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 ٥ صفحه 

پيرامون نمايش مضحکه انتخاب خامنه اي در 
 مجلس خبرگان

 

 بهروز مهرآبادي

 ٢ صفحه  

دادستان آلمان شکايات را بررسي خواهد کرد، ما  
خواهان محاکمه غيابي و اعالم دستور بازداشت  

 شاهرودي هستيم!  
 

 مينا احدي

 ۳ صفحه  

 مبارزه طبقاتي و رابطه کمونيسم کارگري 
 ها با جنبش

 

 منصور حکمت

اعتراضات سراسري و نقش رهبران و تشکلهاي  
 مستقل کارگري

 

 گفتگو با شهال دانشفر در برنامه پخش مستقيم تلويزيون کانال جديد  
 ٦ صفحه  

 ٤ صفحه  

 به جرمي کوربين، رهبر حزب ليبر انگليس
 

 حميد تقوايي

 ٤ صفحه  

 زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني!
 

 کاظم نيکخواه

 قيام براي سرنگوني قدرتمندتر باز خواهد گشت!
 

 محسن ابراهيمي
 ٥ صفحه  

 ٨ صفحه  

 )٥ ٥ ٥ ٥ قيام عليه حکومت اسالمي سرمايه داران! (
 

 پس مانده هاي"اصالح طلب" خيلي زود شمشيرها را از رو بستند!
 

 محسن ابراهيمي 

اعالميه سازمان سوسياليست هاي 

کارگري افغانستان در حمايت از حرکت 

 خواه ايران هاي اعتراضي مردم آزادي
 

 ١۰صفحه  

 يادداشت روزانه

 طرحي براي گسترش سرکوب!

 ترس و عقب نشيني جمهوري اسالمي
 

 آرش دشتي 
 

 ٩صفحه  

کويست، دبير  سخنراني آقاي هانس پالم

اتحاديه سراسري کارگران صنايع فلزي 

 سوئد 

توري استکهلم،  در تظاهرات سرگلس

 ۲۰۱۸ ششم ژانويه 
 

 ١٤صفحه  

 بيانيه نداي زنان ايران

 زندگي حق ماست!
 

 ١۰صفحه  
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 مردم آزاده ايران!
دادســتــان آلــمــان شــکــايــات را          
بررسـي خـواهـد کـرد، مـا خـواهـان                
محاکمـه غـيـابـي و اعـالم دسـتـور                 

 بازداشت شاهرودي هستيم!  
زنده باد مبارزات متحدانه مردم 

 در ايران و در خارج از کشور!
ـبـه       مـاه     ١١ روز گذشته پنج شـن

ژانويه، شاهرودي را در معـيـت و بـا        
همکاري دولت آلمان به ايـران فـراري       
دادند. کمپين دستگيري و محـاکـمـه     
ـتـدا بـا شـکـايـت              شاهرودي، که از اب
فولکر بک و سپـس فـراخـوان مـا بـه            
ايرانيان براي اعالم شکايت با قـدرت    
پيش رفت، به يک واقعه سياسي مهم 
ـبـديـل       در ايران و در آلمان و در دنيا ت

 شد. 
مــا خــوشــحــالــيــم کــه بــعــد از             
گسترش اين کمپين تعداد زيـادي بـه     
ـيـن                ـف ـنـد، مـخـال ـيـوسـت اين کمپين پ
ـيـان          جمهوري اسالمي و بـويـژه قـربـان
ـيـه              ـتـکـار کـه عـل اين حکومت جنـاي
شاهرودي اعالم جرم کردند. از طريـق  
ما شکايات تعداد زيادي از خـانـواده   
ها براي دادستان کل ارسال ميشود و 
اميدواريم اين موج شکـايـات ادامـه      

 پيدا کند. 
با فرار شاهرودي اما اين کمپيـن  
پايان نمي يابد. دادستـان کـل اعـالم         
کرده که پروسه رسيدگي به شکـايـات   
طبـعـا ادامـه خـواهـد يـافـت. و در                    
صورت محکوم شدن شـاهـرودي در       
دادگاهي در آلمان، حـکـم بـازداشـت         

 بين المللي او صادر خواهد شد. 
ما اين کمپين را ادامه خـواهـيـم    
ـيــت                 داد بــراي اعــالم مــحــکــومـ
ـيـن افشـا کـردن             شاهرودي و هـمـچـن
جنايات و فـجـايـعـي کـه حـکـومـت             

ــول               ــي در طـ ــالمـ ــال     ٣٩ اسـ سـ
ـيـن در        ديکتاتوري اسالمي و همـچـن
ــوه                ــاهــرودي در ق ــاســت ش دوره ري
قضاييه اين حکومت مرتـکـب شـده      

 است. 
کــمــپــيــن پــيــگــرد و مــحــاکــمــه        
ـبـش                شاهرودي در ايـران بـه يـک جـن
انقالبي و سرنگوني طلبانه وصل شـد  
که توجه دنيـا را بـخـود جـلـب کـرده               
است. صدها نامه و پيام همبستگـي   
از ايران ما دريـافـت کـرده ايـم و در               
مــديــاي اجــتــمــاعــي در ايــران و در            
تلگرام ، دست انداختن شـاهـرودي و       
سميعي و همچنين ابـرازحـمـايـت از         

 کمپين، بسيار گسترده است.
ـيـن    مردم ايران در قامت اين کمپ
اجراي عملي يکي از خواستهاي خود 
ـيـهـا بـه خـاک           را ديدند، پوزه حکومت
ماليده ميشود و در دنيـا هـم جـايـي         
ـيـان              براي فرار و قائـم شـدن ايـن جـان
نيست. مردم با هلهله و هورا نوشتند  
و گفتنـد کـه صـحـنـه فـرار زبـونـانـه                  

 شاهرودي دل همه ما را شاد کرد. 
جنبش عظيم و بنيـانـکـن مـردم       
ايران براي پايان دادن به عمر ننـگـيـن    
ـبـه بسـيـار        حکومت اسالمي يک جن
قــوي دادخــواهــانــه دارد. مــادران و           
پدراني که که فرزنـدان عـزيـزشـان در         

زندانهاي اين حـکـومـت سـبـعـانـه و              
وحشيانه به قتـل رسـيـدنـد، خـانـواده           
هايي که حتي اجازه نيافتند با صداي 
ـنـي کـه حـتـي            بلند گريه کنند، والـدي
نميدانند پيکر دلبندشان کجا است و   
همسران و خـواهـران و بـرادرانـي کـه            
اعدام عزيز خود را در خيابانها شاهد 
بودند، فرزنداني که در خردسالي پـدر  
و مادرشان اعدام شدند، همه و هـمـه     
ـبـش               ـنـد. جـن خواهان عـدالـت هسـت
ـقــه و                   دادخــواهــي در ايــران ســابـ
دستاوردهـايـي داشـتـه اسـت و ايـن               
دستاورد يعني مجبور کردن يکي از   
مقامات حکومت اسالمي بـه فـرار       
مفتضحانـه را بـه ايـن دسـتـاوردهـا               

 اضافه کنيد. 
مـا از طـرف شــهـال جـاهـدهــا،              
فاطمه حقيقت پژوه ها، دالرا دارابـي      
ها، فرزاد کمانگرها و شـيـريـن عـلـم          
هولي ها، احسان فتاحيان ها و هـمـه   

 ٦٧ اعدام شدگان دهه شصت و سال   
ـنـگـيـن        و در همه سالهاي حکومت ن
اسالمي، ما از طرف مريم ايوبي هـا  
ــگــســار شــدگــان ايــن                و هــمــه ســن
ـيـم در            حکومت، اعالم جـرم مـيـکـن
ـيــا، در مــحــضــر            مـحــضــر مــردم دن
جــامــعــه بــيــن الــمــلــلــي و خــواهــان           
محکوميت و مـجـازات مـقـامـات            
ـيـم.  مـا از             حکومت اسالمي هسـت
طرف ميليونها نفر کارگر و مـعـلـم و      
دانشجو و ميليونها زن آزاده در ايـران  
اعــالم جــرم مــيــکــنــيــم عــلــيــه يــک           

 حکومت ضد انسان و ضد زن. 

در کنفرانس مطبوعاتـي مـا در       
روز چهارشنبه در برلين مادر ريحانـه  
جباري اعالم جرم کرد و همه مـدارک    
و نـامـه هـا و اسـنـاد را طـبـعـا بــه                       
دادستان کل ارائه خواهيم کرد، بـرادر  
ـتـاحـيـان و بـرادر دو جـوان                احسان ف
اعدام شده در سال شصت و همچنيـن  
جــوانــي کــه در تــظــاهــراتــهــاي ســال          

دستگير و شـکـنـجـه شـده و           ١٣٨٨ 
ـتـه،               مورد تجاوز جـنـسـي قـرار گـرف
اعالم جرم کرد. اکنون با اعالم علني  
شماره پرونده همه ميتوانند شـکـايـت    

 کنند. 
مهر آيـت اهللا قـاتـل، آيـت اهللا               
قاتل کودکان و کسي که دستـهـايـش    
خونين است در رسانه هاي آلماني بـه    
پيشاني شاهرودي زده شد و اکنون در 
آلمان اگر از هر فرد عادي بپرسيد در   
کــنــار اســامــي ســکــيــنــه مــحــمــدي        
آشتياني و ريحانه جباري، که مردم با 
عشــق و عــالقــه اســامــي آنــهــا را               
ـنـهـا را مـي                     ـنـد و زنـدگـي اي ميـدان
شناسند، اسم شاهرودي را هم بعنوان 
چهره کريه حکومت اسالمي و جـالد  
خونريز مي شناسند. ايـن دسـتـاورد         

 مبارزه همه ما است.
جنبش عدالـت خـواهـانـه مـردم          
ـيـش                ايران با قـدرت و صـالبـت بـه پ
ميرود و مـا بـراي سـرنـگـونـي ايـن                  
حکومت و سازمان دادن يک زنـدگـي   
عــاري از خشــونــت و اســتــثــمــار و              
نابرابري و يـک زنـدگـي بـهـتـر آمـاده              

 هستيم.  
نام مبارزه با حکومت اسـالمـي     
ـثـات اصـالح              ايران، مبـارزه بـا تشـب
طلبـان و مـبـارزه بـا تـوهـم اصـالح                  

حکومت فـاشـيـسـت اسـالمـي، نـام            
ـيـان و      مبارزه براي دادن چهره به قربان
نام مـبـارزه بـراي دادخـواهـي مـردم               
ايران، با کساني عجين شده است کـه  
سالهاي سال اسـت مـي جـنـگـنـد و               
پيش ميروند و خـاکـريـزهـا را کـنـار             
ـنـد و                    ـت ميزننـد. در ايـران مـردم گـف
نوشتند بي آبرو کـردن و فـراري دادن         
ـيـه،           شاهرودي چهره کريـه قـوه قضـاي
کار ايرانيان معترض و کار برليني ها 

 بود. 
اجازه دهيد از سـوي هـمـه شـمـا          
کسـانــي کــه در ايــن حـرکــت بــزرگ             
فعاالنه و با تمام قوا سهيم و شـريـک       
ـنـگ سـازمـان           ـي ـت شديد، شما که مـي
ـيـد و مصـاحـبـه           داديد شما که نوشت
کرديد همه شما فعالين اين کمپين و   
ـيـکـه      از سوي برليني ها و همه کسـان
اين جنبش بي آبرو کردن شاهرودي و   
ـيـش بـودنـد،            اعالم جرم عليه او را پ
خسته نباشيد بگويم و از طرف هـمـه     
شما بـه جـوانـان، زنـان، کـارگـران و                 
معلمين، دانشـجـويـان وهـمـه مـردم           
آزاده ايران درود بفرستم و بگـويـم مـا      
هــمــه بــاهــم پــيــش مــيــرويــم و ايــن             

 حکومت را سرنگون ميکنيم. 
 

ـقـالبـي مـردم           زنده باد جنبـش ان
 ايران

زنده باد جنبش دادخواهي مـردم  
 ايران 

 مينا احدي
 ٢٠١٨ ژانويه  ١٢ 

دادستان آلمان شکايات را بررسي خواهد کرد، ما خواهان محاکمه  
 غيابي و اعالم دستور بازداشت شاهرودي هستيم!  

 

 مينا احدي
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کمونيـسـم کـارگـري چـون نـگـاه              
ميکند و انسانيت را ميبيند که دارد 
با همـه ابـزارهـايـي کـه دسـتـرس او                
هست و شعوري کـه در دسـتـرسـش           
ـتـوانـد                هست مـبـارزه مـيـکـنـد، مـي
ـفـهـمـد کـه پشــت ايـن شـعـارهـا و                     ب
ـنـوعـي کـه                 فرمولها پـرچـمـهـاي مـت
بشريت بلند کرده واقعا چـه امـيـالـي         
هست. و چرا واقعا حتي بخشي از آن  

اآلن  او جنـبـش مـال شـمـا هسـت و              
پشت آن پرچم است. در نتيجه رابـطـه      
ما را با احزاب، جنبشها، بخـشـهـاي    
ــلــف         ــلــف و پــرچــمــهــاي مــخــت مــخــت

 دگرگون ميکند.
ـتـه بـود "فـاشـيـسـم و                     يـکـي گـف

نــاســيــونــالــيــســم و مــذهــب اَشــکــال        
ـتـاريـا" اسـت!          انحرافي اعتراض پـرول
ـيـسـت.       من برايش نوشتم نه اينطور ن
اينها اَشـکـال بـورژوايـي اسـت بـراي             
ـبـشـهـاي اعـتـراض             قالب زدن به جـن
کــارگــري. خــود کــارگــر از خــودش            
مذهب بيرون نميدهد. خود کارگر از    
خودش ناسيوناليسم بيرون نمـيـدهـد.    
خود کارگر از خودش رفرميسم بيرون 
نميدهد. کارگر از خودش نخـواسـتـن     
آن وضعش را بيرون مـيـدهـد، بـطـور        
خودبخودي. ناسيوناليسم، مـذهـب،      

ـبـشـهـاي              رفرميسم ديدگـاه  هـا و جـن
سياسي هستند مثل من و شـمـا کـه      

اند جلوي  اند و گذاشته خودشان را برده

جامعه براي اينکه بتوانند از طـريـق       
اينها مردم حرفشان را بزنند. اگر ايـن   
جنبشها را بـگـيـريـد جـامـعـه هـيـچ              
چيزي نميتواند بگويد. ولي از طـريـق    
ـيـسـم، از          مذهب، از طريق ناسـيـونـال
طــريــق اصــالح طــلــبــي، از طــريــق            
ليبراليسم سعي مـيـکـنـد دردش را           

 بگويد.
و دقيقا اين نگرش است کـه مـا       
را موظف ميکنـد، بـعـدا در بـحـث            
حزب و جامعه ميگـويـم، کـه بـرويـم          
خودمان را بعنوان يک انتخاب واقعي 
ـبـشـهـا در                ـيـه جـن ـق بگذاريم پهلوي ب
ـقـدر کـه مـيـشـود                  جامعه. تـا هـمـان
ــرالــيــســم را يــا رفــرمــيــســم و               لــيــب

ـيـسـم را                پارلمانتاريسـم و نـاسـيـونـال
بعنوان يک روش اعتراض به آمريکا، 
ـيـسـم               ـيـد بـه امـپـريـال مثال فرض کن
انتخاب کرد، کمونيـسـم کـارگـري را         
هم ميشود بـعـنـوان يـک روش بـراي            
اعتراض به وضع ناهنجار زندگـي در    
ـيـسـم        يک کشور تحت سلطه امـپـريـال

 انتخاب کرد.
شما نميتوانيد جهان را بـخـاطـر        
ـيـد.       عدم حضور خودتان مالمت کـن
اگر شما بعنوان يک جنبش سـيـاسـي      
حضور نداريد که در نتيجـه آن مـردم       
ـيـونـدد،      ـپ به جنبش کمونيستي شما ب
نميتوانيد به آنها خرده بگيريد که چرا 

انـد. يـا         به جنبش فمينيستي پيوسته
چرا به جنبش ناسيوناليستي پيوستـه  
ـنـهـا          براي اينکه دردش را بگـويـد. اي

ـنـد کـه            جنبشهاي سيـاسـي   اي هسـت
ـيـده           ـب انـد و       زودتر از من و شـمـا جـن

ـتـخـاب                رفته اند جـلـوي صـحـنـه و ان
ـيـزه          داده اند و نيازهاي مردم را کـانـال

ميکنند. ما اين قدرت را داريـم کـه        

ـيـم پشـت        پشت اين را ببينيم و بگـوي
ـيـد امـيـال               ـن ـي ـب همه اينهايي کـه مـي
طبقات اصلي اجتماعي را مـيـشـود      
ـيـدا    ديد و اگر شما اين صالحيت را پ
کنيد بعنوان يک جنبش سيـاسـي کـه      
برويد جلوي صحنه، او ديگر نمـيـرود   
رد. مـيـآيـد                ـيـسـم کـُ پشت ناسيـونـال
پشــت جــنــبــش کــمــونــيــســتــي. کــه          
همينطور هم شـد. اگـر شـمـا پـرچـم                
ـيـد يـک       کمونيسم را يکجايي بلند کن
ـبـال            مقدار زيادي از آدمـهـايـي کـه ق
فکر ميکردنـد آهـا! بـايـد از طـريـق                
ـيـسـم بـه              راديکاليزه کردن نـاسـيـونـال
امرشان برسند ميآينـد و راحـت در         

 جنبش کمونيستي عضو ميشوند.
 

ــي            ــان ــصــور حــکــمــت، مــب مــن
 ٢٠٠١ ژانويه  -کمونيسم کارگري 
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هـاي        شاهرودي يکـي از مـهـره        
ـيـم    کليدي و يکي از مسئولين مستق
ـيـان                زنداني کـردن و شـکـنـجـه زنـدان
ـيـم اعـدام               ـق سياسي، مسـئـول مسـت
کودکان را مخفيانه به آلمان آوردند تا 
تحت معالجه قرار گيرد. اعتراض به  
ـتـکـار جـمـهـوري                 حضور ايـن جـنـاي
اسالمي در سطح وسيعي در افـکـار       

هــا    عــمــومــي جــهــانــيــان و رســانــه         
هـاي        منعکس شده اسـت. روزنـامـه      

"دستان ايـن سـالخ       آلماني تيتر زدند: 
آغشته به خون مردم ايـران اسـت. او        
ـيـه بشـريـت            بايد به اتهام جنايـت عـل
محاکمه و محکوم شود". تظـاهـرات    
بزرگي در مقابل مـحـل درمـان ايـن         

آلـمـان       جنياتکـار در شـهـر هـانـوفـر            
 برگزار گرديده است.

مينا احـدي، شـيـوا مـحـبـوبـي             
ـتـه مـبـارزه        مسئول و سخنگوي کمي

آزادي زندانيان سياسي و فولکـر    براي
بک از نمايندگان سابق پارلمان کشور 

ژانـويـه در        ۱۰ آلمان، روز چهارشنبه 
برلين، در محل سايت اومانيستهـاي  
آلمان کنفرانس مطبـوعـاتـي بـرگـزار        

کنند. در اين جلسه کيفرخواسـت    مي
اي از شاکيان نيز  تعداد قابل مالحظه
 مطرح خواهد شد.

ـبـه       ـيـز در            ۱۳ روز شـن ژانـويـه ن
بســيــاري از شــهــرهــاي اروپــايــي و            
ــا خــواســت              ــي ب آمــريــکــاي شــمــال
دسـتـگــيـري و مــحـاکـمــه مــحـمــود             
هاشمي برگزار خواهد شد و تـا ايـن         
ــاري از بــازمــانــدگــان             لــحــظــه بســي
ــواده            ــاســت اســالمــي، خــان هــوالک

زندانيان سياسي و قربانيان چهار دهه 
جنايت توسط جمهوري اسـالمـي بـه      

 اند.  اين فراخوان پيوسته
مــردم مــعــتــرض و مــخــالــف           

 جمهوري اسالمي 
ـيـد بـا عـکـس            هر کجا که هسـت
زندانيان سياسي و هزاران جانبـاخـتـه    

هاي اعتراضـي   راه آزادي به اين تجمع
بپيونديد و يا خود براي برگـزاري ايـن     

قدم شويد و خـواهـان      تظاهراتها پيش
ممنوع الخـروج شـدن شـاهـرودي از           
آلمان، دستگيري و مـحـاکـمـه او بـه          

 جرم جنايت عليه بشريت شويد. 
  

تشکيالت خـارج کشـور حـزب           
 کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ ژانويه  ۸ 

محمود هاشمي شاهرودي، بايد به جرم جنايت عليه بشريت 

 محاکمه شود!

يادداشت کوتاه زير رابطه جنبش هاي اجتماعي با اعتراضات توده اي و مکانيسم 
انتخاب رهبري سياسي توسط مردم را بدست مي دهد. اين نوشته توضيح دهنده 

متدولوژي و سياست حزب کمونيست کارگري در برخورد به اعتراضات جاري 
 است.

 مبارزه طبقاتي و رابطه کمونيسم کارگري 

 ها با جنبش
 

 منصور حکمت
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 قاي کوربين عزيز
اين نامه را در هـمـبـسـتـگـي بـا            
ـيـه    مبارزات قهرمانانه مردم ايران عل
يکي از مستبدترين، وحشـي تـريـن،      
ضدکارگري تـريـن و ضـد زن تـريـن                
حکومت هـاي جـهـان، و از جـانـب                
بـــزرگـــتـــريـــن حـــزب کـــارگـــري در           
اپوزيسيون چپ ايران، مي نويسـم تـا     
از شما بخواهم بالفاصله از اظهارات 
شرم آور اميلي ثورنبري، وزيـر امـور       
ـيـان کـرد                 خارجه سـايـه، کـه ديـروز ب
فاصله بگيريد. از شمـا مـي خـواهـم          
سکوت خود را شکسته و بـي هـيـچ          
قيد و شرطي به حمايت از مردم ايران 
ـيـه                  در مبـارزه قـهـرمـانـانـه شـان عـل

 سرکوبگران خود برخيزيد.
همراهي با سرکوبگـران مـردم و       
حتي سکوت و خودداري از مـوضـع       
گيري صريـح در بـرابـر اعـتـراضـات             
برحق کارگران، زنان و جوانان در ايران 
عليه حکومـت فـاسـد و ارتـجـاعـي             
جــمــهــوري اســالمــي کــه ســران آن             
ـيـاردهـا بـه جـيـب زده انـد، در                    ـل مي
حاليکه فقر مـطـلـق را بـه کـارگـران               
تـحـمـيــل کـرده انـد، ســازمـان هــاي               
ـيـن      کارگري را در هم شکسته و فـعـال
کـارگـري را بـه زنـدان افـکـنـده انــد،                  
تبعيض و خشونت دولتي بـر زنـان و       
افراد ال جي بي تي اعمال کرده اند، و 
ـيـن خـود را          ـف ده ها هزار نفر از مخال
اعدام کرده اند، يک خطـاي سـيـاسـي       
ـبـر خـواهـد بـود.            ـي جدي براي حزب ل
زمـانـي کـه ايـن حـکــومـت بـدســت                
خيزش قهرمانانه جاري مردم سقـوط  
کند، مردم ايران فراموش نـخـواهـنـد     
کرد چه کسي کنـار آنـهـا بـود و چـه              

 کسي در کنار سرکوبگران آنها.
اهداف اعالم شده شما مبني بـر    
مبارزه براي يک دنياي بهتـر، بـرابـري      
اقــتــصــادي و عــدالــت اجــتــمــاعــي،        
ـيـا و       حمايت ميليون ها نفر در بريتـان
ـلـي از شـمـا را بـر                در سطح بين المـل
انگيخت؛ مـردمـي کـه پـر شـور در                

ـبـر و در               ـي انتخابات رهبـري حـزب ل
، کـه    ۲۰۱۷ انتخابات سراسري سال   

ـيـشـرو بـراي             ـفـرم پ بر اساس يک پـالت
کاهش نابرابري و بي عدالتي فزاينـده  
اجتماعي صـورت گـرفـت، شـمـا را              

 مورد حمايت خويش قرار دادند.
اينها، در سطوحـي بـمـراتـب         اما

ـقـا هـمـان                 ـي شديدتر و خشـن تـر، دق
مسائلي هستند که ميليون ها نفر را 
امروز به خيابان هـاي ايـران کشـانـده         
اند. کارگران، زنان و جوانان در ايـران     
ـيـه ابـعـاد فـجـيـع              در حال مبارزه عـل
ـتـدائـي             ـقـدان آزاديـهـاي اب نابرابري، ف
ـتــمــاعــي و يــک                     ـيــاســي و اجـ سـ
ديکتاتوري مذهبي قرون وسـطـائـي،    
که وجود آن اهانت به وجدان جـمـعـي      
ـيــسـت و يـک اســت،                  بشـر در قــرن ب
هستند. مردم در ايران تمرکـز ثـروت      
در دست يک درصدي هاي جامعـه و    
آيــت اهللا هــاي مــيــلــيــاردر را، در               
ـقـا بـا             حاليکه خود در تـالش بـراي ب
حداقل دستمزد يک چهـارم زيـر خـط        
فقر رسمي هستند، نـمـي خـواهـنـد.          
مردم تبعيض دولتي تنفرانگيز عليـه  
زنــان کــه آنــان را رســمــا صــغــيــر و               
مايملک قيم مذکر شان تعريـف مـي     
کند، نمي خواهند. حجاب اجباري و    
ـتـي نـمـي خـواهـنـد.               آپارتايد جنـسـي
ـفـکـر            تحميل حکومت مـذهـبـي و ت
مذهبي نمي خواهند. در يـک کـالم،        
مردم ايران جمهوري اسالمي را نمـي  
خواهند. آنها عليه جمهوري اسالمي  
بپا خاسته اند چـون خـواهـان بـرابـري          
ـتـصـادي و آزاديــهـاي سـيـاسـي و                 اق
اجتماعي هستند. خـواهـان جـهـانـي         
بهتر و يـک زنـدگـي در شـان انسـان                
ـنـهـا را                     هستند. آنـهـا حـق دارنـد اي
مطالبه کنند، و بايد از حـمـايـت بـي       
قيد و شرط مـردم جـهـان بـرخـوردار            

 شوند.
ـيـن حـکـومـت                 همـراهـي بـا چـن

 -منفوري، و بيشرمانه اعالم کـردن    
 -چنانچه اميلي ثورنبري کرده است   

که در اين مبارزه سرکوب شدگـان بـا     
ـيـسـت چـه           سرکوبگران شان معلـوم ن
کسي محق است و چه کسي نيسـت،  
ـبـت               تا ابد در حـافـظـه مـردم ايـران ث
ـبـار               خواهد شد. اين شـديـدا بـه اعـت
حزب پيشرو و برابري طلبي که شـمـا     
ـيـد بسـازيـد صـدمـه                تالش مـي کـن
خــواهــد زد. مــيــلــيــون هــا نــفــر از               
ـقـا چـون                ـي طرفداران شمـا را، کـه دق
خواهان برابري و عدالـت اجـتـمـاعـي        
ـنـد،       بودند به حمايت از شما بـرخـاسـت
نااميد خواهد کرد. اعضا و هواداران  
عادي را از رهبري جدا خواهد کرد، و 
نـکــتـه شـرم آوري در حــيـات حــزب               
جديدتان خـواهـد بـود. يـک خـطـاي                
ـتـضـاح       سياسي جبران ناپذير و يک اف

 اخالقي تاريخي. 
ــي           ــدوارم اظــهــارات امــيــل امــي
ثورنبري موردي استثنائي بوده باشـد  
که ايشان از آن پشيمان شده و علنا از 
آن عذرخواهي کند. بهرحال، از شما،  
بعنوان رهبر حزب ليبر، مي خـواهـم     
کــه بــه روشــن تــريــن شــکــل از آن                 
ـتـه و در ايـن                 اظهارات فـاصـلـه گـرف
ـيـد و شـرط و                  روزهاي خطـيـر بـي ق
صراحتا در کـنـار مـردم ايـران قـرار              

 بگيريد.
 

 حميد تقوائي
ـيـسـت کـارگـري         ليدر حزب کمون

 ايران  
 ۲۰۱۸ ژانويه  ۷ 

 به جرمي کوربين، رهبر حزب ليبر انگليس
 

 حميد تقوايي

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

جنبش و خيزشي عظيم در ايـران  
به جريان افتاده و سـرتـاسـر جـامـعـه             
ـيـش         ايران را دارد شخم ميزند و بـه پ
ميرود. جامعه دارد با چنگ و دنـدان   
براي دست يابي به زندگي اي انسانـي  
ـبـش            و آزاد مبارزه ميکنـد. ايـن جـن
مردمي است که از سيطره يـک بـانـد        
تبهکار و مـرتـجـع و چـپـاولـگـر بـر                   
جامعه خسته شده اند و مصممند که 
خودرا آزاد کنند. مردم مـيـخـواهـنـد       
مثل انسان زندگي کنند و حق دارنـد.  
ميخواهند آزاد باشند، اختيار داشتـه  
ـفـه و       ـي باشند، فقيه و امام و شاه و خل
ـيـر و              ـق اقا باال سر نداشته بـاشـنـد، ف
محروم نباشند، در ناامني و تـرس و      
ـتـدايـي تـريـن            زندگي نکنند. اينهـا اب
پيش شرط هاي زنـدگـي انسـانـي در         
اين قرن است و ميتـوان آنـرا عـمـلـي          

 کرد.
جمهوري اسالمي يک حـکـومـت    
کامال تحميلي به مردم ايـران اسـت.       
يک حکومت اشغالگر که روي منابـع  
و ثروتهـاي جـامـعـه بـا زور اسـلـحـه                 
چنگ انداخته وبا نهايت حرص و ولع 
در حال چپاول و دزدي و باال کشـيـدن     
ـنـهـا جـز دزدي از               همه چيز است. اي
ثروتهاي اجـتـمـاعـي امـري نـدارنـد.              
ـيـز       اسالم و ارتجاع و عقب ماندگـي ن

 ابزاري براي اين دزديهاست. 
مردم ايران وسيعا بپا خاسته اند. 
طي همين يک سـال گـذشـتـه شـاهـد             
اعتراضات هر روزه کارگراني بوده ايم 
که دسـتـمـزد تـوافـق شـده زيـر خـط                   
فــقــرشــان بــاال کشــيــده شــده اســت.           
بازنشستگاني که حقوق بازنشستگي 
شان را باال کشيده اند. مالباختگانـي  
که آقا زاده هاي مفتخور حـکـومـتـي     
يک ذره پس انداز چندرغاز آنها را بـا      
تقلب و دروغ به جيب زده انـد و االن          

 کسي جوابگو نيست.
در اين جامعه فقـر دارد کشـتـار        
ميکند. گرسنگي و بيکاري و گرانـي   
بيـداد مـيـکـنـد. کـار کـودکـان، تـن                   
فروشي، گرسنگي و مـحـرومـيـت از         
همه چيز. اما خواسـت امـروز مـردم         
ـقـط خـالص           بپاخاسته ايران ديـگـر ف
شدن از فقر نيست. مـردم مـنـزلـت و          

آزادي و رفاه ميخواهند. ميخـواهـنـد    
با استانداردهاي قرن بيـسـت و يـکـم         
زندگي کنند. زن و مرد و پيـر وجـوان      
خودرا در اين جنبش سهيم و دخـيـل       

 ميدانند. 
ــک ذره             جــمــهــوري اســالمــي ي
حقانيت و مشروعيت انسـانـي بـراي        
حکومت کردن بر جامعه ندارد. هيـچ   
دليل و منطقي نـدارد کـه يـک بـانـد              
ـيــف، ضـد ارزش، ضـد انسـانــي               کـث
مرتجع و نا اليق از هر نـظـر در راس       
جامعه باشند. جامعه بايد در دسـت      
مردم باشد. بايد به شيوه هاي انساني  
و مدرن اداره شـود. بـايـد بـر اسـاس               
آخريـن دسـتـاوردهـاي اجـتـمـاعـي و               
سياسي بشري اداره شود. آزادي بـايـد    
بدون قيد و شرط و اما و اگـر قـانـون        
جامعه باشد، آزادي بدون قيد و شرط 
ـيـده و            بيان، ازادي تشکـل ازادي عـق
آزادي تفکر. اختيار جامعه بايد فقـط   
و فقط در دسـت خـود مـردم بـاشـد.            
ـيـت خـود گـمـارده اي حـق                   ـل هيچ اق
تصميم گـيـري در زنـدگـي مـردم را                
ندارد. جامعه يعني مردم. دوره بـرده      
داري و خليفه و "ولي فقيـه" و مـلـوک          

 قرنهاست سپري شده است.
جامعه ايران با آگاهي بلند شـده.  
حقوق خودش را عميقا ميشنـاسـد و     
اين حقوق را با قدرت انقالب خويـش  
تحميل خواهد کرد. مردمي که آگـاه     
ـنـد و           باشند مستوجب رهـايـي هسـت
قطعا رها و آزاد خواهند شـد. عـقـب       
ـلـهـاي تـاريـخ کـه                   ـي ماندگـان و فسـل
ميخواهند بردگي را به قرن بيسـت و    
يکم بازگردانند محکوم به شکستند. 
زنده باد انقالب انساني براي جـامـعـه    

 اي انساني!

زنده باد انقالب انساني براي 
 جامعه اي انساني!

 

 کاظم نيکخواه
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در گرماگرم طغيان و به خـيـابـان    
ـيـه              آمدن مردم در سـراسـر ايـران عـل
جمهوري اسالمي فيلمي از در سـال        

مجلس خبرگان منتشر شـد کـه      ۶۸ 
در آن خــامــنــه اي بــعــنــوان رهــبــر               
جمهوري اسالمي انتخاب مـيـشـود.    
انتشار اين فيلم مائده آسماني و يـک      
موضوع اصلي بـحـث بـراي اصـالح           
طلبان داخل رژيم از محسـن کـديـور      
گرفته تا بي بي سي و راديو فردا بـود    
ــا                    ــردم ب ــارزات م ـب ــر روي مـ ــا ب ت
ـنـدازنـد.     سرکوبگران اسالمي سايه بي
مفسران ريز و درشت ساعتها بـحـث     
کـردنـد و يـا مـقـالـه هـاي مـفـصـل                     
ـنـکـه راي گـيـري                  ـنـد دربـاره اي نوشت
مخفي بوده و يا با قيام و قعود انجـام  
شده، اينکه برخالف قـانـون اسـاسـي         
رفتار شده، اينکه خامنه اي بـعـنـوان      
رهبر موقت انتخاب شده، اينکه قرار 
بوده رهبري بصورت شورايي بـاشـد،     
اينکه خـامـنـه اي مـجـتـهـد جـامـع                
الشرايط نيست،  اينکه رفسـنـجـانـي     
بعنوان کارگردان اصلي نمايش حـقـه     

 بازي کرده و ... 
ـيـش از هـر چـيـز               اين بحث ها ب
مشغله هاي ذهني و اهداف سياسـي  
اين حضرات را نشان ميدهد. با ايـن     
بحث ها خودشان را مضحـکـه کـرده      
اند. هيچ آدم عاقلـي شـک نـدارد کـه            
جمهوري اسالمي حکومت شيادان و 
ـنـدگـان ايـن           فريبکاران است و گـردان
حکومت هيچ پرنسيپي بجز غارت و 
کشتار و تقلب و شارالتانيسم ندارند. 
هدف از اين بحث حقنه کردن قـانـون     
اســاســي رژيــم بــه مــردم اســت، بــه              
ـنـي        رسميت شناختن القاب و عـنـاوي
ـيـه، مـجـتـهـد، واليـت                ـق نظير ولي ف
ـنـهـا         مومن مقلد و اراجيفي نظـيـر اي
ــلــکـتــي کــه کــودکــان              اسـت. در مــم
دبستاني دسته جمعي در خيابـان هـا     
فرياد "مرگ بر خامنه اي" سـر مـي           
ـتـي کـه بـزور بـراي                     دهنـد (آنـهـم وق
تظاهرات به نفع حکومت به خـيـابـان    
ـقـط          برده شده اند)، از حکومـت آن ف
ـنـي      الشه اي باقي مانده. الشه متعـف
که به زور و گلوله و شکنجه و اعـدام      
و اسيد پاشي سر پا نگهداشتـه شـده.     

مردم به خيابان ها آمده و به مـقـابلـه      
حکومت و قانون اساسي و دولـت و        
قوه قضائيه و مجلس و سپاه و هـمـه     
ارگانهاي سـرکـوب، بـرخـاسـتـه انـد.            
مــقــام واليــت فــقــيــه حــتــي تــوســط          
نزديکترين مريدان آن به لجن کشـيـده   
شده. القابي نظير مـجـتـهـد، حـجـت            
االسالم، آيت اله، امام جمعـه واعـظ      
و امثال آن در نزد مردم و در جـامـعـه    
نه تنها پشيزي اعتبار ندارد بلکه بـي  
ـفـاوتـي            آبرو و بدنامند. بـراي مـردم ت
ندارد که کدام جانور به اسم ولي فقيـه  
حکومت مي کنـد، بـرايشـان فـرقـي          
ـتـکـار در راس         نمي کند که يک جناي
حـــکـــومـــت اســـت و يـــا شـــوراي              
جنايتکاران مـمـلـکـت را در دسـت               
دارد، برايشان تفاوتي ندارد کسي کـه  
آنها را غارت ميکند شـرح لـمـعـه و           
درس خارج را خوانده  و مقدمـات را    
هم تمام نکرده، يـا مـجـتـهـد جـامـع            
الشرايط هست يا نه. مردم به خيابان  
آمده اند تا بساط جهل و خرافـات را    
در هــم بشــکــنــنــد، غــارتــگــران و               
ـنـد و بـه             جنايتکاران را دستگيـر کـن
محاکمه بکشند. مردم مي خواهـنـد    
همه اين نظام را سربه نيست کنند، به 
اصالح طلبان و مفسران رسانه هايـي  
مثل بخش فارسي بـي بـي سـي کـه             
نگران چگونه رهبر شدن خـامـنـه اي        
هستند بايد گفت شما هم بساط حقه 

سـال     ۴۰ بازي خودتان را جمع کنيد. 
است که يا عکس خميني را در مـاه      
به مردم نشـان مـي دهـيـد و يـا در                  
حمايت از اين جنـاح و يـا آن جـنـاح             
حکومت اسالمي وراجي مي کنيـد.  
از نظر مردم آزاديخواه شما هم شريک 
جـرم جـنــايـات جـمــهـوري اسـالمــي             

 هستيد.

 
 

        www.wpiran.orgسايت حزب:                               
 

                   www.rowzane.comسايت روزنه:
 

 www.newchannel.tvسايت کانال جديد:          
 

 www.anternasional.comنشريه انترناسيونال: 

دي شروع شد و بـه       ۷ قيامي که 
سرعت سراسر ايران را فرا گرفـت، بـه     
حق در ميان مردمي که بـراي پـايـان        
يافتن به سلطـه حـکـومـت اسـالمـي           
ـنـد شـور و شـوق            ثانيه شماري ميکن

 فراواني برانگيخت.
ـيـام يـعـنـي                   جلـوه اصـلـي ايـن ق

 -تظاهرات خيابانيـ  به نظرم موقتـا    
فروکش کرده اسـت و خـامـنـه اي و               
روحــانــي کــه در روزهــاي اول ايــن               
ـتـه              عصيان سراسـري سـرگـيـجـه گـرف
ـيـرون      بودند، دارند از سوراخهايشان ب
مي آيند و ضمن مظلوم نمايي شاخ و 

 شانه ميکشند.  
سران حکومت خودفريبانه تصور 
ميکنند با فروکش کردن شـورش در      
خيابان، عزم مردم براي پايان دادن بـه  
عمر جمهوري اسالمي هـم فـروکـش        
ـتـه حـالـت روانـي              ـب کرده است. اين ال
ــه                 ــابــــه هــــمــ مشــــتــــرک و مشــ
ديکتاتورهاست. همه ديکتاتورها در  
 اوج توهم به ثباتشان ساقط شده اند. 

ـيـام     موضوع بسيار ساده است. ق
رعدي در آسمان بي ابر نبود. و تا  ۹۶ 

آسمان ابري است رعدهاي غرنده تـري  
 در راه هستند. 

تظاهرات و جـنـگ و گـريـز در               
خيابان ممکن است فروکش کند امـا  
ـنـه هـاي             تا زمانيکه بنيادهـا و زمـي
خشم و نفرت و عصـيـان سـرجـايـش            
باشند، آرامش در خيابـان ادامـه دار       

 نميتواند باشد.

شهر در فاصـلـه    ۱۰۰ چرا نزديک 
بسيار کوتاهي به صحنه رويارويي بـا  
ـبـديـل          نيروهاي سرکوب حـکـومـت ت
شد؟ چه کساني و چـرا خـيـابـانـهـاي             
سراسر ايران را به صحنه رويارويي بـا    
نيروهاي سرکوب حکومت اسـالمـي     
ـيـام چـه             تبديل کردند؟ صحـبـت از ق

 کساني است؟ 
دي، قيام کارگراني اسـت     ۷ قيام 

که حتي دستمزد زير خط فقـرشـان را     
هم ميدزدند و اعتراضش را با شـالق  

 اسالمي سرمايه پاسخ ميدهند!  
قيام کولبران پير و جـوانـي اسـت      
که با قامت خميده زير  بار سـنـگـيـن       
کيلومترها در برف و بوران کـوهـهـاي    
کردستان بار ميکشند تا لقمه ناني به 
ـلـوـلـه        سفره کودکانشان بياورند و با گ
پاسداران سرمـايـه و اسـالم بـه خـاک              

 ميافتند!
قيام بيکاراني است که سـرمـايـه      
داران مورد حمايت دولتهـاي اصـالح     
طلب و اصولگرا به خيابانهـا پـرتـاب      

 کرده اند!
قيام جواناني است که زير سـلـطـه    
حکومت اسالمي کوچکترين اميدي 
براي يک آينده انساني ندارند جز رانـده  
ـيـاد و تـن            شدن به مغاک ياس و اعـت

 فروشي!
قيام دختران و پسران جواني است 
که کودکي و نوجوانيشان زير تـعـرض   
ـبـاه شـده         قوانين ارتجاعي اسالمي ت
است و معناي جوانيشان چـيـزي جـز        

جنگ و گريز دائـمـي بـا مـزدوران و             
نيروهاي نـهـي از مـنـکـر و امـر بـه                  

 معروف نيست!   
ـنـهـا                    قيام زنـانـي اسـت کـه نـه ت
حاضر نيستند نيمه انسان محـسـوب   
ـنـد بـي              ـيـسـت شوند؛ نه تنها حـاضـر ن
حرمتي قوانين اسالمي عليه حرمت 
ـلـکـه         ـنـد؛ ب و انسانتيشان را تحمل کن
عزم جزم کرده اند بـه ايـن حـقـارت و             

 اسارت اسالمي پايان دهند!
ــه               ــامــي مــردمــي اســت ک قــي
ميخواهند دستان خونين و چـرکـيـن        
اسالم از اتاق خوابشان، از مـدرسـه و     
ـلـشـان، از          دانشگاه و محيط تـحـصـي
نحوه لباس پوشيدنشان، از کـوچـه و         
خــيــابــان و مــغــازه و اســتــاديــوم و               
بيمارستان و اداره و هر گـوشـه اي از         

 زندگي اجتماعيشان قطع شود! 
ـقـر،       اين قيامي عليه نابرابـري، ف
بي عدالتي، تبعيض، دخالت مذهـب  
است. اين قيامي بـراي آزادي اسـت.        
براي برابري اسـت. بـراي رفـاه اسـت.            

 براي حرمت انساني است. 
ـتـوانـد           قيامي با اين اهـداف مـي
فروکش کند اما نميتواند پايان يـابـد.   
باز ميگردد و هر بار با قدرت بمراتب 

 بيشتر.  
 

ژانـــويـــه     ۹   -۱۳۹۶ دي        ۱۹ 
 ۲۰۱۸ 

پيرامون نمايش مضحکه انتخاب  
 خامنه اي در مجلس خبرگان

 

 بهروز مهرآبادي

قيام براي سرنگوني قدرتمندتر باز  
 خواهد گشت!

 

 محسن ابراهيمي
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ـيـه     اول در رابطه با اهميت انتشار بيـان

تشــکــل کــارگــري در رابــطــه بــا               ٥ 
اعتراضات سراسري مردم صـحـبـت      
ـيـه هـاي            ـيـان کنيد. کال اين بيانيه و ب
کارگران چه تاثير معينـي در فضـاي       

 سياسي اعتراضات مردم دارد؟
ابتدا بـطـور ويـژه      '&% دا�#"�:  

تشکل کـارگـري      ٥ در رابطه با بيانيه 
صحبت ميـکـنـم و بـعـد اسـاسـا بـه                 
جايگاه اينگونه بيانيه هـا در فضـاي       
سياسي جامعه اشاره خواهم کرد. از    

ـيـه      تشـکـل کـارگـري          ٥ نظر من بيان
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، انـجـمـن         
صنفي کارگران برق و فلز کرمـانشـاه،   
سنديکاي نقاشان استان البرز، کانـون  
مدافعان حقوق کـارگـرآزاد کـارگـران         
ايران، و کميته پيگيري بـراي ايـجـاد        
تشــکــلــهــاي کــارگــري در واقــع کــل          
جنبش کارگري را نمايندگي ميکند. 
اين بيانيه، بيانيه جنبش کارگـري در    
ـقـالبـي اي اسـت کـه                قبال جنبـش ان
شکل گرفته و باقدرت به جلو ميـرود  
و تا هم اکنون نزديک به صد شـهـر را     
ـيـه      ـيـان در بر گرفته است. اين بيانيه، ب
ـقـاتـي اسـت. ايـن               عليه تبعيض طـب
ـيـه         بيانيه، بيانيه عليه فقر اسـت. عـل
ـيـه حـقـوقـهـاي                  اختالـسـهـاسـت. عـل
نجومي و فـالکـت عـمـومـي اسـت.             
عليه کل اين وضعيت فالکتباريسـت  
که به کارگران و کل جامعه تـحـمـيـل     
ـيـه           ـيـه عـل شده است. اين بيانيه، بيـان
ـبـار ايـن           سرکوب است و به ايـن اعـت
بيانيه اهمـيـت و جـايـگـاه سـيـاسـي               

 مهمي دارد.
از جمله يک جنبه حائـز اهـمـيـت       
ـنـسـت کـه            انتشار چنين بيانيه اي اي
جنبش کارگري در اين مقطع حساس 
تاريخي در جـلـوي صـف اعـتـراض              
جامعه قرار گرفته و دارد خواستهايي 
را بيان ميکند. بيانيه مـيـگـويـد مـا         
ميخواهيم به خـواسـتـهـاي مـا بـراي           
پايان دادن به فقر و سيه روزي جـواب    
داده شود. بساط سرکوب و اختناق و  
ـيـان             زندان جمع شود. تـمـامـي زنـدان
ســيــاســي آزاد شــونــد. غــارتــگــران            
ثــروتــهــاي اجــتــمــاعــي و آمــريــن و            
عــامــلــيــن آن مــورد بــازخــواســت و           

مــحــاکــمــه قــرار گــيــرنــد. پــولــهــاي           
ـيـاردي دزدي شـده بـه جـامـعـه                  ـل مي
بازگردد. به حقوقهاي نجومي پـايـان      
داده شود. دستمزدها به عنوان اوليـن   

برابر افزايش يابـد و در آن بـر            ٥ قدم 
ـيـان        آزادي تشکل، تحزب، و آزادي ب
ـيـن اسـت         تاکيد شده است. و اين چـن
که اين بيانيه به خواستهاي اعتراضي 
کل جامعه دارد تعين ميدهد. به نظر 
ـيـه اعـتـراضـاتـي          من اين بيانيه، بيان
است که امروز در خيابانها در جريـان  
است. به اين اعتبار اين بيانيه، بيانيه  
ــان،               ــمـ ـلـ ــعــ ــران، مـ ــارگـ ــه کـ ــمـ هـ
بازنشستگـان، و هـمـه بـخـش هـاي               
جامعه است و تـا هـمـيـن جـا مـهـر              
خودش را کوبيـده و بـه عـنـوان يـک              
اقدام مهم سياسي تاريخي ثبت شـده    

 است. زنده با به اين کارگران.
در عين حال بيانيه هاي ديـگـري   
که از سوي کارگران داده شـده اسـت.       
مثل بيانيه مشترک سنديکاي واحـد    
و نيشکر هفت تپـه در اعـتـراض بـه           
سرکوب ها و حـمـايـت از مـبـارزات          
مردم، مثل بيانيه مشتـرک کـارگـران      
پروژه هاي پارس جنوبي، جـمـعـي از      
کارگران پتروشـيـمـي هـاي مـنـطـقـه             
ماهشهر و بندر امام، فعاالن کارگري 
جنـوب، فـعـاالن کـارگـري شـوش و               
انديمشک، جمعي از کارگران مـحـور     

کرج، بيانيه کـارگـران هـفـت        –تهران 
تپه و بيانيه هايي ديگر از اين دسـت،  
در واقع ابراز وجود کـارگـران در ايـن          
ـقـالبـي        مقطع حساس از مبـارزات ان
ـيـش       مردم است. همه اينها بيش از ب
بر اين واقعيت تاکيد دارد که جنبـش  
انقالبي اي که براه افتاده، جنبش مـا    

 ٩٩ کــارگــران اســت، جــنــبــش مــا            
ـبـش        درصدي هاي جامعه است. جـن
ما کساني است که فقر نميخـواهـيـم.    
تبعيض نـمـيـخـواهـيـم. ايـن بسـاط                
تــوحــش ســرمــايــه داري حــاکــم را             
نميخواهيم. به عبارت روشنتر امروز  
جنبش کارگري دارد با بيانيه هـايـش   
ـبـشـي          اين را بيان ميکند. و ايـن جـن
است که خود نقش اساسـي اي بـراي       
کشيده شدن اوضاع سياسي جـامـعـه    

 به شرايط کنوني را داشته است.
  :��	���همانطـور کـه     !�ا �ز 

اشاره کـرديـد اعـتـراضـات گسـتـرده            
کارگري ازجمله اعتراضات کـارگـران   
هپکو، آذرآب، هفت تپه و تجمـعـات   
گسترده بازنشستگان و معلمان تاثير 
مهمي در کشـيـده شـدن اوضـاع بـه              
شرايط کنوني را داشته است، از نظـر  
شما به چه صورت، فعالين، رهـبـران     
ـقـل         جنبش کاري و تشکلـهـاي مسـت
ـتـگـري و                 ـنـد دخـال ـتـوان کارگري مـي
تاثيرگذاري بيشتري در اين اوضاع را 

 شرايط داشته باشند؟
اولين قدم اعـالم    '&% دا�#"�:  

تشکل کارگري اسـت     ٥ همين بيانيه 
که به خواستهاي جنبـش کـارگـري و        
کل جامعه تعين بيشـتـري داد. ايـن         
بيانيه اي است که اعالم ميکـنـد مـا      
کـــارگـــران، مـــا مـــعـــلـــمـــان، مـــا           
بازنشستگان و ما مردم جان بـه لـب       
ـيـم و                    رسيـده چـرا امـروز در خـيـابـان
خــواســتــهــاي فــوري مــان چــيــســت.        
جنبش کارگري با بيانيه هايـش دارد    
نقش مهـمـي بـازي مـيـکـنـد. بـايـد                 

تشـکـل کـارگـري          ٥ وسيعا به بيانيه 
پيوست. بعالوه طبقه کارگر امروز بـا   
نهادها و تشکلهايش، با کـارزارهـاي   
مبارزاتي اش، بـا شـخـصـيـت هـا و             
ـيـايـد جـلـو و              چهره هايش ميتوانـد ب
ـقـالبـي مـردم را بـا قـدرت                جنبش ان
ـقـط         بيشتري به جلو برد. اعـتـراض ف
در خيابان نيست. اگر اين جنبش مـا   

درصدي هاي جامعه است، بايـد   ٩٩ 
بــا تــجــمــعــاتــمــان، بــا تــحــصــنــهــاي        
اعتراضي مان، با کـارزارهـايـمـان از       
جملـه کـارزار سـراسـري بـراي آزادي              
دستگيـر شـدگـان اخـيـر و تـمـامـي                  
ـيـم و بـه               ـيـاي زندانيان سياسي جـلـو ب
جنبش انقالبي خود يک قـدرت هـمـه      
جانبه اجتماعي بدهيم. در اين رابطـه   
ـيـن     تشکلها و رهبران کارگري و فعـال
چپ و راديکال نقش بسـيـار مـهـمـي        
دارند و تا همين جا نيز نقـش بسـيـار      
ارزنده اي بازي کـرده انـد. رهـبـران و            
چهره هاي کارگري بايد به اسـم خـود       
ـنـد و خـطـاب بـه جـامـعـه                   جلو بيـاي
ـيـام       صحبت کنند و فراخوان دهند. پ
دهند و حمايت خود را از اعتراضات 
مردم اعالم کنند. بيايند در دفـاع از     
دستگير شدگان و بـراي آزادي آنـهـا            

فراخوان بدهند. اگر ما توانستيم يـک   
ماه قبل تجمع پانزده هزار بازنشستـه  
در مقابل مجلس را داشـتـه بـاشـيـم،        
ــان،              ــمـ ـلـ ــعــ ــران، مـ ــارگـ ــروز کـ امـ
بازنشستـگـان هـمـه و هـمـه بـا هـم                   
ميتوانيم تجمع اعتراضي بزرگ خود 
ـيـه     را بر اساس خواستهاي همين بيـان

تشکل کارگري، در مقابل مجلس  ٥ 
و در تمام شهرها در مياديـن اصـلـي      
برپا کنيم. و به اعتقاد من تشکلهـاي   
ــن               ــه چــنــي ــد ب ــوانــن کــارگــري مــيــت
اعتراضاتي در چنين ابـعـادي شـکـل       
دهند. و باالخره تاکيد من بر جايگـاه   
مهم اعـتـصـابـات کـارگـري  اسـت.              
ـتـوانـد بـه                 اعتصـابـات کـارگـري مـي
ـتـــراضـــات مــردم قـــوام دهـــد.             اعـ
اعـتـراضـات سـراسـري اعـتـراضـات             
گسترده مردم تقويت کـرده و دامـنـه        
ـنـابـرايـن               اش راگستـرش مـيـدهـد. ب
تالش براي شکل دادن به اعتصابـات  
سراسري کارگري وجه مهم ديگر کـار  
تشکلها و رهبران و فعالين کـارگـري     
ـبـش              است. خصوصا امـروز کـه جـن
کارگري و جنبش هاي اجتـمـاعـي از      
طريق مدياي اجتماعي سازمانيافتـه  
انــد، و امــروز کــه بــا يــک جــنــبــش               
قدرتمند اعتراضي در سطح جـامـعـه    
روبروئيم شـرايـط بسـيـار فـراهـم تـر                
اســت. مــا تــجــربــه ســازمــانــدهــي             
تجمعات بزرگ اعتراضـي از طـريـق        
گروههاي مبارزاتي مان در مـديـاي       
اجتماعي را داريم. از جـملـه پـانـزده            
هزار بازنشسستـه از هـمـيـن طـريـق             
اعتراض خود را سازمـان دادنـد. يـا         
کارگران آتـش نشـانـي، مـخـابـرات،             
برق، راه آهن، مخابرات، نفت بارها و 
بارها از هميـن طـريـق گـرد آمـدنـد.             
امروز در اين اوضاع و احـوال بـهـتـر           
ميشود تجمعات اعتراضي سراسري 
را سازمان داد و به تدارک اعتصابات 
سـراســري کــارگــري در بــخـش هــاي           
مختلف رفت. پالتفرم اين تجـمـعـات    
نيز ميتواند محورهاي خـواسـتـهـاي       

تشکل کارگـري بـاشـد. کـه           ٥ همين 
بارها در تجمعات و اعـتـراضـاتـمـان        

 شعارهايش را داده ايم. 
  :��	���بنظر شما ايـن  !�ا �ز 

امــکــان وجــود داره کــه کــارگــران،             

زحمتکشان و رهبران کارگري بعنوان 
صــاحــبــان اصــلــي جــامــعــه در ايــن          
ــراضــات حضــور يــابــنــد و در              اعــت
ـيـن              ـقـش تـعـي پيشبرد اعتـراضـات ن
کننده و رهبري داشته باشند؟ بـه چـه     

 شکلي اين امکانپذير است؟
هم امـکـان دارد     '&% دا�#"�:  

و هم جامعه و انقالبي که دارد شکـل  
ـبـد. ايـن                      ميـگـيـرد ايـن را مـي طـل
ـنـده بـه جـلـو              جنبشي که چنين طـوف
ميرود، به شدت طبقاتي، راديکـال و    
انساني است. بشدت ضـد سـرمـايـه          
داري و عليه فقـر و نـابـرابـري اسـت.            
ـقـل              همانطور که اشـاره شـد مـرکـز ث

 ٩٩ اصـلــي آن مــا کــارگــران و مــا               
ـيـم. ايـن            درصدي هاي جامعـه هسـت
ـيـم تـا بـه               جنبش را خودمـان سـاخـت
اينجا و به اين روزهـاي نـويـد بـخـش          
رسيـده ايـم. مـعـلـوم اسـت کـه ايـن                    
شرايط ما را مي طلبد. اين شـرايـط      
آلترناتيو کارگري و چپ را مي طلبد. 
در چنين شرايطي کـارگـران، رهـبـران       
کارگري بـايـد بـه عـنـوان صـاحـبـان                 
ـفـاء                  ـقـش اي ـنـد جـلـو و ن جامعه بياي
کنند. و خوشبختانه ما امروز شاهـد   
چنين پديده اي هستيم. ما شاهد اين  
هستيم که امـروز رهـبـران کـارگـري            
جلوي صف اعتـراض جـامـعـه قـرار          
گرفته اند. امروز جعـفـر عـظـيـم زاده          
هـا، جــوانــمـيــر مــرادي هــا، پــرويــن           
محـمـدي هـا، رضـا شـهـابـي هـا ،                   
محمود صالحي ها، بهنـام ابـراهـيـم       
زاده ها، داود رضوي و ابراهيم مددي 
ها، و اسماعيل عـبـدي هـا و صـف           
طويلي از رهبران کـارگـري، رهـبـران         
شناخته خوشنام و محبوب کـارگـري   
و اجتماعي جامعه هستند کـه طـي       
سالها اعتراض و مبـارزه جـلـو آمـده         
اند و صداي اعتراض کارگران و کـل      
جامعه را نمايندگي کرده اند. در ايـن   
مقطع سياسي معين جاي همه اينهـا  
بسيار برجسته و مـهـم اسـت. تـوازن          
قوا اين را ايجاب ميکند و ضـرورت    
سياسي امروز هم اين را بيش از بيش 
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 مي طلبد. 
  :��	���موانعي که بر !�ا �ز 

ـقـل        سر راه رهبران و تشکلهـاي مسـت
ــردن               ــري کـ ــراي رهـــبـ ــري بـ کـــارگـ
اعتراضات جاري وجود دارد چيسـت  
ـبـش            و بنظر شما چطـور رهـبـران جـن
 کارگري ميتوانند بر انها فائق شوند؟

ــ% دا�#ــ"ــ�:   ــ& يــک تــالش    '
جريانات بورژوازي و نيروهاي حـافـظ   
نظام هميشه ايـن بـوده و هسـت کـه             
مبارزات را با زد و بند از باال و رهبر 
تراشي و نديده گرفتن رهبران کارگري 
چپ و راديکال، تـرمـز بـاشـنـد. امـا              
فضاي اعتراضات  آنچنـان راديـکـال      
ـبـش                ـنـي بـه جـن است، که چهـره نـوي
سرنگونـي مـردم داده اسـت. ديـگـر               
بحث بد و بدتر رفته است کنار. مردم  
کل حکومت را نـمـيـخـواهـنـد و در             
ـيـشـتـر بـا                 عين حال مـردم هـر روز ب
خواستهاي راديکال و انسـانـي خـود          
جلو آمده و کل اين بربريت و تـوحـش   
ـنـابـرايـن                 را به چالـش کشـيـده انـد. ب
جنبش انقالبي مردم با چـنـان عـمـق         
طبقاتي اي به جلو مي آيد کـه راه را        
بر چنين ساخت و پاخت هايي دشـوار  
تر ميکند. به عبارتي به درجه اي کـه   
ـقـش      جنبش کارگري در اين اوضاع ن
ـيـه هـايـي از نـوع               ـيـان ايفاء کند، با ب

تشـکـل کـارگـري بـه             ٥ بيانيه همين 
جلو بيايد و مـهـر خـود را بـر سـيـر                   
اوضاع بزند، چهره هايي مثل جـعـفـر    
عــظــيــم زاده هــا بــيــايــنــد و صــداي            
اعتراض جامعه بـاشـنـد، بـه هـمـان             
درجه موانع بر سر ايفاي نقش بـر سـر     
رهبران و تشکلهاي کـارگـري کـمـتـر          
ـقـه                خواهد شد. بـه هـمـان درجـه طـب
ـيـشـتـري بـه جـلـو                  کارگر با قـدرت ب
خواهد آمد. به هـمـان درجـه رسـانـه             
هاي بين المللي بيشتر وادار ميشوند 
که پاي سخن رهـبـران و تشـکـلـهـاي           
کارگري بنشينند. در عيـن حـال مـا         
بايد روي رسانه هاي بين المللي فشار 
ـنـد پـاي صـحـبـت                 ـيـاي بگذاريم کـه ب
رهبران کارگري بنشينند و انـعـکـاس    
دهنده صداي اعتراض کارگران و کل 
جامعه باشند. خود رهبران کـارگـري      
نيز بايد يک تالششان اين باشد که در 
اين قامت، يعني در قـامـت رهـبـران       
سياسي جامعه ظاهر شـونـد. سـعـي        
ـيـامـهـاي                 کنند صـداي خـود را بـا پ
ـنـد. و                    ويدوئـويـي خـود جـهـانـي کـن
جهانيان را به حـمـايـت از مـبـارزات          
خود و کل مردم فرابخوانند. از جملـه   
امروز انتظار اينسـت کـه کـارگـر در           
راس کــارزارهــاي مــبــارزاتــي مــثــل        

آزادي دستگير شـدگـان اعـتـراضـات        
ـيـان سـيـاسـي                 اخير و تـمـامـي زنـدان

 باشد.
  :�ــ	�ــ �شــمــا بــه   !ــ�ا ــ�ز �ــ�

نــکــاتــي اشــاره کــرديــد. ولــي فــکــر            
ـيـن کـارگـران،          نميکنيد که بايستي ب
معلمان، پرستاران و بازنشستـگـان و     
ـلـف جـامـعـه يـک                بخش هاي مـخـت
رهبري واحـد شـکـل بـگـيـرد کـه بـه                 
عنوان يک بلوک رهبري اعتراضات و   
آلترناتيو بعد از جـمـهـوري اسـالمـي        

 جلو بيايد ؟
روشن اسـت کـه       '&% دا�#"�:  

طبقـه کـارگـر بـايـد مـتـحـد بـاشـد.                   
کارگران، معلمان در ايـن چـنـد سـال         
کنـار هـم بـودنـد. و امـروز کـارگـر،                   
معلم، بازنشسته، پرستـار، دانشـجـو      
ـيـشـتـر          را در اعتراضاتشان هر روز ب
ـيـم. بـه عـبـارت                      ـن ـي کنار هـم مـي ب
روشنتر هر روز بيشتر شـاهـد شـکـل         
ـقـاتـي                   گيري يـک هـمـبـسـتـگـي طـب
کارگري در ميان کـارگـران و بـخـش           
هاي مختلف مردم بوده ايم. مـتـحـد       
ايستادن اين صف خصوصا امروز در 
ـقـالبـي مـا،        مقطع پيشروي جنبش ان
يک ضرورت سياسي مهم اسـت. کـه        
به نظر من يک قدم اوليـه ايـن اتـحـاد         

تشـکـل      ٥ ميتواند حمايت از بيانيه   
ـنـهـا                  کارگري بـاشـد. اعـالم شـود اي
خواستهاي ما نيز هسـت. و بـا ايـن             
کار ما معلـمـان، مـا کـارگـران، مـا             
بازنشستگان، ما پرستاران و ما همه 
ـيـم کـه مـتـحـد            دانشجويان اعالم کن
کنار هم ايستاده ايم. اين چنين اسـت     
که آن قطب وسيع کارگري بـه عـنـوان      
ـتـوانـد               صاحبان اصـلـي جـامـعـه مـي
متحدانه ترشکل گيرد. و در واقع اين  
يک پاسخ فراگير به سوال شما و بـراي    
ـبـش        رفع يکي از موانع پيشـروي جـن
کارگري است. اما در آخـر خـوبسـت         
ـقـش         اين را هم تاکيد کنم که حـزب ن
رهبري اعتراضات جامعه را بر عهده 
دارد. و طــبــقــه کــارگــر بــا حــزبــش               
ـيـروزي            ميتواند انقالب خـود را بـه پ
برساند. يک تاکيد ديگر من پيوستـن   
ـيـابـي کـارگـري         وسيع به حزب و تحزب

 است. 
فرامرز قرباني: به عنوان آخـريـن      
سوال فراخوان شمـا رو بـه کـارگـران،           
معلمان، پرستاران و همه زحمتکشان 

 در ايران چه هست؟
شهال دانشفـر: هـر کـدام از ايـن              
بخش هاي که اعالم ميکنيد در طي 
اين سالها مبارزات درخشاني داشتـه  
اند. اعتراض عليه فقر و تبـعـيـض و       

نابرابري، اعتراض عليه اختالسـهـا و     
ـيـه           حقوقهاي نجومي، اعـتـراض عـل
سرکوبها از جملـه مـحـورهـاي مـهـم            
شعار ها و اعتراضات همه اين بخش 
ها بوده است. مهم است کـه در ايـن          
مــقــطــع مــهــم ســيــاســي کــارگــران،          
معلمان، پرستاران، بازنشـسـتـگـان و       
همه اين بخش هاي معترض جامعـه  
ــد و                       ـن ــايـ ـي ــو بـ ـل ــر جـ ــدرت ت ــا ق ب
ـنـد     خواستهايشان را فرياد بزنند. بياي
جلو و تـجـمـعـات فـراگـيـر و وسـيـع                  
اعتراضي شان را سراسري و گستـرده  

برپا کنند. و همه دست در دسـت هـم      
با پالتفرم واحدي چون آزادي تشکـل،  
تحزب، تجمع، و حق بيان، برابري زن   
و مرد و ممنوعيت حجاب تحميلي، 
ـبـعـيـض هـا، پـايـان دادن بـه                     لغـو ت
حقوقهاي نجومي و تامين رفـاه کـل       
جامعه، ممنوعيت مجازات اعدام و 
ـيـد و شـرط تـمـامـي                 برابري بـدون ق
زندانيان سياسي و خواستهـاي فـوري     
مان براي داشتن يک جامـعـه مـدرن،      
ـنـد.           انساني و پر از رفاه بـه مـيـدان آي

 اين فراخوان من به همه آنهاست.

 

توده هاي کارگر و زحمـتـکـش و      
مردم ستمديده و زحمتکش ايـران در    
اکثر شهرهاي ايران عليه گـرسـنـگـي     
ـيـحـقـوقـي کـه از                 فقر و بيکـاري و ب
جانب رژيم بورژوا اسالمـي ايـران بـه        
آنها تحميل شده است، به خيابان هـا    
آمده اند. مرکز خيزش و قيام توده اي 
از شــهــرهــاي بــزرگ چــون تــهــران و            
ــز و کــرمــانشــاه و                  ــري مشــهــد  تــب
سنندج ... و مـراکـز عـلـمـي چـون                     
دانشگاه تهران شروع و به سرعـت ده    
ها شهر بزرگ و کوچک را در بر گرفته 

 است.
شعار مردم در مـدت کـوتـاهـي         
راس حاکميت رژيم اسالمي را نشانه 
ـپـاخـاسـتـه         گرفت و توده هاي مردم ب
مي خواهد با رژيمي تسويه حسـاب    

بــه    ۷۹ کــنــد کــه بــه نــاحــق ازســال            
همکاري دول غربي بر انقـالب مـردم     
ازاديخواه سوار شد. رژيمي که نزديک 

دهه است حاکميت سياهـش را     ۴ به 
بــر جــامــعــه مــدنــي و مــدرن ايــران            
تحميل کرده و ابتدايي تـريـن حـقـوق       
ـتــصــادي و ســيـاســي و مــدنــي و              اق

 فرهنگي مردم را زير پا نهاده است.
ـقـالبـي ايـران بـار             اکنون مردم ان
ديگر تاريخ درخشاني را مي نويسند 
ـفـع             که نه تنها ضربه مـحـکـمـي بـه ن
کارگران و زحمتکشان و آزاديخواهان 
و بــرابــري طــلــبــان ايــران بــر پــيــکــر             
حاکميت اسالمي سياسـي در ايـران       
ـلـکـه در سـطـح مـنـطـقـه                   مي زند؛ ب
خاورميانه پرو بال اسالم سـيـاسـي را      
ـفـع                     ـنـد و تـوازن قـوا را بـه ن مي چي
ـيـر         ازاديخواهي و برابري طلبـي تـغـي

 مي دهد.
ـيـام              بپا خاستن مـردم ايـران و ق

مــردم بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري        
اسالمي به شيوه مستقيمي مـوجـب   
شکوفايي جنبش هاي اجتـمـاعـي و      
انقالبي در کـردسـتـان و عـراق مـي              

 گردد.
شـيـعـي      –حاکمـيـت اسـالمـي         

عراق مستقيما تـحـت فـرمـانـروايـي         
ـقـش جـمـهـوري                  رژيم ايـران اسـت. ن
اسالمي در کردستان کم تر از سراسر 
ـيـسـت. حـاکـمـان کـردسـتـان                عراق ن
هميشه يک پايشان در اين رژيم قـرار    
دارد، در نتيجه سست شدن پايه هاي 
ايــن رژيــم و ســرنــگــونــي آن پشــت              
نيروهاي ارتجاعي را خالي مي کـنـد   
و روحيه انقالبي مردم را باال مي برد 
ــوده هــاي کــارگــر و                  ــمــاد ت و اعــت
ـيـروي         زحمتکش و آزاديخواهي بـه ن
خود براي ايجاد تغيير و خاتمـه دادن    
به شرايط سياسي و اقتصادي کنوني 

 محکم، و نيرومند مي کند. 
 

خيزش کارگران و زحمتکشـان و    
ـفـه بسـيـار              ازاديخواهان ايـران، وظـي
مهم و سرنوشت سازي را برعـهـده ي     
کمونيست هاي ايران قرار داده اسـت.  
جنبش انقالبي عليه گرسنگي و فقـر  
و بيکاري و عليه حاکميت اسـالمـي     
سرمايه به رهبري سياسي نياز دارد.    
ـيـام    عدم تامين اين رهبري سياسي ق
مردم را با مخاطرات جـدي مـواجـه        
مي کند. نبايد اجـازه داده شـود کـه           

تـکـرار شـود.         ۱۹۷۹ تجربه انقالب 
نبايد اجازه داده شود، جناح و دسـتـه     
ي ديگر بورژوازي بر موج مـبـارزه و       
انقالب کارگران و زحمتکشـان ايـران     
سوار شده و تالش و قربانيهايشان را   

سـال     ۴۰ هدر دهد. چون باليـي کـه        

پيش به سر مردم ايران آمد و جامعـه  
را براي چهـار دهـه بـه اسـارت رژيـم              

 اسالمي در آورد. 
بايد همزمان با جـارو زدن رژيـم         
ـتـه و        ـيـاف اسالمي، توده هاي سازمان
مسلح در شوراهـايشـان، حـاکـمـيـت         
ـيـان              ـن ـيـن خـود را ب مستقيم و از پاي
نهند و به هيچ جريان و جناح بورژايي 
اجازه ندهند انقالب شان را به بيراهـه  

 کشانده و مصادره کنند.
ما کمونيست هـا و تـوده هـاي            
کارگر و زحمتکش کردستان که سـال  
ها است عليـه حـاکـمـيـت بـورژوازي           
خودي و براي آزادي و رفـاه و بـرابـري        
تالش مي کنيم، و از طرف ديگـر از    
جانب حاکميت قومي و مـذهـبـي و        
شوينيست عراق که عمال در خدمت 
مــنــافــع و ســيــاســتــهــاي جــمــهــوري        
اسالمي ايران است، حقوق شهروندي 
از ما سلب شده اسـت و تـالش مـي          
کنيم از شر اين حاکميت رها شـويـم،   
چشم اميد به قيام و خيزش هاي توده 
هاي انقالبي ايران دوخته ايم. به نقش  
ـيـسـت هـا             پيشروانه و رهبـري کـمـون
چشم دوخته ايم. پيروزي شما اميد به 
پيروزي ما را تقويت و قدرتمند مـي    
کند. پيروزي شما پيروزي ما و مردم  
کردستان و عراق  را نزديـک تـر مـي        
کند. با تمام توان از شما حمايت مي  

 کنيم.
 زنده باد قيام توده اي مردم ايران

سـرنـگــون بــاد رژيــم ارتــجـاعــي          
 اسالمي ايران

ــســت کــارگــري           حــزب کــمــونــي
 کردستان

 ۲۰۱۸ ژانويه  ۴ 

 از خيزش و قيام کارگران و زحمتکشان ايران حمايت مي کنيم!
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 يک مقدمه کوتاه:
ـنـجـم از               اين يـادداشـت بـخـش پ
سلسله يادداشتهايي است کـه تـحـت      
اين عنوان آغاز کرده بودم و مـربـوط     
به دو روز پيش است. بـخـش چـهـارم          
اين يادداشتها اين عنـوان را داشـت:       
ــرا                ــجــاســت؟ چ ــجــاع ک ــر ارت "رهــب
رجزخواني نميکند؟" آنجا از واکـنـش    
مستاصالنه خامـنـه اي در مـقـابـل            
مردمي که در خيابان شـعـار "مـرگ         
برخامنه اي" فرياد ميزدند صـحـبـت       
کرده بودم. اينکه خامنه اي بر خالف  
رجزخوانيهاي هميشگي اش به جـاي  
حضور در مقابل سران سپاه و شاخ و   
ـنـده،            ـيـام کـن شانه کشيدن به مـردم ق
تعدادي از زنان و مردان بيت را جـمـع   
کرده بـود و بسـيـار زبـونـانـه از ايـن                  
صحبت مـيـکـرد کـه حـرفـهـايـي بـا                
"مردم عزيز" دارد که بـزودي خـواهـد        

 گفت. 
در همين چند روز گـذشـتـه يـک           
اتفاق افتـاده اسـت کـه مـهـم اسـت.               
اعتراضات خياباني فروکش کرده اند 
(به نظر من به طور موقت) و سـران        
حکومـت دارنـد از سـوراخـهـايشـان             
بيرون ميايند. به واکنـش روحـانـي و         
خامنه اي در قبال عصيان مـردم در      
يادداشتي ديگر خواهم پرداخت. امـا   
عــلــيــرغــم فــروکــش کــردن مــوقــت          
تظاهرات خيابـانـي، هـنـوز بـايـد بـه              

تير آغـاز   ۷ جنبه مختلف قيامي که 
ـبـه هـا           شد پرداخت. يکي از اين جـن
موقعيت "گفتمان" اصالح حکـومـت     
ـقـطـه             ـيـام اخـيـر ن اسالمي است که ق

 پايان رسمي و علني بر آن گذاشت. 
مردم بپاخاسته با شعـارهـايشـان    
اعالم کردند که شاخه ها و بانـدهـا و     
ـلـف حـکـومـت را                 جناحـهـاي مـخـت
ـيـت                 ـيـه کـل ـنـد و عـل يکپارچه ميـدان
حکومت به خيابان آمده اند. از نقطـه   
ـنـهـا  هـمـه جـنـاحـهـاي                    مقابل نـه ت
حکومتي بلکه حتي به "اپوزيسـيـون"    
رانده شده هاي جناح اصـالح هـم بـا          
ـيـت حـکـومـت              ـيـه کـل ديدن خطر عل
مشتهاي کثيف خود را باز کـردنـد و     
علنا اعـالم کـردنـد کـه زيـر عـبـاي                  
خامنه اي و روحاني و عليه مـردم بـه     

 پاخاسته شمشير خواهند زند. 

مـربـوط بـه            ۵ يادداشت شماره 
اسـالمـي     –اين بخش از جريان ملي 

اصالح طلب است و اگر چه مـربـوط     
به دو روز پيش است اما جـا دارد بـه       

هــمــان ســلــســلــه       ۵ عــنــوان شــمــاره      
 يادداشتهاي قبلي منتشر شود. 

*** 
در دور دوم مضحکه انتخـابـاتـي    
مربوط به روحاني بخشهايي از مردم 
هــنــوز ايــن تصــور و ايــن تــوهــم را              
داشتند کـه شـايـد بـا سـرکـار آمـدن                
جناح "اصالح و اعتدال" گرهي از گره 
هاي زندگيشان باز شود. امـا روشـن        
بود که بي پايه بـودن ايـن تصـور بـا             
سرعت خيره کننده اي برمال خـواهـد     
شد. نقش روحاني دو لبه بود: بـا يـک       
لبه قرار بود مردم محروم را همچنـان  
ـقـابـل               در انتظار نگاه دارد و خـطـر ت
نهايي مردم با حکومت را به تـاخـيـر      
بياندازد و لبه ديگـرش ايـن بـود کـه           
سياستهاي رياضت اقتصادي را ايـن    
بار با قيـافـه سـردار مـدافـع "حـقـوق               
ـقـه کـارگـر ايـران و               شهروندي" بر طـب

 تهيدستان تحميل کند.
ــلـــبـــان         خـــاصـــيـــت اصـــالح طـ
ــرون                  ــده هــاي ب ــي و زائ حــکــومــت
حکومتيشان براي حکومت اسالمي 
هميشه اين بوده است که تيزي خشـم    
ـيـه کـل حـکـومـت             و نفرت مردم عـل
اسالمي را کند کنند. در نقش ميش  
ظاهر شوند و حائلي مـيـان مـردم و          

 گرگ درنده حاکم باشند. 
مدت کوتاهي بـعـد از نـمـايـش            
انتخاباتي دور دوم روحاني نـگـذشـت      
که حتي براي مـتـوهـمـتـريـن بـخـش             
جامعه هم معلوم شود که روحاني در 
پوشش حقوق شهروندي تعـرض تـازه     
اي را عليه حـقـوق شـهـرونـدي آغـاز             
خواهد کرد، به نام حقـوق شـهـرونـدي       
دستبرد تازه اي به سـفـره کـارگـران و           
تهيدستان را شـروع خـواهـد کـرد و                
کوچکترين قدمـي حـتـي بـراي شـل            
کردن چنگال مذهب در زندگي مـردم  

 ۹۷ برنخواهد داشـت. بـودجـه سـال              
بيان رسمـي ايـن تـعـرض تـازه بـود.               
بــودجــه اي کــه ثــروت جــامــعــه و                
محصول دسترنج کارگران را تـمـامـا      
براي فربـه کـردن و قـدرتـمـنـد کـردن                

ارگــانــهــاي ســرکــوب و امــنــيــتــي و          
 اسالمي اختصاص داده است. 

رسما از کابينه دولـت   ۹۷ بودجه 
ـفــره                ــايــه داران سـ اســالمــي ســرم
تهيدسـتـان را هـدف قـرار داد. امـا                 
همان تهيدستان حتي صبـر نـکـردنـد       
سال رسمي پيـاده کـردن بـودجـه فـرا            
رسد و خيلي سريع از کف خـيـابـانـهـا      
رئيس جمهور اسالمي را آماج حملـه  
ـيـسـت        سراسري قراردادند. بي دليل ن
که اولين شعار مردم بپاخاسته "مرگ 
بر روحاني" بود که بالفاصله با شعـار   
"مرگ بر خامنه اي" تکميل شد. چرا    
ـنـد کـه         که بپاخاستگان خوب مـيـدان
روحاني رئيس قوه اجرايي حکومتـي  
است که خامنه اي در راسش است. و  
ـيـن          باالخره شعاري در خيابـانـهـا طـن
افکند که پايان رسـمـي يـک دوره را            
علنا اعالم کرد. و اين شعار چه بود؟  
"اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمـوم   

 شد ماجرا"! 
اين شعار به  گويا تـريـن وجـهـي       
ـنـي دوره اي در                خاتمه رسمـي و عـل
فضاي سياسي ايران است. اين شعـار   
يک اعالم جنگ علني به کل ساختار 
سياسي حاکم با هـمـه جـنـاحـهـايـش          
است. اعالم رسمي اين حقيقت اسـت   
که اکثريت محروم و ستمديده و تحت 
ـيـن قـدم         تبعيض جامعه ميدانند اول
براي هر تغييري در وضعيت زنـدگـي      
اکثريت عظيم مـردم و مـخـصـوصـا          
طبقه کارگر عبور از کليت حکومـت  
اسالمي است. اين شعار بيان روشني 
از اين حقيقت سياسي است که حتـي  
اســتــفــاده تــاکــتــيــکــي از اخــتــالف          
جناحهاي حکومـتـي هـم جـايـي در            

 صحنه سياسي ايران ندارد.  
به اين معنا حتي متـوهـم تـريـن       
بخش مردم هـم از هـر جـلـوه اي از                 
گفتمان اصالح حکومت عبور کـرده    
اند اما پس مانده هاي اصالح طلبان 
سالهاي گذشته به نحو رقت انـگـيـزي    
و البته مـذبـوحـانـه و مسـتـاصـالنـه             
ـنـد. ايـن پـس            دارند مقاومت ميکـن
مــانــده هــا چــه کســانــي هســتــنــد؟            
صحبت بر سر صفي است که زمانـي  
زير عباي شکالتي خاتمي و بعد زيـر  
عباي سبز کروبي و همرزم مکاليـش  

موسوي مي پلـکـيـدنـد و بـعـدا زيـر              
عباي بنـفـش روحـانـي حضـور بـهـم              
رسانده بودند، و امـروز در لـحـظـات           
تعرض به روحانـي و کـل حـکـومـت            
ـيـه مـردم بـه          همه باهم شمشيرها عل
پاخاسته را از رو بسته اند. در داخـل       
ايران رسانه هاي مجاز و خودي را بـه  
ـيـام        ـيـه ق سنگري براي لجن پاشي عل
توده مردم تبديل کرده اند و در خـارج  
به نوبت پشت دوربين بي بـي سـي و         
صداي آمريکا ظاهر ميشونـد تـا از       
مردم بپاخاسته تصوير خشونت طلب 
و خرابکار بسازند که گويا به  تحريک 
"خــارجــيــهــا" بــه "امــوال عــمــومــي"            
ـنـد و خشـونـت (!) بـه                  صدمه ميزن

 خرج ميدهند. 
چرا اين صف درمانده حـتـي نـق      
ـيـش را کـنـار            زدنهاي درون حکـومـت
ــه و ايــن چــنــيــن آشــکــارا                گــذاشــت
شمشيرها را از غالف بيرون کشـيـده     
اســت و بــراي حــکــومــت اســالمــي           
جانفشاني ميکند؟ به داليـل بسـيـار      

 روشني:
اوال، خيلي از شخصيتهـاي ايـن     
صف خود در دوره هاي مختـلـف در     
ـتــي بــوده انــد کــه                    راس حــکــومـ
امروزمردم مصمم هستند به عمرش 

پايان دهند. به اين معنـا بـه عـنـوان          
بخشي از حکـومـت خـود مـوضـوع          

 قيام مردم هستند.
ثانيا، خوب ميدانند موجـوديـت   
سياسيشان حتي در نقش رقت انگيـز  
منتقد خودي هم تـمـامـا مـنـوط بـه           
ـنـهـا     موجوديت حکومتي است که اي
ـنـد.         در حاشيه اش روزگار مـيـگـذران
وقتي حـکـومـت اسـالمـي مـوجـود            
نباشد، روشن است که "منتقد" درون     
حکومتيش هم ديگر موضوعيـت و    
موجوديت نميتـوانـد داشـتـه بـاشـد.           
اپوزيسيون درون حکومتي حکومـت  
اســالمــي تــا زمــانــي مــوجــوديــت           
مــيــتــوانــد داشــتــه بــاشــد کــه خــود            

 حکومت اسالمي پابرجا باشد.
ـنـهـا درک ايـن          با توجه به همه اي
حقيقت سخت نيست که چرا جماعت 
"اصالح طلبان" که تا دلتان بـخـواهـد      
ـيـه          در ميانشان سازمانـدهـنـگـان اول
جمهوري اسالمي وجود دارند، امروز 
آشکارا در مقابل مردم بپاخـاسـتـه و      
براي حفظ نظـام اسـالمـي شـمـشـيـر            

 ميزنند. 

 )۵ (قيام عليه حکومت اسالمي سرمايه داران! 
 پس مانده هاي"اصالح طلب" خيلي زود شمشيرها را از  رو بستند!
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تا همين جا که هنوز مردم تـمـام   
ـيـامـده       شهرها و روستاها به خيابان ن
اند و کارگران و معلمان و کـارمـنـدان    
به صـورت هـمـاهـنـگ و سـراسـري                
دســت بــه اعــتــصــاب نــزده انــد تــا               
حکومت را فلج کنند، برخي دستگاه 
ـتـصـادي رژيـم بـه               هاي قضايي و اق
ترس و تکاپو افتاده اند تـا هـر طـور          
شده، جلوي شعله ور شـدن ايـن آتـش        

 سهمگين را بگيرند.  
تيرانـدازي و کشـتـار مـردم بـي               
سالح در بعضي از روزهاي نخست و   
ـتـوانسـت مـانـع           دستگيري گسترده ن
فراگير شدن جنبش اعتراضـي مـردم     
شود، لذا اتاق فـکـر رژيـم سـنـاريـوي           
مصالحه را در دستور گـذاشـت و بـه        
بازوهاي ديگر خود فرمان داد تـا بـا       

 برگ هاي ديگري بازي کنند.
از آنجا که دولـت روحـانـي بـراي         
جبران کسري بودجه اش قصد داشـت  
افسار گراني سازمانيافته را بيـش از    

پيش باز کند و مردم هم فشار گرانـي  
را لــمــس کــرده انــد و مــطــالــبــات               
اقتصادي را در شعارهـايشـان فـريـاد       
مي زنند، نظام سرمايه داري حاکم بر 
ايران نيز مـي کـوشـد بـراي کـاهـش               
فشار اعتراضات، يک سري وعده هـا  

 را بدهد. 
ـيـق مـجـلـس و                  ـف ـل کميـسـيـون ت
نوبخت سخنگوي دولت اعـالم کـرده     

 ：اند که 
ـ قيمت بنزين تا اطالع ثـانـوي     ۱ 

 افزايش نمي يابد!
 ـ قيمت نان، گران نمي شود. ۲ 
ـ نرخ حامل هاي انرژي در سال  ۳ 

 افزايش داده نخواهد شد.۱۳۹۷ 
ــلــغ وام ازدواج بــه               ۴   ۱۵ ـــ مــب

 ميليون تومان افزايش مي يابد.
ـ  فيلتراز اينستاگرام بـرداشـتـه     ۵ 

شده و تا چند روز آينده هم از تلگـرام،  
 رفع فيلتر مي شود.

ـ روابط عمومي وزارت ارشاد  ۶  

ـيـشـه اي        هم اعالم کرد که هيچ هنـرپ
توسط حراست اين وزارتخانه احضـار  
نشده است. و با صدور اطـالعـيـه از         

 خودش رفع اتهام کرده است. 
همچنين پليس اعالم کرده اسـت  
که نيمي از بازداشت شـدگـان را آزاد       
ـيـز بـزودي آزاد           کرده است و بقيه را ن

 خواهد کرد. 
تا جايي کـه بـه مـردم و قـدرت               
اعتراضـات سـراسـري مـربـوط مـي             
ــرس                ــگــر از ت ــم ســرکــوب شــود، رژي
ــراي                ــزش مــردم و ب ــرش خــي گســت
ـنـجـا          جلوگيري از سقوط خود، تـا اي
عقب نشيني کرده است در حالي کـه    

ـيـن     ۱۳۸۸ در جريان خيزش سال  چـن
لحني از سران حکومت  شنيده نـمـي   

 شد. 
صرفنظر از اين که مـردم تـا چـه        
حدي اين وعده ها را باور دارند، بـايـد   
گفت که جمهوري اسـالمـي ايـن بـار         
ترس و خـطـر سـرنـگـون شـدن را بـا                  

ـفـت خـود احسـاس کـرده                پوست کـل
ـنــجـا يـعـنــي                     اسـت. و ايـن تــا هـمـي
ــي             ــدرت ــدرق ــوارهــاي ق ــزي دي ــروري ف
حکومت و ازبين رفتـن تـرس در دل         

مــردم. امــا ايــن کــافــي نــيــســت و               
مبارزات مردم تـا فـروريـخـتـن کـاخ           

 هاي ستم ادامه دارد.  
 ۱۵/۱۰/۱۳۹۶ 

 يادداشت روزانه
 

هشــت روز اســت کــه حــرکــت            
ــلــيــه             انــقــالبــي تــوده اي در ايــران ع
حـکــومــت اســالمـي ادامــه دارد و           
همچنان گسترده تـر و قـدرتـمـنـدتـر           
ميشود. بيش از هفتاد شهر تاکنـون   
در سراسر ايران در اين حرکت شرکت 
ـفـر در ايـن            داشته اند. صدها هزار ن
حرکت شرکـت داشـتـه و نـهـادهـاي             
مختلف حکومتي مورد يورش قرار 
گرفته اند. تصاوير خامنه اي و ديگر 
ـيـن    کاربدستان حکومت اسالمي پاي
کشيـده شـده و سـوزانـده شـده انـد.                 
خودروهاي بسيج و سپاه پاسداران و   
ــح و ســرکــوبــگــر              ــروهــاي مســل نــي
حکومت سوزانده شده اند. تـاکـنـون       
دهها نفر از طرف نيروهاي سـرکـوب   
حکومت اسـالمـي مـورد اصـابـت            
گلوله قرار گرفته و جـان خـود را از           
دست داده اند و هزاران نفر بازداشـت  
ـيـروهـاي مسـلـح                شده اند. مـراکـز ن
حکومت در مناطقـي مـورد حـملـه         

 قرار گرفته اند.
ـيـکـاري و          در ابتدا مردم عليـه ب
فقر به ميدان آمـدنـد امـا بسـرعـت            
ـبـات مـردم از ايـن             شعارها و مطـال
مـرحلــه عــبـور کـرد و شــعـارهــاي،             
"مرگ بـر ديـکـتـاتـور"، "حـکـومـت                
اسالمي نمـيـخـواهـيـم"، نـان، کـار،             
آزادي" و دهها شعار ديگـر از سـوي        

در راســتــاي بــزيــر کشــيــدن            مــردم
حاکميت خونين و اعـدام اسـالمـي          

 سر داده شد.
ويژگي اين تـظـاهـرات هـا ايـن           

است که جـوانـان و زنـان در سـطـح                
گسترده اي در اين حرکتـهـا شـرکـت       
دارند. پرت کردن حجاب اسالمي به  
بخشي سمبليک از اين حرکت تبديل 
شده است. حکومت اسالمي بعنوان  
سر منشاء جنبش اسالم سياسي در   
ـيـروهـاي             منطقه، حامـي تـمـامـي ن
اسالمي ضد بشري، ضد زن و ضـد      
کارگر است و سر منشاء سرکـوب و    
سيه روزي، جنگ و خانه خـرابـي نـه      

ـلـکـه بـراي                 تنها بـراي مـردم ايـران ب
تمامي مردم مـنـطـقـه اسـت. بـزيـر               
کشيدن حکومت اسالمي در ايـران      
ـلـعـه نـکـبـت            يعني درهم شکستن ق
اسالم سياسي در منطقه. قيام مـردم  
ايران، قيامي عليه دشمن توده هـاي  
ـقـالب     مردم منطقه است. تاثيرات ان
ـيـاي     مردم ايران گسترده تر از جغـراف
ايران است. به همين خاطر است کـه     
تمامي نيروهاي مرتجع و اسـالمـي     
ـتـه تـا             در منطقه، از حـزب اهللا گـرف

مـجـلـس     مالکي، حزب الدعوه و از  
ـتـه       اعالي اسالمي و علي باپير گـرف
تا اوردوغـان، اسـد و ديـگـر کـهـنـه                
پرستـان، هـمـگـي صـدايشـان بـراي              
ـنـد         ـل حمايت از حکومت اسـالمـي ب
ـقـه                      ـفـه طـب شـده اسـت. امـر و وظـي
کارگر، مردم زحمتکش و آزاديـخـواه   
در منطقه است کـه بـطـور جـدي از             

 انقالب مردم ايران حمايت کنند. 
حزب کمونيست کـارگـري چـپ        
ـقـه          عراق تمامي آزاديـخـواهـان، طـب
کارگر و کمونيست ها در منطقـه را    
ـقـالب مـردم               فرا ميخوانـد کـه از ان
ـيـسـم      ايران بويژه طبقه کارگر و کمـون
کارگري براي به پيروزي رسانيدن اين 
انقالب تا دستيابي به تمامي اهداف 
ـنـد.                  رهايي بـخـش آن حـمـايـت کـن
سرنگـونـي حـکـومـت اسـالمـي در              
ايــران، افــق بــرپــا کــردن انــقــالبــات           
کـارگــري و آزاديــخـواهــانــه را بــراي           
رسيدن به آزادي، بـرابـري و رفـاه در            

 منطقه در دستور قرار خواهد داد.
 

سرنگون باد حکومت اسالمي  
 ايران!

 پيروز باد مبارزه انقالبي مردم ايران!
زنده باد مبارزه انترناسيوناليستي و  

 سوسياليستي!
 

 حزب کمونيست کارگري چپ عراق
 ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ 

انقالب مردم ايران، انقالب همه مردم 
 منطقه است

نيازمند حمايت طبقه کارگر و همه 
 آزاديخواهان است!

 ۴۰ فرمانـدار تـهـران از افـزايـش           
کالنتري ديگر در پايتخت خـبـر داد.       
ـتـي، افـزايـش چـهـل                ـي اين مقام امـن
ـيـشـتـر              ـيـت ب کالنتري را تاميـن امـن

 قلمداد کرد.
معلوم است که منظور فرمـانـدار   

 از " امنيت" چيست؟
مسلما، امنيت مردم مد نظـرش  
ـيــسـت. کــيــسـت نــدانـد کــه وقــتــي                ن
حاکميت جمهوري اسالمي از امنيت 
ـيـت             حرف مي زنـد، مـنـظـورش امـن
ـيـت و سـران          خودشان است. امنيت ب
جنايتکار و دزدان و اختـالـسـگـران و       
قاتالن مردم، مد نـظـرشـان اسـت نـه            

 امنيت مردم.
مخصوصا در اين ده روز گذشتـه  
که خيزش مردم يکبارديگر حکومت 
ـبـه         ستم و سرکوب را تکان داد و بـه ل
هاي سرنگـونـي نـزديـک کـرد، خـطـر              
سقوط، خواب ديکتاتور را آشفـت، و    

در صدد برآمدند تا جامعه را و تهران 
 را هرچه بيشتر امنيتي کنند.

امنيت مردم، سي و هشـت سـال     
است که به خطر افتاده است. جنگ و  
ـيـکـاري و گـرانـي و                       ـقـر و ب ترور و ف
اعتياد و تن فروشي و بيـخـانـمـانـي و        
کارتن خوابي و گـورخـوابـي و کـانـال            
خوابي و فـاضـالب خـوابـي و سـطـل             
زباله گـردي وفـروش اعضـاي بـدن و             
فشار هاي رواني و سرکوب کارگران و 
مــعــلــمــان و زنــان و دانشــجــويــان و             
کودکان و حجاب اجباري و تبـعـيـض    
جنسيتي و هزار درد و مـرض ديـگـر        
که به جان مردم انداخته انـد،مصـداق     
هاي بارز نـاامـنـي اسـت. پـر واضـح              
ـتـصـادي و         است که عامل ناامني اق
اجتماعي و شغلي و روانـي، سـران و         
ـقـر و                  مزدوران حـاکـمـيـت جـهـل و ف
جنايت جمهوري اسـالمـي اسـت کـه         
مانند بخـتـک بـر سـر زنـدگـي مـردم                

سنگيني مي کند. و مردم در صـدد       
هستند تا از زيـر فشـار ايـن بـخـتـک             
نکبت بار شانه خالي کنند و هـر بـار         
تکاني بـه خـود مـي دهـنـد تـا ايـن                    
سنگيني و سياهي ننگـيـن را از جـا          

 برکنند. 
ميليتاريزه کردن شهرها و بسـتـن   
ـتـخـت،           حصارهاي تو در تو گـرد پـاي
نمي تواند در عـزم جـزم مـردم بـراي               
برانداختن اين واقعا جرثومه ي فقـر و    

 فساد و تباهي، خللي ايجاد کند. 
اين ديوارها به دسـت مـردم فـرو          
خواهد ريخت چـنـان کـه ديـوار هـاي            
باستيـل و سـاواک و گـارد جـاويـدان                
پهلوي  فرو ريخت. اين، نويد و سـنـت   
ـقـاتـي اسـت و                  تاريـخ مـبـارزات طـب
مردم، سـازنـدگـان و آلـت فـعـالـه ي                  

 تاريخند . . . 
 

 ۱۹- ۱۰- ۱۳۹۶  

 طرحي براي گسترش سرکوب!
 

 آرش دشتي  

 ترس و عقب نشيني جمهوري اسالمي
 

 آرش دشتي  
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بــيــش از يــك هــفــتــه اســت كــه            
کـــارگـــران، مـــردم آزادي خـــواه و               
زحمتکش که در اثر سي سال و انـدي  
ـقـر و           حاکميت اسالمي سرمايـه و ف
ـتـصـادي و سـتـم و ادبـار                   فالکـت اق
سياسي و اجتماعي جان شان بـه لـب     
رسيده است بـه مـيـدان آمـده و ايـن                
اعتراضات با مضـمـون سـرنـگـونـي           
كليت جمهوري اسالمـي در سـراسـر        
ايران و در ابعاد مختـلـف هـمـچـنـان         
ادامه دارد. رژيم فاشيستي اسـالمـي    
ـقـا دسـت بـه                    مانند گـذشـتـه بـراي ب
ارعاب و سرکوب وحشيانه زده تـا از    
گسترش و وسعت يافتن هرچه بيشتر 
"جنبش نان و آزادي" جلوگيري نمايد. 
امــا آنــچــه کــه روشــن اســت بــخــش            
وسيعي از مردم زحمتـکـش و آزادي       
ـنـد بـه ايـن               ـيـسـت خواه ديگر حاضر ن
وضعيت تمکين نـمـوده و زنـده گـي             
ـنـاق و      شان را در فقر و نابرابري و اخت

  ستم سپري نمايند. 
كـه   اعتراضات سراسري کـنـونـي   

ـتـه    بر حق ريشه در نفرت و انزجار نهف
و انــبــار شــده مــردم طــي ســالــيــان              

متفاوت  متمادي دارد اين بار کيفيتا
و بيرون از سـيـطـره سـيـاسـي جـنـاح               

از قدرت حـاکـمـه و بـورژوازي            هايي
ـبـات     ايران و براي خواست ها و مطـال

اقتـصـادي، رفـاهـي و آزادي اسـت.              
اعتراضاتي که همه جناح هاي رژيـم    
را نشانه گرفته است در كيفيت جديـد  
ـيـون     و ابعاد وسيع پژواكي از اراده مـل
ها انسان بـراي خـالـصـي دايـمـي و               
نجات از هيوالي هار نظام اسـالمـي     

  سرمايه در ايران است.
اعتراضات برحق مردم ايران كـه    

با ده ها كشته و صـدهـا      تا اكنون نيز
زخمي و دسـتـگـيـري هـزاران انسـان             

خــواه از جــانــب ديــكــتــاتــوري         آزادي
اسالمي سرمايه جواب گرفتـه اسـت     
ـبـش                     ـقـي حـركـت و جـن ـي ـلـور حـق تب
انسـانــهـايــي اســت كـه نـان و آزادي               

خواهند، مردمي کـه از بـدو بـه           مي
قــدرت رســيــدن رژيــم دار و تــعــزيــر            
اسـالمــي ســرمــايــه بــراي رهــايــي و           
خالصي تا همين امروز با رشادت و   
دليري با آن جنگيده و بـهـاي گـزافـي         
نيز پرداخته اند. در شـرايـط حسـاس         

واضح است كه رژيم جنايتکار  كنوني
ـنـه          اسالمي ايران از همه تـوان و گـزي
هـاي در اخــتــيــار داشــتــه اش بــراي             
ـفـاده          سركوب اعتراضات مـردم اسـت
مي برد. رژيم اسالمي هميـن امـروز      
براي تفرقه افکني در ميان کارگران و 
مردم زحمتکش دست به فاشيـسـتـي    
ترين وسيله اخـتـالف انـدازي بـرده و           
مزدوراني را كه خود زير پرچم "لشكر  
ـيـش بـرد سـيـاسـت             فاطميون" براي پ
هاي ارتجاعي اش در سوريه سازمان 

ـنـاهـنـده گـان             عمدتا داده بود، و از پ
ـنـد،    افغانستاني و شيعه مذهب هست
به عنوان ابزار سرکوب بسيج نموده و   
به جان مردم معترض انداختـه اسـت     
تا از يك جهت از ناآگاهي اين لشكـر  
ـيــف و مــزدور در ســركـــوب                   ـثـ كـ
اعتراضات نفع برده و از جانب ديـگـر   
با تشهير چنين وسيله سـركـوبـي، در      
ــلــوگــيــري از ســهــم گــيــري           ضــمــن ج
ـبـش هـاي                  مهـاجـران افـغـان در جـن
اعتراضي مردم، آتـش مـخـاصـمـت          
مـردم ايـران را چـه عـلــيـه كـارگــران                 

و چـه مـردم        مهاجر افـغـان در ايـران       
افغـانسـتـان در مـجـمـوع شـعلـه ور                 

  سازند.
تمام خيـزش هـاي      تاريخ و تجربه

نشان داده است كه هـر     آزاديخواهانه 
استبداد طبقاتي و مذهبي بـا وجـود     
تمام خون پاشيدن ها بر قلمرو مـردان  

خــــــــــواه،  و زنــــــــــان آزادي                    
براي ابد داوم بيـاورد و     است نتوانسته

ــالخــره جــاروب     ــم  شــده اســت.      ب رژي
ــز              اســالمــي ســرمــايــه در ايــران نــي

كشـتـار و      تواند تا ابد با تکيه بر نمي
خواهان  سركوب هاي وحشيانه آزادي

ـقـه            دوام آورد. با به ميـدان آمـدن طـب
کارگر ايران و فراتر رفتن اعتـراضـات   
زحمتکشان از فرم و قـالـب جـاري و          

ـيـو کـارگـري بـه مـبـارزه               ارائه الترنات
طبقاتي در ايران شکـل و مـحـتـواي         
ديگري مي بـخـشـد کـه سـر انـجـام                
بساط ستم و فقر و ارتجـاع سـرمـايـه       
در وجود حـاکـمـيـت اسـالمـي را بـر              
خــواهــد انــداخــت؛ رژيــم جــمــهــوري          
ـيـار داشـتـن        اسالمي با وجود در اخت
ابزار سرکوب و قدرت قهري، اين بـار    
ـتـوانـد بـه                ـيـسـت کـه ب در وضعيتي ن

ـتـصـادي        وضعيت جاري و فالکـت اق
ـيـن     پاسخ دهد. اين وضعيت و همچن
اعتالي جنبش اعتـراضـي مـردم در        
ـقـه                 کل و مهـمـتـر از آن حضـور طـب

فاکتور تعيين کننده يي اسـت   کارگر 
که فرداي نويدبخش ديگري را نـويـد       

 مي دهد.
ــهــاي         ــالــيــســت ســازمــان ســوســي
كارگري افغانستان در ضمن حمـايـت   
ـقـالبـي              ـبـش ان قاطع و بيدريغ از جـن
کارگران و مردم آزادي خواه در ايـران      
از کــارگــران مـتــولــد افـغــانســتــان و           
خانواده هاي شان که ساليان متمادي 
در کنار طبقه کارگر در ايران و مـردم    
آزادي خــواه بــار ســتــم طــبــقــاتــي و             

شده  تبعيض سيستماتيک را متحمل
مي خواهد کـه بـا تـوجـه بـه هـم                اند

سرنوشتي طبقاتي و دردهاي مشـابـه   
و مشترك در اين جنبش هـا شـرکـت      
نموده و بازو به بازوي هم طبقه يي ها 
و هــمــســنــگــرانشــان در مصــاف بــا          
حاکميت اسالمي و ايادي مزدورشان 
در وجود دار و دسـتـه هـاي مـرتـجـع           
اسالمي چون "لشکر فاطميون" بـراي    
نان و آزادي برزمند. ما اعتقاد داريـم   

خـواه   كه طبقه کارگـر و مـردم آزادي        
ايران بالخره ديـر يـا زود بـه سـيـطـره               
ــهــل و                  ـيــت ج ــرمــايــه وحــاكــمـ س

اسالمي پايان ميدهـنـد. مـا        جنايت
درحاليكه توحش لجام گسيخته رژيم 

بـرحـق    اسالمي در مقابل اعتراضات
كارگران و تمام آزاديخواهان را شديدا 
          محكوم ميكنيم خود را و جـايـگـاه
خـود را در صـف ايـن اعـتـراضـات                 

 سراسري مي يابيم.
  

سرنگون باد رژيم جمهوري 
 اسالمي سرمايه!

زنده و پيروز باد جنبش 
 اعتراضي جاري!

 زنده باد سوسياليسم!
 

شوراي مرکزي سازمان 
سوسياليست هاي کارگري 

 افغانستان
 ٢٠١٨ جنوري   /١٣٩٦ جدي 

 

 

در روزهاي اخـيـر اعـتـراضـات و          
تجمعاتي همچون طوفان بـه سـرعـت        
ـيـاي                 همه ي ايـران را درنـورديـد و دن
سياست را لـرزانـد و در بسـيـاري از                 
شهرهاي کوچک و بزرگ فراگير شـد و    
تمام جوانب زنـدگـي مـردم را تـحـت              
تاثير قـرار داد. اعـتـراضـاتـي کـه بـا                 
کنش هاي اجتماعي تاکـنـونـي ايـران       
تفاوتي عمده داشت و آنهم خصلت بي 
واسطه بودن و شفافيت خواسته هـا و      
مطالبات جاري در خيابان و دانشگـاه  
ها با فرياد نان و معيشت بود فريـادي  
که اتفاقا شهرهاي محروم را با انـرژي    
بيشتري به ميدان کشـيـد مـنـاطـقـي           
محروم از جغرافياي ايران که اسـامـي     
آنها کمتر شنيده شده بود اما به صـدر  
خبرها آمدنـد و در کـنـار شـهـرهـاي               
ـقـر و         بزرگ در اعتراض به بيکـاري، ف

 گراني نقش آفريني کردند.
ـيـروي      در اين ميان، زنان که يک ن
اصلي در اعـتـراضـات و تـجـمـعـات              
ـنـد نـه        بودند به ميدان آمدند که بگـوي
ـيـکـاري و گـرانـي کـه                فقط از فقر و ب
دامنگير پير و جوان و زن و مـرد ايـن     
ـلـکـه     مملکت است به تنگ آمده اند ب
ـيـن          مي خواهند به مناسبـات و قـوان
ضد زني که ارمغانش فرودستي زنـان    
بوده است و به يغما رفتن زندگيشان به 

 عنوان انسان پايان دهند.
زنــانــي کــه بــيــشــتــريــن بــخــش            
دستفروشان و کارگران خدماتـي و بـه       
ـبـات           طور کلي رديف مشـاغـل بـي ث
اجتماعي را تشکيل مي دهنـد و در      
آمارها خبر از بيکاري دو بـرابـريشـان      

 نسبت به مردان مي آيد!
در فيلمهايي که در اين چـنـد روز     
ـتـشـر             از تجمعات و اعـتـراضـات مـن

 ميشد مي ديديم که: 
ــان                 * زنــي تــن فــروش در مــي
جمعيت از درماندگي اش مي گفت و 

 حرمت انسان را فرياد ميزد.
ـيـکـارسـازي هـا و            * زني که از ب
معوق ماندن دستمزدها و نبود ارگـان  
 پاسخگوي کارگران به فغان آمده بود.

ـيـن            * زني که دل بـه دريـاي آهـن
سپرهاي مامورين زد و با تمام وجـود    

 بيرون ريخت
*همه ي اين سالها پر از تبعيض  
و ستم را و هزاران هزار زني که ديـگـر     

 جز اعتراض چاره اي نيافتند!
و ايــن در حــالــيــســت کــه هــمــه             

مسئولين حکومتي در سخن، خود را 
خدمتگذاران مـردم و مـردم را ولـي              
ـنـد و بـه              نعمتان خود معرفي مـيـکـن
ــراضــات اذعــان               ــودن اعــت ــرحــق ب ب
داشتند. در عمـل، راه حـلـشـان بـراي             
مردم به جان آمده سرکوب و زنـدان و      
کشتار بود و اينچنين بـود کـه پـاسـخ         
ـقـر،                 اعتراضـات مـردم بـه گـرانـي، ف
ـيــکــاري و تــبــعـيــض، صــدهــا نــفــر             ب

ـفـر از        ۲۰ دستگيري و کشته شـدن       ن
مــعــتــرضــان از ســوي مــدرن تــريــن            
دستگاه هاي سرکوب داده شـد و ايـن       
روزها هم شاهد مرگ چـنـديـن جـوان         
معترض در زندان ها مي بـاشـيـم کـه       
نگراني مردم و خـانـواده هـا را بـراي             
ـنـد کـهـريـزک را                تکرار فجايـعـي مـان

 ايجاد کرده است.
بي شک اعتـراضـات مـردمـي را         
هرگز نميتوان با سـرکـوب ريشـه کـن           
کرد و به يقيـن ايـن مـوج بـا قـدرتـي               
سهمگين تر خواهان زنـدگـي انسـانـي       

 خواهد بود.
ـيـشـتـريـن               از اينرو ما زنـان کـه ب
تــبــعــيــض را مــتــحــمــل شــده ايــم و             
سالهاست چماق سرکوب براي حجاب 
ـ اجباري را تجربه کرده ايم زندگي برابر 
و انساني را حق خود ميدانيم و بـراي      
کسب پيروزي بيش از پيش برخواسته 
ــمــان پــاي               هــا و مــطــالــبــات بــرحــق
ـيـکـه        ميفشاريم و همراه با همه کسـان
خواهان يـک زنـدگـي در شـان انسـان              

 هستند خواهان:
* آزادي بي قيد و شرط تـمـامـي     

 معترضان دستگير شده
* شناسايي و مـحـاکـمـه هـمـه              
ــه شــدن               آمــريــن و عــامــلــيــن کشــت

 معترضان
* بــه رســمـيــت شــنـاخــتـن حــق             
اعتراض،تجمع و تحصـن بـه عـنـوان         

 ابتدايي ترين حقوق شهروندي
* برچيده شدن تمام قوانيـن ضـد      

 زن
* نان کار آزادي" و در يـک کـالم         

 امنيت و رفاه براي همه شهروندان
نداي زنان ايران داشتن يک زندگي 
انساني را حق مسلم همـه شـهـرونـدان       
ميداند و براي دستيابي به آن از هـيـچ     

 تالشي فروگذار نخواهد کرد.
 

 ۹۶ دي ماه 
 

 بيانيه نداي زنان ايران
اعالميه سازمان سوسياليست هاي کارگري افغانستان در  زندگي حق ماست!

 خواه ايران حمايت از حرکت هاي اعتراضي مردم آزادي
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 ١٩ بعد از ظهر روز  ٣ از ساعت 
دي جمعيت قبل توجهي از مردم در   
مقابل زندان اويـن تـجـمـع کـردنـد و             
هــمــراه بــا خــانــواده هــاي بــازداشــت          
ــار آزادي فــوري               ـت ــواسـ ــان خ شــدگ
دستگيرشدگان اعتراضـات اخـيـر و        
کليه زندانيان سياسي شـدنـد. شـعـار        
زنـدانــي ســيـاســي آزاد بــايـد گــردد،            
دانشجوي بيگناه آزاد بـايـد گـردد و          
شعار کوبنده بترسيد بترسيد ما همـه  
ــل                   ــاب ــم کــه در مــق بــا هــم هســتــي
حکومتيان و سرکوبگرانشـان فـريـاد      
زده ميشد، صحنه هايي بـه يـادگـار        
ـقـالبـي مـردم           ماندني از مبـارزات ان
ايران را به نمايش گذاشت. مامورين  
انتظامي تالش کردنـد بـا حـملـه بـه            
تجمع کنندگان و دستگيري تـعـدادي   
از آنان اين تجمع را متفرق کنند. اما  
تالش آنها در مقابـل اتـحـاد زنـان و           
مردان شجاعي که در مـقـابـل آنـهـا          
سينه سپرده و شعار ميـدادنـد نـاکـام       
ماند. يک صحنه پرشور اين تـجـمـع،     
آزادي چــنــد نــفــر از دانشــجــويــان و            

زندانيان عقيدتي بود که با کـف زدن    
 جمعيت روبرو شد. 

تجمع کنندگان اعـالم کـرده انـد        
که کليه دستگيرشدگان اعـتـراضـات    
اخير و کليه زندانيان سـيـاسـي بـايـد          
ـقـه و          ـي فورا بي قيد و شرط، بـدون وث
بدون تشکـيـل پـرونـده قضـايـي آزاد             
ـبـاس          شوند و نيروهاي انتظـامـي و ل
شخصي از دانشگاه و کوي دانشگـاه  
خارج شونـد و بـه فضـاي تـهـديـد و                 
دستگيري پايان داده شود. اعـتـراض    
عليه دستگيري هـا و مـبـارزه بـراي           
آزادي زندانيان سـيـاسـي در ايـران و             
خارج کشور وسعت بيشتري گرفته و   
اين خواست و اين شکل از اعـتـراض   
اين ظرفيت را دارد که به مـبـارزه اي     
وسيع و گسـتـرده در سـراسـر کشـور            
تـــبـــديـــل شـــود. خـــانـــواده هـــاي              
دستگيرشدگان اعـالم کـرده انـد تـا             
آزادي عزيزان خود بـه تـجـمـع ادامـه          
خواهند داد. امروز نيز قرار اسـت از       
ســاعــت ســه بــعــدازظــهــر مــردم بــه           

 خانواده ها ملحق شوند. 

ـيـسـت کـارگـري بـه              حزب کـمـون
خانواده هـاي دسـتـگـيـرشـدگـان، بـه             
ــه در                 ــان و مــردمــي ک دانشــجــوي
تــجــمــعــات مــقــابــل اويــن شــرکــت          
ميکنند درود ميفرستد و کليه مردم 
را، کارگران و دانشـجـويـان، تشـکـل        
ــان و                ـنــدگ ــارگــري، نــويسـ ــاي ک ه
ـيـشـرو و مـعـتـرض را،                هنرمندان پ
معلمان و بازنشـتـسـگـان و تشـکـل           
هاي مختلف را فراميخـوانـد کـه بـا         
حضور در اين تجمع و يـا بـا ارسـال            
پيام و هر شکل ديگري که ميتواننـد  
ـنـد. امـروز            اين مبارزه را تقويـت کـن
خواست آزادي زندانيان سيـاسـي، بـه      
خواست فوري و محوري مردم تبديل 
 شده و بايد با تمام قوا به آن پيوست. 

 
بــعــدازظــهــر    ۳ امــروز ســاعــت      

 مقابل اوين
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
ژانـويـه      ۱۰ ،   ۱۳۹۶ ديماه  ۲۰ 
 ۲۰۱۸ 

 بترسيد، بترسيد، ما همه با هم هستيم!

 زنده باد تجمع کنندگان مقابل اوين 

 

در روزهاي اخـيـر اعـتـصـابـات           
کــارگــري در حــال گســتــرش اســت.          
کــارگــران هــمــچــنــان بــا تــاکــيــد بــر           
خواستهاي خـود بـه اعـتـراضـات و              
اعتصابات ادامه ميدهند. از جـملـه    
در کارخانه هـپـکـو، نسـاجـي قـائـم              
ـيـج                  ـقـل خـل شهر، شرکـت حـمـل و ن
فارس، نيـروگـاه يـزد، شـرکـت هـاي             
نفتي غرب کارون، روغن نباتي قـو،    
هــفــت تــپــه، ســد شــفــارود گــيــالن،          
رانــنــدگــان کــامــيــون هــاي ســوخــت        
رساني در اصفهان و يزد و مـاشـيـن        
آالت تراکتور سازي تبريـز، فـازهـاي      

پارس جنوبي در عسلويـه   ٢٤ و  ٢٢ 
در روزهاي گذشته کارگران دست بـه    

 اعتصاب و تجمع زده اند. 
جمـهـوري اسـالمـي از وحشـت            
گسترش بيشتر اعتراضات، فضـاي    
امنيتي را در برخي مراکـز کـارگـري      
ــدي               از جــملــه در واحــدهــاي تــولــي
عسلويه و اراک تشديد کرده و کنتـرل  

شــديــد تــري را بــه کــمــک عــوامــل             
حراست به اجرا گذاشته است. روشـن   
است کـه ايـن وضـعـيـت صـرفـا بـه                   

 عسلويه و اراک محدود نيست. 
اما در شرايط کـنـونـي جـامـعـه         
هيچکس ترديدي ندارد کـه نـه رژيـم        
تـوان کــنــتــرل کــارگــران و مــردم در             
سراسر کشور را دارد و نـه کـارگـران          
ســاکــت مــيــشــونــد. دوره گســتــرش         
ـتــصــابــات کــارگــري اســت و                 اعـ
اعتصابات و تجمعات کارگري بدون 
ترديد بشدت گسترش خواهد يافـت.  
خواست بيرون ريختن اوباش حراست 
و ساير عوامـل سـرکـوب از مـراکـز            
کــارگــري نــيــز يــک خــواســت مــهــم           

 کارگران در سراسر کشور است. 
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اعتصابات کارگري عليرغم تشديد فضاي 

 امنيتي گسترش مي يابد

 

ديماه بـار ديـگـر شـهـر             ١٩ روز 
اراک شاهد راهپيمايي کارگران هپکو 
در مرکز اين شهر بود. هـزار کـارگـر         
هپکو که از پنجم ديماه در اعـتـراض   
به سر ميبرند و به خواست هايشان از 
ـيـت شـغـلـي و                    جـملـه خـواسـت امـن
ـنـج مـاه دسـتـمـزد                 پرداخت فـوري پ
پاسخ داده نشده، از کارخانه به سمـت  
فرمانداري و استانداري راهپيمايي و   
در مقابل استانداري دست به تـجـمـع    

 زدند. 
طبق گزارشي که به حزب رسيـده  
است امروز بيست ديماه نيز کارگـران  
ـنـد. ايـن              هپکو در اعـتـصـاب هسـت
اعتصاب در اعـتـراض بـه نـداشـتـن           

ماه  ٥ امنيت شغلي و پرداخت نشدن 
حقوق صورت گرفته است. کـارگـران      
کارخانه هپکو از روز پنجـم دي مـاه       

بـرنـد و اعـالم           مي  در اعتصاب بسر
کرده اند تا زمـانـي کـه بـه خـواسـت             
هايشان رسيدگي نشود به اعتصـاب  
و تجمع ادامه خواهند داد. کـارگـران    
هپکو از يکسال قبل بارها بـا سـرود     
زير بار ستم نميکنيم زندگي، و همراه 

ـقـر و                 ـيـه ف با خانواده هـاي خـود عـل
گــرانــي و بــي تــامــيــنــي دســت بــه              
راهپيمايي در مرکز شهر اراک زده و     
همبستگي وسيـعـي را بـه خـواسـت            
ـنـده    هاي بحق خود و اعتراضات کوب
خود جلب کرده اند. اعتراض و تجمع 
مشترک و قدرتمند کارگران هپکـو و    
ـيـز امسـال و مـقـابلـه                 آذرآب در پـاي
ـيـه سـرکـوبـگـران                 متحدانه آنـهـا عـل
حکومت با شعار مزدور برو گمـشـو،   
نيز با موجي از همبستگي در سطـح  
کشــور مــواجــه شــد. اعــتــراضــات           
کارگران هپکو پيشروي هاي مهـمـي   
بــراي جــنــبــش کــارگــري داشــتــه و             
راهپيمايي آنان در روز نوزدهم ديـمـاه   
که مردم در سراسر کشور عليه فقر و 
ـيـحـقـوقـي خـيـزش                  محرومـيـت و ب
ـقــالبـي خـود را شــروع کــرده انــد،               ان
انعکاس بسياري در شهر داشته و بـا    
استقبال وسـيـع مـردم مـواجـه شـده               

 است. 
ـقـالبـي مـردم در صـد             خيزش ان
شهر در سراسر کشور ادامـه هـمـيـن         
اعتصابات و اعتراضات کـارگـران و     

معلـمـان و بـازنشـسـتـگـان، زنـان و                 
دانشـــجـــويـــان، ادامـــه اعـــتـــراض         
ـقـر و         دستفروشان و کولبران، عليـه ف
نابرابري و فساد و سرکوب و جنـايـت   
و عليه حکومـت مـذهـبـي مشـتـي           
مفتخور است. اعتصابات کـارگـري      
ـنـد                ـل اينبار در ابعـاد وسـيـعـي سـر ب
ـقـالبـي مـردم        خواهد کرد و جنبش ان
ايران با اتکا به جنبش عظيم کارگري 
مــيــرود کــه بســاط فــقــر و ســتــم و               
نــابــرابــري، بســاط چــپــاول مشــتــي          
مــفــتــخــور و جــنــايــتــکــار و بســاط          
حکومت مذهبي سـرمـايـه داران را        
بزير کشد. کارگران هـپـکـو و آذرآب         
اراک و خانواده هـايشـان در شـرايـط           
ـقـش مـهـمـي در              کنوني ميتواننـد ن
شروع اعتراضات گسـتـرده کـارگـري       

 ايفا کنند. 
 زنده باد کارگران هپکو

زنــده بــاد جــنــبــش انــقــالبــي و            
 آزاديخواهانه مردم ايران
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 کارگران هپکو در مرکز اراک راهپيمايي کردند  

 

 
اعتصاب رانندگان نفتکـشـهـاي    
سوخت رساني پااليشگاه که از سـه      

دي شــروع شــده         ١٩ شــنــبــه شــب      
همچنان ادامه دارد. بنا به گزارشـهـا    

ـتـکـش         ١٥٠ رانندگان  ـف دستگاه از ن
هاي پااليشگاه اصفهان در اعتراض 
ـنـگ                   به واسـطـه گـري "طـرح بـرنـدي
ـتـي               ـف شرکت پـخـش فـرآورده هـاي ن
اصفهان" دست به اعـتـصـاب زدنـد.        
اقدام به واسطه گري، درآمد ماهـانـه   
رانندگان را بـه نصـف کـاهـش مـي            
ـنـدگـان خـواسـتـار حـذف                 دهد و ران
برندينگ و برطرف کردن مشکـالت  
ـنـد.           ـفـت هسـت بارگيري گازوييل و ن
اعتصاب بعد از دو روز هـمـچـنـان             
ادامه يافته و باعث ايجاد صـفـهـاي      
طويل در برابر جايگاه هاي سـوخـت     

در اصفهان و استانهاي مجاور شـده    
است. بسياري پمپ بنزين ها تعطيل 
بوده و فقط بعضي از پمپ بنزين هـا  

 بمقدار محدود بنزين دارند. 
بنا به گزارشهاي رسيده از همـان  

دي رانندگـان کـامـيـونـهـاي          ١٩ روز 
سوخت رساني يزد نيز به اعـتـصـاب    
پـــيـــوســـتـــه انـــد. بـــنـــا بـــه ايـــن                 

هاي سوخـت در يـزد        جايگاه گزارش
هاي طـوالنـي خـودروهـا        نيز با صف

ـنـد.    براي گرفتن سوخت مواجه هست
مردم عليـرغـم مشـکـالت سـوخـت           
گــيــري از اعــتــراض و اعــتــصــاب            

 رانندگان حمايت ميکنند. 
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 ١٧ صـبـح امـروز           ٩ از ساعت 
ـپـه در              دي کارگران نيشـکـر هـفـت ت
اعتراض به عملي نشدن وعـده هـاي     
مديـريـت و مـقـامـات مسـئـول در                
مورد پرداخت بدهي هاي کـارگـران،     
بطور يکپارچه دسـت بـه اعـتـصـاب          
زدند و کار را تعطيل کردند. با شروع  
اعتصاب جمع هايي از کـارگـران بـا      
تجمع در مقابل يارد بزرگ کـارخـانـه    
ــن قســمــت از ورودي                 ــن اي و بســت
کارخانه مانع حمل نيشکر بـه داخـل     

 شرکت شدند.  
با شـروع اعـتـصـاب و تـجـمـع                
کارگران، کاظمي قائم مـقـام جـديـد         
مدير عامل کارخانـه بـا حضـور در          
ميان کارگران اعتصابي، آنـان را بـه       
مذاکره دعـوت کـرد و بـه کـارگـران              
ـتـه            وعده داد که اينبار تـا پـايـان هـف
حتما تمامي خـواسـتـهـاي کـارگـران         
عملي خواهد شد و از آنان خـواهـش     
کرد که اعتصاب را پايان دهـنـد. او      
ـيـارات تـام بـراي              اعالم کرد کـه اخـت
عملي کردن خواستهاي کـارگـران را       
دارد و اوست کـه در بـرابـر کـارگـران            
پاسخگو خواهد بود. او ضمـن دادن     
ــي                 ــه روز رســان ــعــهــد درمــورد ب ت
حــقــوقــهــاي کــارگــران، نســبــت بــه           
خواست اصلي آنـان کـه مـربـوط بـه            
پرداخت حقـوق مـاهـهـاي بـهـمـن و              

است اعـالم کـرد تـا         ٩٤ اسفند سال 
پايان هفته جاري، اين دو ماه حـقـوق   

معوقه پرداخت خواهد شـد. در ايـن        
ـنـده        نشست همچنين مقرر شد نـمـاي
هاي کـارگـران بـراي تـحـقـق ديـگـر                 
خواستهاي کارگران منجمله خواست 
مهم آنان در مـورد قـراردادي شـدن            
کــارگــران پــيــمــانــکــاري و روزمــزد،        
نشستي را با قائم مقام جديد مـديـر     
عــامــل طــي روزهــاي آتــي داشــتــه          

 باشند.  
کارگران اعالم داشتند چـنـانـچـه     
قائم مقام جديد کارخانه تعهداتي که 
ــلــي نــکــنــد آنــهــا             داده اســت را عــم
ــه دســت بــه اعــتــصــاب             بــالفــاصــل
نــامــحــدود خــواهــنــد زد. الزم بــه              
ـبـه             توضيح است که صـبـح روز شـن
شانزدهم ديماه نيز شماري از کارگران 
ني بر هفت تپه براي چندمين بـار در    
اعــتــراض بــه وضــعــيــت نــامــعــلــوم         
بازنشـسـتـگـي شـان، مـقـابـل درب               
ورودي اين مجتمع صنعتـي تـجـمـع       

بـر     نفر از کـارگـران نـي        ۳۰۴  کردند. 
هفت تپه از چهار سال قبل منتظرنـد  

هاي مربوط به بازنشستگي  تا هزينه
آنان به سازمان تـامـيـن اجـتـمـاعـي            

هاي آنها بـرقـرار      پرداخت و مستمري
 شود. 
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ـبـري"     پس از خبر مرگ "سينا قن
در زندان اوين و "وحـيـد حـيـدري" در          
ـبــر ديــگــري حــاكــي از                   اراک، خـ
"خودکشي" محسن عـادلـي گـزارش      
شده است. بنا بـه خـبـرهـا مـحـسـن               

دستـگـيـر شـد و           دي ۱۱  روز عادلي
روز جسـدش را بـا ادعـاي           ۲  بعد از

ايـن کــه در زنـدان خـودکشــي کــرده              
 اند.  تحويل داده

طي يک هفته حداقل سـه تـن از       
عزيزان مردم را به جرم آزاديـخـواهـي    
در زندانها کشته اند. ما خـود را در         
کنـار خـانـواده هـا و بسـتـگـان ايـن                   
عزيزان ميدانيم. جمهـوري اسـالمـي       
حکومت جنايت و کشـتـار اسـت و            
دستش به خون هزاران تن از عـزيـزان     
مردم آلوده است. اين حکومت بـايـد      
بـه زيــر کشــيــده شــود. مــردم ايــران              

مصممند خود را از شر اين قاتلين و   
جنايتکاران خالص کننـد و خـالص       
خواهند کرد. جنبش توده اي گسترده 
اي براي سرنگوني اين حـکـومـت در      
ايران جريان دارد و تا پيروزي کـامـل     
از پاي نخواهد نشست. اين را مـردم     
بارها نشان داده اند کـه بـا جـنـايـات          
حکومت اسالمي نه فقط عقب نمـي  
نشينند بلکه عزمشان بـراي بـه زيـر          
کشيدن حکومت اسـالمـي جـزم تـر           
خواهد شد. ايـن حـکـومـت بـا کـل                
قوانين و ارگانها و زندانها و شکنجـه  
گرانش از صحنه جامعه جارو خواهد 

 شد. 
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه         
کارگران، مـعـلـمـان، دانشـجـويـان و            
ـتـل          مردم شريف را به اعتـراض بـه ق
سينا قنبري، وحيد حيدري و محسن 

عادلي فرا ميخـوانـد. تصـاويـر ايـن           
عزيزان را در تجمعات و تـظـاهـرات        
ـنـد کـرد و            ـل بعدي بايد بر سر دست ب
خشم خود را نسبت به اين جـنـايـات      
ـبـايـد          ابراز کرد. جمهوري اسـالمـي ن
بتواند از زيـر بـار پـاسـخـگـويـي در                
ـتـل و جـنـايـت خـود را                  مورد اين ق
خالص کند. کساني که در قتـل ايـن      
سه تن عزيزان مردم دست داشته انـد    
بايد معرفي و علنا محاکمه شـونـد.     
همه دستگيـر شـدگـان اعـتـراضـات           
اخير و کليه زندانيان سـيـاسـي بـايـد          

 فورا آزاد شوند.
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 قتل سه تن از عزيزان مردم را محکوم ميکنيم

 حکومت جنايتکاران بايد سرنگون شود
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در تهران شماري از خـانـواده هـا        
در بــرابــر زنــدان اويــن چــادر زده و                
ــد. جــمــعــي از                   ــرده ان ــحــصــن ک ت
دانشجويان بـا حضـور در تـجـمـع و              
تحصن خانـواده هـا از ايـن حـرکـت              
حمايت کردند. خانواده هاي دستگير  
ـيـش از         شدگان که گفته ميشود بـه ب
دو هزار نفر رسيده است، همچنين در 
مقابل کالنتري ها و بازداشتگاههاي 
شهرهاي ديگر دست به تجمـع زده و      
خواهان آزادي فوري عزيزان خود شده 
اند. اين شکلي مهم از اعـتـراضـات         
ــجــمــعــات و                ــه مــوازات ت مــردم ب
اعتراضات خياباني است. و با تـمـام      
قوا بايد اين نوع حرکات را که امکان 
ـلـف     حضور خانواده ها و اقشار مخـت

 مردم را تامين ميکند تقويت کرد. 
جمهوري اسـالمـي بـراي عـقـب          
رانــدن اعــتــراضــات مــردم در تــمــام          
ـنـدگـان حـملـه               شهرها به تـظـاهـر کـن
ميکند و تاکنون شـمـار بسـيـاري را         

ـيـق               دستگير کـرده اسـت. تـعـداد دق
دستگير شدگان اعـتـراضـات اخـيـر          
معلوم نيست. اما گزارشـهـا گـويـاي        
ـفـر                     ـيـش از دو هـزار ن اينسـت کـه ب

 تاکنون دستگير شده اند.
جنبش گسترده اي بـراي اعـالم         
اسامي و شـمـار دسـتـگـيـر شـدگـان             
توسط نهادهاي مختلف مردمي در   
جريان است. اسامي دستگير شدگان  
شهر به شهر و دانشگاه بـه دانشـگـاه        
اعالم شده و تکميـل تـر مـيـشـود و            
خانواده هاي دسـتـگـيـر شـدگـان در             
مـقـابـل زنـدان هـا و ديـگـر مـراکـز                    

 حکومتي دست به تجمع ميزنند. 
جـمـهـوري اسـالمـي زيـر فشــار             

دي    ١٦ اعــتــراضــات، روز شــنــبــه         
تعدادي از دستگيـر شـدگـان را آزاد          
کرد و به خانواده ها وعده داد که روز   
يکشنبه شمار ديگري را آزاد کـنـد.         
اسماعيل عبدي از رهبران سرشناس 
معلمان نيز تحت عنوان مرخصي از 

 زندان آزاد شد. 
دستگير شـدگـان بـايـد هـمـگـي            
بدون قيد و شرط آزاد شـونـد. تـمـام            
زندانيان سياسي بايد آزاد شوند. ايـن   
خواست جوشان مردم در سراسر ايران 
است و بايد آنرا بـا قـدرت مـبـارزه و           
ـنـده بـه                 تظاهرات و شـعـارهـاي کـوب
ـيـم. از          حاکمين اسالمي تحميل کـن
خانـواده هـاي دسـتـگـيـر شـدگـان و                 
تجمعات و تـحـصـن آنـهـا در بـرابـر                
زندانها بايد فعاالنه حمايت کرد، بايد 
ـبـشـي      به تجمعات آنها پيوست و جـن
گسـتــرده و ســراســري در شــهــرهــاي          
مختلف براي آزادي فوري دسـتـگـيـر     
ـيـه                ـل شدگان اعـتـراضـات اخـيـر و ک

 زندانيان سياسي براه انداخت. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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 خانواده هاي زندانيان در مقابل اوين تحصن کردند 

 

با شروع مـبـارزات اخـيـر مـردم          
عليه جمهوري اسالمي، حرکتـي در    
صفوف نيروهاي سرکوب حـکـومـت    
از جــملــه بســيــجــيــان و نــيــروهــاي            
ـيـوسـتـن بـه صـف                 انتظامي بـراي پ
جنبش مردم به راه افتـاده اسـت. در        
روزهاي اخير دهها نفر از آنها کـارت  
هاي خود را جلوي دوربين آتش زده و 
با شعار مرگ بر خـامـنـه اي اعـالم           
کرده اند که ديگر حـاضـر بـه ادامـه           
ننگ خدمت به حکـومـت اسـالمـي       
ـيـز بـه تـرک                    نيستند و ديـگـران را ن
صفوف حکومت فرا ميخوانند. ايـن   
حرکت بازتاب گسترده اي در رسـانـه     
هاي اجتماعي و مشخصا کانالهـاي  
ـيـدا کـرده و فـراخـوانـهـايـي                تلگرام پ
خطاب به بسيجيان و افراد نيـروهـاي   
مسلح جـمـهـوري اسـالمـي تـوسـط            
نيروهاي مردمي داده شده اسـت کـه     
ـيـشـتـر بـا         خود را از ننگ همکاري ب
حکومت منـفـور اسـالمـي خـالص          

 کنند و به صف مردم بپيوندند. 
جمهوري اسالمي يک حکومـت  
تماما منفور است و بقا و موجوديت 
کثيف آن تماما به نيـروهـاي مسـلـح       
مــزدور گــره خــورده اســت. ايــن                   
حکومت مطلقا هيچ پـايـگـاهـي در       
ـيـروهـاي            ميان مردم ندارد و بـدون ن
ــح مــزدور يــک روز هــم دوام                مســل
نخواهد داشت. گسترش اعتراضات  
مردمي هربار شکافهاي تـازه اي در      
ميـان حـاکـمـيـن ايـجـاد مـيـکـنـد.                  
ـيـروهـاي                 بسياري از بسـيـجـيـان و ن
انتظامي افرادي هستند که از فـرط      
بــيــکــاري و فــقــر بــه خــدمــت ايــن              
حکومت کشانده شده اند. آنها خـود     

در پادگانها شاهد بيشترين فشـار و      
تبعيض و کنترل قرار دارند، دزديـهـا   
و اختالس هاي فرماندهـان و فسـاد       
اخــالقــي آنــهــا را مــيــبــيــنــنــد و از             
ـبـا                   ـل موقعيـت خـود مـنـزجـرنـد و ق
حاضر به خدمت به مقامات فاسد و 
مــيــلــيــاردر حــکــومــت و ســرکــوب         
خواهران و برادران زحمـتـکـش خـود       
نيستند. و اکنون که فرياد مـرگ بـر        
جمهوري اسالمي در سرتاسر جامعه 
طنين انداخته و بودن در هـرکـدام از       
ارگانهاي سرکوب حکومت علنا جز 
ـيـم بـا مـردم ايـران                   ـق دشمـنـي مسـت
معنايي ندارد، ديگر ادامه خـدمـت     
بـه جـمــهــوري اســالمـي بــراي آنــهــا            
مشکل تر شده و بايد ميان بـودن در    
کنار مردم و خـدمـت بـه حـکـومـت           
ـفـور و           ـيـت مـن منفور اسالمي و اقل
ـتـخـاب               ميلياردر حـاکـم يـکـي را ان

 کنند. 
ـقـالب              جمهوري اسـالمـي بـا ان
سراسري مردم به زير کشيده خـواهـد   
شد و سران و دست و اندرکارانش در   
دادگاههاي مـردمـي بـه مـحـاکـمـه              
ـيـروهـاي          کشيده خواهند شد. بـدنـه ن
سرکوب و مسـلـح حـکـومـت بـايـد              
هرچه زودتـر خـود را از خـدمـت و                 
مزدوري به ايـن حـکـومـت خـالص            
کنند و به جنبش سوزاندن کـارتـهـاي    
عضــويــت خــود روي بــيــاورنــد. راه            

 انساني تري مقابل آنها قرار ندارد. 
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دي خــانــواده هــاي         ۲۱ امــروز   
دستگيرشدگان اعتراضات اخـيـر در     
مقابل اخير در دستگرد اصفهـان در    
مقابل زندان مرکزي اصفهان تـجـمـع     
کردند و خواهان آزادي فوري عـزيـزان   
خود شدند. تجمعات اعتراضي براي  
آزادي دستگيرشدگان بـايـد بـه هـمـه          

 شهرها گسترش داده شود. 
ــراي آزادي                 ــارزه بــــ مــــــبــــ
دستگيرشدگان اعتراضـات اخـيـر و        
کليه زندانيان سياسي به يک خواسـت  
ـبـديـل شـده              محوري و مهـم مـردم ت
است. تشکل هاي مختلف کارگري،  
شـوراي هــمــاهــنــگـي تشــکــل هــاي         
ـيــان، کــانــون                 ـنــگـ ـفــي فــرهـ ـنـ صـ
نويسندگان، مادران پارک الله و نداي 

ـيـه هـايـي                   ـيـان ـيـز طـي ب زنان ايران ن
خواهان آزادي دستگيـرشـدگـان شـده       
ـيـز       اند. تجمع کنندگان مقابل اويـن ن
در تجمعاتشان اعالم کردند که کليـه  
دستگيرشدگان اعتراضـات اخـيـر و        
کليه زندانيان سياسي بايـد فـورا بـي        
ـقـه و بـدون                    ـي قيد و شـرط، بـدون وث
تشکيل پرونده قضايي آزاد شـونـد و       
نيروهاي انتظامي و لباس شـخـصـي    
از دانشگاه و کـوي دانشـگـاه خـارج           
شوند و به فضاي تهديد و دستگيـري  

 پايان داده شود. 
ـيـه        ـل حزب کمونيست کارگـري ک
مردم در شهرهاي مختلف کشـور را    
فراميخواند در مقابل زندان ها تجمع 
کنند و فشار به حکومت براي آزادي   

عزيزان خود را بيشتر کنند. در خارج  
کشور نيز  اين مبارزه بـايـد  کـه بـه             
هرشکل که ميتوانند به مبارزه بـراي  
آزادي دستگيـرشـدگـان اعـتـراضـات         
اخير و کليه زندانيان سياسي شـونـد.     
اعتراض در مقابل حکومت فاسـدي  
کــه چــهــاردهــه فــقــر و ســرکــوب و              
بيحقوقي را به مردم تـحـمـيـل کـرده          
است حـق بـي چـون و چـراي مـردم                  
است. اين سران حکومتند که به جرم  
سي و نه سال جنايت و چـپـاول بـايـد         

 محاکمه شوند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
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به حزب کمونيست 
 کارگري ايران بپيونديد

 حضار محترم 
کويسـت هسـتـم،       من هانس پالم

سـيـاسـي اتـحـاديـه               ــ    نماينده صنفي
ـلـزي کـه کـارگـران             کارگران صنايع ف
صنعتي سوئد را متشکل مـيـکـنـد.     

ـبـانـي              من به اينجا آمـده  ـي ام تـا پشـت
ـلـزي را از            خودم و اتحاديه صنـايـع ف
مبارزه مردم ايـران بـراي آزادي ابـراز          

اي براي حقوق انسـانـي و      کنم؛ مبارزه
 دمکراسي. 

دمــکــراســي مســتــلــزم حــقــوق        
ـ       انساني است تا بتواند عـمـل کـنـد        

ـيـان، آزادي                ـنـد آزادي ب حقوقـي مـان
مطبوعات، حق تجمع و تـظـاهـرات.    
خودم قصد دارم که راجع بـه مـبـارزه        

يابي صنفي صحبـت   براي حق تشکل
کنم، حقي کـه اگـر نـخـواهـم چـيـزي              
بگويم، دستکم بايد بگويم که امـروزه  

 در ايران نقض ميشود. 
يابي صنفي مهم  حاال چرا تشکل

است؟ براي اينکه وقتي انسانها باهـم  
مبارزه ميکنند به دسـتـاوردهـاي بـه       
مراتب بيشتري ميتوانند نائل شـونـد   
تــا آنــکــه هــر کســي بــه تــنــهــايــي                

اش را پيش ببرد. انسـانـهـا بـه        مبارزه
کمک يکديگر ميتوانند بر کار خـود،  
بر محـيـط کـار، بـر دسـتـمـزد و بـر                   
ـنـد.    شرايط مهم ديگر اعمال نفوذ کن
طبعا اين براي فرد خوب اسـت، امـا     
ايــن چــيــزي اســت کــه در جــوامــع               
احســاس ايــمــنــي و ثــبــات ايــجــاد            

ـقـل     ميکند. اتحاديه هاي آزاد و مسـت
يــکــي از مــؤثــرتــريــن وســايــل بــراي          
ـيـک و               ـبـشـهـاي دمـکـرات تحکيم جـن

 ارتقاي رفاه مردم هستند. 
آزادي تشکيل اتحاديه در ايـران      
بيـش از حـد مـحـدود اسـت. ايـران                   

اي سـازمـان جـهـانـي         نامه پايه مقاوله
کار در مورد حقوق اساسي صنفي را 

ـلـه       نـامـه      امضا نکرده است؛ نه مـقـاو
درباره حق تشکل را و نـه       ۸۷ شماره 

دربــاره    ۹۸ نــامــه شــمــاره         مــقــاوــلــه 
مــذاکــرات دســتــجــمــعــي را. حــتــي          

ـلـه    دربـاره     ۱۳۸ نـامـه شـمـاره            مقـاو
حداقل سن براي اشتغال را هم امضـا  

 نکرده است. 
شرايط در بازار کار سخت است، 
باالخص براي زنان. وجـه مشـخـصـه        
شرايط کار عبارت است از دسـتـمـزد    
پايين، روزکار طوالني و فقدان ايمني 
در مـحـيـط کـار. نـداشـتـن امـکـان                 
تأثيرگذاري شاغالن چشمگير اسـت.  
با وجود آنـکـه قـانـون کـار اشـتـغـال                 

سال را ممنوع کرده،  ۱۵ کودکان زير 
 کار کودکان رواج دارد. 

کارگران ايران، روي کـاغـذ، حـق      
هاي صنفـي را دارنـد،        ايجاد اتحاديه

ـفـي                     اما در عـمـل هـيـچ نـظـام صـن
متشکـلـي در کشـور وجـود نـدارد.              

ـفـي      اي را بـه         دولت هيچ تشکل صـن
رسميت نميشناسد اال آنهائـي را کـه       
کامال وابسته به دولت و تحت کنتـرل  
آن هستند. آن تشکلهاي صنفـي آزاد     
و مستقلي هم که به رغم اينها وجـود  
دارند جلوي انجام کار صنفـي روزانـه     

 آنها گرفته ميشود. 
ـنـي،              تظاهـرات، تـجـمـعـات عـل
اعتراضات خودجوش و اعتصـابـات   
بــا خشــونــت ســرکــوب مــيــشــود و            

ـنـدگـان در آنـهـا را خـطـر                    شرکت کـن
دستگيري تهديد مـيـکـنـد. رهـبـران          
سازمانهاي صنفي مستقل دائما در   
معرض تهديد، خشونـت و ضـرب و         
شتم قرار دارند و به زندان ميافتند که 
در آن شکنجه شدن عادي است. تمام  
اينها فقط بـه خـاطـر ايـن اسـت کـه               
شخص از حق به رسمـيـت شـنـاخـتـه         

المللي خود براي دفاع از حـق   شده بين
 کارگران استفاده کرده است. 

اتحاديه کارگران صنايع فلزي بـه    
ـقـل،        اتفاق اتحاديه کارگران حمل و ن
اتــحــاديــه کــارگــران شــهــرداريــهــا و          

هـاي کـارگـري         کنفدراسيون اتحـاديـه  
سوئد در طي سالـهـاي اخـيـر دربـاره          
ـتـار بـا تـعـدادي از رهـبـران                 نحوه رف
تشکلهاي صنفي در کشور به رئيـس  

انـد. ايـن         جمهور ايران اعتراض کـرده 
اعتراضات در مورد افـراد زيـر بـوده        

 است:  
زاده، دبيـر اتـحـاديـه        جعفر عظيم

ـنـج سـال            آزاد کارگران ايران، که بـه پ
زندان محکوم شـده اسـت. مـحـمـود           
صــالــحــي، رهــبــر اســبــق اتــحــاديــه          
خبازان، محکوم به نه سال زنـدان کـه     
از بــيــمــاري کــلــيــوي رنــج مــيــبــرد.           
اسماعيل عبدي، دبير کانون صنـفـي   
معلمان ايران، که به شش سال زنـدان    
محکوم شده است و محمود بهشتـي  
ـفـي        لنگرودي، سخنگوي کانـون صـن
معلمان ايـران، کـه بـه چـهـارده سـال               
ـيـن        زندان محکوم شده است. هـمـچـن
ـئـت     در مورد رضا شهابي، عضو هـي
مديره سنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت            
واحد اتوبوسراني تهران، که در زنداني 
که محکوميت شـش سـالـه خـود را           
ـتـه         سپري ميکند همين يکي دو هـف
پيش دچار سکته شد. عالوه بر ايـن،     
او از صدمات ناشي از شکـنـجـه کـه       
در زندان به او وارد شده به شدت رنـج    

 ميبرد. 
اين رهبران فقط چـنـد نـمـونـه از          

ـنـد کـه          خيل فعاالن اتحاديه اي هسـت
ـبـا شـکـنـجـه           زنداني، محکوم و غـال

اند، تنها به خاطر اينکه اينهـا از     شده
حق انساني خود براي متشکل شـدن    
در يک تشکل صنفي آزاد و مستـقـل   

هايـي از     اند. اينها نمونه  استفاده کرده
عدم مطلق رعـايـت حـقـوق اسـاسـي           
انساني توسط رژيم و دسـتـگـاهـهـاي      
قضـــايـــي ايـــران هســـتـــنـــد. مـــا،            

ـفـي در سـوئـد،              تشکل يافتگـان صـن
ــگــرد و زنــدانــي کــردن فــعــاالن               پــي

ـقـل ايـران را              اتحاديه اي آزاد و مسـت
 محکوم ميکنيم.  

من خواست خودمان را از رژيـم      
ايران در اينجا تکرار ميکنم که اينها 
فورا بايد آزاد شونـد و از تـمـامشـان           

 بايد رفع اتهام شود. 

ــراي                     ــه ب ــا ک ــم ــام ش ــم ــه ت و ب
دمکراسـي، حـقـوق انسـانـي و حـق               
ـيـد           ـتـوان تشکل مبارزه ميکنيد تـا ب

ـيـد                 شرايط زنـدگـي   تـان را بـهـتـر کـن
ميخواهم بگويم که: در ايـن مـبـارزه         
ـيـد!            نبايد خود را تنـهـا احسـاس کـن

اي    براي ما فعاالن جنـبـش اتـحـاديـه       
ـلـي امـري         سوئد همبستگي بين الـمـل

جــدي اســت. مــا در مــبــارزه بــراي              
دمکراسي و حقوق انساني و صنـفـي   
ــم. و مــا               دوشــادوش شــمــا هســتــي

 سرانجام پيروز خواهيم شد! 
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