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 آيا خريداري هست؟

 عليه ميليتاريسم و فضاي جنگي
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  رئوس سياست كمونيستي در قبال اوضاع  فعلي
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۴صفحه    

۵صفحه    

٣صفحه    

 :مقدمه
 

لشكركشي نظامي اخير امريكا و         
انگليس در درياي عمان و خليج          
فارس، انفجار كشتي هاي نفتكش و      
سقوط پهباد امريكايي، توقيف          
نفتكش ايران توسط بريتانيا و ادامه       
تبليغات جنگي، همگي حاكي از         
ادامه و تشديد تنش ميان نيروهاي       
بورژوازي جهاني و منطقه اي است        
و امكان بروز درگيري نظامي و بروز        
فاجعه اي در ايران و كل خاورميانه        

 . را بيشتر و بيشتر كرده است
 

تشديد تحريكات و تبليغات جنگي       
هرگونه راه مصالحه و مذاكره را بر         
طرفين را، اگر نه غيرممكن كه           

بن بستي  .  بسيار دشوار كرده است    
كه نه فقط گريبان جمهوري             
اسالمي و ترامپ بلكه گريبان تمامي      
قدرتهاي منطقه و جهاني را گرفته        

 . است
 

هر درگيري احتمالي، به هربهانه و        
ترفند جهاني يا منطقه اي كه            
صورت بگيرد، بي ترديد جنگي          
كالسيك مانند جنگ ايران و عراق       

بمباران مناطق نظامي    .  نخواهد بود 
و اقتصادي با هدف تخريب زير بناي       

بمباران شهرها، راه         اقتصادي،
اندختن جنگ نيابتي از طريق           
جريانات و باندهاي قومي و مذهبي       
يا ضربه زدن به نيروهاي جمهوري        

اسالمي و حاميان آن در منطقه          
پيامد سياست امروز امريكا در      ....  و  

. تحريكات نظامي در منطقه است       
امري كه متقابال از طرف جمهوري        
اسالمي و دستجات حامي آن،           

“ عمليات تالفي جويانه   ”زمينه ساز    
نظامي و روي آوري به تقابل هايي         
چون نا امن كردن تنگه هرمز، و يا          
ضربه زدن به متحدين آمريكا در          

 .منطقه است
 

وضعيت بحراني امروز و مخاطرات       
آن، تعيين رئوس يك سياست           
كمونيستي در قبال اوضاع سياسي       
امروز، با توجه به شرايط و                

 فاكتورهاي روز، براي روشن كردن 

! كارگران، مردم زحمتكش، زنان   
انسان هاي شـريـف و       !   جوانان

 !مبارز
 

چهار حزب قومگراي كـرد، حـزب         
دمكرات كردستـان ايـران، حـزب          
دمكرات كردستان و دو سـازمـان          

مركـز هـمـكـاري       ” زحمتكشان در   
پس از سال هـا    “     احزاب كردستاني 

در كش و قوس قهر و اشـتـي بـا              
جمهوري اسالمي، پس از يك دوره       

يـا  “   راسـان ” جنگ نيابتي و اعـالم       

قيام عليه رژيم  امروز بار ديگر سـر          
 .ميز مذاكره نشسته اند

 

اين احزاب و شخصيتهاي بـورژوايـي       
و قومي و ديني، با كنگره هاي ملـي         
و كنفرانس ها و نشستهـايشـان تـا          
ديروز بعنـوان مـهـره هـاي دول            
خارجي و ارتجاع منطقـه، صـاحـب         
. ميليون ها دالر امريكـايـي شـدنـد         

 درجـه اي احـزاب         ١٨٠چرخش  
كردي به طرف جمهوري اسـالمـي        
نتيجه ي ياس و نااميـدي شـان از           
بازي شكست خورده ي تا كـنـونـي         

 .آنها است
نقشه ي جـمـهـوري اسـالمـي در            
مذاكره  با احزاب ناسيونالـيـسـت و          
قومي كرد، توطئه اي عليه ازادي و        
امنيت و معيشت و كـرامـت شـمـا           

عليه چهار دهـه مـقـاومـت          .   است
وايستادگي شما درمقابل  سركوب و      
تباهي زندگي خود و خانواده هايتان      
و تحميل فقر و فالكت و تعرض بـه          

 !ازادي و انسانيت شما است
 

جمهوري اسالمي ، كشتار جـمـعـي        
دهه شصت ايران و حجم سنگيـنـي        

تالش سران حاكميت، نمايندگان و سخنگويان بـورژوازي،         
براي تعرض به طبقه كارگر و اقشار كم درآمد جامعه، تنهـا            
بيان بي رحمي و شقاوت و بي شرمي پايان ناپـذيـر آنـهـا                

بلكه بيان تالش نمايندگان خودآگاه يك طبقه بـه          .   نيست
منافع خود و دشمني عميق طبقاتي عليه طبقه كارگـر از             

سخنان اخير روحامي در خراسان شمالـي       .   جانب آنها است  
و مخاطب قرار دادن مزد بگيران جامعه براي كار بدون مزد           

، در قامت رئيس دولت و سخـنـگـوي ايـن       )بردگي مطلق( 
حاكميت، بيان تعرض همه جانبه بورژوازي ايران و دولتـش     
براي عقب راندن طبقه كارگر و خاموش كردن هـر بـارقـه              
اميدي در ميان اين طبقه براي فردايي بهتر و زنـدگـي اي       

 . انساني است
 

 :روحاني در سخنراني خود گفته اند
 

بعد از جنگ جهاني دوم ژاپني ها گفتـنـد ديـگـر روزي          ” 
جنگ شده، ويراني شده، بايد     .   هشت ساعت نبايد كار كنيم    

هشت ساعت كار ميـكـنـيـم پـول        .   كشورمان را آباد كنيم   
بـايـد   .   ميگيريم، چهار تا پنج ساعت هم مجاني كار ميكنيم       

 “.همه ما مشغوليم. اين كار را كرد، چاره اي نيست
 

مخاطب اين اراجيف نه نمايندگان مجلس و سران نظام كـه   
هزاران هزار كارگر، معلم، پرستار و مزدبيگري اسـت كـه             
رسما زير خط فقر زندگي ميكنند و براي كشيدن هـمـان             
حقوق ناچيز از حلقوم دولت و كارفرما و دريافـت مـاهـهـا               

مخاطب اين سخنـان   .   دستمزد معوقه خود اعتراض ميكنند    
مزد بگيراني اند كه با گراني و فقري كه آقاي روحـانـي و                
يارانش به جامعه تحميل كرده اند، دست و پـنـجـه نـرم                

آقاي روحاني فراموش ميكند كه طبق آمـارهـاي          .   ميكنند
 ميليون تومان است    ٦دولتي خط فقر در حال حاضر حدود        

و حداقل دستمزد تعيين شده دو ميليون تومـان، يـعـنـي           
فراموش ميكند كـه  . چهار ميليون تومان زير خط فقر، است 

 ساالنه بيش ازيك ميليون و دويست هزار نفر، به آمار 
 

۶صفحه    
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جبهه هاي جدال طبقاتي در ايران و             
تعيين مسير پيشروي در راستان منافع         

 . طبقه كارگر، ضروري كرده است
صفبندي نيروها، در ايران،  در اين         

 شرايط
 

بحران سياسي و اقتصادي بورژوازي         -١
جهاني، راه حل هاي بورژوازي جهاني در         

رقابت هاي بين خود، و باالخره      “  مديريت”
تحرك ميليتاريستي اخير هيئت حاكمه       
آمريكا بعنوان حلقه اي از اين سياست،          
بحران دامنگير جمهوري اسالمي را            
تشديد كرده است و بر عمق بن بست             
اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك آن افزوده      

 .  است
 

اين شرايط سير تحوالت جنبش هاي           
مترقي، كارگري، آزاديخواهانه و سرنگوني      
طلبانه را، عالوه بر فاكتور سركوب              
بورژوازي حاكم، تحت مخاطرات ويژه اي        

 . قرار ميدهد
 

جمهوري اسالمي براي برون رفت از اين         
اوضاع و بويژه براي مقابله با جنبشي كه          

 براي به زير كشيدن آن به         ٩٦در ديماه   
ميدان آمد، براي مقابله با خشم و نفرت           
ميليوني در جامعه راهي جز انقباض در          

 . باال و يكدست كردن خود ندارد
 

تغييرات اخير در سپاه، ارتش و بسيج،           
انقالبي و  ”اعالم ضرورت تشكيل دولتي       

از طرف خامنه اي در كنار        “  حزب اللهي 
حاكي از اين    “  اصالح طلبان ”بن بست    

انقباض و يكدست شدن و عدم قبول هر          
“ ليبرال”نوع اپوزيسيون درون حكومتي،       

 . ، است“اصالح طلب”يا 
 

 : در صف اپوزيسيون هاي بورژوايي -2
 

بخش اعظم اپوزيسيون بورژوايي جمهوري     
اسالمي، چپ يا راست، مذهبي يا               
غيرمذهبي، در داخل يا خارج كشور، در         
اين شرايط، چاره اي جز انتخاب بين يكي        
از قطب هاي ارتجاع بورژوايي، در مقابل          
خود نمي بييند و خود را ناگزير از دنباله           
روي از يكي از قطب هاي بورژوايي در            

 . جدال در صفوف بورژوازي ميداند
 

بخشي از اپوزيسيون بورژوايي، از         :  الف
ليبرال و جمهوريخواه تا طرفداران             

سلطنت، همه  در صورت هر درگيري            
اكثريت،   -نظامي، در كنار طيف توده اي       

مذهبيون و هم خانواده هاي       -طيف ملي   
در كنار   “  دفاع از ميهن    ”آنها، به نام       

 . جمهوري اسالمي قرار خواهند گرفت
 

بخش ديگري از اپوزيسيون بورژوايي       :  ب
از نيروهاي قومي تا چپ مستاصل و بي           
افق غيركمونيست،  به نام ضديت با              
جمهوري اسالمي و با توهم و  اين                
فريبكاري كه جنبش اعتراضي مردم و           
سرنگوني رژيم بر متن تشديد كشمكش و        
حمله نظامي، رشد خواهد كرد،  مدافع           
سياست ميليتاريستي و ضد انساني ترامپ      

 .  خواهند شد
 

 اپوزيسيون پرولتري و كمونيستها  -3
 

طبقه كارگري كه پس از اعتصابات        :  الف
هفت تپه  و فوالد به ميدان آمد و عمال             

تحركات اعتراضي در       هژموني خود در    
ايران را تامين كرد، از ابتدا در مبارزات            
اش عليه بورژوزاي حاكم در ايران، فاصله        
خود از پروژه هاي ميليتاريستي و              

اين .  ارتجاعي بين المللي را اعالم كرد         
واقعيت رنگ خود را به سراسر مبارزات          

در اين شرايط طبقه       .  مردم زده است    
كارگر بطور ابژكتيو هم، از جانب حكومت        
و اپوزيسيون طرفدار آن،  تحت فشار براي        
عقب نشيني است و هم تنها نيرويي است        
كه همچنان در راس اعتراضات عليه فقر و        
براي معيشت و آزادي و حرمت انساني،          

 . استوار ايستاده است
 

طبقه كارگر و كمونيستها، در اين          :  ب
شرايط در راس تقابل با ميليتاريسم عريان       
امريكا و جنگ طلبي آن و در دفاع از              
مدنيت و تامين بهترين شرايط براي            
مبارزه اي راديكال و انقالبي عليه               

-جمهوري اسالمي و نظام سياسي            
 . اقتصادي حاكم ايستاده اند

 

 و  ٩٦تحوالت اخير پس از خيزش ديماه         
اعتصابات كارگري، زمينه ها، شرايط و          
امكان عروج اين صف قدرتمند كارگري و        

اين .  سوسياليستي را مهيا كرده است        
صفي، هم ضد جنگ بطور كلي و هم             
جبهه اي بعنوان آلترناتيو انقالبي در            
. مقابل نظام جمهوري اسالمي خواهد بود      

اين صف و جبهه انقالبي كمونيست ها و          
بخش آگاه پرولتاريا و  توده هاي                 

زحمتكش، مرعوب فضاي جنگي و يا           
“ دفاع مقدس    ”بدهكار مشروعيت         

بورژوازي و نظام جمهوري اسالمي             
 .نيستند

 

 سياست و تاكتيك كمونيستي  حزب      
 در قبال وضع موجود

 

جمهوري اسالمي كه بدون تحريمها و          
فضاي جنگي هم با بن بست اقتصادي           
بنيادي خود، از تامين نيازمنديهاي مردم       
سرباز ميزد، تحريمهاي اقتصادي و فضاي       
جنگي، را به مستمكي براي تعرض بيشتر        
به معيشت كارگران و معلمان و مردم            
محروم و توجيه فقر، فالكت، بيكاري و           

 .تورم حاكم در جامعه تبديل كرده است
 

جمهوري اسالمي همچنين بيشترين         
استفاده را از فضاي جنگي براي گسترش        
فشار، افزايش دستگيري ها و سركوب          
اعتراضات و امنيتي و نظامي كردن محيط       

 . كار و زيست مردم، كرده است
 

طبقه كارگر در دل هر شرايطي، تحت           
رهبري پيشروترين بخش خود، بايد راه         

 دفاع مستقالنه خود را         مقابله، مقاومت، 
بيابد و راه  پيشروي هاي بيشتر خود را            

كمونيست ها، نه قدرگرا هستند و      .  باز كند 
نه خود را ملزم به دنباله روي از        .  نه متوهم 

اين يا آن قطب دشمن ميدانند و نه در            
هيچ شرايطي تسليم داده هاي دشمن          

 .ميشوند
 

در اين شرايط سياستهاي زير در دستور         
 : حزب قرار ميگيرد

 

تالش در سازماندهي و بسيج توده اي          -١
مقابله با گسترش فقر و فالكت و              در

.  سركوب به بهانه تحريمها و فضاي جنگي       
مقابله با به حاشيه افتادن مبارزه براي           
تحقق مطالبات مردم و مبارزه عليه فقر و         

 .فالكت به بهانه فضاي جنگي
 

گسترش تالش بر سازمان دادن            -2
تحركي وسيع در ميان طبقه كارگر جهت        
تشكيل و گسترش جنبش مجامع عمومي      
و شوراهاي كارگري و مردمي و فشار بر           

 .بورژوازي حاكم براي تامين معيشت مردم
 

گسترش فعاليت عليه تهديدها و            -3
فضاي جنگي امريكا و متحدينش در            
خارج كشور و بسيج افكار عمومي عليه هر        

 . گونه  تهديد و يا اقدام نظامي عليه مردم
 

 در شرايط وقوع درگيري هاي نظامي
 

سازماندهي مستقل مقاومت توده اي        -١
.... در قبال جنگ، درگيري هاي نظامي و         

و عوارض آن با هدف تشكيل جبهه              
پرولتاريا و زحمتكشان غير پرولتر براي         
اعمال اراده مستقيم مردم، كمك رساني        
به مردمي كه در اثر جنگ  دچار آسيب           

 جاني و مالي مي شوند
 

از آنجا كه مبارزات مردم با مقاومت و           -3
سركوب شديد از طرفي و خطر تهديد و          
توطئه هاي ناسيوناليستها و قوم پرستان،       

درمناطق مختلف،   ...  باندهاي مذهبي و    
مواجه مي شود، اقدام عملي جهت تامين        
قدرت دفاع از خود مردم و در نهايت              
تسليح عمومي در دستور حزب قرار            

 .ميگيرد
 

حزب به همراه نيروهاي كمونيست در        -٤
منطقه، كمپين خود در خارج كشورعليه        
حمله نظامي و ميليتاريسم امريكا و با            
هدف جلب حمايت افكارعمومي از             
مبارزات طبقه كارگرو مردم ازديخواه عليه      

 جمهوري اسالمي گسترش ميدهد
 

حزب حكمتيست، با تاكيد بر ضرورت          
دخالت و حضور قدرتمند خود بعنوان يك       
آلترناتيو كارگري و كمونيستي قدرتمند       
براي ممانعت از خلع سالح طبقه كارگر و         
مردم محروم، تالش ميكند در ايران،            
رئوس سياست هاي خود را، در دل هر            

، اقدامات  “نامناسب”يا  “  مناسب”شرايط  
نظامي يا پروپاگاند ميليتاريستي، پياده         
كند و در صف مقدم شكل دادن به قدرت          
و نيرويي باشد كه بتواند ورق را در               
راستاي منافع جامعه، منافع طبقه كارگر و       

 . همه مردم ايران، برگرداند

 
كميته رهبري حزب كمونيست 

 )خط رسمي(حكمتيست  -كارگري

 
 ١٣٩٨ تيرماه ٢٥ -٢٠١٩ ژوئيه ١٦
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م  و ده باد    ز

فراموش ميكنـد  .   بيكاران اضافه خواهد شد   
كه همت حاكميت بورژوايي در ايـران و         
دستگاه سركوب و تحميق آن، كل طبـقـه      
كارگر در اين جامعه تقريبا بخش بـزرگـي         
.  از وقت خود را عمال بدون مزد كار ميكند        

در كمال بي   “   نظام” عليرغم اين سخنگوي    
شرمي پيام حاكمين و توقع كار بي مزد و      

، “ شرايط جنـگـي  ” بيگاري رسمي را به نام      
 . بي پرده به گوش مردم ميرساند

 

اين سخنان در شرايطي بيان ميشود، كـه         
دولت جناب روحاني و كل حاكمـيـت، از          

هنوز از قـبـول   . . .   بيت رهبري تا مجلس و      
كمترين مسئوليت در قبال مناطق زلزله و       
سيل زده  و تامين ابتدايي ترين امكـانـات          
. براي مردم اين مناطق ، سر باز زده انـد           

 اسـتـان     2١هنوز دهها ميليون انسان در      
زير آب رفته اين مملكت بعد از گـذشـت           
چهار ماه، از ابتدايي ترين امكانات زيستـي        
و تامين خسارات و باسـازي شـهـرهـا و             
. بيمارستانها، مدرسه و سرپناه محروم انـد      

عالوه بر بيكاري مزمن در ايـن جـامـعـه،            
 استان و ويراني هزاران     2١فاجعه سيل در    

مركز كاري، طيف وسيعي از كارگران ايـن        
مناطق را به خيل وسيع بيكاران جـامـعـه          

 .اضافه كرده است
 

قبل از ميليتـاريسـم دولـت تـرامـپ و              
كشمكشي كه به اين منطقه تحميل كرده       

است، جامعه ايران در اعتراض عليه فـقـر،         
گراني، دستمزدهاي پـرداخـت نشـده و          
مقابله با استثمار و بردگي طبقه كارگـر و          
اقشار پايين جامعه،  توسط اقليتي بـورژوا،        

تـحـركـات وسـيـع        .   در حال انفجار بـود     
 تنها گوشه اي از ايـن        ٩٦اعتراضي ديماه   

اعتراضات و اعتصـابـات   .   جنبش عظيم بود  
هر روزه كارگري در گوشه و كنار مملكت،        
ابعاد نفرت عمومي از دزدي و فساد مـالـي     
حاكمين، از افزايش فـقـر، بـيـكـاري و              
محروميت كارگران و مزدبگيران جامـعـه،        
خواست سرنگوني نظام را با همه جنـاح و          
دسته بندي هاي آن و به عنوان تنها راه و          
اولين قدم در راه هر نـوع بـهـبـودي در              
زندگي اكثريت مرد، در مقابل جامعه قـرار        

 .داده بود
 

اما ظاهرا قلدري دولت ترامـپ و گـردن           
كشي و گسترش ميليتاريسم او، تـحـريـم         
اقتصادي و كشاندن مدرنترين و مـخـرب         
ترين سالحهاي جنگي به خليج، تبليغـات       
جنگي و شاخ و شانه كشـيـدن آنـهـا و               
جمهوري اسالمي، ايجاد فضاي تـرس  و          
نگراني بر منطقه، از جـانـب جـمـهـوري            
اسالمي به عنوان فرصتي طـاليـي بـراي          
تعرض به طبقه كـارگـر و زن و جـوان               

قرار است به بـهـانـه      .   معترض شمرده شد  
تحريم و فضاي جنگي، طبقـه كـارگـر و            
اقشار پايين جامعه را چنان مورد تـعـرض         
قرار دهد و به استيصال بكشنـد، كـه تـا             

مدتها كمر راست نكند و به زير كشـيـدن          
! . حاكميت شان را از مخيله خـارج كـنـد          

قرار است از اين فرصت و به بهانه دشمني         
با آمريكا و خطر حمله خارجـي، جـنـگ            
واقعي را با طبقه كارگر و مردم آزاديخـواه          

 .پيش ببرند و براي خود عمر بخرند
 

فرمايشات جناب روحانـي بـيـان تـالش           
حاكمين در استفاده از فضا و تبـلـيـغـات           
جنگي براي پس زدن جامعه و به زمـيـن           
كوبيدن طبقه كارگر و نـمـايـنـدگـان و             

 .سخنگويان آن است
 

اما اين مسير جاده اي صاف و سر راسـت           
تبديل ايران به دوره جنگ ژاپـن،        .   نيست

به استيصال كشاندن طبقه كارگر و مـردم        
تا چنان سطحي كه تن به هـر رذالـتـي             
بدهند، عقب راندن جامعه تا سطحي كـه         
روحاني ها و خامنه اي ها و كل طـبـقـه             
بورژوا احساس راحتي و آرامش كـنـنـد،           
مستقل از آرزوي رئيس دولـت و تـالش           
دستگاه سركوب آن، پايش روي زمـيـن          

 .نيست
 

چهل سال است مردم ايران و جهان شاهد        
جدالي دائمي ميان كارگران و آزاديخوهان      

چهل سالـي كـه      .   با جمهوري اسالمي اند   
نسلي از طبقه كارگر و كمونيستها، نسلـي        
از زنان و جوانان آزاده آن جامعه عليـرغـم          
وحشيانه ترين سركوبها تسليم جمـهـوري       

دوران قلدري و قمـه كشـي     . اسالمي نشد 

حاكميت گذشته است و جامعه ايران تمام       
قامت چشم به حقايق اين تاريخ باز كـرده          

مردم ستمديده اين جامعه از زنان و       .   است
نسل جوان متمدن آن، تا معلم و پرستار و         
مردم حاشيه نشين كالن شهرهاي آن، در       
كنار طبقه كارگر اين جامعه و كمونيـسـم         
آن، براي پايان دادن به عمر چهل سـالـه           

 . جمهوري اسالمي لحظه شماري ميكند
 

براي طبقه كارگر آگاه و كمونيستهاي اين       
جامعه، سرنگوني جمهوري اسالمي تـنـهـا        
ابتدا و آغاز راهي است كه بـراي پـايـان             
. بربريت سرمايه در پيـش گـرفـتـه ايـم            

فرمايشات روحاني و تالش او و حاكمـيـن         
براي به تسليم كشاندن و به خاك سـيـاه           
نشاندن طبقه كارگر و آزاديـخـواهـان آن          
جامعه، سنگري است كه بورژوازي ايـران        
براي سالم بدر بردن پيكره خود در ايـن           

 .دوره به آن پناه برده است
 

صف ما كمونيسها، كارگران آگاه و برابـري        
طلبان اين جامعه، در محافل و شبكه هاي        
خود، در دل هر اعتراض و هـر تـحـرك             
كارگري، از مراكز صنعتي تا صفوف معلـم        
و مردم محالت كارگر نشين، و از اعتـراض         
زنان به بي حقوقي تا تحرك نسل جـوان          
آزاديخواه در مراكز تحصيلي، نيروي خـود       
را در دل جدال امروزي آماده ميكنـيـم و        
سرنگوني جمهوري اسالمي را بر رهـبـري        
طبقه كارگر و با افق و پـرچـم انـقـالب              

 .كارگري به پيش ميبريم

بدنبال فراخوان تشكيالت هاي خارج از         
كشور احزاب كمونيست كارگري عراق،        

خط ( كردستان و حزب حكمتيست            
در اعتراض به ميليتاريسم و           ) رسمي

فضاي جنگي در منطقه، تشكيالت لندن        
حزب در جلسه اي كه به اين مناسبت در          

 ژوئيه  ١١ساختمان پارلمان بريتانيا در        
 . برگزار شد، شركت كرد

 

. سخنرانان اين جلسه از سازمان هاي سي       
كمپين براي خلع سالح هاي        (دي  . ان

و جنبش ضد جنگ، بر اهميت           ) اتمي
مبارزه بر عيله ميليتاريسم آمريكا صحبت       

لورا پيدالك، يكي از اعضا پارلمان       . كردند
كه ) حزب ليبر (بريتانيا و از حزب كارگر        

رياست جلسه را بعهده داشت، همراه با           

ديگر سخنرانان، با استناد به اوضاعي كه         
در پي جنگ خليج، أفغانستان، ليبي و           
سوريه، اعالم داشتند كه تنش هاي امروز،       
مي تواند خاورميانه را به صحنه جنگ           

جنگي كه اينبار      .   ديگري بدل سازد     
ابعادش قابل مقايسه با جنگ هاي قبلي         

 . نيست
 

كمپين عليه تحريم ها و     “عباس عدالت از    
ضمن اشاره به    “ دخالت نطامي در ايران     

 ساله ميان ايران و امريكا          ٤٠كشمكش
گناه جمهوري اسالمي     ”اعالم كرد كه       

او ! “دفاع از مردم فلسطين و يمن است         
ادعا داشت كه ايران آمادگي مقابله نظامي       

 !با امريكا را در هر سطحي دارد
  

در اين جلسه، امان كفا، دبير تشكيالت          
خارج حزب، بر ضرورت مبارزه همه جانبه        
عليه ميليتاريسم آمريكا، فضاي جنگي و        
عواقبي كه هر نوع درگيري نظامي در            
منطقه مي تواند داشته باشد، و نياز بالفور         
سازمان دادن كمپيني وسيع عليه اين          

او . ميليتاريسم و فضاي جنگي تاكيد كرد      
در ادامه، در رابطه با تالش جمهوري             
اسالمي و طرفدارانش براي استفاده از           
ضديت و تقابل نيروهاي راديكال و ضد          
جنگ با ميليتاريسم امريكا، و كسب اعتبار       
براي رژيم در ايران و ضرورت مقابله با            

 .  چنين تالشهايي صحبت كرد
 

امان كفا بر اهميت خارج كردن اين              
نيروها از صفوف كمپين عليه ميليتاريسم       
آمريكا در منطقه تاكيد كرد و از شركت           
كنندگان خواست كه اجازه سوء استفاده        

جمهوري اسالمي از اين كمپين براي آبرو        
امان كفا   . خريدن براي خود را ندهند        

تاكيد كرد كه جمهوري اسالمي، خود           
يكي از مهره هاي ناامني و سركوب و             
تخاصم هاي گوناگون در منطقه و ايران          
است و جايي در اين كمپين اجتماعي           

تعداد زيادي از شركت كنندگان با        . ندارد
كف زدن هاي ممتد از اين خواسته              

در پايان   . حمايت خود را نشان دادند        
جلسه، بيانيه كمپين سه حزب كمونيست       
كارگري در ايران و عراق، عليه                  
ميليتاريسم، در ميان شركت كنندگان         

 . پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت
 

 

تشكيالت لندن حزب حكمتيست 
 )خط رسمي(

 2٠١٩ ژوئيه ١٩     ٩٨ تير 2٨ 

 در اعتراض به ميليتاريسم و فضاي جنگي

 ...طبقه كارگر و 



 مصطفي اسدپور
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دليل افزايش شمار افرادي كه بيمه             
گيرند، چيست؟ داليل مختلفي      بيكاري مي 

شود، از جمله      براي اين اتفاق ذكر مي       
اينكه افراد زيادي تازه متوجه قانون شده         

توانند بيمه بيكاري        اند مي     و فهميده  
در واقع، اين دسته از افراد       .  دريافت كنند 

كنند كه قبال هم به         اينطور تحليل مي   
همين ميزان بيكاري بوده، اما شهروندان        

شود بيمه بيكاري        اند مي     دانسته   نمي
برخي ديگر هم از تخلفات و       .  دريافت كرد 
هايي در اين زمينه خبر             سوءاستفاده

شود كه بيكاري برخي      عنوان مي .  دهند  مي
از افراد صوري است، يعني اينكه آنها كار          

زنند تا بيمه     دارند، اما خود را بيكار جا مي      
ايلنا شمار   ”  ..  ( .بيكاري دريافت كنند    

دريافت كنندگان مقري بيمه بيكاري را         
 )١3٩٨ تير ماه 2٩،“بررسي ميكند

 

جمالت فوق از مندرجات خبرگزاري كار        
تعفن شانتاژ  .  ايران، ايلنا، نقل شده است      

آشكارا ضد كارگري در اين اظهارات            
بخصوص آنجا آشكار ميشود كه موضوع         
اصلي بر سر آمار تازه منتشر شده اي دال          
بر افزايش دريافت كنندگان مقرري بيمه        

بايد .   هزار نفر است   2٥٠بيكاري به تعداد    
اقرار كرد كه در بوق كردن رقم ذكر شده          
در حاليكه رقم رسمي سراپا دروغ دولتي         
حكايت از دوازده درصد و بمعناي چهار          
ميليون بيكار دارد، و در حاليكه دريافت         

 درصد  ٥٥(ميزان فكستني بيمه بيكاري      
از دستمزد پايه كه بنوبه خود يك پنجم          

دست كمي از هفت      )  خط فقر ميباشد   
خوان رستم ندارد؛ يك رقص شتري و           

پيشنهادي “  راه حل  ”.  آبروباخته است  
متخصصين با وجدان تر خبرگزاري دست       
كمي از متن اصلي ضد كارگري مندرجات       
مربوطه ندارد، اما مساله اصلي و اهميت          
اين آمار و اخبار در فضاي سياسي و              
جنگي حاكم بر ايران و منطقه نهفته            

 . است
 

كشمكش با امريكا و فضاي جنگي تمام          
عيار نفس را در سينه جهان حبس كرده          

در همان مراحل اوليه، آنچه در          .  است
“ جنگ اراده  ”به    دنياي ژورناليستي      

شناخته شده است، طرفين در نمايش          

ظرفيت هاي خود براي يك جنگ              
راستي .  خانمانسوز كوتاهي بخرج نميدهند   
جنگي  از خود بپرسيم در آستانه بالفصل      

اولين بروزات خود چرخ       كه در همان      
اقتصاد ايران را فلج ساخته و تا غرش             
بمب افكن ها و موشك ها سر سوزني             
باقي است؛ اين تبليغات و دلمشغله براي         

 ميليارد تومان ساالنه جهت مخارج          3٥
چهار ميليون بيكار و خانواده آنها براي           

 چيست؟ 
 

كشمكش با امريكا يك تند پيچ مهم در          
. حيات سياسي جمهوري اسالمي است        

اين پديده نه يك چانه زدن نمايشي             
ديپلماتيك بلكه يك سر فصل در تصفيه         
حسابها، باز تعريف مواضع و جابجا كردن         

تحوالت جدي در منطقه و      .  توازن قواست 
تغييرات مهم در سياستها و مواضع ايران         
و طرف حسابهايش ميبايست در متن           

ظاهرا اين  .  تثبيت شود “  اتمي”كشمكش  
جمهوري اسالمي پرقدرت تر از هميشه، با       
هيئت حاكمه اي منسجم، در معيت طبقه       
بورژوازي هم خط، دولتي در بهترين            
موازنه قدرت منطقه اي، همه و همه با            

توافقات ”تشريفاتي عظيم در زير تابلوي        
در كريدورهاي دور دست           “  اتمي

. ديپلماتيك جوالن دار صحنه بوده است       
در دنياي واقعي نفس كشمكش هسته          
اي، مذاكره و تنش هاي نظامي، هيچكدام       
پديده تازه اي در كل در رابطه ميان              
جمهوري اسالمي و طرف حساب              

در ده سال اخير    .  غربي نيست   –امريكايي  
مذاكرات و توافقها و سعي در تفاهم و             
همكاري در ميان طرفين هيج گاه قطع          

سياست امريكا در سازش با       .  نشده است 
جمهوري اسالم هيچ گاه به اين اندازه جا         

ابعاد فعاليتهاي هسته    .  افتاده نبوده است  
اي ايران و تمايل بر سر كنترل بين               
المللي و توافق بر سر آن بر دوست و               
. دشمن روشن تر از اين نميتوانست باشد       

در اين بستر اما پيچيدگي اين كشمكش         
 .در جاي ديگر نهفته است

 

راست ميگويند صرف رابطه حسنه و            
اختالط ديپلماتيك با امريكا مد نظر            

براي  نيست، هسته اصلي اين كشمكش        

جمهوري اسالمي بالواسطه توليد و            
مشخصتر از آن بر سر طبقه كارگر در             

البته كه رفع تحريمها هدف       .  ايران است 
رسما اعالم شده جمهوري اسالمي در اين        
دور مذاكرات را تشكيل داده است اما در          
اين ميان مشخصا آزادسازي سرمايه هاي       
خارجي در عرصه توليدي در مركز قرار          

در اين كشمكش جمهوري     .  گرفته است 
اسالمي قدرت نمايي و مطلوبيت و همه          
برگ برنده اش در يك جمله خالصه             

يك طبقه كارگر ارزان و سركوب       :  ميشود
 شده، آيا خريداري هست؟

 

براي جمهوري   “  كشمكش هسته اي    ” 
اسالمي كشمكشي همزمان در دو جبهه        

اگر مذاكره و سازش، وعده و        .  بوده است 
وعيد، اگر تهديد و گروكشي از اجزاي            
طبيعي اين پروسه است، حادترين جلوه        
هايش را در رفتار جمهوري اسالمي با           

 .طبقه كارگر ميتوان سراغ گرفت
 

در كشمكش با امريكا در اوج تقابل              
نظامي، مراقب اند كه پلها خراب نشود، راه        
بازگشت را باز ميگذارند، مبادي آداب           

اما در مقابله با طبقه كارگر در          .  هستند
امروز .  ايران سر سوزني كوتاه نميايند        

كماكان رهبران و فعالين كارگري در           
زندان بسر ميبرند، هر گونه اعتراض            
كارگري حتي بر سر آنچه قانون حاكم           
برسميت شناخته شده است جرم و از هر         
. زمان ديگر سنگين تر بحساب مي آيد          

امروز دستمزدها رسما بيشتر از هر وقت         
ديگر زير خط فقر رقم خورده است،             
تباهي و محروميت امان دهها ميليون از         

بيكاري .  مردم زحمتكش را بريده است       
در اين ميان فصل اول و         .  بيداد ميكند 

استخوان بندي نمايش قدرت جمهوري        
اسالمي در امنيت داخلي و رو به مردم            

رذالت و دشمني جمهوري    .  خالصه ميشود 
اسالمي و طبقه سرمايه دار در ايران همه         
مرزهاي چركين تاريخ را پشت سر              

دوره دوره رقابت بر سر        .  گذاشته است 
جذب سرمايه است اما هنوز بسختي بتوان       
دستگاه دولتي و رسانه ها و خيل                
پژوهشگران خير خواه سرمايه را سراغ          
گرفت كه چنين جنون آميز فقر و               
استيصال يك طبقه دهها ميليوني را از          
زبان آمارها و رپرتاژها جار بزنند و بدون          
وقفه تباهي طبقه كارگر را در قانون چهار         

اينها بر سر     راستي منت    .  ميخه كنند 
طبقه كارگر براي چيست؟ تا صلح و             
مذاكره در دستور بود، كدام نعمت، كدام         

... امنيت، كدامين رفاه، كدام آسايش؟          
 كدام آينده؟ امروز با افق جنگ، 

 

در فضاي جنگي كه نگراني خرابي و             
كشتار در ميان مردم عادي توان و اشتياق        
و امكان دخالت سياسي را ميكشد، فضايي       
كه صرف زنده ماندن و تا چه رسد                
پرداختن به آينده را به صدر اولويتها             
ميراند؛ اتفاقا براي بورژوازي فرصتي براي       

طبقه كارگر بايد به      :  ترسيم آينده است   
ميدان بيايد، كمبودهاي ناشي از تداوم          
محاصره اقتصادي را جبران كند و با همت        
خود صنعت و اقتصاد را با فداكاري ملي           

مساله محوري پرونده    .  خود براه بياندازد   
اتمي و كشمكشهاي حول آن بر سر طبقه        

صلح اينها بدون    .  كارگر در ايران است     
گردن گذاشتن طبقه كارگر به چند نسل        

شكست .  از كار و تباهي مفت نمي ارزد         
مذاكرات فقط از آنجايي موجب نگراني          
است كه طبقه كارگر را به جاي تسليم به          

 .صرافت مبارزه مستقل بياندازد
 

“ واي اشتغاال ”فغان   عطف توجه دولت و      
به تنور كارگر پناهي از      خبرگزاري كار آن    

امريكا به  .  همين جا نشات پيدا ميكند       
درك، از خاكستر تحريم ها و جنگ بايد          
يك بورژوازي و حكومت زبان دراز و پر           

براي اينها  .  توقع و طلبكار سر بر آورد        
كه در   كارگر يك قرباني زبان بسته است        

انتظار تدابير و شجاعت طبقه                  
ميتواند به تسليم و فرودستي و          حاكم  

 . تباهي دلخوش كند

 

امروز و در پس تب و تاب مذاكرات هسته          
اي و در بحبوحه تالطم هاي سياسي حاد         
در جمهوري اسالمي، زمانيكه حكومت و        
طبقه سرمايه در ايران همه توان و               
ظرفيت خود را بكار گرفته اند، سوال            
اساسي در مقابل آن جامعه اينستكه طبقه       
كارگر چه آينده اي را در مقابل جامعه            
قرار ميدهد؟ ميخواهد با آن جامعه چه          
كند؟ پژواك اعتصاب نيشكر هفت تپه و         
لوله اهواز هنوز در فضاي ايران طنين انداز        

فشاري بر سر منافع طبقاتي و         پا”:  است
اين  !  “تحميل آن بزور اتحاد كارگري        

راهي است كه طبقه كارگر و كل آن              
  .جامعه را ميتواند نجات دهد
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ی سا و ا ده باد   ی،    ز ذ ی،     و   

ی    ت   ۵  ٢۶۶   ماره  ح

از كشتار و اعدام و شكنجه و نظامي كردن         
. كردستان  را در پـرونـده خـود دارد              

جمهوري اسالمي مسوولـيـت بـيـكـاري          
عظيم، فقر و گرسنگي و اعتياد و فحشا و          
فساد و دزدي و سركوب و اعدام و زندان و          
شكنجه و تباه كردن دو نسل انسان هـاي          

 . جامعه ايران را بر عهده دارد
 

اقدام  زبونانه ي احزاب قومي در شرايطـي         
كه طبقه كارگر و مردم ايران راهـي جـز            
سرنگوني جمهوري اسالمي پـيـش پـاي          
خود ندارند، دهن كجي به جامعه اي است        
كه نفرت از رژيم و تشـديـد اعـتـراض و              

 .مبارزه  تار و پودش را تنيده است
 

احزاب ناسيوناليست پس از يـك سـال و        
نيم مذاكره مخفي با عناصر اطالعات رژيم       
امروز آمده اند و در كـمـال وقـاحـت و               
بيشرمي اقدام خود را به نام مردم و بر سر           

 .مساله كرد به شما اعالم مي كنند
 

اين احزاب خود را نماينده اكثريت مـردم         
معلوم نـيـسـت ايـن       .   كردستان مي نامند  

نمايندگي را در كدام انتخابـات و هـمـه            
 پرسي به دست آورده اند؟  

 

مسـالـه   ” مذاكره بر سر موضوعي به نـام          
،  سياست و عمل نفرت انگيزي است        “ كرد

كه مردم كردستـان آن را نـخـواهـنـد              
 . پذيرفت

 

مساله و درد اكثريت كارگر و زحمتكش و     
حقوق بگيران جزء و مردم ستمـديـده ي          
كردستان، نه زبان و لبـاس و فـرهـنـگ             
كردي، بلكه  بيكاري، فقـر، گـرسـنـگـي،          
. تبعيض جنسي و سركوب و اعدام اسـت         

دردي كه خاص كردستان بـه تـنـهـايـي            
و .   نيست و سراسر ايران را در بر مي گيـرد    

راه نجات هم مبارزه و جنبش سـراسـري          
كل  طبقه كارگـر و زحـمـتـكـشـان و                

كردستان راه  .   محرومان  جامعه ايران است    
 .جداگانه اي ندارد

 

جمهوري اسالمي براي حل مساله كـرد و         
يا جواب به فقر و گرسنـگـي و فـالكـت              
جامعه، احزاب كردي را به مذاكره دعـوت       

رژيم احزاب ناسيوناليسـت را      .   نكرده است 
براي سردواندن، فلج كردن و بي خاصيـت         

و بـراي    .   و حاشيه اي كردن مي خـواهـد       
ايجاد تفرقه در صفوف مردم و درخـدمـت         
فريب و ساكت كردن بخش ناآگاه و دنباله        

 .رو ناسيوناليسم كرد، مي خواهد
 

جمهوري اسالمـي مـي خـواهـد بـراي             
الپوشاني جرائم و جـنـايـات خـود در              
كردستان، احزاب ناسيوناليست را شـريـك       

 .جرم خود و ژآندارم كردستان كند
 

يشمـار  دهه جرائم ب   چهارمردم كردستان،   
مردم كردستـان  .   رژيم را به او نمي بخشند  

نمي خواهند نسـخـه   .   ژاندارم نمي خواهند  
كردي و سني قوانين قصاس و سنـگـسـار          

 . توسط مالهاي سني اجرا شود
 

مردم كردستان خواستـار مـحـاكـمـه و            
مجازات سركوبگران و قاتالن فرزندان خود      
و سران رژيمي است كه زحمتـكـشـان و           
گرسنگان و جوانان را حـتـي زيـر بـار               
. كولبري  به گلوله بسته و كشـتـه اسـت           

خواستار محاكمه و مجازات مجـرمـيـنـي         
است كه با تصرف و غـارت دارايـيـهـاي             
جامعه ، گرسنگي و فقر و اعتيـاد و تـن             
فروشي و مريضي جسمي و روانـي را بـه         
اكثريت مردم زحمتكش تحمـيـل كـرده         

 . است
 

مردم كردستان بجاي مذاكره و توافـق بـا          
جمهوري اسالمي، خواهان برچيدن بسـاط      
ننگين فساد و دزدي و سركوب و خواهـان         

 . سرنگوني رژيم اند
 

احزاب ناسيوناليست فاتحـان جـنـگ بـا           
جمهوري اسالمي بر سر ازادي و رفـاه و            
معيشت و برابري زن و مرد در كردسـتـان          

اين ها بازندگان و تسليم شدگـان       .   نيستند
به جمهوري اسالمي اند و جايي در مـيـان        

ايـن هـا هـيـچ         .   مردم كردستان ندارنـد   
. منفعتي از مردم را نمايندگي نمي كنـنـد        

مردم كردستان ادعاي احزاب قومي مبنـي       
بر نمايندگي اكثريت مردم كردسـتـان را         
پروپاگندي پوچ و خودفريبي محض مـي        

 . نامند
 

تجربه كردستان عراق و دولت اقليم نشـان       
داده است كه مردم كـردسـتـان ايـران،             
سرنوشت خود را  دست جدال و رقابتهـاي     

 .احزاب ناسيوناليست نمي دهند
     

زماني چند سال پيش احزاب كـردي در          

آغاز سال تحصيـلـي از دانـش آمـوزان             
كردستان خواستند روز اول سال، با لبـاس      
كردي به مدرسه بروند، زنگ خطر تفـرقـه         

اگر اين اتفاق مـي      .   قومي  به صدا در آمد     
افتاد، مدارس كردستان، محل تخاصـمـات      
و نفرت قومي و ديني ميان شما و فرزندان         
كرد زبان شما با ديگر فرزنـدان فـارس و            
ترك وعرب زبان و خانواده هايشـان مـي          

 !اين فاجعه را شما رد كرديد. شد
 

 !مردم! كارگران
 

ما جامعه اي مي خواهيم كه  مساله اي به          
نام ستم ملي و اقوام  و تفرقـه قـومـي و               

 . ديني و مذهيي نداشته باشد
جامعه اي كه  برابري كامـل زن و مـرد              

جامعه اي كه همه ي شهرونـدانـش       .   دارد
برابري اقتصادي، سياسي و اجـتـمـاعـي          

حقوق شهروندي بـرابـر هـمـه ي           .   دارند
انسان هاي جامعه صرفنظر از مـلـيـت و            
. قوميت و مذهب و جنسيت تامين اسـت        

جامعه اي كه همه كار مي كنند و همه به          
يكسان از توليد نعمات جامعه بـرخـوردار         

كسي بيكار نيست، بي مسكن نيسـت،       .   اند
بي دارو و تامين اجتماعي نيسـت، كسـي        
بخاطر نان خود و فرزندانش تن فـروشـي          
نمي كند، كسي از نااميدي و فقر به اعتياد         

 .پناه نمي برد
 

 پديده اي به نام سرمايـه دار و كـارگـر              
هر كس به اندازه توانش كـار      .   وجود ندارد 

از .   مي كند و به اندازه نيازش مي گـيـرد          
ارتش و سپاه و سـازمـانـهـاي مـخـوف               
اطالعاتي مافوق مـردم بـراي سـركـوب           
جامعه و حفظ نظام سرمايه داري خـبـري         

تسليح عمومي جـاي نـيـروهـاي         .   نيست
جامعه ي   .   مسلح مافوق مردم را مي گيرد     

سوسياليستي آتي مـا بـه دخـالـت در              
جدالهاي منطقه اي و نيروهاي مـزدور و          
نيابتي با خرج سفره ي مردم خاتمه مـي          

جامعه ي سوسياليستي ما الـگـويـي        .   دهد
يك جامـعـه ي     .     براي بشريت خواهد بود  

 !سوسياليستي و ازاد و برابر و مرفه 
 

ما و شما در مقابل جمهوري اسـالمـي و            
قوم پرستاني كه مي خواهند در كنار رژيم        
بايستند، اعالم مي كنيم  كه نـظـام آتـي           
ايران و كردستان بعنوان بخشي از جامعـه،       

شوراهاي كارگـري   .   حكومت شورايي است  
در مراكز كار، شوراهاي مردمي در محالت       
و شهـرهـا و در صـفـوف  هـمـه ي                    
زحمتكشان، ابزار مبارزه و پـيـشـروي و           

 .پيروزي ما است
 

ما بايد خود را براي سازمان دادن مجـامـع      
عمومي،  شوراهاي واقـعـي كـارگـري و            
مردمي در همه ي مـراكـز، درمـحـالت            
شهرها و در صفوف معلمان و پرستاران و         
كارمندان جزء و ديگر اقشار زحـمـتـكـش        

طـبـقـه كـارگـر و          .   جامعه آماده كنـيـم    
زحمتكشان و محرومان جامعه نبـايـد بـه       

ايـن  .   چيزي كم تر از اين رضايت بدهـنـد        
ملـي  .   برنامه و افق و شيوه زندگي ما است       

گرايي و قوم پرستي و فدراليسم و جنگ و         
مذاكره ناسيوناليست ها، مانع جـدي مـا          

نقشه و توطئه اي عـلـيـه ازادي و            .   است
ناسيوناليسـم و    .   برابري جامعه ي ما است    

كردايتي دغدغه ي احزابي است كه امـروز        
در مركز همكاري احزاب كردستاني جمـع       
شده اند تا با استفاده از خرافات قـومـي و         
مذهبي سهم ناچيزي از قدرت و ثروت را         

ما بـايـد ايـن آرزو و           .   نصيب خود كنند  
ما بـايـد    .   رويايشان را به ياس تبديل كنيم     

مـا از    .     ريشه اين جرايم را بخشـكـانـيـم        
مذاكره و معامله و بندو بسـت از بـاالي             
احزاب كـردي بـر سـر حـقـوق مـردم                 

 .متنفريم
 

 !مردم كردستان 
 

معامله ي احزاب ناسيوناليـسـت بـر سـر          
در مقابل ايـن    !   حقوق خود را قبول نكنيد    

توطئه ي رژيم بايستيد و نـا مـربـوطـي             
احزاب و مذاكره شان را با حقوق و منافـع          

نسـخـه   .     خود با صداي بلند اعالم كنـيـد       
كردي جمهوري اسالمي در كردستـان را        

 . نپذيريد
 

مـهـري   “   كردستان ژاندارم نمي خـواهـد     ” 
است كه بايد مردم كردستان بر پـيـشـان        
احزاب قومي همراه جمهـوري اسـالمـي،         

 !بكوبند
 

 مظفر محمدي
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  ٢۶۶   ماره 

وید د  و   ود   ی  د ل و  ی  ور  !ادم  

و كارزار  )  خط رسمي ( ژوئيه به فراخوان تشكيالت لندن حزب حكمتيست             ١٩روز جمعه    
شاهرخ زماني تجمعي در اعتراض به تداوم بازداشت اسماعيل بخشي، سپيده قليان، اعضاي                  
نشريه گام و وضعيت وخيم سالمتي امير حسين محمدي فرد و ساناز اللهياري بدليل بيش از                   
دو هفته اعتصاب غذا و همچنين فعالين كارگري بازداشت شده روز جهاني كارگر در ايران و                    

 .ساير زندانيان سياسي در لندن مقابل كنسولگري جمهوري اسالمي برگزار گرديد

شركت كنندگان با شعارهاي خود عليه سركوب كارگران و خواست آزادي كارگران زنداني و                  
 .همچنين بنرهايي كه حاوي اين شعارهها بود توجه بسياري را به خود جلب كردند

در اين تجمع ضمن اعتراض به ادامه بازداشت هاي فعالين هفت تپه و شركت كنندگان در روز                  
جهاني كارگر، معترضان خواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي كارگران بازداشتي و همچنين                 
فعالين عرضه هاي زنان، معلمان، دانشجويان، كودكان، محيط زيست و ساير زندانيان سياسي                

 .شدند
كارمندان كنسولگري كه از حضور مداوم معترضين دل خوشي ندارند پليس را به محل تجمع                 

 . آوردند
اين تجمع توجه مراجعه كنندگان غير ايراني و ايراني به كنسولگري و همچنين عابرين را به                    
خود جلب كرده بود و چند نفر از مراجعه كنندگان و عابرين اعالم حمايت خود را اين اعتراض                    

 . علنا بيان كردند
در پايان، تجمع كنندگان ضمن ابراز نگراني نسبت به وضعيت كارگران و فعالين بازداشتي هفت               
تپه و نشريه گام و سالمتي ساناز اللهياري و امير حسين محمدي فرد و همچنين ساير كارگران                  
و زندانيان سياسي اعالم كردند كه تجمعات اعتراضي و نامه نگاري و مالقات با اتحاديه هاي                     
كارگري، جلب حمايتهاي بيشتر از مبارزه كارگران و مردم محروم و تالش براي آزادي زندانيان                

 .سياسي را ادامه خواهند داد
ضمن قدرداني از شركت كنندگان در اين          )  خط رسمي (تشكيالت لندن حزب حكمتيست       

تجمع، همه ايرانيان آزاديخواه، حاميان كارگران و زندانيان سياسي را به حضور فعال در اين                    
اعتراضات، در جلب حمايت از مبارزه مردم در ايران براي آزادي و رفاه، فشار به جمهوري                       

 .اسالمي براي آزادي زندانيان سياسي دعوت ميكند
 

 خط رسمي -تشكيالت لندن حزب حكمتيست 
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گزارش تجمع اعتراضي لندن براي آزادي كارگران و 

 !زندانيان سياسي

 


