نبود    

 واحد صنعتي    ٨٧٢٧تكميلي حكايت از      
  .داشت  آسيب ديده

 
پس از فاجعه كه همه          قريب چهار ماه   

شبكه خدمات و لجستيك كاركرد زندگي       
فردي و اجتماعي مناطق سيل زده هنوز         
در گل فرو رفته است و از وعده هاي              
كذايي مسئوالن كمتر نشاني ميتوان سراغ      
گرفت، ذوق زدگي مدير كل وزارت كار          

وزارت خانه ايشان حق      .  قابل فهم است   
دارد بخود ببالد چرا كه يك فاجعه بزرگ         
انساني، در يك كشور صنعتي و در قلب           
مناطق بزرگ كارگري را با يك فقره خبر         

 نفر  ١٤٨٠مبني بر بيمه بيكاري براي          
“ خبر”اين     تازه.  پشت سر گذاشته است    

نيست؛ اين يك ادعا است و      “  اقدام”از يك   
در كنار خروارها مفت گويي         كافي است 

روزمره درباره بيمه هاي كارگري قرار           
اين رقم باور       حتي اگر به صحت    .  گيرد

كنيم، آنوقت هنوز بايد دعا بجان وزير كار         
و مراحم عالي جنابانه ايشان در گرماگرم         
روزهاي سيل كنيم كه بنام نامي دولت          
مقرر فرمودند بيمه بيكاري مستقل از           
سابقه پرداخت حق بيمه از جانب كارفرما        

يعني عمال حتي مورد قراردادهاي موقت       (
شامل حال همه    )  و كارفرماهاي كالش   

  !كارگران خواهد شد
 
 نفر، از ميان      ١٤٨٠اكنون و با بيالن         

كارگران ده هزار مركز توليدي، صدها هزار       
كارگر بيكار و قالي باف و مردم بي پناه            

مقامات    ساده ترين انتظار اين باشد كه       
عاليه مملكت و در راس همگي وزار كار و          

آنها ميتوانستند  “  خانه كارگري ”پادوهاي  
مگر نه اينستكه هر چه     .  خفه خون بگيرند  

كه نشاني از كمك و نجات و امداد بر خود          
داشت فقط و فقط حاصل همياري مردم         
زحمتكش از دور و نزديك بود؟ مگر نه           

قربانيان سيل جز بار سهمگين          اينستكه
نجات خود و همسايگان و همنوعان خود؛        
الشه سنگين دستگاه دولتي و نظامي را          

انتظار ذره     نيز بر دوش خويش يافتند؟      
اي از شرف و انسانيت؛ انتظار يك سر             

از اين جماعت بي       سوزن تعهد و مدنيت   
اينها، اين چهره ها، اين سياست        .  جاست

ها، اشك تمساح ريختن ها، عبارتها،            
چرنديات و وعده هاي آنها را با موارد             
زلزله بم، با فاجعه كشتار معدن آزادشهر؛         
نعل به نعل مشابه يكديگر به خاطر              

  مياوريد؟
 
آنچه بايد بخاطر آورد اينستكه اين چهره         

ها و سناريوها اجزاي بهم پيوسته طبقه          
حاكم است كه متحدانه حاكميت سرمايه       

آنچه .  را از يك شرايط بحراني بگذرانند        
بايد بخاطر آورد سازمان، يكپارچگي و شم       
طبقه حاكم از كارفرماها، روزنامه نگار           
خرده پا تا وزرا و پاسبان و نعش كش              
است كه دست بدست هم بار فاجعه را بر           
. دوش كارگر و زحمتكش خراب كنند         

هدف مشترك و مقدس آنها بسادگي           
اينستكه به اندازه يك سيل طبقه كارگر را        
. ضعيف تر و پراكنده تر بيرون بياورند           

افتاده    حال كه آب از آسياب جناب وزير       
 ٩٥چه كسي جوابگوي بيمه بيكاري            

كارگران بيكار         درصد مابقي     
بپرسيم تكليف كارگران در مقابل         است؟

كارفرمايان “  پسا سيل ”خرده فرمايشات    
براي كار بيشتر و چشم پوشي از                 
دستمزدها چيست؟ يقه چه كسي را بايد         
گرفت، دست دعا بايد به كدامين آسمان         

اليروبي خانه ها و         برداشت، بازسازي و   
محالت چه شد؟ تكليف مدارس، اياب و          
ذهاب شهري، درمانگاه هاي فكسني           
محالت چيست؟ سيل آمد و رفت، در اين         
جهنم دره اسالمي سرمايه، آيا دولت،           
قانون، امنيت، نان و بهداشت را هم با خود         

  برد؟
 
وعده هاي صد من يك غاز           جا دارد     

حضرات حكومتي براي كارگران سيل زده       
را با اعانات دوال پهنا به كارفرمايان سيل          

تخفيف هاي مالياتي،    .  زده مقايسه كرد   
سوبسيد در تعرفه هاي برق و سوخت،           
مصوبه خارج از نوبت مجلس در معافيت از        
سهم بيمه شاغلين واحدهاي توليدي          
آسيب ديده؛ تنها بخشي از تحميل مخارج       
لطمات سيل به گرده كل طبقه كارگر در         

بورژوازي ايران طبقه    .  ايران را تشكيل داد   
كارگر را دست بسته به قربانگاه قهر              
طبيعت برد، از فاجعه سكوي پيشروي          

تا سيل   .  بيشتر عليه قربانيان آن ساخت     
در كار نبود بركت اين مراكز توليدي جز          

قراردادهاي سفيد، درندشت      در قلمرو     
توليد و بازتوليد تباهي و بردگي زير خط          

جا دارد پرسيد   .  فقر جاي ديگري نداشت    
چرا كارگر بايد براي بازگشت همان بيغوله       
هاي استثمار و به نام اشتغال منت بكشد         

 شود؟  و تيغ زده 
 
پژواك اين سواالت سرشار از همه               

حقانيت نهفته در آن در وجب به وجب           
طنين    مناطق سيل زده، بيشتر از هميشه     

كافي است نه فقط عمق رذالت      .  انداز است 
اعوان و انصار حكومتي سرمايه بلكه             
تكاپوي آنها براي خنثي كردن فضاي           
اعتراضي و حق طلبانه جهت رسيدگي به        
. وضعيت مصيبت زدگان را بخاطر بياوريم      

هياهو بر سر سد و ساختمان سازي ميان        (
گروه بندي هاي درون رژيم و اپوزسيون         
ضد رژيمي را بايد به حساب خود آنها             

، اما اشتباه است فقدان غلبه فضاي       )نوشت
اعتراضي را به حساب خوش باوري و توهم        

بر .  ميان صفوف مردم زحمتكش گذاشت     
خالف تصور معوج جاري دليل آن ترس         

انفجار خشم و عصيانهاي كور      .  هم نيست 
اگر موجد هر بركتي براي كسي قرار             
گيرد، بدوا و همواره براي حكومت در            
خدمت سركوب و سرخوردگي ميان صف       

حساب آمده      كارگران منشاء خير به      
  .است

 
فضاي اعتراضي و حق طلبانه، بخصوص         

در ميان صفوف طبقه كارگر فضاي غالب         
و رگه اصلي كشش و كوشش روزمره آحاد        

خشم و عصيان آن بخش     .  اين طبقه است  
اوست، كه هر كارگري در         “  هويت”از   

اولين بارقه هاي آگاهي ياد ميگيرد چگونه       
اعتراض و حق   .  بايد آنرا به كنترل درآورد     

طلبي كارگري را بايد سازمان داد و              
تشكل كارگري را از آسمانها        صيانت كرد؛ 

به زمين سفت زلزله و سيل زده                 
پيش شرط هاي آن را در مالقات و           آورد؛

مشورت و تصميم گيري در مجاري             
در    طبيعي كار و زندگي فراهم آورد؛         

مقابل انواع مخاطرات هدايت نمود؛ تجربه       
موفقيت را در گامهاي آن بهم دوخت؛           

فوت و فن ها و          تعهد، جانبداري، شم،   
شگردهاي آن را با الاليي پاي گهواره و           
بازيهاي كودكانه به خودآموخته               

اين  عضو تازه از راه رسيده              هر هاي
 .طبقه تبديل ساخت

 
شبكه هر چه بزرگتري از رهبران عملي          

كارگري، كساني كه حتي در دل همه            
دشواري ها و مصائب دست به گريبان، در         
عين حال غصه دشواري و مصائب ساير          
هم طبقه اي هاي خود را نيز در دل               

كارداني و اعتماد بنفس اين              دارند،
رهبران، شناساندن و شناختن، اتوريته و        
ابتكار و بلند پروازي اين رهبران در راه            
برپايي يك حكومت كارگري تنها اميد اين       

بغض چند   جامعه براي خالصي از تلنبار       
از نكبت حكومت اسالمي سرمايه          نسل
 .است

 
همين امروز الگوهاي عمو ها و خاله هاي         

آنها را   طبقاتي و نداي مشت بر گنبد دوار        
به جلوي صحنه   “  گام”از زبان هفت تپه و      

 .ببريم
 



ی    ت  ٢۶۵    ماره ح  ۳ 
 

به فراخوان      ماه ژوئن    ١٣شنبه    روز
نيروهاي سياسي در شهر گوتنبرگ            

 در دفاع از كارگران زنداني و          آكسيوني
 .زندانيان سياسي  در ايران برگزار گرديد

دراين تجمع سخنراني هايي به زبان           
سوئدي و فارسي از طرف شركت              

شركت كنندگان   .  كنندگان ارائه شد    
بازداشت فعالين   ضمن اعتراض به ادامه     

خواستارآزادي  كارگري، باسردادن شعار    
بي قيد و شرط تمامي كارگران بازداشتي        
و همچنين آزادي فعالين زنان، معلمان،        
دانشجويان و ساير زندانيان                  

 .شدند سياسي
محمد فتاحي از رهبري حزب                

يكي از    )  خط رسمي   (حكمتيست    
وي ضمن  .  سخنرانان در اين آكسيون بود    

قدرداني از حضور شركت كنندگان در         
اين تجمع در مورد وزن و جايگاه طبقه          
كارگردر دوره اخير و هراس جمهوري          
اسالمي از اين حضور قدرتمند، از افق           
روشن آن، از اعتماد به قدرت طبقاتي           

 .خود سخنراني كرد
 
 

تشكيالت گوتنبرگ حزب حكمتيست 
 )خط رسمي(

 
   ٢٠١٩ ژوئن ١٣

 در دفاع از كارگران زنداني و زندانيان سياسي در ايران
  در شهر گوتنبرگ٢٠١٩ژوئن ١٣گزارش آكسيون 

كشورهاي ديگر اروپا و  پوچي اميد بستن         
. به احزاب سوسيال دمكرات را كردند          

يكبار ديگر، بورژوازي توانست اعتراضات       
سال پيش را كه نظير بقيه        ٤گسترده اي   

اروپا را وعده هاي اين حزب، همچون            
احزاب سنتي سوسيال دمكراسي براي         
پشت سر گذاشتن بحران از سر خود، و           
انداختن بار آن بر دوش مردم و طبقه             

 . كارگر، نجات دهد
 

يونان و شكست چپ پوپوليست در آن           
يكبار ديگر نياز به يك حزب كمونيستي،         
حزبي كه نه با پرچم رفرمهاي راديكال، و         
نه با اتكا به پارلمان و انتخابات، بلكه با             
پرچم انقالب كارگري و با خلع يد از              
بورژوازي در همه وجوه آن قدرت را             

شكست سريزا يكبار ديگر      .  بدست گيرد 
نياز به اعمال اراده مستقيم و قدرتمند           
طبقه كارگر، نياز به وجود حزبي كارگري        
و كمونيستي را در مقابل طبقه كارگر اروپا         

 .و كمونيستها قرار داد
 

 اعتراضات در هنگ كنگ
 

اعتراضات در هنگ كنگ كه عليه قانون         
به چين آغاز        “  مجرمان”استرداد    

دول غربي علل    .  همچنان ادامه دارد    شد،

العموم در ابتدا، با پشتيباني از تظاهرات          
كنندگان اعالم كردند كه اين اعتراضات         

در چين  “  عدم وجود دمكراسي  “ناشي از   
است و خواهان عدم دخالت نظامي چين         

دولت چين نيز ضمن حمايت از         .  شدند
مسئولين اداره هنگ كنگ به تظاهرات         
كنندگان اخطار داد كه حاضر به جايگزين       

رضايت “  حكم قانون با هرج و مرج      ”شدن  
با ادامه اعتراضات و مشخصا      .  نخواهد داد 

حمله و اشغال ساختمان مجلس اين            
كشور، همه دولت هاي غرب و شرق، و           
مشخصا بريتانيا كه تا دو دهه پيش هنگ         
كنگ را از چين اجاره كرده بود، همصدا با         
چين، به تظاهرات كنندگان هشدار داد كه       
اعتراضات خود را در چهارچوب قانون نگه        

  !را محكوم كردند“ خشونت”دارند و 
 

آنچه كه قرار بود بهانه اي براي امتياز             
گيري دولتهاي غربي از چين باشد، با            
گسترش و ادامه اعتراضات در هنگ كنگ،       
اينبار خود به يك مشكلي نه فقط براي           
چين، بلكه براي همه قدرتهاي                 

افزايش .  امپرياليستي شده است         
ميليتانسي در اين اعتراضات، خود را در          

چهره ”قالب بخشي از معترضين كه به           
معروف شده است، نشان      “  هاي پوشيده 

اين نيرو، ديگر نه تنها عقب        .  داده است 
نشيني گردانندگان هنگ كنگ و معلق         

را كافي  “  جواز استرداد به چين     ”كردن  

ندانسته و خواهان ملغي شدن اين جواز          
بود، بلكه بركناري هيئت گرداننده هنگ        
كنگ، محاكمه آنان و پليس، و پرداخت          
خسارت بابت سركوب معترضين شده          

 .است
 
اعالم كرده اند كه     “  چهره هاي پوشيده   ”

براي دستيابي به خواسته هاي خود،            
تصميم دارند كه اعتراضات را به داخل           

اين همان زنگ خطري است     .  چين بكشند 
كه نه تنها دولت چين، بلكه كل بورژوازي         

يكباره .  جهاني را به هراس انداخت          
دمكراسي ”دولتهاي غربي  به         “  انتقاد”

، رنگ باخته و تبديل به سكوت          “چيني
ادامه و كشيده شدن اين اعتراضات        .  شد

به چين، خط قرمز كل بورژوازي جهاني          
است كه رشد خود را مديون كار ارزان و           

به اين   .  كارگر خاموش در چين است        
اعتبار، هرگونه تغيير در تناسب قواي           
طبقاتي در چين، هرگونه بهم خوردن اين        
جزيره آرامش بورژوازي جهاني، آنهم در        
كشوري با جمعيت نزديك به يك پنجم         

است كه توليد   “  خطري”كل جمعيت دنيا،    
و بازتوليد سرمايه در سراسر دنيا را تحت          

 . تاثير قرار ميدهد
 

بورژوازي جهاني با علم به اينكه هرگونه          
اعتراضي در چين، مي تواند به اعتراض          
عليه وضعيت كارگر و نيروي ارزان كار در         

اين كشور بيانجامد، در هراس اينكه            
كشيده شدن اعتراضات هنگ كنگ به          
داخل چين، مي تواند جرقه اي و شروعي         
براي اعتراضات طبقه كارگري باشد كه با        
حركت خود، كل معادالت سرمايه را در          
بعد جهاني به مصاف و چالش بكشاند،           

دفاع از  ”سكوت و پائين كشيدن پرچم         
 . را انتخاب كرد“ دمكراسي

 
امروز،  چه عقب نشيني دولت چين و            
قبول خواست معترضين در هنگ كنگ، و       
چه سركوب خشن و نظامي در اعتراضات        
در هنگ كنگ، هر دو بدون هزينه دراز           
مدت تر براي دولت چين ممكن نخواهد         

طبقه كارگر در چين با ابراز وجود          .  بود
قدرتمند خود ميتواند زنگ شروع دور           
جديدي در جدال طبقاتي در چين را به          

 .صدا در آورد
 
 
 

م  و ده باد    ز

 رويدادهاي هفته



ی سا و ا ده باد   ی،    ز ذ ی،     و   

)  ژوئـيـه    ١٠(  تيرماه ١٩امروز چهارشنبه  
مقرات حزب دمكرات كردستان ايـران و         
حزب دمكرات كردستان در سـيـدكـان و          
آالنه در ناحيه چومان كـردسـتـان عـراق           
توسط توپخانه سپاه پاسداران مورد حملـه       

بنا به خبر در ايـن گـلـوـلـه            .   قرار گرفت 
دو تن از اهالي منطقه جان باخـتـه            باران

   .اند
حمله سپاه پاسداران جمهوري اسالمي بـه       
اپوزيسيون بهر بـهـانـه اي يـك اقـدام               

جنايتكارانه براي تضعيف روحيه مـردم و        
. ابراز قدرت در مقابل مخالفين خود اسـت       

بايد با تمام قدرت در مقابل اين قـلـدري           
 .ايستاد

هشداري به احـزاب       اين اقدام رژيم بعالوه   
اپوزيسيون است كه امنيت نيروهاي خـود       

هر گونه توهم به    .   را تامين و تضمين كنند    
رژيم و باز نگه داشتن گـارد در مـقـابـل              
حمالت نظامي اش، موجب خسارت جاني       

 .بيشتري خواهد شد

حضور نيروهاي قدس وابسته بـه سـپـاه           
پاسداران در كردستان عراق با همكاري و        
همراهي اتحاديه ميهني كردستان عـراق،       

براي احزاب اپوزيسـيـون        خطرات امنيتي 
مستقردر خاك كردستان عراق را چـنـد          

 .برابر كرده است
خـط  ( دفتر كردستان حزب حكمتيسـت       

، حمالت جمهوري اسـالمـي بـه          ) رسمي
اپوزيسيون را عـمـلـي تـروريسـتـي و               
جنايتكارانه مي داند و آن را بـه شـدت             

ما از احزاب اپوزيسـيـون      .   محكوم مي كند  
رژيم در كردستان مي خواهيم كـه بـراي          
حفظ امنيت نيروهاي خود، اين هشدارهارا      
جدي گرفته و از هيچ اقدامـي كـوتـاهـي        

 .نكنند
 
خـط    ( دفتر كردستان حزب حكمتيـسـت    

 )رسمي
   )٢٠١٩ ژوئيه ١٠ (٩٨ تيرماه ١٩

 حمله جمهوري اسالمي به اپوزيسيون محكوم است

، از نيروي سومي در سياست      “محافظه كار 
جمهوري “  سرنگوني”ايران و درباره         
اما هدف اين نيروي     .  اسالمي بحث كنند  

سوم برخالف آنچه مبلغين دوم خردادي        
مطرح ميكردند، نه تعديل و حفظ              
حكومت اسالمي، بلكه اساسا جنبشي          
براي سرنگوني كل جمهوري اسالمي و          

اين جنبش بر سر    .  كسب آزادي و رفاه بود    
اصالحات جزيي و يا براي مشروط كردن         
نقش واليت فقيه و يا تغيير توازن قواي           
. جناحها و يا رام كردن قوه قضائيه نبود          
 -بلكه ريشه در ناخواني مختصات سياسي       

اجتماعي رژيم اسالمي با خواسته ها و           
معلوم شد كه   .  روش زندگي مردم داشت    

كوچكترين قدم در راه بهبود وضعيت           
زندگي مردم مستلزم بزير كشيدن             
حاكميت جمهوري اسالمي بود و كماكان       
هست؛ معلوم شد كه گذشتن از سد نظام،        
پيش شرط تحقق آزادي هاي وسيع و بي         
قيد و شرط سياسي است؛ پايان دادن به          
. فقر و بيكاري و لغو حجاب اجباري است         

معلوم شد كه نه اشك خامنه اي                 
ميشود دستمزد و بيمه      “  معيشت"براي

“ توسعه سياسي ”بيكاري براي مردم، و نه       
خاتمي به آنها وعده آزادي اعتصاب و بيان        
. و رها شدن از شر حكومت مذهبي ميدهد       

در اين بود كه       ٧٨تير    ١٨اهميت وقايع   
مردم رسما حكم به رفتن كليت رژيم            
اسالمي دادند؛ اين حكم را كف دستش          

 .گذاشتند
 

در آن مقطع، دو سال و نيم قبل از آنكه            
خاتمي و دو خردادي ها سر كار آيند،            
. بخش اعظم اپوزيسيون، خاتمي چي شد      

اينها رابطه مردم ايران با رژيم اسالمي و          
مطالبات آنها را بد فهميدند و كماكان هم         
نفهميدند؛ راديكاليسم مردم قابل مهار         
نيست؛ مردم حجاب نمي خواستند و           
نميخواهند؛ مردم حزب و اتحاديه و             
روزنامه ميخواهند؛ مردم فقر و بيكاري و         
فحشاء نميخواهند؛ مردم حكومت ديني        
نميخواهند؛ مردم حقوق مدني و فردي         
وسيع ميخواهند؛ مردم دستمزد و حقوق       
با قدرت خريد واقعي و كافي ميخواهند؛         
امنيت اقتصادي ميخواهند؛ آزادي            
زندانيان سياسي را ميخواهند؛ مردم           
برابري زن و مرد در جامعه را ميخواهند؛          
طب رايگان ميخواهند، مسكن و آموزش و       
پرورش مناسب ميخواهند؛ مردم جمهوري     
اسالمي را نميخواهند، سر كسي را              

در ميان اپوزيسيون   .  نميشود كاله گذاشت  
اما فقط ما كمونيستها با قاطعيت به             
افشاي خاتمي و خاتمي چيون پرداختيم        
و بر لزوم سرنگوني كل رژيم اسالمي پاي         

معلوم شد  “  شش روز ”بعد از آن    .  فشرديم
كه ارزيابي و تحليل كمونيستها از تناقض        

به سركردگي  “  دوم خرداد ”ذاتي جناح    
با تمايالت   “  مردي در عباي شكالتي      "

مردم چه ريشه هاي عميقي در واقعيت          
  .داشت

 
كه خيلي ها را لرزاند، اما        “  شش روزي "

ريشه هاي ما و طبقه كارگر و مردم               
آزاديخواه در ايران را محكم و محكمتر           

بارقه هاي انقالب نويني كه از       !  كرده است 
سوت آن به صدا در آمده است          ٩٦ديماه  

هم “و“  اصالح طلب  " قالب هاي تنگ    
از اين پس،   .  را برنمي تابد  “  ميهن ايراني 

هر تكان عظيم اجتماعي براي به كرسي         
نشادن مطالبات فروكوفته مردم ايران عليه      
حاكميت، مهر سوسياليست ها و رهبران        

نيروي عظيم  .  طبقه كارگر را بر خود دارد      
طبقه كارگري كه شاهرگ توليد و              
بازتوليد زندگي مادي جامعه را در دست         
دارد و ميبايد جامعه را بر سرنوشت              
خويش حاكم كند، به انتظاراتي عظيم تر        

. تير چشم دوخته است       ١٨از مطالبات    
اكنون با قد علم كردن طبقه كارگر در            
صحنه سياست، تدارك انقالب آتي عليه        
كل سرمايه داري در ايران صاحب پيدا           

اين روزها منافع طبقاتي       .  كرده است  
شفافيت بيشتري يافته اند؛ آلترناتيو           
سوسياليستي در عرصه سياست              
صاحبخانه است؛ اين نوع جسارت در بيان        
و تحميل آلترناتيو سوسياليستي به            
جمهوري اسالمي و كل بورژوازي ايران را        
رهبران راديكال سوسياليست طبقه كارگر      

 ١٨جرقه اي كه در     .  به كرسي نشانده اند   
نتوانست جامعه و مناسبات          ٧٨تير   

اجتماعي آن را رهبري كند، اما امروز در          
پس خيزش هاي ديماه و به دنبال               
رويدادهاي عظيم در هفت تپه و فوالد           
اهواز، تنها نقطه اميد ميليونها انسان در          
. عبور جامعه از اوضاع بحراني امروز است        

فقط سنن و گرايشات طبقه حاكم كه در         
حفظ دنياي كهن ذينفعند، مردم را از           

فقط كوچك  .  “ميترسانند"قيام عليه باال     

ابدال هايي كه زندگي و حماقتها و               
شكست هاي شخصي خود را به جاي            
تاريخ ميگيرند، خيال ميكنند كه با دست        
بدست شدن قدرت از باال، دوباره ميتوان         
گوادلوپ ديگري و خميني ديگري را به          

جامعه ايران با    .  مردم ايران تحميل كرد    
 ٧٨تير    ١٨و از     ٥٧تجربه خود، از انقالب     

آموخت كه اين تنها طبقه كارگر است كه         
با رهايي خود ميتواند جامعه و همه              

اين آن مبارزه   .  شهروندان آن را رها كند     
اي است كه اكنون با سرعتي بي سابقه           
نيرو ميگيرد؛ پيشرواني كه در دل خيزش        

به اين سو، به جرم بيان          ٩٦هاي ديماه   
حقايق طبقاتي هم اكنون در اسارت            
جمهوري اسالمي اند، براي نخستين بار         
امكان واقعي حضور رهبري جامعه توسط       
طبقه كارگر در برابر كل احزاب و                
جنبشهاي بورژوايي را فراهم كرده و            
سوسياليسم را بعنوان يك آلترناتيو واقعي       

اين تنها  .  در برابر جامعه قرار داده اند         
قطب سياسي مبشر يك جامعه آزاد، برابر        

اين آن جنبشي    .  و مرفه در ايران است      
است نه فقط ميتواند پرچمدار و سازمانده        
طبقه كارگر در تحوالت جاري و آتي ايران        
باشد، بلكه در اين موقعيت هست كه            
اكثريت مردم را در يك انقالب توده اي           
براي آزادي و برابري و رفاه در ايران              

 . رهبري كند
 

 !گل همينجاست، همينجا برقص
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وید د  و   ود   ی  د ل و  ی  ور  !ادم  

كمپين حمايـت از بـازداشـت         ” بنا به گزارش    
، در   “ شدگان هفت تپه و زندانيان ترقـيـخـواه        

دهمين روز اعتصاب عذاي  ساناز الهـيـاري و           
اميرحسين محمدي فـرد و در حـالـي كـه               

ها در رابطه با وضعيت سـالمـت آنـان              نگراني
ها و تماس ساناز الـهـيـاري           شدت گرفته،تلفن 

درحاليكه در   .   براي بار دوم با خانواده قطع شد     
دو روز گذشته ساناز دوبار به بـهـداري اويـن             
اعزام شده و عليرغم افت شديد فشـار خـون،            

 .وي از دريافت دارو و سرم امتناع ورزيده است
دادگاه انقالب تهران پيشتر كيفرخواست عليـه       
متهمان اعتراضات هفت تپه را به آنـان ابـالغ           

اتهامات دسـتـگـاه قضـايـي رژيـم           .   كرده بود 
، “ هاي مخالف نـظـام      عضويت در يكي از گروه    ” 
نشـر  ” و   “   تبليغ عليه نظام  ” ،  “ اجتماع و تباني  ” 

ذكـر  “   اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومـي      
مرداد ١٢شده است و دادگاه بدوي اين عزيزان        

 . برگزار خواهد شد
 

دستگاه قضايي جمهوري اسالمي براي رهبران      
،  . . . كارگري و معلمان، فعالين سياسي و مـدنـي        

يك كيفر خواست رنگ باخته، سوخـتـه، بـي           
آبرو  و آشنا براي همه مردم،  در جيب و روي    

اين كيفرخواست ورقه  ننگيني است      .   ميز دارد 
كه براي هر معترض به وضع موجـود وحـتـي            
كارگري  كه فقط حقوق معوقـه اش را مـي              

 .خواهد، صادر مي شود
 

دستگاه سركوب رژيم چهار دهه است مبارزات       
مردم را سركوب مي كند، اما هر روز طـوفـان            
درو كرده و امروز در مقابل قد عـلـم كـردن              
طبقه كارگر و اعتراض معلمان و بازنشستـگـان      
و مبارزان سياسي مستاصل تر از هـمـيـشـه             

 . كيفرخواست هاي سوخته را علم ميكند
طبقه كارگر مدتها است كيفر خواست خـودرا         

 :عليه اين نظام اعالم كرده است
 

شما حاكمان و مدافعان نظم  سرمايه در         ” 
يك تباني تبهكارانه، سفره مردم را خالـي،        
امنيت و سالمت جامعه را به حد فالكت و      

اكثريت جمعـيـت    .   كشتار جمعي رسانديد  
ايران را زير خط  فقر نگه داشتـيـد، كـل             

. فاسديد.   داراييهاي مملكت را قبضه كرديد    

. احتكار مي كـنـيـد      .   اختالسگريد.   دزديد
. شكنجه گريد .   قاچاقچي موادمخدر هستيد  

قاتليد، هر دو ساعت يك نـفـر را اعـدام            
ميكنيد، كودكان ما را به زباله گردي، فقـرا      

چوب حـراج بـه     .     را به گورخوابي سپرديد 
كارخانه ها و نـيـروگـاه هـا و امـوال و                 

شما صـالحـيـت      .     داراييهاي جامعه زديد  
اداره  جامعه را نداريد ما خـود آنـرا اداره             

ما طبقه كارگر و مـردم را بـه           .   مي كنيم 
تشكيل شوراهاي كارگري و مـردمـي فـرا       
! مي خوانيم و بساطتان را جمع مي كنيـم        

اين كيفرخواست طبقه كارگر ايران به كـل       
طبقه حاكم و نظام سرمايه دارانـه شـان           

 “.است
 

كارگران، معلمان و همه  انسانهاي آزاديـخـواه      
در ايران نبايد اجازه دهند اسرايشان بـيـش از          

دستگاه قضايـي سـركـوب       .   اين در بند بمانند   
جمهوري اسالمي مسئوليت جان و سـالمـت          

دستگاه سركوبي كـه     .   زندانيان را برعهده دارد   
جرات رودررويي با يـك كـارگـر را نـدارد،               
استيصال خود را با انتقامجويي و بـه خـطـر           
انداختن سالمت جان اسراي در بند، پاسخ مي        

 .  دهد
 

آزادي كارگران و مبارزين سياسي مـحـبـوب          
مـا  .   مردم سرلوحه مبارزات جاري جامعه اسـت  

بايد در اين جدال طبقاتي و در دفاع از آزادي           
و معيشت و رفاه و امنيت عليه دشمن زبـون،           

 .پيروز شويم
 

حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري
 )خط رسمي(

 
 )٢٠١٩ ژوئيه ١٣ ( ٩٨ تير ٢٢

 
 
 
 
 

 !را آزاد كنيم اسراي طبقه كارگر


