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در حاشيه تفرقه افكني ها عليه سنديكاي هفت تپه،  

  !و نماينده آن در زندان

 
٣صفحه    در اعتراض به  احكام سنگين عليه نمانيدگان و حاميان كارگران هفت تپه 
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دادگاه رژيم ضدكارگري جمهوري اسالمي ايران رهبران       
و حاميان كارگران نيشكر هفت تپه را بـه شـش تـا                 

اسماعيل بخشي رهبـر  .   هيجده سال زندان محكوم نمود  
كارگران هفت تپه و سپيده قليان از حـامـيـان ايـن                
كارگران ازجمله كساني هستنـد كـه حـكـم دادگـاه               

 .اسالمي شامل آنها مي شود
 

اطالعيه سنديكاي كارگران هفت تپه در باره اين حكـم          
 : ظالمانه دادگاه رژيم اسالمي ايران خاطر نشان ميكند

 
چيزي كه قابل انتظار بود اين بود كه پاسداران فقـر و             ” 

گرسنگي، براي ساكت كردن صـداي حـق طـلـبـانـه               
كارگران  و فعالين دلسوز جنبش طـبـقـه كـارگـر در              
دادگاههاي ساختگي خود دست به صـدور حـكـمـي              

اين حكم را زماني صادر ميكنند      .   اينچنين ظالمانه بزنند  
كه روزانه، فقر و نداري و تبعيض و فساد و نابـرابـري و             
ستم و استثمار دست كريه خود را بر زندگي ميليونـهـا            

 .انسان در ايران كشيده است
 

پاسداران سرمايه داري در ايران مصمم اند كه هرگـونـه           
صداي حق طلبي را با ارعاب و ترور در نـطـفـه خـفـه                 

اينها از راه سركوب جنبش كارگري اين پيـام را           .   كنند
به گوش دول سرمايه داري ميرسانند؛ كه ما ايـران را              

 “.تبديل به بهشت براي سرمايه داران خواهيم كرد
 

اين پيام سنديكاي هفت تپه، نارضايتي هاي چند مـاه           
گذشته كارگران هفت تپه، سخنان و شعارهاي انقـالبـي     
اسماعيل بخشي و ديگر رهبران كارگران و همبستگي و         
پشتيباني آزاديخواهان و معلمان و زنان و دانشجويان از         
اعتصاب كارگران هفت تپه، كارخانه فوالد اهـواز، ايـن          
حقيقت را آشكار ميكند كه رژيم اسـالمـي ايـران از               

وسيعتر شدن و همه گيرشدن اعتراضات كـارگـري، از           
راديكال شدن جنبـش كـارگـري و رشـد گـرايـش                 
سوسياليستي كارگري در ميان كارگـران و جـنـبـش             
كارگري و در صنايع اصلي و كليدي ايران و تأثير ايـن             
راديكاليسم بر فضاي اعتراض عمومي طبقه كـارگـر و            
مردم غارت شده و زنان و جوانان ناراضي بر عليه كليـت        

اين حملـه جـمـهـوري        .   نظانم اسالمي در هراس است    
اسالمي به اعتراضات كارگري حمله اي براي پيشگيـري       
از گسترش اعتراضات انقالبي طبقه كـارگـر و مـردم              

 .آزاديخواه برعليه كليت نظام اسالمي، است
 

حزب كمونيست كارگري كردستـان، احـكـام دادگـاه            
جمهوري ارتجاعي و ضد كارگري اسالمي ايران عـلـيـه           
رهبران كارگري وفعالين جنبش كارگري را شـرم آور           

ما خواهان لـغـو     .   دانسته و بشدت آنرا محكوم مي كنيم      
 . فوري اين احكام و ازادي كارگران زنداني هستيم

هم زمان همه حاميان جنبش كارگري در كردستـان و           
جهان را فراميخوانيم كه از كارگران ايران و جنبش حق          
طلبانه آنان و از رهبران كارگري هفت تپه و روزنـامـه              

 . نگاران جسور حمايت كنند
 

هم صدا رژيم ضدكارگري اسالمي ايران را محكوم كرده         
 .و خواهان آزادي كارگران زنداني شويم

 
زنده باد آزادي رهبران كارگري و فعالين دلسوز 

 طبقه كارگر
 

 حزب كمونيست كارگري كردستان
 ٢٠١٩ سپتامبر ٩

 
 فرزاد نازاري : ترجمه از كردي

 

 مونا شاد
روز دوشنبه سيطره ي  كثيف            
آپارتايد جنسي در ايران،  باز هم          

خبر دردناك  !  قرباني ديگري گرفت  
مرگ سحر خداياري  بر اثر خود           
سوزي،  نه تنها دوستداران ورزش        
. كه جهاني را به ماتم و خشم كشاند       

بغض و خشم مان را وسيله ادامه          
راهي ميكنيم كه سحر به خاطرش       

آتشي كه سحر را        !  جان باخت  
سوزاند،  روزي قاتلين واقعي او را          

  !خواهد سوزاند
 

 ساله،  يا همان      ٢٩سحر خداياري،   
فقط چون عاشق فوتبال    “  دخترآبي”

بود به استاديوم آزادي ميرود و            
به قيد وثيقه آزاد    .  دستگير مي شود  

سحر مجددا احضار مي       .مي شود  
شود در دادسراي عمومي متوجه        
مي شود كه به شش ماه حبس            

سحر تحمل   .  محكوم شده است    
اينهمه ستم عليه بديهي ترين           

در .  خواست و حقوق ش را نياورد       
خشم اعتراض، دست به خودسوزي      
ميزند و بعد از يك هفته جدال بين         
. مرگ و زندگي، شب دوشنبه مرد       

همانطور كه هر    !به همين سادگي     
روز خبر خودسوزي صدها زن در         
استان هاي مختلف ايران، خصوصا       

در استان هايي كه بيشتر رنگ و           
بوي قومي و قبيله اي دارند، مي           
شنويم و تنها به انتشار يك خبر           

  .اكتفا مي كنيم
اين خودسوزي ها خبر از عمق           

. فاجعه اي بزرگ در جامعه مي دهد      
فاجعه اي كه عامل و مسبب اصلي         
آن حاكميتي است كه ضديت با زن       
و زن ستيزي سيستماتيك بخشي از      

 .هويت آن است
 
آپارتايد جنسي در تـمـام ابـعـاد            

 اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و       

 آتشي كه روزي جمهوري اسالمي را خواهد سوزاند
 

 !احكام عليه رهبران كارگري ترس رژيم از جنبش كارگري

 
اگر قرار بود مردم، دنيا را با عينك طيفي از فعالين چپ در             
اپوزيسيون جمهوري اسالمي ايران، ببينند و قضاوت كنند،        
امروز تصورهمگان اين بود كه ما هنوز در دوران صـفـويـان             

دوراني كه تحصيالت از آن مـمـتـازهـا             !   زندگي ميكنيم 
هـا  “   ميـرزا ” ها به “  مكتب دار”است كه “ مكتب خانه ها“ در
زماني كه تنها اعيان و .   مي دهند“   آموزش” ها  “   مالباجي” و  

 .  اشراف، به اطالعات و دانش دسترسي داشتند
 

خوشبختانه چرخ تاريخ حركت كرده است و مهمتر اينـكـه           
، و از     “ عـوام ” از آن طبقه ممتاز نيست و         “   علم و دانش  ” 

جمله طبقه كارگر و رهبران و سازماندهندگان و فـعـالـيـن       
حامي آن، فعالين جنبش زنان و محيط زيسـت، فـقـرا و               

  .محرومين، هم از آن برخورداند
 

موضوع  نامه مشـتـرك سـه زنـدانـي          !   اما موضوع چيست 
سياسي، اسماعيل بخشي، محمود بهشتـي لـنـگـرودي و             
اميرساالر داوودي به  رئيس قوه قضائيه جمهوري اسـالمـي     
ايران است و عكس العمل طيفي در چـپ اپـوزيسـيـون                
جمهوري اسالمي ايران، به جهت گيري سياسـي نـامـه و             
همراهي اسماعيل بخشي، بعنوان نماينده شـوراي هـفـت           

 .تپه، است
 

يـا  !     نـدارد “   رزمـي ” گفته ميشود كه اين نامه، كـه زبـان            
ساختگي و كار وزارت اطالعات است و يا اسماعيل بخشـي            
به طبقه كارگر و كارگران هفت تپه، پشت و خيانت كـرده             

دوستـي  ” واقعيت اين است كه اين هر دو ادعا، نه آن       !   است
اي كه در تالش براي حمايت از بخشي،  نامـه  “   خاله خرسه 

و “   كافر شدن “ سه زنداني را كار اطالعات ميداند و نه ادعاي        
دلبخواهـي مـكـتـب        ”خط قرمز“ عبور اسماعيل بخشي از   

دارها، نه تنها كمترين ريشه اي در واقعيت مبارزه اي كـه             
در جريان است ندارد، كه برعكس تماما در ادامـه جـهـت              

 است كه سنديكا هفت تپه و شورا و نماينده اش،            پيشروي
  .بخشي،  دنبال ميكنند

 
پيش از نگاه به مواضع منتقدين، الزم است مرور كوتـاهـي     

  . بيندازيم”واژگونه“ بر شرايط اين گرهگاه
 

در دادگـاه   .   اين نامه در چه شرايطي نوشته شده است       :   يكم
 انقالب، متهمين پرونده هفت تپه، اسماعيل بخشي،  
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نماينده شوراي كارگري هفت تپه، سـايـر         
فعالين كارگري در اين كيس و حـامـيـان          

 سـال زنـدان       ١١٠شان،  در مجموع به       
 .  محكوم شدند

 
صدور اين احكام نجومي، كه تنها اجـراي         

سنت  ”تلطيف شده “گوشه كوچك و بسيار   
اين دادگاهها مخوف است، بالواسطـه بـه         
موجي از اعتراض، هم در زنـدان تـوسـط           
زندانيان و خانواده هايشان، و هم تـوسـط       
جامعه در سراسر كشور و در خـارج از             
. كشور و بويژه كارگران هفت تپه دامن زد       

اعتماد به نفسي كه نمي تواند به زندانيـان         
و گروگانهاي طبقه كارگر در زنـدان هـا            
منتقل نشده باشد، حـمـايـت وسـيـع و             
گسترده جامعه اي كه حول اسرايش جمع       
شد، فشار اعتراضات رو به رشـد طـبـقـه            
كارگر، موج وسيع تحـرك اعـتـراضـي و           
حمايت در خارج از كشور، نه تنها تـوسـط        
فعالين سياسي كه توسط سازمـان هـا و           
اتحاديه هاي كارگري درس خـوبـي بـه            

  !حاكميت ايران داد
 

عقل شـان    “اين تعرض گسترده، بالفاصله     
 كه الزم اسـت عـقـب         ”را سرجايش آورد  

تعرض پايين، عقب نشيـنـي   !   نشيني كنند 
مفتضحانه را به كل دستگاه حـاكـمـيـت           

عالوه بر كارفرماها و صـاحـب       ! تحميل كرد 
سرمايه هاي مفتخور و گـردن كـلـفـت،            
جمهوري اسالمي هـم صـداي انـقـالب            

  !كارگري ايران،  را بلند و بلند تر شنيد
 

دشمني كه  بـا     :   عقب نشيني دشمن  :   دوم
تحركات اعتراضي در مقابل احكام نجومـي     
:  دادگاه انقالب، پيام كارگران هفت تپه كه       

ما پيامي كه به قصد ايـجـاد رعـب            “ **
ارسال كرديد را دريافت كرديم و آنـرا بـه           
فاضالب هاي شـوش و هـفـت تـپـه و                

آيا پيام ما به شما بـه    !    خوزستان سپرديم 
اندازه كافي، صريح و روشن است؟ از ايـن          
بيشتر بترسيد كه ما مـتـوجـه تـرس و              

را  ”! وحشت و دستپاچگي شما شـده ايـم        
  !دريافت كرد

 
حاكميت در باالترين سطح، مـطـابـق آن          

رئيس قوه قضاييه و    .   پيام ها، عقب نشست   
نمايندگان مجلس و هر سه قوه و بـيـت            

رسانه هايشان، هـمـه و هـمـه            رهبري و 
متوجه شدند كه از خط قرمز طبقه كارگـر      

بـه   !   و مردم محروم ايران عبور كـرده انـد         
اشكال مختلف در رسانه ها و تريبون هاي        
 علني شان با صداي بلند در و پـنـجـره            

با كارگران در مورد مطالبـات را         ”مذاكره“
  !باز كردند

 
ناچار شدند پشت دادگاههاي انقالب شان،      
اين مهمترين ركن اعمال حاكميت سـيـاه        

نـاگـهـان    !   چهل ساله شان، را خالي كننـد      
،  هـفـت     ”عدالت“ همه عالقمند به رعايت   

يـكـي پـس از        !   شدند ”بخشي“ تپه اي و  
ديگـري در صـف شـخـصـيـت هـا و                  
نهادهايشان، در رسانه هـايشـان،  اعـالم           

كارگر و در خـدمـت         ”دلسوز“ كردند كه 

 او در چهارچوب ”مطالبات“ برآورده كردن 
 . هستند ”قانون نظام“
 

كار به جايي رسيد كه حاكميت درهـراس        
از تعرض محكم و قوي كـارگـران گـروه            

فوالد،ناچار شد در مدت كوتاهي و        *ملي
بسرعت عقب نشيني كند و دليل احضـار         

ابالغ رأي منع تعقيب  ”    كارگر فوالد را     ٤١
“ و اطالع از رأي صادر شده دربـاره آنـان           

 !اعالم كردند
  

اين پيشروي و اين دستاورد، نمي توانست       
توسط رهبران اعتراضات جـاري طـبـقـه          
كارگر و محرومان، مورد اسـتـفـاده قـرار           

رهبران عملي اين مبـارزه جـاري،        .   نگيرد
تشخيص دادند كه استفاده از اين فرصـت،        
ميتواند پيشروي هاي بيشتري را تسهيـل       

تشخيصي كه، به هر شـكـل از آن         !   كند
استفاده شده باشد،  به درست قابليت ايـن        
طيف از رهبران مبارزات جـاري طـبـقـه           

  .كارگر، را نشان ميدهد
 

نشانگر !     اين نشانگر پتانسيل رهبري است    
توان رهبران و  قابليت آنها در  هـدايـت             
مبارزه شان در ابعاد و جبهه هاي مختلـف         

رهبراني كه  .   و متفاوت نبرد طبقاتي، است    
قادرند مبارزه شان را  روزي پشـت مـيـز            
مذاكره و روزي در جبهه نبرد رو در رو،            
روزي با استفاده از فضاي قانونـي و كـار            
قانوني و روز ديگر، با پشت پا زدن به همه          

 . .  قوانين ضدكارگري و ضدانساني نظام و      
اين پديده اي است كـه در      . هدايت كنند 

سيستم فكري جريانات چپي كه رسـالـت        
خط نگهداري و مبصري جنبش كـارگـري     
! را به عهده گرفته اند، مطلقا نمي گنـجـد         

چپ هايي كه اگردر هر لحظه مشت هـاي         
گره كرده، تكرار به موقع يا بي موقع نقـل          

  از ماركس و لنين و      ”آيه مآبانه “ قول هاي 
تروتسكي و  اعتـصـاب و تـظـاهـرات و               
آكسيون و چهره هاي عبوس، هسته هـاي        

را نـبـيـنـنـد،         ..چهار نفره و     -مخفي سه 
مبارزه اي در جامعه برايشان در جـريـان          

چپ اي كه هرگز نه تنها خود قادر        !   نيست
به هيچ جابجايي نيرويي در جامعه نيسـت        
كه توان درك مكانيزم هاي مـبـارزه اي           

  .زنده و پويا و رودر رو با دشمن را ندارد
 

جنبش كمونيستي ايران كه ده سـال بـا           
جمهوري اسالمي ايران مبـارزه نـظـامـي          
ميكرد، در عين در توازن قدرتي به نـفـع           
خود، اسراي خود را بـا اسـراي دشـمـن             
مبادله ميكرد، مي دانست كه محل مبادله       

 ..گروگانها، جاي مبارزه نظامي و انفجار و        
اين كمونيسم اجتمـاعـي، كـه از          !   نيست

جنس كمونيسم اجتماعي ماركس و لنين،      
در اروپا و روسيه است، در دستگاه فكـري         

از اين رو مـا      .   اين چپ، قابل درك نيست    
سنتا به اين رگه، عنوان مريخي، كه نه در       
زمين كه در سياره ديگري زيست ميكنـد،        

چپي كه امروز هم بـا عـروج       .   داده بوديم 
كمونيسم، چپ و سوسياليسم اجتـمـاعـي        
طبقه كارگر، با سازمانها و سنديـكـاهـا و           
اتحاديه ها و شوراها و شخـصـيـت هـا و          
فعالين اش، باز در حاشيه مشغول سـنـگ         

پراكني و سنگ اندازي عليه اين تـحـرك          
  .عظيم اجتماعي كارگري  است

 
اسماعيل بخشي در نامه مشـتـرك        :   سوم

سه نفره از زندان خطاب به حـكـومـت و            
رئيسي نه تنها كامال بي تقصير است كـه          
يكي از برجسته ترين رهبران بـا درايـت           

بايد به تعرض بـه     .   طبقه كارگر ايران است   
بخشي بي تقـصـيـر    !   او ايست محكمي داد   

تقصير درك كـوتـه فـكـرانـه و              !   است
غيرسياسي و غيراجتماعي از جـدال بـا           
دشمن در فازهاي مختلف و پيـچ و خـم          
هاي يك مبارزه زنده و پويا بـا دشـمـن             

هيچ كس در جلـسـه مـذاكـره بـا          .   است
دشمني كه عقب نشيني كرده و حـاضـر          
شده است كه پشت ميز مذاكره بنشيند، با        
مسلسل و تيرباري كه به طـرف مـذاكـره           
كننده نشانه گرفته است، شركـت نـمـي          

 كند
 

نگاهي به مشغله ها و مـعـضـالت          :   چهارم
اين نامه بار ديگر طيـفـي    :فكري منتقدين 

در اپوزيسيون چپ جمهوري اسالمي را به       
يكي به خاطر زبـان    .   تحرك درآورده است 

 اداري، قانوني و رسمـي نـامـه، از سـر             
آن را پروژه مهـنـدسـي شـده        ”دلسوزي“

 وزارت اطالعات جمـهـوري اسـالمـي و          
تـخـريـب    “ ديگري بـراي   ”مستند سازي “

اسماعيل بخشي ميداند، و طيـف   ”شخصي
ديگري كه در عوالم و سيـارات ديـگـري           
سير ميكننـد، آن را نشـان شـكـسـت               
اسماعيل بخشي، شكست سنديكا هـفـت        

 .  تپه و خيانت آنها ميدانند
 

، پـرتـاب     ”دلسوز“براي طيف به اصطالح       
سنگ به بخشي با روشن شدن اينكه نمـي   
توان در فقدان درك روشـن از فـازهـاي            
مختف مبارزه، هرآنچه كه بر نـظـاره گـر           
مبهم بود، را كار دشـمـن اطـالق كـرد،             
عاقبت بخشي را بايد خائن و هـمـدسـت           

در انتهاي اين سير، هـردو      !   دشمن دانست 
. اين بخش از منتقدين به هم مي رسـنـد          

خاله “ و دوستي هاي  ”دلسوز“ اما منتقدان 
شان،  را به كناري بگذاريم، چـرا          ”خرسه

كه واقـعـيـات بـي تـرديـد، ابـهـام و                   
  .ترديدهايشان را بر طرف خواهد كرد

 
اما به منتقدين و خط نگاهدارن جـنـبـش          

، اين طيف، براي راديكال نمـايـي        ! كارگري
هر روز، پرچم خود را به گوشه و حاشـيـه           
اي، و غالبا حواشي خودساخـتـه، آويـزان          

در  ”غيرراديـكـال  “ اين و آن كلمه!   ميكند
اين و آن سخنراني شخصيت هاي اصـلـي         
جنبش كمونيستي و كارگري ايران، بـراي       
اين طيف ماتريال جدال هاي، نه فـكـري،         

با يك چرخـش قـلـم و          .   كه ذهني است  
  خروارها نقل قول از       ”آيه وار “ بعالوه نقل 

رهبران جنبش كمونيستي، هرروز چـوب       
حراج  به يكي از دستآوردهاي جـنـبـش           

 . كارگري و شخصيت هايش مي زنند
 
پيام سنديكاي هـفـت تـپـه، و دسـت               

اندركاران، رهبران و سـازمـانـدهـنـدگـان          
بـه   ..مبارزات طبقه كارگر، زنان، معلمان و  

اين طيف پارازيني، از آنجا كه بنام چپ و          
  :كارگر فعاليت مي كنند بايد اين باشد كه

 
  كه به قصد تفرقه و      ”دوستاني“ ما پيام از  

شكاف در صفوف مـاارسـال گـرديـد را             
و انرا به فـاصـالب هـاي          !   دريافت كرديم 

هفت تپه و شوش و اهواز و خوزسـتـان و            
ايا پيام ما به شما به انـدازه        !   اراك سپرديم 

  !كافي صريع و روشن است
 

ما گرد رهبران، فعالين، سازماندهندگان  و       
دست اندركاران جـنـبـش مـان، جـمـع            

  .ميشويم و گردشان حلقه مي زنيم
 

****** 
 
 :اشاره به خبر زير است*
 
امروز كارگران احضار شده فـوالد اهـواز        “

دستجمعي به دادگستري استان مراجـعـه       
كارگران گروه ملي صنعتي فوالد     .   كنند مي

اهواز در محل شركت بي صبرانه منـتـظـر          
كند كـه   دادگستري اعالم مي.   نتيجه بودند 

چرا اينجا آمديد، احضار شايعه است و مـا          
گـويـنـد     كارگران مي .   كاري با شما نداريم   

. كنـنـد   شما پيام فرستاديد و آنها انكار مي      
وحشت از اعتراض و اتحـاد كـارگـران و            
احتمال اعتصاب باعث شد حكم شـان را          

 . زنده باد اتحاد كارگران فوالد.   پس بگيرند 
به ( ٢٠١٩ سپتامبر  ٩ “   . نميشكند“   فوالد” 

  )نقل از ميدياي اجتماعي ميثم آل مهدي
 
اشاره به پيام از كارگران هفت تپه، در        ** 

 ساله بـراي زنـدانـيـان        ١١٠مقابل احكام   
هفت تپه  است كه در بخشي از آن آمـده           

 : است كه
 
ما پيامي كه به قصد ايجاد رعـب ارسـال      “

كرديد را دريافت كرديم و آنرا به فاضـالب         
هاي شوش و هفت تـپـه و خـوزسـتـان              

آيا پيام ما به شـمـا بـه انـدازه         !     سپرديم
كافي، صريح و روشن است؟ از اين بيشتـر         
بترسيد كه ما متوجه ترس و وحشـت و            

 ”!دستپاچگي شما شده ايم
 
 



ی    ت  ٢٧۴    ماره ح  ۳ 
 

ید ل      بد ود      م  دی    و    ا     ر          ه، آز اور      ر  ا

 سپتامبر در لندن تجمعي     ١٣امروز جمعه   
در اعتراض به احكام قرون وسطايي عليه         
نمايندگان هفت تپه، نشريه گام و ساير          
فعالين كارگري و زندانيان سياسي و            

 .آزادي بي قيد و شرط آنان برگزار گرديد
طبق برنامه تجمع مقابل كنسولگري           
جمهوري اسالمي با حضور كمونيست ها و       
آزاديخواهان با شعارهاي اعتراضي در          
حمايت از زندانيان هفت تپه و ساير              
كارگران و زندانيان سياسي و دادخواهي        
عليه بيدادگاه هاي رژيم اسالمي بود كه          
مورد توجه مراجعه كنندگان و عابران در         

  .محل قرار گرفت
 

يكي از فعاالن در تجمع با حمايت               
معترضين موفق به ورود به ساختمان           
كنسولگري شده و با سر دادن شعار و             
پايين كشيدن تابلوي كنسولگري، لگد         
مال كندن آن و همچنين چسباندن            
شعارهاي مرگ بر جمهوري اسالمي بر          
تابلوي كنسولگري و نام تعدادي از              
زندانيان بر پنجره هاي كنسولگري،            
نمايندگان و مهره هاي رژيم  در                 
كنسولگري را به هراس انداخت و دست به        

 .دامان پليس شدند

 
پس از حضور پليس، تالش براي                

) طاهر مطهر (دستگيري يكي از معترضين     
شرمتان ”با مقاومت شديد و فريادهاي          

رفيق سونيا   .  معترضين روبرو شد    “  باد
محمدي در اعتراض به اين دستگيري،          

اين دستگيري  ”:  خطاب به پليس فرياد زد    
و حركت شما عمال حمايت علني شما از          
جمهوري اسالمي، از اين حكومت              

شرم به اين    .  تروريست را نشان ميدهد     
دمكراسي دروغين كه از جنايتكاران و          

معترضين با  .  “تروريست ها حمايت ميكند   
مانع “  او را آزاد كنيد     “  سر دادن شعار   

 .حركت پليس شدند
 

كشمكش ميان تظاهرات كنندگان كه با        
نشستن روي زمين مانع حركت ماشين         

.   پليس شده بودند همچنان ادامه داشت       
پس از تالش هاي زياد پليس باالخره            
تظاهرات كنندگان با توافق بر اينكه در          
مركز پليس حضور بهم برسانند، اجازه          

 .عبور ماشين پليس را دادند
 

مرگ بر جمهوري     ”تجمع با شعارهاي       
زنداني سياسي آزاد بايد        ”،   “  اسالمي

اين النه جاسوسي تعطيل بايد      ”،  “  گردد
از هفت تپه تا تهران            ”،   ”گردد   

به پايان  .......  و  “  زحمتكشان در ميدان   
 .رسيد

در حين تجمع رفيق امان كفا از رهبري         
خط رسمي و تعداد      -حزب حكمتيست   

ديگري از فعاالن سياسي سخناني را           
عليه جمهوري اسالمي و حمايت از            
زندانيان و دادگاهي شنيع آنها ايراد            

 .كردند
 

خط (تشكيالت لندن حزب حكمتيست       
بعنوان يكي از فراخوان دهندگان     )  رسمي

اين تجمع، در ادامه تالشهاي مستمر          
خود براي رساندن صداي اعتراض طبقه       
كارگر و مردم محروم ايران به گوش            

فعالين چپ و كارگري بريتانيا و اروپا و           
همچنين فشار به دفاتر جمهوري اسالمي       
در لندن براي آزادي كارگران و ساير             
زندانيان سياسي، تا آزادي كارگران زنداني      
هفت تپه، گام، روز جهاني كارگر، زنان،          
معلمان و ساير زندانيان سياسي به              
تجمعات و برنامه هاي مختلف خود ادامه        

 .ميدهد
 

ما ضمن قدرداني از تمام شركت كنندگان       
در اين 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 و فشار به جمهوري اسالمي         
براي آزادي زندانيان سياسي دعوت            

 .ميكنيم
 
 

تشكيالت لندن حزب حكمتيست  
 )خط رسمي(

 
 ٢٠١٩ سپتامبر ١٣

گزارش تجمع اعتراضي در لندن مقابل كنسولگري  
 جمهوري اسالمي

 سپتامبر به فراخوان         ١٤روز شنبه      
حزب حكمتيست      تشكيالت گوتنبرگ  

و چند جريان و سازمان         ) خط رسمي  (
به  احكام      سياسي، آكسيوني اعتراضي    

قرون وسطايي عليه نمايندگان و حاميان        
طبقه كارگر درايران در شهر گوتنبرگ          

تظاهر كنندگان با در دست        . برگزار شد 
داشتن عكسهايي از زندانيان هفت تپه و         

 گام و ساير فعالين كارگري و              نشريه
 شعارهايي به زبانهاي    زندانيان سياسي و با   

فارسي و  سوئدي عليه فقر و خفقان              
حاكم در ايران، توجه مردم را به خود             

 .جلب كردند

در اين آكسيون سخنرانيهايي از طرف          
نماينده جريانات شركت كننده به زبانهاي       

 سوئدي و فارسي انجام شد 
در اين آكسيون محمد فتاحي از طرف           

نيز )   خط رسمي  ( حزب حكمتيست  
محمد فتاحي با اشاره به        .سخنراني كرد 

سياست دستگاه سركوب مبني بر ايجاد         
فضاي رعب و وحشت مبني با اتكا به             
صدور احكام سنگين براي فعالين هفت         
تپه و به شكست كشاندن آن از طرف             
مردم آزاديخواه و بخصوص كارگران هفت       
تپه، به عقب نشيني به جمهوري اسالمي        
و شروع دور جديدي از تعرض طبقه             

 . كارگر اشاره كرد
آكسيون با شعارهاي شركت كنندگان         
عليه جمهوري اسالمي و در دفاع از              
زندانيان هفت تپه و حاميان آنها به پايان          

 .رسيد

تشكيالت گوتنبرگ حزب   
 )خط رسمي(حكمتيست 

 ٢٠١٩ سپتامبر ١٤

آكسيون دراعتراض به احكام قرون وسطايي عليه نمايندگان و  

 حاميان طبقه كارگر درايران
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دید ت     ب  ی        دی،   حی  آز ا ا  ا

زندگي شخصي زنان سايه شوم خود را افكنده        
و هر روز به اشكال مختلف و بداليل مختلف           

آپارتايد جنسي در هر لباسي     .  قرباني مي گيرد  
كه به جامعه تحميل شود شنيع و غيرقابل            

اين چه جهنمي است كه براي       .  پذيرش است 
 !. زنان ساخته اند؟

 
بخاطر انتخاب لباس، آب بازي، شادي، ورزش،       

به دختران حمله ور     .....  رفتن به استاديوم و      
مي شوند و به شكل وحشيانه اي آنان را مورد          
ضرب و شتم قرار مي دهند و مجريان اين             
وحشگيري، نه تنها تنبيه و بازخواست نمي          
شوند بلكه تشويقي هم مي گيرند و زير               
. پروبال حمايت هاي قانوني قرار مي گيرند          

حكومت ايران، براي سركوب جامعه هميشه از       
تعرض به زنان آغاز كرده تا توقع جامعه را از            
آزادي، برابري، حقوق اوليه و طبيعي انسان ها        

شرايطي تحميل  .  به حداقل ها تنزل دهد       
كرده اند، كه شايسته نه تنها هيچ انساني كه           

شرم آور است   .    هيچ موجود زنده اي نيست     
كه در قرن بيست و يك، از سوي حاكمان زن           
ستيز، قوانين عهد عتيق و ارتجاعي بر  نيمي          
از جمعيت جامعه تحميل شود تا جايي كه           

 . آنها را وادار به خودكشي، خودسوزي كند
 

جمهوري اسالمي كه سنتا بعد از اين فجايع با         
بي شرمي تمام خانواده هاي قربانيان را وادرا          
به اعترافات عليه خود يا عزيزان از دست رفته          
شان مي كند، اينبار نيز در هراس تبديل             
نفرت و خشم جامعه به اعتراضي گسترده،           
سراسيمه دست بكار شده و پدر و خواهر داغ          
ديده را وادار كردند تا عليه جگرگوشه شان           
حرف بزنند و دليل خودسوزي او را نه فشار            

و .  حاكميت كه  مشكل رواني اعالم كنند          
و دست به كار ساختن مضحكه تلويزيوني            

كه قدمتي به   سناريو سوخته و نخ نمايي شد        
. تاريخ منحوس حكومت اسالمي دارد             

جمهوري اسالمي چنان وحشت كرده است         
كه حتي از انتشار عكس سحر ممانعت مي            

 . كند
 

علي كريمي، فوتباليست سرشناس در             
اينستگرام خود به زبان اينستاگرامي پيام داد        

تا اطالع ثانوي مردان به استاديوم نخواهند          ”
كيست كه نداند اين اطالع ثانوي          .    “رفت

 !يعني تا شكستن در ورزشگاهها به روي زنان
 

امروز جامعه تمام قد به مقابله با بيحقوقي و           
تبعيض و آپارتايد جنسي را بعنوان تعرضي به         
حقوق انساني همه شهروندان، بعنوان              
حاكميت فرهنگ و قوانين ارتجاعي و               

امروز صفي از زنان    .  مردساالرانه برخاسته است  

و مردان آزاديخواه نه فقط به قوانين ارتجاعي         
و بيحقوقي و خشونت رسمي عليه زنان كه به          

 . فرهنگ قرون وسطايي و ضد زن نه ميگويند
 

سحر اگرچه اولين سوخته در آتش عشق به           
فوتبال است ولي اولين قرباني در راه احقاق           

دختراني كه  .  حق ورود به ورزشگاه نيست       
براي داخل شدن از مرز در ممنوعه ي                

بايد از صورت تا بدن خود       “  !آزادي” ورزشگاه
كردن “  مردانه”كنند و براي اين      “  مردانه”را  

. حتي تا مرز شكنجه كردن خود پيش ميروند        
 . شكنجه هايي كه كسي از آن سخن نميگويد

  
فشارهاي بين المللي از فشار فيفا و نهادهاي          
ورزشي در محكوم كردن جمهوري اسالمي         

به تنهايي قادر به عقب راندن رژيم            ...  و  
حاكميت و نظامي كه پايه هايش           .  نيست

براساس بي حقوقي و زن ستيزي بنا شده،  را           
فقط با تعرضي قدرتمند ميتوان به زانو در            

 . اينرا كارگران هفت تپه نشان دادند. آورد
 

بايد  با تعرض، مشت محكمي بر سينه اين            
بايد درب استاديوم ها را به قدرت         !  تحجر زد 

خود شكست و آنجا را براي بازي و مسابقات           
آزادنه زنان  و تماشاي مختلط مسابقات و             
استفاده از امكانات برابر و مختلط ورزشي باز          

 !كرد
 

، دختران خيابان انقالب و       ٩٦پس از ديماه     
كارگران مهر راديكاليسم خود را به جامعه           
زدند و سپيده ها، سانازها، عسل ها، آتناها،           
نداها، عاطفه ها در دفاع از آزادي زن و رهايي           

تنها راه جدال   .  طبقه كارگر راه را نشان دادند      
با اين حاكميت ضد زن، ضد كارگر و ضد              
انسان، قدرتنمد شدن جنبش برابري زن و           

بايد دست به قدرت شد و به            .  مرد است 
حكومت اين نظام قرون وسطايي و متحجر           

 .ضد انسان پايان داد
 

تنها راه پايان دادن به اين توحش، سازمان            
يافتن زنان، اتحاد و اعتراض كارگران، فعالين         

اين نظام بايد   .  و آزاديخواهان زن و مرد است      
بعنوان جنايتكاري كه مسبب  مرگ و اعدام          
هزاران انسان، بعنوان مسئول زنداني كردن         
كارگران و فعالين زنان و معلمان و انسان             
آزاده، به زير كشيده سود و سران آن بعنوان           
بزرگترين مجرم و جنايتكار تاريخ محاكمه          

 . شوند
 

سرنگوني جمهوري اسالمي تنها راه پايان           
دادن به اين بي حقوقي و زن ستيزي و                

بايد تكليفمان  .  گروگان گيري عزيزانمان است   
را با  اين نظام يكسره كنيم و جمهوري                
اسالمي را در آتشي كه خود بر پا كرده                

 .بسوزانيم 

 ....آتشي كه روزي


